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The Ups and Downs of Akhbārite 
 Thoughts in the “ Doctrine of Imamate”

Rasoul Chegini1

Abstract:
Although the Akhbārīs, in contrast to the contemporary schools of thought, 
had an independent one, it is difficult to find in this school a unique view on 
the doctrine of Imamate among them.  Most of their beliefs reflect the views 
of the traditionist and scholars of the first Islamic centuries. Hadith-orient-
ed and avoiding intellectual interpretation and explanation influenced their 
method in deducing the belief doctrines. The intensified approach of the 
Akhbārīs against the Shiite theologians that they had to use the minimum 
approach in these issues because they confront the common audience and 
exert the ultra-religious arguments, was the main discrepancy between the 
two schools, due to the Akhbārīs confidence in traditions that they claimed 
its bequest. Despite disagreement between the Akhbārīte schools and theo-
logians in definition, explanation of specific virtues, and process of Imamate 
transformation, it is difficult to consider the Akhbārīs an independent intel-
lectual school. The use of rational arguments to prove some matters in Imam-
ate is undeniable and shows the Akhbārī’s interaction with other theological 
Imamite scholars. Thus, it could be argued the doctrine of Imamate among 
the Akhbārites is similar to the theologians and mixed with the traditions, but 
without textual analysis.
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 اختالف آراء األخبارّيين 
في مؤّلفات )نظرية اإلمامة(

رسول جکيني1

ملّخص
ة بالمقارنــة مــع ســائر المــدارس الفكريــة التــي كانــت منتشــرة 

ّ
كان لألخبارييــن مدرســة فكريــة مســتقل

مــا نــرى لهــم آراء فريــدة فــي موضــوع اإلمامــة فمعظــم آرائهــم تعكــس أفــكار 
ّ
آنــذاك، لكــن قل

المحّدثيــن والمفّكريــن فــي القــرون األولــى. وقــد كان لمحوريــة الحديــث واالبتعــاد عــن التأويــل 
والتفســير العقلّيْيــن تأثيــر كبيــر علــى منهجهــم فــي اســتنباط العقائــد، وبســبب انتشــار هــذه العقائــد 
ميــن إلــى اعتمــاد الحــّد 

ّ
ــق بالموضوعــات التــي اضطــّرت المتكل

ّ
ميــن فيمــا يتعل

ّ
بالمقارنــة مــع المتكل

ــى مثــل تلــك الموضوعــات لتعاطيهــم مــع مخاطبيــن عادييــن واالســتعانة  األدنــى فــي االّتجــاه إل
باســتدالالت مــن خــارج الديــن فقــد كان ذلــك مــن أهــّم الخافــات بيــن التياريــن ومن نتائــج الوثاقة 

بالتــراث الحديثــي الــذي وجــد األخباريــون أنفســهم حفظتــه وحراســه.

ميــن فــي تعريف اإلمامــة وبيــان مواصفاتها الخاصة 
ّ
ورغــم وجــود الخــاف بيــن األخبارييــن والمتكل

ة، 
ّ
وآليــات الواليــة وانتقالهــا فإّنــه مــن الصعــب اعتبــار آراء األخبارييــن نتــاج مدرســة كاميــة مســتقل

فاالســتعانة باالســتدالالت الكاميــة إلثبــات بعــض القضايــا الخاّصــة باإلمامــة والتصالــح مــع العقــل 
فــي نظريــة األخبارييــن فــي اإلمامــة ال يمكــن إنــكاره كعامــة لتفاعــل هــذه المدرســة مــع آراء 
اإلماميــة فــي علــم الــكام. وبشــكل عــاّم يمكــن تقييــم نظريــة اإلمامــة فــي فكــر األخبارييــن دون 

تحليــل مضمونهــا مثــل رأي العلمــاء الباحثيــن فــي علــم الــكام المســتند إلــى الروايــات.

مون.
ّ
الکلمات الدليلية: األخباريون؛ اإلمامة؛ منزلة اإلمام؛ المدرسة الكامية؛ المتكل

rsl.chegini@yahoo.com  :1. خريج المستوى الرابع في الحوزة العلمية، مؤسسة معارف أهل البيت؟مهع؟
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 فراز و فرود انديشه اخباريان 
در فرآوری »نظريه امامت«

رسول چگینی1

چکیده
گر چــه _ در مقایســه بــا دیگــر اندیشــه های رایــج زمــان خــود _ مکتــب فکــری  یــاْن ا َاخبار
دیدگاه هایــی  دارای  را  آنهــا  می تــوان  کمتــر  امامــت،  موضــوع  در  امــا  داشــتند،  مســتقلی 
منحصر به فرد دانســت. بیشــتر آرای آنان بازتاب نظرگاه محّدثان و اندیشــمندان ســده های 
ـ محــوری و پرهیــز از تأویــل و تفســیر عقل گرایانــه، بــر شــیؤه  نخســتین اســت. رویکــرد حدی
یــان نســبت بــه  اســتنباط آموزه هــای اعتقــادی آنــان تأثیــر نهــاده اســت. اوج گرفتــن بــاور اخبار
کــه متکلمــان به جهــت رویارویــی بــا مخاطبانــی عــام و اســتفاده  متکلمــان در موضوعاتــی 
از  ایــن موضوعــات شــده  اند،  بــه حداقل گرایــی در  از اســتدالل های فرامذهبــی، مجبــور 
کــه ثمــرٔه اعتمــاد بــه گنجینــٔه  روایاتــی اســت  مهم تریــن نقــاط اختــاف ایــن دو جریــان اســت 
یــان و متکلمان  یــاْن خــود را خزانــه دار آن می داننــد. بــه رغــم ناســازگاری میــان اخبار کــه اخبار
در تعریــف، تبییــن ویژگی هــای خــاص و ســاز  و  کار تولیــت و انتقــال امامــت، دشــوار اســت 
یــم. اســتفاده از  کامــی مســتقلی به شــمار آور یــان را برخاســته از مدرســٔه  کــه آرای اخبار
کامــی بــرای اثبــات برخــی مســائل حــوزٔه امامــت و آشــتی بــا عقــل در نظریــٔه  اســتدالل های 
کــه نشــان از تعامــل ایــن مکتــب بــا دیگــر اندیشــه های  یــان، قابل انــکار نیســت  امامــِت اخبار
یــان را همســو بــا  کامــی امامیــه دارد. در مجمــوع، می تــوان »نظریــٔه امامــت« در اندیشــٔه اخبار

کــرد. یابــی  کام پــژوه و آمیختــه بــا روایــاْت بــدون تحلیــل محتوایــی، ارز عالمــان 

یان، امامت، جایگاه امام، مدرسٔه کامی، متکلمان.  کليدواژه ها: اخبار

* تاریخ دریافت: 1399/5/10؛ تاریخ پذیرش: 1399/6/10.
rsl.chegini@yahoo.com 1 . دانش پژوه سطح چهار رشتۀ امام شناسی، حوزۀ علمیۀ قم، ایران؛



44
13

99
ن    

ستا
تاب

  و  
هار 

_   ب
تم 

هف
ت و 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

۱. مقدمه
کرده و در این راه  گونی را تجربه  گونا کام امامیه در مسیر رشد و تکامل خود، تحوالت 

پر فـراز و نشـیب، گرایش هـای فکـری مختلفـی به خـود دیده که نتیجـٔه آن، پدید آمدن 

کامـِی بعضـًا ناهمسـان بـوده اسـت. »مدرسـه«_ در اصطـاح_ مجموعـه  ای از  مـدارس 

کـه در تعامـل بـا یک دیگـر و بـر محـور  متخصصـان در یـک رشـته علمـی معیـن اسـت 

یـک محیـط جغرافیایـی محـدود، بـه تولیـد محصـوالت نویـن علمـی دسـت می زننـد. 

بر این اسـاس، ممکن اسـت در یک مدرسـه بیش از یک جریاِن علمی به ظهور برسـد 
یارویـی بـا هـم بپردازند.1 و چه بسـا در یـک مدرسـه جریان هـای مخالـف بـه رو

 یکی از مکاتب فکری که سال های متمادی حوزه های علمی امامیه را به خود مشغول

یان« هستند. عنوان »اخباری« در کتاب های فقهی متأّخر، بر گروهی   ساخت، »اخبار

که خِطّ مشـــی عملی آنان در دســـت یابی به احکام  از فقهای شـــیعه اطاق می شـــود 

ی از اخبار و احادیـ اســـت؛ نـــه روش های اجتهادی  شـــرعی و تکالیف الهـــی، پیرو
اصولی.2 و 

یان با جامعٔه علمی، فقه و اصول فقه  کانون اصلی بروز ناهمگونی میان اخبار گر چه  ا

یان، فقها و مجتهدان را نشـــانه می رفت، اما نمی توان   بـــود و نوک پیکان حملـــٔه اخبار

گرفت. رسوخ این اندیشه را در دیگر دانش های وابسته نادیده 

 مســائل کامی که پشــتوانٔه مســتحکمی در روایات دارند، آماج اظهاِر نظرهای اخباری

دربــارۀ  یــان  اخبار دیــدگاه  پیرامــون  پژوهشــی  اســت  الزم  بر این اســاس،  و  شــده اند 

کام را مــورد  کان مســائل  کامــی بــه ســامان رســد. بــرای ایــن مهــم یکــی از  مســائل 

ــا  ــدگاه شــخصیت های اخبــاری را از زیــر چشــم می گذرانیــم. ب ــرار داده و دی مطالعــه ق

کــه از دو جبهــٔه عقــل و  یــان، موضــوع »امامــت« _  توجــه بــه روایت محور بــودن اخبار

یــان،  ی میــز پژوهــش نهــاده و از منظــر اخبار نقل )روایــت( پشــتیبانی می شــود _  را رو

ــی همچــون تعریــف امامــت و قلمــرو آن، راه هــای تعییــن و  ــم. اختافات ــه آن می نگری ب

1. سبحانی      ، محمد تقی      ، مدارس کالمی امامیه      ، ص 24. 
2. شاهرودی      ، محمود      ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟مهع؟      ،  317/1 . 
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کــه  یــم  تشــخیص امــام، تبییــن عصمــت و علــم امــام، اعجــاز و فضایــل امــام را می کاو

هــر یــک از ایــن مســائل بررســی های موشــکافانه  ای را می طلبنــد.

یـان،  کـه آیـا اخبار تحقیـق پیـِش رو به دنبـال یافتـن پاسـخی بـرای ایـن سـؤاالت اسـت 

یـان_  کامـی مسـتقلی داشـتند؟ آیـا »نظریٔه امامـت«_ در نـگاه و دیـدگاه اخبار مدرسـٔه 

یـان، آیـا  دسـتخوش تطـّور و دگرگونـی شـد؟ بـا توجـه بـه انتسـاب عقل گریـزی بـه اخبار

شـکل  گیری  بـا  آیـا  برده انـد؟  بهـره  »نظریٔه امامـت«  در  عقلـی  اسـتدالل های  از  آنـان 

اخباری گـری، قرائـت فراموش شـده ای از دیـن هویـدا شـد یـا بدعتـی نـو سـر بـرآورد؟

کـــه می توانـــد در  کنونـــی _  باقی مانـــدن اندیشـــٔه اخبـــاری و انگاره هـــای آنـــان تـــا دورٔه 

تشـــخیص و تقویـــت نگـــرش صحیـــح در موضـــوع امامـــْت سرنوشت ســـاز باشـــد_ بر 

گفتمان ســـازِی اعتمـــاد بـــه  گواهـــی می دهـــد. ایـــن نوشـــتار،  ضـــرورت ایـــن ُجســـتار 

ت و دســـت یابی بـــه بـــاور درســـت را  روایـــات معصومیـــن؟مهع؟، بـــرای رهایـــی از تشـــّتُ

نشـــانه رفته اســـت. 

گــون، در برخــی پژوهش هــای قابل توجــه گونا کامــی   تطــّور نظریٔه امامــت در مــدارس 

یــان کاویده  بررســی شــده اســت، امــا نگارنــده بــه نوشــته  ای که ایــن نظریــه را از منظر اخبار

باشــد، دســت نیافته است.

یـان، الزم اسـت آرای آنـان را بـا دیـدگاه  بـرای به دسـت آوردن یافته هـای جدیـد اخبار

دیـدگاه  پیـِش رو، نخسـت  به همیـن منظـور، در مباحــ  و  کنیـم  متکلمـان مقایسـه 

یـان مطالعـه و بررسـی می شـود تـا از ایـن  متکلمـان ارائـه می شـود و سـپس نظـرگاه اخبار

رهگـذر، فـراز و فـرود بـاور آنـان نسـبت بـه رأی متکلمان   سـنجیده و دانسـته شـود. 

در این مقاله، پس از آشـنایی اجمالی با اخباری گری و برجسـته ترین شـخصیت های 

دیدگاه هـای  سـپس  و  یـم  می پرداز یـان  اخبار و  متکلمـان  روش شناسـی  بـه  اخبـاری، 

آنـان را در موضـوع امامـت به صـورت مسـئله محور و بـا مراجعـٔه مسـتقیم بـه منابـع مورد 

وثـوق و بـا نگاهـی ژرف بازگـو می کنیـم.

یـان، ایـن موضـوع را از زوایـای  بـه »نظریٔه امامـت« در اندیشـٔه اخبار بـرای دسـت یابی 
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و  کلیـدی، قلمـرو  کـه شـامل مفاهیـم  یـم. نخسـت، تعریـف امامـت  مختلـف می کاو

جایـگاه امـام اسـت، مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد و سـپس وارد حـوزٔه ویژگی هـای اصلـی 

کـه نصـب، عصمـت و علـم از آن جملـه هسـتند. در پایـان  »نظریٔه امامـت« می شـویم 

نیـز بـر حـوزٔه تولیـت و انتقـال   تمرکز و توجه خواهد شـد. مراد از این حوزه اموری هسـتند 

کـه امامـت امـام را تعییـن می کننـد که مصادیـق آن را می توان نـص، ِاعجاز و افضلیت 

به شـمار آورد. 

۱-۱. معرفی جریان اخباری گری

کـه بـا اسـتناد بـه روش  گروهـی از عاِلمـان امامیـه در دوران متأخـر هسـتند  یـان«  »اخبار

و عمـل َسـلف صالـح، یعنـی محّدثـان، َاخبـار اهـل بیـت؟مهع؟ را مهم تریـن مأخـذ در 

کـه  عقایـد، اخاقیـات و احـکام شـرعی می داننـد و بـه دیگـر مـدارْک تنهـا در صورتـی 

بـا احادیــ ائمـه؟مهع؟ تأییـد شـده باشـد، اسـتناد می کننـد.1 ایـن جریـان، نقطـٔه مقابـل 

»اصولیـان« شـناخته می شـود.

امـا  بـوده،  یـان«  »اخبار و  »اصولیـان«  اتفـاق  موضـع  همـواره  اهل بیـت؟مهع؟،  روایـات 

گـروه  کـه نگذاشـت ایـن دو  گسـترٔه حجّیـت و حجـم روایـات مقبـول، از اختافاتـی بـود 

ی و  کـج رو یـان، بـه همیـن سـبب   اصولیـان را بـه  گیرنـد و اخبار در خـط واحـدی قـرار 

یـان را افـرادی دارای جمـود  خـروج از دیـن متهـم می کردنـد و در مقابـْل اصولیـان، اخبار

می کردنـد. معرفـی  روایت بسـندگی  و  عقل سـتیزی  فکـری، 

یان و اصولیان در مسائلی چون حرمت و جواز اجتهاد، انحصار   اختافات عمدٔه اخبار

کتـاب و سـّنت، منـع از تحصیـل ظـن، شـیؤه تقسـیم و طبقه بنـدی احادیــ،  ادلـه بـه 

جـواز تقلیـد از غیر معصـوم، اخـذ بـه ظواهـر کتاب، ُحسـن و ُقبح عقلی، اجـرای اصالة 

کاربـرد برخـی از انـواع قیـاس، صحیـح دانسـتن تمامی  البرائـة در برخـی مـوارد، حرمـت 

احادیــ کتب اربعـه و … بـوده اسـت.   

مهم ترین شخصیت های اخباری، عبارتند از  : 

یون فرقة واحدة      ، ص 19.  1. آل  عمران      ، فرج      ، االصولیون واالخبار
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گرایــش  _ محمد امیــن اســترآبادی  )م 1036 ق( از علمــای امامــی و بنیان گــذار 

نویــن. اخباری گــری 

_ عبداهّلل  بن صالح  بن جمعه سماهیجی  بحرانی )م 1135ق( .

_ میرزا محمد اخباری )م 1231ق(.

ــه رو را در  ــان میان ی ــیوۀ اخبار ــه ش ک ــانی )م 1058ق(  کاش ــض  ــن فی _ محمد محس

ــای  ــا دیدگاه ه ــوارْد ب ــیاری م ــای او در بس ــن رو، دیدگاه ه ــت و از همی گرف ــش  پی

فقهــای پیشــین متفــاوت بــود.

_ سید هاشم بحرانی )م 1107ق(.

کــه مســلک او   در اســتنباط احــکام _ بــه  _ ســید نعمــت اهّلل جزایــری )م 1112ق( 

ــه اخبــارِی ِصــرف،  ــود و ن ــی ب ــه اصول اعتقــاد و اذعــان   بســیاری از محققــان _ ن

ــوده اســت.1  ــه رو ب بلکــه او میان

از برجســته ترین عالمــان و مدافعــان  کــه  _ شــیخ یوســف بحرانــی )م 1186ق( 

نحلــٔه فقهــی و حدیثــی اخبــاری و نیــز آخریــن شــخصیت در خــوِر ذکــِر ایــن 

نحلــٔه علمــی بــوده اســت. 

۲. امامت در اندیشٔه اخباریان

کــه بــا متکلمــان  یــان و روش آنهــا و تفــاوت منهجــی  در ادامــه و پــس از آشــنایی بــا اخبار

کــه بیــان  دارنــد، مســائل مورد نظــر در »نظریٔه امامــت« را بررســی می کنیــم و همان گونــه 

شــد، در هــر مســئله، نخســْت نظریــٔه مشــهور متکلمــان را ارائــه می کنیــم و دیــدگاه 

ــد.  ــی آن می آی ــان در پ ی اخبار

۲- ۱. تعریف و جایگاه امامت 

یــان از »امامــت« ارائــه  کــه اخبار در ایــن بخــش، به دنبــال دســت یابی بــه تعریفــی هســتیم 

می کننــد. همچنیــن بایــد ببینیــم در ایــن مکتــب فکــری، امامــت و امــام چــه جایگاهــی 

1. خوانسـاری      ، محمدباقـر      ، روضات الجنـات      ، 150/8؛ جزایـری      ، عبـداهّلل بـن نورالدیـن      ، نابغـه فقـه 
و حدیـث      ، ص 330-331؛ جزایـری      ، سـید نعمت اهّلل      ، کشف االسـرار      ، ج 1      ، مقدمـٔه موسـوی 

ص 40-39.  جزائـری      ، 
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کجاســت. همــٔه ایــن مســائْل بازگو کننــدٔه میــزان  گســترٔه نفــوذ امامــِت امــام تــا  دارد و 

یــان بــه مســئلٔه »امامت« انــد. معرفــت عقلــی اخبار

مهم ترین تعریفی که بیشتر متکلمین امامیه برای »امامت« ارائه می کنند، تعریفی است 

که از زمان سید مرتضی )م 436 ق( در آثار امامیه به چشم می خورد. سید مرتضی، در 

تعریف »امامت« می نویسد  : »اإلمامة رئاسة عامة في أمور الدنیا والدین«؛1 و در جایی 

دیگر  : »ریاسة عامة في الدین بالصالة ال بالنیابة عمن هو في دار التکلیف«.2 

کــه از ســوی متکلمیــن دیگــر   عبــارت »رئاســة عامــة«، نقطــٔه ثقــل ایــن تعریــف اســت 

بازتــاب یافتــه اســت. شیخ طوســی )م 460ق(،3 ســدید الدیــن حمصــی )م 602 ق(،4 

ی )م 726 ق(،6 فاضل مقداد )م 826 ق(،7 
ّ
 ابن میثم بحرانی )م 699 ق(،5 عامه حل

بر همین اساس به ارائه تعریف پرداخته اند.

یــان، بــه تعریفــی بــرای امامــت دســت  گرفتــه در تألیفــات اخبار در بررســی های انجــام 

کــه در بردارنــدٔه جنــس و فصــل منطقــی باشــد و تنهــا شــیخ یوســف بحرانــی  نیافتیــم 

ــة واإلمامــة  کنــد. او می نویســد  : »أّن الخاف ــرداری  توانســته از تعریــف متکلمیــن الگو ب
رئاســة عامــة فــي امــور الدیــن والدنیــا نیابــة عــن النبــي«.8

یکـرد اعتدالی  گواه رو اسـتفاده از تعریـف متکلمیـن در آثـار بحرانـی را می تـوان نشـانه و 

و میانـه رو او در مکتـب اخباری گـری دانسـت.

1. سید مرتضی      ، الشافی فی االمامة      ، ص 6. 
2. همو، رسائل الشریف المرتضی      ، 264/2. 

3. طوسی      ، محمد بن حسن      ، الرسائل العشر      ، ص 103. 
4. حمصی رازی      ، محمود      ، المنقذ من التقلید      ، 235/2. 

5. بحرانی      ، ابن میثم      ، قواعد المرام والنجاة في القیامة في تحقیق أمر المامة      ، ص 41. 

6. بـــه نقـــل از: الســـیوری      ، فاضـــل مقداد      ، إرشـــاد الطالبیـــن إلی نهـــج المسترشـــدین       ، 1      / 325 . در 
ی      ، حســـن ین یوســـف      ، 

ّ
یـــح دارد )نک: حل یاســـت دینی و عامـــٔه امام تصر تذکـــرة الفقهـــاء      ، بر ر

 .)452  ،      145 /      1 تذکرة الفقهـــاء      ، 
لهیة      ، ص 320؛ همو، االنوار الجاللیة، ص 156.  7. السیوری      ، فاضل مقداد      ، اللوامع اال

8. بحرانی      ، یوسف      ، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة      ، 343/3. 
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عـدم  معنـای  بـه  یـان،  اخبار بیشـتر  آثـار  در  امامـت  از  مشـخص  تعریفـی  ارائـٔه  عـدم 

یکرد روایت بسـندگی  شـناخت کافـی آنـان از مقولـٔه امامـت نیسـت، بلکـه بـه جهـت رو

یـان و پرهیـز از ورود بـه مباحــ غیر روایـی، بـرای تعریـف امامـت نیـز از روایـات  اخبار

کرده انـد. بهـره بـرده و در مقـام تبییـن امامـت بـه ذکـر روایـاْت بسـنده 

کـه بـرای امامـت  یـان بـه امامـت را از البـه الی کلیدواژه هایـی  البتـه می تـوان نـگاه اخبار

از امامـت در ذهـن  کـه  به  کار  برده انـد، به دسـت آورد. همچنیـن قلمـرو و جایگاهـی 

کـه نـوع بینـش  یـج می کننـد، از حوزه هایـی اسـت  کـه ترو دارنـد و جایگاهـی از امامـت 

یـان از امامـت را حکایـت می کنـد. اخبار

گسترٔه امامت  ۲-۱-۱. قلمرو و 

گســترٔه نفــوذ امامــت را در همــٔه اعصــار و ازمنــه می دانــد. او در  اســترآبادی، قلمــرو و 

گویــای ایــن معنــا هســتند.1 از جملــه این کــه  کــه  ایــن زمینــه بــه روایاتــی اســتناد می کنــد 

کــه آن حضــرت _ در تفســیر آیــۀ  بــه نقــل از بریــد العجلــی از امام باقــر؟ع؟ نقــل می کنــد 

ْوٍم هاٍد< _2 فرمودنــد  : رســول اهّلل ؟ص؟ منــِذر اســت و در هــر زمانــی  ٌر َو ِلكُِلّ �قَ �ذِ �ذْ�قَ ُم�ذْ
أَ
ما �

�ذَّ >�إِ

کــه رســول خــدا ؟ص؟  کــه بــه آن چیــزی  یکــی از مــا ]اهل بیــت؟مهع؟[ هدایت گــری اســت 

آورده، هدایــت می کنــد.3 ایــن عبــارت، به خوبــی عمــق نفــوذ امامــت را ترســیم می کنــد 

کــه هــر زمانــی را امامــی بایســته اســت.

عبــارت دیگــری کــه به  خوبــی قلمــرو امامت را بیان کرده، روایتی اســت که شــیخ یوســف 

بحرانــی در بحـــ حکــم نواصــب آورده اســت. او بــا ذکــر روایتــی از امام صــادق؟ع؟، 

»ناصبــی« را بدتــر از یهــودی توصیــف می کنــد. علــت ایــن حکــم نیــز ایــن بیــان شــده 

کــه ناصبــی مانــع رســیدن لطــف عــاِم امامــت بــه بنــدگان می شــود، امــا یهــودی تنهــا بــه 

ــّر  ــي ش ــت  : »الناصب ــن اس ــْت  چنی ــن روای ــردازد. مت ــوت می پ ــاِص نب ــف خ ــا لط ــارزه ب مب

مــن الیهــودي. فقیــل لــه وکیــف ذلــك یــا ابن رســول اهّلل؟ قــال ان الناصبــي یمنــع لطــف 

1. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیة، ص 244. 
2. رعد: 7. 

3. کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، 1      / 192. 



50
13

99
ن    

ستا
تاب

  و  
هار 

_   ب
تم 

هف
ت و 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

اإلمامــة وهــو عــام والیهــودي لطــف النبــوة وهــو خــاص«. 1

کرده است. این روایت _ چنانکه پیداست _ قلمرو امامت را عام تر از نبّوْت تعیین 

۲-۱-۲. جایگاه امام

ایـن  کرده  انـد،  مطـرح  امـام  مرتبـٔه  و  جایـگاه  دربـارۀ  متکلمیـن  کـه  مطلبـی  نخسـتین 

کـه الزم اسـت امـام از همـٔه رعیـِت خـودش برتـر باشـد. سـدید الدیـن حمصـی،  اسـت 

کثـر ثوابًا عنـداهّلل« و »افضل منهم فی الظاهر وفیما  افضل بـودن امـام را در دو سـاحت »ا

این گونـه  را  امـام«  »افضلیـت  ـی، 
ّ
عامه حل می کنـد.2  تفسـیر  فیـه«  علیهـم  متقـّدم  هـو 

شـرح و   بسـط داده اسـت  : 

ی بــا آنــان  کــه امــاْم برتــر از رعیتــش باشــد؛ زیــرا یــا مســاو واجــب اســت 

گزینــٔه مطلــوْب فــرِض ســوم اســت و  کمتــر از آنــان و یــا افضــل.  اســت و یــا 

ی، ترجیــح او بــر دیگــری  فــرض اول، محــال اســت؛ چــون بــا وجــود تســاو

بــرای امامــْت محــال اســت. فــرض دوم هــم محــال اســت؛ زیــرا تقدیــم 
ــر فاضــل عقــًا محــال اســت.3 مفضــول ب

دیگران نیز با تأیید این مطلب، به شرح آن پرداخته اند.4

کام پژوهـان در ایـن  نکتـه دوم، بحــ برتـری امـام نسـبت بـه دیگـر انبیـاء اسـت. البتـه 

موضـوع دیدگاه هایـی نزدیـک به هـم دارنـد. فاضـل مقـداد، دیـدگاه متکلمیـن را ضمـن 

کرده اسـت  :  که نبی مکرم اسـام ؟ص؟ برتر از ائمه؟مهع؟ هسـتند، این گونه بیان  این بحـ 

کـه ائمـٔه مـا؟مهع؟ برتـر از همـٔه انبیـاء غیـر از  دیـدگاه جماعتـی از اصحـاب مـا ایـن اسـت 

محمـد ؟ص؟ هسـتند و دیـدگاه برخـی دیگـر غیـر از اولواالعـزم از انبیـاء بوده و شـیخ مفید 
کرده اسـت.5 در ایـن مسـئله توقـف 

1. بحرانی      ، یوسف      ، الحدائق الناضرة، 188/5. 
2. حمصی رازی      ، محمود      ، المنقذ من التقلید، 286/2. 

ی      ، حسن بن یوسف      ، کشف المراد      ، ص 366. 
ّ
3. حل

4. السیوری      ، فاضل مقداد      ، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین      ، ص 336. 
5. همو، االنوار الجاللیه      ، ص 169. 
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کـه متفـّرع بـر موضـوع جایـگاه امـام مطـرح می شـود، بحـ انـکار امامت  بحــ دیگـری 

اسـت. بیشـتر علمـا حکـم کرده انـد که این افراْد مسـلماِن فاسـق هسـتند، ولـی عده  ای 

گر چه در این مسـئله دو نظر وجـود دارد،  کـه مخالـِف امـام، کافـر اسـت؛ ا بـر ایـن باورنـد 

بـودِن مخالـِف  بـر مسـلمان  بـا نظـر مشـهور علمـا مبنـی  امـا دیـدگاه متکلمـان همسـو 
امامت اسـت.1

یـان جایـگاه  یـم. امـام از منظـر اخبار یـان می پرداز اینـک بـه   دیدگاه هـا و سـخنان اخبار

کـه الزم اسـت مـردم بـرای فهـم دیـن به ایشـان مراجعـه کنند. اسـترآبادی،  ویـژه  ای دارد 

کسـی  بـا تقسـیم شـرک بـه شـرک در عبـادت و شـرک در طاعـت، بـا اسـتناد بـه روایتـی، 

کـه شـهادتین را بگویـد و واجبـات دیـن را انجـام دهـد، ولی اعتقاد نداشـته باشـد که  را 

بایـد بـه سـراغ اهل بیـت؟مهع؟ بـرود، »مشـرک در طاعـت« می دانـد.2 

اســـترآبادی بـــرای اثبـــات ایـــن  کـــه بایـــد در تمام مســـائل دینـــی تابـــع ادلٔه شـــرعی بود 

کامـــل و تمام بـــودن دین و  کـــرد، بـــه  و از   هر گونـــه اجتهـــاد شـــخصی و قیـــاس پرهیـــز 

که همان امام اســـت _ اســـتناد و اشـــاره می کنـــد و در  لـــزوم مراجعـــه بـــه مبّین دیـــن _ 

ادامـــه، روایـــت امام رضا؟ع؟ دربـــارۀ امامت را آورده اســـت. او این روایـــت را به نقل از 

امالی شـــیخ صدوق )م 386 ق( آورده اســـت. شـــیخ صدوق این روایت را با واسطه 

کـــرده و آن را  کلینـــی )م 329 ق( نقل  محمد بـــن موســـی بن متـــوکل از طریـــق شـــیخ 

کرده اســـت.3 کلینی اما  در آخریـــن مجلـــس از مجالـــس نود و هفت گانـــٔه خود بیـــان 

آن را در بـــاب پانزدهـــم از ابـــواب صد و ده گانـــٔه خـــود آورده و آن را »بـــاب نـــادر جامـــع 

کرده اســـت.4 در بخش هایـــی از این روایت  فـــی فضایل االمـــام وصفاته« نام گـــذاری 

آمـــده  : »إّن اإلمامـــة أجـــّل قدرا وأعظم شـــأنا وأعلـــی مکانًا وأمنـــع جانبا وأبعـــد غورًا من 

أن تبلغـــه الناس بعقولهـــم أو أن ینالوها بآرائهـــم أو یقیموا إمامـــًا باختیارهم«. تعابیری 

ی      ، حسن بن یوسف      ، همان، ص 298. 
ّ
1. حل

2. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیه      ، ص 388. 
3. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، االمالی      ، ص 675. 

4. کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، 1      / 199. 
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کـــه در ایـــن روایت دربارۀ امام و امامت به کار  برده شـــده، همواره مورد اســـتناد علمای 

ی از همین شـــیوه، این  یـــخ بوده اســـت. اســـترآبادی نیز بـــه پیـــرو امامیـــه در طـــول تار

کرده اســـت. گوشـــزد  روایـــت را بـــرای تبیین مقام امام 

مشـــِی اخبـــارِی اســـترآبادی در مبحـ لـــزوم تبعیت از امـــام معصوم، نمود بیشـــتری 

کـــرده و  دارد. او از هر گونـــه دخالـــت عقـــل بـــرای اســـتنتاج مســـائل معرفتـــی پرهیـــز 

کام  تصریـــح می کنـــد در موضوعاتی ماننـــد »معرفـــت خداوند متعال«، تنها بایـــد به 

معصومیـــن؟مهع؟ چشـــم دوخت  : 

 علـــی کام 
ّ

ال یجـــوز االعتمـــاد فـــي صفاتـــه تعالـــی الذاتیـــة والفعلیـــة إال

وقعـــت  ولذلـــك  کاف  غیـــر  العقـــل  مجـــّرد  لّن  العصمـــة،  أصحـــاب 

مشـــاجرات کثیـــرة بیـــن فحول الفاســـفة وبیـــن علماء اإلســـام في هذه 
البـــواب.1

کــرده اســت. از دیــدگاه او  کاشــانی جایــگاه امــام و امامــت را ذیــل آیاتــی تبییــن  فیــض 

بــاور بــه امامــت همســان بــا بــاور به توحیــد و نبــوت، از ملزومات اعتقاد صحیح اســت. 

ِه<2 بیــان  َ� �للّٰ و�ذَ َعهݨْ �ذُ قُ ٯݧ �ذݨْ َ �ذَ �ی �ی ٖ �ذ
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

کــه ذیــل آیــۀ >� ایــن دیــدگاه او را می تــوان از توضیحاتــی 

ــد، نبــّوت  ــه ربوبیــت خداون کــرد. او »عهــِد نقــض شــده« را اعتقــاد ب  کــرده، اســتخراج 

کــرده اســت.3 همطــراز  حضــرت محمــد  ؟ص؟ و امامــت حضــرت علــی؟ع؟ تفســیر 

»نــور«  تفســیر  در  می تــوان  را  نبــوت  و  توحیــد  بــا  امامــت،  بــه  ایمــان  اهمیــت  بــودن 

کــرد.  مشــاهده  ا<4  �ذ
ْ
ل �ذَ �ذْ

أَ
� �ی  ِ �ذ

َّ
�ل وِر 

َو �ل�ذُّ َو َرُسوِلِه  ِه 
َ
الّل �بِ و�  ِم�ذُ

آ
ا

>�ذَ آیــۀ  تفســیر  در  »امــام«  بــه 

ــدا و  ــه خ ــان ب ــف ایم ــت _ در ردی ــام اس ــراد ام ــه م ک ــور _  ــه ن ــان ب ــه ایم ک ــورت  ــن ص  بدی
رسول اهّلل ؟ص؟ آمده است.5

1. استرآبادی      ، محمد امین      ، همان، ص 570. 
2. بقره: 27. 

3. فیض کاشانی      ، محسن      ، تفسیر الصافی      ، 1      / 106. 
4. تغابن: 8. 

5. فیض کاشانی      ، محسن      ، همان، 184/5. 
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امـــام از  روایتـــی  بـــه   1> ُه�ذَّ َمّ �قَ
أَ
ا �ذَ كَِلَما�قٍ  �بِ ُه 

َر�بُّ َم  َ��ِه�ی ْ �ب �إِ ى 
َ
ل �قَ ْ ��ب >إَِودذِ  آیـــۀ  در  او   همچنیـــن 

کرده  کـــه جایـــگاه امـــام را فراتـــر از نبـــی و رســـول معرفـــی  صـــادق؟ع؟ اشـــاره می کنـــد 

اســـت. او می نویســـد  : 

وفــي  الکافــي            عــن الصــادق؟ع؟ قــال: إن اهّلل تبــارك وتعالــی اتخــذ إبراهیــم 

عبــدًا قبــل أن یّتخــذه نبیــًا واّن اهّلل اتخــذه نبیــًا قبــل أن یتخــذه رســواًل 

وان اهّلل اتخــذه رســواًل قبــل أن یتخــذه خلیــًا وان اهّلل اتخــذه خلیــًا قبــل 

 >
ً
ماما اِس �إِ

َك ِلل�ذَّ
ُ
اِعل ِىی �ب

�ذّ أن یجعلــه إمامــًا فلمــا جمــع لــه الشــیاء قــال>�إِ

اُل َعْهِ��ی  �ذ َ اَل لا �ی �ی �ق �قِ
َّ �ی ّرِ

ال َوِم�ذْ دذُ قــال فمــن عظمهــا فــي عیــن إبراهیــم >�ق
ــّي.2 ــام التق ــفیه إم ــون الس ــال: ال یک < ق �ذَ اِلِم�ی

�ل�ذَّ

گذرانــدن  بنــا بــه ایــن روایــت، بــه مقــاِم امامــت رســیدِن حضرت ابراهیــم؟ع؟، پــس از 

مراحلــی چــون عبــد، نبــی، رســول، و خلیــل بــوده   و بر این اســاس، امــام، حائــز جایگاهــی 

فراتــر از مراحــل یادشــده اســت.

ك<3 و 
ْ
�بٌ ِم�ذ �لُمل ��ی ُهم �ذَ

َ
ْم ل

أَ
کاشــانی نظیــر ایــن ســخن را ذیــل آیاتــی همچــون >� فیــض 

کــرده و بــا اســتناد بــه روایتــی از امــام باقــر؟ع؟، ایــن ُملــک  <4 تکــرار 
ً
ما �ی  ع�ذ

ً
اُهم ُملكا �ذ �یْ

�قَ
آ
>و�

کــرده اســت.5 را امامــت و خافــت تفســیر 

کیــد بــر این کــه حضرت عیســی؟ع؟ و حضرت ســلیمان؟ع؟  ســید هاشــم بحرانــی، بــا تأ

کــه داشــتند، هــر یــک تنهــا از یــک  به رغــم معجــزات و توانایی هــای خیره کننــده  ای 

گاه بودنــد، ولــی اهل بیــت؟مهع؟ بــه همــٔه هفتــاد  حــرف از هفتــاد و دو حــرف اســم اعظــم آ
گاهــی دارنــد، ائمــه؟مهع؟ را برتــر از انبیــاء دانســته اســت.6 و دو حــرْف آ

1. بقره: 124. 
2. فیض کاشانی      ، محسن      ، همان، 1      / 188. 

3. نساء: 53. 
4. نساء: 54. 

5. فیض کاشانی      ، محسن      ، همان، 1      / 460؛ همو، االصفی فی تفسیر القرآن      ، 1      / 216. 
6. بحرانی      ، سید هاشم      ، ینابیع المعاجز وأصول الدالیل      ، ص 86. 
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غیـر از  الهـی  پیامبـران  بـر  اهل بیـت؟مهع؟  افضلیـت  دربـارۀ  جزایـری  اهّلل  نعمـت  سـید 

خاتـم انبیـاء ؟ص؟، بـه چنـد دیـدگاه اشـاره کرده اسـت  : عـده  ای اهل بیـت؟مهع؟ را بر همٔه 

انبیـاء _ غیـر از پیامبـران اولواالعـزم _ افضـل می داننـد. برخـی مقام اهل بیـت؟مهع؟ را برتر 

کثـر متأخرین  ی بـا جایـگاه انبیـاء اولواالعـزم توصیـف می کنند. ا از دیگـر انبیـاء و مسـاو

قائـل  ]بـه جـز پیامبر خاتـم ؟ص؟[  انبیـاء  از همـٔه  باالتـر  بـرای اهل بیـت؟مهع؟ جایگاهـی 

کـه جزایـری ایـن دیـدگاه را صحیـح می دانـد.1 او بـرای ایـن   ادعای خـود دوازده  هسـتند 

دلیل/روایـت ذکـر می کنـد و می افزایـد  : ادلـه و اخبـار دال بر این مطلـب، نزدیک به هزار 

کتـاب از مدائـح رّبانـی امیر المؤمنین؟ع؟، به  حدیــ اسـت و تنهـا بـرای خالـی نبودن 

کـرده اسـت.2 حجـم گسـتردٔه ایـن روایـات سـبب شـده تـا برتر بـودن  ایـن مقـدار بسـنده 

گیـرد. سـید هاشـم بحرانـی نیـز  یـان قـرار  ائمـه؟مهع؟ از انبیـاء مورد پذیـرش بیشـتر اخبار

افضلیـت  زیبـا(  یـک لطیفه )نکتـٔه  و حتـی در  کـرده  اشـاره  روایـات  ایـن  از  برخـی  بـه 
امیر المؤمنیـن؟ع؟ بـر انبیـاء را بـا روایتـی از امام علـی؟ع؟ بـه اثبـات رسـانده اسـت.3

 ســـید نعمت اهّلل جزایری، پیش از ایـــن _ در مقام رتبه بندی جایـــگاه اهل بیت؟مهع؟ _ 

بـــرای  را  برتـــری  اهل بیـــت؟مهع؟ ،  میـــان  از  و  رســـول اهّلل ؟ص؟  آِن  از  را  مطلـــق  برتـــری 
امیر المؤمنین؟ع؟ و سپس برای َحسنین؟امهع؟ ثابت دانسته بود.4

ـم َذر از همٔه 
َ
کـرده5 که در عال شـیخ یوسـف بحرانـی، »امامـت« را از اصـول دیـن معرفی 

بنـدگان میثـاق بـر آن اخـذ شـده اسـت.6 منکـر امامـت را نیـز در صورتی که مسـتضعف 

اختافاتـی  مهم تریـن  از  علمـی  مبنـای  ایـن  اسـت.7  شـمرده  نجـس  و  کافـر  نباشـد، 

یـان و دیگـر فقهـای شـیعه دربـارۀ اسـاِم اهل سـّنت اسـت. بـه  کـه میـان اخبار اسـت 

1. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، االنوار النعمانیه      ، 22/1. 
2. همان      ، 30/1. 

3. بحرانی      ، سید هاشم      ، البرهان فی تفسیر القرآن      ، 873/4. 
4. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، همان، 21/1. 

5. بحرانی      ، یوسف      ، الحدائق الناضرة      ، 1      / 86؛ 204/12. 
6. همان      ، 41/3. 

7. همان      ، 178/5. 
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نظـر می رسـد عـدم تأویـل ظاهـر روایـات، و بی توجهـی بـه روایات معارض، سـبب شـده 

کفـر در  کننـد. آنـان »کفـر« موجـود در روایـات را بـر  گرایـش پیـدا  تـا آنـان بـه ایـن حکـم 

مقابـل اسـاْم حمـل کرده انـد؛ در حالی کـه کفـر مذکـور در ایـن روایـات، در مقابل ایمان 

کـه »امامـت« را از اصـول دیـن می دانـد، بـا  به کار رفتـه اسـت. شـیخ انصـاری، بـا ایـن 

نسـبت دادن کفـر بـه مخالفـان، به شـّدت مخالفـت کـرده و در پاسـخ کسـانی کـه برای 

اثبـات کفـِر مخالفـان، بـه روایـات اسـتناد کرده انـد، می نویسـد  : »آنچـه از مجمـوع اخبار 

کفـر در برابـر  کفـر در برابـر ایمـان اسـت؛ نـه  کلمـات در ایـن بـاب اسـتفاده می شـود،  و 
کفـر در برابـر اسـام اسـت«.1 کفـر در برابـر ایمـاْن اخـص از  اسـام، و 

کـه  یـان دربـارۀ جایـگاه امـام و امامـت را ایـن دانسـت  در مجمـوع، می تـوان رأی اخبار

آنـان امامـت را همسـاِن نبـوت و حتـی فراتـر از آن می داننـد و منکـر آن را از دایـرٔه اسـام 

یـان بـه جهـت مبانـی فکری خـود، از  خـارج می کننـد. نتیجـٔه ایـن بخـش ایـن  کـه اخبار

کـه مسـتند بـه روایـات نباشـد، دوری جسـته اند. البتـه، تعریـف مشـهور  ارائـٔه تعریفـی 

متکلمیـن در اختیـار آنهـا بـوده، ولـی هرگـز تـن به این تعریـف نداده اند. دلیـل رو گردانی 

به همیـن  دانسـت.  آن  در  نهفتـه  حداقل گرایـی  می تـوان  را  تعریـف  ایـن  از  یـان  اخبار

در  البتـه،  جسـته اند.  مـدد  روایـات  از  امامـت،  مقـام  تبییـن  بـرای  یـان  اخبار دلیـل، 

صـورت همخوانـی دیـدگاه متکلمیـن بـا روایـات، از ذکـر آن ابائـی ندارنـد و بـه همیـن 

کـه از طریق قواعد عقلی، قابل اثبات اسـت را پذیرفته اند.  دلیـل، لطف بـودِن امامـت 

یـاْن فراتـر از  بـر همیـن اسـاس، می تـوان تعریـف و جایـگاه امامـت را در اندیشـٔه اخبار

کرده انـد. البتـه، نمی تـوان ایـن فاصلـه  کـه متکلمـان امامیـه ارائـه  آن چیـزی دانسـت 

قرائـت  یـان،  اخبار یافتـٔه  زیـرا  دانسـت؛  نظریٔه امامـت  دگرگونـی  و  تطـّور  معنـای  بـه  را 

کـه دوبـاره سـر بـرآورد و هرگـز نمی تـوان آن را بدعتـی از سـوی آنـان  فراموش شـده  ای بـود 

کـرد. قلمـداد 

گی های اصلی امام ۲-۲. ویژ

که در عقیـــده به امامـــْت تأثیرگذار اســـت، ویژگی هـــای اصلی امام  یکـــی از مســـائلی 

ى      ، مرتضی      ، کتاب الطهارة      ، 352/2 1. شیخ انصار
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که از دیدگاه قرآن و روایات، چه بایســـته هایی  کرد  که باید بررســـی  اســـت. بدین معنا 

کـــه در لـــزوم وجـــود بســـیاری از  بـــرای امـــام معرفـــی شـــده اســـت. شـــایان ذکر اســـت 

کـــه در ادامـــه بیان می شـــود، حتی میان اهل ســـّنت اختافی نیســـت و  ویژگی هایـــی 

مهم تریـــن اختـــاف در بســـط و قبض این مفاهیم و ســـعه و گســـترۀ آنها اســـت. برای 

نمونـــه، عاِلم بـــودن امـــام مورد تأییـــد همٔه ِفرق مســـلمین اســـت، اما در میـــزان علم و 

راه هـــای تشـــخیص اعلم، اختافاتـــی وجود دارد.

کـه در آنهـا  کننـد  بـرای خـود ذخیـره  یـان، توانسـته اند توشـه  ای غنـی از روایـات  اخبار

گر چـه بیشـتر ایـن روایـات ناظـر بـه شـخص  ویژگی هایـی بـرای امـام بیـان شـده اسـت. ا

یـان  کنـار هـم قـرار دادن آنهـا، دیـدگاه اخبار واحـدی از ائمـه؟مهع؟ اسـت، امـا می تـوان بـا 

در ایـن زمینـه را به دسـت آورد. 

 در این مبحـ، سه مسئلٔه »نصب الهی«، »عصمت امام« و »علم امام« که از اصلی ترین 

کرد. یان بررسی خواهیم  ویژگی های امام به شمار می روند را از منظر اخبار

۲. ۲. ۱. نصب امام

متکلمـان، »وجـوب نصـِب امـام« را از راه قاعـدٔه لطـف بـه اثبـات رسـانیده اند. آنـان بـر 

کـه نصـِب امـام لطفـی از جانـب خداونـد بـر مکلفیـن اسـت و چـون لطـف  ایـن باورنـد 

خداونـد واجـب اسـت، پـس نصـب امـام نیـز بـر خداونـد واجـب اسـت.1 عـده  ای نیـز 

کـه عقـل بـرای امـام   _ _ از جملـه عصمـت  افزوده انـد، بسـیاری از شـرایط و ویژگی هـا 

گاه اسـت و  کـه تنهـا خداونـد متعـال از آنهـا آ ثابـت می کنـد، از امـور باطنـی هسـتند 

یـان، وجـوب  کـه نصـب امـام به دسـت خداونـد باشـد.2 اخبار از همیـن رو، الزم اسـت 

کید بر »قاعدٔه لطف« تبیین می کنند. محمد امین اسـترآبادی،  نصب امام را بدون تأ

کـه به صـورت متواتـر  اعتقـاد امامیـه در بـاب نصـب ائمـه؟مهع؟ را این گونـه تقریـر می کنـد 

کـه در هـر زمانـی الزم اسـت انسـان معصومـی که از سـوی خداوند  در روایـات وارد شـده 

نصـب شـده، وجـود داشـته باشـد تـا حّجـت بـر همـٔه مـردم باشـد  : »أنـه تواتـرت الخبـار 

1. سیوری      ، فاضل مقداد      ، االنوار الجاللیة، ص 157. 
2. همو، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین      ، ص 337. 
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عـن الئمـة الطهـار؟مهع؟ بأنـه البـد فـي کل زمـان مـن معصوم منصـوب من ِقبلـه تعالی، 
لیکـون حجـة علـی النـاس أجمعیـن مـن لـدن آدم؟ع؟ إلـی انقـراض الدنیـا«.1

گویای این نکته اسـت که حّجت باید از سـوی خداوند  قید »منصوب من قبله تعالی« 

متعـال بـه ایـن کار نصـب شـود و در نتیجـه، اسـتخاف و شـورا و انتخـاب مردمی را نفی 

می کند. البته، اسـترآبادی از شـیؤه علم به نصب الهی سـخنی به میان نیاورده اسـت.

کاشـانی نیـز »نصـب الهـی« را یکـی از ویژگی هـای امـام می دانـد؛ زیـرا در تفسـیر  فیـض 

<2 بـا اسـتناد بـه روایـت امامـِت امـام  َ��ق �یَ �ذِ
ْ
ُهُم �ل

َ
اُر ما كا�ذَ ل �ق �ذْ َ اُء َو �ی َ�ش �قُ ما �ی

ُ
ل �ذْ َ َك �ی آیـۀ >َو َر�بُّ

کـه هیـچ کسـی امـکان دخالـت  رضـا؟ع؟، انتخـاب امـام را بـر عهـدٔه خداونـد می دانـد 

در آن نـدارد.3 او در دیگـر تفسـیر خـود _ ذیـل ایـن آیـه _ روایتـی از امام زمـان؟جع؟ را ذکر 

کـه از ایشـان دربـارۀ ایـن  کـه چـرا مـردم نمی تواننـد امـام خـود را انتخـاب کننـد،  می کنـد 

سـؤال شـد و حضـرت فرمودنـد  : حتـی انبیـای الهـی ماننـد موسـی و عیسـی نیـز بـا وجود 

گاه افـرادی را به عنـوان مؤمـن  کتـاب و تأییـد بـا وحـی و عصمـت و وفـور عقـل،  ِانـزال 

ماجـرای  ماننـد  آشـکار می شـد،  آنهـا  اشـتباه  بعدهـا  کـه  انتخـاب می کردنـد  حقیقـی 

حضـرت موسـی و انتخـاب هفتـاد نفـر از مؤمنـان بـرای تشـّرف بـه میقـات الهـی که پس 

کاملـی ندارنـد. امام زمـان؟ع؟ پـس از  آنـان ایمـان  کـه  بـروز یـک زلزلـه، آشـکار شـد  از 

ایـن مثـال فرمودنـد  : »وقتـی حتـی انتخـاب پیامبـران الهـی این چنیـن بـا اشـتباه مواجـه 

کـه علـم  کـه انتخـاب صحیـح تنهـا در دسـت کسـی اسـت  می شـود، فهمیـده می شـود 

ایـن  ذکـر  از  پـس  کاشـانی  فیـض  دارد«. ما محسـن  انسـان ها  و ضمیـر  امـور  باطـن  بـه 

روایـت، می افزایـد  : بـا توجـه بـه علـم خداونـد بـه آنچـه در ضمیـر انسـان ها اسـت، تنها او 
می توانـد افـرادی را بـرای نبـّوت و امامـت برگزینـد.4

بـر همیـن اسـاس، فیـض کاشـانی نصـِب امـام را تنهـا از سـوی خداونـد می دانـد و بـرای 

اثبـات ایـن سـخن، روایـات متنوعـی را ذکـر می کنـد؛ از قبیـل نصـب امام علـی؟ع؟ بـه 

1. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیه      ، ص 452. 
2. قصص: 68. 

3. فیض کاشانی      ، محسن      ، االصفی فی تفسیر القرآن      ، 935/2. 
4. همو، تفسیر الصافی      ، 101/4. 
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خافـت بافصـل، هنـگام عـروج پیامبـر؟ص؟ تـا قـاب قوسـین در شـب معـراج.1

دیدگاه سـید هاشـم بحرانی نیز همسـو با دیدگاه همفکران اوسـت. شـرط »نصب الهی   

گر چـه  یـادی ُمهـر تأییـد بـر آن زده انـد. ا کـه روایـات ز داشـتِن امامـت«، اعتقـادی اسـت 

کم رنـگ باشـد، امـا مفهـوم آن بـه تواتـر و  شـاید اصطـاح »نصـب الهـی« در آثـار بحرانـی 

کـه حتـی در  از طریـق روایـات منتقـل شـده اسـت. ایـن موضـوع چنـان بدیهـی اسـت 

آیاتـی کـه به ظاهـر ارتبـاط چندانـی بـا موضوع امامـت ندارند، می توان بـر مفهوم »نصب 

<2 روایتـی را  ُمو�ذ
َ
ْعل ِه ما لا �قَ

َ
ى �لّل

َ
و� َعل

ُ
ول ٯقُ �ذْ �قَ

أَ
الهـی« شـاهد یافـت. بـرای نمونـه، ذیـل آیـۀ >َو �

از تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟ نقـل می کنـد کـه حضـرت در ادامـٔه این 

آیـۀ می فرماینـد  : »بإمامـة مـن لـم یجعـل اهّلل لـه فـي اإلمامة حظـًا؛3 حّظ و بهـره در امامت 

کـه از ناحیـه خداونـد بـرای امـر امامـت تعییـن شـده  داشـتن بـرای کسـی ثابـت می شـود 

کارکـرد نصـب الهـی را شـناخت معصـوم می دانـد و بـر ایـن اعتقاد اسـت که  باشـد«. او 

چـون »عصمـت« از امـور باطنـی اسـت، تنهـا خداونـد از آن خبـر دارد و بنابرایـن، حـِق 

تعییـن امـام بـا خداونـد اسـت.4 او در جایـی دیگـر بـرای  شناسـاندن ائمـه؟مهع؟، ایشـان 

را بـا عنـوان »أئّمـة الهـدى ِمـَن اهّلل سـبحانه« و »الصـراط المسـتقیم إلیـه تعالـی« معرفـی 

می کنـد.5 قیـد »ِمـَن اهّلل سـبحانه« نشـان گر نصـب الهـی ائمـه؟مهع؟ اسـت.

سـید نعمـت اهّلل جزایـری نیـز باورمنـد بـه لـزوم نصـب الهـی بـرای ائمـه اطهـار؟ع؟ اسـت. او 

که بیانگر تعیین امام از سوی خداوند هستند. البته، این روایات  کرده است  روایاتی را نقل 

بـه نحـو عمـوم نیسـتند و دربـارۀ اشـخاص ائمـه؟مهع؟ بیـان شـده اند. بـرای نمونـه، روایتـی از 

کـه بخشـی از آن ناظـر بـه ایـن  رسـول خـدا؟ص؟ دربـارۀ امامـت امام حسـین؟ع؟ وجـود دارد 
 مـا یریـد بل هی فیـک، یعنـی اإلمامه«.6

ّ
مفهـوم اسـت  : »إیهـا حسـین إیهـا حسـین، أبـا اهّلل إال

1. همان      ، 88/5. 
2. بقره: 169. 

3. بحرانی      ، سید هاشم      ، البرهان فی تفسیر القرآن      ، 582/1. 
4. همو، غایة المرام وحجة الخصام      ، 126/3. 

5. همو، مدینة المعاجز      ، ص 43. 
یاض االبرار      ، 1      / 81.  6. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، ر
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بـــرای  را  یـــان  اخبار دیـــدگاه  در  امـــام  الهـــی  نصـــب  کارکـــــــرد  می تـــوان  نتیجــــــه،  در 

فضیلت بخشـــی بـــه امـــام برشـــمرد؛ بدیـــن معنـــا که بـــا توجـــه به ایـــن  که روِی ســـخن 

م 
ّ
یـــان، غالبـــًا بـــا مخاطبان درون شـــیعی اســـت، جعـــل و نصب ائمه؟مهع؟ مســـل اخبار

انگاشـــته شـــده و این روایاْت تنها در مقام بیان فضایل ایشـــان، ردیف می شـــوند. آنان 

از ذکـــر علـــت برای وجـــوب نصب امام از ســـوی خداونـــد، پرهیز می کننـــد و تنها بر این 

که امام از ســـوی خداوند بـــه این مقـــام برگزیده شـــده و راهی برای  نکتـــه پا می فشـــارند 

انتخـــاب مردمـــی وجود نـــدارد. نقـــش اســـتدالل عقلـــی در فاصله گرفتـــن اخباریان از 

متکلمـــان را در ایـــن بخـــش به خوبـــی می تـــوان مشـــاهده کرد.

۲-۲-۲. عصمت امام

 »عصمـــت« _ از دیـــدگاه متکلمـــان _ یکـــی از ویژگی هـــا و صفـــات اصلـــی امـــام به شـــمار 

کـــه بـــه واجبـــاْت ِاخـــال وارد   مـــی رود. شیخ طوســـی عصمـــت امـــام از قبائـــح و مـــواردی 

 می کنـــد را واجـــب می دانـــد؛ زیـــرا در غیر این صورت، همان دلیلـــی که وجوب امامت را 

کار را بـــه اثبـــات  اثبـــات می کـــرد، لـــزوم برانگیخته شـــدن امامـــی بـــرای امـــام خطـــا

ـــر  ـــر ام گ ـــتیم و ا ـــام هس ـــت از ام ـــه اطاع ـــور ب ـــا مأم ـــی، م
ّ
ـــاد عامه حل ـــه اعتق ـــاند.1 ب می رس

ـــاْم معصـــوم  ـــه ام ک کنـــد، ســـبب تناقـــض می شـــود. بنابرایـــن، الزم اســـت  ـــه معصیـــت  ب

باشـــد.2 

یـان بـا متکلمـان  در بحــ عصمـت، می تـوان بـه مشـابهت هایی میـان دیـدگاه اخبار

پی برد. برای نمونه، محمد امین اسـترآبادی _ با اسـتناد به روایاتی _ برای دسـته بندی 

»اصحـاب  عنـوان  بـا  را  اهل بیـت؟مهع؟  خـدا ؟ص؟،  رسـول  وفـات  از  پـس  انسـان ها 

العصمـه« توصیـف می کنـد.3 او در جایـی دیگـر بـا اشـاره بـه ایـن اسـتدالل امامیـه بـر 

گـر عصمـت نباشـد، الزم می آیـد خداونـد امـر بـه تبعیـت از خطـا  کـه »ا عصمـت امـام 

مرغـوب  و  امـری مطلـوب  را  اسـت«، عصمـت  قبیـح  و  ایـن محـال  و  کنـد  اشـتباه  و 

قتصاد الهادي إلی طریق الرشاد      ، ص 189.  1. طوسی      ، محمد بن حسن      ، اال
ی      ، حسن بن یوسف      ، أنوار الملکوت في شرح الیاقوت      ، ص 204. 

ّ
2. حل

3. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیه      ، ص 239      ، 313      ، 479      ، 515 و… . 
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کـه مبـادی آن بعیـد  شـرعی و عقلـی دانسـته اسـت.1 او بـر همیـن اسـاس، هیـچ علمـی 

کـه از طریـق اهل بیـت؟مهع؟  از احسـاس باشـند را بـدون خطـا نمی دانـد؛ مگـر علومـی 

که متکلمین برای  رسـیده باشـند.2 این سـخن اسـترآبادی برگرفته از اسـتداللی اسـت 

یکـرد اسـترآبادی نشـان از آشـنایی او بـا مبانـی  لـزوم عصمـت اقامـه می کننـد. ایـن رو

متکلمـان و ادلـٔه آنـان دارد.

ــد  ــوی خداونـ ــی از سـ ــت و نعمتـ ــت« را رحمـ ــز »عصمـ ــانی نیـ کاشـ ــن فیـــض  مامحسـ

ـــه ایـــن تعریـــف فیـــض اهمیـــت  ـــده می شـــود.3 توجـــه ب ـــراِد برگزی کـــه نصیـــب اف ـــد  می دان

یکـــرد اساســـی در تعریـــف عصمـــْت _ میـــان  کـــه دو رو خـــود را آنجـــا به دســـت مـــی آورد 

ـــد  کـــه از ســـوی خداون اندیشـــمندان امامیـــه _ وجـــود دارد  : برخـــی آن را لطفـــی می داننـــد 

ــانی  ــٔه نفسـ ــه ملکـ ــده  ای آن را بـ ــل عـ ــٔه مقابـ ــود و در نقطـ ــا می شـ ــده اعطـ ــراد برگزیـ ــر افـ بـ

یـــادی در  کـــه پیـــروان بیشـــتری دارد، مؤیـــدات ز تفســـیر می کننـــد. دیـــدگاه نخســـت 

یـــان نیـــز بـــه  میـــان روایـــات بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت و بـــه همیـــن جهـــْت اخبار

کرده انـــد. ایـــن دیـــدگاه تمایـــل پیـــدا 

فیض کاشـــانی برای این تعریف، از روایات ائمه؟مهع؟ اســـتمداد جســـته و می نویســـد  : 

از امـــام ســـجاد؟ع؟ دربـــارۀ معنای »معصـــوم« پرســـیدند و آن حضرت پاســـخ دادند  : 

»المعتصـــم بحبـــل اهّلل وحبل اهّلل هو القرآن والقرآن یهدي إلـــی اإِلمام وذلك قول اهّلل عّز 

َوُم<.4 همیـــن روایت را نیز ســـید هاشـــم بحرانی  �قْ
أَ
� َ �ی ِه�ی �قِ

َّ
ْهِ��ی ِلل َ �ذَ �ی

آ
��ْ ٯقُ

ْ
� �ل

�ذَّ ه�ذَ  وجـــل: >�إِ
کرده است.5 به نقل از شیخ صدوق، ذکر 

سـید نعمـت اهّلل جزایـری، »عصمـت« را یکـی از براهیـن امامـت می دانـد6 و بـه همیـن 

1. همان      ، ص 259. 
2. همان، ص 471. 

3. فیض کاشانی      ، محسن      ، تفسیر الصافی      ، 27/3؛ 270/4. 
4. همان      ، 366/1. 

5. بحرانی      ، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن      ، 510/3. 
6. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، همان، 210/2. 
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دلیـل _ بـا اسـتناد بـه روایتـی از امام صـادق؟ع؟ _ یکـی از ادلـٔه نفـی امامت اسـماعیل را 

معصـوم نبـودن او می دانـد. در ایـن روایـت، امام صادق؟ع؟ در پاسـخ به سـؤالی دربارٔه 

جایـگاه اسـماعیل، فرمودنـد  : »عـاص ال یشـبهنی وال یشـبه أحـدا مـن آبائـی«. جزایـری 

در توضیـح ایـن روایـت، صـدور عصیـان را علـت عـدم مشـابهت اسـماعیل بـه ائمـه 
کـرده و امامـت را از او نفـی می کنـد.1 اطهـار؟مهع؟ معرفـی 

ی در بحــ غیبـت امـام زمـان؟جع؟، اسـتدالل شیخ طوسـی را مطـرح کرده اسـت.  و

کـه وجـوب امامـت در هـر حالـی  گفتـار شـیخ طوسـی مبتنـی بـر ایـن مقدمـات اسـت 

کـه هیـچ یـک از بنـدگاْن معصـوم نیسـتند _ در نتیجـه _  ثابـت اسـت و بـا توجـه بـه ایـن  

که عصمِت رئیس بر همگان به اثبات رسـیده باشـد.2 این سـخن جزایری  الزم اسـت 

بـه معنـای پذیـرش اسـتدالل عقلـی متکلمین و اسـتفاده از آن اسـت. به نظر می رسـد، 

اسـتحکام برهـان متکلمیـْن سـبب اسـتقبال جزایـری از ایـن اسـتدالل شـده اسـت. 

کــه حتــی امــور  کارکــرد عصمــت را بــرای اهل بیــت؟مهع؟ بــه میزانــی می دانــد  جزایــری، 

به ظاهــر دور از ذهــن را نیــز بــا پذیــرش عصمــت ائمــه؟مهع؟، قابــل درک می کنــد. بــر همیــن 

کاســتی هایی  کــه به ظاهــر  یــه _ به رغــم آن  اســاس، دربــارۀ صلــح امــام حســن؟ع؟ بــا معاو

داشــت _ بــا علــم بــه عصمــت آن حضــرت، هر گونــه ضــرر را دور کــرده و حمــل بــر صحــت 

می کنــد. او در ایــن زمینــه از قــول ســید مرتضی اســتمداد می جویــد  : 

وقــال الســّید المرتضــی طــاب ثــراه فــی تنزیــه النبیــاء  : … قــد ثبــت أّنــه؟ع؟ 

اإلمــام المعصــوم، فــا بــّد مــن التســلیم لجمیــع أفعالــه وحملهــا علــی 

کان فیهــا مــا ال یعــرف وجهــه علــی التفصیــل وکان لــه ظاهــر  إن  الصّحــه و
ربمــا نفــرت النفــس عنــه.3

کـه البتـه، علـت  شـیخ یوسـف بحرانـی، تعریـف مشـخصی از »عصمـت« ارائـه نکـرده 

بـا  را  امـا همـواره اهل بیـت؟مهع؟  نـگاه بحرانـی دانسـت،  را می تـوان بداهـت آن در  آن 

1. همان      ، 212/2. 
2. همان      ، 57/3. 
3. همان، 1      / 122. 
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صفـت »العصمـة«1 و »المعصـوم«2 سـتوده اسـت.

یـاْن لزوم آن  کـه »عصمـت« از ویژگی هایـی اسـت که اخبار در مجمـوع، می تـوان گفـت 

را بـرای امـام بـه اثبـات می رسـانند و بـرای تعریـف عصمـت، بـا روایات همنوا شـده اند. 

بـه  برداشـته اند.  اسـتدالل های متکلمـان  به سـوی  مثبـت  گامـی  زمینـه  ایـن  در  آنـان 

نظـر می رسـد اسـتحکام سـخن متکلمـان و روزآمد بـودن شـبهات مربـوط بـه عصمـت 

یـان را بـه  کـه بسـیاری از آنـان جـز از طریـق دسـتگاه عقـل پاسـخ داده نمی شـوند، اخبار

کـرده و آنـان را بـه وادی اسـتدالل عقلـی  گزینـش ایـن شـیوه بـرای تبییـن عصمـت وادار 

کامـی  مدرسـٔه  وجـود  بـه  نمی تـوان  را  یـان  اخبار حرکـت  ایـن  البتـه،  اسـت.  کشـانده 

کامـی دانسـت. کـرد، بلکـه بایـد آن را وامـدار دیگـر مـدارس  مسـتقل تفسـیر 

۲-۲-۳. علم امام 

بیشـتر متکلمـاْن بحــ علـِم امـام را _ بـر خـاف عصمـت امـام _ به صـورت مسـتقل و 

گانـه ذکـر نکرده انـد و آن را ذیـل افضل بـودن امـام  تحـت عنـوان بـاب و مدخلـی جدا

کـه  جـای داده انـد. آنـان یکـی از مصادیـق فضـل را »علـم« بـر شـمرده و الزم دانسـته اند 

کـه  علـم امـام فراتـر از علـوم دیگـر بشـر باشـد.3 شیخ طوسـی، می گویـد  : »واجـب اسـت 

کـه در آن رهبـری می کنـد؛ از سیاسـت رعیتـش و  امـاْم عالـم بـه تدبیـر هـر چیـزی باشـد 

گسـترٔه علـم امـام را جمیـع شـریعت می دانـد و  توجـه بـه مصالحشـان«. شیخ طوسـی، 

کـه در امامـت و رهبـری او نقشـی  کـه امـام بـه مسـائلی  تصریـح می کنـد نیـازی نیسـت 

کـه مـردم بدانهـا اشـتغال دارنـد؛ زیـرا  ندارنـد، عالـم باشـد؛ ماننـد صنایـع و حرفه هایـی 

کـه اختافـی در ایـن مسـائل پیـش آیـد،  امـام در ایـن مسـائْل رئیـس نیسـت و هـر زمانـی 
مـردم بـه خبـره در آن صنعـت و حرفـه مراجعـه می کننـد؛ نـه امـام معصـوم.4

فـی  کشف االسـرار  همـو،  …؛  و   240  ،      67/10  ،      439/9 الناضـره      ،  الحدائـق  یوسـف      ،  بحرانـی      ،   .1 
شرح االستبصار      ، 1      / 111. 

2. همان، 154/1      ، 191      ، 238      ، 408 و … .
ی      ، حسن بن یوسف      ، کشف المراد      ، ص 366. 

ّ
3. حل

قتصاد الهادي إلی طریق الرشاد      ، ص 191.  4. طوسی      ، محمد بن حسن      ، اال
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موضـوع دیگـر، علـم امـام پیـش از امامـت اسـت. بـه اعتقـاد شیخ طوسـی، الزم اسـت 

کـه امـام هنـگام امامـْت علـم به جمیع شـریعت داشـته باشـد، اما واجب نیسـت پیش 

از امامت، این علم را دارا باشـد. این سـخن شـیخ به معنای نفی علم ائمه؟مهع؟ پیش 

از امامتشـان نیسـت، بلکـه او وجـوب ایـن علـم را نفـی می کنـد، ولـی عالم بودن ایشـان 

یـادی به اثبات رسـیده اسـت.1  پیـش از امامـت از طریـق اخبـار و روایـات ز

از آن بحــ می شـود.  کـه تحـت موضـوع علـم  از دیگـر مسـائلی اسـت  » علِم غیـب« 

شـیخ مفید، تصریـح می کنـد ائمـه؟مهع؟ گاهی به ضمیر برخی انسـان ها علم داشـته اند 

که هنوز محّقق نشـده می دانسـته  اند، اما این از صفات واجب و شـروط الزم  و آنچه را 

کـرام و لطفـی از سـوی خداونـد اسـت. در  در امامتشـان نیسـت، بلکـه همـٔه ایـن مـوارد ا

ادامـه، شـیخ مفید اطـاق عبـارت »عالـم الغیـب« را بـرای ائمـه؟مهع؟ نادرسـت و دارای 

فسـاد می دانـد؛ زیـرا علـم امامـان؟مهع؟   برگرفتـه از علـم خداونـد متعـال اسـت؛ نـه علـم 

گروه هـای نـادری از مفّوضـه  مسـتقل. او ایـن نظـر را دیـدگاه غالـب امامیـه می دانـد؛ جـز 
و ُغـات.2

کـه در زمینـٔه علـم اهل بیـت؟مهع؟ در میـراث روایـی امامیه  از دیگـر سـو، روایـات فراوانـی 

کـه اعلـی مرتبـٔه علـم را بـرای ائمـه؟مهع؟ در نظـر  کـرده  یـان را متقاعـد  وجـود دارد، اخبار

کـه مـردم را بـه سـه صنـِف عالـم، متعلـم و  بگیرنـد. اسـترآبادی، روایاتـی را ذکـر می کنـد 

کیـد  غثـاء تقسـیم می کنـد و بـر پایـٔه ایـن روایـات، بـر عنصـر »علـم« در اهل بیـت؟مهع؟ تأ

کتاب کافی _ به نقل از امام صادق؟ع؟ _   می کند.3 او در جایی دیگر، این روایت را از 

یسـعهم أن  یعرفوا إمامهم و یتفقهوا و که  : »ال یسـع الناس حتی یسـألوا و کرده اسـت  نقل 

إن کان تقیـة« و بر اسـاس ایـن روایـت، نتیجـه گرفته اسـت که مردم  یأخـذوا بمـا یقـول و

می تواننـد در عقایـد نیـز بـه قـول امامان خود اعتمـاد کنند.4 

کـه از سـوی خداوند متعـال بـه ائمـه؟مهع؟  او بـا تفکیـک و تمایـز نهـادن میـان علـم ویـژه 

1. همان      ، ص 192. 
2. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، اوائل المقاالت      ، ص 67. 

3. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیه      ، ص 239. 
4. همان      ، ص 242. 
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کان االعتمـاد علـی  الهـام شـده و   رأی و اجتهـاد شـخصی ایشـان، ادعـا می کنـد  : »إذا 

الـرأي أي الظـن مفضیـا إلـی الخطـأ مـن أصحـاب العصمة فیکـون في غیرهـم بالطریق 
الولـی مفضیـا إلـی الخطـأ والضالـة«.1

گرفتـه شـود را  کـه سـبب شـود علـم اهل بیـت؟مهع؟ نادیـده  اسـترآبادی، هـر موضوعـی 

بـا اصـول و قواعـدی پرداختـه  امـری باطـل می دانـد و به همیـن منظـور، بـه مخالفـت 

کـه فقهـا و اصولییـن بـه کمـک آنهـا، مسـائل دینـی را اسـتنباط می کننـد. او می نویسـد  : 

کــه اصولیــان عامــه ذکــر می کننــد، بــا ایــن فــرض اســت  برخــی از قواعــدی 

ــی  ــراد معصوم ــود، اف ــس از خ ــدا ؟ص؟ پ ــه پیامبر خ ک ــد  ــاور ندارن ــان ب ــه آن ک

کــه  کــه بــه هــر چیــزی  را به عنــوان مرجــع اصلــی ســؤاالت مــردم قــرار داده 

مــردم تــا روز قیامــت بــه آن احتیــاج پیــدا می کننــد، از طریــق وحــی _ و نــه 
اجتهــاد شــخصی _ علــم دارنــد.2

اهل بیـت؟مهع؟  عالم بـودن  کـه  می شـود  متذکـر  نیـز  را  نکتـه  ایـن  اسـترآبادی  البتـه، 

کـه  بـه معنـای الـزام ایشـان بـرای بیـان معـارف نیسـت. او بـا ذکـر ایـن قاعـدٔه اصولـی 

»تأخیـر بیـان از وقـت حاجـت، جایـز نیسـت«، آن را قاعـده  ای مربـوط بـه عامـه و بـرای 

کتـب اصـول خاصـه را از بـاب عجلـه و  دوران پیامبر خـدا ؟ص؟ می دانـد و ورود آن بـه 

کم توجهـی بـه اسـرار ایـن مسـئله توصیـف می کنـد. او در پاسـخ بـه ایـن ِاشـکال و ایـراد 

کـه بر اسـاس ایـن مبنـا الزم می آیـد شـیعیان بـه دلیـل عـدم بیـان بـه َحـَرج و سـختی 

کـه دچـار  کـه مـردم در هـر زمانـی  بیافتنـد، پاسـخ می دهـد  : احتیـاْط راه وسـیعی اسـت 

سـردرگمی شـوند، از آن اسـتفاده می کننـد.3 او در جایـی دیگـر بـرای رِدّ شـیؤه اسـتفاده 

یافـت احـکام و مسـائل دینـی، بـر  از اسـتنباط های ظنـی ماننـد »اسـتصحاب« بـرای در

کننـد  کـه بـه آن علـم ندارنـد از ائمـه؟مهع؟ سـؤال  کـه بایـد در مسـائلی  مـردم الزم می دانـد 
کام ایشـان تمسـک نماینـد.4 و بـه 

1. همان      ، ص 246. 
2. همان      ، ص 75. 

3. همان      ، ص 245. 
4. همان      ، ص 323. 
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کـه دربـارۀ علـم ویـژه و صاحبـان  کاشـانی نیـز در بسـیاری از آیاتـی  ما محسـن فیـض 

کـرده اسـت. او ذیـل  آن نـازل شـده، ائمـه؟مهع؟ را از دارنـدگان اصلـی ایـن علـم معرفـی 

کـه  یـٔه حضـرت علـی؟ع؟ را از کسـانی می دانـد  <1 ذر ما�ذ �ی اإِ
ْ
َم َو �ل

ْ
ِعل

ْ
و� �ل و�قُ

أُ
�ذَ � �ی ِ �ذ

َّ
اَل �ل آیـۀ >َو �ق

گرفتـه در »العلـم« ایـن اجـازه  علـم و ایمـان بـه آنهـا اعطـا شـده اسـت.2 اسـتغراِق جـای 

کـه هـر معلومـی را زیـر لـوای دانـش صاحبـان علم جـای دهند. یـان می دهـد  را بـه اخبار

سـید هاشـم بحرانـی نیـز در همیـن راسـتا، دیـدگاه خود را ابراز کرده اسـت. بـرای نمونه، 

<3 صاحبـان  ا�ب ِك�ق
ْ
ُم �ل

ْ
َ�ُ� ِعل ْم َو َم�ذْ ِع�ذْ

ُ
ك �ذَ �یْ َ �ی َو �ب �ذِ

�یْ َ  �ب
ً
�� ِه�ی َ ِه سش

َ
الّل ى  �بِ ْل َك�ذ در تفسـیر آیـۀ >�قُ

یـه«4  کـرده اسـت. او همچنیـن روایـت »ضـرِب جار ایـن علـم را اهل بیـت؟مهع؟ معرفـی 

کلینـی آورده  کـه اثبات کننـدٔه علـم بیکـران اهل بیـت؟مهع؟ اسـت، بـه نقـل از شـیخ  را 

اسـت.5 ایـن روایـت، به تنهایـی تـوان اثبـات علـم ویژٔه ائمـه؟مهع؟ را دارد و گسـتره و نفوذ 

ایـن علـم را دسـت نیافتنی  و غیر قابـل توصیـْف وصـف می کنـد. 

ــام از  ــم ام ــت. عل ــران اوس ــاور هم فک ــا ب ــو ب ــز همس ــری نی ــت اهّلل جزای ــید نعم ــدگاه س دی

کــه بــا اســتناد بــه روایاتــی، مــراد  دیــدگاه جزایــری را می تــوان در ایــن تفســیر او دانســت 

1. روم: 56. 
2. فیض کاشانی      ، محسن      ، تفسیر الصافی      ، 138/4. 

3. رعد: 43. 
4. در ایـــن حدیـــث      ، می خوانیـــم: »ابـــو بصیـــر و چنـــد تـــن از یـــاران برجســـتٔه امـــام صـــادق؟ع؟ در مجلســـی 
کـــه نشســـت      ، در حضـــور جمـــع      ، فرمـــود:  کـــه امـــام غضبنـــاک وارد مجلـــس شـــد و هنگامـــی  بودنـــد 
یـــم      ، هیچ کـــس جـــز خداونـــد متعـــال  کـــه عـــده اى گمـــان می کننـــد مـــا علـــم غیـــب دار عجیـــب اســـت 
گاه نیســـت      ، مـــن االن می خواســـتم       کنیـــزم را تأدیـــب کنـــم و او از دســـت مـــن گریخـــت      ،  از غیـــب آ
کـــه امـــام؟ع؟  ى حدیـــث می گویـــد: هنگامـــی  ندانســـتم در کدام یـــک از اطاق هـــاى خانـــه اســـت . راو
از مجلـــس برخاســـت      ، مـــن و بعضـــی دیگـــر از یـــاران حضـــرت وارد انـــدرون منـــزل شـــدیم و گفتیـــم: 
یـــادى  کـــه مـــا می دانیـــم شـــما علـــوم ز فدایـــت شـــویم      ، شـــما در بـــارٔه کنیزتـــان چنیـــن گفتـــی؛ در حالـــی 
یـــد و مـــا نامـــی از علـــم غیـــب نمی بریـــم؟ امـــام؟ع؟ ســـپس شـــرحی در ایـــن زمینـــه داد کـــه مفهومـــش  دار
کـــه  ـــر اســـرار غیـــب بـــود )کلینـــی      ، محمد بن یعقـــوب      ،  الکافـــی      ، 257/1( . روشـــن اســـت  گاهـــی او ب آ
ـــی و معرفـــت مقـــام  ـــراى درک ایـــن معان کـــه آمادگـــی و اســـتعداد الزم ب ـــد  ـــرادى بوده  ان در آن مجلـــس اف

امـــام؟ع؟   را نداشـــتند. 
5. بحرانی      ، سید هاشم      ، البرهان فی تفسیر القرآن      ، 273/3. 
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<1 را علی بن ابی طالــب؟ع؟  �ذٍ �ی ماٍم ُم�بِ اُ� �ذِىی �إِ �ذ ْحَ��یْ
أَ
ْ ٍء � �ی

َ از »امــام مبیــن« در آیــۀ >وُكَلّ �ش

کــه در واژٔه »شــیء« نهفتــه اســت،  معرفــی می کنــد. تکیــه بــر واژٔه »کل« و اســتیعابی 

طــول و عــرض علم امــام را در نظــر او ترســیم می کنــد.2 البتــه، او نیم نگاهــی هــم بــه 

کتــاب االربعیــن در مســئلٔه 39 _  ســخنان مخالفــان دارد و از عبــارات فخــر رازی در 

کــرده _  کــه بیســت حّجــت بــر افضلیــت حضــرت علــی؟ع؟ بــر دیگــر صحابــه اقامــه 

ــر مفاهیمــی ماننــد اعلم بــودن و اقضــی  بــودن  یــاری می گیــرد. مستمســک اصلــی او ب

کریــم، تأســیس مبانــی  امیر المؤمنیــن؟ع؟، علــم حضــرت بــه شــأن نزول آیــات قــرآن 

کــه همــٔه آنهــا تکه هایــی از جورچیــن نظــری  علــوم مختلــف توســط حضــرت اســت 

علــم امام انــد.3 

یـــان از متکلماْن نقش  یه گرفتن اندیشـــٔه اخبار که در زاو بی شـــک یکی از بزنگاه هایی 

یان،  گســـتره و ژرفای علـــم امام اســـت؛ زیـــرا مستمســـک اخبار کـــرده، مبحــــ  ایفـــا 

که در میـــان آنها علـــم امام نه تنهـــا پیـــش از امامت امـــام، بلکه پیش  روایاتـــی اســـت 

از تولـــد امـــام و حتـــی پیـــش از خلقت هســـتی بازگو شـــده اســـت. عمق ایـــن علم نیز 

که یکـــی »علم اســـتقالی« و  همپـــای علـــم خداونـــد توصیف شـــده؛ با ایـــن تفـــاوت 

یـــان از متکلمان در  دیگـــری »علم َعَرضی« اســـت. بنا براین، اوج گرفتـــن بینش اخبار

این عصر، انکار ناشـــدنی اســـت.

آنــان  بــه معنــای اعتقــاد واقعــی  را  کــه نمی تــوان ســخنان متکلمــان  گفتــه نمانــد  نا

کــه در دســتگاه عقــل  کــرد؛ زیــرا ایــن ســخنان در مقــام تبییــن اندیشــه هایی اند   لحــاظ 

یان در  کــرد و بر آنها برهان اقامــه کرد، اما باور اخبار  و اندیشــه ورزی می تــوان از آنهــا دفــاع 

کــه از طریــق روایــاْت بدان ها رســیده اســت. بنا براین،  زمــرۀ واقعیت هایــی قــرار می گیــرد 

اعتقــادی  گزاره هــای  از  بســیاری  عقلــی  اثبــات  در صــدد  یــاْن  اخبار گــر  ا  چه بســا 

خود به پا خیزند، ناچار ملتزم به این سخنان شوند.

1. یس: 12. 
2. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، االنوار النعمانیه      ، 40/1. 

3. همان      ، ص 37. 
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۲-۳. تولیت و انتقال

مــراد از »تولیــت و انتقــال«، فراینــد منتقل شــدن امامــت بــه امــام اســت. شــیوه های 

کــه مهم تریــن  گاهــی از دســت یابی امــام بــه منصــب امامــْت وجــود دارد  گونــی بــرای آ گونا

ــاب ایــن ســه  ــوان بازت آنهــا نــص، اعجــاز و افضلیــت امــام اســت. دیگــر شــیوه ها را می ت

یــان مورد  مؤلفــه دانســت. بــه همیــن دلیــل، ایــن ســه موضــوع و مؤلفــه را در تألیفــات اخبار

ــرار می دهیــم. کنــکاش ق

۲-۳-۱.   نص

ــان اتفاق نظــر وجــود  ی کــه میــان متکلمــان و اخبار مبحـــ »نــص« از مباحثــی اســت 

دارد؛ زیــرا لــزوم نــص بــر امــام از نخســتین مبانــی اعتقــادی اختصاصــی شــیعیان اســت 

کارآمــدی نصــوص، اختــاف چندانــی در ایــن  و جــز در تعییــن مصادیــق و میــزان 

مســئله وجود نــدارد.

ـی نیـز پـس از بیـان دیدگاه هـای دیگـر ِفـرق اسـامی مانند »عباسـیه« که نص 
ّ
عامه حل

کـه نـص و اختیـار  کـه نـص و دعـوت را و یـا دیگـر مسـلمانان  یدیـه«  و میـراث را، یـا »ز

اهـل حـّل و عقـد را راه شـناخت امـام معرفـی می کننـد، باور امامیـه را این گونه به تصویر 
کـه تنهـا راه شـناخت امـام، نـص بـر آن امـام اسـت.1 می کشـد 

کرده  انــد، نشــان می دهــد  ــر امامــت ذکــر  یــان به عنــوان نصــوص ب کــه اخبار مصادیقــی 

تلقــی آنــان تفــاوت چندانــی بــا خوانــش متکلمــان از نــص نــدارد. بــرای نمونــه، از ســخن 

ــه امامــت و  ــارۀ ماجــرای غدیــر خــم و نــص   پیامبــر؟ص؟ ب ســید نعمــت اهّلل جزایــری درب

کــه آن را متواتــر در نــزد شــیعه معرفــی می کنــد،2 به دســت  خافــت امیر المؤمنیــن؟ع؟ 

می آیــد، او وجــود نــص بــرای شــناخت امــام را الزم می دانــد. شــبیه ایــن برداشــت را 

یــادی از نصــوص  کاشــانی دیــد. او نیــز مــوارد ز کلمــات مامحســن فیــض  می تــوان در 

کــه از تمــام  کــرده  ــر امامــت امام علــی؟ع؟ را بــه فراخــور تفســیر آیــاْت ذکــر  پیامبــر؟ص؟ ب

کــرد. برای مثــال،  گاهــی پیــدا  آنهــا می تــوان بــر اشــتراط وجــود نــص بــرای تعییــن امــام آ

ی      ، حسن بن یوسف      ، کشف المراد      ، ص 366. 
ّ
1. حل

2. همان      ، 97/1. 
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وح�<1 بــه شــأن نــزول  ٌ �یُ ا َوْح�ی
َّ
ل �ذْ ُهَو �إِ َهوى  * �إِ

ْ
ِ��قُ َع�ذِ �ل �ذْ َ کاشــانی در تفســیر آیــۀ >َو ما �ی فیــض 

کســی می دانــد  کــه پیامبر خــدا ؟ص؟ امامــت پــس از خــود را حــق  ایــن آیــۀ اشــاره می کنــد 

کــه ســتاره  ای در منــزل او فــرود آیــد. آن ســتاره در منــزل حضــرت علــی؟ع؟ بــه زمیــن 

می افتــد و رســول اهّلل ؟ص؟ وصایــت و خافــت و امامــت پــس از خــود را بــرای ایشــان 

کــه در بحـــ عصمــت مطــرح  کاشــانی نیــز ماننــد اســتداللی  ثابــت می کنــد.2 فیــض 

ــوان معصــوم را شــناخت.  ــه ســبب آن می ت کــه ب ــد  ــم، نــص را از ابزارهایــی می دان کردی

کــه فرمــود  : »همــه امامــان معصــوم هســتند  کامــی از امــام ســجاد؟ع؟ نقــل می کنــد  او 

و بــا توجــه بــه این کــه عصمــت در خلقــت ظاهــری قابل مشــاهده نیســت، در نتیجــه، 
حتمــًا بایــد بــرای تعییــن معصــوم، نــص وجــود داشــته باشــد«.3

ـی نـص بر امامت را در »وصیـت« می داند. او به روایتی 
ّ
جزایـری یکـی از شـیوه های تجل

کـه روزی امـام باقـر؟ع؟ در  کلینـی اشـاره می کنـد  کتـاب کافـی  از امام صـادق؟ع؟ در 

کـه بـزرگان قریـش در  جریـان بیمـاری منجـر بـه وفاتشـان، بـه امام صـادق؟ع؟ فرمودنـد 

کفـن و دفـن خودشـان را  کنـد تـا در حضـور آنـان، وصیـت بـر غسـل و  مدینـه را دعـوت 

بـه امام صـادق؟ع؟ کننـد. پـس از وصیـت و خـروج اهالـی مدینـه از نـزد امـام، حضرت 

گـر ایـن افـراد هـم شـاهد وصیـت نبودنـد، ایشـان ایـن  جعفـر؟ع؟ از پدرشـان پرسـیدند ا

اعمـال را انجـام می دادنـد؟ امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد  :   ای پسـرم خواسـتم بـا شـما منازعـه 

نکننـد. جزایـری دربـارۀ محـل منازعـه، می گویـد  : یعنـی در انجـام سـّنت های غسـل 

یـا در امـر امامـت بـا شـما منازعـه نکننـد؛ زیـرا ایـن وصیت کـردن مسـتلزم آن وصیـت 

اسـت.4 مـراد جزایـری از آن وصیـت، »امامـت« اسـت.

 جزایـری بـا اسـتناد بـه   سـاز و کار ایـن وصیـت، امامـت اسـماعیل را نفـی می کنـد. او 

 کام شیخ صدوق را نقل می کند که در حضور امام صادق؟ع؟ غسل میت اسماعیل 

1. نجم: 4-3. 
2. فیض کاشانی      ، محسن      ، تفسیر الصافی      ، 85/5. 

3. همان      ، 366/1. 
یاض االبرار      ، 81/2.  4. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، ر
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که این دلیل بر عدم امامت اسـماعیل اسـت؛ زیرا امام  گرفت   توسـط غیر امام صورت 
را تنها باید امام غسل دهد.1

روایـــت پیش گفتـــه از طریـــق خط فکری ابراهیم بن هاشـــم نقل شـــده اســـت. شـــیخ 

کلینـــی، ایـــن روایـــت را بـــه واســـطه علی بن ابراهیـــم از پـــدرش از ابن ابـــی عمیـــر از 

گزینـــش روایات،  یان در  حماد بن عثمـــان نقـــل کرده اســـت.2 به نظر نمی رســـد اخبار

معیار و ضابطه  ای تعریف شـــده در نظر داشـــته باشـــند و از هر مکتب فکری و مدرسٔه 

حدیثـــی ای روایت نقـــل می کنند. 

شـناخت  بـرای  شـیوه  ای  وجـود  بـه  یـان  اخبار اعتقـاد  از  کـی  حا روایـات،  ایـن  نقـل 

امامـت  انتقـال  شـیؤه  بارزتریـن  و  نخسـتین  امـام،  امامـت  بـر  نـص  کـه  اسـت  امـام 

به شـمار می رود. در نتیجـه، ایـن مبحــ شـاهد بیشـترین همپوشـانی میـان دیـدگاه 

اسـت. متکلمـان  بـا  یـان  اخبار

۲-۳-۲. ِاعجاز

یـان در موضـوع اعجـاز، بایـد این مسـئله را شـکافته و مسـائلی  بـرای درک دیـدگاه اخبار

ـْ خودنمایی   جزئی تر از دل آن بیرون بکشیم. در موضوع معجزه برای ائمه؟مهع؟ سه بح

می کنـد  : نخسـت، تعریـف معجـزه؛ دوم، امـکان ظهـور معجـزه بـرای امـام؛ سـوم، میزان 

وقـوع ایـن معجزات. 

کـردن و عملی کردن چیزی  متکلمـان _ در تعریـف معجـزه _ گفته انـد  : معجـزه، محّقـق 

کـه تحّقـق آن، امـر عـادی نیسـت و یـا سـلب و نفـی چیـزی اسـت که عـادی بوده  اسـت 

اسـت. در معجـزه، الزم اسـت تـا خـرِق عـادی صـورت بگیـرد و مطابـق با همـان ادعای 
نخسـت او نیز باشـد.3

آنـان امـکان وقـوع معجـزه از ائمـه؟مهع؟ را از جهـت عقلـی جایـز می داننـد. شـیخ مفید، 

1. همان      ، ص 212. 
2. کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، 201/3      ، ح 5. 
ی      ، حسن بن یوسف      ، کشف المراد      ، ص 350. 

ّ
3. حل
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می گویـد  : »معجـزه اختصاصـی بـه دعـوای نبـوت نـدارد و دلیلـی بـرای اظهـار درسـتی 

صحـت  بـرای  ائمـه؟مهع؟  معجـزات  اظهـار  دلیـل،  همیـن  بـه  و  اسـت  دعوت گـر  یـک 

اتفـاق  اشـاعره  از  گروهـی  و  امامیـه  ـی می نویسـد  : 
ّ
اسـت«.1 عامه حل ایشـان  مدعـای 

نظـر دارنـد کـه جایـز اسـت کرامـات و معجـزات به دسـت ائمـه؟مهع؟ و صالحیـن جاری 

شـود. او دلیـل ایـن سـخن را عدم اسـتحالٔه عقلـی و قباحـت ذاتـی آن بیـان می کنـد و 
در نتیجـه، وقـوع آن را ممکـن می دانـد.2

یـان در بحــ اول و دوم، اختـاف پررنگـی بـا متکلمـان از خـود بـروز نمی دهنـد.  اخبار

یـا  کـه در راسـتای تصدیـق ادعـای نبـوت  آنـان نیـز معجـزه را خـرق عادتـی می داننـد 

امامـت اظهـار می شـود.3 البتـه، اسـترآبادی در الفوائـد المدنیـه هیـچ گاه واژٔه »معجـزه« 

کرم ؟ص؟ از این اصطاح  را بـرای ائمـه؟مهع؟ بـه کار نبـرده و تنها در وصـف انبیاء و پیامبر ا

کـرده اسـت. او می نویسـد  : »مقتضـی حکمتـه عـّز وجل أن یعّین أحـدا لتعلیم  اسـتفاده 

النـاس مـا یرضیـه ومـا یسـخطه، ثـّم یبلغـه دعوى النبـّوة والمعجـزة علی وفقهـا«.4 موارد 
دیگـری نیـز از ایـن اسـتعمال در آثـار اسـترآبادی قابل دسـت یابی اسـت.5

یـــان در وصف ائمه؟مهع؟ نقل می کنند، نیک فهمیده  از روایـــات اعجازگونه  ای که اخبار

کـــه در نظـــر آنان امـــکان اعجـــاز پیش فـــرض پذیرفته شـــده  ای اســـت. آنان در  می شـــود 

ایـــن زمینه گوی ســـبقت از دیگـــر مکاتب فکری امامیـــه ربوده و معجزات بی شـــماری 

را در وصـــف اهل بیت؟مهع؟ فریاد می زنند. ســـید هاشـــم بحرانـــی، کتاب هایی در نقِل 

کـــه مدینة المعاجز   و ینابیـــع المعاجز از  اخباِر اعجازگونٔه اهل بیت؟مهع؟ نوشـــته اســـت 

جمله اند. آن 

کنــار هــم قــرار دادن واژٔه »دلیل« بــا »معجزه«،6 دیــدگاه خود  ســید نعمــت اهّلل جزایــری بــا 

1. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، المسائل العشر في الغیبة      ، ص 123. 
ی      ، حسن بن یوسف      ، أنوار الملکوت في شرح الیاقوت      ، ص 186. 

ّ
2. حل

ثني عشر      ، 1      / 41.  ئمة ال 3. بحرانی      ، سید هاشم      ، مدینة معاجز ال
4. استرآبادی      ، محمد امین      ، الفوائد المدنیه      ، ص 330. 

5. همان      ، ص 313      ، 445      ، 570 و … .
یاض االبرار      ، 327/2.  6. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، ر
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ــوده را به صــورت  ــٔه حّقانیــت اهل بیــت؟مهع؟ ب ــر ایــن  کــه معجــزه یکــی از ادل را مبنــی ب

حســن  امــام  کــه  می کنــد  نقــل  شــیخ صدوق  از  روایتــی  او  می کنــد.  بیــان  تضمنــی 

مجتبــی؟ع؟ در معرفــی خــود فرمودنــد  : »أنــا ابن رســول اهّلل، أنــا صاحــب الفضائــل، أنــا 

ابن صاحــب المعجــزات والدالئــل«.1 

کـــرده اســـت.  نـــوادر المعجـــزات3 نقـــل  یـــادی از عیـــون المعجـــزات2 و  ز او روایـــات 

کـــه در محضر  بـــرای نمونـــه، محتـــوای یکـــی از روایـــات عیـــون المعجـــزات این  اســـت 

کـــه حضـــرت بـــا اشـــاره بـــه افضلیت  امام صـــادق؟ع؟ ســـخن از فضایـــل انبیـــاء بـــود 

پیامبر خاتـــم ؟ص؟ بـــر دیگـــر انبیـــاء، معجـــزه  ای شـــگفت انگیز را بـــرای اصحـــاب هویدا 

ســـاختند. حضرت، انگشـــتر خـــود را روی زمیـــن قرار دادند و پس از بیـــان ذکری، زمین 

شـــکافته شـــد و اصحـــاْب خود را بر روی کشـــتی در میـــان دریای متاطمـــی دیدند که 

در انتهـــای ایـــن اعجاز، حضـــرْت فضیلت والیـــت اهل بیت؟مهع؟ را برای اصحابشـــان 

به صـــورت عین الیقین نشـــان دادند. جزایـــری پس از ذکر ایـــن روایـــت، می افزاید  : این 

اســـرار و مانند آن برای عقول بیشـــتر شیعیان قابل درک نیســـت و به همین دلیل برخی 
از شـــیعیان قائـــل به ربوبیـــت و نبـــوت اهل بیت؟مهع؟ شـــده اند.4

کرده است  :  او در جایی دیگر، این روایت را نقل 

ابوهاشــم، می گویــد  : بــه خدمــت موالنــا ابی محمــد حســن عســکری؟ع؟   
ــِت   وق

ْ
ــد، در همیــن حــال کــه مشــغول نوشــتن بودن ــی   وارد شــدم، در حال

نمــاز شــد، پــس حضــرت بــرای نمــاز بلند شــدند و قلــم و دفتــر را رهــا 
کــه قلــم همچنــان خود به خــود مشــغول نوشــتن شــد تــا  کردنــد! دیــدم 
این کــه بقیــٔه متــن بــه پایــان رســید. پــس مــن بــر زمیــن افتــادم و ســجده 
گرفتنــد و بــه  کــردم، وقتــی حضــرت از نمــاز فارغ شــدند، قلــم را به دســت 

مــردم اذْن ورود دادنــد.

1. همان      ، 106/1. 
2. همان      ، 288/2      -289؛ همان      ، 332/3. 

3. همان      ، 97/2      ، 344. 
4. همان      ، ص 185. 
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که  کردم  در ادامه، نوشـــته اســـت  : من پیش از اطاع از این حدیـ، روزی بســـیار فکر 

یادی بودند و همٔه اشـــیاء از ایشـــان اطاعـــت می کردند،  ائمـــه؟مهع؟ دارای معجـــزات ز

کـــه نشـــان از اطاعت اشـــیاء از اهل بیت؟مهع؟ باشـــد، مواجه  ولـــی هیچ گاه بـــا روایتی 

که خداوند  کنم  که به روایتی با این محتوا دســـت پیدا  نشـــدم و بسیار شـــوق داشـــتم 
کردم.1 بر مـــن منت نهاد و ایـــن روایت را پیـــدا 

یـان بـه یـک میـزان بـه آن پرداختـه  کـه در تألیفـات متکلمـان بـا اخبار تنهـا مسـئله  ای 

یـان بـه دلیـل مبنـای خـود، بـدون ارزیابـی  نشـده، حجـم وقـوع معجـزات اسـت. اخبار

َاسـناد روایـات، آنهـا را بـر دیـدٔه منـت نهـاده و بر اسـاس آن حکـم کرده  انـد، امـا متکلمـان 

در ایـن مسـئله دسـت بـه عصـا حرکت کـرده و از ذکر برخی روایات شـانه خالی کرده اند. 

به شـمار  اهل بیـت؟مهع؟  معجـزات  ردیـف  در  را  یـادی  ز رویدادهـای  متکلمـان  البتـه، 

یـان بازنشـر داده شـده، قابل مقایسـه بـا  کـه از سـوی اخبار آورده  انـد، امـا حجـم معجزاتـی 

رویکرد متکلمان نیسـت. بنا براین، می توان در این مسـئله شـاهد پیشـی گرفتن اندیشـٔه 

یـان از متکلمـان بـود. البتـه، ایـن شـاخصه را نمی تـوان برخاسـته از مدرسـٔه کامی  اخبار

کـرد. مسـتقلی دانسـت، بلکـه بایـد آن را در امتـداد شـیؤه نقل گرایـی ِصـرف تلقـی 

۲-۳-۳. افضلیت امام

یـان و متکلمـان _ در ایـن مسـئله _ ماننـد مسـئلٔه پیشـین اسـت. متکلمـان  رفتـار اخبار

بـه بیـان ادلـه و مبانـی عقلـی در لـزوم افضلیـت امـام و افضلیـت ائمـه؟مهع؟ پرداخته انـد 

یـان بـر اثبـات  کردیـم. ولـی اخبار کـه در بخـش جایـگاه امـام، بـه مـواردی از آنهـا اشـاره 

حـوزه  ایـن  در  می کننـد.  ورود  آن  بـه  ُپـر  دسـِت  بـا  و  کـرده  تمرکـز  ائمـه؟مهع؟  افضلیـت 

تکیـه بـر نقـْل نقـش پررنگ تـری دارد؛ زیـرا بسـیاری از فضایـل امـام، فراتـر از فهـم و درک 

کـرد.  عقـول بشـری اند و تنهـا بـا اتصـال بـه منبـع وحی الهـی می تـوان بـه آنهـا علـم پیـدا 

متکلمـان نیـز پـس از اثبـات لـزوم افضلیـت امـام، بـا اسـتفاده از ادلـه قرآنـی و روایـی، 

ـی، یکـی از پنـج دلیـل عقلـی 
ّ
افضلیـت ائمـه؟مهع؟ را بـه اثبـات رسـانیده اند. عامه حل

امامـِت امام علـی؟ع؟ را افضل بـودن ایشـان می دانـد و می نویسـد  : »چهـارم این کـه امام 

1. همان      ، ص 505. 
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واجـب اسـت افضـل از رعیتـش باشـد و غیـر از علـی؟ع؟ این گونـه نبـوده و بنـا بـر ایـن، 
امامـت حضـرت ثابـت می شـود«.1

این اســـتدالل ها در تألیفات اخباریان نیز قابل پی گیری اســـت. ســـید هاشـــم بحرانی 

بـــا اشـــاره به اقتـــدای حضرت عیســـی؟ع؟ بـــه امام زمـــان؟ع؟ پـــس از نزول از آســـمان، 

کلـــی را  کـــرده و ایـــن قاعـــدٔه  افضل بـــودن امـــام؟ع؟ بـــر حضرت عیســـی؟ع؟ را ثابـــت 

به دســـت می آورد که امام از مأموم باید افضل باشـــد.2 شیخ یوســـف بحرانی نیز شـــبیه 
بـــه همین اســـتدالل را در بخـــش دیگری دربـــارۀ امامت نمـــاز جماعت آورده اســـت؛3 
گر چـــه مـــراد آنهـــا امامـــت در نماز جماعت اســـت، ولـــی بـــدون تردید با این ســـخن،  ا

برتـــری در همه شـــئون را نیـــز به اثبات می رســـاند.

 سید نعمت اهّلل جزایری، به اختاف مسلمانان در برترین بندگان  پس از رسول اهّلل؟ع؟ 

کــه ابوبکــر را   اشــاره می کنــد. او اختــاف اساســی را میــان اشــاعره و جمعــی از معتزلــه 

کثــر معتزله که بــه افضلیت حضرت علی؟ع؟ بــاور دارند،  افضــل می داننــد بــا شــیعه و ا

 ترســیم می کنــد. البتــه، او _ در ادامــه _ می گویــد  : هیــچ یــک از معتزلــه _ غیــر از افــراد 

شــاذ _ در افضلیــت امیر المؤمنیــن؟ع؟ بــر ابوبکــر تردیــدی ندارنــد و حتــی متقدمیــن 

اشــاعره نیــز افضلیــت حضرت علــی؟ع؟ بــر ابوبکــر را پذیرفته انــد.4 ســید نعمــت اهّلل 

کــه چگونــه  کام فخــر رازی، تعجــب خــود را از ایــن نکتــه ابــراز می کنــد  پــس از نقــل 

ــر ایشــان مقــدم  ــه افضلیــت حضــرت علــی؟ع؟ دیگــران را ب ــا وجــود علــم ب ــراد ب ایــن اف
کبــرٰی« نــام می نهــد.5 می داننــد و آن را »مصیبــت عظمــٰی« و »داهیــٔه 

اثبـات افضلیـت از راه بیـان فضایـل بی همتـای ائمـه؟مهع؟ از دیگـر شـیوه هایی اسـت 
نـوری  آفرینـش  فضایـل،  ایـن  از  یکـی  اسـت.  شـده  پی گیـری  یـان  اخبار سـوی  از  کـه 

کلی، می توان مواضع اندیشـمندان امامی را در قبال   اهل بیت؟مهع؟ اسـت. در نگاهی 

ی      ، حسن بن یوسف      ، نهج الحق وکشف الصدق      ، ص 171. 
ّ
1. حل

2. بحرانی      ، سید هاشم      ، غایة المرام وحجة الخصام في تعیین المام      ، 110/7. 
3. بحرانی      ، یوسف      ، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة      ، 201/11. 

4. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، االنوار النعمانیه      ، 34/1. 
5. همان      ، ص 37. 
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کرد  :  موضوع وجود پیشین اهل بیت؟مهع؟ به سه دسته تقسیم 

یکــرد نص گرایانــه و احیانًا تــاش برای  1. نقــل و پذیــرش مضمــون ایــن روایــات بــا رو
ـ گرایــان  کلینــی، شــیخ صدوق و نیــز حدی تفســیر آنهــا؛ نظیــر آنچــه نــزد صّفــار، 

متأخــر، نظیــر عامــه مجلســی می تــوان دیــد؛
یکــرد عقل گرایانــه؛ نظیــر آنچــه نزد شــیخ مفید  2. انــکار یــا تأویــل مضمــون آنهــا بــا رو

می بینیــم؛ 
کــه در مکتــب  یکــرد فلســفی _عرفانــی  3. پذیــرش مضمــون آنهــا بــا تفســیر و رو

اســت.1 مشــهود  ماصــدرا 

کلینـی ایـن روایـات را در  کـه  گرفته انـد. همان گونـه  یـان در دسـتٔه نخسـْت جـای   اخبار

یان نیز مشاهده می شود.3 شیخ  کافی ذکر کرده،2 شبیه به این روایات در تألیفات اخبار

یوسـف بحرانـی، روایـات دال بـر خلقـت نورانـی اهل بیـت؟مهع؟  را به صـورت مبسـوط 

کارکـرد کامـی مربـوط بـه مباحــ امامـت،  کنـار  گـزارش می کنـد.4 سـید نعمـت اهّلل در 

بـا اسـتفاده از طفیلی بـودن آفرینـِش دیگـر موجـودات در نسـبت بـا خمسـٔه طیبـه، از 

کارکـردى هستی شناسـانه به  گزارش هـاى مربـوط بـه آفرینـش نـورى امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

ثبـت رسـانده اسـت.5 

یـان پیرامـون افضلیـت امـاْم همسـو بـا  برآینـد ایـن بخـش ایـن اسـت  کـه دیـدگاه اخبار

گـون آن و همچنیـن تألیفـات  گونا متکلمـان اسـت و تنهـا مصادیـق افضلیـت و ابعـاد 

یان بی درنگ  یان دارای تنوع بیشتری است. در زمینٔه فضایل ائمه؟مهع؟ نیز اخبار  اخبار

گرفته اند. مانند سلِف صالح خود، این شاخصه را برای ائمه؟مهع؟ در نظر 

۳. نتیجه
یـان در مباحــ امامـت بـوده  ایـن پژوهـش در پـی اسـتخراج یافته هـای جدیـد اخبار

1. توران      ، امداد      ، »مضمون شناسی احادیث خلقت نوری اهل  البیت؟مهع؟«      ، شیعه پژوهی، 8/3. 
2. کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، 1      / 440. 

3. بحرانی      ، سید هاشم      ، همان، 45/1. 
4. بحرانی      ، یوسف      ، الّدرر النجفّیة      ، 349/3. 

5. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، همان، 21/1. 
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امامـت،  یـان در  کـه دیـدگاه اخبار آن اسـت  از  کـی  آمـده حا به دسـت  نتایـج  اسـت. 

متفـاوت بـا متکلمـان اسـت. نقل گرایـی و پرهیـز از تأویـل از مهم تریـن دالیلـی اسـت 

یـان را در مقابـل خیـِل عظیـم عالمـان امامـی سـدٔه یازدهـم و دوازدهـم هجـری  کـه اخبار

گر چـه حوزٔه فعالیت آنان در فروعـات فقهی بوده، ولی نگرش  قمـری قـرار داده اسـت. ا

کـرده و بـا اعتقـادات آنـان نیـز آمیختـه شـده اسـت. آنـان بـه دیگـر حوزه هـا تسـّری پیـدا 

یـان در مسـائل مختلـف امامـت به دنبـال روایـات بـه راه افتـاده و بـرای اثبـات  اخبار

تعریفـی  ارائـٔه  از  آنـان  بیشـتر  بسـته اند.  بـه کار  را  روایـات  همیـن  نیـز  خـود  باورهـای 

گویـای مقـام و منزلـت  کـه  کـرده و تنهـا روایاتـی  بـرای امامـْت شـانه خالـی  مشـخص 

یاسـت عامـه بـر  کـه متکلمـان، امامـت را بـه »ر امـام اسـت را یـادآور شـده اند؛ در حالـی 

امـور دیـن و دنیـا« تعریـف می کننـد. بـه نظـر می رسـد، حداقل گرایـی نهفتـه در تعریـف 

گسـترٔه  یـان از آن تعریـف اسـت. در حـوزٔه قلمـرو و  متکلمـان، علـت رو گردانـی اخبار

یـان و متکلمـان مشـاهده می شـود و ایـن نـه بـه  یـادی میـان اخبار امامـت، همگرایـی ز

اصـول معرفتـی  بـه جهـت حفـظ  بلکـه  بـا متکلمـان،  یـان  اخبار دلیـل همگام شـدن 

یـان، قلمـرو امامـت  گرفتـه شـده در روایـات از سـوی متکلمـان اسـت. از منظر اخبار فرا

برشـمرده  اند،  امـام  بـرای  کـه  جایگاهـی  مهم تریـن  و  اسـت  ازمنـه  و  اعصـار  همـٔه  در 

مبّین دیـن و   هدایت گر بـودن امـام اسـت. البتـه، در موضـوع منکـران امامـت، شـاهد 

یـان  کـه از دیـدگاه اخبار یـان و متکلمـان هسـتیم؛ از ایـن جهـت  اختـاف میـان اخبار

کمتریـن مخالفتـی بـا امامـت موجـب خـروج از اسـام می شـود، امـا متکلمان بـه تأویل 

کرده انـد. کمـال ایمـان تفسـیر  یـده و آن را بـر خـروج از  ایـن روایـات دسـت یاز

آنهـا  فاصله گرفتـن  در  یـان  اخبار نقل گرایـی  یکـرد  رو نیـز  اصلـی  ویژگی هـای  حـوزٔه  در 

کاملـی از لـزوم نصـب امـام و عصمـت و  از متکلمـان دخیـل بـوده اسـت. آنـان تقریـر 

علـم امـام ارائـه نکرده انـد و بیشـتر همـت خـود را معطـوف اثبـات ایـن سـه ویژگـی در 

مـواردی  در  متکلمـان  بـا  یـان  اخبار گرایـی  وا شـاهد  نتیجـه،  در  کرده انـد.  ائمـه؟مهع؟ 

یـان بـا متکلمـان در اثبـات ایـن مـوارد  ماننـد اثبـات لـزوم ایـن مـوارد و همگرایـی اخبار

یکـرد را می تـوان برخاسـته از شـیؤه جبهه گیـری  در ائمـه؟مهع؟ هسـتیم. ایـن تفـاوت رو
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ایـن دو اندیشـه دانسـت؛ زیـرا متکلمـان خـود را موظـف بـه فراهـم آوردن اسـتدالل برای 

یـان بـا مخاطبـان درون شـیعی  ی سـخن اخبار ِاقنـاع مخاطـِب عـام می داننـد، امـا رو

یـان با برخی  م دانسـته اند. البته، پیوند اخبار
ّ
کـه ویژگی هـای اصلـی امام را مسـل اسـت 

آنـان انکارناشـدنی اسـت.  اسـتدالل های عقلـی متکلمـان در همگرایـی 

اثبـات  زیـرا  اسـت؛  قابل انتظـار  یـاْن  اخبار پیشـتازی  نیـز  انتقـال  و  تولیـت  حـوزٔه  در 

یـان دسـِت  باالی ایـن عرصـه  نـص، اعجـاز و افضلیـت تکیـه بـر روایـات دارد و اخبار

یـان،  اخبار منظـر  در  امـام  کمـاالت  فضیلت نمایـی  سـطح  کرده انـد.  خـود  آِن  از  را 

قابل مقایسـه بـا دیگـر مکاتـب فکـری امامیـه نیسـت و می تـوان معجـزات بی شـماری 

کـه بـرای اهل بیـت؟مهع؟ بازگو کرده انـد را از نقـاط امتیـاز ایـن اندیشـه نسـبت بـه دیگـر 

اندیشـه های شـیعی معاصـر خـود دانسـت. بـر همیـن اسـاس، نصـوص دال بـر امامـت 

کـه افضل بـودن امـام از  یـان، به راحتـی قابل دسـت یابی اسـت  امـام در تألیفـات اخبار

کمتریـن ویژگـی امـام در خوانـش اخباری گـری اسـت.  دیگـر بنـدگان 

امامـت  مسـئلٔه  در  مسـتقلی  نظریـٔه  یـان  اخبار کـه  نکتـه  ایـن   پذیـرش  مجمـوع،  در 

بـا  مسـتقل  کامـی  مدرسـٔه  وجـود  بر این پایـه،  اسـت.  دشـوار  باشـند،  کـرده  مطـرح 

کـه در برخـی مسـائل امامـت در اندیشـه  خوانـِش اخبـاری محـل تردیـد اسـت. تطـّوری 

بازتـاب  تنهـا  و  نیسـت  نوظهـوری  و  بدیـع  دگرگونـی  می شـود،  مشـاهده  اخباری گـری 

یـان بـا عقـل  آرای محّدثـان و اندیشـمندان سـده های نخسـتین اسـت، امـا رابطـٔه اخبار

یـان، آنـان در مـواردی بـا  قابل توجـه اسـت؛ زیـرا بـر خـاف اتهـام عقل سـتیز بودن اخبار

آغوِش باز به سـراغ براهین عقلی رفته و همسـو با متکلمان عقل محوْر سـخن رانده اند. 

یـان تنـدرو و میانـه رو یکسـان اسـت. از ایـن رو، بـه نظر  کاربسـت ایـن راهبـرد میـان اخبار

یـان بـه ایـن دو قسـم در مسـائل اعتقـادی ثمـرٔه چندانـی نـدارد؛  می رسـد تقسـیم اخبار

یـان، این اندیشـه دارای مبانی ناهمسـان بـا قرائت رایج  هرچنـد در فضـای ظهـور اخبار

امامیـه بـود، امـا ارزشـگذاری دقیـق آن نیازمنـد شـناخت مؤلفه هـای دیگر اندیشـه های 

کـه پژوهشـی مسـتقل را مطالبـه می کنـد.  متـداول آن ُبرهـه از زمـان اسـت 
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یـــخ العربـــی،  ئمـــه االطهـــار؟مهع؟، مؤسســـة التار یـــاض االبـــرار فـــي مناقـــب اال جزایـــری، نعمـــت اهّلل، ر

بیـــروت، بی تـــا.
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کتابخانـــه  جزایـــری، نعمـــت اهّلل، غایـــة المـــرام فـــی شـــرح تهذیـــب االحـــکام، نســـخٔه خطـــی 
ش 7704-7703. اســـالمی،  شـــورای  مجلـــس 

ـــی(، أنـــوار الملکـــوت فـــي شـــرح الیاقـــّوت، 
ّ
ـــی، حسن بن یوســـف بن مطهر )عالمـــه حل

ّ
حل

چـــاپ دوم  : الشـــریف الرضـــي ، قـــم، 1363ش.
مؤسسة  الطبعة االولی:  الفقهاء،  تذکره  ی(، 

ّ
حل )عالمه  حسن بن یوسف بن مطهر  ی، 

ّ
حل

 آل البیت؟مهع؟ الحیاء التراث، قم، بی تا.
ی(، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، مؤسسة 

ّ
ی، حسن بن یوسف بن مطهر )عالمه حل

ّ
 حل

النشر االسالمی، قم، 1415 ق.
ـــی(، نهـــج الحـــق وکشـــف الصـــدق، دار الهجـــرة، 

ّ
ـــی، حسن بن یوســـف بن مطهر )عالمـــه حل

ّ
 حل

قم، بی تا.
حمصی رازی، محمود، المنقذ من التقلید، مؤسسة النشر االسالمی، قم ، 1412ق .

ـــم  : الســـید أحمـــد الحســـیني، إعـــداد  : الســـید  ســـید مرتضـــی، رســـائل الشـــریف المرتضـــی، تقدی
مهـــدي الرجائـــي، دار القرآن الکریـــم، قـــم، 1405ق.

سید مرتضی، الشافی فی االمامة، مؤسسه إسماعیلیان، قم، 1410 ق.
ــةاهّلل  ــه آیـ کتابخانـ ــارات  ــدین ، انتشـ ــج المسترشـ ــی نهـ ــن إلـ ــاد الطالبیـ ــل، إرشـ ــیوری، فاضـ السـ

المرعشـــي النجفـــي، قـــم، 1405 ق .
لهیه فی المباحث الکالمیه، بی جا، بی تا. السیوری، فاضل، اللوامع اال

ـــب اهل بیـــت؟مهع؟، مؤّسســـة دائـــرة المعـــارف  ـــود، فرهنـــگ فقـــه مطابـــق مذه ـــاهرودی، محم ش
فقـــه اســـالمی  ، قـــم، بی تـــا.

مکتبـــة  بدرانـــی ،  محمد بن فتـــح اهّلل   کوشـــش   بـــه   والنحـــل ،  الملـــل   محمـــد،  شهرســـتانی ، 
1357ق . قاهـــره ،  النجلـــو، 

شـــیخ مفید، ُمحّمـــد بـــن ُمحّمـــد بـــن ُنعمـــان، االفصـــاح فـــي امامـــة أمیـــر المؤمنیـــن؟ع؟، مؤسســـة 
ـــا. ـــم، بی ت البعثـــه، ق

شـــیخ مفید، ُمحّمـــد بـــن ُمحّمـــد بـــن ُنعمـــان، اوائـــل المقـــاالت، الطبعة الثانیـــه: دار المفیـــد، 
بیـــروت، 1414ق.

ـــخه  ـــة، نس ـــالط العام ـــر اغ ـــة وذک ـــي االمام ـــالة ف ـــان، رس ـــن ُنعم ـــد ب ـــن ُمحّم ـــد ب ـــیخ مفید، ُمحّم ش
کتابشناســـی ملـــی  : ف 7/3859.

شـــیخ مفید، ُمحّمـــد بـــن ُمحّمـــد بـــن ُنعمـــان، المســـائل العشـــر فـــي الغیبـــة، مرکـــز الدراســـات 
ــا. ــام المهـــدی؟جع؟، نجـــف، بی تـ ــی االمـ ــه فـ التخصصیـ

کتابخانـــه  قتصـــاد الهـــادي إلـــی طریـــق الرشـــاد،  طوســـی، محمـــد بن  حســـن )شـــیخ طوســـی(، اال
فقاهـــت، بی جـــا، بی تـــا.
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طوســـی، محمـــد بن  حســـن )شـــیخ طوســـی(، الرســـائل العشـــر، مؤسســـة النشـــر االســـالمی، قـــم، 
بی تـــا.

فیـــض کاشـــانی، محســـن، االصفـــی فـــی تفســـیر القـــرآن، مرکـــز انتشـــارات دفتـــر تبلیغـــات اســـالمی،   
قـــم، 1418ق.

فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، چاپ دوم: انتشارات صدر، تهران، 1415ق.
کاشـــانی، محســـن، »الکلمـــات المکنونـــه  ؛ تصحیـــح و مقدمـــه«، ابراهیـــم احمدیـــان،  فیـــض 

کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاه تهـــران، 1377ش. پایان نامـــه 
ـــر  ـــع الذخائ ـــی، مجم ـــدی رجائ ـــید مه ـــق  : س ـــرایع، تحقی ـــح الش ـــن، مفاتی ـــانی، محس کاش ـــض  فی

االســـالمیة، قـــم، 1401ق.
ـــر  ـــن  محـــدث  ارمـــوی، چـــاپ می ـــه  کوشـــش  جـــالل  الدی ینـــی  رازی، عبدالجلیـــل ، النقـــض ، ب قزو

ــران، 1331ق . جالل الدیـــن محـــدث، تهـ
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، چاپ چهارم  : دار الکتاب،   قم، 1367ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ دوم  : دار الکتب السالمیة، تهران، 1362ش. 
لهـــام فـــي شـــرح تجریـــد الـــکالم، چـــاپ دوم  : مؤسســـه االمـــام  الهیجـــی، عبدالـــرزاق، شـــوارق ال

ــم، 1428ق. ــادق؟ع؟،   قـ الصـ

مقاالت
 تـــوران، امـــداد، »مضمون شناســـی احادیــــ خلقـــت نـــوری اهل  البیـــت؟مهع؟«، شـــیعه پژوهی، 

ســـال اول، ش 3، تابســـتان   1394.


