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وش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ  امامت  واکاوی نّقادانۀ ر

 ستین()مطالعۀ موردی کتاب راهنمای رّبانی در تشّیع نخ
 1مهیار خانی مقدم
 2محمد تقی دیاری بیدگلی

 چکیده
تحلیلی و با هدف تأّملی در روش خاورشناسان در فهم  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

کتهاب کهاوی نّقادانهۀ  هانی در تشهّیع نخسهتین احادیث در حوزۀ امامت، بهه وا از  راهنمهای ربّ
کرسی شیعه پردازد.  گاه سوربن فرانسه میشناسی در دانش محّمد علی امیرمعّزی، استاد 

که با وجود نقاط قّوت در روش امیرمعهّزی، ماننهد اسهتفاده  نتایی پژوهش بیان گر آن است 
از منابع معتبر و متقّدم مرتبا، دّقهت در تطهّور معنهایی اصهطالحات و تهالش بهرای تبیهین 

هی به منابع، ها مانند عدم دّقت در استنادد سازمان یافته از مفهوم امام، برخی از آسیب
اسههتفاده ناصههحیح از اصههل تقّیههه در توجیههه برخههی از احادیههث، عههدم تشههکیل خههانوادۀ 
حدیث و معنایابی بدون استناد برای مفردات حهدینی، در روش وی قابهل مشهاهده بهوده 

گردیهده  های موهوم در باره آموزۀ امامت و ویژگی که منتی به ارا ۀ برخی از آموزه ههای امهام 
 است.

 شناسی، امامت، امیرمعّزی. فهم حدیث، خاورشناسان، شیعه ها  کلیدوا ه

 مقدمه
گردیهد. 3بر اساس اعتقهاد شهیعیان،  4آمهوزۀ امامهت موجهب تکمیهل و مانهدگاری دیهن اسهالم 

                                                   
 (.andqurani.qom@gmail.com. دانشجوی دکترای دانشکده اصول الدین )نویسندۀ مسؤول( )1

گروه علوم2   (.mt_diari@yahoo.comقرآن و حدیث دانشگاه قم ) . استاد تمام 

 .68، صأصل الشیع  و أصولها. 3
 .61، صمعانی األخبار. 4
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و بهههراهین عقلهههی، ماننهههد  7روایهههات 6،سهههیرۀ نبهههوی 5ایهههن آمهههوزه، دارای شهههواهدی از قهههرآن،
اسهت. بها توّجهه بهه  11و حفه  شهریعت 10ندعدل خداو 9،جانشینی پیامبر 8پیشوایی امام،

و  13روحههی -جسههمی 12اجتمههاعی، -هههای فههردی کارکردهههای مختلههف آمههوزۀ امامههت در جنبههه
بههدیل در نظههام مههدیرّیتی و سیاسههی  دنیهها  ههها، بایههد آن را الگههویی بههی انسههان 14اخههروی -دنیههوی

که با هماهنگی میان خرده سامانه عادت و های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، راه سه دانست 
 15دهد. کمال فردی و اجتماعی را فراروی بشرّیت قرار می

کارکرد های آموزۀ امامت، توّجه برخی از اندیشمندان و مردم از سایر ادیهان را نیهز  جّذابیت و 
کهرده اسهت. خاورشناسهان کهرده پهژوهش 16به خود جلهب  کهه از  ههایی را در ایهن زمینهه ارا هه  انهد 

بوده و نکتۀ مهم، مبهانی و روش آنهها در فههم احادیهث اسهت. های آنها، احادیث  مایه جمله بن
کهه در بهاره آمهوزۀ امامهت، پهژوهش ههای قابهل تهوّجهی  امیرمعّزی از جملهه خاورشناسهانی اسهت 

کهاوی نّقادانهۀ روش وی در فههم احادیهث در بهاره  کرده است و پهژوهش حاضهر بهه منظهور وا ارا ه 
کتاب   آموزۀ انامامت، به بررسی   17پردازد. می ی در تشّیع نخستینراهنمای ربّ

                                                   
 .3. سوره ما ده، آیه5
 .48، ص1ج،  اإلرشاد فی معرف  حجی ا  علی العباد؛ 147-73، صالغدیر. 6
 .46، ص1، ج . عیون أخبار الرضا 7
 .74، ص الجمل. 8
 .202، صشرح الیاقوت وت فیکأنوار المل. 9

 .150، صتقریب المعارف. 10
 .179، ص1، جالشافی فی اإلمام . 11
 .677، ص2 ، جمال الدین و تمام النعمهک. 12
 .222)نعمانی(، ص الغیب . 13
 .441، صتحف العقول. 14
 .54-27، ص«تحلیل راهبردی از امامت در دکترین امام رضا . »15
کهه در فضهای علمهی قربههی و  صههطالح، فعالیهت. بهه تعبیهر نگارنهده، خاورشناسهی در ا16 ههای علمهی اندیشهمندانی اسههت 

گرایشی )نها ر بهه ارزش اند و به شناخت شاخصه شرقی، رشد یافته نشهی  های بینشی )نا ر به عقاید و باورها(،  ک  هها( و 
کشهورهای آسهیای میانهه و جنهوبی و شهمال  )نا ر به آداب، رسهوم، الگوهها و شهیوه کهه در  -آفریقها ههای عملهی( مهردم در 
 اهتمام دارند. -اند  بخش شرقی اروپا و امریکا واقع شده

بهر اسهاس نگهرش یه) محهّد  بهر ایهن  -که روش مشهّخص و متفهاوتی دارد  -. سنجیدن انر و عملکرد ی) خاورشناس 17
کهه همههان منهابع  معتبههر  روایهی ا کهه در مبحههث مربهوط، مبنهها و منبهع خاورشههناس و محهّد  یکهی بههوده  سههت. مبناسهت 

کهه در فههم حهدیث نیهز ایهن اصهل،  کهار رجهوم شهود  کاری باید به متخّصهص آن  همچنین بر اساس اصول عقلی، در هر 
که محّدنان متخّصص بیان  بدیهی به نظر رسیده و باید فرایند فهم حدیث توّسا ی) خاورشناس، در قالب چارچوبی 

 اند، تطبی  و سنجش شود. کرده
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کههاوی فقههه الحههدیث  تتّبههع نگارنههده در بههاره پیشههینۀ پههژوهش بیههان کههه در بههاره وا گر آن اسههت 
کتههاب  مستشهرقان در حههوزۀ امامههت، پهژوهش مسههتّقلی تههدوین نشههده اسهت. همچنههین در بههاره 

کتههاب رهنمههای الههوهی در تشههّیع نخسههتین، نمههره »مهورد پههژوهش نیههز بههه قیههر از دو مقالههۀ  معّرفهی 
والیههت در سههپیده »و  ««امامیههه نخسههتین»کاربسههت روش پدیدارشناسههی در پژوهشههی در بههاب 

کتههاب مههذکور و دو مقالههۀ « دمههان شههیعۀ اننههی عشههری پیشههوای الهههی در تشههّیع »کههه بههه معّرفههی 
کتاب  19«در بوته نقد« امامت باطنی در تشیع نخستین»ظریۀ ن»و  18«اولّیه که به نقد محتوایی 

تفاوت پژوهش حاضهر بها مقهاالت یهاد شهده  20اند، پژوهشی تدوین نشده است. مذکور پرداخته
شناسی امیرمعّزی با رویکردی به جنبۀ  )فارسی و قیرفارسی( در اهتمام به نقد  عملکرد و روش

 د استناد  وی است.روایات مور 21فقه الحدیث

 شناخت و چارچوب بینشی . امیرمعّزی، زیست1
م، در تهههران بههه دنیهها آمههد. وی دکتههرای خاورشناسههی و مطالعههات 1956امیرمعههّزی در سههال 

کرد و تز دکترای او 1991ادیان را در سال  تفسیر شرعی و الهیاتی »م، از دانشگاه سوربن دریافت 
کحههن»تههوان بهه  بههود. از اسهتادان وی مهی 22«اسهالم شهیعی )در « 24پهل نویهها»)در تهاریخ(، « 23کلهود 

کههالم( و « 25دانیههل ژیمههاره»تصهّوف(،  کههربن»)در  کههه  26«هههانری  کههرد  )در فلسههفه و عرفههان( اشههاره 
هربن تههأنیر پذیرفتههه و مسهیر تحقیقههاتی ایشهان را البّتههه بهها سهلیقۀ خههود، ادامههه  ک  البّتهه وی بیشههتر از 

کالسهههی) داده اسهههت. امیرمعهههّزی عهههالوه بهههر تهههدریس  در زمینهههۀ تفسهههیر، تهههاریخ قهههرآن و الهّیهههات 
اسههالمی و عضههویت در مؤسسهههۀ مطالعههات پیشههرفته در دانشهههگاه اورشههلیم، مشههاورت علمهههی 

                                                   
که نویسند18  57ای را در شهماره  ۀ مقالۀ مذکور در نقد جواب نقد دکتر امیر معّزی به مقالۀ حاضر، مقاله. الزم به ذکر است 

 به چا  رسانیده است. ایران نامهمجله 

 .173-198، ص«نظریه امامت باطنی در تشیع نخستین در بوته نقد. »19
کت. 20 اند؛ به عنوان  اب امیرمعّزی پرداختهدر برخی از مقاالت )انگلیسی و فرانسوی( به نقد روش پژوهش و برخی محتوای 

  نمونه:

Chodkiewicz  , Michele, »Le voyage sans fin», in Amir-Moezzi  , studia islamica,vol 78, 1993.  
که به بررسی متن حدیث می21 پردازد و با ارا ۀ مبانی و سیر منطقهی فههم آن، مخاطهب را بهه مقصهود اصهلی  . علمی است 

 (. 6-7، صروش فهم حدیثگرداند ) میگویندۀ حدیث، نزدی) 

22. Interprétation religieuse et théologique de l'islam chiite. 
23. Claude Cahen . 
24   . Paul Nwyia. 
25 . Daniel Gimaret. 
26   . Hanri Corbin. 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142347/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%db%8c%d8%b9-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%c2%bb
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142347/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%db%8c%d8%b9-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%c2%bb
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142347/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%db%8c%d8%b9-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%c2%bb
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کرسی تفسهیر و «Pratique»موسسه مطالعات اسماعیلی)لندن( و مدیرّیت در مدرسه  ، دارای 
   27الهّیات اسالم شیعی است.

بانی بینشی  خاورشناسان در روش آنها در فههم احادیهث، توان از تأنیر م به نظر نگارنده، نمی
 ترین مبانی نظری ایشان را به دست آورد: توان با بررسی سه مؤلفه، برجسته چشم پوشید و می

کهههه «: نقهههش اعتقهههادات مهههذهبی خاورشناسهههان در فههههم مسهههألۀ امامهههت. »1 بهههدیهی اسهههت 
کاماًل از منظر ی) عالم شیع خاورشناس نمی دیهن باشهد  ی بنگرد و چنانچهه بهیتواند امامت را 

نمای مکاتهب  های متناقأ ستیز مسیحّیت و یهودّیت  معاصر یا آموزه های ماورا  یا به اندیشه
کهههارکرد آمهههوزۀ امامهههت و منشهههأ الههههی آن، بههها  بشهههری اعتقهههاد داشهههته باشهههد، در فههههم  رفّیهههت و 

یههارو خواهههد شههد. امیرمعههّزی، بهها وجههود والدت در یهه) خههانواد چههالش بهها  28ۀ شههیعی،هههایی رو
که تصریح دارد فعالّیت سیاسی تحصیل در فضای فکری قرب از آن تأنیر پذیرفته تا بدان  جا 

گهههرفتن تهههدریجی فقهههها و جانشهههینی آنهههها بهههه جهههای  29از روی اجبهههار بهههود امامهههان و قهههدرت 
قههرن صههورت   چنههدین  مضههامینی چههون نیابههت عاّمههه و تقلیههد، طههی  گرفتن و شههکل امامههان

گس اّمها در نسهبت  30ستگی و حّتی تضاد با سّنت اولیۀ تشّیع دوازده امامی بود؛گرفته و موجب 
 با سایر خاورشناسان، نقاط قّوت نگرش وی به آموزۀ امامت بیشتر است.

بهههدیهی اسهههت عملکهههرد «: ههههای خاورشناسهههان در بهههاره آمهههوزۀ امامهههت ههههدف پهههژوهش. »2
کهه کنهد. امیرمعههّزی تصهریح دار خاورشهناس بهر اسهاس هههدفش تغییهر مهی مضههمون « حقیقهت»د 

  توانههد در زمینههۀ علمههی خههود، اّدعههای نمی  گههر جههّدی عظیمههی اسههت و امههروزه دیگههر هههیچ پژوهش
نیز انحصاری نیست و هر جریان دینهی « واقعّیت»رسیدن به آن را داشته باشد. به عقیدۀ وی، 

  قضهاوت است و مهوّر  ادیهان، حهّ    خویش قایل  و مذهبی، بلکه هر متفّکر مذهبی به واقعّیت
کهه ههدفش از پهژوهش واقعّیت  این  را میان کوششهی هها نهدارد. وی تصهریح دارد    گشهودن  بهرای  ، 

که متون معتبر اجازه می تعالیم منسوب به امامان، تا آن  های باطنی رازها و فهم الیه دهند،  جا 
که امیرمعّزی به دنبال ارا ۀ معارفی ا که این امر بیان 31بوده است  ست.گر آن است 

                                                   
27. http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article75&lang=fr. 

کتاب مورد بحث از امیر28  گر این امر است.  مصطفی( به خوبی بیان(معّزی به پدرش. متن تقدیم 

29. The Divine Guide in Early Shi’is, p68. 

30. Ibid  , p133-141. 

 .313-312، ص54، شماره«دمالحظاتی در باره ی) نق. »31

https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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 32نگهری توان از تهاریخی می«: روش تحقیقاتی خاورشناسان برای تحلیل متون و مسا ل. »3
گهران قربهی در مطالعهۀ  تحقی  پژوهش  به عنوان دو رویکرد برجسته در روش 33و پدیدارشناسی
کهه روش تحقیه  و  35و به ویژه آموزۀ امامت 34مباحث اسالمی نهام بهرد. امیرمعهّزی تصهریح دارد 
  بینی و حساسّیت معنوی مؤمنان بهه که در آن، فهم جهان 36یدارشناسانه استنگرش وی، پد

37گیهههرد. صهههورت می  دیهههن از طریههه  مطالعهههۀ عوامهههل درونهههی همهههان دیهههن  یههه)
در ایهههن روش،  .

آوری و توصهیف  هها، بهه جمهع ها و تحلیل کند بهدون دخالهت دادن فرضهیه گر تالش می پژوهش
   38ها برردازد. پدیده

کتاب 2  «اهنمای رّبانی در تشیع نخستینر». معّرفی 

ههههههههههانی در تشههههههههههیع نخسههههههههههتینکتههههههههههاب   م، بهههههههههها عنههههههههههوان 1992، در سههههههههههال راهنمههههههههههای ربّ
«Le Guide DivinDans le shi'ism Originel » م، بهها 1994بههه زبههان فرانسههوی و در سههال

محتهوای  39بهه زبهان انگلیسهی منتشهر شهد.« The Divine Guide in Early Shi’is»عنهوان 
کتهههاب، مهههورد و اتهههان  41ویلیهههام چیتیههه) 40نظرانهههی ماننهههد ژان ژولیهههوه، تأییهههد صهههاحب علمهههی 

گرفته است. 42کلبرگ  قرار 
گفتهار، چهههار فصهل:  کتهاب دارای یه) پهیش  وجههود » 43،«بازگشهت بهه منهابع نخسهتین»ایهن 

کنههونی امهام» 44،«پهیش از هسهتی امههام گیههری و  و یهه) نتیجهه« 46وجهود ملکههوتی امهام» 45،«وجهود 
                                                   

32. Historicism. 

33. Phenomenology 

34. The Heart of Islam ه Enduring Values for Humanity  , p. viii. 

35. »Phenomenology Versus Historicism: The Case Of Imamate  «, p63.  

36. The Divine Guide in Early Shi’is  , p65. 

 .312، ص«مالحظاتی در باره ی) نقد. »37
 .324، صشناسی مطالعات دینی روش. 38
که ترجمۀ انگلیسهی مهورد قبهو . از آن39 گفتهه جا  ل امیرمعهّزی بهوده و وی بهر اسهاس آن بهه برخهی از نقهدهای منتقهدان پاسهخ 

کتاب است.  است، به دلیل دّقت بیشتر، بنای این مقاله بر متن انگلیسی 

40. Jean Jolivet. 
41.William Chittick . 
42. Ethan Kohlberg . 

کتاب» ،«و عقل ورزی رازورزی»، «فهم قدسی و عقل»های   . شامل مقدمه و بخش43 سرشت و »و « منابع مورد استفاده در 
 .28-5، ص«حجّیت روایات امامیه

، «آمههوزۀ ودیعههه نهههادن نههور نبههّوت و امامههت در نهههاد آدم»، «عههوالم پههیش از ایههن عههالم، پرتههو هههدایت»هههای  . شههامل بخههش44
 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/779075/phenomenology-versus-historicism--the-case-of-imamate
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/779075/phenomenology-versus-historicism--the-case-of-imamate
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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کتهاب در تهالش اسهت تها بهه بررسهی و تحلیهل نّقادانهۀ  اسهت. امیرمعهّزی 47ی) پیوسهت در ایهن 
گهرد آوردنهد  که در آقهاز، سهّنت ا مهه -های روایی  مجموعه کهه  -را  برهردازد و معتقهد اسهت 

کهه خهود  گوهر تشّیع، اعتقاد به راهنمای رّبانی است و فهم این مههم، بها بررسهی توصهیف ههایی 
کرده« امام»از  ا مه کتهاب بهه تصهریح  مهی اند، به دسهت ارا ه  آیهد. ههدف امیرمعهّزی در ایهن 

ترین  شناسی در تشّیع اولیه با استناد به قدیم و تجزیه و تحلیل واقعّیت امام  خودش، نمایاندن
 48بازمانده است.  متون  ترین و مهم

 . الگوی مبنا در فرایند فهم حدیث3
ک ّلهی بهرای فههم حهدیث الگوی مبنا برای تعیهین مبنهای سهنجش روش امیرمعهّزی، فراینهدی 

 که نمودار آن بدین قرار خواهد بود:  49است

    
                                                                                                                        

 (.59-29)ص« حمل و والدت امام»و « مشاهده با قلب»

قهدرت »و « قهرآن»ههایی در بهاره  یادداشهت»، «دانهش قدسهی»، «سیاسهی ا مهه نکهاتی در بهاره زنهدگی»های  . شامل بخش45
 (.97-61)ص« قدسی

قیام: »و « رجعت»و « امام و قیبت او: ابعاد رمزی»، «بررسی تاریخی روایات وارد در باره امام دوازدهم» های  . شامل بخش46
 (.123-87)ص« ابعاد رمزی

 (. 139-133جمعی )ص.برخی لوازم  اصلن قیبت: دین فردی و دین 47

 .312، ص«مالحظاتی در باره ی) نقد. »48
نظران، مانند  . نمودار مربوطه پس از مطالعۀ برخی از آنار برجسته در زمینۀ روش خوانش و فهم حدیث در میان صاحب49

ک یهد بهر دو آنار و نظریات حجی اسالم مسعودی، دکتر نصیری، طباطبایی، دکتر میرجلیلی و آقای دکتر معماریان، بها تأ
 دکتر عبدالهادی مسعودی به دست آمد.  آسیب شناخت حدیثو  روش فهم حدیثکتاب 
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کاوی نّقادانۀ عملکرد امیرمعّزی در فهم احادیث4  . وا
نقاط قّوت و ضعف عملکرد امیرمعّزی در فهم احادیث بر اساس نمودار پیشنهادی، بدین 

 شرح است:
 . مرحلۀ اول: دستیابی به حدیث صحیح1 - 4

گونهۀ یقهینتوان به  هنگامی می که آن متن، بهه  آوری، حهدیث، بهر  فهم متن حدینی پرداخت 
کهاملی برخهوردار باشهد. بهدین  رو،  اساس تعریف معتبر، بوده و از نظر سهندی و متنهی از وناقهت 

و « صهههّحت سهههندی»یابی بهههه حهههدیث صهههحیح، تأییهههد  دو رویکهههرد اساسهههی در مرحلهههۀ دسهههت
 حدیث است. « صّحت متنی»

 صّحت سندی. شاخص اول: 1 - 1 - 4
کیفّیههت و ارتبههاط  کمّیهت،  بهرای تعیههین صهّحت سههندی یهه) حهدیث، بایههد توّجهه وافههری بههه 
یههان یهه) حههدیث و مصههادر حههدینی داشههت. امیرمعههّزی در بخههش پایههانی فصههل اّول خههود بههه  راو

پردازد و معتقد است در دورۀ نخست امامیه، تا پیش از دورۀ شهیخ  حجّیت روایات امامیه می
کم اهمّیت بود. همچنین، مال  اعتبهار یه) حهدیث، همراههی مفید، اسناد احاد یث، بسیار 

(، ههای راوی )ماننهد پهذیرش والیهت ا مهه با هوّیت بنیادین تعالیم امامان، تّوجه به ویژگهی
زهد و تقوای راوی و مطابقت محتوای حهدیث بها قهرآن و سهّنت و تقابهل آن بها اههل  سهّنت بهوده 

، محتوا و ی، معیار قطعی صّحت احادیث نزد امامانبر اساس استنباط امیرمعّز  50است.
51معنههای عمیهه  احادیههث بههوده

و اعتبههار یهه) حههدیث، بیشههتر از سههند بههه محتههوای آن وابسههته  
 است.

کهم اهمّیهت بهودن اسهناد حهدیث نهزد امامهان و پیهروان ایشهان، بها  نظر امیرمعّزی مبنی بر 
کید اهل بیت در  بنهدی اههل بیهت پای 53،و صهّفات راوی 52به اسناددهی تأمّلی در تأ

سههند پههیش از سههدۀ چهههارم هجههری، اهتمههام  56و حههدینی 55تههألیف آنههار رجههالی 54نقههل سههند، م 
                                                   

50. The Divine Guide in Early Shi’is, p25. 
51 . Ibid, p26. 

 .252، صا  األنوار فی قرر األخبارکمش. 52
 .353، صمنی  المرید. 53
 .7، ص نواب األعمال و عقاب األعمال. 54
که راویان پیامبر 55 کتاب رجال برقی  کرده است. و یکای) امامان  . همانند   را معرّفی 

کتاب 56  .32، ص«اعتبارسنجی الصحیف  السجادیه: »صحیفه سجادیه. مانند 

https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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ههای دانشهمندان شهیعه درخصهوص اهمّیهت اسهناد  و دیهدگاه 57عملی  محّدنان شیعه بهه سهند
که باید هر دو جنبۀ صهّحت سهندی و متنهی یه)  59گردد نقأ می 58احادیث، و بدیهی است 

گیرد.حدیث، مورد   تأّمل و بررسی قرار 
کهرده اسهت. وی  540امیرمعّزی در مجموم از بیش از  منبع حدینی و قیهر حهدینی اسهتفاده 

رجاتاولّیههه، ماننههد:  منههابعمنهابع حههدینی خههود را در قالههب  از  الکههافیاز صههّفار قمههی،  بصهها ر الههدّ
کلینههی،  ، الیحضههره الفقیههه مههن، التوحیههد، کمههال الههدین و تمههام النعمهه از نعمههانی،  الغیبهه شههیخ 

ات، عیون اخبارالرضا، االمالی و... از شهیخ صهدوق،  الخصهال، االخبهار معهانی، الشیع  صفّ
از علهی بهن  کفای  األنر فی الهّنص علهی اال ّمه  اإلننهی عشهر، بن محمد قولویهاز جعفر  زیارت

، ه سجادیهصحیف) ، مانند: آنار منتسب به امامانمنابع نانویهمحّمد بن خّزاز قمی رازی و 
کوفی، قمهی،  تفسیر منسوب امام حسن عسکری و ...(، تفاسیر مفسران امامیه )مانند فرات 

که هنوز صّحت آنان و انتسابشان، مورد اطمینان قرار نگرفتهه اسهت  60عیاشی و ...( و منابعی 
از مسهعودی(،  انبات الوصهی  لالمهام علهی بهن ابهی طالهباز سیدرضی و  نهی البالقه)مانند 

کرده است.معّر   61فی 
کتاب امیرمعّزی و نحوه ارجام به آنها، سه نکته قابل ذکر است:  در باره منابع حدینی در 

کثهر منهابع وی اسهت. 1 کیفّیهت ا کّمیهت منهابع و  . از جمله نقاط قهّوت عملکهرد امیرمعهّزی، 
کید داشته است:   وی در این خصوص تأ

م امهام در تشهّیع اولیهه مفههو  بهرای شهناخت  کهه  کنهد دّقت علمهی چنهین حکهم می
کتاب( شهود، مگهر   منابع، رجهوم  ترین باید حّتی المقدور به قدیمی )یعنی موضوم 

که در زمینه گونه آن  که در   ای مشّخص، اّطالعات این  منابع، جز ی یا مبهم باشد 
توان برای روشن شدن   قید احتیاط برقراری شروط معّین، می  با  آن صورت، آن هم

  62کرد.  ن متأّخر استفادهمطالب از متو
کلینههی، شهههیخ صههدوق، برقههی، صهههّفار و 2 کثههر منههابع حهههدینی  امیرمعههّزی، ماننههد  . مؤّلفههان ا

                                                   
 .52ص ،1، جالکافی. 57
 .18، ص4، جربیع االبرار و نصوص االخیار. 58
 .131-153، ص«نقد پندارۀ رویگردانی محّدنان شیعه از اسناد.»59
 . این تعبیر از امیرمعّزی است.60

61. The Divine Guide in Early Shi’is  , p20-23. 

 .307-308، ص«باره ی) نقدمالحظاتی در . »62

https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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هههای حههدینی  قهم و ری هسههتند و عمومههًا ارتبهاط مسههتقیمی بهها  یافتگههان حهوزه نعمهانی از پههرورش
وم عنایهت رو، لهز نداشتند. بهدین  -که در مدینه و عراق بودند  -و اصحاب امامان  امامان

کامهل بهه  کهه بها اصهحاب امامهان در ارتبهاط بودنهد، در نگهرش  به آنار اصحاب امامان و افهرادی 
کهه امیرمعهّزی مهّدعی اسهت از اواسها قهرن چههارم، بهر  آموزۀ امامت، بسیار مؤّنر اسهت؛ ههر چنهد 

او، ماننههد سهید مرتضههی، سهید رضههی و   و مهههذهبی، شهیخ مفیههد و پیهروان  تهاریخی  اسهاس دالیهههل
گیرنههد و  کالمههی و روش اسههتداللی مکتههب اعتههزال، قههرار مههی  مکاتههب  تههأنیر  یخ طوسههی تحههتشهه

 بینی شهود و بهها ایهن تغییهر معنهایی، جههان می  عقل منطقی اسهتداللی، محهدود  به  عقل  مفهوم

کافی نیست. 63دهد. شیعه، تغییر ماهّیت می  64البّته دالیل  اّدعای وی، 

کتهاب، فاقهد ارجهام بهوده. برخی از روایات مورد استناد 3  65مستقیم و قیهر مسهتقیم در مهتن 
 که این امر با روش علمی در بررسی و تحلیلی متون، منافات دارد.

 . شاخص دوم: صّحت متنی2 _ 2 - 4
گمهارد. نکتهۀ  پس از تأیید صالحّیت سندی  حدیث، باید به تأیید صّحت متنی آن هّمت 

کههه  هههای برجسههته اساسههی در عنایههت بههه آفههت یهها نقههل  66امکههان وقههوم آنههها در هنگههام صههدورای 
  68های مختلف حدیث است. وجود دارد، بوده و راهکار اساسی، تطبی  نسخه 67حدیث

که امیرمعّزی به طور تخّصصی به مهوارد مهذکور نپرداختهه اسهت، اّمها از نسهخ و  بدیهی است 
کهه در هه کرده و اعهالم داشهته اسهت  ر حالهت، مفههوم تقّیه به عنوان عوامل اختالف حدیث یاد 

کهه در اصهطالح بهه  -امیرمعّزی در باره تقّیهه  69های قرآنی باشد. احادیث نباید مخالف با آموزه
کههردن  بههه آن در برابههر مخالفههان بههه منظههور حفهه  خههود از  اعتقههادو پوشههاندن  حهه معنههای نهههان 

                                                   
63. The Divine Guide in Early Shi’is  , p11. 

 .189در بوته نقد، ص« امامت باطنی در تشیع نخستین»نظریه . »64
3.for example: The Divine Guide in Early Shi’is, p28-29. 

(، تقّیههههه 64، ص1، جالکههههافی(، نسههههخ )157-158، صمعههههالم الههههدین و مهههالذ المجتهههههدین. شهههامل بیههههان تههههدریجی )66
 (.329، ص1، ج  بصا ر الدرجات فی فضا ل آل محّمد( و توریه )275، ص1، ج المحاسن)

(، قلههب 5، صالههوجیزه فهی علهم الدرایه (، تصهحیف )149ص ،الدرایه  معجهم مصههطلحات الرجهال و. شهامل تحریهف )67
مقبهاس الهدایه  فهی علهم (، سهقا )210(، درج )الرواشهح السهماوی ، ص288، ص1، جمقباس الهدایه فی علم الدرای )

تقطیهههع حههدیث، علهههل و )»(، تقطیههع نادرسهههت، اختصههار 432، صنهایهه  الدرایههه (، اضهههطراب )253، ص1، جالدرایهه 
( و 124، صشهناخت حهدیث آسیب(، آهنهد سهخن )228، صقواعد التحدیثنقل معنا ) (،65، ص«پیامدهای آن
 (.225، ص دختیار معرف  الرجالوضع و دس )

 .62ص ،باب اول و دوم  روش فهم حدیث. 68

69. The Divine Guide in Early Shi’is, p26. 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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و نجات  71به منظور حف  اسرار معتقد است امامان -70های دینی و دنیایی است آسیب
 رو، سه مطلب از سیره و احادیهث امامهان  پرداختند. بدین به تقّیه می 72یافتن از شهادت،

 آید: و ناقالن حدیث به دست می
بهر اسهاس تقّیهه و بهه منظهور حفه  اسهرار و جلهوگیری از  . نفهی قالیهان توّسها امامهانالف

در بررسهی  73نبود. بود و اندیشۀ قالیان مورد انکار امامان انتشار معارف باطنی امامان
 این نظر امیرمعّزی، سه نکته قابل ذکر است:

گون قالیان1 گونا در واقهع، آنهان در  هاهر  75د.درصدد نفهی اصهول عقایهد اسهالم بهو 74. عقاید 
نسبت الوهّیت و نبّوت داده و در وصف فضهایل آنهها  معتقد به اسالم بودند، اما به امامان

جاز تجاوز نمودند . 2 77بهود. آن، اهتمهام بهر تخریهب وجههۀ اههل بیهت  کهه نتیجهه 76از حد م 
بهه فرمهودۀ  78.در مقام لزوم حف  اسرار ایشان، وارد شده است احادیث متعّددی از امامان

کهه اسههرار ایشهان را فهاش مهیامامهان کسهی  ، کنههد، از دردسهر دشهمن اههل بیههت ، دردسهر 
قالیهههان نیهههز از  79بهههه منابهههۀ قتهههل  عمهههد ایشهههان اسهههت. بیشهههتر بهههوده و افشهههای اسهههرار امامهههان

را  هها و اسهرار امامهان منهدی مطّلع بودند و برخی از توان نظیر امامان های بی مندی توان
کفرآمیهز لیقۀ خود بهرای عمهوم مهردم بیهان مهیبر اساس س کهه بهه عقایهد باطهل و  منتههی  80کردنهد 

و 81ههههر فهههرد، دارای  رفّیهههت  فههههم خاّصهههی اسهههت . بهههر اسهههاس فرمهههایش علهههوی3شهههد.  مهههی
کید فرموده پیامبر گر حکمت را به قیر  نیز با توّجه به ضعف عقول برخی از افراد، تأ که ا اند 

کهههرد.از اههههل آن بدهیهههد، بهههه آن  لهههم خ کرامهههات  منهههدی پهههس بیهههان تمهههامی توان 82واهیهههد  هههها و 

                                                   
 .137، صتقادات اإلمامیهتصحیح اع. 70

71. The Divine Guide in Early Shi’is, p26. 

72. Ibid,p69. 
73. The Divine Guide in Early Shi’is,p129. 

 .346، ص25، جبحار االنوار. 74

 .11، ص7 ، جبحو  فی الملل و النحل. 75
 .131، صتصحیح اعتقادات اإلمامیه. 76
 .208، ص1، جالملل و النحل. ر. : 77
 .223، ص2، جالکافی. به عنوان نمونه: 78
 .256، ص1، جالمحاسن. 79
 . 43، صفرق الشیعه؛ 100، ص المقاالت و الفرق؛ 66، ص های اسالمی و مسأله امامت فرقه. 80
 .495، صنهی البالق . 81
 .80، ص4، جعوالی اللئالی العزیزی  فی األحادیث الدینی . 82

https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
https://fa-ir.facebook.com/m.a.amirmoezzi/
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گمراههههی برخهههی از افهههراد و برخهههورد شهههدید حکومهههت بههها  امامهههان بهههرای همهههۀ افهههراد، موجهههب 
 شد.  و پیروان ایشان می امامان

کههه مسههّلم اسههت بیههان برخههی از ویژگههی بههرای  هههای امامههان منههدی ههها و توان نتیجههه، آن 
که  رفّیت الزم را نداشت کهه زمینهۀ ایجهاد افرادی  ند، مصداق افشای اسرار و امری ناپسند بوده 

تهوان  ، ایجادکرده است؛ اّمها نمهیای را علیه امامان گیری عده قلو در برخی از افراد و موضع
در  را فقهها در اسههرار  بههاطنی منحصههر دانسههت و نفههی قالیههان را توّسهها امامههان« اسههرار»لفهه  

کرد. بدین ف باطنی امامانحف  اسرار و جلوگیری از انتشار معار توان بهه  رو، نمی  خالصه 
بهانهههه تقّیهههه و حفههه  اسهههرار، روایهههات نقهههل شهههده توّسههها قالیهههان را بهههه عنهههوان مبنهههای شهههناخت 

 قرار داد. امامان
تهوان آنهها را از  های سیاسی نداشتند و می تمایلی برای مشارکت در فعالّیت : امامانب

کرد: نظر حیات سیاسی در چهار دسته بررس  و امام رضا ، امام حسن. امام علی1ی 
. امهام 2 83ای از زندگی، بر اساس اصرار و فشار مردم به فعالّیت سیاسهی پرداختنهد. که در برهه

کها م، امهام جهواد، امهام ههادی و امهام عسهکری ههیچ  سجاد، امام باقر، امام صهادق، امهام 
امیهه شهد تها در  جهب دشهمنی بها بنیمو« مسلم بن عقیهل. »3 84گونه فعالّیت سیاسی نداشتند.

به مبارزۀ مسلحانه برردازد و امامان بعد از آن حضهرت، حرکهت ایشهان  نتیجه، امام حسین
رجعتهی پیروزمندانهه خواههد  . امهام زمهان4 85انهد. را به عنوان حرکتی سیاسی معّرفی نکهرده

کوششههی بههرای تشههکیل حکومههت از سههوی شههیعیان در دوران قیبههت، محکهه وم بههه داشههت و هههر 
کههراه امامههان 86شکسههت اسههت. هههای سیاسههی در بخههش فهههم مقصههود  از فعالّیههت بحههث ا

 حدیث بررسی خواهد شد.
کثهههر  امیرمعهههّزی معتقهههد اسهههت پیهههروان امامهههان ج  بههها مفههههوم قیبهههت آشهههنا بودنهههد، اّمههها ا
های مرتبا با این زمینه، از میان رفته بود. همچنین به دلیهل تقّیهه، اّطالعهات مربهوط بهه  کتاب

کبرات و  هور ایشهان در منهابع مهرتبا بها دوران  87عداد امامان، امام دوازدهم و دو قیبت صغرا و 
                                                   

83.The Divine Guide in Early Shi’is  , p62-64 . 
84. Ibid  , p64-66.  
85. Ibid, p66-67. 
86. Ibid  , p67-69. 

کهه بسهیاری از « Islam in Iran vii. The Concept of Mahdi in Twelver Shiʿism». امیرمعهّزی در مقالهۀ 87 کیهد دارد  تأ
های آن، مدیون ادیان پیشین، مانند مانویت، زردشت، یهودیت و  اعتقادات مسلمانان در باره منجی، قیبت و مؤلفه

  .مسیحیت است

http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-vii-the-concept-of-mahdi-in-twelver-shiism
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ذکههر نشههده و ایههن روایههات در منههابع بعههد از آن، ماننههد آنههار  بصهها ر الههدرجاتقیبهت صههغرا، ماننههد 
کلینی و شیخ صدوق نقل شده اسهت. عّلهت ایهن اعتقهاد، نظهر نعمهانی و ابهن عیهاش مبنهی بهر 

ک در تکمیههل بحههث،  88اسههت. تبههی مههوارد مههذکور جهههت حفهه  جههان امههام زمههانعههدم نقههل 
 ای تصریح دارد:  امیرمعّزی در مقاله

کلینیزمان تنها از  که شیخ  اعتقاد به وجود امام دوازدهم در منهابع شهیعه بهه  بود 
که پذیرش این دیدگاه در ابتدا با مقاومت بسیاری از سوی  خورد تواتر به چشم می

 89شیعیان مواجه شد.
کهههرم1در بررسهههی ایهههن نظهههر امیرمعهههّزی نیهههز چههههار نکتهههه قابهههل طهههرح اسهههت:  و  . پیهههامبر ا

 90مانند بیان عام مفهوم قایب بودن امام، های مختلف قیبت، ضمن بیان جنبه امامان
و برخی از اقهدامات الزم، ماننهد تشهکیل  92و اشاره به نام امام زمان 91الهی و مقّدر بودن قیبت

کامهل  زمینۀ الزم برای قیبت امام زمان 93سازمان وکالت برای ارتباط با امام، را بهه صهورت 
کهرده در یاران و خواص و به صورت قابل قبولی برای عموم م سلمانان، به ویهژه شهیعیان ایجهاد 

 94و شیعیان ایشان، اعم از سّب ایشان بر منهابر، . فشارهای حکومت علیه امامان2بودند. 
کردن دست و پا، بهه دار آویخهتن از شهاخه کردن از محّل زندگی، قطع  ههای خرمها،  تهدید، آواره 

موجهب  96ها و پوشاندن روی آنها، و قرار دادن آنها به صورت زنده در دیوار 95بیرون آوردن چشم
آمهادگی الزم  شده بود تا فضای عمومی جامعه برای بیان جز یات بیشتر در بهاره امهام زمهان

و مراقبهت مهداوم از ایشهان بهه منظهور  97. تالش بهرای حصهر امهام عسهکری3را نداشته باشد. 
یشان است، اّما با گر اّطالم حکومت از اهمّیت والدت ا بیان جلوگیری از والدت امام زمان

و تهالش امهام  بهه امامهت امهام زمهان 98وجود تمام موانع، تصهریح مسهتقیم امهام عسهکری
                                                   

88.The Divine Guide in Early Shi’is,p103. 

89. Islam in Iran vii. The Concept of Mahdi in Twelver Shi»ism», p.136-143. 

 .339، ص1، جالکافی. 90
 .51، ص1 ، جو تمام النعم مال الدین ک.91
 .46، ص1، ج  عیون أخبار الرضا. 92
 .354)طوسی(، ص الغیبه. 93
 .164-165، ص2ج ،   عیون أخبار الرضا؛ 73، ص21، جتاریخ مدینه دمش . 94
 .458 -457، ص تاب سلیمک. 95
 .526، ص5، جالکامل فی التاریخ. 96
 .215)طوسی(، ص الغیبه. 97
 .435، ص2، جم مال الدین و تمام النعک. 98

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-vii-the-concept-of-mahdi-in-twelver-shiism
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و  100توقیعات 99برای معّرفی خود از طری  اقداماتی چون اقامه نماز بر پیکر مطّهر پدر، زمان
. متأسهههفانه برخهههی از آنهههار 4اسهههت.  ابهامهههات را از میهههان برداشهههته  101انجهههام برخهههی معجهههزات،

کهه  حدینی متقهّدم بهر اسهاس دالیهل متعهّددی از بهین رفتهه و بهه دسهت متهأخران نرسهیده اسهت 
 بوده است. 102یکی از دالیل آن، تقّیه

کتبی آموزه که تقّیه عامل مهّمی برای عدم رواج  های روایی در باره تعداد امامان  نتیجه، آن 
کتبهی در  بود. در واقع، معارف اههل بیهت و بحث قیبت و  هور امام زمان بهه صهورت 

قرار داشهت، اّمها  اختیارخواص و به صورت شفاهی در اختیار عموم مردم مرتبا با امامان
کمان جور و سردمداران مکاتهب انحرافهی در مهدیرّیت فکهری جامعهه، مهانع از انتقهال  تالش حا

کتبههی احادیههث  مناسهب آمههوزه کبههری، نقههل  هههای مههذکور بهرای تمههامی مههردم بههود. پههس از قیبهت 
 ا، رواج یافت.مرتب
 . مرحلۀ دوم: فهم متن حدیث2 - 4

که در ابتدا بهه ذههن  -توان با دّقت در فهم مفردات و ترکیبات متن، به فهم عام حدیث  می
دسهت  -رسد  ها می فرن ها و تحمیل پیش مخاطبان آشنا به زبان عربی، بدون توّجه به قرینه

 یافت:
 . شاخص اول: فهم مفردات1 - 2 - 4

یابی بهه معنهای صهحیح ههر یه) از  های اساسی در فهم مهتن حهدیث، دسهت قداماز جمله ا
کهار رفتهه در مهتن حهدیث اسهت. بهدین منظهور، بایهد بهر علهوم صهرف و فقهه اللغه  در  واژه های به 

از جمله بارزترین مباحهث  103ادبیات عرب و قریب الحدیث در علم الحدیث تسّلا داشت.
کتهابش، تطهّور معنههایی وا ژگهانی ماننهد عقهل و علههم اسهت. دّقهت در تطهّور معنههای امیرمعهّزی در 

که برخهی از معهانی  اصطالحات از جمله نقاط قّوت روش وی در فهم احادیث است؛ هر چند 
کافی است.  که وی ارا ه می  کند، فاقد شواهد 

تهوان در اعتقهاد وی بهه تغییهر معنهای  مایۀ نگهرش بهاطنی امیرمعهّزی بهه جایگهاه امهام را مهی بن

                                                   
 .257)طوسی(، ص الغیبه. 99

 .286. همان، ص  100
 .281. همان، ص101
 .326، صالرجال. 102
 .74-78، صروش فهم حدیث. 103
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کهه عقل از  که عقل در لغت به معنای مهاری بهوده  دوران شیخ مفید دانست. وی بیان داشته 
گهاهی  104اند، به پای چارپایان زده که شامل آ کار رفته است  و در قرآن نیز عقل در برابر جهل به 

که مهی هّکل از بازتهاب مراقبهت فهوری، بهه خهاطر  یا ادرا  الهی است  توانهد بهه طهور همزمهان متش 
، بهه اّما وی معتقد اسهت بهر اسهاس روایهات امامهان 105دانش عمی  باشد. سپردن، شهود و

کلینی در اختصهاص عنوان نمونه حدیث لشکر عقل از امام صادق کید افرادی چون  ، و تأ
کتهههب روایهههی خهههود بهههه بحهههث عقهههل و بههها تحلیهههل مفههههوم عقهههل از جنبهههه ههههای  بخهههش اول از 

معنهای صهحیح  106شهناختی،معرفت شهناختی، معنهوی و نجهات  -شناختی، اخالقی هستی
گسههترۀ آن شهامل امهور فراعقلههی و  کهه  ههرد قدسهی یها بصههیرت اسهت  عقهل در امامیهه نخسهتین، خ 

گردانش و بههها توّجههه بهها مواجههههۀ ایشههان بههها  بههاطنی نیههز مهههی گههردد. اّمههها از زمههان شههیخ مفیهههد و شهها
استدالل و های معتزله و متون ترجمه شدۀ یونانی، به ناچار واژۀ عقل به عنوان معادل  فعالّیت

گرفته شد. کار  کالمی به  که  -های امامت  در نتیجۀ آن تغییر معنا، برخی از جنبه 107مباحث 
که ابزاری برای فهم فراعقلی نیز بود، قابل فههم  در امامیۀ نخستین با توّجه به مفهوم اولّیۀ عقل  

 با عقل استداللی، قابلیت فهمیده شدن نداشتند و مطرود واقع شدند. -بودند 
کّلهی، مهی نظهر مهی به گونهه متصهّور  رسهد بها یه) نگهرش  تهوان روش اسهتنتاج امیرمعهّزی را ایهن 
 شد: 

کههه در آنههار صههّفار تهها شههیخ صههدوق نقههل شههده  - صههغرا: روایههات نقههل شههده از اهههل بیههت
گسترۀ وسیع فهم عقل هستند.  بیان -است   گر مقام رفیع و 

کهههارکرد و کبههرا: از زمههان شههیخ مفیههد و بههر اسههاس لهههزوم مواجهههه بهها  افکههار معتزلههی و یونههانی، 
گرفته شد.  کالم در نظر   توانمندی عقل، محدود شد و عقل، معادل استدالل و علم 

کهه  -ههای مهرتبا بها امامهت  نتیجه: با تغییر مفهوم عقل در زمان شیخ مفید، برخی از آمهوزه
 مطرود شدند.  -جنبۀ باطنی و فراعقلی داشتند 

امیرمعههّزی، نکههاتی متناسههب بهها روش اسههتنتاج مههذکور ارا ههه  در مقههام بررسههی و نقههد نظرگههاه
 گردد: می

 در بررسی صغرای استنتاج امیرمعّزی، سه نکته قابل ذکر است: 
                                                   

104. The Divine Guide in Early Shi’is, p6. 
105. Ibid,p7. 
106. Ibid,p6-10. 
107. Ibid, p11. 
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. امیرمعّزی منظور خود از فهم امور باطنی و فراعقلی توّسا عقل و همچنین موضع امامیه 1
 بیین نکرده است. پیش از شیخ مفید در مقابل امور مخالف با عقل استداللی را ت

آیههد، ارجمنههدی و نقههش  . آنچههه از بررسههی روایههات مههورد اسههتناد امیرمعههّزی بههه دسههت مههی2
کسب سعادت است. بها توّجهه بهه تعریهف لغهوی عقهل، منهع  بی بدیل عقل در فهم دین الهی و 

نیههروی فطههری و »کهه شههامل بههر سهه مرتبههۀ  -و مفهههوم آن در آنههار معاصهر اهههل بیههت 108کهردن،
کههه بههه « بصههیرت و معرفههت»و « م مسهها ل و موضههوعات مختلههف دنیههوی و دینههیفههه»، «قریههزی

کیههد آمههوزه -109ترتیههب از نظههر تحّقهه ، متوّقههف بههر یکدیگرنههد بههر  111و روایههی 110هههای قرآنههی و تأ
کهه نقهش عقهل،  های عقل در فهم برخی از امور، این نکتۀ اساسی به دست مهی محدودّیت آیهد 

کههه بها پههذیرش آن، ضهم کلّیههات دیهن اسههت  گمراههی، جز یههات امههور فههم  ن بازداشههتن انسههان از 
، در اختیههار انسههان قههرار دینههی نیههز بهها تبعّیههت از سههیرۀ فرسههتادگان الهههی، پیههامبران و امامههان

کا م می که به تعبیر امام  کهه در  مهی 112«العاقل عن ا »، انسان به مقام گیرد تا جایی  رسهد 
کههه خد اونههد بههه او هدیههه داده اسههت، در برابههر آن، بههر مبنههای پههذیرش اولیههۀ عقلههی و بهها بصههیرتی 

کهه در مسهیر ههدایت  -گردد و به فهم تمام امور)عقلی و فراعقلی(  تمامی اوامر الهی، تسلیم می
کمال بدان نیازمند است   آید.  نایل می -و 

تهوان نظرگهاه امیرمعهّزی را بها سهومین مرحلهۀ  . با توّجه به تعریهف مهذکور و مراتهب عقهل، مهی3
که همان  که البّته به هیچ جه نمیعقل  توان از دو مرحلۀ قبلی  بصیرت الهی است تطبی  داد 

 عقل، چشم پوشید. 
کبرای استنتاج امیرمعّزی، چهار نکته قابل ذکر است:   در بررسی 

کید بر عقل استداللی را  . نمی1 که بهه فراخهور مقتضهیات زمهان و بهه منظهور دفهام از  -توان تأ
بهه معنههای نفهی عقههل شههودی توّسهها شهیخ مفیههد  -ام پههذیرفت هههای اصهیل اسههالمی انجه آمهوزه

گزارش شده است. دانست؛ زیرا آموزه   113هایی فراتر از عقل استداللی نیز توّسا ایشان 
کههالم، آن را بهه عنههوان معههادلی 2 . بهرخالف نظههر امیرمعهّزی، در هههیچ تعریههف معتبهری از علههم 

                                                   
 .159، صکتاب العین. 108
 .201-219، صالعقل و فهم القرآن. 109
 .151بقره، آیه . سوره 110
 .48، صم و المواع کعیون الح؛ 60، ص1، جالکافی. 111
 .273، صتحف العقول. 112
 .103-92، صالفصول العشر  فی الغیب . 113
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 اند.  برای عقل استداللی در نظر نگرفته
که امامان. باید تو3 کالمهی   ّجه داشت  نیهز بهه تشهوی  یهاران خهود بهرای ورود بهه مباحهث 

که این امر بیان می 114مبتنی بر عقل استداللی گر اهمّیت ایهن مباحهث در فههم امهور  پرداختند 
 دینی است. 

کهه پهیش از شهیخ مفیهد تهدوین شهده4 که منابع حهدینی  انهد، در زمهان شهیخ  . با توّجه به آن 
تهوان تفّکهر رایهی در مکتهب فکهری امامیهه را  ن نیهز در دسهترس قهرار داشهت، نمهیمفید و پهس از آ

کرد. تنها بر نگرش گردانش استوار   های استداللی شیخ مفید و شا
که به نظر می کهافی  با بررسی نتیجۀ استنتاج امیرمعّزی، ضمن آن  رسهد وی در ارا هۀ شهواهد 

کهه بها توّجهه بهه تأنیرپهذیری  برای اّدعای خود ناموّف  است، این نکتۀ اساسی قابهل تأّمهل اسهت 
کههربن در امههور بههاطنی، برخههی از تحلیههل و برداشههت هههای وی از روایههات در  امیرمعههّزی از هههانری 

که این امر، بیان گرایش مذکور است  گفتهه راستای تأیید منویات  ههای  گر نوعی تهافهت درونهی 
کی -امیرمعّزی و در تضاد با روش پدیدارشناسانه  گرفته که مورد تأ  خواهد بود. -د وی قرار 

 دوم: فهم ترکیبات . شاخص2 - 2 - 4
کهه مهی هها، نوبهت بهه فههم عبهارت پس از فهم معهانی واژه کنهار ههم قهرار دادن  هاسهت  تهوان بها 

گهاهی از علههوم نحههو و بالقههت، بهه آن مهههم دسههت یافههت. از جملههه  واژه هها و بههر اسههاس تسههّلا و آ
های حهدینی در بهاره وجهود  ش وی در فهم و تحلیل عبارتتوان به تال نقاط قّوت امیرمعّزی می
کههرد. البّتههه فهههم امیرمعههّزی از برخههی از  115پههیش از خلقههت مرحلههه بههه مرحلههۀ امامههان اشههاره 

کّلهی منهابع علهم امهام بهه  عبارت منهابع »ها نیز خالی از اشتباه نیست؛ به عنوان نمونه، در بیان 
کتبههی» 117،«منههابع نهفتههه» 116،«آسههمانی کنههد و در  اشههاره مههی 119«میههرا  شههفاهی»و  118«منههابع 

تبیههین منههابع آسههمانی بههه رابطههۀ وحیههانی امههام بهها عههالم قیههب، مالقههات بهها فرشههتگان یهها شههنیدن 
گههوش و نشههانه هههایی در قلههب اشههاره  صههدای قیبههی، و در بحههث منههابع نهفتههه بههه سههوزش پههردۀ 

یافههت الهههام الهههی را بههه عنههوان یهه) من کنههد. در واقههع وی، نشههانه مههی بههع مسههتقل بههرای هههای در
                                                   

 .170-169، ص1، جالکافی. 114
115 .The Divine Guide in Early Shi’is, p 29-55. 

116 .Ibid, p70. 

117 .Ibid, p72. 

118 .Ibid, p73. 

119 .Ibid, p75. 



موزۀ
اره آ

در ب
ث 

حادی
هم ا

در ف
سان 

شنا
خاور

ش 
ۀ رو

ادان
ی نّق

اکاو
و

  
مت

اما
 

 

 

127 

که از فهم نادرست وی از عبارات روایات نشأت می دریافت علم امام معّرفی می  گیرد. کند 
 . مرحلۀ سوم: فهم مقصود حدیث3 - 4

کههالم  کههه در مرحلههۀ فهههم مههتن حههدیث، مهراد اسههتعمالی یهها همههان معنههای  ههاهری  پهس از آن 
نیههز دسههت  ی معصههومبههه دسههت آمههد، الزم اسهت تهها بههه فهههم مقصههود و مهراد جههّد  معصهوم

هههای مههرتبا بهها حههدیث و اسههباب ورود آن را بههه  یافههت. در ایههن زمینههه، ابتههدا بایههد تمههامی قرینههه
آوری احادیث مشابه و معارن با آن، به دسهتاوردهای بشهری  مهرتبا  دست آورد و ضمن جمع

 نیز عنایت داشت.
گردآوری قرینه1 - 3 - 4  ها و اسباب ورود حدیث . شاخص اّول: 

گههردآوری قرینهههاز نکهه ههها و اسههباب ورود حههدیث اسههت.  ات مهههم در فهههم مقصههود حههدیث، 
کهه مهراد جهّدی مهتکّلم  کالم بهوده و مخاطهب را بهه آن معنهایی  که همراه  قرینه، هر چیزی است 

گونه 120کند است، راهنمایی می کالمی که دارای  کالمی 121هایی چون  است. سبب  122و قیر 
که مو کهرمورود حدیث نیز در باره اسبابی  در بهاره  و اههل بیهت 123جب شده تا پیامبر ا

هههایی چههون شههرایا تههاریخی،  کنههد. ایههن اسههباب بههه شههکل قرینههه آن سههخن بگوینههد، بحههث مههی
گههو و شخصههّیت مخاطههب و پرسههش اجتمههاعی، علمههی، فرهنگههی، حالههت گفههت و  هههای  هههای 

آوری  بهتههرین شههیوه بههرای یههافتن اسههباب ورود حههدیث، جمههع 124نهههان  راوی حههدیث هسههتند.
گهاهی از جریهان  ههای سیاسهی و فتهاوی مخالفهان اههل بیهت احادیث مشابه و مخالف و آ

گردند. ای یا توریه است تا از این مسیر، احادیث تقّیه  125ای نیز آشکار 
که امیرمعّزی معتقهد اسهت بهر اسهاس تقّیهه، فعالّیهت امامهان پیش گردید  بیشهتر  تر اشاره 

کراه بوده است؛ اّما این اّدعا برخالف باطنی بوده و رویکرد برخی از آنها به سی است نیز از روی ا
بهرای انبهات حّقانیهت خهود در زمامهداری  قراین تاریخی است؛ بهه عنهوان نمونهه، امهام علهی

که خلفای قاصهب مجبهور شهدند  مسلمانان و جانشینی پیامبر آن چنان ایستادگی نمود 
ماندن از اّدعهای حّقانیهت آن حضهرت، همسر ایشان را به شهادت برسانند و به منظور در امان 

                                                   
 .630، صنامه اصول فقهفرهند . 120
 .1315، ص2، ج شاف اصطالحات الفنون و العلومکموسوع  . 121
 .128، صالوافی  فی أصول الفقه. 122
 .467، صالوسیا فی علوم و مصطلح الحدیث. 123
 .128، صروش فهم حدیث. 124
 .130. همان، ص125
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همچنین بر اساس قهراین تهاریخی و روایهی،  126به تحقیر ایشان به منظور انزوای ایشان برردازند.
کوفهه تصهمیم بهه امهر بهه  امام حسین کردنهد و بها حرکهت بهه سهوی  از بیعت با یزید خودداری 

ا بها عهدم حمایهت مهردم ههای اسهالمی داشهتند؛ اّمه سهازی صهحیح آمهوزه معروف به منظور پیاده
ای بهههه وقهههوم  کوفهههه و مخالفهههت لشهههکر حکهههومتی بههها بازگشهههت آن حضهههرت، جنهههد مسهههّلحانه

 127پیوست.
 . شاخص دوم: توجه به احادیث مشابه و معارض2 - 3 - 4

یابی بههه مقصههود حههدیث، عنایههت بههر احادیههث مشههابه و  ههها جهههت دسههت از دیگههر شاخصههه
کارکرد  توان مهم دیث معارن است. میتشکیل خانوادۀ حدیث و همچنین توّجه به احا ترین 

ج، مزیهههد، منقهههوص، مقلهههوب، ث را در شهههناخت انهههوام روایهههات: مهههدرتشهههکیل خهههانوادۀ حهههدی
کشهف روابها میهان روایهات: رابطهۀ تأویهل، تبیهین، تخصهیص،  مضطرب، مصحف و محهرف، 

کشف معنای جهامع از مجمهوم روایهات مشهابه دانسهت.  128تعمیم، داللت و نسخ و نسبّیت و 
که بر اساس عوامل متعّددی، ماننهد بهدفهمی،  -مچنین باید به احادیث معارن با حدیث ه

ها، نقل به معنا، جعل حدیث، تدریجی بهودن بیهان احکهام، متفهاوت بهودن  تقّیه، نیافتن قرینه
مخاطبان و اختالف سطح در  و بینش راویان، اختصاص داشتن به موضوم یا زمان خاص، 

کّلههی و شخصههی، تصههحیف و دخالههتتفههاوت میههان احکههام حکههوم هههای  تی و اّولیههه و احکههام 
 نیز عنایت داشت. -129اند عمدی و قیر عمدی راویان و ناسخان ایجاد شده

کتبههی علههم امامههان کههه  امیرمعهّزی معتقههد اسههت قههرآن، یکههی از منههابع  اسههت؛ ولههی قرآنههی 
کهه همگهان بها آن آشهنا هسهتند. وی ضهمن اشهاره بهه ههای  سهوره مّدنظر آنهاست؛ متنی نیسهت 

کید دارد به دلیهل جمهع اضافی)نورین و والی ( موجود در نسخه آوری قهرآن  های قدیمی قرآن، تأ
و پیههروان ایشههان، تردیههد جههّدی در آن داشههته و بههر اسههاس روایههات  در زمههان عنمههان، امامههان

امامیههه، بهههیش از نیمهههی از قهههرآن دچهههار تحریهههف شهههده اسهههت. مبنهههای ایهههن نظهههر، عهههدم پهههذیرش 
 130توسا ابوبکر است. مصحف علی

که امیرمعهّزی بهه مجمهوم احادیهث موافه  و مخهالف در بحهث تحریهف قهرآن حهدیث  چنان 
                                                   

 .53، صحیات فکری و سیاسی ا مه. ر. : 126
 .181و 147، 81، صوقع  الطف. 127
 .46-74، ص«نواده حدیث و نقش آن در فقه الحدیثخا. »128
 .26، صالرافد فی علم االصول. 129

130. The Divine Guide in Early Shi’is, p80-82. 
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 کرد:  عنایت داشت، به دو نکته دست پیدا می
در باره تحریف لفظی قرآن صادر نشده و عموم امامیه بهر عهدم  . هیچ روایتی از امامان1

گر وقهوم تحریهف در قهرآن نیهز  بیهان 131روایهات تحریف قرآن، اتّفاق نظر دارند. وجود برخهی آنهار و
  132توّسا دانشمندان و محّققان بررسی و رد شده است.

که حضرت علی2 کتابی  کهه در آن، مهتن قهرآن  .  کرد، مصحف ایشان بهود  به ابوبکر ارا ه 
کهه در  134و باطن و تأویهل آیهات 133به ترتیب نزول، ذکر گهر قرآنهی  بیهان شهده بهود. بهدیهی اسهت ا

ود، بها مهتن قهرآن  مصهحف آن حضهرت متفهاوت بهود، ایشهان بهه سهادگی دسهت از دست مهردم به
پرداختنهد و تنهها بهه  می احتجهاجداشتند، بلکهه بهه طهور قطهع، بهه وسهیله آن بهه  قرآن خود برنمی

 135شدند. میاعران از خلفا قانع ن
 گیری از دستاوردهای بشری  . شاخص سوم: بهره3 - 3- 4

گیهری از  یابی بهه مقصهود صهحیح از مهتن حهدیث، بههره ههای دیگهر جههت دسهت از شاخصه
های مرتبا از علوم انسانی و تجربهی  های بشری، شاخه دستاوردهای بشری در دو حوزۀ دانش

ههای دینهی، تفسهیر عالمهان دیهن از  نهششناسی، سیاست و حقهوق، و دا مانند اقتصاد، جامعه
که بر اسهاس آنهها، معنهای فهمیهده  علم مرتبا با حدیث مانند تفسیر قرآن، فقه و اخالق است 

 136شود. شده از حدیث، سنجیده می 
ها، اقتضای رابطهۀ  در ابعاد مختلف زندگی انسان بدیل آموزۀ امامت و امامان نقش بی

بهه  های حضهرت علهی توان به تحلیل توصیه ن نمونه میآن با علوم مختلف را دارد؛ به عنوا
و  139اقتصههاد 138هههای مههدیریت، بهها نگههاهی بههه دانههش 137مالهه) اشههتر )عهدنامههۀ مالهه) اشههتر(

                                                   
کتاب 131 کتهاب رب االربهاب. نمونه:  کتهاب فصل الخطاب فی تحریهف  ، انهر محهّد  نهوری و یها روایهات تحریهف نمها در 

 .الکافی
کتههاب محههّد  نههوری توّسهها دانشههمند132 و « القههرآن الکههریم و روایههات المدرسههتین»ان شههیعه )ر. : عالمههه عسههکری در . 

( 26-7، ص«نقههد و فهههم روایههات تحریههف در الکههافی»نیههز توّسهها محّققههان شههیعه )ر. :  الکههافینمههای  روایههات تحریههف
 اند. بررسی و رد شده

 .386، ص2، ج اإلرشاد فی معرف  حجی ا  علی العباد. 133
 .228، ص1، جالکافی. 134
 . 116، ص12، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 135
 .173-170، صروش فهم حدیث. 136
 .426، صالبالقه نهی . 137
گیران از دیدگاه امام علی  بررسی ویژگی». ر. : 138 -208، ص«)عهدنامه مال) اشتر( های مدیران به عنوان تصمیم 

191 . 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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کرد. 140سیاست  اشاره 
کتهاب امیرمعهّزی نمهود بیشهتری دارد، تأنیرپهذیری وی از اسهتاد عرفهان خهود ههانری  آنچهه در 

ههایی از  وی در بخهش 141رفهانی و بهاطنی اسهت.کربن است و تحلیل آموزۀ امامت بها نگهاهی ع
از جملههه نقهاط قههّوت وی، تههالش بهرای تبیههین سههازمان  142کتهابش از تههاریخ نیهز بهههره بههرده اسهت.

های نوین پژوهش در علوم انسانی )پدیدارشناسهانه(  یافته از مفهوم امام بر اساس یکی از روش
 است. 

 گیری نتیجه
 توان در چهار نکته بیان داشت: ا میبرآیند مباحث مطرح شده در این پژوهش ر

کهههاوی پهههژوهش. 1 ههههای خاورشناسهههان، بهههه ویهههژه در  از جملهههه رویکردههههای قابهههل توّجهههه در وا
 مباحث مرتبا با آموزۀ امامت، بررسی و نقد روش آنها در فهم احادیث است.

، «یابی بهه حهدیث صهحیح دسهت»توان برای فهم حدیث، فرایندی شامل سه مرحلۀ  می. 2
گرفت. در مرحلۀ اول، شاخص« فهم مقصود حدیث»و « تن حدیثفهم م» ههای تأییهد  در نظر 

های فهم مفردات و ترکیبات حدیث  صّحت سندی و متنی حدیث، در مرحلۀ دوم، شاخص
گردآوری قرینه و در مرحلۀ سوم، شاخص ها و اسباب صهدور حهدیث، توجهه بهه احادیهث  های 

 ی بشری مورد عنایت خواهد بود.گیری از دستاوردها مشابه و معارن و بهره

کتههاب . 3 ههانی در تشههیع بررسههی عملکههرد امیرمعههّزی در فهههم احادیههث بههر اسههاس  راهنمههای ربّ
گر وجود نقاط قّوتی چون استفادۀ از منابع معتبر و متقهّدم مهرتبا، دّقهت در تطهّور  بیان نخستین

و تهالش بههرای ههای حهدینی  معنهایی اصهطالحات، تهالش بهرای فههم و تحلیههل برخهی از عبهارت
 تبیین سازمان یافته از مفهوم امام در عملکرد وی است.

تههوان بههه عههدم دّقههت در اسههتناددهی بههه منههابع، اسههتفاده ناصههحیح از اصههل تقّیههه در  مههی. 4
توجیه برخی از احادیث، عدم توّجه به احادیث مواف  و معارن، معنایابی بدون استناد برای 

، بهه عنهوان برخهی از نقهاط ضهعف عملکهرد وی، اشهاره مفهردات حهدینی و عهدم توّجهه بهه قهراین
                                                                                                                        

 .60-67، ص«بررسی نکات اقتصادی در عهدنامه مال) اشتر». ر. : 139
بهه ماله)  حکمت اصول سیاسی اسالم )ترجمه و تفسیر فرمان مبار  امیرالمؤمنین علهی بهن ابهی طالهب ». ر. : 140

 .36، ص«اشتر(
 (.115-108. به عنوان نمونه: توّجه ویژۀ وی به جوانب عرفانی وجود ملکوتی امام زمان )ص141

-133ماننهد والیهت، نیابهت عامهه و اجتههاد )صبندی از زمان پیهدایش برخهی واژگهان،  . به عنوان نمونه: تحلیل زمان142
141.) 
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 کرد.

 کتابنامه

کشهی، تصههحیح: محّمهد بهن حسههن طوسهی، تحقیهه :  دختیهار معرفه  الرجههال _ ، محّمهد بهن عمههر 
 . ق1409مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی،   حسن مصطفوی، 

کنگههره شهاإلرشهاد فههی معرفه  حجههی ا  علهی العبههاد _ یخ مفیههد، ، محّمهد بههن محّمهد مفیههد، قهم: 
 . ق1413

کاشهف الغطها ، بیهروت: مؤسسه  األعلمهی، چها  اصل الشیعه و أصولها _ ، محّمهد حسهین آل 
 ق.1413چهارم، 

،  ، حسهن بهن یوسهف حّلهی، تحقیه : محّمهد نجمهی زنجهانی أنوار الملکوت فهی شهرح الیهاقوت _
 . ش1363،  ، قم: الشریف الرضی چا  دوم

 .1393ان: انتشارات سمت، ، عبدالهادی مسعودی، تهرشناخت حدیث آسیب _

، بیهروت: دار  تصهحیح: جمعهی از محّققهان ، محمد باقر بن محّمهد تقهی مجلسهی، بحار األنوار _
 .ق1403 دحیا  الترا  العربی، چا  دوم، 

مؤسسههه اإلمههام  -، جعفههر سههبحانی، قههم: مؤسسهه  النشههر اإلسههالمیبحههو  فههی الملههل و النحههل _
 ق.1410، چا  دوم،  الصادق

کوچهه ت فی فضا ل آل محّمدبصا ر الدرجا _ ، محّمد بن حسن صهّفار، تصهحیح: محسهن 
 ق.1404، چا  دوم،  باقی، قم: مکتبه آیه ا  المرعشی النجفی

کر، بیروت: دار الفکر، تاریخ مدینه دمش  _  ق.1415، ابوالقاسم علی بن حسن ابن عسا

کبهر قفههاری، قه ، حسهن بههن علهی ابههن شهعبه حرانههیتحهف العقههول _ م: جامعههه ، تصهحیح: علههی ا
 ق.1404، چا  دوم،  مدرسین

، محّمهد بهن محّمهد مفیهد، قهم: المهؤتمر العهالمی للشهیخ المفیهد، تصحیح اعتقادات اإلمامیه _
 .ق1413

 . ق1404،  ، قم: انتشارات الهادی ، ابو الصالح حلبی تقریب المعارف _

چهها   قهم: دار الشههریف الرضهی، محّمههد بهن علهی صههدوق،  ، نهواب األعمهال و عقههاب األعمهال _
 ق.1406دوم، 

 . ق1413، محّمد بن محّمد مفید، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید،  الجمل _

، رسههول جعفریههان، قههم: موسسههه انصههاریان، چهها  حیههات فکههری و سیاسههی امامههان شههیعه _
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 .ش1387یازدهم، 
، سههّیدعلی سیسههتانی، سههّید منیههر سههّید عههدنان، قههم: مکتبهه  آیهه  ا  الرافههد فههی علههم االصههول _

 ق.1414تانی، سیس

، محمههود زمخشههری، بیههروت: مؤسسهه  االعلمههی للمطبوعههات، ربیههع االبههرار ونصههوص االخیههار _
 م.1992

، احمد بن علی نجاشی، قم: مؤسس  النشر االسالمی التابعه لجامع  المدرسین بقهم، الرجال _
 ش.1365چا  ششم، 

، قهم: دار ، سهید مرتضهی علهم الههدی، تحقیه : سهید مههدی رجهایی رسا ل الشریف المرتضی _
 ق. 1405،  القرآن الکریم

 ش.1380، محمد باقر میرداماد، قم: دار الحدیث، الرواشح السماوی  _

، عبدالهادی مسعودی، تهران: انتشارات سمت و دانشهکده علهوم حهدیث، روش فهم حدیث _
 ش.1389

قراملکهی، مشههد: دانشههگاه علهوم اسهالمی رضههوی،  ، احههد فرامهرزشناسهی مطالعهات دینهی روش _
 .ش1385

، سههید مرتضههی علههم الهههدی، تحقیهه : سههید عبههدالّزهرا  حسههینی، تهههران: الشههافی فههی اإلمامههه _
 . ق1410 ،  ، چا  دوممؤسسه الصادق

، حهار  بهن اسهد محاسهبی، تحقیه : حسهین القهّوتلی، بیهروت: دار الفکهر، العقل و فهم القهرآن _
 ق.1391

الدین ابن أبهی جمههور، تحقیه :  ، محّمد بن زینعوالی اللئالی العزیزی  فی األحادیث الدینی  _
 ق.1405عراقی، قم: دار سیدالشهدا  للنشر،  مجتبی 

صدوق، تحقی : مهدی الجهوردی، تههران: نشهرجهان،  ، محّمد بن علی عیون أخبار الرضا _
 ق.1378

، علی بن محمد لینهی واسهطی، تحقیه : حسهین حسهنی بیرجنهدی، عیون الحکم و المواع  _
  ش.1376،  قم: دار الحدیث 

 ق.1397، عبدالحسین امینی، بیروت: دار الکتاب العربی، الغدیر _
کبهههر قفهههاری، تههههران: نشهههر صهههدوق، الغیبههه  _ ، محّمهههد بهههن ابهههراهیم نعمهههانی، تصهههحیح: علهههی ا

 ق.1397
، محّمههد بههن حسههن طوسههی، تصههحیح: عبههادا  تهرانههی، علههی احمههد ناصههح، قههم: دار الغیبهه  _
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 . ق1411المعارف اإلسالمی ، 

 ق.1404بن موسی نوبختی، بیروت: دار األضوا ، چا  دوم، ، حسن فرق الشیعه _

کبهر، ترجمهه: علیرضها ایمهانی ههای اسهالمی و مسهأله امامهت فرقه _ ، قهم: مرکهز مطالعهات  ، ناشه  ا
 ش.1386،  ادیان و مذاهب

، مرکههز مطالعههات و مههدار  اسههالمی، قههم: پژوهشههگاه علههوم و فرهنههد فرهنههد نامههه اصههول فقههه _
 ش.1389اسالمی، 

، محّمههد بههن محّمههد مفیههد، قههم: المههؤتمر العههالمی للشههیخ المفیههد، العشههر  فههی الغیبهه الفصههول  _
  ق.1413

 ق.1399، جمال الدین قاسمی، بیروت: دار الکتب العلمی ، قواعد التحدیث _
 ق. 1385، عّزالدین ابی الحسن ابن انیر، بیروت: دار صادر، الکامل فی التاریخ _

کلینی، تصحیح:الکافی _ کبهر قفهاری، محّمهد آخونهدی، تههران: دار  ، محّمد بن یعقوب  علی ا
 ق.1407،  الکتب اإلسالمیه، چا  چهارم

، سهههلیم بههن قههیس هاللهههی، تصههحیح: محّمههد انصهههاری زنجههانی، قههم: الههههادی،  کتههاب سههلیم _
 ق.1405

 ق.1409، خلیل بن احمد فراهیدی،، قم: نشر هجرت، چا  دوم،  کتاب العین _

کبههر قفههاری، تهههران:  ، محّمههد بههنکمههال الههدین و تمههام النعمههه _ علههی صههدوق، تصههحیح: علههی ا
 ق.1395،  ، چا  دوم اسالمیه

محهّد ، قهم: دار الکتهب  ، احمد بن محّمد بن خالد برقی، تصحیح: جالل الدین المحاسن _
 . ق1371،  اإلسالمی ، چا  دوم

طبرسی، نجف: المکتب  الحیدری ، چا  دوم،  ، علی بن حسن مشکا  األنوار فی قرر األخبار _
 ق.1385 

، زیهن الهدین بههن علهی شههید نهانی، قهم: انتشهارات اسههالمی، معهالم الهدین و مهالذ المجتههدین _
 ش.1364

کبههر قفههاری، قههم: دفتههر انتشههارات معههانی األخبههار _ ، محّمههد بههن علههی صههدوق، تصههحیح: علههی ا
 ق.1403،  اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ش. 1380د رضا جدیدی نژاد، قم: دار الحدیث، ، محّم معجم مصطلحات الرجال و الدرای  _

تههران: مرکهز انتشهارات علمهی و فرهنگهی، چها  دوم،  سعد اشهعری قمهی،  ،  المقاالت و الفرق _
 ش.1360 
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، عبدا  مامقانی، تحقی : محّمد رضا مامقانی، قم: دلیل ما، مقباس الهدای  فی علم الدرای  _
 ق.1428

قههم: الشههریف    یم شهرسههتانی، تحقیهه : محّمههد بههدران، ، محّمههد بههن عبههدالکر الملههل و النحههل _
 ش.1364، چا  سوم،  الرضی

تصهحیح: رضها مختهاری، قهم: مکتهب اإلعهالم  الدین بهن علهی شههید نهانی،  ، زینمنی  المرید _
  ق.1409،  اإلسالمی

کشههاف اصههطالحات الفنههون و العلههوم _ ، محّمههد علههی تهههانوی، بیههروت: مکتبهه  لبنههان  موسههوع  
 م.1996،  ناشرون

، سههید محّمدحسهین طباطبهایی، قههم/ تههران: بنیههاد علمهی و فکههری المیهزان فهی تفسههیر القهرآن _
کبیر،   ش.1363عالمه طباطبایی، مرکز نشر فرهنگی رجا، امیر 

 تا. جا، بی ، سید حسن صدر، تحقی : شیخ ماجد، نشر المعشر، بینهای  الدرای  _

صهههههالح، قهههههم:  ی، محمهههههد بهههههن حسهههههین شهههههریف الرضهههههی، تحقیههههه : صهههههبحنههههههی البالقهههههه _
 ق.1414 هجرت،

کشههمیری، قههم: الوافیهه  فههی أصههول الفقهه  _ ، فاضههل تههونی، تحقیهه : سههید محمههد حسههین رضههوی 
 ق.1412مجمع الفکر االسالمی، 

 ق.1390، محّمد بن حسین بهایی، قم: بصیرتی، الوجیز  فی علم الدرای  _

دار الفکههر ، محّمههد بههن محّمههد ابههن ابههی شهههبه، قههاهره، الوسههیا فههی علههوم و مصههطلح الحههدیث _
 تا. العربی، بی

کوفی، تحقی : محمد هادیوقع  الطفّ  _ ،  یوسهفی قهروی، قهم: جامعهه مدرسهین  ، ابو مخنف 
 . ق1417،  چا  سوم

_ The Divine Guide In Early Shi'ism The Sources Of Esotericism In Islam, 
Mohammad Ali Amir-Moezzi, New York, State University,1994.  

_ The Heart of Islam هه Enduring Values for Humanity, Seyyed Hossein Nasr, 
New York, 2002. 

علههوم پژوهشههی  -، احمههد قالمعلههی، فصههلنامه علمههی«اعتبارسههنجی الصههحیفه السههجادیه» _
 ش.1392، 69، شماره حدیث

کههها می موسهههوی مجّلهههه «پیشهههوای الههههی در تشهههّیع اولّیهههه» _ ، 52، شهههمارهایهههران نامهههه، احمهههد 
 .ش1374
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