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چکیده
ائمـه صفاتمحدودهمورددرآنفراسويو چهشیعهجریانداخلدرچههمیشهتاریخطولدر

درمکتب«کتاباخیرهايسالدرآننمونهرینتپرهیاهوشایدکهاستبودهواختالفنزاع) ع(اطهار
غلـو، «کتـاب دومدر فصـل شـده مطـرح مسائلو نقدبررسیباپژوهشایندرباشد،»تکاملفرایند

عقایـد روایات،ایننشردرغالیانتاثیر،»ائمهبشريفوق«مضمونباروایاتبررسی،»میانهراهتقصیر،
وطباطبـایی مدرسـی نقـد مـورد کتـب اعتبـار بررسیامام،صفاتاینمورددرائمهاصحابخواص
درراویـان نمـوداري و رسم»خداوند هستندعلمدارانخزانهائمه«مضمونباروایاتبررسیهمچنین

اسـتدالل و. نمـود خـواهیم بررسـی راروایاتاینترتواروایت،جعلاحتمالیعواملشناساییجهت
. ساختمخواهینمایانرانویسندهاشتباه

الهی.علمخزائنتفویض،در فرایند تکامل،مکتبراویان،معصوم،علمغلو،: هاکلیدواژه

.30/08/1391؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/04/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

درسالباشد کهمیطباطباییمدرسیدکتر سید حسیننوشتهدر فرآیند تکاملمکتبکتاب
کـه داندمیتاریخیصرفاًاينوشتهراکتابایننویسنده. رسیدطبعبهانگلیسیزبانبه1974
غـرب دانشـگاهی وعلمـی مجـامع درتشـیع مکتبازترعرضهقابلايچهرهارائهجزهدفی
. اسـت شـده نوشتهآنانو سیاقسبکباومجامعهمانفرهنگیزبانبهدلیلهمینبهوندارد

ازمجمعیدرکهويازسخنرانییکتخصصی) درمجالتسایت: 1388طباطبایی،(مدرسی
ائمـه مـورد درشیعهعامهفعلیاعتقاداتويشد،بیانکانادا،مونتریالدرمسلماندانشجویان

جـا بـراي گـام بهگامسیاستوزیرکارانهاقدامیوعامیانهتحلیلیافراطی،موجیطغیانرا) ع(
الزمـه راائمهمطلقعلموقدرتورازقیتوخالقیتبهاعتقادوتحلیلاینتدریجیانداختن
تابنـاك) سـایت : 1386طباطبـایی، (مدرسـی . دانـد مـی تحلیلاینچرايوچونبیوضروري
اظهاربدبینانههاينگاهوتندبرخوردهايازنوشتهطارمیآقايبهکهخودجوابیهدرطباطبائی
شایسـته لذاتخصصی)مجالتسایت: 1388طباطبایی،(مدرسیاستکردهتاسفوناراحتی

مشـروحا کـه همانطور! داد؟نمیقرارنوازشموردتعابیراینباراخودظرنمخالفاننیزاوبود
تـاریخی مباحـث الزمـه کـه ) تـاریخ تحلیلنهو(نقلبهصرفاطباطبائی،داد،خواهیمتوضیح

کتـاب ایـن بهکالندیدباچهچنان) بلکه499گنابادي،ترجمهخلدون،(ابننپرداختهباشدمی
نکتـه ایـن بیانصدددردقیقاروایاتازگزینشیانتخابیباويکهشدخواهیممتوجهبنگریم،

و! کـرده رخنـه شـیعه عقایـد درکهبودهغالیانجانبازائمهبهصفاتبرخینسبتکهاست
لـذا است،تاریخیبحثازآشکارانحرافبیانگرخودمولف،هدفمندقضاوتومطلبهمین

دیـدگاه سـه تنهابیانبهایشانهمچنین. بدانیمتاریخیصرفاراويکتاباگراستانصافیبی
ومعصـومان ائمـه دیـدگاه همانکهچهارموصحیحدیدگاهبیانازواندپرداختهائمهزماندر

بـراي راحـدیث نقـل وروایـت سـنتی سیسـتم ایشـان . اندزدهسربازاستآنانخاصپیروان
نقاطبهونقدراحدیثنقلسنتیروشایشانچرا. (داندمیناکارآمدصحیحروایتتشخیص

منـابع همـه کـه چنـد هـر تخصصی)مجالتسایت: 1388(طارمی،) نکرده؟اشارهآنضعف
اسـتناد قابـل ومعتبـر باشـد مـی محـرز ومشخصآناصالتونویسندهوزمانکهرااسالمی

. اسـت علمـی نقـد يتـرازو بـا سـنجیدن وبررسـی قابـل منقوالتآنکهمعنااینبهداند،می
جعلیتشخیصايبرروشایندرظاهراتخصصی)مجالتسایت: 1388طباطبایی،(مدرسی

وروایـت بـر مقـدم مـوارد بسـیاري دردرایتتاریخیهاينقلوروایاتبودنمتاخریابودن
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جملـه آنازکـه داردوجـود واقعـی تـاریخ اینتشخیصبرايهمقرائنی. استحدیثاسناد

اهتمـام حـدیث آننقـل بـه کهراویانیوحدیثشیوعمناطقومتضرریاذینفعفراداشناخت
.  باشدمیاندداشته

پیشینه پژوهش
تـا داشـت برآنرانویسندگانآنچهامااستشدهنوشتهکتاباینمتعددينقدهايتاکنون

مدرسـی اداتاعتقـ مایـه بنبهناقدانتوجهعدمبنگارند،کتابایندومبر فصلجدیدنقدي
واردجدينقديحقیقتانیزشدهنوشتهنقدهايازبعضیخودبربراین،عالوه. استطباطبایی

! اسـت ابـرار علماينظریهبهقائلنویسندهاند کهگذاردهبرایندرراخودفرضايعده! است
خـالف ردروایـاتی بیـان بـه صـرفا دیگـر نقدهايدرو یانامه)پایانمقدمه: 1389(فوالدگر،

حـدیثی و کتـب و راویانروایاتصحتآنکهبدوناست،شدهپرداختهکتابنویسندهسخن
؛1387انصـاري، ؛1388طـارمی، : ك. (ر. گیـرد قـرار بررسـی مـورد اسـت، نقد ويموردکه

؛1388تنــی،چهــل؛1375رضــائی،؛1387رضــوي،؛1388افــزا،هــدایت؛1386جبرئیلــی،
انتقادهـاي بهمولفمبنايدركعدمبانیزايعدهتراث)سایت: 1388کهفی،؛1386یوسفیان،

القـائی بـر سـبکی  را،بحـث مـورد کتـاب کهچنان. اندزدهدستعلمیمقامازو خارجگزنده
و مستنداتمنابعارائهازنیزو گروهی)6: 1386(رضوي،! نداردنقدارزشکهدانندمیاستوار

] تراثسایت: 1387بحانی،(س. اندنمودهخودداريتاریخی
نشـر درغالیـان جایگـاه وائمهبودنبشريفوقمضمونباروایاتدقیقبررسیضرورت

تحقیـق ایندرکهاستايمسألهاماماناصحاببرحاکمفکريجریانشناختوروایاتاین
بررسیموردآنسندیتروایاتاینازیکینموداريرسمباو. استگرفتهقرارواکاويمورد
.  استگرفتهقرار

.  باشدمیرواییوکالمیصورتبهمقالهایندرتحقیقشیوه: تحقیقروش

تحقیقاهداف
.  غالیانوجوداز»اطهارائمهبودنبشريفوق«مضامینبااحادیثبودنعاريدادننشان-
ایـن راویـان نمـوداري و ترسـیم انـد »الهیعلمدارخزانهائمه«مضمونباروایاتبررسی-

سـندیت و بررسـی روایتجعلاحتمالیعواملمشتركهايحلقهشناساییجهتدراحادیث
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.  روایت
یعفـور ابـی ابـن یحیـی، محمدبنعیسی،محمدبناحمدبن(ائمهاصحابعقایدبررسی-

امامان.بشريفوقصفاتبارابطهدر...) و
المصـطفی،  لدرجات، بشـاره بصـائرا (طباطبـائی مدرسـی دکتـر مناقشهموردکتببررسی-

)  الکافی

تحقیقسواالت
داد؟نسبتغالتبهراائمهبودنبشريفوقمضمونباروایاتتمامتوانمیآیا-
بـراي صـفات ایـن بـه قائـل آنـان عقایـد وسیرهبهآشناافرادعنوانبهائمهاصحابآیا-

اند؟بودهخودپیشوایان
تفکـرات بـر هاآنتاییدمعنايبهراامامانتوسطمفوضهوغالیانتفکراتردتوانمیآیا-
دانست؟نویسندهنظرمورد
حمـل تـوان میرادانندمیصفاتاینگونهازعاريراخودهاآندرائمهکهراروایاتیآیا-

کرد؟تقیهبر
ظرنمدمضمونباآنروایاتتمامبصائردر کتابتحریفاحتمالبهتوجهباتوانمیآیا-

) المصطفیو بشارهالکافیکتباحادیثضعفمورددرهمچنین(گذاشت؟کناررا

و غلوتفویضازتعریفی
اسـت محـال نقلـی وعقلیدالیلبهالهیاعدايبهآنتوکیلوخدااولیايبهکارتفویض

ی،آملـ جـوادي : ك. (ر. نمـود اقامهعقلیبرهاندوتوانمیو توکیلتفویضاستحالهبرايکه
درهابعدکماالتگونهاینوغیبعلمعصمت،جریانکهشودگفتهاستممکن) گاهی107
جریـان . نیسـت پختـه وشفافخیلیامر،طلیعهدرعلمیهرالبته. اندشدهمطرحکالمیکتب
وائمـه غیـب علموائمهعصمتکهاولیهموادآنچندهر. استشکلهمینبههمکالمعلم

: 1378(جوادیـآملی، . اسـت بـوده وحـی نـزول زمـان همانازاست) ع(مهائبودنمخصوص
بـدان راکـس هـر بتوانکهنداردايو ناشناختهنامفهوممعنايهمچنین تفویضتراث)سایت

خداونـد : «شـده ارائـه آنبرايتعریفیاعینبنزرارهقولازکتاب71صفحهدر. کردمنتسب
خلـق دوآنکـرد واگـذار هـا آنبهراکارسپسکردخلقرا) ع(علیو) ص(محمدحضرت
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آشـنایی 71و89صـفحه درهمچنـین ..» میرانندمیوکنندمیزندهودهندمیروزيوکنندمی

. اسـت شـده شـمرده آنـان عقایدازجهانمردميهمهوحیواناتوپرندگانزبانبهائمههمه
پرهیزکـار وبرجستهدانشمندانیتنهااطهارمهائاندگفتهغالیانآنچهبر خالف: نویسدمیسپس

کـس هـر اسـت پروردگـار مختصـات ازیکـی کهنبودندآگاهغیببربودهشریعتبهعالمو
ائمـه و)227طباطبـایی، (مدرسـی اسـت مشركداردآگاهیغیببراوجزکسیباشدمعتقد

بایسـت مـی اسـت گونهایناگر)88(همان،کردندمیردرا،خودبهبشريفوقجنبههرگونه
؛ 64و82: ؛ کهـف 23: ؛ نمل18: (نمل! دانستمفوضهپرداختهوساختهنیزراقرآنآیاتبرخی

مقـام دارايرا) ع(ائمهگروهییافردچنانچهبله،)37: عمران؛ آل96: ؛ یوسف50: عمرانآل
حسـاب بـه وغلـ بـودن بشـري فـوق صفاتبهمتصفاماهستند،و کافرغالیبداند،الوهیت

(شـیخ بداننـد غلوراشدنصفاتاینبهقائلمفیدشیخچونعلماییوافرادچندهرآید،نمی
زمانگذرباواندرفتهخطابهمسألهاینحدودشناختدرنیزایشانکهچرا)134-133مفید،

همچـون مـا علازبسیاريمیاناختالفاتازتاریخکهطورهمان.شودمیآشکارمسائلبسیاري
متعـدد مسـائل درنیزطوسیشیخ)199آملی،(جوادي. دهدمیخبرصدوقشیخومفیدشیخ

ایـن چـرا کهگرفتهخردهاوبرسرائر،کتابدرحلیادریسابنواستمختلفیفتاوايداراي
یهغالوغالت: کردتعریفچنینراغلوتوانمینهایتدر)202(همان،. داردرأيتبدلاندازه
ویـژه بـه ) ع(اطهـار ائمـه یا) ص(اکرمپیامبرحقدرکههاییفرقههمهبرايفراگیراستنامی
)66(سبحانی،. انددادهالوهیتمقامایشانبهوکردهغلو) ع(علی

مذهبانهمقبالدرتقیه
انصاريو شیخ)1/387طبرسی،شیخنقلبه1/387شیرازي(مکارممفیدشیختعاریفاز

متقـی جهـت ازتقیـه گاهیکهاستآنکردبرداشتتوانمیکهمواردياز) یکی7(انصاري،
مسـلمانان اسـالم، دشمنانوکفار: باشدگروهسهاینازیکیتواندمینیزمنه،متقی: استمنه

تقیـه گـاهی نیـز ائمـه و) ص(اکـرم پیامبر)26دلگشا،زاده(حسنهامذهبیهممذاهب،سایر
،273-278دلگشـا، زادهحسـن : ك. (ر. بودمذهبانهممورددرتقیهآنجملهازکهندنمودمی
فعالیت)1/65؛ کلینی،71/13االنوار،بحار؛ مجلسی،2/179البخاري،صحیحبخاري،ازنقلبه

بیـان دربخواهـد خـود اصـحاب ازامـام تـا شدموجب) ع(صادقامامدورهدرغالیانشدید
)94-93فروشانی،(صفري. نمایندتقیههشیعبلندمعارف
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ازبحـث مـورد احادیـث ازبسـیاري بودنعاريورجالکتبدرغالیانشناسایی

غالیانوجود
مـوارد در. اسـت کـرده تضـعیف راراویـان مـورد 141مجموعدرخودرجالدرنجاشی

نیـز وضعفاوسیلمراازروایتوي. استدانسته»ثقه«راراويها،ضعفاینوجودبازیادي
ازمتـاثر تضـعیفات درگـاهی نجاشـی . داندنمیحدیثدرراويوثاقتازمانعرابودنواقفی
غلـو سـبب بـه راراویـان مورد32درتنهاوي. است»الضعفاء«کتابدرالغضائريابنعقاید

نفـر 12شـمار ایـن از. باشدمینجاشیرجالراویانچهلمیکتنهاو ایناستکردهتضعیف
صـیغه صـورت بهمابقیغلوواندشدهمتهمگريغالیبهتصریحبهويسويازواسطهبدون

بـه مـتهم راآنـان بلکـه ندانستهغالیآشکاراراآنانويدهدمینشانکهشدهگزارشمجهول
،1384شمشـیري،  (جاللـی، . کنـد مـی اتهـام رفعایشانازموارديدربساو چهشناسدمیغلو

شـهر قـدماي ازبسیاريکهاستذومراتبحديبهغلواندیشهو اسالمی)انسانیعلومپرتال
دینـی معصـوم پیشـوایان برايآناناعتقادازترفراکسیاگرغضائري،ابننیزوهاقمیویژهبه
عدمبهقائلاگر کسیمثالعنوانبهکردند،میغلوبهمتهمرااوداشت،باورمنزلتیوشان)ع(

: گویـد مـی غلـو اندیشـه دربـاره غفـاري اکبرعلی. شناختندمیغالیرااوبود) ع(امامانسهو
وکذبمالزمغلوهموارهکهنیستچنینایناند،بودهحدیثجاعالنجملهازغالیانگرچه«

شـاید هـر صـورت  درانسـانی) علومجامعپرتال: 1384بیدگلی،(دیاري.» باشدپردازيدروغ
درهرآنچـه داشـتند کهايگرایانهحدیثمشرببنابرهاقمیکهکردبنديجمعگونهاینبتوان

زیـارت خواهـد مـی حـال دانستندمیغلوتشخیصبرايمرزرایافتندمیدستآنبهروایات
ازراصـفات برخـی ائمـه کهماننديتقیهروایاتو یاسهوالنبیروایتو یاباشدکبیرهجامعه
بـه هـا آنتـا شـد باعـث آنـان بسیارو جعلدر شیعهغالیاننفوذالبتهکهدکردنمیانکارخود

ازدسـته آنمگـر باشندداشتهجعلیدیدگاهیائمهبرايبشريفوقصفاتمضمونباراویان
ازالضـعفاء کتـاب چنـد هرگفت کهبایستمیغضائريابنمورددر. باشندموثقکهروایات

اوسـماع وشـهادت بـر مبتنـی مشـایخ ورواتازاوتضـعیف جـرح ولیاستغضائريابن
وکـرد مـی تضـعیف رااحادیثنوعاینراویانلذاباشد،میخوداجتهادبراساسبلکهنیست،

). شودمیاستفادهنیزبهبهانیمحققکلماتازنظریهاین. (کردمیمتهمدروغوکذببهراآنان
زیاديموارددرغضائريابنکهاستتذکربهالزمتخصصی)مجالتپایگاه: 1365(سبحانی،

کردهمتهمرااوفوراًاستغلومستلزماونظرازکهکندمینقلحدیثیشخصیازآنکهازپس
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ابـن تضعیفبهنبایدکهداشتتوجهبایدودهدمیاوبهسازيحدیثودروغنسبتسپسو

. کردمطلقاعتمادتضعیفمنشاازآگاهیبدوندیگرانونجاشیوغضائري
بـا بعـد ادواردرگرچه) مفهمومحدثاصطالح: «(استآمدهکتاب75صفحهپاورقیدر
وضـوح بـه خودنخستیناستعمالدرولیشدهروبرومفوضهوغالتسويازخاصیتفاسیر

بـوده انبیاءباائمههمدوشیووحیتداومبهغالتنظرواعتقادبرابردروغالیضدمفهومی
(کلینی،دهیممیرجوعالکافیکتابدراحولازروایتیبهراخوانندهمحدثمعنايدر»است

باشند،میامامیوثقهو همهشودنمیمشاهدهغالیفردهیچروایتاینراویاندرکه)1/176
خـواب درونـه کنـد مشـاهده نهولیبشنودرافرشتهصدايکهکندمیمعرفیکسیرامحدثه

چـه درامـام کندمیسوال) ع(باقراماماززرارهصحیح،سندبادیگرروایتیدرهمچنین. بییند
سـپس کند،مشاهدهرافرشتهنهوبیندخوابدرنهولیشنودمیراصدا: فرمودنداست؟پایه
تعریـف ایشـان و معیاريمبناچهباحال)1/176(کلینی،. فرمودندقرائترا،22سوره52آیه

ازخبـري کـه (موثقراویانباروایتیدردانند؟میغالتبهمنسوبرامحدثازشدهشناخته
عتیبـه بـن حکـم بـه تـا فرستادزرارهنزد) ع(باقرامام: گویدمیزرارهبنعبیده) نیستغالیان
ازپـیش زرارهزیدي مذهب و اسـتاد عتیبهبنحکم. (اندمحدث) ع(محمداوصیائ: کهگوید
خـود زیـرا نیستامامزیدبداندکهاستایناوبهسفارشازاماممقصودودبوشدنششیعه
)1/270؛ کلینی،12/13(مصطفوي،. نداردارتباطغیبعالمبازیدکهدانستهمیحکم

سـخن نـافی کهداردوجودمامعتبرکتبدرموثقوصحیحفراوانروایاتصورتهردر
کتـاب ازائمـه بـودن بشـري فوقمضمونباروایاتازاينمونهزیردرکهاستمدرسیدکتر
؛ 5، ح191؛ 13و11و10، ح179؛ 4، ح177؛ 3و2و1، ح176/ 1کلینـی، : اسـت شـده آوردهکافی
؛ 2ح221؛ 5و4ح220؛ 2ح219؛ 4ح208؛ 2ح203؛ 1، ح196؛ 6و5و4، ح193؛ 2، ح192
؛ 5ح241؛ 3و2ح240؛ 1ح239؛ 2ح231؛ 6ح229؛ 2ح227؛ 5و4ح225؛ 1ح223؛ 4ح222
؛ 4و2و1ح261؛ 8و7ح260؛ 4ح259؛ 4ح257؛ 2و1و4و3ح256؛ 2و1ح255؛ 7ح242
... و2ح274؛ 2ح265؛ 2ح264؛ 3و2و1ح263؛ 6و5ح262

امامتقییهو عللائمهغیبعلمپذیرشعدمتاریخیهاينشانه
: فرمـود بـود آمـده شگفتبهحضرتآنغیبیاخبارازکهکسیبهپاسخدر) ع(علیامام

: خطبـه البالغـه، (نهـج . اسـت شدهآموختهعلمدارندهازکهاستعلمینیست،بغیعلماین
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داشتهرواجزمانآندربرداشتاینکهآیدمیبرچنینتاریخیهاينقلبرخی؛ از128-127
موسوعهمحمد،شهري،ري؛103/ 26بحاراالنوار،محمدباقر،مجلسی،: ك. رنمونهبراي. است
بـر  قـرآن آیـات از برخـی تـراث) سایت،1387؛ یوسفیان،7/206،)ع(لبابیطابنعلیاالمام

ملـک وجودغیب،بهاتصاليالزمهکهاستبودهاینجاهلیو امممشرکانذهنیتکهآیدمی
(بـراي . یابـد اتصـال ملکـوت بـه تواندنمیتنهاییبهبشرو اساسااستفرابشريموجوديیا

ــه ــون: ك. رنمون ــان؛48-44و34-33و25-23: مومن ــعراء؛9-8فرق ؛186-185و155-154: ش
در) ع(علیآید،بر میاخبارازکهگونهآنتراث)سایت،1390؛ ابطحی،24-23: قمر؛:15یس

اخبـار گونـه و ایـن دادنـد مـی اطالعآیندهاتفاقاتازايعدیدهموارددرخود،حکومتدوران
مفیـد، ؛2/644الخصـال، بابویـه، ابـن ؛:ك. (ر. فرمودنـد مـی مطرحعمومیمحافلدرراغیبی

؛ 181-8/87ك:. راسـت؛ دادهگـزارش راهـایی نمونـه الحـق احقاقکتاب؛283االختصاص،
ازدادنخبـر دلیلبهپیامبر: «گویدمیالمناقبدرآشوبشهرابنتراث)سایت،1390ابطحی،
درخواسـت قبـال در) ع(علـی همچنـین . )16/175(مجلسـی، »شدندکهانتبهمتهمغائبات،

سحروضعیت،بهتریندر: «فرمودندبودند،حضرتازعجائبرویتطالبکهاصحاببرخی
پذیرشکهاستآنبیانگرتاریخهمچنین)41/259(مجلسی،»کردخواهیدمطرحراو کهانت

احقـاق شوشـتري، : ك. رنمونـه عنوان(بهاستبودهروبروعدیدهمشکالتباائمهغیبعلم
،1390؛ ابطحـی، 286و41/344مجلسـی، ؛1/326االرشـاد، مفید،؛3/345الکامل،؛8/91حق،ال

تراث)سایت

خداوندعلمدارانخزانهائمه
بـه تنهااماکند،میعلم معرفیدارانخزانهراائمهکهداردوجودفراوانیروایاتمجموعه

بهخداوندعلم. ایمنمودهتکیهکردهتبیینومعرفیخداوندعلمدارانخزانهراائمهکهروایاتی
خبـر بـی هستگنجینهدرآنچهازدارخزانهاستممکنحالآیدنمیحسابگريهیچشمارش

کلـی موضوعیاباشدحکمخواهشودمیچیزهمهشاملآناننزدمخزونعلمعمومیتباشد؟
لحـاظ ازمعصـومان علـم دیگرنبیابه)68شیروانی،: مترجمطباطبایی،(مظفر،. جزئییاباشد

. اسـت غیرذاتیآنانعلموذاتیخداوندعلمکهتفاوتاینبااستخداوندعلمهمانوسعت
: کنیممیاشارهباشدمیصحیحسنديدارايکهروایاتاینازاينمونهبهابتدادر

ه وأَرضه لَا علَى ذَهبٍ ولَا علَى فضَّۀٍ إِلَّا علَـى  واللَّه إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّه فی سمائ«أَبوجعفَر (ٍع)-1
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هلْم1/192(کلینی،»ع(
الَى  «أَبوجعفَرٍ (ع) یقُولُ-2 تَعـو كار تَبـ (ص) قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسلَـى    ... قَالَ ری ع خُزَّانـ م هـ
)1/193(کلینی،»علْمی
ه     «ال َقَالَ أَبوعبداللَّه (ع)ابنِ أَبِی یعفُور ٍقَ-3 لْمـلَـى عخُزَّانُـه ُعو هاد بـی عف اللَّه ججنُ حفَنَح

: زیرموثقروایتیاو)1/193(کلینی،»والْقَائمون بِذَلک
جعلَنَا خُزَّانَه فی سمائه ... إِنَّا اللَّه عزَّوجلَّ«أَبِی الْحسنِ موسى (ع) قَالَ قَالَ أَبوعبداللَّه (ع)-4

هضأَر1/193(کلینی،»و(
روایـات ایـن بهتـر تحلیـل بـراي . بـود بـاب ایندرصحیحروایاتازاينمونهتنهاهااین

بسیارتواندمیدیداريکمکیابزارازاستفادهمعتقدندآنبهخوتیر ینبلوشاختکهطورهمان
دیـده 2و1نمـودار درکـه طـور همانحال)353-305(موتسکی،. اشدبمابرايدهندهیاري

مجموع روایات 3و در نمودار ) ع(صادقامام) ع(باقرامامازمضموناینباروایاتشود،می
امام) ع(موسیامام) ع(صادقامام) ع(باقرامام) ع(سجادامام،)ع(علی) ص(اکرمپیامبراز 

ازتـر دقیـق تحلیلـی بتوانتاشده استآوريجمعیکجاصورتبه،)ع(ديهاامامو) ع(رضا
کـوفى اهـوازى،  : اسـت زیـر شرحبههانمودارایندرشدهذکرروایات(اسناد. داشتروایات

؛ مفیـد، 137خـزاز رازى، -194-193؛ کلینـى، 152؛ ابن بابویه،106-103و62/ 1؛ صفار،104
؛ 272/ 2؛ ابـن بابویـه،  2/610؛ ابن بابویه،306النص،؛ کشى،158/ 2؛ طبرى آملى،186النص، 
و بـاقر حضـرت اززمینـه ایـن درروایـات بیشترچه؛ چنان35و307؛ ابن بابویه،6/96طوسى،
دکتـر کـه چنـان اسـت؛ بـوده امامدواینخاصموقعیتفراخوربهاستشدهنقل) ع(صادق
و اوضاعبهضروريو پاسخطبیعینتیجهرامامامخصوصبر جنبه علمتاکیدجعفري،محمد

)337اللهی، آیتدکترترجمهجعفري،(محمدداندامام میدواینزمانهايرغبتوتمایالت
ومعقـول غیـر روایـت اولیـه طبقاتدرراجعلامکاننوعهروجودکننده،روایت17وجود
بـا اندنمودهنقلراروایتاینهاآنازکتبصاحبانکهراویانیهمچنین. (دهدمیجلوهاشتباه

چـون غالتـی گرفتننظردربابیاییدحال.) اندگردیدهمشخصهاآننامزیرخطشدنکشیده
سـنان بـن محمـد وزیادبنسهلالحسین،احمدبناورمه،بنمحمدالبطائنی،حسان،بنعلی

بـا کمـی  : بیانـدازیم 3نمـودار بههدوبارنگاهی) استاختالفاوبودنغالیمورددرالبتهکه(
رسـد میزاهرابیبناحمدبهداردقرارحسانبنعلیکهطریقیدرکهشویممیمتوجهدقت

دوایـن کـه اسـت کـرده نقلنیزراشدبنالحسینازراروایتاینزاهرابیبناحمدالبتهکه
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بـن علیوالقاسمبنموسیراشد،بنالحسینطریقازکهاستآمدهکافیوبصائردرروایت
مـورد درهمچنـین . انـد نمـوده نقـل راروایتایندیگرطرقبهنیزهاآنکهدارند،قرارجعفر
روایـت اوبـراي کـه آنـی چهوکندمیروایتاوازکهکسیآنچهبینیممیکهزیادبنسهل

سـعید بـن الحسینبناحمدکهروایتیوباشندمیروایتاینجداگانهراويخودآنانکندمی
سـعید بـن الحسـین بـراي رامضـمون همـین اسـباط بـن علـی کند،مینقلاسباطبنعلیاز

باشـد مـی پرکارراويیککهاستکردهنقلنیزالخطابابیبنالحسینو محمدبناالهوازي
روایـت همینکهکندمینقلالحسینبنمحمدچونراويبرايکهسنانبنمحمدطورهمین

البرقـی ابوعبـداهللا ازراخـود روایتکهاورمهبنمحمدواستکردهنیز نقلدیگرنفر4ازرا
الحکـم بنعلیمورددر. استکردهنقلنیزدیگرنفر4برايرامضمونایناوکهکندمینقل

ازراروایـت اینشدهواقعتوثیقموردآنازقبلالبتهکهواقفیهبهويپیوستنازقبلاالنباري
واستکردهبیانراروایتعیسیبنمحمدبناحمدبرايوکندمینقلذریحوالعجلیداود
روایتاینعبداهللاخودکهکندمینقلجبله،بنعبداهللابرايراروایتاینشدنواقفیازپس

زاراروایـت ایـن ويکهکندمینقلاسباطبنعلیبرايهمچنین. استشنیدهنیزذریحازرا
بـه البرقـی ابوعبـداهللا نمـودار ایـن درتاشدهسببکهعواملیازیکی. استشنیدهنیزپدرش
طوسی،شیخنجاشی،(اوستبسیارتالیفاتوتصنیفاتشوددادهنشانپرکارراويیکعنوان

انـد، ر.ك: ابـن  کـرده اشـاره »عنـوان 46«خالدبنمحمدهايکتابمقداربیشترینبهندیمابن
اسـت حـدي بـه روایاتایندرحدیثنقلطرقهرچند)6مقاله ،5فن،276فهرست،ندیم،

احادیثاینراویانبهنگاهیاستبهترامارساندمیخودحدترینپایینبهراجعلاحتمالکه
: باشیمداشته

اورمـه،  بـن سـعید، محمـد  بنالحسینبنزیاد، احمدبنسهلحدیثاینراویانمیاندر
اند.سان، غالی و ضعیف معرفی شدهحبنعلی

ودحـه ماروایاتفیهرداو] 584ش: اختیار[الغالهمن: کشی: (الزاهريسنانبنمحمد-
]) 1093و1033و1032و1029و982و977و967و965و964و729: ش: اختیار[ذامه

]) 328: رجـال [داًجضعیفرجلهو: نجاشی) (الیهیلتفتالیضعغالضعیف: غضائريابن(
])  386: رجال[ضعیف] 295فهرست[ضعفوعلیهطعنقد: طوسی(

طوالنیعمريوپیوستواقفهبه) ع(کاظمامامرحلتازپسوي: صیرفیسدیربنحنان
سـمعت : 555ثقـه؛ الکشـی،  : 164واقفـی؛ همـو،  : 334؛ طوسی،300طباطبائی،(مدرسی. کرد
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علیـه جعفـر ابـا یدركلموعبداهللاباادركواقفیسدیربنحناناناشیاخهعنذکرحمدویه

حضـرت یـاران ازسـدیر بـن حنان: گویدمیچنینطوسیشیخ) سدیداًبهیرتضیکانالسالم
) 224ش،64؛ همو،346طوسی،(استشیعهو ارزشمندموجهراویانازجعفربنموسی

شـیعیان ازمحـاربی، یزیـد بنمحمدبنذریحابوالولید: «نویسدمیمدرسی: محاربیذریح
روزگاردرکوفهشیعهجامعهدرذریحکهرسدمینظربه) ع(صادقامامازروايوکوفهعرب
روایـات دربا تامل) 276طباطبائی،(مدرسی»استبودهباطنیتمایالتدارايومعروفخود
تبیـین -1: اسـت اسـتوار محـور دوبـر اوروایـی گـرایش کهگفتتوانمیذریحازشدهنقل

رفتارنحوهبهمربوطواقعدرکهفقهیروایاتبازگویی-2شیعهاعتقاديبلنداصولومعارف
خودکهگرفتاوجچنانحدیثحوزهدرمرتبهبلندراويایناست،خلقوخدابامسلمانان

طوسی،(شنافتندوادرسحوزهبهبرجستهراویاناززیاديگروهوگردیدآنبزرگاستاداناز
ازبسیارياندداشتهاشارهاووجاهتووثاقتوواالجایگاهبهحلیعالمهوطوسیشیخ) 69

؛ 131الرجـال، ؛ نقـد 70حلـی، ؛69(طوسـی، انـد کـرده تاییـد رادوایننظرنیزشیعیعالمان
ویژگــیدوذریــح)1/421المقــال،؛ مامقــانی، تنقــیح92داوود،؛ ابــن430/ 6امــین،محســن
امـام کـه روایـات نقـل دربودنراستگویکی: بخشندمیوثاقتاوروایاتبهکهداردبرجسته
بیـت اهـل کـالم ژرفـاي دركدیگـري و. کردنـد سـتایش صفتایندلیلبهرااو) ع(صادق
تحمـل توانـد مـی ذریـح کهداردرامطالبیظرفیتکسیچه: فرمودند) ع(صادقامامکهچنان
پـس تخصصـی) مجـالت پایگاه،1389سبزواري،؛ ربانی2/90؛ صدوق،6/549،(کلینیکند؟
ظـن بارافردينیستمقدورهمهبرايآندركکهروایاتبرخینقلازايبهتواننمیصرفاً

. نمودباطنیگرایشاتبهمتهمگمانو
سیبرربایستمیکهاستدیگرينکاتازیکیروایتایندرمشتركهايحلقهبررسی

.  شود
خالـد بـن محمدبناحمداستآمدهکتاب83صفحهپاورقیدر: «البرقیخالدبنمحمد

هاحرفگونهآنازايپارهاحیاناکهنقلدردقتعدمخاطربههممحاسنکتابمولفالبرقی
درنجاشـی » )2/138الغضائري،(ابنشداخراجشهرازدادمیراهاوروایاتدر) گريغالی(را
بـه آشـنا وادیـب فقیه،برقیخالدبنمحمد«)257(النجاشی،: نویسدمیويعلمیمقاموردم

بهنوعیبهفهرستشاندرنیزندیمابنوطوسیشیخو...» داردکتبیوبوداخباروعربیعلوم
نـدیم، ابـن فهرسـت ندیم،؛ ابن175(طوسی،پرداختندويتالیفاتوعلمیشخصیتمعرفی
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گريغالیمبحثبهنسبتزمانآندرعالمانخاصنگاهدربایدراشهرازاوخراجالذا)276

تشـخیص وقتـی عیسیمحمدبناحمدبن. (ويشخصیتدرنهکردنددنبالهاآنحساسیتو
اعتمـاد ضـعیف ومرسـل روایـات بـه واسـت انگارسهلحدیثنقلدرخالدبنمحمدداد
مبنـاي یـا استکردهاشتباهخودروشدرشدمتوجهکهگاهآنوکردبیرونقمازرااوکندمی

کـه زمـانی وبازگردانـد قـم بهرااوتمامعظمتباورفتويدنبالبهوي تغییر کردهعلمی
. کـرد شـرکت اوجنـازه تشییعدربرهنهپايوسرباخوداشتباهجبرانبرايرفتدنیاازبرقی

محمـد غضـائري ابـن ونجاشیهمچوننویسانرجالازبعضی)1/63جامع الرواه،(اردبیلی،
شـده دادهپاسـخ رجالعلماءازبسیاريتوسطنظریهاینالبتهکهاندکردهتضعیفراخالدبن

بنـابراین اوخـود نـه اسـت خالـد محمدبنحدیثبهمربوطدواینتضعیفنویسدمیاست،
المقـال، تنقیح؛ مامقانی،5/207غضائري،؛ ابن257(نجاشی،. استموثقرواياینشخصیت

. داندمیضعفاءازاوکردنروایتغضائريابنرا،روایتدراوتضعیفعلتاما)113-114
کـرده نقـل حدیثروایتایندرهاآنازويکهکسانیبررسیبه) حال1/93غضائري،(ابن
: پردازیممی

فـی مسـتقیماً حدیثـه فیثقهکان:311ثقه؛ النجاشی،: 342الطوسی،: (ایوببنفضاله) 1
)  دینه

)  ثقه: 54ثقه؛ النجاشی،: 53النجاشی،: (عثمانبنالحسین) 2
ثقه): 152(النجاشی،: عمادبنخلف) 3
ثقـه؛ حلـی،  : 360روایته؛ الطوسـی، الیسکونثقه: 217النجاشی،: (الصلتبنعبداهللا) 4

)  روایتهالیمسکونثقه: 105
واحدمورددر) القدرجلیلثقه: 93القدر؛ حلی،جلیلثقه: 264الطوسی،(: الحکمبنعلی

درایـه افـزار نـرم : ك. رالبطائنی،حمزهابیبنو علیاالنباريالحکمبنعلیشخصیتبودن
االنبـاري، الحکـم بـن علـی بهوالمرادالمحرفالعنوانهذاالبطائنی،حمزهابیبنعلی: «النور

المشـایخ اخذالظاهرلکنالواقفهروسمن«البطائنیحمزهابیبنعلیعن»جلیلثقهامامی،«
هـو : 232الوقف؛ حلی،اصلجداًضعیف: 1/83غضائري،ابن(»ثقهامامیهوووقفهقبلعنه
)  الواقفهعمداحد

: 79؛ حلـی، 216القـدر؛ الطوسـی،  جلیـل : 427الطوسی،: (القمیاالشعريعبداهللابنسعد
)  وجهاوفقیهاوالطائفههذاشیخ: 178ثقه؛ النجاشی،التصانیفکثیراالخبارواسعالقدرجلیل
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) عـین ثقـه زمانـه فـی اصـحابنا شـیخ : 157؛ حلی،353النجاشی،: (العطاریحییبنمحمد

: ازعبارتندکردهنقلهاآنازروایتایندریحییبنمحمدکهکسانی
لیسوحدیثهبقموجهاکان: 203؛ حلی،62لطوسی،ا؛88النجاشی،: (زاهرابیبناحمد-1
) النقیبذلک
اصـحابنا منشیخ: 304ثقه؛ النجاشی،اصحابنامنشیخ: 131حلی،: (علیبنالعمرکی-2

) الحمیريجعفربنعبداهللامنهماصحابناشیوخعنهرويثقه
کثیرالقدرعظیماصحابنامنجلیل: 334النجاشی،: (الخطابابیبنالحسینبنمحمد-3

) ثقه: 400؛ الطوسی،141عین؛ حلی،ثقهالروایه
: 120واقفـی؛ النجاشـی،  –ثقـه : 237واقفی؛ حلی،–ثقه: 216النجاشی،: (جبلهبنعبداهللا

)  امامی–ثقه
: 204؛ حلـی، 409المنزلـه،  عظیمالقدرجلیلالطوسی،: (عقدهبنسعیدبنمحمداحمدبن

صـورت هر) در94الحدیث، اصحابفیجلیلرجلهذانزله؛ النجاشی،المعظیمالقدرجلیل
است.شدهتکریمبسیارروایاتحفظدررجالیانتوسطولیاستمذهبزیديچندهر

تقریبـاً کـه رجـال ازتعداديبررسیوبابایندرصحیحروایاتوجودبهتوجهباحال
ابـن همچـون شناسـان رجالکهاینچنینهموداشتند،نموداريترسیمایندرتريمهمجایگاه

نکتهکردند وغلوبهمتهمبودائمهبههاآناعتقادآنچهازترباالاعتقاديکهراافراديغضائري
5بتـوان شایدتنهاکهاندنمودهنقلراحدیثاینکهاستراویانیگستردهشبکهتر،توجهقابل
. بـود خواهـد ناموجـه روایـت، ایـن بـودن جعلیبهاتهامکرد،غلوبهمتهمراآنراویانازنفر

شـاگردان ازکـه شـود تبیـین چنـان رویداديهمچنانچه: «نویسدمیزمینهایندریبنلخوتیر
عینـاً کـه کردندوانمودیکدیگرازمستقلکامالًوخودخاصشخصیدالیلبههریکادعایی،

(موتسـکی، .» اسـت انگارانهسادهحدازبیشهفرضیایناند،شنیدهاستادیکازراروایتیک
بـن معلـی وسـنان بـن محمـد درغلـوي هـیچ مـا «کهکندمیمامقانی بیان) 320نیا،کریمی
امـین را،افراداینازبسیاري) ع(ائمهکهچراایمدیدهراامراینعکسبلکهایمنیافته.... خنیس
نمـوده دسـت دورنقـاط درخـود االختیارامتومستقلوکیلودادهقرارامورشاندرخویش

شـیخ ونجاشیکهرااحتمالاینسپس) مامقانی211-212/ 1المقال،(مامقانی، تنقیح.» بودند
کـه چراکندمیرداندنداشتهائمهکهاندداشتهاطالعاتیرجالیاندیگروغضائريابنوطوسی
ـ ائمهمصاحبتطولهمهآنبانداردامکان وحیـد سـخن . باشـند نشـده مطلـع آنـان داز عقای
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فقـدان ودهـد مـی نشانقدمانزدراغلومعنايدرآشفتگیصراحتاًالرجالیهالفوائددربهبهانی

مامقـانی )1/128الرجالیه،الفوائد(بهبهانی،کندمیتببینراغلوپردازيمفهومدرواحدايرویه
مخصوصـاً قـدما احـوال درکـه کسـی بر: «ستاکردهگزارشچنینالمقالتنقیح21فایدهدر

واردجـرح راویـان بـر بهانـه تـرین کوچـک بـا ایشانکهنیستپوشیدهکندتنقیحقمیقدماي
محـل کمتـر راويیـک در تعدیلو. شمردندمیغیرعادلشونمودهمتهمرااویعنیکردندمی

ائمـه ونبـی مـورد درامـروزه آنچهازبسیارياینکهچه... اوجرحتاداردوجوداشتباهوخطا
آنکـه خـاطر بهشخصیمثالًکردندمیمتهمغلووارتفاعبهراآنبهمعتقدگذشتهدرمعتقدیم
.». شـد اخـراج شـهر ازدارددامـن درعلـف وجـو کـه کردهوانمودودادهفریبراحمارش

تراث)سایت،1384(حمیدیه،
نسـبت حتـی «اسـت آمدهکتاب96حهصفدر:. ائمهاصحابخواصبرخیعقایدبررسی

اشـعري عیسـی بنمحمدبناحمدیایعفورابیبنعبداهللامثالافراديبهمتنترینغالیدادن
یـري المـا یـري والشـاهد : «نویسـد مـی همچنین.» شدانجامهمبسیارونبودمشکلیکارنیز

بـراي در اینجـا مـا . دادیـت ارجحدیگـران برراائمهاصحابو عقایدنظراتبایدلذا»الغائب
نمونـه یکامامانبرايصفاتبرخیرددرائمهاصحابعقیدهدر بابایشاناشتباه نظراثبات

مدرسـی قـول بـه کهاستکسیهماناوو: دهیممیقراروکاوکندمورداو راو عقایدآناناز
عیسـی محمـدبن مـدبن اح«یعنـی کـرد مـی بیرونقمازروایاتچنیننقلدلیلبهرامحدثان
.  »قمیاشعري

رضـا اماماصحابازراوينجاشیابوالعباسچنانکهبودخاصرابطهائمهبااحمدرابطه
: کنـد مـی نقلاوخودداشت،اوبهائمهعالقهازحکایتامرو این)82(النجاشی،داندمی) ع(
آدمبنزکریاازنامیگفتمودخباآمد،میانبهسخنشیعیانازتنچنديدربارهايجلسهدر«

: و گفـتم آمدمخودمبهدرنگبیکند،دعابرایشزکریاازدلجوییضمنحضرتشایدبرممی
تفکـر این(خوداستترآگاهکندمیآنچهبهامام. نمایمجسارتیچنینکههستمکسیچهمن

کـه بـودم خویشافکاردرغرقاست)ائمهبرايویژهجایگاهنوعیبهبودنقائلبردالاحمد
درکـه امـوالی و ارسـال آدمبـن زکریـا در مـورد هاییو سفارشکردمنبهرو) ع(جوادامام

افکارازوآگاهیامامغیببر علمکنندهداللتتواندمیخوداین(که.» نمودبیانداشتاختیار
بـا کـه عمـده افـی انحرجریاندوباخودزماندراحمد)858-851/ 2(الکشی،باشد)احمد
واقفیـه، واز غلـو بودنـد عبـارت جریاندواین. شدروبروحاضر شدندصحنهدرتشیعنقاب
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مقابـل دراحمـد بودنـد، احمـد زماندرغلواصلیسردمدارانیقطینیو قاسمحسکهبنعلی

(الکشـی، . فرسـتد مـی ) ع(عسـکري حسنامامخدمتبهگزارشیشیعهدر میانآنانتبلیغات
ازبعـد ائمهبرايهایینامهارسالبااوکهبسهمینواقفیانبااحمدبرخورددر)2/802-803

بطالنـی خطبزرگوارانآنبهمردمو ارجاعو غیر فقهیفقهیمسائلو پرسیدن) ع(کاظمامام
بـا ويکـه اسـت آندیگرتاملقابلنکتهحوزه)سایت،1376(ربانی،. کشیدهاواقفیمرامبر

دقـت ازایـن کـه هستند. (همان)نفر14درحدودشاگردانشامااست،داشتهدیدارستادا150
در: نویسدمیبهبهانیوحید. کندمیحکایتروایتنقلبرايشاگردانانتخابدراحمدباالي
کردنـد میو کذبغلوبهمتهمراراويغضائريو ابنعیسیمحمدبناحمدبنمتعدديموارد
. داشـت غلـوآمیزي مطلـب آنـان نظـر درروایـت آنمضمونکهکردمینقلراروایتیاوزیرا

ازشـده گرفتـه راالکـافی خـود، کتـاب مقدمـه درکـه کلینی)39-38فوائدالوحید،(بهبهانی،
نقـل محمداحمدبنازبسیاري) روایات25(کلینی، مقدمه، داندمی) ع(ائمهازصحیحروایات

یکباتنهاکهائمهبودنبشريفوقمضمونباروایاتازتعداديبهدر اینجاماکهاستکرده
را مالئکهو صدايباشندمیمحدث) ع(ائمه-1: کنیممیاشارهاست،شدهنقلاحمدازواسطه

(کلینی،. باشندمیخداوندعلمدارانخزانهمعصومامامان-2)3و1ح،1/176(کلینی،شنوندمی
علم) 1: استاوبرايفضیلتو ششاستو دوزخبهشتممقس) ع(علی-3)3و2ح،1/192

فصـل ) 4) داننـد مـی پیغمبـران اوصـیائ آنچـه (وصـایا علـم ) 3بالها علم) 2ها و مرگآجال
اعظـم اسـم -4)1/198(کلینـی، . و میسـم عصـا صـاحب ) 6کرات صاحبو من) 5الخطاب 
و تخـت اویـان مو زمـین گفـت راحـرف یـک آنبرخیابنو آصفاستحرف73خداوند
72وبازگشـت، اولحالـت بـه زمینسپسگرفتدستبهراتختاوتانوردیددرهمبلقیس
همـه القـدس روحوسـیله بـه ائمه-5)2و1، ح1/230(کلینی،. هستندداراائمهراآنازحرف

)1، ح1/271(کلینی،. شناسندو میدانندمیراچیز
. هستندباخبرخودوفاتزمانازائمه-7)1، ح1/256(کلینی،. دانندمیغیبعلمائمه-6

) 7و6، ح1/260(کلینی، 
داننـد میاستو دوزخبهشتدرو آنچهدانندمیاستو زمینهادر آسمانآنچهائمه-8

: گویـد و مـی کندمیاشارهبسیار جالبینکتهیکبهراوياینجادردانندمیراو آیندهو گذشته
لـذا  آمـد، گـران شنوندگانبرايسخناینو دیدکردتاملاندکیسخناینگفتنازپسامام

درهرچیـز بیـان : «فرمایدمیخداونددانم،میعزوجلخداياز کتابرامطلباینمن: فرمود
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-9)6ح262؛ 4و2، ح1/261(کلینی،. هستندآگاهو زمینهاآسماناخبارازو ائمه»استقرآن

علیـه (بـاقر امـام -10] 2و1ح1/264(کلینـی، انـد آگـاه شوندهپدیدو و آیندهگذشتهازامامان
بـرایش راهـر مـردي  و زیـان سودداشتمیو بنديلجامشماهايزباناگر: فرمودند) السالم

. کـرد تفـویض پیغمبـرش بـه راخلقـش امرخداوند-11)1ح1/256(کلینی،. دادممیگزارش
) کردندمیبرداشتمفوضهکهمعناییآننهاستادمرآنصحیحمعناياینجادرتفویضالبته(

و شـیخ مفیـد شـیخ کـه داشـت توجهبایدتفویضصحیحمعنايدرباب] (3ح1/266(کلینی،
-12) 330و309؛ مفیـد، 1/219(صدوق،اندپرداختهتفویضروایاتو تاییدنقلبهنیزصدوق
)1ح1/247(کلینـی، . شـود میآگاهاوعلومتمامازقبلی،امامعمرازدقیقهدر آخرینهر امام

بـن علـی «واسـطه بـه راروایـت یـک یحیی،محمدبنواسطهبهراروایاتاینازتا13کلینی
شـیخ نجاشـی، . کنـد مـی نقلاحمدقولاز»اصحابنامنعده«اصطالحباراروایت6و»موسی

؛ الطوسـی، 250اشـی، (النجانـد ستودهبسیاررایحییمحمدبنو میردامادصدوقشیخطوسی،
»موسـی بنعلی«مورددرولیحوزه)سایت: 1387اردکانی،؛ محیطی9و8و4/4؛ صدوق،495

بـن احمـد کـه گرفترانتیجهاینتوانمیمجموعدر. استنشدهثبترجالیکتبدرچیزي
نقـل درکـه خاصـی دقتبنابرچندهر. استبودهاطهارائمهعالیهصفاتبهقائلخودمحمد

نفـوذ جـو واوضـاع وکـرد مـی نقلمحدوديتعدادبرايفقطراخوداحادیثداشتدیثح
. دادنمیبیشترافرادبراينظرشدرراروایتشنقلاجازهغالیان
اتقیـاء ابـرار علمـاي تنهـا راائمـه ) یعفورابیبنعبداهللا: «(استآمدهکتاب75صفحهدر

ظـاهرا اینجـا دراسـتاد جنـاب .) کنـد میاشارهنیسخبنمعلیبااودرگیريو به(»دانستمی
توصـیف درکـه ابـراري علمـاي آنآیاکهگرددمشخصبایداند؛شدهمبحثخلطیکدچار
برداشـت و امثـالهم کـدیور آقـاي کـه اسـت مفهومیهمانمنظوراست،آمدهروایاتدرائمه
ابـرار علمـاي تنهـا راائمـه «عبـارت بیانبامدرسیدر اینجاظاهرا(هاست؟اینغیریاکنندمی

زبانازامروزهتعبیراز اینآنچهرا،ائمهازیعفورابیابنبرداشتخواهندمی»دانستمیاتقیاء
کهدهیممیارجاعزیارتیبهراشمامطلب،شدنروشنبهتربراي) بداندشود،میگفتهايعده
زیـارت همـین دراما»الْمتَّقینالْأَبرَارِالصادقینَاءالْعلَم«َکندمیتوصیفعبارتهمینباراائمه
سـازگار ابـرار، علمـاي «نظریـه مبـانی باکهاستنمودهتوصیفنیزدیگريعباراتباراائمه

ک  «َ،»حجۀِ رب الْعالَمین: َ«نیست ضـی أَر ک َفـخُلَفَائو کلَى خَلْقجِک َعجالغیبـۀ،  (طوسـی، »ح
عیسـی حضرتازروایاتینیز،سنتاهلمنابع؛ در1/442کلینی،: ك. ر؛ همچنین279لنص، ا
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هسـتند انبیـاء مانندعلم،نظرازکههستندپیامبر آخر الزماندر میانگروهیکهاستشدهنقل

ابـی ؛101-4/99الکشـاف، زمشخري،؛96-16/95القاري،عمدهمحمودبن احمد،بدرالعینی،(
برخـی توسطگفتمانی،در چنینابرارعلمايعقیده) 8/259تفسیرالبحرالمحیط،ی،اندلسحیان

و غیبـی الهـی علوماثباتدر عینامامانازنبوتتوهمنفینیزآنو دلیلشدهمطرحاصحاب
کـار بـه امـام توصیفدررا»اتقیاءعلماء ابرار«تعبیریعفور،ابیابنکهچناناست؛بودهایشان

،1390(ابطحـی، . کـرد مـی رد»انبیـاء االئمه«گفتمیکهرامعلیبیانتوصیفایناو ببردمی
شـده نقـل شـیعه کتـب دریعفـور، ابـی ابـن ازکهروایاتیچندذکربهاینجادرتراث)سایت

و ارادهاطاعـت یعفـور ابـن روایتیدر: داشتترصحیحتحلیلیبتوانويدربارهتاپردازیممی
(خـویی، . نباشـد عقالنـی ظـاهر بههرچندداردمیاعالمامامازاموريهمهدرراخودمحض

حقـایق ازکتـاب 75صـفحه پـاورقی درخـود سخنبرايمدرسیآقاي)249؛ کشی،10/98
راآنـان متقـدم شیعیانواطهارائمهاصحابازبسیاريکهآوردمیاستشهادثانیشهیداالیمان

ابـی ابـن سخناینآیا. اندنبودههمآنانعصمتبهقائلحتیوندادانستهمیابرارعلمايتنها
ازکـافی شـریف در کتـاب دیگرروایتیدراست؟سازگارائمهعصمتپذیرشعدمبایعفور

(کلینی،. اندالهیعلمدارانخزانهکه ائمهاستآمدهصحیحسنديبهیعفورابیبنعبداهللاقول
سـندي بـا یعفـور ابـی بنعبداهللاقولازصدوقتوحیدابکتدرروایتهمینمشابه)1/193

شدهنقل) ع(باقرامامازويقولازدیگرروایتی) و در152(صدوق،استشدهذکرمتفاوت
وسـیله بـدان ودهـد مـی قـرار بندگانسربرراخوددستکندقیامماقائمکههنگامی: «است
.» گـردد مـی کامـل افکارشانوجمععیبیوقصنگونههروبیماريوپریشانیازمردمعقول

یعفـور ابـی ابـن قولازدیگرروایتیدرهمچنین)2/675النعمه،تماموالدینکمال(صدوق،
وانبیـاء جمیعبهاقرارمانندرامهديوخودپدرانازائمهبهاقرار) ع(صادقامام«استآمده

اسـت، شـما فرزندانازنفرچندمینمهديمنآقايايپرسد، میعبداهللاداند،می) ص(محمد
الـدین، کمـال (صدوق،»)امامدوازدهمین(امامهفتمینفرزندانازپنجمیندهندمیپاسخامام

امامـان ازیعفورابیبرداشتچنانچهآیاونیست؟غیبازخبرصادقامامخبراینآیا)2/411
کنیـد نگـاه (همچنـین . داردمعناییچهنفر12بهامامانختمبهاصراربودابرارعلماتنهاشیعه

معتقدنـد ابـرار علماينظریهاصحاب)1013،1031،1089،1115موعود،مهديمجلسی،: به
و انـد لـدنی علـم یـا اکتسابیغیرعلمفاقد: تانیا. نیستندخداجانبازمنصوب: اوال: امامانکه

(کـدیور، اسـت ) ص(پیـامبر شـخص بهصرمنحآدمیاندرمیانو عصمتنیستندمعصوم: ثالثا
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وانـد بودهخبربادقیقاامامانتعدادازیعفورابیبنعبداهللاچونافراديچگونه) پس102-92
یعفـور ابـی ابنازروایتیدرباشد؟پیشینپیامبرانتمامبهاقرارهمانندبایدهاآنبهاقرارچرا
در)286(مفیـد، . کنـد مـی اشـاره فرشتگانبااوکردنو صحبت) ع(علیبودنمحدثبهامام

ام      : (خوانیممییعفورابیابنازصحیحسنديباکافیکتاب الْإِمـ وتمع قَـالَ لَـای ه أَبِـی عبداللـَّ
هإِلَی یوصفَی هدعنْ بکُونُ منْ یم لَمعتَّى یمنتظرامامکهشودمیبرداشتاینجزروایتازآیا) ُح

دراسـت؟ سـازگار ابـرار علمايبا نظریهاینآیابشناساند؟اوبهرابعدامامخداوندتاماندمی
مـردي کهبودم) ع(صادقحضرتخدمت: گفتیعفورابیابن: استآمدهکشیرجالکتاب

وشـدم خـارج فوريمنبپرهیز،پستمردمانازفرمودامامخواستوروداجازهقیافهخوش
امامـت، بخـش (خسـروى، اسـت غـالی مـردي اوشدمعلومشدمجویااوعاوضاواحوالاز

خبـر ندیـده فـرد ازآگـاهی وامـام غیـب علـم بـر روایتاینآیا) 3/221بحاراالنوار،ترجمه
ابـی ابـن در حضورحسین بن ابى العالء: استآمدهصحیحسندبادیگرروایتیدردهد؟نمی

: گویـد اسـت، جفر ابیضمننزددرراستیبه: فرموندمىکهشنودمی) ع(صادقاز امامیعفور
احکـام ابراهیم،صحفعیسى،انجیلموسى،توراتداود،زبور: فرموداست؟چیزآنچه: گفتم
استآندرحالاینباباشدقرآنىآندرکهنیستممعتقد،)ع(فاطمهمصحفوحراموحالل
)1/240(کلینی،. نداریمنیازاحدىبهماودارندنیازمابهآنبهراجعمردمآنچه

دریعفـور ابیبنعبداهللاچونافراديتوسطرابیتاهلصفاتانکارهايبعضیریشهاما
خـود ازکـه کننـد مـی دعـوت تقیهبهراخودیارانائمهکهکردجووجستبایستمیروایاتی
اگـر )3/133؛ همـو، 2/221،218(کلینی،. استشدهنقلروایاتایننیزیعفورابیبنعبداهللا

غـالت بـا البتـه وبودنـد غـالت نفرتوبغضیعفور موردابیبنعبداهللامانندائمهاصحاب
ائمـه بـه امورتفویضدرچهآناننابجاياعتقادعلتبه)138و148(کشی،کردندمیمخالفت

بعضـی بـا راسـتا نایـ درچنانچـه اگـر واسـت بودهآنانبهدادنالهویتمقامدرچهواطهار
فکـر منشـا جهـت بهکردندمیمخالفتشدمیابرازآنانتوسطکهنیزائمهبشريفوقصفات

صـورت نبـود فهـم قابـل همـه برايکهصفاتایننیافتنگسترشهمچنینوغالتنادرست
راهزازایشاناستداللموردروایتموردهمچنین در. اندبودهتقیهبهماموراینانواستگرفته

ادامـه درامامکهچناناند،نکردهنقلکاملمتاسفانهرابحارروایتایشان؛96صفحهپاورقیدر
اوبـه مسـتقیم غیـر واقـع درکننـد، مـی آدمخلقتجریاندرمالئکهاعتراضبهاشارهروایت

درزرارهآنکـه ضمننیست،کافیتوعلمواينشدهمتوجهدرسترامطلباینتو: گویندمی
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. شـد شـیعه ) ع(بـاقر امـام زمـان درکـه چـرا است،بودهتشیعبهاوگرایشابتدايدوران،آن

احادیـث درکهگویدمیباقرامامبهزرارهکههنگامی157صکشیرجالروایتدرهمچنین
سـپس مطالـب، کـدام پرسـند مـی امـام هسـت اسرائیلبنیاحادیثازترعجیبمطالبیشیعه

کـه اسـت آنمهـم نکته،»حقفانهابهافصدق: قالنعمقلتالغیبه،تریدلکلعقال: «گویندمی
(طارمی،کندقبولتوانستهنمیواستبودهسنگینزرارهبرايغائباماموجودوغیبتمسئله
چیـزي نیـز روایـت اینازکافیروایتبهایشانارجاعمورددرهمچنینتراث)سایت،1388

ازبعضـی راسـتی بـه : فرماینـد میحضرتوبینیمنمیامامتوسطغالت،خواندندروغگوجز
ایشـان دروغبـه شـیطان کـه گوینـد میدروغبدانجاتاچسبانندمیشیعهبهراخودکهکسانی
! ؟!داردغالیانتوسطحدیثیکتبتحریفبردالروایتاینچگونهحال. باشدنیازمند

: نویسـد مـی الـدرجات بصـائر کتـاب موردردنویسنده: نویسندهمناقشهموردکتببررسی
الـدرجات بصـائر کتـاب موجـود کبـراي نسخهازبزرگیبخشکهداردوجودجدياحتمال«

کتـاب توثیـق ضـمن عـاملی حرو شیخمجلسی) عالمه17طباطبایی،(مدرسی.» باشدالحاقی
الشـیعه، ائلوسـ عـاملی، ؛ حـر 1/27(مجلسی،. اندآوردهخودمداركمصادرجزءراآنبصائر

علـم وو غالیـان غلـو روایاتی در نفیبصائرالدرجات،کتابهمیندراینکهبرعالوه)20/39
درمعصـومان بـه مربـوط روایـات عمـده کهآنجااز)26/170(مجلسی،. استشدهنقلغیب
ازبسـیاري مقایسـه از: کـه داشـت نظـر دربایستمیلذااستشدهبیانکافی) الحجه(کتاب
کلینـی کـه اسـت معلوموضوحبهالکافیالحجهکتابباموجودالدرجاتبصائرکتابابواب
راموجودنسخهمادرواصلینسخهقوياحتمالبهوبصائرکتابالکافی،کتابتالیفهنگام

بـرده بهـره کتـاب اینازهاآنعناوینوابوابتنظیموتعییندرتنهانهوداشتهچشمپیشدر
بااست،کردهنقلکتابشدررابصائراحادیثالحجه،کتابابواببسیاريدرتیحبلکهبرده،
بـرخالف والتوحیـد یـا والحجـه هـاي کتـاب ابـواب درکمدستقصدشکلینیوصفاین

هرکتاباینازکلینیاستفادهصورتهردر. نبودهمعتمداحادیثتمامینقلفقهیهايکتاب
عالمتـی تواندمیويتوسطبابایندرمتعددروایاتذکرو»نویسیمستخرج«شیوهبهچند

. باشـد آننویسـنده بـه الـدرجات بصـائر کتـاب ازباباینشدهنقلروایاتاستنادصحتبر
رانوشتهاینبرايغالیمنشاوجوداحتمال»المصطفیبشارة«کتابمورددرمدرسیهمچنین

آقـا کـه هنگـامی کـه داشتنظردررااینبایداام)121-120طباطبایی،(مدرسی. کندمیبیان
استفعالیراویانازآملیطبريشیخ: «نویسدمیتشیعجهانزبدهشناسکتابطهرانیبزرگ
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وينیـز عاملیحرشیخو»استکردهروایتراپیامبراحادیثاساتیدشازگستردهطوربهکه
بشـار کتاباواست،اطمینانموردودرالقجلیلمحدثینازفرزانهشخصیتاین«ستاید میرا

؛ 3/117الذریعـه، طهرانـی، بـزرگ (آقا.» استآوردهتحریررشتهبهبخش17درراللمصطفی
نویسـنده بـردن سـوال زیـر بـراي جایی) 1/20الملوك،واالممتاریخمحمدبن جریر،طبري،

بحرانـی، محقـق مجلسی،مهعالدیلمی،حلی،عالمهمهممنابعازکتابایناز طرفیماند،نمی
شـمار بهادعیهوحدیثیکالمی،فقهی،هايکتابتالیفوتدویندرو دیگرانعاملیحرشیخ
نظـر درنیـز راایـن بایـد شـیرازي) همچنـین  مکارم؛ سایت2/234عاملی،حر(شیخ. رودمی

حتـی ورسـی مدآقـاي جنـاب بیـان بنابرکهکبیرهجامعهدعايروایتمانندروایتیکهگرفت
صـدوق شـیخ جنـاب خودتوسطاست،آمیزغلومضامینازمملوطوسیشیخوصدوقشیخ

االحکـام تهذیبکتابدرطوسیشیخوالفقیهیحضرهالمنوالرضااخبارعیونکتابدودر
ایـن بـا روایـاتی در کتابیآنکهمحضبهتواننمیلذا. داردتاملجايخودکهشود،میآورده

توسـط شـده جعـل راکتـاب آنروایتو یابردسوالزیرراکتابسندیتیافت،ارمضمون
تخصصی)مجالتپایگاه،1386سند،: ك. رجامعهزیارتسند(در مورد. دانستغالت
و درداندمیمعتبرو غیرضعیفراکافیکتابروایاتاکثرنویسندهکتاب101صفحهدر
راايچهارگانـه اصـطالحات شـیعه علمـاي ازمتاخران: کرداشارهزیرنکاتبهتوانمیپاسخ
-3حسـن -2صـحیح -1اند:کردهوضعخبرراويحاالتاختالفاتاعتباربهواحدخبربراي
اثـري هیچاصحاببیندرهفتمقرنتااصطالحاتاینازاستاینمعروفضعیف.-4موثق
ایـن آمـدن بوجـود ازهـدف شود،نبیااستالزمآنچهواستروشنآنحالکهاستنبوده

حلـی، (محققاستکردهزمینهایندرکاملیبحثالعاملیالدینبهاءکهباشدمیاصطالحات
منـوال همـین طبـق بـر )45؛ سبحانی،4-3مشرق الشمسین،؛ بهاءالدین العاملی،1/60المعتبر،

) متعـارف 25مقدمـه، (کلینی،داندمیصحیحکافیشریفکتابدرراخوداحادیثنیزکلینی
یـا اسـت داشـته وجـود اودراعتمادمقتضیکهبودهحدیثیهربهصحیحاطالقمتقدمانبین

بـا راقـدما اصـطالح نیستبنالذاباشد،همراهشدهمیخبربهوثوقباعثکهايقرینهبااینکه
)45(سبحانی،) دادهانجاممدرسیاینجادرکهکاري(نمودخلطمتاخران

گیريیجهنت
جریانـات بـر بنـا تـاریخ طـول درغالیـان هرچندکهاستضرورينکتهاینذکردر پایان
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مورداینصرفبهامازدندخودعقایدراستايدرروایاتجعلبهدستهابر آنحاکمفکري

غلوکننـدگان نیزو گاهیدانستآنانو پرداختهساختهرامضامیناینباروایاتتمامتواننمی
بایستمیکهاند،کردهکمک) روایتدرجعلیگونههیچبدون(احادیثاینبیشترنشربهتنها
اسـرار برخـی . استمناسببسترينیازمندغیبیاسرارازرازگشاییهمچنین. دادقرارنظرمد

گمراهـی بـه رابرخـی اسـت ممکـن حتیوندارندراهاآنپذیرشتابمردمکهاستچنان
درخـویش غیبـی از اظهار دانـش ) علیهم السالم(ائمهامتناع. براندبیرونمیانهراهازوکشانده

شـما ازیـک هربخواهماگرخدا،بهسوگند: «فرمایدمی) ع(علیکهچنان. قرار داردراستااین
اسـت، چگونـه امورشتمامچونوچندورودمیکجابهواستآمدهکجاازکهدهمخبررا

! هـان . دهیدبرتري) ص(اللّهرسولبهمراورویدجلوراهبهمندربارهترسممیمااتوانم؛می
خطبـه (رضـی، »گـذارم مـی میـان درامانند،درغلوگوییبیمازکهخواصیباراهارازاینمن

175( .

منابع
کریمقرآن

ق.1376،ششمکتابچى، چاپ،تهران،األمالیمحمدبن على،ابن بابویه،
ق.1398،جامعه مدرسین، چاپ اول،قم،التوحید،______________

اول،نشرجهان چاپتهران،،الجوردىمهدي،عیون أخبار الرضا علیه السالم،______________
.ق1378

دفتر انتشارات اسـالمى  قم،،چاپ دوماکبر غفارى،علی،من الیحضره الفقیه،______________
.ق1413، جامعه مدرسین حوزه علمیه قموابسته به 

ق.1364اسماعیلیان، موسسهقم،،الغضائريابنرجالحسین،احمدبنغضائري،ابن
ق.1383، انتشارات دانشگاه تهران،الرجالکتابعلی،بنحسنحلی،الدینتقی

.1385اسراء، نشرمرکزقم،سوم،چاپ،والیتشمیمعبداهللا،آملی،جوادي
.1389چهارم،اسراء، چاپنشرمرکز،دینیمعرفتهندسهدرعقلمنزلت،____________

اسراء، چاپنشرمرکزقم،،)کریمقرآنتفسیر موضوعی(قرآندرو نبوتوحی،____________
.1385سوم،
.1388اول،کتاب، چاپبوستان،دیناحکامبیاندرمعصومینتقیهسعید،دلگشا،زادهحسن
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عبـداللطیف حسـینى   ،کفایۀ األثر فی الـنص علـى األئمـۀ اإلثنـی عشـر     على بن محمد،زى،خزازرا

.ق1401بیدار، قم،کوهکمرى،
ق.1410نشر آثار شیعه، مرکزقم،،الحدیثرجالمعجمابوالقاسم،خوئی،

.1387اول،زیتون، چاپاحمدوند،محسن،شناسیحدیثجعفر،سبحانی،
ق.1426اول،چاپ،)ع(صادقامامموسسه،)سومگاهیآ(غیبعلم،_________

.1379صالح،صبحیکوششبه،البالغهنهجحسین، بنمحمدالرضی،شریف
ق.1404مکتبۀآیۀاهللا المرعشی النجفی، ،قم،چاپ دوم،بصائر الدرجاتمحمد بن حسن،صفار،
.1381اول،کتاب، چاپتانبوسموسسه،استنباطدرتقیهنقشاهللا،نعمتفروشانی،صفري
ق.1420ستاره، انتشاراتقم،،الفهرستمحمدبن حسن،طوسی،

ق.1381حیدریه، انتشاراتنجف،،الطوسیالشیخرجال،______________
ق.1411دارالذخائر، قم،،الحلیالعالمهرجالحسن بن یوسف،عالمه حلى،

،چـاپ دوم ،)القدیمـۀ -ط(صطفى لشیعۀ المرتضىبشارة المعلی، بنمحمدآملی،طبريعمادالدین
ق.1383المکتبۀالحیدریۀ،،نجف
مؤسسـۀآل  قـم، اول،چـاپ رجایى،مهدي،الرجالمعرفهاختیار-الکشیرجالمحمدبن عمر،کشى،

ق.1409البیت علیهم السالم، 
،چـاپ چهـارم  على اکبر غفارى و محمـد آخونـدى،  ،)اإلسالمیۀ-ط(الکافیمحمدبن یعقوب، کلینى،
.ق1407دارالکتب اإلسالمیۀ، تهران،

المطبعـۀ العلمیـۀ،   قـم، ،چـاپ دوم ،عرفانیـان یـزدى  غالمرضا،الزهدحسین بن سعید،کوفى اهوازى،
ق.1402

، دارإحیاءالتراث العربیبیروت،دوم،چاپ،)بیروت-ط(بحاراألنوارمحمدباقر بن محمدتقى،مجلسی،
ق.1403

چـاپ  دوانـی، علـی ،)بحـاراألنوار 51ترجمه جلـد (مهدى موعود،____________________
.1378اسالمیه، تهران،،بیست و هشتم
دفتـر نشـر  هشـتم، چاپاللهی،آیتسیدمحمدتقیدکتر،تاریخمسیردرتشیعحسین،محمدجعفري،

.1374اسالمی، فرهنگ
غـزال،  چـاپ تهـران، هشتم،چاپدپناه،ایزهاشم،تکاملفراینددرمکتبحسین،طباطبایی،مدرسی
1389.
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رسـول قرائـی، سـیدعلی ،هجرينخستینقرنسهازشیعهمکتوبمیراث،_______________

.1386مورخ، نشرقم،اول،چاپجعفریان،
کتابفروشى علمیـه اسـالمیه،   تهران،اول،چاپ،ترجمه مصطفوى،أصول الکافی،سیدجوادمصطفوي،

1369.
دارالفکـر، شـیروانی، علـی ،امامعلمبابدرپژوهشیمحمد حسین طباطبایی،د حسین ومحممظفر،
1385.
المـوتمر العـالمى   ،قمو محمود محرمى زرندى،على اکبر غفارى،،االختصاصمحمد،محمدبنمفید،

ق.1413اول،اللفیۀ الشیخ المفید، چاپ
کنگره جهانى هزاره شـیخ  قم،ابطحى،محمدباقر،مناسک المزار-کتاب المزار،_____________

ق.1413اول،مفید، چاپ
نیـا، کریمیمرتضیویرایشوکوششبه،تطورو سیرهاخواستگاهاسالمیحدیثهارالد،موتسکی،

.1390دارالحدیث، ونشرچاپسازماناول،چاپ
.1388ومذاهب، ادیاندانشگاه،)مقاالتمجموعه(امامعلممحمدحسن،نادم،
ق.1407انتشارات جامعه مدرسین، قم،،رجال النجاشیعلی،احمدبنشی،نجا
اینترنتیهايسایت

: تکاملفراینددرمکتبکتابنقدهاي(تهران،دانشگاهفنیدانشکدهآموختگاندانشازجمعی*
ا،علیرضـ ؛ فرجپـور، 1388مرداد دین،ماهدر فرایند تکامل، کتابمکتبتحلیلیبررسیحسن،طارمی،
سـبحانی، ؛1385اسـالم،  درامامـت جایگـاه محمـد، زاده؛ صدر1385مفوضه، آرايوتفویضاندیشه

نقـدى بـر یـک کتـاب،     حسـن، ؛ یوسفیان،1387تکامل، در فرایندمکتبنقد کتابجلسهمحمدتقی،
ى تاملمجید؛ رضایی،1388تکامل، فراینددرمکتبکتابدرطرفیبینقضمهدي،تنی،؛ چهل1386

، »مکتـب در فراینـد تکامـل   «نقدي بـر کتـاب  حسین،؛ کهفی،1375در حدیث و درك تاریخى عقاید، 
امامـت،  مقـام بـودن معجزهعبداهللا،آملی،؛ جوادي1385شده، فراموشقرائتمحسن،؛ کدیور،1388
خی، غیرتارینظریهنقد یکحسن،؛ انصاري،1384دعوى تحریف مفهوم امامت، بهزاد،؛ حمیدیه،1387
.1387،)ع(امامغیبعلمحسن،؛ یوسفیان،1387

تحریـف دعـوي بهـزاد، حمیدیه،؛1390امام، غیبعلمازشیعیانفرایند آگاهیعبدالحمید،(ابطحی،
محمدصـفر، ؛ جبرئیلـی، 1382علـی،  امـام دانشـنامه اهللا،نعمتفروشانی،؛ صفري1384امامت، مفهوم
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تکامـل،  در فرایندمکتبکتابدرتاملیمحمود،افزا،؛ هدایت1386در فرایند تکامل، در مکتبتاملی
.1387تهاجم، فراینددرمکتبمرتضی،؛ رضوي،1388

www. toraath. com) تراثپایگاه(

)شیعهکتبشناسی،کتابقسمت(پایگاه اطالع رسانی دفتر آیۀاهللا العظمی مکارم شیرازي،*
www. makaremshirazi. org

.www. zamaanehهاامیدها و نومیدي: نقد حال تشیع،)1387اسفند1(حسینباطبائی،طمدرسی*

com

و در پرتو عقلامامتبازاندیشیعلی،؛ ربانی،1386کبیره، جامعهزیارتسندبررسیمحمد،(سند،* 
طبایی،طبا؛ مدرسی1388دین،ماهطباطبایی، کتابمدرسیجوابیهبهپاسخحسن،؛ طارمی،1385نقل، 

ذریح بن محمد محاربی محـدث صـادق،   ابوالحسن،سبزواري،؛ ربانی1388طارمی، بهجوابیهحسین،
تحقیـق یپیرامـون   جعفـر، ؛ سـبحانی، 1385تاریخ، گذردرامامتاندیشهمحمد صفر،؛ جبرئیلی،1389

www. noormags. com) تخصصیمجالتپایگاه(.1365رجال ابن غضائري، 

) 1386دي10(طباطبائی،سیمدربامصاحبه*
www. tabnak. ir) تابناكسایت(

) ش1376(جعفـر سـید ربـانی، ] [محمدبن یحییعطارقمی،،)1387/7/18(احمداردکانی،محیطی* [
)] ع(احمدبن محمد بن عیسی قمی راوي سه معصوم

www. hawzah. net) پایگاه اطالع رسانی حوزه(

) واسالمیانسانیعلومپرتال(،)1384رجال، نقددرنجاشیوشررحیمه،شمشیري،-مهديجاللی،*
www. humanitiesportal. com

.1384شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی، جریانمحمدتقی،بیدگلی،دیاري*
www. ensani. ir) انسانیعلومجامعپرتال(

فشردهلوح
.1388اسالمی، تیرماه علومکامپیوتريتحقیقاتمرکزقم،،2/1نسخه النوردرایهافزارنرم*
.1390آبان اسالمی،علومکامپیوتريتحقیقاتمرکزقم،،5/3االحادیث جامعافزارنرم*
.1389اسالمی، بهمن علومکامپیوتريتحقیقاتمرکزقم،اسالمی،کالمکتابخانهافزارنرم*
نامهپایان
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ارشـد شناسـی کـار ابرار،علمايو فرضیهشیعهکالمیتبمکدرامامتنظریهبررسیثمینه،فوالدگر،*

.1389اصفهان، آباندانشگاهزاده،کرباسیدکتر علیحسینی،حاجمرتضیدکترغرب،فلسفه
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