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چکیده
پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی به واکاوی روش کلبرگ در فهم قووای بروری
امام ،بر مبنای مقاله « »Vision and the Imamsو بوا روکروردی بوه فقوه الحوثکا امامیوه
می پردازد .نتاکج پژوهش بیانگر آن است که نقاط قوّت متعوثّدی در روش کلبورگ ودوود
دارد که عبارت است از :اذعان به وضعیّت ردالی برخی از راوکان؛ تطبیق افراد مودوود در
اسناد حثکا؛ استناد به منواب معتبور عویعی؛ دقدوت در منواب برخوی رواکوات؛ تودوه بوه
آفت های احتمالی در هنگام صثور و نقل حثکا؛ ارائه عواهث قرآنی و رواکی بورای قووای
نظری امام  ،بینا ساختن نابینا توسّط امامان ،مسخ دعمنان عیعه و تفاضل مقوام اماموان7
بر حضرت ابراهیم و استفاده از احادکا مشابه و معوار بورای تبیوین زموان دقیوق
دستیابی امام بر عمود نور ،عباهت حضرت ابراهیم و امامان در مشواهثه ملرووت،
قابل مشاهثه بودن امام برای تمامی مردم و نشان دادن غیو بوه دکگوران توسوط اموام.
روش کلبرگ آسی هاکی نیز دارد ماننث بیدقدتی در برخی انتسوا هوا ،اسوتفاده از منواب
نامعتبر کا خثعهدار ،مرادعه نرردن به منواب لوووی معتبور در فهوم معنوای واهه و تودوه
نثاعتن به سب صثور حثکا در برخی موارد .اکن آسوی هوا مودو ارائوه برخوی آرای
موهوم ماننث قابل مشاهثه نبودن فرعتگان برای امام پو از دسوتیابی بوه مقوام اماموت
عثه است.
کلیدواژهها :کلبرگ ،فهم حدیث ،خاورشناسان ،قوای بصری ،امام.
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مقدمه

امامت از منظر عموم شیعیان ،منصبی االهی و ریاست عام و فراگیر دینی و دنیایی برای
افراد مشخّصی به نیابت از پیامبر

قرآن (مائده ،)6 :سیره نبوی

(محقّق حلّی )603 :1241 ،است و دارای شواهدی از

(مفیدد ،)683 /4 :1216 ،روایدا

(صددو )23 /1 :1638 ،،و

براهین عقلی (علم الهدی )131/1 :1210 ،است و کارکردهای مختلفی در جنبههای مختلد

زندگی انسان دارد .این مزایا توجّه غیرمسلمانان را نیز به آموزه امامت جلب کرده است.

خاورشناسان پژوهشهایی را بر مبنای احادیدث انادام دادهاندد کده روآ آنهدا در فهدم
احادیث درخور بررسی است.
کلبدر

از جملدده خاورشناسدانی اسدت کده دربددارة آثدار شددیعی و آمدوزه امامددت،

پژوهش های درخورتوجّهی اناام داده است؛ پژوهش حاضر به منظدور واکداوی نقّادانده
روآ وی در فهم احادیثِ ویژگیهای امام ،به بررسی مقاله وی با عنوان «امدام و قدوای

بصری» با رویکردی به فقه الحدیث امامیه می پردازد .برای سناش روآ خاورشناسدی
که روشش با روآ محدث متفاو

است ،توجه شود.

است ،باید به منبع مشترک آن دو که همان روایدا

نتیاه تتبّع نگارنده آن است که از مقاله مذکور فقط ترجمهای منتشدر شدده (کلبدر ،

 ) 116- 128 :1610و اثددر دیگددری روآ و محتددوای آن را بررسددی نکددرده اسددت .هددد
پژوهش حاضر نقدِ روآ کلبر

با رویکردی به فقه الحدیث روایا

استنادشده اسدت.

باید توجّه داشت که واکاوی روآ فهم حدیث خاورشناسان در حوزه امامت ،پژوهشی

نوآورانه است.

آنچه اهتمام به این پژوهش را ضروری و مهم میکند عبار

است از :لزوم اصالح

رویکرد خاورشناسان به آموزه امامت و تبیین آن بدر اسداا احادیدث ،ضدرور

تبیدین

آموزه امامت توسّط محقّقان شیعه با توجه به مسئله گفتوگوی ادیان و ضرور تدممین
ادبیّا تفاهمی و تعاملیِ قوی تر برای معرّفی تشیّع در عرصههای مذکور ،فقدان اهتمدام

به پژوهشهای حدیثی به منظور تبیین معار

پاسخ گویی به شبها

شدیعی در سد ب بدینالملد و ضدرور

حدیثی و کالمیِ خاورشناسان در زمینه امامت.
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نگارنده درصدد ترسیم سامانه ای منسام و مبنایی از روآ خاورشناسان بدرای فهدم

روایا

مرتبط با مسئله امامدت اسدت .بدا اسدتفاده از نتدای ایدن پدژوهش بده اهددا

ارزشمندی می توان دست یافت از جمله :مقابله با انحرا های احتمدالی بدا رویکدردی
مناسب ،شناسایی نقاط قوّ

وحیانی ،شناسایی نقداط ضدع

روآ خاورشناسان و استفاده از آن در تروی آمدوزههدای
روآ خاورشناسدان و نقدد و اصدالحِ نقد

اصالح روآ خاورشناسان در فهم روایا

به ویژه روایا

هدای آن،

مدرتبط بدا مسدئله امامدت و

توجه به رویکرد فقه الحدیثی در کنار رویکرد کالمی در مسئله امامت.
معرفی کلبرگ
اتان کلبر (Kohlberg

 ) Ethanدر  1126میالدی در فلس ین اشغالی به دنیا آمد و پس از

طیّ مراح تحصی  ،در  1131مدیالدی مددرک دکتدرای خدود را از دانشدگاه آکسدفورد
دریافت کرد و اکنون در دانشگاه عبری بیتالمقدا (اورشدلیم) بده تددریس و تحقیدق

مشغول است .او دارای آثار پژوهشی متعدّدی دربداره شدناخت اسدالم ،شدیعه و امامدان
است و میتوان به  23مدخ که تملی او است ،در دایرةالمعدار هدای مختلفدی نظیدر

ایرانیکا و دین و اسالم اشاره کرد (نویسندگان .)130 :1610 ،در پدژوهش حاضدر ،از میدان
آثار متعدّد وی ،مقاله «امام و قوای بصری» ( )Vision and the Imamsانتخاب شد که در آن،

با تتبّع در منابع حدیثی و تفسیری شیعه ،به بررسی جنبه های مختل
پرداخته است.
بررسی آثار پژوهشی کلبر  ،نشان می دهد کده اعتقدادا

قوای بصری امدام

دیندی و پایبنددی وی بده
1

یهودیت ،نقش انکارناپذیری در گرایشهدا و دیددگاههدایش دارد .روآ پدژوهش وی

بیشتر بر تاریخی نگری ( )Historicismاستوار است که براسداا آن ،هدر اندیشدهای ،هدر

چقدر هم که عمیق و ژر باشد ،نمیتواند از چارچوب زمانِ تحقّدق خدود ،فراتدر رود
( )Hegel, 2001: 95و چون مبنای این روآ ،تحلی بر اساا معیارهای تاربی ،تداریخی
و مادّی است و عوام ماورائی را نادیده میگیرد ،ادّعاهایی مانند ساختگی یا م دابق بدا

واقع نبودن یا اغرا،آمیز بودن پدیدههدایی را دارد کده زاییدده تحدوّال

(امیری.)114 :1610 ،

تداریخی اسدت
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نمودار پیشنهادی در فرایند فهم حدیث

نموداری که در ادامه ترسیم شده است 2،میتواند در فرایند فهم روایا
الگوی مناسبی باشد:

روآ کلبر

و بررسی و نقد

واکاوی نقّادانه روش کلبرگ در فهم احادیث
نقاط قوّ

شرح است:

و ضع

روآ کلبر

در فهم احادیث بر اساا نمدودار پیشدنهادی ،بددین

 - 1مرحله اول :دستیابی به حدیث صحیح
هنگامی می توان به فهم متن حدیث پرداخت که متن آن یقینآور باشد و از نظر سدندی
و متنی از وثاقت کاملی برخوردار باشد .از این رو ،دو مرحله اساسی برای دسدتیابی بده
حدیث صحیب ،تمیید «صحّت سندی» 3و «صحّت متنی» 4است.
 -1-1نقاط قوّت کلبرگ در مرحله دستیابی به حدیث صحیح

نقاط قوّ

روآ کلبر

در مرحله دستیابی به حدیث صحیب بدین شرح است:

 -1-1-1اذعان به وضعیّت رجالی برخی راویان

خاورشناسان به طور تخصّصی به بررسی رجالیِ افراد موجود در سند روایا نپرداختهاند،
امّا در برخی موارد ،به وضعیّت رجالی برخی افراد ،اشارهای شده است که میتوان آن را
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نشانه آگاهی آنها از اهمیّت این مسئله نزد مسلمانان دانست .کلبدر

در مقالده «امدام و

قوای بصری» حدیثی را نق کرده ،در پاورقی تمکید میکند که از راوی این حدیث ،یعنی

هاشم بنزید ،در کتابهای رجدالی سدخنی بده میدان نیامدده

(73

 )Kohlberg, 2003:و بده

اص الح ،از نظر رجالی ،فردی ماهول است .نتیاه تتبّع نگارنده در کتب رجالی معتبر نیز

آن است که فرد مذکور ،ماهول و نظر کلبر
کلبر

صحیب است.

در ادامه ،حدیثی را ذکر می کند بدا ایدن مودمون کده فدردی بده ندام محمّدد
خدمت آن حودر

بن سنان ،در دوران خردسالیِ امام جواد

مسب دست آن حور  ،بینایی اآ را باز مییابد .کلبر

ابنسنان ،اغلب متّهم به غلو شده است

(47

مدیرسدد و بده سدبب

در پاورقی مقاله ،تمکید دارد که

 .)Ibid:تتبّدع نگارندده در آثدار معتبدر رجدالی

نشان می دهد که درباره وضعیّت رجالی محمّد بنسنان اختال
یک سو ،وی موردِ طعن قرار گرفته (طوسی ،)203 :1240 ،ضعی

نظر وجود دارد؛ زیرا از

شمرده شده (همو:1636 ،

 )632و به غلو و جع حدیث نیز متّهم شده اسدت (ابدنالغودائری )14 :1632 ،و بدر ایدن
اساا برخی ،هیچ التفاتی به روایا

متفرّد او نمیکنندد (نااشدی .)648 :1631 ،از سدوی

دیگر ،برخی نیز به سبب اینکه بزرگانی چون شیخ طوسی از او روایاتی نق کردهاند ،او

را ثقه دانسته (خویی )131/13 :1634 ،و تمکید دارند هرچند که وی در مددّتی از زنددگانی
خود دچار لغزآ شد ،امّا سراناام ثابت قدم ماند و مدورد توثیدق امدام جدواد

گرفت (عرب ،نقی زاده.)133 :1610 ،
کلبر

قدرار

در جای د یگری نیز به وضعیّت رجالیِ راوی اشاره کرده است؛ وی با استناد

به کتاب تنقیب المقال علّامه مامقانی ،تمکید دارد که شخصدی بده ندام ابدوعروه ناشدناخته
است

(142

 .)Kohlberg, 2003:تتبّع در کتب معتبر رجالی بیدانگر آن اسدت کده تنهدا شدیخ

طوسی در کتاب رجال خود ،از ابوعروه به عنوان یکی از یاران امام صاد،
است (طوسی )133 :1636 ،امّا وضعیّت رجالی وی مهم است.
 -2-1-1تطبیق افراد موجود در اسناد حدیث

از دیگر نکا

تممّ برانگیز ،دقّت کلبر

یاد کرده

در ت بیق شخصیّت رجالی دو فدرد مشدابه در

سند دو روایت مشابه است .وی دو روایت را از دو منبعِ متفاو  ،نق میکندد (طوسدی،

)133 :1636؛ در روایت اوّل ،فردی به زن کوری در مدینه میرسد و سپس ،بدا آن زن در
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مکّه مالقا

بن ابی طالب

می کند .آن زن پدس از آنکده خودر -کده خدود را از زمدره شدیعیان علدی
توصی

میکند  -برای وی دعا مدیکندد ،بیندا مدیشدود (بحراندی:1216 ،

 . )33/4در روایت دوّم ،فردی در راه مکّه در کنار جاده ،زن کدوری را مدیبیندد و در راه
بازگشت ،درمی یابد که آن زن در اثر دیدار با پیامبر

است (فرا کوفی . )448 :1210 ،کلبر
صِر

محبّت به امام علی

این روایا

و حور

علدی

بیندا شدده

را برای بیان این نکته آورده است کده

 ،بینایی را باز میگرداند و تمکید دارد که «اعمش» موجدود

در سند هر دو روایت ،یدک نفدر بدوده کده همدان «سدلیمان بدنمهدران اعمدش» اسدت

( . )Kohlberg, 2003: 141تتبّع نگارنده در کتب مرتبط و کتب رجالی ،بیانگر صحّت ادّعدای
کلبر

است ،البتّه در کتب رجالی تنها به این نکته اشاره شده که سدلیمان بدنمهدران از

یاران امام صاد،

است (طوسی )411 :1636 ،و برخال

نظر برخی متخصّصدان مبندی

بر ماهول بودن وی )حلّی ،)133 :1624 ،او از نظر رجالی ،فردی مهم است.
 -3-1-1استناد به منابع معتبر شیعی

کلبر

در مقاله «امام و قوای بصری» از منابع معتبر و متعدّد حدیثیِ شیعه استفاده کدرده

است از جمله :امالی ،کمال الدین و اتمام النعمه و الخصال از شیخ صددو ،،الکدافی از
از صفّار قمی ،الخرائ و الارائب از ق دبالددین راونددی،

شیخ کلینی ،بصائر الدّرجا
کام الزیارا از ابن قولویه ،االختصدا از شدیخ مفیدد ،مناقدب آل ابدیطالدب از ابدن
شهرآشوب مازندرانی ،اثبا الهداه بالنصو و المعازا از شیخ حر عاملی .همچنین
از منابع معتبر تفسیریِ شیعی از جمله تفسیر قدرآن از عیاشدی ،تفسدیر صدافی از فدی
کاشانی ،تفسیر از علیّ بنابراهیم قمی و تفسیر البرهان از بحرانی بهره برده است.
 -4-1-1دقّت در منابع برخی روایات

در اناام معازا  ،روایتی را از
و امامان
کلبر در ادامة مبحث نقش مسب پیامبر
ابن شهرآشوب (ابن شهرآشوب مازندرانی )113/1 :1631 ،نق کرده ( ،)Kohlberg, 2003: 151در
پاورقی خاطرنشان میکند که منبع اصلی این روایت ،کتاب ابانة الکبری [اثری سه جلدی

(ذهبی ])141/13 :1212 ،از ابن ب ة الکبری است که فقط بخشدی از آن بداقی ماندده اسدت

(.)Kohlberg, 2003: 151

واکاوی روش کلبرگ در فهم قوای بصری امام با رویکردی به فقه الحدیث امامیه 99 /

 -5-1-1توجه به آفتهای احتمالی در هنگام صدور حدیث

کلبر

روایتی درباره توانایی امام صاد،

در بینا نمودن فرد نابینا نق میکند ،با ایدن

مومون که امام با مسب دیدگ انِ ابوبصیر ،او را بینا ساخت ،سپس بار دیگر چشمان وی

را مسب کرد و دوباره ابوبصیر را به حالت نابینایی بازگرداند (ابن شدهر آشدوب مازنددرانی،

 . )461/2 :1631کلبر

در ادامه ،علّت این کار امام را رعایت تقیّه مدیداندد؛ زیدرا قددر

امام در بازگرداندن بینایی ،رازی است که اگر آشکار شود ،ممکن است هم امدام و هدم
شاگرد وی را به خ ر اندازد ( .)Kohlberg, 2003: 142کلبر در پاورقی میگوید کده ایدن

راز حفظ نشد؛ زیرا هنگامی که ابوعروه و ابوبصیر وارد خانه امام میشوند ،ابوبصیر بده
پناره کوچکی که در نزدیکی سق

وجود دارد ،اشاره میکند .ابوعروه متعاّب میشود

که ابوبصیر چگونه جای آن پناره را می داند؛ ابوبصیر به وی میگوید« :ابدوجعفر [امدام

باقر

] آن را به من نشان داد» (طبرسی.)433 :1610 ،

 -6-1-1توجه به آفتهای احتمالی در هنگام نقل حدیث

از نکا

تمم برانگیز دیگر در مقاله «امام و قوای بصری» ،توجه به آفتهای احتمالی در

هنگام نق حدیث است .کلبر روایتدی را از کتداب مشدار ،نندوار الیقدین فدی نسدرار
نق میکند (:)Kohlberg, 2003: 149
نمیرالمؤمنین
هنگامی که علی بن عاصم کوفی کده نابیندا بدود ،ندزد امدام حسدن عسدکری

آمد ،امام به وی میفرماید که فرشی میبافد که بسیاری از پیدامبران و امامدان

بر آن گام برداشته اند و روی آن راه رفتهاندد .علدی بدا خدود مدیگویدد« :چقددر
دلم می خواهد بتوانم این فرآ را ببینم» .امام

به وی می گوید که نزدیک شود ،پدس صدور

که افکدار علدی را مدیخواندد،

او را لمدس کدرد و او توانسدت

ببیند .علی ردّ پاهایی را روی فرآ دید و امام توضیب داد کده اینهدا ردّپدای انبیدا

و وارثان ایشان از آدم

تا امامان

است .سپس امام بده علدی امدر کدرد کده

نگاه خود را پایین بیاورد و علی چنین کرد و دوبداره نابیندا شدد (حدافظ برسدی،

.)111 :1244
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کلبر

در پاورقی می گوید« :تقریری از روایت مدذکور را بدا انددکی تحرید ،

خصددیبی در کتدداب هدایددة الکبددری (خصددیبی )663- 661 :1211 ،ذکددر کددرده اسددت»

(.)Kohlberg , 2003:149
کلبر

از کتاب بصائر الدرجا

درباره معازه پیامبر
آن حور

فی فوائ آل محمّد (صفّار )244 :1202 ،روایتی

در آغاز سفرِ خود از مکه به مدینه نق میکند:

هنگامی که داخ غار در کنار ابدوبکر بدود ،جعفدر بدنابدیطالدب و

همراهان وی را در کشتی و روی دریاهای طوفدانی دیدد و بده ابدوبکر ،آنچده را
دیده بود ،گفت .هنگامی که ابوبکر درخواسدت کدرد تدا وی نیدز ایدن صدحنه را

ببیند ،پیامبر

چشمان وی را مسب کرد و به وی گفت« :بنگر!» ابدوبکر کشدتی

و مح اقامت اه مدینه را نیز دید .بدا خدود گفدت« :اکندون بداور دارم کده تدو
ساحری» (.)Kohlberg, 2003: 133

در پاورقی می گوید که این روایت با اندکی تفداو در آثداری چدون تفسدیر

کلبر
قمی (قمی )410/1 :1633 ،نیز نق شده است .کلبر

بدا تتبّدع در نسدخههدای مختلد

از

چاپهای مختل تفسیر قمی ،این نکته را خاطرنشان میکند که در چاپ این تفسیر در
نا  ،اثری از روایت مذکور مشاهده نمیشود ،در حالی که در سایر چاپهدای تفسدیر
قمی ،این حدیث وجود دارد .وی در توضیب علّت این مسئله میگوید« :از آناا کده در

ادامه این روایت ،تفسیر موهنی از لقب ابوبکر (صددیق) شدده اسدت ،ممکدن اسدت آن

روایت در چاپ نا  ،سانسور شده باشد (.)Kohlberg, 2003: 139
همچنین کلبر

(« :)Ibid.پیامبر

به روایتی از امام علی

درباره معازه پیامبر

اشداره مدیکندد

در غزوه احد ،یکی از چشمان قتادة بنربیع یا قتادة بننعمان انصاری

را که از حدقه بیرون آمده بود ،به جای خود برگرداند و آن چشم پس از آن ،سالمتدرین
چشم قتاده بود و وی به «مردی با دو چشم» (ذوالعیندین) مشدهور شدد» (طبرسدی:1206 ،

 .)442/1کلبر

همة نق های متفاو

از آن واقعه را بررسی کرده ،خاطرنشان میکند کده

در نق های دیگر در سایر منابع مانند اعدالم الدوری (طبرسدی ،)48 :1610 ،یدا ندامی از آن
صحابی یا نامی از غزوه آورده نشده است.

واکاوی روش کلبرگ در فهم قوای بصری امام با رویکردی به فقه الحدیث امامیه 96 /

کلبر

در خصو

کاظم

در مقاله «امام و قوای بصری» به نسخه های منابع نیز دقّت داشته اسدت .وی
چگونگی شفایافتن نابینایی فردی به نام قاسم بنعدال بدا توسّد بده امدام
 ،دو تقریدر متفداو

و امام رضا

را از کتداب الخدرائ و الحدرائ تدملی

راوندی در متن و پاورقی ذکر میکند و در تبیین منبع آن ،در پاورقی تمکید مدیکندد کده
این تقریر را ابن طاووا از راوندی نق کرده است .بنابراین ،ممکن است ابدنطداووا

نسخه ای از اثر مذکور را در اختیار داشته که از آنچه در نمونههدای چداپی آمدده اسدت،
متفاو

باشد (.)Ibid: 150

از دیگر نقاط قوّ

روآ کلبر  ،توجّه به اشتباههدای موجدود در نقد و استنسدا

برخی روایا است؛ وی در روایتی درباره معازهای به دست پیامبر
در برخی منابع ،نام صحیب راوی حدیث که عثمان بنحنی

 ،تمکید میکند که

است ،به اشتباه جنیدد در

شده است ) . )Ibid: 138همچنین در روایتی دیگر ،پس از ذکدر محتدوای حددیث بدا ایدن

مومون که امام باقر

از درون خانه خویش و با نیروی بصری ویژه امامدان ،از گنداهِ

یکی از مراجعه کنندگان هنگام ورود به خانه امام ،آگداه مدی شدود ،در پداورقی بده ذکدر

تقریرهای مختل

از نام مراجعهکننده می پردازد و این تفاو

استنسا میداند ( .)Kohlberg, 2003: 129این دقّت کلبر

در نق را نتیاه اشتباه در

در اشتباه درباره نام کنیز نابینای

ابوبکر  -که زنیزا بود و به اشتباه در منابع دیگر مانند مناقب آل نبی طالب (ابن شهرآشدوب

مازندرانی ،)113 :1 :1631 ،زهرا در شده است -نیز مشاهده میشود .بینایی کنیز مذکور به
بازگردانده شد (.) Kohlberg, 2003:139

اذن خداوند و بهوسیله پیامبر

 -2-1نقاط ضعف در مرحلۀ دستیابی به حدیث صحیح

نقاط ضع

برجسته روآ کلبر

در مرحله دستیابی به حدیث صحیب عبار

 -1-2-1دقّت نداشتن در برخی انتسابها

کلبددر در انتسدداب کتدداب عیددون المعاددزا
()Kohlberg, 2003: 137؛ مؤلّ

است از:

بدده سددیّد مرتوددی اشددتباه مددیکنددد

کتاب مذکور حسین بنعبددالوهّاب اسدت .البتّده مدیتدوان

علّت انتساب کتاب مذکور به سیّد مرتوی را در ناشناخته بودن حسدین بدنعبددالوهّاب
دانست؛ زیرا در کتب رجالی متقدّم ،هیچ اشاره و شرح حالی از وی وجود ندارد .جالب
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است که مالسی در بحاراالنوار ،از این کتاب بهدره بدرده و احدادیثی را نقد کدرده امّدا
امکان تشخی

دقیقِ مؤلّ

انتساب عیون المعازا

قدما المحدّثین» ،اعترا

آن را نداشته است و ضمن آنکه نظدر برخدی افدراد دربداره
«لعلّه من مؤلفدا

به سید مرتوی را نپذیرفته ،با عبار

می کند که نویسدنده آن را نمدیشناسدد (مالسدی:1206 ،

بعد

.)11/1

البتّه می توان با مراجعه به کتب متمخّر و بررسی شرححالنگاریهای امامیه ،اطّالعاتی از

مؤل

حقیقی آن یعنی حسین بن عبدالوهّاب به دست آورد؛ وی یکی از عالمدان شدیعی

قرن پنام هاری است (افندی )142- 146/4 :1201 ،کده در وصد
دانشمند جلی

.)681/11

وی گفتدهاندد فقیده و

امدامی و آگداه از اخبدار و احادیدث بدوده اسدت (آقدابزر

تهراندی:1206 ،

 -2-2-1استفاده از منابع نامعتبر یا خدشهدار

کلبر

گاهی از منابعی استفاده کدرده اسدت کده اعتبدار آنهدا از منظدر صداحبنظدران،

خدشه پذیر است؛ کلبر در چند مدورد بده کتداب الهدایدة الکبدری ارجدا داده اسدت
( .)Kohlberg, 2003:135این کتاب اثر حسین بنحمدان جنبالئدی خصدیبی اسدت (طوسدی،

 )123 :1240که طبق نظر محققان ،وی فاسد المذهب بدوده (نااشدی )33 :1631 ،و بررسدی
کتاب مذکور نشان می دهد که برخی م البش موهم تحری

قرآن است و بیانگر تفداو

قرآنِ حاضر با قرآنی است که امام زمان (ع ) در هنگام ظهور بده همدراهِ خدود خواهدد

آورد (خصیبی .)202 :1211 ،همچنین وی در بخش هایی از کتاب مدذکور ،مقدام نیابدت از
امام را برای محمّد بننصیر م رح کرده است (همان ،)646 :در حالی کده فدرد مدذکور در
ابتدا از یاران امام هادی

بدود (طوسدی ،)204 :1636 ،امّدا پدس از آن ،امدام هدادی

را خدا دانست و خود را پیامبری فرسدتادهشدده از سدوی ایشدان معرّفدی کدرد (اشدعری
االهی بدود (کشدی:1201 ،

قمی .)100 :1630 ،از دیگر عقاید وی ،حالل بودن تمام محرّما
نیز بود و ادّعای مقام بابیت امام زمدان
 .)141- 140وی از اطرافیان امام عسدکری

را داشت (طوسی .)618 :1211 ،پیروان وی را «نصیریه» (ابن الغوائری )11 :1632 ،یا «نمیریه»

می نامیدند که از جمله فرقههای غالی بدود (اشدعری .)11 :1200 ،بایدد توجّده داشدت کده

برخی ،فرقه «نصیریه» یا «علویه» 5را همان فرقه منتسب به محمّد بننصیر فهری میدانند
(مشکور )224 :1634 ،که حسین بن حمدان خصیبی از علما و تروی کننددگان عقایدد ایدن
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فرقه (ابن ابی الثل بغدادی ،)13 :1210 ،ماددّدا آن را شدکوفا کدرد؛ هرچندد برخدی دیگدر،

خصیبی را بنیانگذار این فرقه دانستهاند (فرایمن.)130- 163 :1683 ،

اثر دیگری که کلبر در مقاله مذکور به آن استناد کرده است ،کتداب مشدار ،نندوار
الیقین فی نسرار نمیرالمؤمنین از حافظ بُرسی است ( .)Kohlberg, 2003: 136برخی علما در
صحّت اعتقادا و م الب آثار حافظ بُرسی ،خدشه و تشکیک کردهاند؛ شیخ حُرّ عاملی
معتقد است که اثر حافظ بُرسی حاوی م الب افراطی اسدت (حدر عداملی.)113/4 :1634 ،

مالسی نیز کتاب مشار ،ننوار الیقین فی نسرار نمیرالمؤمنین را حاوی م دالبی مدوهم و
غلوآمیز و آمیخته ای از آموزه های درست و نادرست دانسته اسدت و تمکیدد دارد کده از

روایا

موجود در آن کتاب ،تنها آنچه که با کتب معتبر م ابق بدوده ،نقد

کدرده اسدت

(مالسی . )10/1 :1206 ،در مقاب این سخنان ،برخی علما مانند علّامه امینی از حافظ بُرسی
دفا کرده و انتساب هرگونه اتّهام غلو به بُرسی را رد کدردهاندد (امیندی .)10/3 :1613 ،در

مامو میتوان گفت استفاده از اص الحا

و تعبیرا

اوّل

فلسفی و عرفانی مانند فی

(حافظ بُرسی ،)411 :1244 ،استفاده از سخنان عارفان بزرگی مانند ابن عربی (همان ،)13 :تمثیر
پذیرفتن از اشعار صوفیانۀ افرادی چون ابنفارض (همان ،)433 :نق متفرّداتی چون خ به
افتخار (همان )430 :و نق برخی اخبار شگفتآور در فوای اه بیدت
زمینهساز استنکا

(همدان،)611 :

برخی محققان از وی و خدشه دار دانستن اعتبار کتابِ وی است.

 - 2مرحله دوم :فهم متن حدیث
می توان با دقّت در فهم مفردا و ترکیبا

متن ،به فهم عام حدیث که در ابتدا به ذهدن

مخاطبان آشنا به زبان عربی می رسد ،دست یافت .برای دستیابی به معندای صدحیب هدر
یک از واژههای به کاررفته در حدیث ،باید بر علم صر

و فقهاللغه در ادبیا

عدرب و

غریب الحدیث در علم الحدیث تسدلّط داشدت (مسدعودی .)32- 38 :1681 ،پدس از فهدم
معانی واژه ها ،نوبت به فهم عبار ها میرسد که میتوان با کنار هم قرار دادن واژههدا و
شناخت حالت و حرکت حر

آخر هر کلمه (عکبری )20 :1213 ،و ترکیب کلما

جمله

(جرجانی )111 :1211 ،و توجه به مقتودای حدال مخاطدب (سدکّاکی ،)423 :1260 ،بده فهدم
عبار

دست یافت.
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 -1-2نقطه قوّت در فهم متن حدیث

سوابق م العاتی کلبر در ادبیّا عرب ،درخورتوجه است .تمرکز کلبدر در پدژوهشهدای

علمیاآ که سابقهای بیش از چه سال دارد ،بر م العا اسالمی بده ویدژه اسدالم شدیعی بدر

مبنای احادیدث بدوده اسدت (محمددی صدبور))http://www.haadi.ir/News-462 ،1611 ،؛ تممّد در
آثار متعدّد وی که بر مبنای منابع عربی نگاشته شده اسدت ،حکایدت از توانمنددی وی در فهدم

زبان عربی دارد .در مورد توانمندی کلبر در فهم برخدی از ترکیبدا حددیث ،گفتندی اسدت

که ترجمههای مناسبی از عبار های مختل

حدیثی در آثار ایشدان ،وجدود دارد .امّدا در تتبّدع

نگارنده ،ترجمه برجستهای که حاوی نکا بالغی و نحویِ تمثیرگدذار در فهدم روایدا بدوده
و مورد عنایت کلبر قرار گرفته باشد ،به دست نیامد.
 -2-2نقطه ضعف در فهم متن حدیث

بهترین راه برای فهم معنای هر واژه ،رجو به منابع لغوی است .کلبر

پدس از اسدتناد

به آیه  31سوره مبارکه انعام ،می گوید« :طبق سنن شیعی ،همان رؤیتی کده بده حودر
ابراهیم

داده شده ،به امامان

نیدز اع دا شدده اسدت» ( .)Kohlberg, 2003: 126البتده

ماهیت این رؤیت ،مورد اختال ِ صاحب نظران است؛ برخی معتقدند که آیه مذکور ،بده

نور و مشاهده درونی اشاره دارد (ثعالبی)281/4 :1218 ،؛ اما تفسیری که ظاهرا سنّت شیعی

متقّدم را دقیقتر منعکس می کند ،آن است که حور
6

با چشمان جسمانی خود دید (مالسی.)438/1 :1206 ،

ابراهیم

 ،آسمانها و زمدین را

به نظر کلبر  ،فعلی که بیشتر برای شرحِ آنچه بر زمین و آسمان رفته است بده کدار

میرود ،فع «کشط» است که معنای آن با استناد به تفاسیر روایی مانند تفسدیر عیاشدی،
البرهان فی تفسیر القرآن و الصافی ،کندن  -مانند کندن پوست حیوان -است (

Kohlberg,

 .)2003: 126در حالی که برای رسیدن به معنای واژه مذکور ،صحیبتر بدود کده بده مندابع
لغوی مانند العین (فراهیدی )481/1 :1201 ،و مفردا الفدا قدرآن (راغدب اصدفهانی:1214 ،

 )314یا به تفاسیر ادبی مانند الکشا عن حقائق غوام
و جوامع الاامع (طبرسی )221/2 :1633 ،نیز مراجعه شود.

التنزی

(زمخشری)301/2 :1203 ،

واکاوی روش کلبرگ در فهم قوای بصری امام با رویکردی به فقه الحدیث امامیه 93 /

 - 3مرحله سوم :فهم مقصود حدیث

پس از آنکه در مرحله فهم متن حدیث ،مراد استعمالی یا همدان معندای ظداهری کدالم
معصوم به دست آمد ،باید به فهم مراد جدّی معصوم دست یافت .به نظر نگارنده ،بدین

منظور باید به چهار مسئله اساسی توجه کرد که عبار

است از :توجده بده آمدوزههدای

قرآنی و سنّت ،گردآوری اسدباب و قرینده هدای صددور ،گدردآوری احادیدث مشدابه و

معارض و استفاده از عق و دانشهای بشری.
 -1-3توجه به آموزههای قرآن و سنّت

مهمترین معیار برای سدناش فهدم حددیث ،رجدو بده آمدوزه هدای قرآندی بدر مبندای
ق عی الصّدور بودن قرآن و ظنّی الصّدور بودن حدیث اسدت (شداطبی .)3- 1 :2 :1241 ،بدر
اساا آموزه های قرآنی (حشر ،)3 :پشتوانه حایّت سدنّت پیدامبر  ،قدرآن اسدت و در
(حمیددری )14 :1216 ،و اهدد بیددت (صدددو )633 :1638 ،،نیددز
احادیددث نبددوی

بر این نکته تمکیدد شدده کده معیدار سدناش صدحّت احادیدث ،عرضده آن بدر قدرآن و
اسدت (کشدی،
موافقت آن با قرآن یا سنّت مق و و احادیث دیگدری از اهد بیدت

.)442 :1201

 -1-1-3نقاط قوّت کلبرگ در توجه به آموزههای قرآن و سنّت

نمونههایی از نقاط قوّ
بدین شرح است:

کلبر

در توجه به آموزههای قرآنی و سنّت در فهدم احادیدث

 -1-1-1-3شواهد قرآنیِ قوایِ نظری امام

کلبر

درباره مبنای قرآنیِ قوای نظری امام نیز بحث کرده است .کلبر

میگویدد« :بدر

اساا احادیث شیعی ،قوای نظری امدام ،از سد ب زمدین فراتدر مدیرود و گسدتره آن،

بخش هایی از ملکو

و زمین را که از چشم سر ،پنهان است ،نیدز در برمدیگیدرد» .وی

مبنای این باور شیعی را در آیه  31سوره مبارکه انعام« :وَکذَلِک نُرِی إِبْرَاهِیمَ »...مدیداندد
و تمکید دارد که بر اساا روایدا

ابراهیم

داده شده ،به امامان

شدیعی ،همدان توانمنددی بصدری کده بده حودر

نیز اع ا شده است ( .)Kohlberg, 2003: 126با بررسدی
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منابع روایی و تفسیری مرتبط (نک :.صفّار103 :1202 ،؛ عیاشدی ،)636/1 :1680 ،ایدن دیددگاه

کلبر

تمیید میشود.

 -2-1-1-3شواهد قرآنیِ بینا ساختن نابینا به دست امامان

کلبر

درصدد تحلی قرآنیِ بینا ساختن نابینا به دست امامان

از منظر شدیعه اسدت.

وی با استناد به آیه  21سوره مبارکه آلعمران و آیه  110سوره مبارکه مائده ،بینا سداختن

نابینا را یکی از معازههای االهی ذکر میکند که به دست حور
پیوست .سپس با استناد به روایا

شیعی ،به دو نکتده اشداره مدیکندد (

 .1 :)137این توانایی االهی از حور

(نک :.کلینی)603/4 :1203 ،؛  .4قدر
بود ،به پیامبر

و امامان

عیسی

Kohlberg, 2003:

به برخی از حواریون انتقدال داده شدد

شفای معازهآسا که به حور

مسیب

داده شده

نیز ع ا شده است (ابدن عبددالوهاب .)161 :1631 ،بررسدی

منابع روا یی و تفسیری مرتبط ،این دیدگاه کلبر
 -3-1-1-3شواهد قرآنی مسخ دشمنان شیعه

کلبر

عیسی

بده وقدو

را تمیید میکند.

به شواهد قرآنی مسخ شدنِ دشمنان امامان

 30سوره مبارکه مائده میگوید« :ماازا

نیز اشاره کرده و بدر اسداا آیده

برخی انسدانهدایی کده اعمدال ناپسدند انادام

می دهند ،این اس ت که مسخ شده ،به میمون و خوک تبدی میشدوند؛ از ایدنرو ،مسدخ

(Kohlberg, 2003: 143-

انسانهایی که مرتکب گناهان خاصّی میشوند ،شاهد قرآنی دارد»
 .) 144بر اساا روایا شیعی ،کسانی که با شیعه ،دشمنی ورزیده ،امامدان ایشدان را بده
شهاد برسانند ،مسخ خواهند شد؛ کلبر به عنوان نمونده ،بده امویدان غاصدب اشداره
کرده است که به وزغ تبدی شدند (ق بالدین راوندی .)248/1 :1201 ،کلبر در ادامده بده

ذکر احادیثی در این زمینه می پدردازد؛ در یکدی از احادیدث نقد شدده اسدت کده امدام

با دست کشیدن بر چشمان ابوبصیر ،ماهیّدت اکثدر حُادا را کده بده شدک
صاد،
میمون و خوکاند ،به او نشان میدهد (صفّار.)430 :1202 ،
 -4-1-1-3شواهد قرآنیِ تفاضل مقام امامان

کلبر

شخ

بر حضرت ابراهیم

روایتی را نق میکند ( )Kohlberg, 2003: 137با این مومون که امدام هدادی

کوری را شفا بخشید و در پرنده ای سداختهشدده از گِد را دمیدد و آن را بده
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پرنده ای زنده تبدی کرد .فردی که در مالس حاضر بود ،به ایشان گفت که تفاوتی بین
امام و مسیب نیست؛ امام پاسخ داد« :من از اویم و او از من است» (بحرانی:1216 ،

کلبر

در ادامه اشاره دارد که در این روایت ،امام و مسیب برابر نشان داده شدهاندد؛ امّدا

نظریه غالب آن است که حور
حور

.)226/2

کلبر

عیسی

و حور

محمّد

ابراهیم

برتر از سدایر پیدامبران ،مانندد

و امامان

هستند (.)Kohlberg, 2003: 138

برای این ادّعای خود بده دو حددیث از اهد بیدت

حدیث اوّل ،امام صاد،

تشکی میدهند ،دو حر

اسدتناد مدیکندد؛ در

تمکید فرموده اند که از  36حرفی که اسم اعظدم خداوندد را

به حور

عیسی

داده شده بود که آن حور

با کمدک

این دو حر  ،مرده را به زندگی بازمی گرداند و کور و جذامی را شدفا مدیبخشدد .امّدا

پیامبر

و امامان

 34 ،حر

نق شده است که امام باقر

را در اختیار دارند (صفّار .)401 :1202 ،در حددیث دوّم

 ،جابر را به سفری میبرد که جابر در طدول آن ،ظلمداتی

را که ذوالقرنین از میان آن گذشته بود ،چشمه آب حیاتی را که خور

بود و پن جهانی را که مانند جهان کنونی است ،میبیند .امام
اینها ملکو

زمین هستند که حور

البتّه می توان برای تکمی مستندا

ابراهیم

از آن نوشدیده

توضدیب مدیدهدد کده

ندیده بود (همان.)201 :

این ادّعای صحیب کلبر  ،به آموزههای قرآنی و

روایی دیگری نیز استناد جُست ،مانند .1 :بر اساا آموزههای قرآنی ،منصب امامدت بدر
منصب نبوّ

برتری دارد؛ زیرا بر اساا آیه  142سوره بقدره ،حودر

اواخر عمر خود و بعد از پیروزی در امتحانهدای مختلد

ابدراهیم

در

و سدنگین بده مقدام امامدت

رسید ،در حالی که قب از این ،جایگاه رسالت را در اختیار داشت ،ولدی در عدین حدال

ظرفیّت پدذیرآ مقدام امامدت را نداشدت (طباطبدایی .4 .)430/1 :1213 ،از یدک سدو ،در

آموزههای قرآندی (احدزاب )20:و روایدی (فدی کاشدانی )118/6 :1211 ،بدر برتدری پیدامبر
بر سایر انبیای االهی تمکید شده اسدت و از سدوی دیگدر ،در آیده مباهلده (آل
اسالم
عمدران )31 :ذکر شده است که حور

 .)641/4از اینرو ،چنانچه امام علی

علی

نفس پیامبر اسالم

دیگر پیامبران االهی برتر باشد ،ناگزیر حور

خواهد بود .6 .امام صاد،

نفس پیدامبر

علی

اسدت (قاسدمی:1218 ،

باشد و پیامبر

نیدز از

 ،از دیگر پیامبران االهدی ،برتدر

فرموده است« :همانا ندزد مدا سدرّی از اسدرار خداوندد و
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علمی از علم االهی است که نه ملک مقرّب و نه نبی مرس و نه مؤمن آزمودهشدده بده

ایمان ،توان دریافت آن را ندارد و خداوند ،کسی را بدان مکلّ

ما [اه بیت

.)204/1

نکرده و احدی غیدر از

] خداوند را به واس ه این علم ،پرسدتش نکدرده اسدت» (کلیندی:1203 ،

به نظر می رسد حدیثی که در ابتدا از امام هدادی

نقد شدد کده در آن حودر

و او از من است ،در تبیین راب ه طولی و تفاض
فرمودند که من از حور عیسی
میان ایشان نیست ،بلکه درصدد تبیین این نکته است که تمدامی انبیدا و امامدان  ،بده
وسیله اعاازی که خداوند در زمینههای مختل

هدایت مردم به سوی خداوند متعال بودند.

در اختیارشان قدرار داده بدود ،درصددد

 -2-1-3نقطه ضعف کلبرگ در توجه به آموزههای قرآن و سنّت

برجستهترین نق ه ضع

روآ کلبر

در توجه به آموزههای قرآنی و سنّت این اسدت

که وی تمکید دارد کیفیّت جوهری که فرشدتگان از آن سداخته شددهاندد ،همدان کیفیّدت
جوهری است که اجنّه از آن ساخته شدده اندد ،امّدا در خصدو پرسدش از اینکده آیدا
امامان

می توانند فرشتگان را ببینند ،پاسخ روشنی ندارد و پس از نق حدیثی بر ایدن

صاد،

گرفته که متن آن بدین قرار است:

نکته تصریب می کند که هنگامی که امامی به امامت میرسد ،فرشتگان بدرای وی دیددنی
نخواهندد بدود ( .)Kohlberg, 2003: 130کلبدر ایدن دیددگاه خدود را از حددیثی از امدام
هنگامی که پیامبر

آمدند؛ چشمان علی

رحلت فرمود ،جبرئی و دیگر فرشدتگان بده زمدین فدرود
باز شد و او دید که ایشدان در غسد پیدامبر

 ،نمداز

گزاردن بر بدن وی و حفر قبر ،به وی پیوستهاند .آنگاه گوآهدای وی گشدوده

شد و او شنید که فرشتگان به پیامبر

میگویند :او [یعنی علدی] دیگدر هرگدز

با چشمان خویش ،آنها را نخواهد دید .پس از مر امام علی
حسین

 ،حسدن

فرشتگان را دیدند که جسد پدرشان را مدی شدویند و پیدامبر

ایشان کمک میکند .هنگامی که امدام حسدن

وفدا

کدرد ،امدام حسدین

فرشتگان را دید که جسدم بدرادرآ را مدیشدویند و پیدامبر

ایشان کمک می کنند .بر پیکر امدام حسدین

و

و علدی

نیدز فرشدتگان ،پیدامبر

بده
بده

 ،امدام
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علی

و حسن

حوور یافتند .این رخدداد بدا هدر امدام جدیددی ،تکدرار

میشد (صفّار.)441 :1202 ،

با تممّلی در آموزه های قرآن و سنّت درباره این ادّعای کلبر  ،سه نکته اساسی در ردّ
ادّعای وی به دست میآید:
 .1بر اساا آموزه های قرآنی ،انسان های مخلصی مانند حور مدریم (مدریم )13 :و
آسیه ،همسر حور ابراهیم (هود )31 :فرشتگان را دیده اند .حتّی افراد منحر قوم
لوط نیز فرشتگان عذاب خویش را دیدهاند (هود )38 :که این مسئله فویلتی برای آن قوم

نیست .اگر افرادی که دارای عصمت م لق نیستند ،میتوانند فرشتگان را مشاهده کنندد،
چگونه می توان مشاهده فرشتگان را برای فردی که به امامدت رسدیده و دارای عصدمت
م لق است ،ناممکن دانست؟
 .4کلبر می گوید «شاید این باور که امامِ حاضر نمدیتواندد فرشدتگان را ببیندد ،بدا
نظریه امامیِ محدَّث بودن امام ارتباط داشته باشد .بر اساا این نظریه ،وحی ای که هدم
اسدت و
با شنیدن صدای فرشته و هم با دیدن وی دریافت شود ،امتیاز خا انبیدا

معرفت را فقط از طریق شنوایی دریافت میکنند» ( .)Kohlberg, 2003: 131ایدن
امامان
نظریه می تواند تنها ناظر به دریافت الهام االهدی باشدد؛ بددین معندا کده تنهدا در هنگدام
دریافت الهام االهی ،امام نمیتواند فرشته را ببیند .بنابراین شاید بتوان حدیثی کده مدورد
استناد کلبر

قرار گرفته است را اینگونه معنا کرد که امام ،فرشتگان مخصو

را در مراح دیگر زندگیِ خویش ،مشاهده نخواهند کرد.
 .6کلبر در ادامه ،با ذکر دو حدیث ،ادّعای خود را نقد

وی حدیثی را از امام صاد،

تددفین

مدیکندد (.)Kohlberg, 2003: 131

نق میکند که در آن ،حور از امامانی سخن میگویدد کده

معرفت را از مخلوقی بزر تر از جبرئی و میکائی میگیرند و ایشدان او را بدا چشدمان خدود
میبینند (صفّار .)461 :1202 ،همچنین در حددیث دیگدری از امدام صداد ، ،امدام و فدرد
همراه ایشان ،حور جبرئی و حور عزرائی را مشاهده کردهاند (همان.)462 :
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 -2-3گردآوری اسباب و قرینههای صدور

منظور از سبب صدور حدیث ،شرای ی است که موجدب شدده اسدت پیدامبر

ابیشهبه ،بیتا )233 :و اه بیت

(ابدن

سدخنی بگویندد .اسدباب صددور حددیث بده شدک

قرینه هایی چون شرایط تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،حالتهای گفتوگو و پرسشهای
نهان راوی حدیث است (فرزند وحی .)84 :1683 ،قرینه ،هر چیزی است که همدراه کدالم
بوده ،مخاطب را به معنایی که مراد جدّی متکلّم است ،راهنمایی میکند.

 -1-2-3نقطۀ قوّت در گردآوری اسباب صدور و قرینه ها

کلبر

روایتی را از امام باقر

نق میکند (:) Kohlberg, 2003: 129

مبصر بیا الزوطی به خانه امام باقر

آمد و بدر در کوبیدد ،کنیدز جدوانی در را

م لع سازد .در آن لحظه ،امام باقر

کده در گوشده دیگدرِ خانده بدود ،بده وی

گشود .مبصر دست بر سدینه او نهداد و از او خواسدت تدا امدام را از حودورآ

گفت وارد شود و فرمود« :اگر این دیوارها ،دیدِ مدا را مدیپوشداندند ،چندانکده

دیدگان شما را می پوشانند ،شما و ما [یعندی امامدان] یکسدان بدودیم» .مبصدر در
پاسخ به توبیخ رفتار گستاخانهاآ گفت« :من فقط مدیخواسدتم اعتقداد خدود را

محکم سازم» (ابن شهرآشوب مازندرانی.)184/2 :1631 ،

کلبر بر اسداا قدراین موجدود در ایدن روایدت مدیگویدد کده قدوای فرابشدری
ارتباط نزدیکی با معرفت ایشان از امور نهدان دارد و در حددیث مدذکور ،بدر
امامان
قوای بصری ایشان تمکید شده است.

 -2-2-3نقاط ضعف در گردآوری اسباب صدور و قرینهها

نق ه ضع برجسته ای در روآ کلبدر
مشاهده نشد.

 -3-3گردآوری احادیث مشابه و معارض

بدرای گدردآوری اسدباب صددور و قریندههدا

مهمترین کارکرد گردآوری احادیث مشابه و تشدکی خدانواده حددیث ،شدناخت اندوا
روایا  ،کش رو ابط میان روایا و کش معنای جامع از مامو روایا مشابه است
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(معار  . )32 - 23 :1686 ،باید به احادیث معارض با حدیث که بر اساا عوامد متعددّدی
مانند تقیه ،تدریای بودن بیان احکام ،اختال

س ب بینش راویان ،دخالتهای عمدی و

غیرعمدی راویان و ناسخان ایااد شدهاند (سیستانی ،)43 :1212 ،نیز عنایت داشت .گداهی
با دستیابی به احادیث معارض ،فهم اولیّه از حدیث ،عمیقتر یا دگرگون میشود.

 -1-3-3نقاط قوّتِ گردآوریِ احادیث مشابه و معارض

برخی نقاط قوّ

روآ کلبر

در گردآوری احادیث مشابه و معارض عبار

 -1-1-3-3زمان دقیق دستیابی امام بر عمود نور

کلبر

مسئله دستیابی به عمود نور را از توانمندیهای بینظیدر امامدان

درباره زمانی که این توانمندی در اختیار امام قرار میگیرد ،پن گونه روایا

است از:
مدیداندد و

معدارضِ را

گزارآ میکند ( :)Kohlberg, 2003: 125هنگامی که امام به این دنیا مدیآیدد (صدفّار:1202 ،

 ،)261هنگامی که سخن گفتن را آغاز میکند (همان) ،زمانی کده راه رفدتن را مدیآمدوزد
(همان ،)264 :هنگامی که به دوران جوانی میرسد (همان) و هنگامی که به امامت میرسد
(همان) .کلبر پس از ذکر این اختال نظرها درباره زمان دقیق دستیابی امدام بدر عمدود
نور ،ریشه این اختال

را در پاسخ به این پرسش میداند که آیا قوای فرا انسدانی امدام،

ف ری است یا اینکه امام ،این قوا را در مرحلهای از زندگی خویش ،دریافت میکند؟

برای تکمی مباحث کلبر  ،باید به سه نکته توجّه کرد:
 .1در روایا  ،زمان دیگری نیز برای دستیابی امام بر عمود نور نق شده است کده

آن ،چه روز پس از انعقاد ن فه امام است (همان.)261 :
 . 4در خصو چیستی عمود ندور ،روایدا متعددّدی از اهد بیدت

است؛ امام باقر

وارد شدده

آن را جوابگوی نیازهای امام (همان )224 :و امدام صداد،

آن را

مساعد روح القدا در آگاهی امام از شر ،و غرب عالم میداند (همدان )212 :و امدام
مراد از عمود نور را مَلَکی دانسته که در هر شهری موکّ است و خداوندد بده
رضا
وسیله آن ،اعمال بندگان آن شهر را باال برده و نمایان میسدازد (کلیندی .)688/1 :1203 ،بدا

جمع بندی این سخنان ،میتوان عمود نور را حاص اعمال انسانها دانسدت کده امدام بدا
مساعد

روح القدا و نگریستن در این عمودها کده از هدر شدهر و آبدادیای سداطع
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می شود ،بر اعمال بندگان آگاهی مییابد (رضوی .)131 :1611 ،این مسدئله بیدانگر جایگداه
بی نظیر امامان

شاکر.)36 :1611 ،

در نظام هستی و نقش آنان در تکام روحدی انسدان اسدت (رضدوی،

 . 6در پاسخ به پرسشی که کلبر

بالقوّه در ف ر

م رح کرد ،باید گفت که این مواهب بده صدور

هر فردی وجود دارد ،امّا امامان

بر اثر شایستگی و لیاقتی که دارند،

آن را به عالیترین حدّ به فعلیّت رساندهاند .مانند عصمت که هدر انسدانی مدیتواندد بده
درجه ای از آن برسد امّا امامان

ل

 ،عالوه بر آن مراتب ف دری و اکتسدابی ،خداوندد بدا

خود (حلّی )33 :1631 ،باالترین حدّ عصمت را برای آنها رقم میزند تدا ایشدان بده

دلی نقش بی نظیر خود در هدایت هستی ،از هرگونه گناه (ابن نبدیالحدیدد )8 /3 :1202 ،و

خ ا (مغنیه )111 :1212 ،مصون باشند .این در حالی است کده امامدان

تواندایی انادام

گناه و خ ا را دارند (السیوری )130 :1244 ،و بدون هیچگونده اجبداری (طوسدی)34 :1216 ،

که نافی قدر

امامان

و اختیارشان باشد ،از اناام آن اجتناب میکنند .عمود نور مرتبط با علدم
علم خود را که شام هر علم دینی و دنیدایی مدیشدود کده

است؛ امامان

به ارث بردهاندد (کلیندی:1203 ،

الزمه مقام امامت است (بحرانی ،)131 :1203 ،از پیامبر

 )18/1و برخی از علوم دیگر نیز به اذن خداوند و به تدری  ،در زمان حیاتشان به ایشدان
اع ا میگردد (همان.)416/1 :

 -2-1-3-3شباهت حضرت ابراهیم

کلبر

امامان

به ذکر روایدا

و امامان

مشدابهی در خصدو

در مشاهده ملکوت

شدباهت میدان حودر

 ،می پردازد .وی در ابتدا حدیثی از امام صاد،

(:)Kohlberg, 2003: 127

ابدراهیم

و

در این باره نق کرده است

هفت آسمان بر ابراهیم گشوده شد تدا او بتواندد آسدمان هفدتم و آنچده را در آن

است ببیند؛ به همین ترتیب ،هفت الیه زمین گشوده شد تا او بتواند آنها و آنچده

را در آن است ببیند؛ همین بدرای حودر
برای صاحب شما [یعندی علدی

(ق بالدین راوندی.)833/4 :1201 ،

محمّدد

روی داد و مدن معتقددم

] و امامدان پدس از وی نیدز روی داده اسدت
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سپس کلبر

برای تبیین و تمیید این حدیث ،در پاورقی و متن اصدلی مقالده بده دو

حدیث مشابه اشاره میکند؛ امام باقر

فرمودند« :برای حور

ابدراهیم

 ،زمدین و

هر که بر آن است و آسمان و هر که در آن است و فرشتهای که آسمان و عرآ را حم

مددیکنددد و هددر کدده در آنهاسددت ،گشددوده شددد و ایددن امددر بددرای رسددول خدددا
امیرالمؤمنین

نیدز بده وقدو پیوسدت» (بحراندی .)262/4 :1213 ،نیدز امدام صداد،

فرمودند« :خدا آسمان ها را بر ابراهیم

و

گشود و وی آنچه را باالی عرآ بدود دیدد و

زمین برای وی حرکت داده شد و وی آنچه را زیر مرزهای آن بدود دیدد .همدین بدرای

محمّد

روی داد .من معتقدم این حالت برای صاحب شما و امامان پدس از وی نیدز

روی داده است» (قمی مشهدی.)638 /2 :1638 ،

 -3-1-3-3قابل مشاهده بودن امام برای تمامی مردم

کلبر

درباره این نکته که امامان میتوانندد اشدیای دوردسدت را ببینندد ،واقعدهای را از

عبداهلل بن بکیدر نقد مدیکندد ( )Kohlberg, 2003: 12بدا ایدن مودمون کده بکیدر و امدام
در راه مکّه به مدینه به کوهی به نام الغمد (اندوه) میرسند و امام به ابنبکیر
صاد،
فرمود « :زیر این کوه یکی از دره های دوز است که در آن قداتالن امدام حسدین

و

دشمنان شیعه ،تحت شکناه های وحشتناک قرار دارند» .پس بکیر از امام پرسید که آیدا

وی می تواند هر چیزی را که میان مشر ،و مغرب است ببیند؟ امام صداد،

فرمدود:

« به واقع چنین است؛ چگونه ممکن است امام ،حاّت خدا بر زمین باشدد و نتواندد هدر
کس را که در آن است ،ببیند؟ چگونه میتواند وظای

خود را انادام دهدد اگدر نتواندد

تمام نو بشر را ببیند و از سوی آنان دیده شود» (ابن قولویه.)643 :1613 ،

سپس کلبر

می گوید این نکته که امام بر همه مرئی است ،در این حدیث بدیش از

این دنبال نشده است ،امّا در گفت وگوی دیگری میان امام صاد،
شده است:
امام می پرسد« :چگونه پیامبر

و ابن بکیر تبیدین

می توانست پیدام خدود را بده تمدام ندو بشدر

برساند ،در حالی که در مدینه اقامدت داشدته اسدت؟» ابدن بکیدر پاسدخ داد کده
نمی داند و امام توضیب میدهد « :جبرئی به فرمان خدا ،زمدین را بدا پدری از بدال
خود از جای کَند و آن را برای محمّد

باال آورد ،بده نحدوی کده مانندد کد
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دستش در برابر وی باشد .بدین ترتیب ،او میتوانست به تمام مردم جهان بنگدرد
و هر گروه را به زبان خودشان مورد خ اب قرار دهد [و احتمداال هدر گروهدی

میتوانست او را ببیند]» (بحرانی.)144/2 :1213 ،

کلبر

در ادامه می گوید احتماال امامان نیز میتوانستند انسانها را بده همدین شدیوه

ببینند .در حدیثی که ذکر آن گذشت کلبر
حدیث مشابهی استفاده کرده است.

برای دستیابی به فهم کداملی از حددیث ،از

 -4-1-3-3نشان دادن غیب به دیگران

کلبر

درباره اینکه امامان میتوانند غیب و نادیدنی ها را به دیگران هدم نشدان بدهندد،

روایتی نق میکند (:)Kohlberg, 2003: 129

هنگامی که جابر بن یزید از امام باقر

درباره آیه  31سوره انعام پرسدید ،امدام

دست خود را باال برد و از جابر خواست که سدرآ را بداال ببدرد .جدابر بده بداال

نگریست و دید که سق

خانه ای که در آن سکونت دارند ،تَرَک برداشته اسدت.

از میان تَرَک نگریست و نور خیرهکنندهای را دید .امدام توضدیب داد کده ابدراهیم

این گونه ملکو

آسمانها و زمین را دید .سپس به جابر گفت به زمدین بنگدرد و

پس از آن سر خود را باال بیاورد .هنگامی که جدابر بده بداال نگریسدت ،دیدد کده

تَرَک ،ناپدید شده است (ابن شهرآشوب مازندرانی.)112/2 :1631 ،

وی برای تبیین بهتر حدیث مذکور ،روایتی مشابه امّا طوالنیتدر را از امدام بداقر
نق میکند (صفّار )202 :1202 ،و به منظور تبیدین حددیث مدیافزایدد کده جدابر در ایدن
روایت ،نخست با تقویت بینایی اآ و سپس با انتقال فیزیکی به مکانهای دوردست ،آن

مکانها را میبیند (.) Kohlberg , 2003: 129
کلبر در ادامه و برای تمکید بر این مسئله که امامان میتوانندد دیگدران را وادار بده
دیدن غیب کنند ،حدیثی را از امام هادی

فردی به نام صالب بنسعید حیر

نق میکند:

خود را از منزلگاه نامناسب امام ،بیان مدیکندد

و امام در پاسخ ،با دست خود اشارهای میکند و صالب ،باغهدای زیبدا و سرسدبز
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را با زنانی آغشته به ع در ،جواندانی بده زیبدایی مرواریددهای پنهدان ،پرنددگان،

غزاالن و نهرهای جاری میبیند .امام تمکید فرمودند« :مکانی که هدماکندون دیدده

است ،آماده استقبال از امامان است» (صفّار.)203 :1202 ،

کلبر در پاورقی ،به استناد منابعی چون الکافی (کلینی )218/1 :1203،و اعالم الدوری
بمعالم الهدی (طبرسی ،)631 :1610،روایت تقریبدا مشدابهی را نقد مدیکندد و در تحلید

روایا

به دیدگاه مالسی استناد میکند

( 135

 )Kohlberg, 2003:که بر اساا آن ،خداوند

بینایی صالب را به طور موقّت تقویت کرد و بدین ترتیب او توانسدت بنددههدای ل ید

ایشان را ببیند که ادراک آنها معموال برای فانیان معمولی ،منع شده است (مالسدی:1202 ،

.)111/3

 -2-3-3بیتوجهی به احادیث مشابه و معارض

نگارنده با بررسی دقیق مقاله کلبر  ،نمونه مازّایی از بیتوجهی او به احادیث مشابه و

معارض به دست نیاورد.

 -4-3استفاده از عقل و دانشهای بشری

برای دستیابی به مقصود حقیقی از مدتن حددیث ،بایدد از عقد و داندشهدای بشدری-

شاخه های مرتبط از علوم انسانی و تاربی  -بهره گرفت .با توجده بده محددودیتهدای
عمر بشر و امکانا

مادّی ،باید فقط به دستهای از گزارههای علمی توجه مدیشدود کده

ارتباط آن با محتوای حدیث ،ارتباطی عقالنی و حتّی تاربهشده باشد و باید از هرگونده

ارتباط های تصادفی و همچنین احتمال های دور از ذهن اجتنداب کدرد (مسدعودی:1681 ،

 .)136- 130توجه کلبر

به عق و دانش های بشری برای فهم حدیث مشهود است؛ وی

احادیثی را درباره مرئی بودن امام برای همه مردم نق میکند (ابدن قولویده )643 :1613 ،و
در پاورقی ،متذکّر می شود که بر اساا بدیهیّا عقلی و روایا مرتبط بدا غیبدت امدام
زمان (ع ) ،این باور را که دیگران باید همیشه امام را ببینند ،نمدیتدوان بده سدادگی بدا

غیبت او جمع کرد .سپس تمکید میکند روایا

مرتبط با دیددن امدام ،پدیش از روایدا

مرتبط با غیبت ،صادر شدهاند (.)Kohlberg, 2003: 128
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نتیجه

برآیند مباحث م رحشده در این پژوهش را میتوان در سه نکته خالصه کرد:

 .1پژوهش های خاورشناسان درباره مسئله امامت را میتوان از جهت روشی که آنها

برای فهم احادیث برمی گزینند ،بررسی و نقد کرد .به نظر نگارنده برای فهم حددیث و
همچنین داشتن معیاری برای سناش روآ فهم حدیث خاورشناسان ،میتوان فرایندی

سه مرحله ای شام  :دستیابی به حدیث صحیب ،فهم متن حدیث و فهم مقصود حددیث

را در نظر گرفت.

 .4روآ کلبر

در فهم احادیث بر اساا مقاله «امام و قدوای بصدری» ،در مرحلده

دستیابی به حدیث ،نقاط قوّتی دارد که عبار

است از :اذعان به وضعیّت رجالی برخی

راویان؛ ت بیق افراد موجود در اسناد حدیث؛ استناد به منابع معتبر شیعی؛ دقّت در مندابع

برخی روایا ؛ توجه به آفتهای احتمالی در هنگام صددور و نقد حددیث .روآ وی
برای فهم مقصود حدیث نیز نقاط قوتی دارد مانند ارائه شدواهد قرآندی و روایدی بدرای

مواردی چون :قوای نظری امام ،بینا ساختن نابینا توسّط امامان ،مسدخ دشدمنان شدیعه و

تفاض مقام امامان

بر حور

ابراهیم

؛ اسدتفاده از احادیدث مشدابه و معدارض

برای تبیین مسائلی چون زمان دقیدق دسدتیابی امدام بدر عمدود ندور ،شدباهت حودر

ابراهیم

و امامان

در مشاهده ملکو  ،قاب مشاهده بودن امام برای همه مدردم و

نشان دادن غیب به دیگران توسط امام.

 .6میتوان بی دقّتی در برخی انتسابها ،استفاده از منابع نامعتبر یا خدشهدار ،مراجعه

نکردن به منابع لغوی معتبر در فهم معنای واژه و بیتوجهی به سبب صدور حددیث در
برخی موارد را از نقاط ضع

پینوشتها

روآ کلبر

دانست.

 . 1وی اغلب درصدد توعی و نفی تشیّع و بنیانهای فک ری آن ،از جمله آموزه امامت است.
 .2نگارنده ،این نمودار مربوطه را پس از م العه برخی از آثار برجسته در زمینه روآ خوانش و فهم
حدیث در میان صاحبنظران  -مانند آثار و نظرا حا اسالم دکتر مسعودی ،دکتر نصیری ،دکتر
طباطبایی ،دکتر میرجلیلی و آقای دکتر معماریان  -ترسیم کرده است.
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 . 3مانند عنایت به کمیّت (مامقانی80/1 :1248 ،؛ عتر ،)202 :1218 ،کیفیّت (ابن صالح )63 :1241 ،و
ارتباط (سیوطی ،بیتا ) 111/1 :راویان حدیث و اعتبار منابعی که حدیث در آن ذکر شده است.
 .6مانند توجه به آسیب های مرحله صدور از جمله :بیان تدریای (شهید ثانی ،)113- 118 :1632 ،تقیّه
(برقی )431 /1 :1631 ،و ...و مرحله نق حدیث از جمله :در (میرداماد ،)410 :1680،وضع (فالته،
 )108/1 :1201و. ...
 .5این فرقه امروزه در سوریه بهویژه در کوه های الذقیه ،طرابلس ،حما و دمشق استقرار دارد.
 .6البتّه کلبر در پاورقی ،نظر اوّل یعنی رؤیت قلبی را میپذیرد که این امر میتواند ریشه در نگرآ
متافیزیکی وی داشته باشد.

منابع
قرآن کریم.

ابنابیشبهه ،محمّدبنمحمّد (بی تا) ،الوسیط في علوم و مص لب الحدیث  ،قاهره :دار الفکر
العربي.

ابنابی الثل بغدادی ،محمّد بناحمد ( .)1210تاریخ نه البیت نقال عن األئمه (علیهم السالم)،
تحقیق :محمّدرضا جاللی حسینی ،قم :آل البیت.

ابننبیالحدید ،عبدالحمید بنهبهاهلل ( .)1202شرح نه البالغه  ،تحقیق محمد ابوالفو ابراهیم،
قم :مکتبة آیت اهلل المرعشی النافی.

ابنالغوائری ،احمد بنحسین ( .)1632الرجال ،تحقیق  :نویسنده :محمّد رضا حسینی ،قم:
دارالحدیث.

ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمّد بنعلی ( .)1631مناقب آل نبی طالب ،:قم :علّامه.

ابنصالح ،عثمدان بدن عبددالرحمان ( .)1241علدوم الحددیث ،تحقیدق :نورالددین عتدر ،بیدرو :
دارالفکر المعاصر.

ابنعبدالوهّاب ،حسین ( .)1631عیون المعازا  ،نا  :منشورا

الم بعة الحیدریة.

ابنقولویه ،جعفر بنمحمّد ( .)1613کام الزیارا  ،تحقیق :عبدالحسین امینی ،نا
دارالمرتوویة.

اشعری قمی ،سعد ( .)1630المقاال
دوّم.

و الفر ،،بی جا :مرکز انتشدارا

اشر :

علمدی و فرهنگدی ،چداپ
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اشعری ،ابوالحسن ( .)1411مقاال
چاپ سوّم.

اإلسالمیین و اختال

المصلین ،ویسبادن :فرانس شتاینر،

افندی ،عبداهلل ( .)1201ریاض العلما و حیاض الفوال  ،تحقیق :احمد حسینی اشکوری ،قم:
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نافی.

امیری ،محمّد مقداد (1610آ) « .غددیرخم در آثدار پژوهشدی انگلیسدی زبدان غدرب» ،فصدلنامه
امامت پژوهی ،شماره ،6ص .111- 410
امینی ،عبدالحسین ( .)1613الغدیر ،بیرو  :دارالکتاب العربی.

الشیعة ،بیرو  :داراألضوا .

آقابزر تهرانی ،محمّد محسن ( .)1206الذریعة إلی تصانی
بحرانی ،ابن میثم ( .) 1203قواعد المرام فی علم الکالم ،تحقیق :سید احمد حسینی ،قم :مکتبة
آیة اهلل المرعشی النافی ،چاپ دوّم.

بحرانی ،سید هاشم ( .)1216مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر ،قم:مؤسسة المعار

بحرانی ،سید هاشم ( .)1213البرهان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :قسم الدراسا
البعثة ،تهران :بنیاد بعثت.

اإلسالمیة.

االسالمیة موسسده

برقی ،احمد بنمحمّد ( .)1631المحاسن  ،تصحیب :جالل الدین محدّث ،قم :دارالکتب
اإلسالمیة ،چاپ دوّم.

ثعالبی ،عبدالرحمن بنمحمّد ( .)1411جواهر الحسان فی تفسیر القرآن  ،تحقیق :محمّدعلی
معوّض ،عادل احمد عبدالموجود ،بیرو  :داراحیا التراث العربی.

جرجانی ،علی بنمحمّد ( .)1211التعریفا  ،تحقیق:محمّد بن عبدالحکیم قاضی ،قاهره /بیرو :
دارالکتاب المصری /دارالکتاب اللبنانی.

حافظ برسی ،رجب بنمحمّد ( .)1244مشار ،ننوار الیقین فی نسرار نمیر المؤمنین ،تحقیق:
علی عاشور ،بیرو  :نعلمی.

حر عاملی ،محمّد بنحسن ( .)1634نم اآلم فی علما جب عام  ،تحقیق :احمد حسینی
اشکوری ،قم :دارالکتب االسالمی.

حلّی ،حسن بنعلی بنداود ( .)1624الرجال ،تهران :دانشگاه تهران.
حلّی ،حسن بنیوس

( .)1631الباب الحادی عشر ،تهران :مؤسسه م العا

خصیبی ،حسین بنحمدان ( .)1211الهدایة الکبری ،بیرو  :البالغ.

اسالمی.

خویی ،ابوالقاسم ( .)1634معام رجال حدیث ،قم :مرکز نشر الثقافة األسالمیة فی العالم.

ذهبی ،محمّد بناحمد ( .)1212سیر اعالم النبال  ،تحقیق :شعیب ارناووط ،مؤسسة الرسالة.
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راغب اصفهانی ،حسین بنمحمّد ( .)1412مفردا

داوودی ،بیرو  -دمشق :دار القلم -الدار الشامیه.

نلفا

القرآن ،تصحیب :صفوان عدنان

رضوی ،رسول ،شاکر ،محمّدتقی («.)1611چیستی عمود نور» ،علوم حدیث ،شماره ،36
ص

.24- 31

رضوی ،محمّد امین ( .)1611تاسّم عم یا تبدل نیرو به مادّه ،تهران :آفتاب.

زمخشری ،محمود ( .)1411الکشا
چاپ سوّم.

عن حقائق غوام

التنزی  ،بیرو  :دار الکتاب العربی،

بنابیبکر ( .)1260مفتاح العلوم ،تحقیق :عبدالحمید هنداوی ،بیرو :

سکّاکی ،یوس

دارالکتب العلمیة /منشورا

محمّدعلی بیوون.

سیستانی ،سیدعلی ( .)1212الرافد فی علدم االصدول ،سدیدمنیر سدیدعدنان ،قدم :مکتبدة آیدت اهلل
سیستانی.

السیوری ،مقداد بنعبداهلل ( .)1244اللوامع اإللهیة فی المباحث الکالمیة ،تحقیق :قاضی
طباطبائی ،چاپ دوّم ،قم :دفتر تبلیغا

اسالمی.

سیوطی ،جالل الدین (بی تا) .تدریب الراوی فدی شدرح تقریدب الندواوی ،تحقیدق :ابوقتیبده نظدر
محمّد فاریابی ،بیجا :دار طیبة.

شاطبی ،ابواسحا .)1241( ،الموافقا
العلمیة.

فی اصول الفقة ،تحقیدق :عبدداهلل دراز ،بیدرو  :دارالکتدب

شهید ثانی ،زین الدین بنعلی ( .) 1632معالم الدین ومالذ الماتهدین ،قم :انتشارا

اسالمی.

صدو ،،محمّد بنعلی ( .)1638عیون نخبار الرضا (علیه السالم) ،تحقیق :مهدی الجوردی،
تهران ،نشرجهان.

صفّار ،محمّد بنحسن ( .)1202بصائر الدرجا

فی فوائ آل محمّد ،تصحیب :محسن کوچه

باغی ،قم :مکتبه آیه اهلل المرعشی النافی ،چاپ دوّم.

طباطبایی ،سیّد محمّد حسین ( .)1213المیزان فی تفسیر القرآن  ،قم :دفتر انتشارا
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنام.

اسالمی

طبرسی ،احمد بن علی ( .) 1206اإلحتاا علی نه اللاا  ،تحقیق :محمّدباقر خرسان ،مشهد:
نشر مرتوی.

طبرسی ،فو

بنحسن ( .)1311تفسیر جوامع الاامع  ،تهران :انتشارا

مدیریت حوزه علمیه قم. ،

دانشگاه تهران و

 / 03پژوهشنامه امامیه ،سال سوم ،شماره پنجم

طبرسی ،فو بنحسن ( .) 1610إعالم الوری بمعالم الهدی ،تهران :اسالمیه ،چاپ سوّم.

طوسی ،خواجه نصیر الدین ( .) 1203تارید االعتقاد ،تحقیق :حسینی جاللی ،قم :دفتر تبلیغا
اسالمی.

طوسی ،خواجه نصیر الدین ( .)1216قواعد العقائد ،تحقیق :علی حسن خازم ،لبنان :دار الغربة.

طوسی ،محمّد بنحسن ( .) 1636رجال ،تحقیق :جواد قیومی اصفهانی ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی التابعة لاامعة المدرسین ،چاپ سوّم.

طوسی ،محمّد بنحسن ( .)1211الغیبة  ،تصحیب :عباداهلل تهرانی ،قم :علی احمد ناصب،
دارالمعار

اإلسالمیة.

طوسی ،محمّد بنحسن ( .) 1240فهرست کتب الشیعة و نصولهم و نسما المصنّفین و نصحاب
األصول ،تحقیق :عبدالعزیز طباطبائی ،قم :مکتبة المحقق ال باطبائی.

عتر ،نورالدین ( .)1218منه النقد فی علوم الحدیث ،دمشق :دارالفکر ،چاپ سوّم.

عرب ،مرتوی ،نقی زاده ،حسن (« .)1610بازکداوی اعتبدار رجدالی محمّدد بدنسدنان» ،فصدلنامه
علمی  -پژوهشی کتاب قیّم ،شماره.123- 130 ،4
عکبری ،عبداهلل بنحسین ( .)1213اللباب فی عل البنا و االعراب ،تحقیق :عبداله نبهان،
دمشق ،دارالفکر.

علم الهدی ،سید مرتوی ( .)1210الشافی فی اإلمامة ،تحقیق :سید عبد الزهدرا حسدینی ،تهدران،
مؤسسه الصاد،

 ،چاپ دوم.

عیاشی ،محمّد بنمسعود ( .)1680تفسیر العیاشی ،تحقیق :هاشم رسولی محالتی ،تهران:
فرا

الم بعة العلمیة.
کوفی ،فرا

بنابراهیم ( .)1210تفسیر فرا

تهران :سازمان چاپ وانتشارا

وزار

الکوفی ،تحقیق :محمّد کاظم محمودی،

ارشاد اسالمی.

فراهیدی ،خلی بناحمد ( )1201کتاب العین ،چاپ دوّم ،قم :نشر هار .

فرایمن ،ارون (« .)1683زندگینامه حسین بنحمدان خصیبی ،بنیانگذار فرقه نصیری  -علوی»،
نشریه هفت آسمان ،شماره ،66ص

.130- 163

فرزند وحی ،جمال ،شهروزی ،محمّدجعفر (« .)1683اسدباب ورود حددیث در کدافی» ،فصدلنامه
علمی  -ترویای سفینه ،شماره .38- 101 ،11
فالته ،عمر بن حسن ( .)1201الوضع فی الحدیث ،بیرو /دمشق :موسسدة مناهد العرفان/مکتبدة
الغزالی.
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فی

کاشانی ،محمّد ( .) 1211تفسیر الصافی ،تحقیق :حسین اعلمی ،تهران :مکتبة الصدر ،چاپ

دوّم.

قاسمی ،جمال الدین ( .) 1218محاسن التاوی  ،تحقیق :محمّد باس
دارالکتب العلمیه.

عیون السود ،بیرو :

ق ب الدین راوندی ،سعید بن هبة اهلل ( .)1201الخرائ و الارائب ،تحقیق:مؤسسة اإلمام المهدی
(ع )،قم:مؤسسه امام مهدی (ع ).

قمی مشهدی ،محمّد ( .) 1638تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق :حسین درگاهی،
تهران :سازمان چاپ وانتشارا

وزار

ارشاد اسالمی.

قمی ،علی بنابراهیم ( .) 1633تفسیر قمی ،تحقیق :سید طیب موسوی جزایری ،قم :دارالکتاب،
چاپ چهارم.

کشی ،محمّد بنعمر ( .)1201إختیار معرفة الرجال ،تصحیب :محمّد بنحسن طوسی ،تحقیق:
حسن مص فوی ،مشهد :مؤسّسه نشر دانشگاه فردوسی.

کلبر  ،اتان (« .)1610امام و قوای بصری» ،مترجم :ابوالفو حقیری ،فصلنامه امامت پژوهی،
شماره ،6

.116-128

کلینی ،محمّد بنیعقوب ( .)1203الکافی  ،تصحیب :علی اکبر غفاری و محمّد آخوندی ،تهران:
دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ چهارم.

مامقانی ،عبداهلل ( .)1248مقیاا الهدایة فی علم الدرایة  ،تحقیق :محمّدرضا مامقانی ،قم :دلی
ما.

مالسی ،محمّدباقر ( .)1206بحاراالنوار ،بیرو  :دار احیا التراث العربی ،چاپ دوّم.

مالسی ،محمّدباقر ( .) 1202مرآة العقول فی شرح نخبار آل الرسول ،تحقیق :هاشم رسولی
محلّاتی ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،چاپ دوّم.

محقّق حلّی ،جعفر بن حسن ( .)1241المسلک فی نصول الدین ،تحقیدق :رضدا اسدتادی ،مشدهد:
آستان قدا رضوی.

محمدی صبور ،حمید (« .)1611/02/43اتان کلبر  ،صهیونیست ضد تشیع» ،پایگاه علم و
دانشپژوهی هادی.http://www.haadi.ir/News-462 ،

مسعودی ،عبدالهادی ( .)1681روآ فهم حدیث ،تهران :انتشارا
حدیث.

سمت و دانشکده علوم

مشکور ،محمّد جواد ( .) 1634فرهنگ فر ،اسالمی ،مشهد :آستان قدا رضوی چاپ دوّم.
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معار  ،ماید ( « .)1686خانواده حدیث و نقش آن در فقه الحدیث» ،فصلنامه علمی  -پژوهشدی
پژوهش دینی ،شماره.32 - 23 ،8
مغنیه ،محمّد جواد ( .)1212الاوامع و الفوار ،بین السنة و الشیعة  ،بیرو  :مؤسسة عزّالدین.
مفید ،محمّد بنمحمّد ( .) 1216اإلرشاد فی معرفه حا اهلل علی العباد  ،قم ،کنگره شیخ مفید.
میرداماد ،محمّدباقر ( .)1680الرواشب السماویة ،قم :دارالحدیث.
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