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ه
َ
ه َ ه َ
بررسی سندی و داللی روایت « َوض َع الل َیده علی هر ؤس العباد»
در پرتو سنتهای قرآنی

تاریخ دریافت1396/9/23 :
تاریخ پذیرش1397/2/11 :

محمد میرزائی
علی اکبر حبیبی مهر

چکیده

روایات قیا قا م آلمحمد

1

2

بخشی از تراث مکتهوب حهدیثی مسهلمانان اسهت .بهدون

درنظر گرفتن مفهو درست و شرایط وی ه عصر قیا  ،روایات گاهی ناباورانه و گاهی از باب
معج ه جلوه می کند .اما باقر

فرمود :هنگامهه قیها قها م مها ،خداونهد دسهتش را بهر سهر

مهرد نهههاده ،عقههول آنههان تجمیههع و حلههم آنهان کامههل میشههود .ایههن مقالههه در صههدد بررسههی

سهههندی و داللهههی ایهههن روایهههت و سهههسس صهههحت داللهههی آن در پرتهههو سهههنتهای الههههی در

دنیاست .روش مقاله ،توصیفی -تحلیلی است و از منابع کتابخانهای فراهم آمدهاسهت.

یافتههای مقاله نشان میدهد رشد علمی و تجارب تلخ و شیرین بشر ،زمینهساز رحمت

الههی اسههت و خههود مقدمههه امههدادهای غیبههی بههرای کسههانی اسههت کههه قابلیههت آن را تحههت
مهدیریت و رهبههری امها زمههان

پیههدا کننهد .روایههت صهحی اسههت و دسههت خهدا بههر سههر

بندگان کنایه از رحمت الهی با قالبهای گونا گون و پس از قیا بهه واسهطه امها زمهان

است .رخدادهای عصر قیا با نگاه فوق ،منطب با سنتهای الهی در قرآن است.
کلیدواژه :قا م  ،قیا قا م  ،رشد عقالنیت ،وضع ید ّ
الل ،روایت ،سنتهای قرآنی.
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 .1عضو هیئت علمی دانشگاه علو اسالمی رضوی مشهد ).)mirzaee6515@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیث ،دانشگاه رضوی (.)ali7213@mailfa.com

موضو مهدویت و قیا قا م آلمحمد

بر اساس روایات مشترک فریقین بهه منظهور اقامهه

عدل و قسط حتمیالوقو است 3.وقو اوضا متفاوت علمهی ،انسهانی و پدیهدههای گونهاگون

در طبیعههت  -کههه غالبهها اعجازگونههه و کمنظیههر اسههت  -در روایههات ز یههادی یههاد شههده اسههت .آقههای
کورانی مجموعه این روایات را از منابع فریقین در کتهاب معجهم خهود در پهنج جلهد آورده اسهت.

یکی از این روایات ،فروهشتن دست خداوند و یا دست بقیة الل االعظم

بر سهر عبهاد اسهت

که نتیجه آن به تعبیر روایت ،جمهع عقهول و کمهال احهال اسهت کهه در مقالهه بهدان پرداختههایهم.

سههؤال ایههن اسههت کههه ایههن روایههت بههه لحهها سههندی چههه جایگههاهی دارد و محتههوای آن بیههانگههر

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

طر ح مسأله

چیست در صورت صحت سند و محتهوا ،آیها بها سهنتهای ثابهت الههی در دنیها ماننهد سهنت
انتخاب آزادانه سرنوشت توسط انسان 4،امهدادها و کمه ههای مشهروط الههی 5و  ...در تعهار

نخواهد بود با آنکه این روایت در منابع متعدد و تا حدودی متفاوت آمده اسهت ،در محهدوده

مطالعهات نگارنهده ،فقهالحههدیث آن بهه شههکل جداگانهه پههژوهش نشهده و مهههمتهر از آن ،امکههان و

چگونگی تحق چنین روایاتی با سنتهای ثابت و الیتغیر الهی سنجش نشده است .فرضیه

نگارنده آن است که در صورت صحت روایات مهذکور ،تحقه آنهها نبایهد خهارج از دایهره آیهات
قرآن و سنتههای خداونهد در دنیها باشهد .نگارنهده بهه منظهور دسهتیهابی بهه پاسهخ پرسهشهای

فهوق ،ابتهدا بهها بررسهی سهند بههه بررسهی بنههدهای روایهت در نگهاه شههارحان و حهدیثپژوهان و نقههد
موارد مشکل پرداخته و آنگهاه تحقه محتهوای روایهت را بها آیهات قهران  -کهه بیهانگهر سهنتهای

ثابت الهی است  -سنجش نموده است.
پیشینه بحث

نگارش درباره مهدی

و مهدویت به سهالیان پهیش از زادروز حضهرت بقیهة الل

ماننهد:

المص ههنف صهههنعانی ( 211ق) ،الفهههتن نعهههیم ب ههن حمهههاد ( 229ق) ،الکتهههاب المصهههنف فهههی

االحادیث و االثر ابنابیشیبه ( 235ق) و  ...برمی گهردد؛ لهیکن در بهاره تحهوالت قبهل یها بعهد از

عصر ظهور میتوان بهه مقالههههای «عصهر ظههور و نقهش آن در تحهوالت بنیهادین خهانواده» رحهیم
کههارگر و محمههدعلی اخو یههان و «جهههان پههس از امهها مهههدی

 .3معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،1ص.104-81
 .4سوره انفال ،آیه42؛ سوره انسان ،آیه.3
 .5سوره محمد ،آیه7؛ سوره بقره ،آیه.214

» محمههدکاظم رحمههان سههتایش و
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منیره قضاوی و «توسعه فرهنگهی در عصهر ظههور و چشهمانهداز آن در جامعهه منتظهر» رحهیم کهارگر

اشاره کرد؛ اما در موضهو ایهن حهدیث تنهها دو مقالهه بهه نها «گونههشناسهی آثهار عقال نهی در عصهر

ظهههور» و «تمرک ه و تکامههل عقههول در عصههر ظهههور» از آقایههان جههواد جعفههری و رو الل دریکونههدی

نگاشته شده است که تفاوت و تمای مقاله پیش رو را ذیل چند محور بیان میکنیم:

 .1دستیابی به سه طری برای متن حدیث که همه آنها هم صحی السند ارزیابی شده؛

در حالی که در مقاله «تمرکه و تکامهل عقهول در عصهر ظههور» بهه دو طر یه دسهت یافتنهد کهه تنهها
یکی از آنها صحی ارز یهابی شهده اسهت؛ بهه خصهوص از منظهر قهدمایی اسهت کهه معیهار آنهها
وثوق به صدور روایت است.

6

 .2اشاره به برخی فرق مانند وهابیت در بحث داللی ،بررسی احتمال تصحیف لف الل در
ه
«وضهع الل یههده» در روایههت کلینههی توسههط ّوراقههان بها دیههدن نسههخ و ضههبطهههای گونههاگون حههدیث،
مشههخص کههردن دایههره عبههاد و بررسههی و شههر ایههن حههوادث در پرتههو سههنتهههای الهههی از دیگههر

تمای ات مقاله پیش رو نسبت به مقاالت یاد شده فوق است.
اصل حدیث

این حدیث مسند در روایات از طری دو نفر از محمدون ثالث (کلینی و صدوق) و سعد بن

عبدالل اشعری قمی در منابع اولیه حدیثی با تعابیر متفاوت از اما باقر
 .1با سند متصل از ثقةاالسال کلینی:

نقل شده است:

ْ
ْ
ْ ُ
ْ ُ
ُْ ْ ُ ْ ُ ُ
ونَّ ْ ُ
ونَّقتیبووةَّ
واَّ ،عو َّ
ونَّال شو ِواء َّعو ِ َّ
ونَُّمموود َّعو ِ َّ
ونَّ ُمع و ََّّبو ِ َّ
ونَُّمموود َّعو ْ َّ
ویَّبو َّ
اْلسو َّ
اْلثوونََّّاْلنو ِ
ْ
ُْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ونَّأ ِبَّجعفورَّ َّقوالِ «َّ:إذاَّقوامََّّق ِاِئنوا َّ
نَّم ىلََّّلبنَّشویبانََّّع َّ
نَّاب ِنَّأ ِبَّیَّعفور َّع َّ
اْل ْعشَّ َّع ِ َّ
ْ
ُُ
ْ
وضعََّّ ُ َّ ُ
تَّب ِهََّّأ ْح ُ
ُُ ُْ
الم ُهم»َّ 7.
اَّللَّیَّدهََّّع ََّّر ؤ و ِ ََّّال ِعب ِاد َّفجمعََّّ ِِباَّعق ْل َّمَّوََّّکمل َّ ِ

 .2با سند متصل از شیخ صدوق:

ُْ ْ ُ ْ ُ ُ
ْ ُُْ ُ
ونَّ ْ ُ
ونَّ
اْلعو ََّّ ْب ِ َّ
وامرَّ َّع ِ َّ
ودَّ ْب ِ َّ
نَُّمم ِ َّ
یَّب َّ
نَّم ْس ُر ورَّ َّقالََّّ:حدَناَّاْلس َّ
نَُّمم ِ َّدَّ ْب ِ َّ
حدَناَّجعف َّرَّب َّ
ونَّع ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ونَّ
ونَّقتیبوةَّاْلعشو َّع ِ َّ
واَّ ،ع َّ
ونَّمثونََّّاْلن ِ َّ
واء َّع َّ
ونَّعو ِ ََّّال ش ِ َّ
ونَّب ِ َّ
نَّاْلس ِ َّ
ی َّع ِ َّ
ُممدََّّالب ْص ِر ِ َّ
ْ ْ
ُ
واق َّرَّ َّقوال«َّ:إذاَّقوامَّق ِ ُ
اِئنواَّوضوعََّّ
نَّمو ىلَّ ِلب ِونَّش ْویبانَّ َّع ْ َّ
ْاب ِنَّأ ِبَّیَّ ْعفورَّ َّع ْ َّ
ونَّأ ِبَّجعفورََّّالب ِ ِ
ِ
ْ
ُ
تَّ ِِباَّأ ْحال ُم ُه ْمَّ»َّ 8.
ادَّفجمعََّّ ِِباَّ ُعق ُْل ْمََّّوََّّکمل ْ َّ
ید ُ َّهَّع ََّّ ُر ُءو ِ ََّّال ِعب ِ َّ
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 .6االجتهاد و التقلید ،ص.178
.7الکافی ،ج ،1ص57؛ الوافی ،ج ،1ص114؛ إثبات الهداة ،ج ،5ص.61
 .8کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.675

ْ
ْ ْ
ْ ُ
نَّأبَّخ ِالودََّّ ُ
الکواب
اَّ ،ع ْ َّ
نَّ ُمثنَّاْلن ِ َّ
نَّصف انَّ َّع ْ َّ
نَّ ِعیسَّ َّع َّ
نَُّمم ِ َّدَّ ْب ِ َّ
ع َّ
ِ
ْ
ُُ
ُ
ُ
ُ
َّقووال«ََّّ:إذاَّقووامََّّق ِ ُ
وادَّفجمووعََّّ ِِبوواَّعق و
اِئنوواَّوضووعََّّیوود َّهَّع و ََّّرءو ِ ََّّال ِعبو ِ َّ
ِ
ْ
أخال ق ُهم»َّ 9.

ونَّأ ِبَّج ْعفورََّّ
َّع ْ َّ
ْ
ُْل ْ َّمَّوََّّأ کموولََّّ ِِبوواَّ

تفاوت «اخالقهم» در روایت فوق به جای «احالمهم» در دو روایت قبلی ممکن است اشتباه

نسههاخ باشههد 10.سههعد گو یهها ایههن کتههاب را بههه پیههروی از کتههاب بصهها ر الههدرجات محمههد بههن حسههن
صفار نگاشته که موضو آن هم فضایل و مناقب ا مه اطهار

است 11.هر چند کتاب سعد

بههن عبههدالل اشههعری قمههی در دسههترس نیسههت 12،ولههی ایههن حههدیث در خالصههه کتههاب سههعد بههن
عبدالل به نا مختصر البصا ر از حسن بن سلیمان ّ
حلی موجود و روایت مورد بحث بدین گونهه

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

 .3قطب راوندی با سند متصل از کتاب بصا رالدرجات سعد بن عبدالل اشعری قمی:

نقل شده است:

ْ
ْ ْ
ْ ُ
بَّخ ِالوودََّّ ُ
وونَّ
الکوواب َّع ْ َّ
وونَّأ ِ َّ
وواَّ ،ع ْ َّ
وونَّصووف ان َّع ْ َّ
وونَّ ِعیسوو َّع َّ
وودَّ ْب ِ َّ
وونَُّمم ِ َّ
ع َّ
وونَّ ُمثوونََّّاْلن ِ
ْ
ْ
ُُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
أ ِبَّجعفرَّ َّقالِ «َّ:إذاَّقامََّّق ِاِئناَّوضعََّّیدهََّّع ََّّرءو ِ ََّّال ِعب ِاد َّفجمعََّّ ِب ِ َّهَّعق ْلم َّوََّّأ کمولََّّ
ِب ِ َّهَّأ ْحالم ُه ْ َّم»َّ 13.

در انتساب هر ی

از کتابهای الکافی 14،کمال الدین و تمها النعمهة 15و بصها ر الهدرجات

16

به کلینی ،صدوق و سعد بن عبدالل اشعری قمی از نگاه اهلفهن تردیهدی وجهود نهدارد و مها را از

بررسی واسطهها تا خود این بزرگان بینیاز مهیکنهد .بهه دلیهل اشهتراک روات حهدیثی اول و دو ،
بررسی رنجیره سند روایت اول و سو  ،کفایت میکند:

بررسی سندی

ت ت

راویان در این بررسی از نظر مذهب و وثاقت مهورد پهژوهش قرارگرفتهه و نتیجهه نههایی

اعال شده است:

 .9الخرا ج و الجرا  ،ج ،2ص.840
 .10همان ،پاورقی ص.840
 .11ویکی شیعه ،عنوان سعدبن عبدالل اشعری قمی.
 .12الفهرست ( للطوسی) ،ص.215
 .13مختصر البصا ر ،ص.319
.14الفهرست ( للطوسی) ،ص.393
 .15رسالة أبی غالب الزرارى ،ص.215
 .16الفهرست ( للطوسی) ،ص.215
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زنجیره روات در سند حدیث اول و دوم

 .1محمد بن یعقوب کلینی در سند اول ،از بزرگان شیعه و مورد وثوق همه عالمهان اسهت؛

17

به عنوان مثال ،نجاشی گوید :ایشان موث ترین مرد در حدیث و دارای باالترین قهدرت ضهبط
بوده و کتاب معروف و بزرگش کهافی را در بیسهت سهال تصهنیف نمهوده اسهت؛ 18همهانگونهه کهه

تمامی رجالیان زبان به مد محمد بن علی بن الحسین معهروف بهه شهیخ صهدوق گشهوده و از

او به بزرگی یاد نمودهاند.

19

 .2جعفههر بههن محمههد بههن مسههرور  -کههه تنههها در سههند دو آمههده  -همههان محمههد بههن جعفههر بههن

قولویه است .این احتمال را برخی نقل کردهاند 20.بنهابراین ایشهان امهامی ،صهحی المهذهب و

ثقه هستند.

21

 .3حسین بن محمد بن عامر ملقب به اشعری و قمی ،امامی و ثقه است.

22

 .4معلی بن محمد بصری هر چند توسط عالمان رجال عباراتی درباره ایشان نقل شهده کهه

موهم قد اسهت 23،امها بسهیاری از عالمهان متهأخر روایهات وی را قبهول کهرده و گفتهه نجاشهی را

مانع وثاقت او ندانستهاند؛ 24زیرا اوال وی از مشایخ اجازه و صاحب کتابهای معتبر اسهت.

25

ثانیهها مههراد از سههخن «مضههطرب الحههدیث یعههرف و ینکههر»  -کههه نجاشههی فرمههوده  -ایههن اسههت کههه
برخی از روایات وی مطاب با اصول است .از این رو بین عالمان رجهالی ،شهناخته شهده و قابهل

عمههل اسههت و برخههی دیگههر از احههادیثی کههه ایشههان نقههل نمههوده ،همسههو بهها اصههول نبههوده ،بنههابراین
روایاتی ناشناخته بوده که قابلیهت عمهل نهدارد 26.البتهه ایهن سهخن بهه نقهل از عالمهان ایهن فهن،

در بهاره بسهیاری از ثقههات صهدق مههیکنهد و مخههتص بهه ایشهان نیسههت 27.بهه عبههارت دیگهر ،ایههن
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 .17ر .ک :رجال النجاشی ،ص377؛ الرجال( البن داود) ،ص341؛ رجال العالمة الحلی ،ص.147
 .18رجال النجاشی ،ص.377
 .19ر .ک :همان ،ص389؛ رجال العالمة الحلی ،ص147؛رجال الطوسی ،ص.439
 .20معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص.91
 .21ر .ک :الفهرست ( للطوسی) ،ص109؛ رجال النجاشی ،ص.123
 .22ر .ک :رجال النجاشی ،ص.66
 .23مض ههطرب الح ههدیث و الم ههذهب و کتب ههه قریب ههة (رج ههال النجاش ههی ،ص ،)418یعهههرف حدیثهههه و ینکهههر (الرج ههال( الب ههن
الغضا ری) ،ص.96
24. http://www.havzah.net/fa/Article/view/51167
 .25رجال النجاشی ،ص418
 .26کتاب نکا  ،ج ،24ص.7610
 .27همان ،ج ،25ص.7903

برخههی منقههوالت ایشههان عمههل نمههیشههده اسههت 28.اوال روایههت مههورد بحههث مهها در حیطههه اعمههال
مکلفههان نبههوده و ثانیهها بهها توجههه بههه جهههات مههورد بحثههی کههه در ایههن روایههت مههیآیههد ،مههیتههوان ایههن

حههدیث را ج ه ء دسههته اول بههه شههمار آورد .ثالثهها مرحههو کلینههی در  838حههدیث از حسههین بههن
محمد بن عامر روایت کرده و به او اعتماد نموده و بیش از 88درصد روایهات حسهین بهن محمهد

بن عامر(629حدیث) را از طر یه معلهی بهن محمهد بصهری نقهل کهردهاسهت 29.شهاید بهه جههت

وجود همین قهراین ،عالمهانی ماننهد :شهبیری زنجهانی 30و خهویی 31تصهری بهه ثقهه بهودن ایشهان
کردهاند .لذا بعید به نظر میرسد که معلی بن محمد شخص ضعیفی باشد که به نقل حهدیث

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

تعبیر به این معنها نیسهت کهه ایشهان گهاهی جعهل روایهت مهینمهوده ،بلکهه بهه ایهن معناسهت کهه

او اعتنهها نشههود 32.البتههه قههراین دیگههری ماننههد وجههود نهها ایشههان در اسههناد کامههل الز یههارات و تفسههیر
القمی (بنابر اختالف مبانی در آن) 33و اینکه نجاشی ایهن تضهعیف را از ابهن غضهایری گرفتهه،

وجود دارد.

34

35

ناگفته نماند که اضطراب ایشان در مهذهب ثابهت نشهده ،لهذا مها ههم ماننهد برخهی بهر ایهن
36

باوریم که ایشان امامی مذهب بوده است.

37

 .5ابامحمد حسن بن علی بن زیاد بجلی ملقب به الوشاء از بزرگان شیعه و ثقه است.
َ
ّ .6
مثنی بن ولید  -که شاید به جهت شغلش به َح ّناط(گند فروش) ملقب شهده  -امهامی

 .28همان.
 .29ر .ک :نر اف ار درایة النور
 .30کتههاب نکهها  ،ج ،3ص904؛ ج ،11ص3929؛ ج ،16ص5129؛ ج ،21ص ،6766ج ،24ص7610؛ ج ،25ص7792و
.7903
 .31معجم رجال الحدیث ،ج ،19ص.280
 .32درس خهه ه ههارج فقهه ه ههه (میهه ه ههرزا جهه ه ههواد تبر یه ه ه ه ی) ،خهه ه ههارج فقهه ه ههه طههه ه ههارت ،ادامههههههههه فصههههههههل فههههههههی المههههههههاء الراکههههههههد:
()http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/
 .33ر .ک :کامل الزیارات ،النص ،ص 135و 140؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص .417 ،301 ،256این سخن به عنوان قرینه جدید
اینجا آورده شد؛ زیرا ابوالقاسم خویی در ذیل عنوان معلی بن محمد اصال استناد به وجود این راوی در دو کتاب مذکور
نمیکند ( معجم رجال الحدیث ،ج ،19ص.)281-279
 .34درس خهه ه ههارج فقهه ه ههه (میهه ه ههرزا جهه ه ههواد تبر یه ه ه ه ی) ،خهه ه ههارج فقهه ه ههه طههه ه ههارت ،ادامههههههههه فصههههههههل فههههههههی المههههههههاء الراکههههههههد:
()http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/
 .35معجم رجال الحدیث ،ج ،18ص258؛ درس خارج فقه (میرزا جواد تبری ی)،خارج فقه طهارت ،ادامه فصل فی الماء
الراکد)http://fa.tabrizi.org/1391/2/20/taharat-2/( :
 .36کتاب نکا  ،ج ،9ص.2966
 .37رجال النجاشی ،ص.39
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و ثقه است.

38

 .7قتیبة بن محمد االعشی ،امامی و مورد وثوق است.
َ
ه
40
 .8عبدالل ْابن أبی َی ْعفور کوفی ،امامی و ثقه است.

39

 .9مراد از مولیلبنیشیبان (آزاده شده بنیشیبان) ،زرارة بن اعین شیبانی بهوده 41کهه ایشهان

امامی ،ثقه ،بلکه از اصحاب اجما است.

42

در نتیجه ،سند حدیث ،متصل به معصو و رجالیان ،تمامی روات سلسله سند را امهامی و

ثقه میدانند .بنابراین این دو سند ،صحی ارزیابی میشود.
زنجیره روات در سند حدیث سوم

 .1س ههعد ب ههن عب ههدالل اش ههعری قم ههی ( 301ق) ملق ههب ب ههه «ش ههیخ ه ههذه الطا ف ههة و فقیهه هها و

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

44

 .2محمههد بههن عیسههی کههه بههه اعتبههار «مههرویعنههه»اش (سههعد بههن عبههدالل قمههی) ،محمههد بههن

عیسی بن عبید یقطینی است که امامی و مورد وثوق است.

45

 .3صفوان که بنا بر «مرویعنه»اش (محمد بن عیسی بن عبید) ،صفوان بهن یحیهی بجلهی

( 210ق) وکیل اما رضا

و از اصحاب اجما و ج ء ثقات به شمار میرود 46که در موردشان
47

گفته شده است« :الیروون و ال یرسلون إال عمن یوث به».
َ
48
 .4هم َث ّنی بن ولید حناط (گند فروش) ،امامی و ثقه است.

 .5ابیخالد کابلی که نامش «وردان» و اسمش «کنگر» بوده؛ 49در روایات از حوار یهون و یهاران
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 .38رجال الکشی ،ص.338
 .39رجال النجاشی ،ص317؛ رجال العالمة الحلی ،ص.135
 .40رجال النجاشی ،ص213؛ رجال الکشی ،ص 10و .246
 .41رجال الکشی( مع تعلیقات میر داماد) ،النص ،ص.50
 .42رجال الطوسی ،ص337؛ رجال الکشی ،ص.134 ،146 ،136 ،133 ،138 ،154 ،155
 .43رجال النجاشی ،ص.177
 .44همان ،ص178؛ رجال الطوسی ،ص.427
 .45رجال الکشی ،ص.538
 .46رجال الکشی ،ص ،508رجال النجاشی ،ص.120
 .47ه
العدة فی أصول الفقه ،ج ،1ص.154
 .48رجال الکشی ،ص.338
 .49رجال الکشی( مع تعلیقات میر داماد) ،ج ،1ص.25

در نتیجه سند حدیث متصل به معصو و صحی ارزیابی میشود.

بررسی داللی

زمانی که اتصال ی

روایهت بهه امها معصهو بهه طهرق معهروف و معقهول اثبهات می گهردد ،در

حههوزه عمههل ،حجیههت آن بههین فقههها تردیههدی وجههود نههدارد؛ امهها در حههوزه بههاور و اخبههار هههر چنههد
مجمههععلیههه نیسههت ،ولههی حههدیثی معتبههر اسههت و نمیتههوان آن را نادیههده گرفههت .لههذا صههحت
محتوای آن با معیارهای مقبول ،ما را به باور آن متقاعد می کند .حدیث پیش گفته که در یکی

از بههزرگتههر ین حوزههههای اعتقههادی مسههلمانان و ب هه خصههوص شههیعه ،یعنههی مهههدویت اسههت،

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

برگزیده و خاص اما سجاد

برشمرده شده 50،امامی مذهب و مورد وثوق است.

51

صحت سندی آن ،ما را برآن داشت تا ضمن بررسی مفهو لغوی برخی واژههای آن ،به بررسی
محتههوایی و داللههی آن نی ه بپههردازیم .روشههن شههدن محتههوا و داللههت ایههن حههدیث ،نیازمنههد اوال

شهناخت مفههو «وضههع یهد» و مرجههع ضهمیر در «یههده» و ثانیها مفهههو «جمهع عقههول» و ثالثها دایهره
«العباد» و بررسی اقوال و آرای حدیثپژوهان در این خصوص است تها بتهوان بها نگهاهی روشهن،

درستی این خبر را با سنتهای ثابت قرآنی سنجش نمود:
مفهومشناسی وضع ید

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

این است که اما باقر

فرمودند:

زمههانی کههه قهها م مهها (حضههرت بقیههةالل االعظههم) قیهها کنههد دسههتش را بههر سههر بنههدگان

مینهد.

َ
بهها وجههود آنکههه در روایههت کلینههی لفه «الل» بههه صههراحت پههس از فعههل َوضه َهع بههدین گونههه آمههده

است:

ْ
ُ
ادَّ .
اَّللَّید ُهََّّع ََّّ ُر ؤ و ِ ََّّال ِعب ِ َّ
وضعََّّ ُ َّ

امههها ب ه هه دلیهههل نبه ههود لف ه ه الل در دو روایهههتدیگر ،در مرجه ههع ضه ههمیر«یهههده» به ههین شه ههارحان و
 .50االختصاص ،ص61؛ بحار األنوار ،ج ،22ص.342
 .51رجال الکشی ،ص.123 ،122 ،10 ،115
 .52لسان العرب ،ج.396 ،8
 .53معجم مقاییس اللغة ،ج ،6ص.117
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حدیثپژوهان نظر واحدی وجود ندارد .با صرف نظر از نتیجه این وضع ،در ایهنکهه آیها خداونهد
دستش را بر سر عباد قرار میدهد و یا ّ
ولی خدا ،چون اختالف مرجع ضهمیر ،در مفههو روایهت و
چگونگی وضع ،تأثیرگذار است ،نیازمند بررسی است.
مفهوم «وضع ید» با برگشت ضمیر به لفظ«اهلل»

با وجود آنکه عالمان و ف َرق مختلف،مرجع چنین ضمیری را خداوند مهیداننهد؛ ولهی چهون

مبههانی و اصههول متفههاوتی دارنههد ،گونههاگونی در مفهههو و داللههت ایههن بنههد از روایههت بههدیهی بههه نظههر

میرسد:

 .1نگاه تجسیمی

برخههی فرقهههههها ماننههد وهابیههت بهها نگههاهی ظههاهری ،در ایههن گونههه احادیههث ،مرجههع حههدیث را

خداوند دانسته و باورمند به جسمانیت ذات باری تعالی هستند؛ به عنوان مثهال هنگهامی کهه

روایت ذیل از عبدالعزی بن عبهدالل بهن بهاز ،مفتهی عربسهتان و از جملهه ههواداران اصهلی اندیشهه

سلفیگری پرسیده شد ،به این مضمون که شبی خداوند در بهترین شکل به سوی پیامبر اکر

آمد .سسس به ایشان فرمهود« :یها محمهد ،آیها مهیدانهی در مهال اعلهی در بهاره چهه بها ههم بحهث
َ َ
َ
مهیکننهد [پیهامبر فرمهود ]:گفهتم :نهه [نمهیدانهم سهسس دیهد کهه پروردگهار] « ...ف َوض َهع َیهد هه َبه ْهی َن
َ
َ َ
َْ
ْ
کتف َّیَ ،ح ّتی َو َجد هت َب ْر َد َها َب ْی َن ثد َی ّی؛ ... 54خداوند دستش را بر پشهت مهن گهذارد تها جهایی کهه

سردی دستش را بین سینههایم یافتم و سسس آنچه در آسمانها و زمین بود را دانستم .»...

55

بنباز برگشت ضمیر را به خداوند به شکل ظهاهری و تجسهیمی مهیپهذیرد ،لکهن بهرای فهرار از

معذورات معنای مذکور گفته است چنین اتفاقی در خواب بوده است:

فإنَّهذاَّاَل تیانَّکانَّیفَّاملنامَّکماَّرججهَّابونَّکثیورَّوَّتابعوهَّاملبوارکفوِیَّیفَّشور َّالکرموذی َّوَّ
یدلَّماَّیفَّإحدىَّالروایاتَّمنَّالکصر ی َّمباَّیفیدَّذلکَّ 56.

ایههن معنههای وضههع یههد و توجیههه نه د نگارنههده دربردارنههده مشههکالت و معههذوراتی اسههت :اوال در

بسیاری از منابع اولیه و معتبر اهلسنت قید «فی المنا » نیامده است 57 .ثانیا خود بهن بهاز بهه

84

َ َ َّ
َ
َ َ
ْ
ََ
ْ
 .54در نقلهای دیگر آمده ﴿ َوض َع کف هه َب ْی َن کتف َّی َح ّتی َو َجد هت َب ْر َد أنامله َب ْی َن َصهدر ی( ﴾...مسهند احمهد بهن حنبهل ،ج،36
ص.)423
 .55همههان ،ج ،27ص171؛ ج ،36ص423؛ ج ،38ص256؛ مسههند الههدارمی ،ج ،2ص1366؛ الجههامع الصههحی )سههنن
الترمذی) ،ج ،5ص209 ،208 ،207
 .56فتاوى الشبکة اإلسالمیة ،رقم فتوی.52031
 .57مسههند احمههد بههن حنبههل ،ج ،27ص171؛ ج ،36ص423؛ ج ،38ص256؛ الجههامع الصههحی  ،ج ،5ص،208 ،207



(نه در خواب) ،بوده است» و سسس گفته است:

أخرجهوواَّالکرمووذیَّوَّقووالَّ:هووذاَّحوودی َّحسوونَّصووجی َّسووألتَُّمموودَّبوونَّإمساعیوولَّیعوونَّ:
البخاِیَّعنَّهذاَّاْلدی َّفقالَّ:هذاَّصجی َّ َّ58.

ثالثهها حههدیثشههناس متعصههب سههنی تصههری کههرده کههه قیههد «فههی المنهها » جه ء آن شههذوذاتی

است که بر این حدیث افزون گشته ،که در این صورت راه مفری برای بهنبهاز بهاقی نمهیمانهد.

59

رابعا از نگاه شیعه ظاهر روایت در برابر بهراهین فراجسهم بهودن خداونهد نمهیتوانهد مقاومهت کنهد؛

همههان گونههه کههه گفتهههانههد« :الظههواهر التصههاد البرهههان»؛ 60ز یههرا موجههود نامحههدود ،تحههت احاط هه

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

نقل احمد بن حنبل آورده است که پیامبر فرموده« :وضع ید خداوند بر پشتم بعد از بیدار شهدن

شهههودی موجههود محههدود (چههه در خههواب و چههه در بیههداری) قههرار نمههیگیههرد 61.از سههویی نگههاه

تجسیمی ،با آیات محکم الهی نی ناسازگار است.

62

 .2نگاه تأویلی

63

نگاه ادبی به روایت مذکور به استناد قاعده مشهور «االقرب یمنع االبعهد» مهانع از برگشهت

ضههمیر بههه «قا منهها» اسههت .عههالوه بههر آن ،محههذورات نگههاه تجسههیمی باعههث شههده کههه طرفههداران

برگشههت ضههمیر بههه «الل» ،نگههاه تههأویلی بههه حههدیث مههذکور داشههته باشههند .فههی
«یده» را «یدالل» دانسته و فرموده است:

کاشههانی مههراد از

ُ
ُ
املرادَِّباَّإماَّ ُ
لَّماَّخلو ََّّ
العقلَّالذیَّه َّأو َّ
القائَّ َّأوَّ َّ
واسطةَّج یدهَّوَّفیضهَّوَّ َُّ
ِ َّ
الیدَّعنَّ
ُعبرَّ ِب ِ َّ
ئکةَّقدسهَّوَّنورََّّمنَّأن َِّارَّعظمکهَّ َّ64.
اَّللَّعنَّمییََّّعرشهَّأوَّملکََّّمنَّمال ِ َّ
ُ َّ

وی باورمند است که مراد از «یدالل»« ،واسطه جود و فی

الهی» است و سسس بدون اشهاره

209؛ مسند الدارمی ،ج ،2ص1366؛ مسند عبد بن حمید ،ج ء اول ،ص326و342؛ الدعاء للطبرانی ،ج ،1ص418؛
تهاریخ الطبهری ،ج ،11ص584؛ جهامع البیهان ،ج ،7ص162؛ ج ،27ص28؛ مجمهع الزوا هد ،الجه ء ،7ص369؛ شههر
نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،3ص226؛ تاریخ بغداد ،ج ،8ص147؛ تاریخ مدینة دمش  ،ج ،34ص646؛ کتاب
التوحید و إثبات صفات الرب ،ج ،1ص321؛ ارشاد الساری ،ج ،7ص 321و ...
 .58فتاوی اللجنة الدا مة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،رقم فتوی.18610
 .59موسوعة العالمة االما مجددالعصر االلبانی ،باب حدیث اختصا المأ األعلی ،شماره .1108
 .60کفایة االصول ،ج ،2ص.39
 .61تسنیم ،ج ،26ص.478
 .62ر .ک :سوره شوری ،آیه11؛ سوره انعا  ،آیه103؛ سوره نساء ،آیه126؛ سوره بقره ،آیه ،55سوره نساء ،آیه 153؛ سوره اعراف،
آیه 143و . ...
 .63مشرق الشمسین ،ص.327
 .64الوافی ،ج ،1ص.114
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به مصداق خاص ،بهه چههار مهورد ماننهد حضهرت بقیهةالل االعظهم

 ،عقهل ،ملکهی از مال کهه

خداوند و یا نوری از انوار عظمت الهی اشاره کرده است .عالمهه مجلسهی نیه در توضهی «وضهع
الل یههده» برگشههت ضههمیر «یههده» یهها «الل» اسههت و یهها بههه «حضههرت قهها م

»؛ ولههی در هههر صههورت،
65

کنایه از رحمت ،شفقت ،قهدرت و اسهتیال ی خداونهد بهر بنهدگان دانسهته اسهت .آقهای نجفهی

وضع یداللهی مذکور را از جمله خرق عادات فراوانی میداند کهه امها زمهان

را در فهت گیتهی

تأیید و تقویت میکند و این سخن را به بسیاری از عالمان و محققان نسبت داده است.

66

از معاصران «وضع یدالل» را همان مرور زمان و تجهارب تلهخ و شهیرینی مهیداننهد کهه بشهریت

در طول زمانهای متفاوت آن را چشیده و این تجارب ،باعث تطور ،تکامل و افزون شدن عقل

بشههری شههده و منجههر بههه رشههد و نمههو اسههتعدادهای انسههانی میشههود .از آن رو کههه همههه نظر یههات و
اید ولوژیهای گیتی در تغییر وضعیت موجود و حل مشکالت جهان نا کها ماندنهد ،انسهانهها

به سرعت ،بدون هیچ تردیدی و با اشتیاق به ندای منجی عالم بشریت لبی

میگویند 67.از

دید نگارنده هم به دلیل ادبی و هم قدمت روایت کلینی ،مرجع ضمیر« ،الل» اسهت و وضهع یهد

مذکور ،رحمت و امداد الهی اسهت کهه در قالهبههای گونهاگون نمهودار مهیشهود ،ولهی قبهل از آن،

ابتدا بشر در سایه تکامل علم و عقل و کسب تجهارب گونهاگون تها عصهر ظههور ،اسهتحقاق ظههور
واسطه الهی را فراهم میکند .به عبارتی ،فراهم شدن زمینه بشری مذکور ،مقدمهه ظههور واسهطه
فی

(وضع ید) است و شرایط امداد و عنایت مذکور در روایت (وضع ید) را پدیهد مهیآورد .لهذا

گفتهه کسهانی کهه مفهههو وضهع یهد را امهری خههارق العهاده دانسهته و یها مههروز زمهان و تجهارب تلههخ و

شیرین میدانند ،درست نیست؛ چون از ی سو خرق عادت مهذکور بها سهنتههای الههی  -کهه

بعههدا خههواهیم گفههت  -در تعههار

اسههت و از سههویی روایههت بیههانگههر عنایههت امههداد الهههی (جمههع

عقول و کمال احال ) پس از قیا اسهت .گفتهار نویسهنده (سهبحانی) ممکهن اسهت تحقه یابهد؛

ولی آن اشتیاقات ،مفههو وضهع یهد نیسهت ،بلکهه مقهدماتی اسهت کهه زمینهه وضهع یهد را فهراهم

خواهد کرد و مواهب پس از قیا  -کهه البتهه بهه صهورتههای گونهاگون و دارای مصهادی متعهدد
است  -قبل از ظهور وجود ندارد .سنتهای مصر قرآنی نی که در ادامهه میآیهد ،مؤ یهد دیهدگاه
ماست.
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 .65مرآة العقول ،ج ،1ص.80
 .66والدة اإلما المهدی ،الج ء ،1ص.42
 .67الفکر الخالد فی بیان العقا د ،ج ،2ص.96

سعد بن عبدالل اشعری  -که متوفی  301هجری قمهری بهوده - 68و مقهد بهر کلینهی اسهت -

در روایتی که نقل کرده 69،واژه «الل» را نیهاورده اسهت؛ بها آنکهه طر یه شهیخ صهدوق بجه در یه
نفر عین طری کلینی است ،بدین گونه نقل شده است:
ْ
ادَّ َّ.
وضعََّّید ُ َّهَّع ََّّ ُر ُءو ِ ََّّال ِعب ِ َّ

و لف ه «الل» نیامههده اسههت .از ایههن رو ،برخههی مرجههع ضههمیر «یههده» را حضههرت وله ّهیعصههر

دانستهاند؛ 70لی

مراد آنان از وضع ید دست حضرتش ،دست عنایهت بهوده و دسهت کشهیدن

ظاهری نیست 71.و در ساز و کاری فراطبیعی به وقو میپیوندد؛ همهان گونهه کهه در حهدیثی کهه

شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خودش با سند از اما علی

در هنگامهای که پرچم اما زمان

به اهت از درمیآید:

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

مفهوم «وضع ید» با برگشت ضمیر به «حضرت قائم

»

نقل نموده ،آمهده اسهت کهه

ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
اد؛َّ َّ72
بَّوََّّوضعََّّید ُهََّّع ََّّ ُر ُءو ِ ََّّال ِعب ِ َّ
قَّوََّّاْلغ ِر ِ َّ
یَّاْلش ِر ِ َّ
ِ َّ...إذاَّهزََّّرایت ُ َّهَّأضاءََّّْلاَّماَّب َّ

برای پرچم ایشان ما بین مشرق و مغرب روشن میگردد و (سسس ایشان) دست بهر

سر بندگان میگذارد.

عالمههه مجلسههی باورمنههد اسههت چنانچههه مرجههع ضههمیر وله ّهیالل

باشههد ،احتمههال مفهههو

حقیقی وضع وجود دارد 73که همهان نهوازش سهرهای مهرد بها دسهت حضهرت بقیهة الل االعظهم
باشد .نگارنده مس سرهای بندگان ،آن هم در مقیاس عصهر قیها را ،محهال عقلهی نمیدانهد،

ولی توجیهی روایی قرآنی هم برای چنین مسحی نمیبیند .از سویی ،تحقه معجه هوار آن را بها
سنت انتخاب سرنوشت به دست انسان در تعار

میبیند.

74

دایره عباد در روایت

نکتههه بعههدی در روایههت ،ایههن اسههت کههه دسههت نههوازش رحمههت الهههی _ کههه بههه تجمیههع افکههار و
 .68رجال النجاشی ،ص.178
 .69مختصر البصا ر ،ص.319
 .70الح المبین فی معرفة المعصومین  ،بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الدینی آیة الل الوحیهد الخراسهانی،
الج ء ،74ص.5
 .71همان.
 .72کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .73مرآة العقول ،ج ،1ص.80
 .74سوره انفال ،آیه.42
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عقول و ع راسخ عاقالن و کمال حلم منجر می گردد _ آیا شامل تمامی مرد عالم می گهردد یها

مههراد عبههاد خاصههی اسههت دو نگههاه در ایههن بههاره وجههود دارد :برخههی بههه ایههن دلیههل کههه اسههم جمههع
محلی به الهف و ال  ،مفیهد عمهو اسهت 75،شهامل جمیهع عبهاد اسهت و بهر ایهن باورنهد کهه تمها

انسانها در اثر این عنایت خارق العاده عقلشان کامل میگردد 76.از نگاه نگارنده ایهن امهر فهی

نفسههه مح ههال عقل ههی نیسههت ،ول ههی قطع هها بهها س ههنتهای قطع ههی و ثابههت خداون ههد در انتخ ههاب
سرنوشت و شرایط امداد سازگاری ندارد.

77

برخی نی ضمن پذیرش جمیع عباد گفتهانهد کهه آثهار وضهع یهد شهامل حهال همهه نمهیشهود؛
ْ
َ َ َ
زیرا در برخی از روایات پس از عبارت « َوض َع َید هه َعلی هر هءوس الع َباد» این جمله آمده است:

ْ
ْ
ُ
ْ
اَّللَّتعاىلََّّق ةََّّأ ْر ب ِعیََّّر ُجالَّ َّ78...
اهَّ ُ َّ
یدَّوََّّأ ْعط ُ َّ
نَّ ُز ب َِّرَّاْل ِد ِ َّ
فالََّّی ْبىقََّّ ُمؤ یمنََّّ ِإلََّّصارََّّقل ُب ُ َّهَّأشدََّّ ِم ْ َّ

یعنههی بعههد از ایههنکههه حضههرت حجههت دسههت بههر سههر همههه بنههدگان مههیکشههد ،مههؤمنی بههاقی

نمیماند ،مگر آنکه قلبش چون پارههای آهن مستحکم و نیروی چهل مرد به او عطا می گردد.
بنابراین وضع ید شامل همه بندگان میشود ،ولهی مؤمنهان مشهمول آثهار وضهع یهد مهیشهوند.

79

عد شمول آثار بر کفار به عد قابلیت آنان برمیگردد و گرنه در فاعلیت فاعل مشکلی نیست.
به عبارت دیگر ،مقتضی از طرف خداوند و واسطه فهی

او موجهود اسهت؛ لهیکن مهانع از سهوی

کفار است 80.روشن است که منشأ محرومیهت برخهی موجهودات از برخهی از خیهرات و کمهاالت

به عد قابلیت آنها برمهیگهردد 81.نگارنهده نیه باورمنهد اسهت همهان طهور کهه رسهول خهدا بهرای
هدایت تما انسانهاست 82،قیا حضرت حجت نی جههانی و فراگیهر اسهت 83و همهان طهور

که عدهای به انتخاب شو خود از هدایت رسول خدا باز ماندند و امدادها و دسهت گیری الههی

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

88

 .75معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص.27
 .76والدة اإلما المهدی  ،الج ء ،1ص42
 .77سوره انفال ،آیه42؛ سوره انسان،آیه3؛ سوره محمد ،آیه.7
 .78کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .79الح المبین فی معرفة المعصومین  ،بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الدینی آیهة الل الوحیهد الخراسهانی،
الج ء ،74ص.5
 .80همان ،ج ،3ص.74
 .81مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج ،2ص.146
 .82سوره سبأ ،آیه28؛ سوره اعراف ،آیه .158
 .83معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،1ص.455

تعبیر وضع ید در طول نهضت حضرت با برنامههای گوناگون برای گروه مختلف پدید میآید و
هر ی

از برنامهها و تصمیمها به رشد فکری مرد با لحا مراتب و قابلیت و ظرفیتها کم

خواهههد کههرد و بههه انتخههاب درسههت و عاقال نههه آنههها خواهههد انجامیههد .تعههالیم قرآنههی حضههرت،
ن ههزول حضهههرت عیس ههی

و اقتهههدای ایشهههان ب ههه حضهههرت مههههدی

مسههیحیان 86،قضههاوته ههای حضههرت مهههدی

84

 85و اتم هها حجهههت بهههر

ب ههرای یهودیههان بههر اس ههاس تههورات اص ههلی و

مسیحیان بر اساس انجیل و اهل زبور به زبورشان 87،روشن کردن نشانههایی در کتب آسهمانی

مانند تورات بر آمدن نا پیامبر

و ا مه دوازدهگانه
90

در کتب آسمانی 88،عرضه حقیقت

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

با دیدن خانواده حدیثی که در آنها جمله «اذا قا القها م» آمهده ،بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم کهه

بر ناصبان 89،ظهور نعمتهای دنیوی و ...نمونهای از این مستندات است.

در جمعبندی این قسمت باید گفت که اگر مراد از «اذا قا قا منا» پایان دولت باطهل و آغهاز

استیالی دولت ح باشهد .در ایهن هنگامهه ،عقهل مهرد بهه ادلهه ماننهد تجربههههای کهه در طهول
تاریخ داشتند ،مخصوصا در مدتی کهه از آغهاز قیها تها اسهتیالی انقهالب پیهدا کهردهانهد ،افه ایش

مییابد .در اینجاست که همه مرد از این اف ایش عقول بهرهمند مهیشهوند و ماننهد اههلذمهه و
کسانی که هنهوز وارد اسهال نشهدند ،در ایهن هنگامهه بها اختیهار ایمهان آورده و وارد مهذهب اسهال

میشوند؛ 91زیرا از نتایج اف ایش عقول ،خداشناسی و دینشناسی است.

92

ولی اگر مراد از جمله «اذا قا قا منا» آغاز انقالب مهدوی بهدانیم ،در ایهن صهورت بهر اسهاس

آیات و روایات ،انسانهایی که تحت غوایت ابلهیس درآمهدهانهد ،بهه گونههای کهه در مقها عمهل،
مرید شیطان شده و پشت سر او حرکت میکننهد 93و ایهن گمراههی عقیهدتی و تبعیهت دا مهی از

 .84کفایة المهتدی فی معرفة المهدی
است (اإلرشاد ،ج ،2ص.)386

 ،ص .680ناگفته نماند که این روایت به شکل مرسل از شیخ مفید نی نقل شده

 .85کفایة المهتدی فی معرفة المهدی  ،ص.671
 .86المعجم االحادیث المهدی  ،ج ،2ص.457
 .87شر األخبار فی فضا ل األ مة األطهار  ،ج ،3ص.397
« .88دوازده اما در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش» ،ص.17
 .89الکافی ،ج ،8ص.227
 .90بصا ر الدرجات فی فضا ل آل محمد  ،ج ،1ص.188
َ
ْ َ
َّ َّ َ َ
َ َ
َ َ
 ... .91ال َی ْبقی َی ههود ّی َو ال ن ْص َران ّی َو ال َصاح هب ملة إال َدخل فی اإل ْسال ( ...بحار االنوار ،ج ،51ص.)61
« .92گونهشناسی آثار عقالنی عصر ظهور» ،ص.27
 .93همه لغویان در واژه «تبعیت» به گونهای این معنا را لحا کرده اند(العین ،ج ،2ص78؛ جمههرة اللغهه ،ج ،1ص254؛
تهههذیب اللغههة ،ج ،2ص167؛ معجههم مقههاییس اللغههة ،ج ،1ص362؛ اسههاس البالغههة ،ص59؛ المصههبا المنیههر ،ج،1
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گناه ،باعث ایجاد ملکه و شاکلهای شود کهه نسهبت بهه عمهل ماننهد رو جهاری در بهدن ،عمهل

میکند 94،پیروی آنها از فطهرت (بهه خهاطر اعمالشهان) بسهیار سهخت و بهه طهور طبیعهی در برابهر
َ
دعوت اما زمان لبی نمیگویند و به سرنوشت ابلیس دچار میشهوند و وعهده الههی َو إ ّن
َ
َ َ ه
َج َه ّن َم ل َم ْوعد هه ْم أ ْج َمعین  95در موردشان محق میشود.
اما کسانی که امکان اثاره نور عقل درآنان وجود دارد ،توسط حضهرت حجهت بهر خردهاشهان

افزون میگردد  96و به راه راست برمیگردند؛ بعد از آنکه شیطان آنان را از آن راه راست منحرف
کرده بود.

97

جمع عقول و کمال احالم

عقول در نگاه شارحان به معنای افهزون شهدن و تقو یهت خردههای آنهان 98و یها اتفهاق آنهها بهر

محههور ح ه اسههت 99کههه در اثههر آن اختالفههات 100و بسههاط تمهها مههذاهب ج ه دیههن ح ه برچیههده

میشود 101.هیچ ی

از شارحان توضی ندادند که این تقویت و برچیده شهدن مهذاهب تحهت

چه فرایندی صورت می گیرد؛ هر چند بتوان گفت دیدگاهشان تابع نو تشهری وضهع یهد اسهت
کههه بههه برخههی از آنههان مثههل عالمههه مجلسههی اشههاره شههد .در بههاره کامههل شههدن احههال بنههدگان نی ه

متفاوت گفتهاند .بنا بر نظر ابنفارس در لغت «حلم» باید ایهن طهور گفهت کهه در اثهر جمهع شهدن

عقولشان در ریختن تئوریهای نی

و انجا کارهای پسندیده بدون هیچ شهتاب دگی بها ثابهت

قدمی و بردباری اقدا میکنند 102.افکار راسخ و پایداری در کارهای نی  ،معلهول جمهع شهدن

عقلهای آنان است .منابع کهن لغوی و غریب الحهدیث نشهان مهیدههد کهه جمهع در لغهت بهه
معنههای پیونههد ی ه

90

چی ه بههه چی ه دیگههر و گردآمههدن امههری پراکنههده اسههت 103.واژهپژوهههان مفهههو

ص.)72
 .94المی ان فی تفسیر القرآن ،ج ،13ص.189
 .95سوره حجر ،آیة .43
 .96ر .ک« :گونهشناسی آثار عقالنی عصر ظهور».
 .97سوره اعراف ،آیة .16
 .98الشافی فی شر الکافی ،ج ،1ص.266
 .99الکشف الوافی فی شر أصول الکافی ،ص.95
 .100مرآةالعقول ،ج ،1ص.80
 .101شر الکافی -األصول و الروضة ،ج ،1ص.399
 .102معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص.93
 .103همان ،ج ،1ص479؛ الجمهرة ،ج ،1ص483؛ الصحا  ،ج ،3ص1198؛ الفروق فی اللغة ،ص.134

نیرو یهی اسهت که آمهادگی پهذیرش دانهش و فههم را داراسههت و ههم بهه مفههو دانشهی اسهت کهه بههه
وسیله آن نیرو به دست میآید 105.هر چند برخی از عالمان اههل لغهت ،عقهل و حلهم را متهرادف

دانستهاند 106که ظاهرا این در صورتی است که ما سفاهت را نقی

حلم بدانیم؛ 107ولهی غالبها

باورمندند از نتایج و آثار عقل ،رسیدن به یکی از صفات پسندیده بشری بهه نها حلهم اسهت کهه

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

و احساسات است.
َ
بنابراین در مفهو متعدی به کار رفته ،چه فاعل فعل َوض َع و َج َم َع خداوند باشهد و چهه قها م

آلمحمد

 ،واسطه فی

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

متعههدی ایههن مههاده را بههه معنههای عه و جمع[بنههدی] آرا و افکههار دانسههتهانههد 104.عقههل نیه در نگههاه
جهامع راغههب  -کهه بههر پایههه اسهتنادات قرآنههی و روایهی تعر یههف کههرده  -ههم بههه مفههو قه ّهوه مدرکههه و

و مجری و مدیر الهی عرصه پس از قیها از روایهت و شهر شهارحان

پیداست که حضرت بقیةالل است .و به واسطه و وسیله اوست که عقلها جمعآور ی میشهود

و در سایه این جمع است که حلم ،به معنای گفتهه شهده ،بهه درجهه کمهال خهود میرسهد و آثهار و

نتههایج ارزنههده تعقههل بههه بههار مههینشههیند .جمههع عقههول ،نههه چونههان کههه برخههی شههارحان بههه شههکل
فراطبیعههی و معجهه هوار گفتهانههد ،بلکههه بههه اسههتناد سههنتهای الهههی ،در مسههیری طبیعههی و بهها
م ههدیریتی اله ههی در س ههایه رش ههد و انتخ ههاب آ گاهان ههه و عالمان ههه اکثر ی ههت م ههرد  -ک ههه زمینهس ههاز

امدادهای و یه ه و مقیهد الههی اسهت  -شهکل خواههد گرفهت .وی گهیههای ز یهادی همچهون رشهد

علمههی و آ گههاهی مههرد دنیهها در اثههر تجههارب گونههاگون گذشههته ،وی گههی شخصههیتی و مههدیریتی
اما عصر  -که زمینهساز بسیاری از امدادهای مقید الهی است  -و مأموریت خاص حضهرت،

سه ضلع اتفاقات بعضا منحصر به فردی است که در عصر قیها رخ خواههد داد؛ در عهین حهال

که از سنتهای ثابت الههی در دنیها نیه بیهرون نخواههد بهود .آمهوزش خهاص پهس از قیها  ،ماننهد
ّ
روایههت صههحی «إذا قهها القهها م ضههرب فسههاطیط لمههن یعلههم النههاس القههرآن علههی مهها أن ه ل

الل 109 »...نمونهای از آنهاست.

 .104تاج العروس ،ج11ص 72؛ التحقی فی کلمات القرآن ،ج ،2ص.108
 .105مفردات الفا القرآن ،ص.557
 .106المحکم و المحیط األعظم ،ج ،3ص.364
 .107العین ،ج ،4ص.9
 .108مفردات الفا القرآن ،ص253-254؛ النهایه ،ج ،1ص433-4334؛ التحقی فی کلمات القرآن ،ج  ،2ص-275
.272
 .109کفایههة المهتههدی فههی معرفههة المهههدی  ،ص .680ایههن روایههت بههه شههکل مرسههل از شههیخ مفیههد نیه نقههل شههده اسههت
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بررسی داللت آیه در پرتو سنتهای ثابت قرآن

بعد از بیان آرای گوناگون مفهو روایت در سایه نگهاه شهارحان و واژهپژوههان و نقهد نگهاهههای

نادرسههت ،موضههو و مسههأله مقالههه ،نیازمنههد بررسههی دیههدگاهههها و انتخههاب نظههر مختههار در پرتههو
ّ
الیتغیر الهی در قرآن است.
سنتهای
ّ
110
عههد اخههتالف و تنههاق در قههرآن نههص صههری قههرآن از باورهههای مسههلم مسههلمانان اسههت.
سنتهای الهی به عنوان قواعد و ضوابط تدبیر عهالم و آد در دنیها از سهوی خداونهد ،موضهوعی

اسههت کههه خداونههد بههر تحو یههل و تبدیلناپههذیری آنههان در قههرآن بههه صههراحت یههاد نمههوده اسههت 111.و
تجربه مکرر آنها در تاریخ بشر به امری مجرب تبدیل شده است .تحوالت یاد شده در روایت،
زمانی میتواند مورد تأیید و باور قرار گیرد که با سنتهای یادشده سازگار باشد.

 ،بها سهنت مشهروط

سؤال این است که آیا دستیابی به رحمت الهی در روزگار قیا قها م
ََْ ه
ه
خدا در آیه ...إ ْن َت ْن هص هروا َ
الل َی ْن هص ْرک ْم َو هی َث ّب ْت أقد َامک ْم ؛ «اگر خدا را یاری کنید ،خدا ههم شهما

را یهاری مههیکنههد و گهها هایتههان را محکههم و اسههتوار مهیسههازد» 112در تعههار نیسههت آیهها بهها اصههل
َّ َ َ ْ َ ه َّ َ َ
السهبیل إ ّمها
انتخاب سرنوشت در سهایه انتخهاب آزاد و اراده انسهانهها همچهون آیهه إنها ههدیناه
الل َأ ْمهرا َک َ
هان َم ْف هعهوال ل َی ْهله َ َم ْهن َه َله َ َع ْهن َب ّی َنهة وَ
َشا کرا َو إ َّما َک هفهورا  113یها آیهه َو َلک ْهن ل َی ْقض َهی ه
َی ْح َیهی َم ْهن َح َّهی َع ْهن َب ّی َنهة  114هههمسهو اسهت سهنتی کهه بارههها توسهط امها علهی در علهت بههه
کارنبستن قدرت وی ه در نابودی معاویه 115 ،و اما حسهین

یههاری رسههانند  116و نیه ه توقیعههات خههود حج ههت حهه

امهها حسههین

در پاسهخ آنهان کهه خواسهتند بهه او

در علههت تس ههلط [ظههاهری] یز یههد ب ههر

مههورد اسههتناد قههرار گرفتههه اسههت 117.نویسههنده از سههنتهای امههداد و و ی ه ه الهههی

همچون جنود نامر ی ح  118که مکرر در تجربه زنهدگی پیهامبر
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(اإلرشاد ،ج ،2ص.)386
 .110سوره نساء ،آیه.82
 .111سوره اسراء ،آیه77؛ سوره اح اب ،آیه62؛ سوره فاطر ،آیه43؛ سوره فت  ،آیه.23
 .112سوره محمد ،آیه.7
 .113سوره انسان ،آیه.3
 .114سوره انفال ،آیه.42
 .115بحار االنوار ،ج ،33ص.281-280
 .116همان ،ج ،44ص.331
 .117کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.278
ّ ّ
 .118سوره فت  ،آیه4و7؛ سوره مدثر ،آیه.31
 .119سوره توبه ،آیه26و 40؛ سوره اح اب ،آیه.9

 119و دیگهر انبیها 120یهاد شهده،

ضوابطی است و بدون آنها امکان تحق ندارد .بدیهیترین آیه قهرآن در نگهاه نگارنهده آیهه 214

سوره بقره است:

ْ ْ ْ
ْ ُْ ْ ُ ُ ْ
ُ
ْ ُ
ونَّق ْوب ِل ُک ْ َّمَّمس ُ
واءَّوََّّ
وه ُ َّمَّالبأس ُ َّ
ولَّال ِوذینََّّخلو ْ اَّ ِم ْ َّ
نَّت ْدخل اَّاْلنةََّّوََّّْلواَّیوأ ِتک ْ َّمَّمث َّ
أ ْ َّمَّح ِسب ََّّأ َّ
ُ ْ ُ
ُ
ُ
ولَّوََّّال ِذینََّّآم ُن اَّمع ُ َّهَّم ََّّن ْص َُّرَّاَّللَّ ...؛َّ َّ
اءَّوََّّ ُزل ِزل اَّح ََّّیقولََّّالر ُس َّ
الضر َّ

آیها پنداشهتهایههد در حهالی کههه هنهوز حادثهههههایی ماننهد حههوادث گذشهتگان شههما را
نیامده ،وارد بهشت مهیشهوید بهه آنهان سهختیهها و آسهیبههایی رسهید وچنهان

مت ل ل و مضطرب شدند تها جهایی کهه پیهامبر و کسهانی کهه بها او ایمهان آورده بودنهد

میگفتند :یاری خدا چه زمانی است ...

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

غافههل نیسههت؛ ولههی کیسههت کههه ندانههد کههه تحق ه سههنتهههای مههذکور هههر ی ه

تحههت شههرایط و

پههس اتفاقههات یههاد شههده تحههت چههه شههرایطی بههه وجههود مههیآیههد عصههر قیهها چههه وی گیهههای

متفاوتی با دیگر زمانها دارد که رحمت الهی آن چنان ری ان مهیشهود کهه یکهی از آنهها تجمیهع

عقول و تبدیل به ع واحد می گردد و حلم به عنوان دستاوردهای اندیشه عقالنی ،ثمراتش بهه
بار مینشیند و وقار و آرامش و مقاومت در برابر نامالیمات جانشین بهدیهها و هیجانهان تنهد و یها
احساسات غیر منطقی میگردد
واسطههای فی

الهی بسیار بوده و هم اکنون هم در عالم هست؛ ماننهد عقهل 121،حقیقهت

123

و اوصههیای او از امهها علههی تهها حضههرت حجههت،
انسههان کامههل 122حضههرت محمههد
فرش ههتگان 124و حت ههی ع ههدهای از عالم ههان در دوره غیب ههت 125،ب ههوده و هس ههتند .پ ههس س ه ّهر چن ههان
رخدادهای بعضا کمنظیر در چیست آیا زمان قیا موضوعیت دارد یها مکهان آن و یها مکهین آن
که مرد و وجود مقدس خاتم االوصهیاء باشهد مگهر مهرد آن چهه خصوصهیتی دارنهد کهه چنهان

عنایههات متمههای ی شههامل حالشههان میشههود از روایههات و آیههات قههرآن پیداسههت کههه نههه زمههان

خصوصیت دارد و نه مکان .وجود نازنین حضرتش که همچون خورشید پس ابهر واسهطه فهی

بههوده 126و قبههل از غیبههت نی ه وجههود داشههته اسههت .پههس تفههاوت در چیسههت ایههنجاسههت کههه

 .120سوره نمل ،آیه.17
 .121أسرار الحکم ،ج ،1ص.237
 .122أصول المعارف ،مقدمه ،ص.44
 .123اما شناسی ،ج ،1ص.1
 .124ترجمه شر نهج البالغه ،ج ،2ص.754
 .125اإلحتجاج ،ج ،1ص.18
 .126بحار األنوار ،ج ،53ص.180
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دگرگونی مرد و افکار عمومی و ارادههای توده مرد به عنوان عامل مههم در زمینههسهازی روزگهار
قیا به عنوان تمای میان آن روز و روزگاران دیگر از جمله عصهر حضهور و غیبهت صهغری و کبهری

توجه کرد .حلقه مفقوده در طول زمانها خود مرد هستند؛ 127آنهم مردمی که باید در مقیاس
و طههراز قیهها حجةالحسههن

اسههتعداد و آمههادگی پیههدا کننههد؛ چنههان کههه ا گههر ایههن زمینههه وجههود

داشت ،نیاز به غیبت اما نبود و عالم مسیر درست خهودش را طهی می کهرد .طبیعهی اسهت کهه

این دگرگونی ی باره به وجود نمیآید ،بلکه محصول قرنها تجربههای گوناگون شیرین و تلهخ

سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بشر و رشد علمی در عرصههای مختلف و اب ارهای متفهاوت و

آ گاهی نو انسانها از چهارسوی دنیاست کهه در کهال برخهی بزرگهان از آن یهاد شهد 128.لهذا ایهن

دگرگونی ،ولو ظلم فراگیهر ههم باشهد ،نهوعی آمهادگی و تقاضهای عطش گونههای اسهت کهه زمینهه و
اقتضای ظهور حضرت را فراهم میآورد .به نظر میرسد نهو اسهتقبال و یه ه کهه امها صهادق
فرم ههود« :إذا ق هها اس ههتقبل م ههن جه ههل الن ههاس أش ههد مم هها اس ههتقبله رس ههول الل

م ههن جه ههال

الجاهلیة» ،بیانگر همین دیدگاه است؛ حتی در چرایی چنین استقبالی حضرت فرمود:

پیه ههامبر هنگه ههامی مبعه ههوث شه ههد که ههه مه ههرد سه ههنگها و صه ههخره و چه ههوبهه ههابی
دستسههاخته خههود را میپرسههتیدند ،ولههی مههرد درعصههر ظهههور قهها م مهها بههه قههرآن

احتجاج کرده و تأویل قرآن میدانند.
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حههال ا گههر در میههان تشههنگان تجربههه دیههدهای کههه والههه قیهها حضههرتانههد ،معلمههی در مقیههاس

قها مآلمحمههد

قیهها نمایههد ،بههدون آنکههه بهه معجه های متوسههل شههود ،معجه ه جمههع عقههول و

عههاقالن و یکسههو شههدن آرا و افکههار در بسههتر طبیعههی خههود رخ خواهههد داد و حلههم بههه عنههوان آثههار
گرانسنگ چنان همگرایی ،به نقطه کمال خود خواهد رسید .مجموعه برنامههای حضهرت در

شههکوفا سههاختن انسههانهههای مشههتاق و آ گههاه آن روز ،کههه برآمههده از تعههالیم نههاب توحیههدی ماننههد

روایت فسطاط 130و مانند آن است میتواند وضعیدی باشد کهه خداونهد بهه واسهطه حضهرت بهر

بندگان ارزانی میدارد و آ گاهی و علم را تا حدی فراز کند که مصداق عینی آن روایت باشهد کهه
مجمو علو بشری دو حرف و بیست و پنج حرف دیگر در آن روزگار مرد بدان آ گاه گردند،
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 .127معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،3ص.474
 .128الفکر الخالد فی بیان العقا د ،ج ،2ص.96
 .129معجم احادیث االما المهدی  ،ج ،3ص150
 .130کفایة المهتدی فی معرفة المهدی  ،ص.680
 .131بحار األنوار ،ج ،52ص.336
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است ،بر کیفیت و کمیت این تعهالیم خواههد افهزود؛ چنهان کهه خداونهد در آیهات قهرآن بهه برخهی
امدادهای دیگر نی اشاره کرده که:

ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ
نَّ ِم ْنک ْ َّمَّ ِمائةََّّیغ ِل ُب اَّألفا َّ َّ132.
نَّیک َّ
یَّو یإ َّ
نَّ ِم ْنک ْ َّمَّ ِعش ُر ونََّّص ِاب ُر ونََّّیغ ِل ُب اَّ ِمائت ْ ِ َّ
نَّیک َّ
ِإ َّ

یا در سوره بقره در بحث انفاق فرمود:

ُ
ُ
ْ
لَّالذینََّّ ُی ْنف ُقوونََّّأ ْمو ُ
ولَّ ُس ْون ُبلةََّّ
یفَّک ِ َّ
وتَّس ْوبعََّّسون ِابلََّّ ِ َّ
ولَّحبوةََّّأنبت ْ َّ
اَّللَّکمث ِ َّ
یلَّ ِ َّ
یفَّس ِوب ِ َّ
اْل ْ َّمَّ ِ َّ
ِ
مث َّ ِ
ِمائةََّّحبةَّ َّ َّ133.

و در روایههات نیهه آمههده اسههت کههه قلههب مؤمنههان همچههون آهههن قههوی و نیروشههان چهههل برابههر

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

امههدادهای خههاص و مقیههد الهههی مثههل جنههود الهههی کههه قههبال یههاد کههردیم ،در دنیهها کههه و ی ه ه مؤمن هان

میشود 134.تردیدی نیست که جامعهای با شاخصه فوق مصداق کامل جامعه ایمانی و بهاتقوا

باشد که خود بر اساس وعده حتمی الهی ،جلب کننهده و بهاز کننهده درههای آسهمان و زمهین بهه
روی انسانهاست:

وََّّل ْ ََّّأنََّّأ ْهلََّّ ْال ُقر ىَّآم ُن اَّوََّّاتق ْ اَّلفت ْجناَّعل ْهی ْ َّمَّبرکاتََّّ ِمنََّّالسم ِ َّ ْ ْ
ضَّ َّ 135.
اءَّوََّّاْلر ِ
ِ

چه آنکه روایات این عرصه صحت ادعای ما را تأیید می کند.
نتیجهگیری

روایههت «وضههع الل یههده علههی رؤس العبههاد» بههه لحهها سههندی صههحی اسههت .وضههع یههد در

روایت ،کنایه از عنایت و رحمت الهی است که در روزگار پس از قیها  ،در اثهر اسهتعداد و آمهادگی

علمی و روحی مرد به واسطه حضرت حجت در قالبهای گوناگون و با اب ار آن زمهان نصهیب

مرد میشود .مقصود از عباد اگر چه همه مهرد اسهت ولهی مهراد جهدی ،کسهانی هسهتند کهه بهه

حسههب مراتههب قابلیههت حرکههت در سههایه امامههت را داشههته باشههند .مههراد از گههرد آوردن عقلههها،
تجمیع افکار و ع راسخ واحدی است که تحت رهبری اما مدیریت میشود و دستاورد ایهن

حرکت واحد جمعی به نقطهه کمهال میرسهد .ایهن روایهت بها مفههو فهوق ،همسهو بها سهنتهای
ثابت قرآنی در دنیاست.

 .132سوره انفال ،آیه.65
 .133سوره بقره ،آیه.261
 .134کمال الدین و تما النعمة ،ج ،2ص.653
 .135سوره اعراف ،آیه.96
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_ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،مرتضی مطهری ،قم :صدرا ،هشتم1372 ،ش.

_ مختصههر البصهها ر ،حسههن بههن سههلیمان حلههی ،تصههحی مشههتاق مظفههر ،قههم :مؤسسههة النشههر
اإلسالمی ،اول1421 ،ق.

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

_ مسند االما احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل ،تحقی عرقسوسی و دیگران ،بیروت :مؤسسة
الرسالة ،اول1416 ،ق.

_ مس ههندالدارمی ،عب ههدالل ب ههن عب ههدالرحمن دارم ههی ،تحقیه ه حس ههینس ههلیم دادان ههی ،ر ی هها
دارالمغنی ،اول1421 ،ق.

:
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_ مسندعبد بن حمید ،عبد بن حمید ،بیتا.

_ مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،بهایی ،تحقی مهدى رجا ی ،مشههد :آسهتانة الرضهویة
المقدسة ،مجمع البحوث اإلسالمیة ،دو 1429 ،ق.

_ المصههبا المنی ههر فههی غر ی ههب الشههر الکبی ههر ،احمههد فی ههومی ،قههم :موسس ههه دارالهج ههرة ،دو ،
1414ق.

_ معالم الهدین و مهالذ المجتههدین ،حسهن بهن ز یهن الهدین ،قهم :دفتهر انتشهارات اسهالمی ،نههم،
بیتا.

_ معجم احادیث االما المهدی
1411ق.

 ،علی الکورانی العاملی ،موسسه المعارف االسالمیه-قهم،

_ معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیجا :پنجم1413 ،ق.

_ معجهم مقهاییس اللغهه ،ابهنفهارس ،تصهحی عبدالسهال محمهد ههارون ،قهم :مکتهب االعهال
االسالمی ،اول1404 ،ق.

_ مفردات الفا القرآن ،راغب اصفهانی ،بیروت :دارالقلم ،اول1412 ،ق.

_ موسههوعة العالمههة االمهها مجددالعصههر االلبههانی ،محمههد البههانی ،صههنعه شههادی بههن محمههد بههن
سههالم آل نعمههان ،صههنعاء _ الههیمن :مرک ه النعمههان للبحههوث والدراسههات اإلسههالمیة وتحقی ه

التراث والترجمة ،األولی1431 ،ق.

_ المی ان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایی ،بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
دو 1390 ،ق.

_ النهایهة فههی غر یهب الحههدیث و األ ثههر ،ابهن اثیههر ،تحقیه محمههود محمههد طنهاحی و طههاهر احمههد
زاوى ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهار 1367 ،ش.

_ الوافی ،فی

کاشانی ،اصفهان :کتابخانه اما أمیرالمؤمنین علی

 ،اول1406 ،ق.

_ والدة اإلمه هها المهه ههدی ،بشه ههیر نجفه ههی ،تحقی ه ه مرک ه ه الدراسه ههات التخصصه ههیة فه ههی اإلمه هها
المهدی

 ،بیجا :بیتا.

_ «الح المبین فی معرفة المعصومین

» بحوث مستفادة من محاضهرات المرجهع الهدینی

آیة الل الوحید الخراسانی ،علی الکورانی العاملی ،بیجا ،دو 1424 ،ق. 2003/

_ «دوازده امها در تههورات؛ نگهاهی نههو بهه بشههارت ابههراهیم در سهفر پیههدایش» ،ههادیعلههی تقههوی و
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بخشی ،امامت پژروهی ،شماره  ،12زمستان.1393

_ «گونهههشناسههی آثههار عقال نههی عصههر ظهههور» ،جههواد جعفههری و رو الل دریکونههدی ،انتظههارموعود،

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

ه
َ َ َ ه َ
الل َید هه َعلی هرؤس العباد» ...
بررسی سندی و داللی روایت «وضع

شماره  ،49تابستان .1394
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