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چکیده

واژه های کلیدی:

امام، ارکان امامت، شاخص های امامت، امام رضا)ع(؛

 andqurani.qom@gmail.com :)1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم)نویسنده مسئول 
doctor_zahedi@yahoo.com :)2. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی)ره

 مسئله این پژوهش، واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات 
رضوی و هدف از آن، ارائه چارچوب مناسبی برای تبیین آموزه امامت است تا بر 
اساس آن، مخاطبان به نگرشی جامع و روشن تر دست یابند. بدین منظور، با روش 
توصیفی- تحلیلی، در قالب برجسته ترین دغدغه های فکرِی انسان شامل حکیمانه 
بودن خلقت، بهره مندی از راهنمایان حقیقی و مرجع کسب رضایت پایدار و تأمل 
در سه سئوال بنیادین درباره آموزه امامت ش��امل حکمت، ویژگی های برجسته 
و لوازم تحقق کامل آث��ار وجودِی آن، به تحلیل روایات مربوطه پرداخته ش��ده 
است. می توان بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، چارچوبی شامل سه ُرکن 
حکمت، هدایت و رضایت الهی و هفت شاخص متناظر به آن ها شامل »ضرورت 
تکمیل آخرین دین الهی«، »انحصار امامت در اهل بی��ت پیامبر و نفی خالفت«، 
»هدایت جامع نگ��ر«، »مهم ترین ویژگی های مادی و معن��وی امام«، »معرفت به 

امام«، »محبت به امام« و »تبعیت از امام« ارائه کرد.

تاریخ دریافت: 94/2/13
تاریخ پذیرش: 94/5/10

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
مهیار خانی مقدم1- عبدالرضا زاهدی2
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واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضویفرهنگ رضوی

مقدمه
 انس��ان بر اس��اس کش��ش درونی، به دنب��ال یافتن مس��یری صحیح برای 
نظام بخشی به زندگی خویش است و این اهتمام با شدت و ضعف هایی در میان 
نوع انسان در هر زمان، هر مکان و هر نژادی جریان داشته و خواهد داشت. آن 
چه در این مسیر اهمیت بنیادین دارد، مبنایی است که به عنوان خاستگاه باورها، 
ارزش ها و عملکردهای انس��ان، انتخاب ش��ده و مس��یر زندگِی وی را سامان 
می بخش��د. تأملی در آموزه های وحیانی این نکته را به دست می دهد که به رغم 
آن که خداوند متعال، ابزارهای گوناگون شناخت شامل حس، خیال، وهم، عقل و 
قلب) پژوهشکده تحقیقات اسالمی،1۳8۶ : 5۹-۶0( ) را در اختیار انسان قرار داده 
است اما فهم و درک برخی از معرفت ها برای انسان، امکان پذیر نیست)مصباح 
یزدی، 1۳8۶: ۳5( و انسان در این زمینه به وحی الهی نیازمند است و آن چه را 
از طریق وحی به دست می آورد نمی تواند از مسیر دیگری به دست آورد)البقره، 
151(. از این رو، تنها مبنای مطمئن برای ساماندهِی بینش، گرایش و ُکنش انسان، 
آموزه های الهی است که در قالب قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت ایشان به بشریت 

عرضه شده است.
 از جمله مسائل اساسی که زندگِی هر انس��انی بر مبنای آن شکل می گیرد، 
انتخاب امام و راهنما در جنبه های مختلف زندگی اس��ت. در این زمینه، معارف 
وحیانِی اس��الم آموزه های ارزش��مندی ارائه کرده که در منابع اسالمی، تراث 
حدیثی رضوی تبیین جامعی درب��اره آموزه امامت ش��ده و از مجموع 22۹0 
مضموِن روایتی که از امام رضا)ع( درباره آموزه های اعتقادی شامل خداباوری، 
راهنماشناسی و آخرت باوری در منابع ذکر شده، 145۹ مضموِن روایت درباره 
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شناخت امامان و آش��نایی با زندگی آنان اس��ت)قطبی و دیگران،1۳۹۳: ۶5(. 
پژوهش حاضر درصدد بررسی این پرسش است که با توجه به تراث غنی رضوی 
درباره آموزه امامت، چه ارکان و شاخص های برجسته ای را می توان برای آموزه 
مذکور متصور شد تا بر اس��اس آن ها، تبیین آموزه مذکور با کیفیت روشن تری 
صورت گیرد؟ شایان ذکر است بر اساس معنای لغوِی واژگان »ارکان«)راغب 
اصفهانی، 1412ق: ۳۶5( و »شاخصه«)فراهیدی، 140۹ق، ج 4: 1۶5( با تاکید 
بر معنای ریشه ای آن ها در لغت عرب مراد از ارکان، »پایه ها و ستون های استوار 
و بنیادین« و منظور از شاخصه ها، »ویژگی ها و خصوصیات متمایز« خواهد بود.

 درباره آموزه امامت در احادیث رضوی تحقیقاتی شده است؛ به عنوان نمونه، 
حامد پوررستمی در مقاله خود با عنوان »تحلیل راهبردی از امامت در دکترین 
امام رضا)ع(« تصریح دارد که بر اساس کالم رضوی، راهبرد امامت را باید الگوی 
بی بدیلی در نظام مدیریتی و سیاسِی دنیا دانست که با هنر هماهنگی میان خرده 
سامانه های فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی قادر است راه سعادت و کمال فردی 
و اجتماعی را فراروی بشریت قرار دهد)پوررستمی، 1۳8۹: 2۷-54(. محمد 
علی رضایی اصفهانی نیز در مقاله »امامت عامه و خاصه در احادیث امام رضا)ع(« 
در ذیل عناوینی چون »ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم«، »جایگاه 
امامت در جهان شناسی و انسان شناسی اس��الم«، »شیوه شناخت و تعیین امام 
معصوم«، »ویژگی های پیشوای امت«، »امامت خاّصه« و »جدایی از امامت و 
پیامدهای آن« به ذکر احادیثی از امام رضا)ع( پرداخته اس��ت)رضایی اصفهانی، 

.)8۶-55 :1۳8۹
 تفاوت پژوهش حاضر با آثار پیش��ین در اهتمام به تتبع جامع تر در روایات 
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مربوطه- هرچند الزام ب��ه رعایت حجم، ام��کان ارائه روایات متعدد را س��لب 
می کند- و نظم منطق��ی و نوین آن در س��اماندهی مباحث اس��ت و وجه اهتمام 
نگارنده بر آن بوده تا به مقتضای شبهاتی که درباره چرایی و چیستی آموزه امامت 
و چگونگِی اثربخشی آن مطرح می ش��ود)به عنوان نمونه نک: رضوانی، 1۳8۶: 
110-112،1۳4-1۳۹، 155-1۶1؛ کاشفی، شاکرین، قم،1۳۹2: 1۷۹-1۳(، 
نظامی کلی شامل بر ارکان و شاخص هایی برجس��ته را ارائه کند تا در مقام تبیین 
آموزه امامت، مؤلفه های مبنایی را در عین اختصار به دست دهد. همچنین اهتمام بر 
آن بوده تا مطالب، متناظر با برجسته ترین دغدغه های فراروی انسان1 سامان یابد که 
به نظر می رسد عالوه بر اهتمام انسان به انتخاب راهنمایی حقیقی که او را به آرامش 
حقیقی رهنمون سازد، وجود راهنمایان حقیقی مورد تاکید خداوند است. به عنوان 
نمونه نک: السجده،24(، بخش دیگری از دغدغه های وی، درباره حکیمانه بودن 
زندگی و خلقت)نک: االنبیاء، 1۶-1۷( و بخش دیگری نیز، معطوف به تعیین مالک 
برای کسب رضایت است)نک: البینه،۷-8(؛ بدین معنا که رضایت چگونه مرجعی 

معیار محسوب می شود و در راستای آن، می بایست به چه لوازمی پایبند بود؟
 ابتدا ارکان و سپس شاخص های آموزه امامت در احادیث رضوی بررسی 

خواهد شد.
1- ارکان آموزه  امامت در کالم رضوی

 به نظر می رسد می توان با تتبعی در روایات امام رضا)ع(، اهتمام آن حضرت 
به تبیین آموزه امامت را در قالب پاسخ گویی به سه پرسش اساسی دسته بندی 
کرد: حکمت و آثار وجودِی امام چیس��ت؟ ویژگی ها و شاخص های برجسته 

1 . علت انتخاب موارد پیش رو، تأمل در آموزه های قرآنی و همچنین برداشت نگارنده از نیازهای برجسته و گسترده انسان 
معاصر است که از مسیرهایی چون رصد فضای مجازی، آشنایی حضوری با اندیشه های اندیشمندان غربی و شرقی در 

همایش های بین المللی)دکترین مهدویت و اخالق و دین( و استماع گزارش طالب با سابقه تبلیغ در سطح بین الملل به دست آمد.
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امام چیست؟ لوازم تحقق کامل آثار وجودِی امام چیست؟ با عنایت بر مواردی 
که پیش از این بیان شد، ارکان آموزه امامت در احادیث امام رضا)ع( بدین شرح 

است:
1-1- حکمت الهی

 منظور از حکمت الهی آن است که هم معرفت او به اشیاء، کامل ترین معارف 
اس��ت و هم افعال او در نهایت اس��تحکام و اتقان)نک: النم��ل،88( و مطابق با 
مصالح کل هستی و خلقت است)محمدی، 1۳۷8: 1۹۶(. بدین رو، جهان دارای 
خداوندی یکتا)االنبیاء،22(، مالک)آل عمران،2۶( و مدبر)یونس،۳( اس��ت و 
هر انسان خردمندی که در هستی و هماهنگِی موجود در آن تأمل کند، بر وجود 
خالقی حکیم اقرار خواهد کرد)آل عمران،1۹1(. خداون��د متعال در ۹۷ آیه از 
قرآن)نک: سوره البقره، آیه 20۹؛ سوره آل عمران،  ۶؛ سوره التغابن،  18( خود 
را به حکیم بودن متصف کرده)قرشی، 1۳۷1، ج 2: 1۶4( و در سیره اهل بیت نیز 
بر حکیم بودن خداوند متعال تاکید فراوانی شده است؛ امام رضا)ع( در این زمینه 

فرموده است:
»ُس��ْبَحاَن َمْن َخَلَق الَْخْلَق بُِقْدَرتِِه َو أَتَْقَن َما َخَلَق بِِحکَمتِِه َو َوَضَع کلِّ َش��ی ٍء 
ِمْنُه َمْوِضِعِه بِِعْلِمِه«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 118( »پاک و منزه اس��ت خدایی که 
مخلوقات را با قدرتش خلق کرد و آن چه را که آفرید با حکمتش استوار گردانید 

و هر چیزی را با علم خود در جایگاه مناسب اش قرار داد.«
 پس از یقین به وجود خداوندی مدبر و حکیم، بیهوده بودن خلقت هس��تی 
نی��ز بی معناس��ت)المؤمنون،115( و جهان هس��تی دارای اهداف مش��خص و 
ماندگاری خواهد بود)طباطبای��ی، 141۷ق، ج 15: ۷۳( ک��ه واالترین هدف 
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خلقت انسان، عبودیت است)الذاریات، 5۶( که خداوند برای وصول به آن، میدان 
آزمایشی)الملک،2( فراهم س��اخته و علم و آگاهی)الطالق،12( به انسان داده 
که نتیجه نهایی آن نیز غرق شدن در رحمت سرشار)هود،  11۹( اوست)مکارم 

شیرازی، 1۳۷4، ج 22: ۳8۶- ۳88(.
 حکمت الهی اقتضاد دارد تا برای تحقق هدف خلقت، انسان ها با هدف مذکور 
و چگونگِی دستیابی به آن آش��نا ش��وند که این مهم از طریق بعثت انبیای الهی 
محقق شده است)محمدی، 1۳۷8: ۳48(. بدیهی است که پس از پیامبر اسالم  به 
عنوان آخرین پیامبر الهی)االحزاب،40( الزم اس��ت جریان مذکور ادامه داشته 
باشد و همان دلیلی که موجب بعثت انبیا شد، موجب نصب امام بعد از پیامبر می 
شود)خرازی، 141۷ق، ج 2: ۶؛ آل یاس��ین، 141۳ق: 2۷۷(. بدین رو، وجود 
امام، الزم و انتخاب آن بر خداوند واجب است)حلی، 141۳ق: ۳۶2( و بر اساس 
روایت رضوی بدون وجود حجت الهی، ارکان هستی نابود خواهد شد)ابن بابویه، 

1۳۹5، ج 1: 204(.
 عالوه بر دالیل نقلی)آی��ات و روایات(، برهان های عقل��ی متعددی مانند 
»امتناع تسلسل«)نک: علم الهدی، 1405ق، ج 1: ۳24(، »پیشوایی امام«)نک: 
مفی��د، 141۳ق: ۷4(، »رویگردانی مردم از گناهکار«)نک: طوس��ی، 1414: 
۹8(، »جانش��ینی پیامبر«.)نک: حلی، 1۳۶۳: 202(، »ع��دل خداوند«)نک: 
حلب��ی، 1404ق: 150( و »حفظ ش��ریعت« بر وجوب جری��ان امامت و لزوم 
عصمت امام تأکید دارد که بررس��ی همه آن ها در این مج��ال نمی گنجد و تنها 
به برهان »حفظ شریعت« اش��اره می شود: از آنجا که اس��الم، آخرین شریعت 
الهی و اب��دی است)طوس��ی، 1۳82، ج 1: 1۳۳(، الزم اس��ت هرکس��ی که تا 
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قیامت پا به عرصه جهان می گذارد با معارف و احکام آن آش��نا شود. پس الزم 
اس��ت تا این ش��ریعت، حافظی داش��ته باش��د و چنان چه این حافظ، معصوم 
 نباش��د، هیچ تضمینی برای ایجاد نکردن تغییری در دین، وجود نخواهد داشت
)علم الهدی، 1410ق، ج 1: 1۷۹ (. حفظ شریعت یا توسط مردم و یا امام صورت 
می پذیرد و از آن جا که بر اساس قرآن و روایات نبوی، امکان اشتباه و خطا در 
امت وجود دارد، پس الزم است تا امام به عنوان حافظ شریعت از هر گونه گناه 

و اشتباه مصون باشد)حلی، 1۳۶۳: 205(.
1-2- هدایت الهی

 حکمت الهی اقتضا دارد تا همواره حجتی الهی در جهان هستی وجود داشته 
باشد؛ براین اساس، بنیان هستی بر نظام هدایت قرار دارد)طه،50( و خداوند از 
یک سو، انسان را از طریق هدایت تکوینی هدایت فرموده و فطرت انسان را بر 
اساس توحیدگرایی سامان داده است)ابن بابویه، 1414ق: ۳۶(. از سوی دیگر 
نیز از طریق هدایت تشریعی)الحدید، 25(، با برانگیختن انبیای الهی که به عنوان 
سنتی الهی در میان تمامی بشر جریان داشت)طباطبایی، 141۷ق، ج 12: 242( 
و فرستادن کتب آس��مانی که محتوای آن ها با گذش��ت زمان و تکامل انسان ها 
کامل تر شد)مکارم شیرازی، 1۳۷4،  ج 2۳: ۳۷1( نظام هدایت خویش را برای 

انسان سامان داده است.
 خداوند به حضرت محمد س��تور داد)المائده،۶۷( ت��ا در آخرین روزهای 
زندگِی خود، جانش��ین خویش را معرفی کند تا نظام هدایت حتی پس از فوت 
پیامبر و انقطاع وحی الهی، استمرار یابد و تاکید فرمود که پیامبر درصورت ابالغ 
نکردن این پیام مهم الهی، امامت حضرت علی)ع( رس��الت خوی��ش را به اتمام 
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نرسانده اس��ت)طباطبایی، 141۷ق، ج ۶: 4۹(. پیامبر اسالم نیز این امر الهی را 
اجرا کرد که این مهم به عنوان واقعه غدیرخم و از طریق راویان متعددی ثبت شده 

است)امینی، 1۳۹۷ق: 14۷-۷۳(.
ُسوَل َو أُولِی  َّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا اهللَ َو أَطیُعوا الرَّ  امام رضا)ع( در ذیل آیه » یا أَیَها ال
اْلَْمِر ِمْنکْم ...«)النساء،5۹( و در پاسخ به فضل بن شاذان که از علِت قرار دادن 

»اولی االمر« و »امر به اطاعت از ایشان« پرسید، فرمود:
»انَْه لَْو لَْم یْجَعْل لَُهْم إَِمامًا قَیمًا أَِمینًا َحافِظًا ُمْس��تَْوَدعًا لَدَرست الِْملَّة َو َذَهَب 
ة َو اْلَْحکام َو لزاد فِیِه الُْمْبتَِدُعوَن َو نََق��صَ ِمْنُه الُْمْلِحُدوَن َو  ��نَّ ین َو غیَرت السُّ الدِّ
َّا قَْد َوَجْدنَا الَْخْلق منقوصین ُمْحتَاِجیَن َغیر کاِمَلیِن َمَع  ن َشبَُّهوا َعَلی الُْمْس��لِِمیَن ِلَ
ِت انحائهم، فََلْو لَْم یْجَعْل لَُهْم قَیمًا َحافِظًا لَِما  اْختاَِلفِِهْم َو اْختاِلِف أَْهَوائِِهْم َو تََش��تُّ
نَن َو اْلَْحکام َو  ائِع َو السُّ ��رَ ُسول لََفَسُدوا َعَلی نَْحِو َما بَینَّا َو َغیَرت الشَّ َجاَء بِِه الرَّ
االیمان َو کاَن فِی َذلِک فََساُد الَْخْلِق أَْجَمِعیَن«)ابن بابویه، 1۳۷8ق، ج 2: 101؛ 
عروسی حویزی، 1415ق، ج 1: 4۹8( :اگر خداوند برای مردم، امامی قائم که 
مورد اطمینان و حافظ و ملجأ)دین الهی( باشد، قرار ندهد، آیین اسالم نابود می 
شود و دین از بین می رود و سنت و احکام الهی تغییر می کند و بدعت گزاران در 
آن)دین الهی( می افزایند و ملحدان از آن می کاهند و آن را بر مس��لمانان مشتبه 
می سازند. همانا ما دیده ایم که مردم در فهِم حقیقت، مستضعف و کوتاه فکرند و 
کامل نیستند؛ عالوه بر آن، دچار اختالف در فهم و خواسته های نفسانی و آرای 
گوناگون هستند که اگر خداوند برای آن ها سرپرستی که از آیینی که رسول خدا 
از جانب او آورده، محافظت کند قرار ندهد، همگ��ی به همان نحوی که توضیح 
دادیم تباه خواهند شد و شرایع، احکام و سنت ها و اساس دین و ایمان، همه تغییر 
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پیدا خواهد کرد و سرانجام به نابودی تمامِی خلق می انجامد.«
 آن حضرت بر این نکته تأکید دارند که با نور هدایت امام است که جهان هستی 
در مسیر رضایت الهی هدایت خواهد ش��د و از گمراهی و تحیر، مصون خواهد 

ماند:
الَِعِة الُْمَجلَِّلِة بِنُوِرَها لِْلَعالَِم َو ِهی فِی اْلُفُِق بَِحیُث اَل تَنَالَُها  ْمِس الطَّ  »اإْلَِماُم کالشَّ
اِطُع َو النَّْجُم الَْهاِدی  اِهُر َو النُّوُر السَّ َراُج الزَّ اْلَیِدی َو اْلَبَْصاُر اإْلَِماُم الْبَْدُر الُْمنِیُر َو السِّ
َجی َو أَْجَواِز الْبُْلَداِن َو الِْقَفاِر َو لَُجِج الْبَِحاِر اإْلَِماُم الَْماُء الَْعْذُب َعَلی  فِی َغیابَاُت الدُّ
َدی«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 200( »امام  الُّ َعَلی الُْهَدی َو الُْمْنِجی ِمَن الرَّ َمِإ َو الدَّ الظَّ
همچون خورشید درخشان است که با نورش، هستی را نورافشان می کند و دور از 
دسترس دست ها و چشم ها در افق قرار دارد؛ امام، ماه نورانی، چراغ درخشان، 
نور ساطع و ستاره راهنما در دل تاریکی ها و صحراهای خشک و بی آب و علف 
و موج های وحشتناک دریاها است. امام همچون آب گوارا بر تشنگان و راهنمای 

هدایت و نجات دهنده از هالکت است.«
 برای تحقق هدایت الهی توسط امام و تأمین هدف خلقت، می بایست جریان 
امامت و شخص امام دارای ویژگی های مشخصی باشد که این مهم، جز از طریق 

هدایت الهی معین و شناخته نمی شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
1-3- رضایت الهی

 بر مبنای معارفی که ارائه ش��د، بدون شک معیار کس��ب رضایت، تبعیت از 
اوامر و نواهی الهی است و تحقق رضوان الهی، باالتر و واالتر از تمام نعمت های 
اخروی خواهد بود)توبه،۷2(. امام نیز بر اساس مشروعیت الهی که دارد، مورد 
عنایت خداوند است و تنها مسیر صحیح دستیابی به رضایت کامل الهی، عنایت 
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بر جایگاه و کارکرد امامت خواهد بود. آن چه اهمی��ت دارد توجه مردم به این 
موضوع و آشنایی ایش��ان با وظایف خود در برابر امام اس��ت که به هدایت تام 

بشریت می انجامد.
 به فرم��وده امام رض��ا)ع(  امام هی��چ گاه از اح��وال بن��دگان خداوند غافل 
نیست)نک: صفار، 1404ق، ج 1: 42۹(. دس��تور خداوند به تبعیت از امامان و 
اهتمام امامان نسبت به انسان ها، بیانگر لزوم ایجاد یک رابطه دوطرفه میان امام و 
امت است. به بیان دیگر، همان گونه که امام به امت اهتمام دارد، الزم است که امت 
نیز به امام و اوامر ایشان اهتمام داشته باشد و رضایت الهی تنها از طریق مذکور 
محقق می ش��ود. به منظور کس��ب رضایت الهی و ادای صحیح وظایف در برابر 
امام، اهتمام به سه شاخص برجسته ضروری است که در ادامه بدان ها پرداخته 

خواهد شد.
2- شاخص های آموزه امامت در کالم رضوی

 آن چه در این بخش مورد اهتمام است، ویژگی هایی است که آموزه امامت را 
متمایز از سایر موارد مشابه درباره رهبری، هدایت و حکومت بر مردم می کند و 
مبنای به دست آوردن شاخص ها نیز، تأمل در ارکانی است که پیشتر تبیین شد. 
بر این اس��اس، می توان در مبحث »حکمت الهی« ش��اخص »ضرورت تکمیل 
آخرین دین الهی«، در مبحث »هدایت الهی« شاخص های »انحصار امامت در 
اهل بیت پیامبر و نفی خالفت«، »هدایت جام��ع نگر«، »مهم ترین ویژگی های 
مادی و معنوی امام« و در مبحث »رضایت الهی« نیز شاخص های »معرفت به 

امام«، »محبت به امام« و »تبعیت از امام« را بررسی کرد.
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2-1- ضرورت تکمیل آخرین دین الهی
 امام رضا)ع( در سخنان خود، ضرورت وجود امام را بر اساس حکمت الهی 
تبیین فرموده است. ایشان ضمن آن که افرادی را که می پندارند که خداوند نسبت 
به تکمیل دین خود اقدامی نکرده، کافر معرفی کرده اس��ت، ذی��ل آیه »...الْیْوَم 
أَکَمْلُت لَکْم دینَکْم «)المائده،۳(، لزوم وجود جریان امامت را تکمیل کننده دین 

مبین اسالم دانسته اند:
یِن فََلْم یْمِض َحتَّی بَیَن ِلُمَّتِِه َمَعالَِم ِدینِِهْم َو أَْوَضَح  »َو أَْمُر اإْلَِماَمِة ِمْن تََماِم الدِّ
لَُهْم َسبِیَلُهْم َو تََرکُهْم َعَلی قَْصِد َسبِیِل الَْحقِّ َو أَقَاَم لَُهْم علیا َعَلمًا َو إَِمامًا َو َما تََرک 
لَُهْم َشیئًا یْحتَاُج إِلَیِه اْلُمَُّة إاِلَّ بَیّنَُه«)ابن بابویه، 140۳ق: ۶1( »امر امامت موجب 
اتمام)نعمت و اکمال( دین است و پیامبر گرامی اسالم از دنیا رحلت نفرمود مگر 
آن که معالم دین و راه های رسیدن به حق)و رضایت الهی( را برای امت اسالمی 
تبیین فرمود و حضرت علی)ع( را به عنوان امام ایشان قرار داد و هر آن چه را امت 

به آن نیاز داشت تبیین فرمود.«
 بنابر حکمت الهی الزم است اسالم توسط جانشینانی که توسط خداوند برای 
پیامبر)ص( معین شده، رهبری ش��ود تا از هرگونه انحراف در دین الهی که موجب 

انحراف انسان ها از مسیر تحقق هدف خلقت می شود، ممانعت به عمل آید.
2-2- انحصار امامت در اهل بیت پیامبرو نفی خالفت

 به فرمایش آن حض��رت، خداوند بر اس��اس مصالح کلِی عالم هس��تی به 
انتخاب و هدایت امامان پرداخته و جریان امامت را در ذریه پیامبر اس��الم قرار 
وا اْلَماناِت إِلی  داده اس��ت؛ امام رضا)ع( ذیل آیه ش��ریفه »إِنَّ اهللَ یْأُمُرکْم أَْن تَُؤدُّ

أَْهلِها«)النساء،58( فرموده است:
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ی اإْلَِماُم اْلََمانََة إِلَی َمْن بَْعَدُه َو اَل یُخصُّ بَِها  ُة ِمْن آِل محّمد أَْن یَؤدِّ ئِمَّ »ُهُم اْلَ
َغیَرُه َو اَل یْزِویَها َعْنُه«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 2۷۶( »)منظور از اهل( امامان از 
خاندان حضرت محمد هستند و هر امام، امانت الهی را که برعهده دارد به امام بعد 
از خود تحویل می دهد و این امانت الهی نه به اشخاص دیگری اختصاص داده 

می شود و نه از خاندان حضرت محمد)ص( جدا می گردد.«
 حضرت این امر را یکی از تفضل های خداوند بر حضرت ابراهیم)ع( دانسته 

و فرموده است:
ثََها النَّبِی فقال  یتِِه یِرثَُها بَْعُض َعْن بَْعٍض قَْرن��ًا فََقْرنًا َحتَّی َورَّ  »فََلْم تََزْل فِی ُذرِّ
َّذیَن آَمنُوا َو  عزوجل »إِنَّ أَْولَی النَّ��اِس بِِإبْراهیَم لَلَّذی��َن اتَّبَُعوُه َو هَذا النَّبِ��ی َو ال
ًة فَقلََّدها علی��اً بَِأْمِر اهلِل َعزَّ  اهلل َولِی الُْمْؤِمنین «)آل عم��ران،۶8( فَکانَْت لَُه َخاصَّ
َِّذیَن آتَاُهُم اهلل الِْعْلَم  یتِِه اْلَْصِفیاِء ال اْسُمُه َعَلی َرْس��ِم َما فََرَضُه اهلل فََصاَرْت فِی ُذرِّ
َو اإْلِیَماَن«)کلین��ی، 140۷ق، ج 1: 1۹۹( »امامت به همین ترتیب در نس��ل او 
حضرت ابراهیم)ع( باقی بود و یکی بعد از دیگری و نس��ل به نسل، آن را به ارث 
می بردند تا این که پیامبر اسالم)ص(وارث آن شد. خداوند می فرماید: »سزاوارترین 
و شایسته ترین مردم در انتساب به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند 
و این پیامبر و نیز کسانی که ایمان آوردند)از آن دسته اند( و خداوند ولی مؤمنان 
است.« و این امامت، خاص حضرت رس��ول بود که به امر خدا به همان گونه که 
خداوند واجب فرموده بود برعهده علی)ع( و سپس در آن دسته از نسل حضرت 
علی)ع(که برگزیده بودند و خداوند، علم و ایمان به ایشان داده است، قرار گرفت.«

 امام رضا)ع( ضمن تأکید بر آن که انتخاب امام، بر اس��اس تفضل و حکمت و 
هدایت الهی صورت می گیرد و تنها در اختیار خداوند است و مردم هرگز توان 
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انتخاب چنین امام��ی را ندارند، بر انتخاب امام از خان��دان پیامبر اکرم)ص(تأکید 
فرموده است:

»فَکیَف لَُهْم بِاْختِیاِر اإْلَِماِم َو اإْلَِماُم َعالُِم اَل یْجَهُل َو َراٍع اَل ینکل  ... َمْخُصوٌص 
بَِدْعَوِة الرسول و نَْسِل الُْمَطهََّرِة البتول اَل َمْغَمَز فِیِه فِی نََسٍب َو اَل یَدانِیِه ُذو َحَسٍب فِی 
َضا ِمَن اهلِل عزوجل  ْرَوِة ِمْن َهاِشٍم َو الِْعْتَرِة ِمَن الرسول َو الرِّ الْبَیِت ِمْن قَُریٍش َو الذِّ
َشَرُف اْلَْشَراِف َو الَْفْرُع َعْن َعْبِد َمنَاٍف«)نعمانی، 1۳۹۷ق: 222( »چگونه مردم 
توانایی دارند برای خود امام اختیار کنند در حالی که امام، عالمی است که هرگز 
جهلی نخواهد داشت و مراعات کننده ای است که ضعف در او نخواهد بود. امام، به 
این که پیامبر او را به امامت خوانده، متمایز شده است، امام از نسل مطهر حضرت 
فاطمه زهرا)س(  است؛ امام باید عیبی در نسب او نباشد و هیچ صاحب حسبی او 
را پست و خوار نکند، امام باید از خانواده قریش باشد و َجّد او به هاشم برسد و 
از آل رسول و عترت آن بزرگوار باشد و به رضای خداوند متعال راضی باشد که 
رضای او از آن چه درباره آن تصور شود، دارای ارج و شرف افزون تری است و 

باید از شاخه های)ذریه( عبد مناف باشد.«
 آن حضرت در مقابل��ه با انگاره خالفت ک��ه به عنوان بدی��ل تقلبی امامت 
توسط برخی از اصحاب رسول اکرم در س��قیفه)نک: یعقوبی، بی تا، ج 2: 12۳( 
پایه گذاری و توسط حاکمان اموی و عباس��ی پیگیری شد به طور ضمنی به رد 
این مسئله پرداخته و ضمن تأکید مجدد بر حق الهِی اهل بیت پیامبر)ع( در امامت 
و رهبری امت اسالمی و جهان هستی، مقام امامت را رفیع تر از آن دانسته اند که 

اشخاِص ظالم داعیه دار آن گردند:
ِة َو الُْخلَِّة َمْرتَبًَة ثَالِثًَة  وجلَّ بِها إِبْراِهیُم الخلیل بَْعَد النُّبُوَّ  »إِنَّ اإْلَِماَمَة َخصَّ اهلل عزَّ
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ِّی جاِعُلک لِلنَّاِس إَِمامًا)البقره،124(  فَُه بَِها َو أََش��اَد بَِها ِذکَرُه فََقاَل  إِن َو فَِضیَلًة َشرَّ
الِِمیَن)   ُ تَبَاَرک َو تعالی)ال یناُل َعْهِدی الظَّ یتی قَاَل اهللَّ فََقاَل الخلیل ُسُروراً بَِها َو ِمْن ُذرِّ
فََأبَْطَلْت َهِذِه اآْلیُة إَِماَمَة کلِّ َظالٍِم إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 1۹۹( 
»امامت چیزی اس��ت که خداوند بعد از نبوت و مقام خلیل اللهی، در مقام سوم 
به ابراهیم خلیل)اختصاص داده و به آن فضیلت مش��رف فرمود و نام او را بلند 
آوازه کرد، خداوند می فرماید: »)ای ابراهیم!( تو را برای مردم، امام برگزیدم.« و 
ابراهیم)ع( از خوشحالی گفت: »آیا از فرزندان و نسل من هم امام برگزیده ای؟« 
خداوند فرمود: »عهد من به ظالمین نمی رسد.« و این آیه، امامت هر ظالمی را تا 

روز قیامت ابطال می کند.«
 بدین رو، هر کس که به باطل ادعای امامت کن��د یا امامت را در غیر اهل آن 

قرار دهد، ظالم و ملعون است)ابن بابویه، 1414ق: 128(.
2-3- هدایت جامع نگر

 بر اساس روایات رضوی، هدایتی که امام به ارمغان می آورد در تمامی ابعاد 
دین اسالم از جمله عقاید، احکام و اخالق)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1۳82، 

ج 2: 121( و ابعاد زمانِی زیسِت انسان)دنیوی و اُخروی(، نمود بارزی دارد.
2-3-1- نقش امام در ابعاد دینی

به اختصار به نقش امام در جنبه های اعتقادی، احکام و اخالق از منظر امام 
رضا)ع( اشاره می شود.

2-3-1- 1- عقاید: امام رضا)ع(، امامان را حجت و خلیفه الهی و عهده دار 
حفظ حدود الهی معرفی فرموده اند:

تُُه َعَل��ی ِعبَاِدِه َو َخلِیَفتُُه فِی باَِلِدِه َو   »اإْلَِماُم أَِمیَن اهلِل فِی أَْرِضِه َو َخْلِقِه َو ُحجَّ
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«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 4۳۹( »امام،  ابُّ َعْن َحِریم اهللَّ اِعی إِلَی اهلِل َو الذَّ الدَّ
امین خدا در زمین و حّجت او بر بندگان است و او خلیفه خدا در زمین اوست و 

دعوت کننده  مردم به سوی خدا و مدافع حدود الهی است.«
و وظیفه اصلی آن ها را این چنین برشمرده اند: »َو یِقیُم ُحُدوَد اهلِل َو یُذبُّ َعْن 
ِدیِن اهلِل«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 4۳8(»و)امام( حدود الهی را بر پا می دارد 

و از دین خدا پاسداری می کند.«
 نمود بارز اهتمام امام در حفظ چارچوبه اعتقادی دین الهی است و معارف 
فراوانی که از اهل بیت درباره اصول اعتقادی نقل ش��ده، گواه این مدعاست)به 

عنوان نمونه نک: کلینی، 140۷ق، ج 1: ۷2- 1۶۷(.
2-3-1-2- احکام: بر اساس فرمایش حضرت، احکام الهی به وسیله  امام 

محقق می شود:
ُم َحَراَمُه«)ابن ش��عبه حرانی، 1404ق: 4۳8(  »اإْلَِماُم یَحلُِّل َحاَلَل اهلِل َو یَحرِّ

»امام، حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام می کند.«
 دستورات الهی در قالب احکام و مقررات شرعی اعم از عبادات و معامالت 
و جز آن است)سجادی، 1۳۷۳ ، ج 1: ۹5( و بر بشر عرضه شده است که به دلیل 
معرفت معصومانه و خطاناپذیر امام در تشخیص صحیح احکام، اجرای احکام و 

اوامر و نواهی الهی به صورت کامل توسط امام محقق می شود.
2-3-1-3- اخالق: در بخش اخالقی نیز امام رضا)ع(، امام را یک الگوی 

کامل دانسته اند:
ه��اَدة و الِْعْل��ِم َو  َه��اَرِة َو النُُّس��ک َو الزَّ »اإْلَِم��اُم ... َمع��َدن الُْق��ْدِس َو الطَّ
الِْعبَاَدِة«)نعمان��ی، 1۳۹۷ق: 222( »امام معدن قدس، طهارت، اعمال حس��نه، 
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زهد، علم و عبادت است.«
 رویکرد اخالقی امام در دعوت و هدایت به دین الهی نیز مش��هود است: »َو 
ُة البالَِغِة«)ابن شعبه حرانی،  یْدُعو إِلَی َسبِیِل اهلِل بِالِْحکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة و الُحجَّ
1404ق: 4۳8( »و)امام( ب��ا حکمت و پنددهی نیکو و دلی��ل قاطع، مردم را به 

صراط مستقیم الهی رهنمون می گردد.«
 در واقع امام به هیچ عنوان از ابزارهای غیر اخالقی مانند تهدید و اجبار برای 
هدایت انسان ها استفاده نمی کند و با توجه به قید »سبیل اهلل« در حدیث، هرگز به 

دنبال دعوت مردم به سوی خود و در نتیجه، ریاست طلبی نیست.
  2-3-2- نقش امام در ابعاد زمانِی زیسِت انسانی

به اختصار به نقش امام در ابعاد زمانی زیسِت انسان)دنیوی و اُخروی( از منظر 
امام رضا)ع( اشاره می شود:

2-3-2-1- بُعد دنیوی: در روایات رضوی ، نقش امامان تنها به جنبه های 
معنوی و اُخروی محدود نشده، بلکه از حکومت بر انسان ها نیز به عنوان یکی از 

وظایف امامان یاد شده است:
اَعِة قائٌِم بِأمِراهلل«)ابن شعبه  ئَاَس��ِة ُمْفتََرَض الطَّ یاَسِة ُمْس��تَِحّق لِلرِّ »َعالِم بِالسِّ
حرانی، 1404ق: 441( »امام، عالم به سیاست، مستحق برای ریاست بر مردم و 

واجب االطاعت و اهتمام او در برپاداشتن امر الهی است.«
 بر اس��اس حدیث مذکور، امام، کسی اس��ت که عالم به سیاست و مدیریت 
جامعه است و از این لحاظ، اندکی جهل و نقص در برنامه ریزی های او راه ندارد. 
از حیث حقوقی نیز امام مستحق این امر اس��ت؛ یعنی امامت و رهبرِی او، حقی 
اعطایی از جانب خداونِد عالم به اوس��ت. بر این اساس، از نظر عقلی و شرعی، 
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اطاعت از او شرعی و الزم است)پوررستمی، 1۳8۹: 40(. هدف امام از حکومت 
بر مردم نیز برپاداشتن اوامر الهی است که در قالب دین الهی بر مردم عرضه شده 

است.
 می توان مهم ترین نتیجه حکومت امام بر مردم از منظر امام رضا)ع(را چنین 

دانست:
یاَم َو الَْحجِّ  کاَة َو الصِّ اَلِة َو الزَّ 1- اجرای صحیح احکام الهی: »بِاإْلَِماِم تََماُم الصَّ
َدقَاِت َو إِْمَضاُء الُْح��ُدوِد َو اْلَْحکاِم َو َمْنُع الثُُّغوِر َو  َو الِْجَهاِد َو تَْوفِی��ُر الَْفی ِء َو الصَّ
اْلَْطَراِف«)ابن شعبه حرانی،1404ق: 4۳8( »به واسطه امام است که نماز، زکات، 
روزه، حج، جهاد، تقس��یم فیء و صدقات، حدود و احکام اسالمی و مراقبت از 

مرزهای اسالم به طور کامل اجرایی خواهد شد.«
یِن َو نَِظاُم الُْمْس��لِِمیَن«)ابن  2- نظام یافتن مس��لمانان: »إِنَّ اإْلَِماَمَة ِزَماُم الدِّ
بابویه، 1۳۹5 ق، ج 2: ۶۷۷( »امامت، زمام دین و موجب نظام یافتن مسلمانان 

است.«
نْیا َو ِعزُّ الُْمْؤِمنِیَن«)پیشین( »و به  ۳- تجلی عزت مس��لمانان: »َو َصاَلُح الدُّ

صالح دنیای آن ها و موجب عزت مؤمنان است.«
 4- آشکار شدن خشم منافقان: »... َو َغیُظ الُْمنَافِِقیَن«)ابن بابویه، 1۳۹5 ق، 

ج 2: ۶۷8( »)امام( موجب خشم منافقان می گردد.«
5- نابودی کافران: »...َو بََواُر الْکافِِریَن«)پیشین( »...)امام( موجب نابودی 

کافران است.«
2-3-2-2- بُعد اُخروی: بر اساس فرمایش امام رضا)ع( عالوه بر حفظ دین 
الهی توسط امام که موجبات سعادت اخروی انسان ها را فراهم می آورد، انسان ها 
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از شفاعت امام با تحقق شرایط الزم)نک: ابن بابویه، 1414ق: ۶۶( نیز در روز 
قیامت بهره مند خواهند شد)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214(. بر اساس آیات قرآن 
کریم، ش��فاعت با رخصت الهی)البقره، 255( و درباره کسانی که مورد رضایت 
الهی باش��ند، انجام می ش��ود)االنبیاء، 28(. ش��فاعت امام در روز قیامت، بدین 
معناست که کسانی که در دنیا پیرو امام هستند، در قیامت از دوزخ نجات می یابند 
و به بهشت راه می یابند و اگر در این راه، گرفتار لغزش و خطا شده باشند، با کمِک 

امام نجات می یابند)رضایی اصفهانی، 1۳8۹ :۶1(.
2-4- مهم ترین ویژگی های مادی و معنوی امام

 حضرت در روایتی، ویژگی های متمایز مادی و معنوی را که الزم است امام 
به آن ها آراسته باشد، بر شمرده اند)ابن بابویه، 140۳ق: 102( که می توان آن ها 

را در چهار بخش دسته بندی کرد:
2-4-1- ویژگی های ممتاز جسمِی امام

1.مختون و مطهر بودن در زمان والدت)یولَُد َمْختُونًا َو یکوُن ُمَطهَّراً(
) 2.فاقد سایه بودن)اَل یکوُن لَُه ِظلُّ

۳.عدم احتالم)اَل یْحتَلِْم(
4.  عدم مشاهده مواد دفعِی ایشان)اَل یَری لَُه بَْوُل َو اَل َغائُِط ِلَنَّ اهللِ عزوجل 

قَْد َو کلُّ اْلَْرَض بِابْتاَِلِع َما یْخُرُج ِمْنُه(
5.  عطر و بوی بسیار دلنشین)یکوُن لَُه َرائَِحُة أَْطیَب ِمْن َرائَِحِة الِْمْسک(

2-4-2- لوازم در اختیار امام
۶. زره پیامبر))یْستَِوی َعَلیِه ِدْرُع َرُسوِل اهللِ(

۷. سالح پیامبر))یکوُن ِعْنَدُه ِساَلُح َرُسوِل اهللِ(



195

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی

8.شمشیر ذوالفقار)َسیُفُه ُذو الَْفَقاِر(
۹.صحیفه شامل بر اسامی ش��یعیان)یکوُن ِعْنَدُه َصِحیَفُة فی ها أَْسَماُء ِشیَعتِِه 

إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة(
10.صحیفه مشتمل بر اسامی دشمنان)َصِحیَفُة فی ها أَْسَماُء أَْعَدائِِهْم إِلَی یْوِم 

الِْقیاَمِة(
11.جامعه)یکوُن ِعْنَدُه الَْجاِمَعُة َو ِهی َصِحیَفُة طول ها َس��ْبُعوَن ِذَراعًا فی ها 

َجِمیُع َما یْحتَاُج إِلَیِه ُولُْد آَدَم(
12.جفر بزرگ و کوچک)یکوُن ِعْنَدُه الَْجْف��ُر اْلَکبَُر َو اْلَْصَغُر إَِهاُب َماِعٍز َو 
إَِهاُب کْبٍش فِیِهَما َجِمیُع الُْعُلوِم َحتَّی أَْرِش الَْخْدِش َو َحتَّی الَْجْلَدِة َو نِْصِف الَْجْلَدِة 

َو ثُُلِث الَْجْلَدِة(
1۳.مصحف حضرت فاطمه)یکوُن ِعْنَدُه ُمْصَحُف فَاِطَمَة(

2-4-3- ویژگی های ممتاز اخالقی و رفتاری امام
14.سرآمدی در حلم)أَْحَلُم النَّاِس(

15.سرآمدی در پرهیزکاری)أَتَْقی النَّاِس(
1۶.سرآمدی در شجاعت)أَْشَجُع النَّاِس(

1۷.سرآمدی در بخشندگی)أَْسَخی النَّاِس(
18. سرآمدی در عبادت)أَْعبَُد النَّاِس(

1۹. دلس��وزی و دغدغه مندی برای هدایت مردم)یکوُن أَْولَ��ی النَّاِس ِمْنُهْم 
بَِأنُْفِسِهْم َو أَْشَفَق َعَلیِهْم ِمْن آبَائِِهْم َو أُمََّهاتِِهْم(

20. س��رآمدی در تواضع در برابر خداوند)یکوُن أََش��دَّ النَّ��اِس تََواُضعًا  هللِ 
عّزوجّل(
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21.  اهتمام جدی به اوامر و نواهی الهی)یکوُن آَخ��َذ النَّاِس بَِما یْأُمُرُهْم بِِه َو 
ا یْنَهی( أَکفَّ النَّاِس َعمَّ

2-4-4- ویژگی های ممتاز ذاتی و روحانی امام
22.سرآمدی در حکمت)أَْحکُم النَّاِس(

2۳.هوشیاری همیشگی قلب)اَل ینَاُم قَْلبُُه(
ثًا( 24.بهره مندی از الهام الهی)یکوُن ُمَحدَّ

25. سرآمدی در علم)أَْعَلُم النَّاِس(
2۶. آگاهی به ظاهر و باطن تمامی امور)یَری ِمْن َخْلِفِه کَما یَری ِمْن بَیِن یَدیِه(

2۷.توحیدگرایی از بدو والدت)إَِذا َوقََع َعَلی اْلَْرِض ِمْن بَْطِن أُمِِّه َوقََع َعَلی 
َهاَدِة( َراَحتَیِه َرافِعًا َصْوتَُه بِالشَّ

َُّه َدَعا َعَلی َصْخَرٍة اَلنَْشقَّْت  28.استجابت دعا)یکوُن ُدَعاُؤُه ُمْستََجابًا َحتَّی لَْو أَن
نِْصَفیِن(.

 در بیان ویژگی های ممتاز ذاتی و روحانی امام، چند نمونه دیگر از روایات 
رضوی درباره س��ه ویژگی »علم«، »کرامت« و »عصمت« امام ارائه می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت که امام رضا)ع( از یک س��و، علم و کرامت را دو راه اساسی 
ش��ناخت امام معرفی فرمودند)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214( و از سوی دیگر، 
عصمت امامان را که بر مبنای آگاهی ایش��ان به ظاهر و باطن تمامی امور است 
موجب اتمام حجت الهی با مردم برای تبعیت محض از ایشان دانسته اند)کلینی، 

140۷ق، ج 1: 20۳(.
1- علم امام: بدون شک علم امام از مواهبی است که در هدایت هستی تأثیر 
فراوانی دارد. امام رضا)ع( در روایتی به افاضی بودن علم امام و گس��تردگی آن 
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اشاره فرموده اند:
َح َصْدَرُه لَِذلِک َو أَْوَدَع قَْلبَُه ینَابِیَع  »إِنَّ الَْعْبَد إَِذا اْختَاَرُه اهللُ ِلُُموِر ِعبَاِدِه َش��رَ
الِْحکَمِة َو أَْطلِْق َعَلی لَِسانِِه فََلْم یْعی بَْعَدُه بَِجَواٍب َو لَْم تَِجْد فِیِه َغیُر َصَواٍب«)ابن 
بابویه، 140۳ق: 101( »هرگاه خداوند، بنده ای را ب��رای اداره امور بندگانش 
برگزیند، به او ش��رح صدر عنایت می فرماید و در قلبش چش��مه های جوشان 
حکمت قرار می دهد و علم را کاماًل ب��ه او الهام می فرماید و بع��د از آن از هیچ 

پاسخی در نمی ماند و از رفتار و گفتار صحیح، منحرف نمی شود.«
 امام رض��ا)ع( ضمن آن که علم ام��ام را ارثی از جانب پیامب��ر)ص( و از جانب 
خداوند دانس��ته اند)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214(، به برترِی مطلق علم امامان 

نیز اشاره فرموده اند:
»إِنَّ اْلَنْبِیاَء َو الئمة یَوفُِّقُهُم اهللُ َو یْؤتِیِهْم ِمْن َمْخُزوِن ِعْلِمِه َو ِحکِمِه َما اَل یْؤتِیِه 
َماِن«)کلینی، 140۷، ج 1: 202( »خداوند  َغیَرُهْم فَیکوُن ِعْلُمُهْم فَْوَق ِعْلِم أَْهِل الزَّ
پیامبران و امامان را توفیق می دهد و از مخزن ال یزال علم و حکمت خود علومی 
به آنان می دهد که به دیگران نداده، لذا علم آنان از تمامی علوم معاصران خود، 

برتر و باالتر است.«
 از منظر ش��یعه، علم غیب اهل بیت  علم ذاتی به غیب نیست کما این که علم 
اکتسابی از جهان خلقت نیز نیس��ت؛ بلکه علم لدنی اس��ت که پیامبر)ص( از خدا 
آموخت و مأمور بود تا به جانشینانش بیاموزد. از این رو با رحلت پیامبر)ص( وحی 
منقطع شد اما ارتباط جانشینان آن حضرت از طریق »الهام به قلب« و »تحدیث 

مالئکه« با عالم باال همچنان ادامه یافت)نیل ساز و دیگران،1۳۹2: 4۷(.
2- کرامت: آن حضرت، کراماتی را که از امامان ظاهر می شود نافِی وابستگی 
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ایشان به خداوند متعال نمی داند و هرگونه استقالل ایشان از ذات خداوند را نفی 
کرده است:

َعَفاُء  ا َظَهَر ِمْنُه الَْفْقُر َو الَْفاقَُة َدلَّ َعَلی أَنَّ َمْن َهِذِه ِصَفاتُُه َو َشاَرکُه فی ها الضُّ »لَمَّ
ََّما  َِّذی َظَهَر ِمْنُه ِمَن الُْمْعِجَزاِت إِن الُْمْحتَاُجوَن اَل تَکوُن الُْمْعِجَزاُت فِْعَلُه فََعلَِم بَِهَذا أَنَّ ال
َِّذی اَل یْشبُِه الَْمْخُلوقِین«)ابن بابویه، 1414ق: 4۳۹( »آشکار  کانَْت فِْعَل الَْقاِدِر ال
بودن احتیاج و نیازمندی ام��ام ]به خداوند[ داللت ب��ر آن دارد که اگر از چنین 
شخصیت نیازمندی، معجزاتی ]کراماتی[ سر زد، این کار او نیست بلکه معجزاتی 
که از او س��ر می زند کار ]خداوند[ توانایی است که هیچ یک از مخلوقات به وی 

شباهتی ندارند.«
 3- عصمت امام: بر اس��اس علم و آگاهی به ظاهر و باط��ن تمامِی امور که 
خداوند برای هدایت مردم در اهل بیت به ودیعه نهاده است، ایشان از آثار سوء 
گناه و اشتباه آگاه ش��ده و مرتکب آن ها نمی شوند)س��بزواری،  1۳8۳: 4۷۶(. 
نُوِب(  حضرت بن مایه آموزه امامت را عصمت امام از گناه و اشتباه)ُمَطهَُّر ِمَن الذُّ
أً ِمَن الُْعیوِب( دانس��ته اند)ابن شعبه حرانی، 1404ق:  و فقدان هرگونه نقص)ُمبَرَّ
4۳۹(. بدیهی است که اگر فردی دچار گناه یا حتی خطا و اشتباه شود، نمی تواند 
اعتماد امت اسالمی را به منظور تبعیت مطلق)النساء،5۹( در مسیر هدایت الهی 
جلب کند. امام رضا)ع( عصمت را یکی از مواهبی دانسته که خداوند به شخص امام 

اعطا می کند و علت آن را نیز اتمام حجت بر بندگان می دانند:
ُه اهللِ  لَِل َو الِْعثَاِر یُخصُّ ُد قَْد أَِمَن ِمَن الَْخَطایا َو الزَّ »فَُهَو َمْعُصوُم ُمَؤیُد ُمَوفَُّق ُمَسدَّ
تَُه َعَلی ِعبَاِدِه َو َشاِهَدُه َعَلی َخْلِقِه«)کلینی، 140۷ق، ج 1، ص  بَِذلِک لِیکوَن ُحجَّ
20۳(»او)امام( معصوم و مورد تأیید و توفیق یافته و استوار است. از خطا، لغزش 
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و سقوط در امان است، خداوند فقط او را این گونه قرار داده است تا حجت خدا 
بر بندگانش و گواه او بر خلقش باشد.«

2-5- معرفت به امام
َّذیَن اْصَطَفینا ِمْن ِعباِدنا   از یک سو امام رضا)ع( ذیل آیه » ثُمَّ أَْوَرْثنَا الْکتاَب ال
فَِمْنُهْم ظالٌِم لِنَْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َو ِمْنُهْم سابٌِق بِالَْخیراِت بِِإْذِن اهللِ«)فاطر،۳2( به 

معرفت به امام تأکید دارد:
َِّذی  الُِم لِنَْفِسِه ال ��ابُِق بِالَْخیَراِت اإْلَِماُم َو الُْمْقتَِصُد الَْعاِرُف بِاإْلَِماِم َو الظَّ  »َو السَّ
اَل یْع��ِرُف اإْلَِماَم«)کلینی،140۷ق، ج 1: 215( »منظور از »س��ابق بالخیرات« 
امام است، منظور از »مقتصد« کسی است که درباره امام معرفت و آگاهی دارد و 

منظور از »ظالم لنفسه« کسی است که امام خویش را نشناخته است.«
و از سوی دیگر، تشخیص امامت و مصداق امام را برای بشر به تنهایی و بدون 

هدایت الهی غیر قابل دسترسی می داند:
َِّذی یْبُلُغ َمْعِرفََة اإْلَِماِم َو یْمکنُُه اْختِیاُرُه َهیَهاَت َهیَهاَت َضلَِّت الُْعُقوُل  »فََمْن َذا ال
َو تَاَهِت الُْحُلوُم َو َحاَرِت اْلَلْبَاُب َو َحَسَرِت الُْعیوُن َو تََصاَغَرِت الُْعَظَماُء َو تََحیَرِت 
َعَراُء  لِبَّاُء َو کلَِّت الشُّ الُْحکَماُء َو تََقاَصَرِت الُْحَلَماُء َو َحِصَرِت الُْخَطبَاُء َو َجِهَلِت اْلَ
َو َعَجَزِت اْلَُدبَاُء َو َعییِت الْبَُلَغاُء َعْن َوْصِف َش��ْأٍن ِمْن َشْأنِِه أَْو فَِضیَلٍة ِمْن فََضائِلِِه 
ْت بِالَْعْجِز َو التَّْقِصیِر«)ابن بابویه، 1۳۷8ق، ج1: 21۹( »پس کیست که بتواند  فََأقَرَّ
امام را بشناسد یا او را انتخاب کند؟! نه، هرگز، هرگز، در وصف شأنی از شئون او 
و فضیلتی از فضایل او عقول به گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است، 
و دیدگان درمانده و ناتوان گشته و بزرگان، احساس کوچکی می نمایند، حکماء 
حیرانند، عقِل عقال کوتاه اس��ت، خطبا از خطابه باز مانده اند و عقال و دانایان از 



200

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضویفرهنگ رضوی

درکش عاجز شده اند، و شعرا از شعر گفتن، ناتوان گشته اند و ادبا عاجز گردیده اند 
و بلیغان خسته و ناتوان شده اند و همگی به عجز و ناتوانی)خود( معترفند.«

 بهترین راه شناخت و کسب معرفت صحیح درباره امام، استفاده از بیانات اهل 
بیت در معرفی جایگاه و صفات امام است که می توان به حدیث معروف امامت 
که توسط امام رضا)کلینی، 140۷ق، ج 1: 1۹8( و دعای جامعه کبیره که توسط 
امام هادی)ابن بابویه، 141۳ق، ج 2: ۶0۹( بیان شده است، به عنوان جامع ترین 

اسناد امام شناسی اشاره کرد.
 در س��یره امام رضا)ع( عالوه بر تاکید بر ویژگی های امام، بر شناخت مصداق 
امام بر اساس نص الهی و آیات و کرامات نیز تأکید فراوان شده است تا بدین شکل 
به شبهات برخی از گروه های انحرافی نیز پاسخ داده باشند که این امر در حدیث 
مشهور سلس��لة الذهب نمود بارزی دارد)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 2: 1۳5(. عالوه 
بر آن به یک نمونه دیگر نیز اش��اره می ش��ود: محمد بن العالء جرجانی واقعه ای 
را نقل کرده که بر اس��اس آن، وی در هنگام طواف کعبه با ام��ام رضا)ع( روبرو می 
شود و از ایش��ان صحت حدیث نبوی)»َمْن َماَت َو لَْم یْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِمیتًَة 
َجاِهُلیة)کلین��ی، 140۷ق، ج 1: ۳۷۶(« را جویا می ش��ود که حضرت بر حدیث 
مذکور تأکید می ورزد. سپس جرجانی از حضرت س��وال می کند که امام زمان ما 
کیست؟ و حضرت پاسخ می دهد که من هستم، جرجانی دلیلی بر صحت مدعای 
حضرت می طلبد که امام وی را به خانه اش دعوت می کند. جرجانی پس از ورود 
به خانه حضرت با ایشان و امام جواد)ع( که در آن زمان نوزاد بودند، می شود که امام 
جواد)ع( به صراحت بر امامت پدر خویش تأکید می ورزند. این واقعه موجب شد تا 
جرجانی یقین بیاورد و ایمان مستحکمی به دست آورد)طوسی،  141۹ق: 4۹۶(.
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2-6- محبت به امام
 پس از شناخت امام باید به ایشان محبت داشت و این امر به عنوان یک انگیزه 
پایدار، انجام فرامین الهی و دوری از نواهی الهی را سهولت می بخشد. امام رضا)ع( 
به نقل از پیامبر اکرم)ص( یکی از چهار سوال برجسته قیامت را درباره محبت اهل 
بیت دانسته اند)شعیری، بی تا: 1۷5(. همچنین ایش��ان در حدیثی به نقل از امام 
صادق)ع(، مصداق تام نعمِت مورد س��وال در آیه شریفه »ثُمَّ لَتُْس��ئَُلنَّ یْوَمئٍِذ َعِن 
النَّعیم«))التکاثر،8( را محبت اهل بیت و پیروی از ایش��ان دانسته اند)ابن بابویه، 

1۳۷8ق، ج 2: 12۹(.
َة فِی   آن حض��رت در ذی��ل آیه »قُ��ْل ال أَْس��ئَُلکْم َعَلی��ِه أَْج��راً إاِلَّ الَْم��َودَّ
الُْقْربی...«)الش��وری،2۳( ماجرایی را ذکر فرموده اند که در آن رسول خدا، اجر 
رس��الت خود را به جای مواهب مادی، فقط محبت به اهل بیت خود قرار داد و 
در ادامه این حدیث، امام رضا)ع( تأکید می فرماید که اکثرمردم به این تکلیف الهی 
عمل نکرده و به این پیمان وفا نکرده اند.«)ابن ش��عبه حرانی، 1404ق: 4۳1-

)4۳2
 امام رضا)ع( در حدیث دیگری به برجسته ترین فواید محبت اهل بیت اشاره 

فرموده اند:
نُوَب َو یَضاِعُف الَْحَسنَاِت َو إِنَّ اهللَ لیتحمل َعْن ُمِحبُّنَا   »ُحبُّنَا أَْهَل الْبَیِت یکفُِّر الذُّ
أَْهَل الْبَیِت َما َعَلیِه ِمَن َمَظالُِم الِْعبَاَد إاِلَّ َم��ا کاَن ِمْنُهْم َعَلی إِْضَراٍر َو َظَلَم لِْلُمْؤِمنِیَن 
��یئَاِت کونِی َحَسنَاٍت«)طوسی، 1414ق: 1۶4( »محبت ما اهل بیت  فَیُقوُل لِلسَّ
موجب پوشاندن گناهان و افزایش حسنات می گردد، همانا که خداوند، گناهان 
محبان ما اهل بیت به غیر از ستم و ضرری را که بر مؤمنان روا شده می بخشد و 
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تبدیل به حسنات می نماید.«

 2-7- تبعیت از امام
 بر اساس آموزه های قرآنی، تبعیت از امام واجب است)النساء،5۹(. بدین رو، 
الزمه معرفت و محبت به امام، تبعیت از ایشان است؛ امام رضا)ع( بر این نکته تأکید 
دارند که اکتفا کردن به محبت ایشان کارساز نیست و اعمال هر فرد نیز در تعیین 

سرنوشت او مؤثر است:
الُِح َو ااِلْجتَِهاِد فِی الِْعبَاَدِة اتِّکااًل َعَلی ُحبِّ آِل محمد)و اَل  »ال تَْدُعوا الَْعَمُل الصَّ
َُّه اَل یْقبَُل أََحُدُهَما  تََدُعوا ُحبِّ آِل محمد)َو التَّْسلِیُم ِلَْمِرِهْم اتِّکااًل َعَلی الِْعبَاَدِة فَِإن
ُدوَن اآْلَخِر«)مجلس��ی، 140۳ق، ج ۷5: ۳4۷( »مبادا اعمال نیک و اهتمام در 
عبادت الهی را به اتکای محبت به آل محمد رها کنید و مبادا دوستی آل محمد و 
تسلیم بودن نسبت به فرامین ایشان را به اتکای اعمال عبادی خود از دست بدهید 

زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.«
 امام رضا)ع( در حدیث دیگری بر لزوم تبعیت از امام تأکید فرموده اند:

یِن«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 18۷(  اَعِة َمَواٍل لَنَا فِی الدِّ  »النَّاُس َعبِیُد لَنَا فِی الطَّ
»مردم)و اهل ایمان(، بندگان ما در طاعت الهی و پیروان ما در دین الهی هستند.«
 می توان برای تبیین حدیث مذکور بدین مثال استناد ُجست که اگر آهنی در 
مجاورت آتش مشاهده شود، بر اثر شدت احتراق و نور آتش، آهن نیز مانند و به 
رنگ آتش تصور خواهد شد. بدین قرار، اطاعت از امامان که نفس ایشان به نور 
الهی)جهت هدایت انسان ها( روشن شده)نک: مجلسی، 140۳ق، ج 21:2۶( و 
به پاک بودن ایشان از هرگونه ناپاکی تاکید شده است)االحزاب،۳۳( به اطاعت 

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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از اهل بیت به اذن الهی است و به معنای پرستش و عبادت ایشان نخواهد بود و 
بر این اساس، مردم می بایست یاری رساننده و تابع محض اهل بیت)باشند تا به 
س��بب این متابعت، از آتش جهنم رهایی یابند)مجلسی، 1404ق، ج 2: ۳۳2(. 
حدیث مذکور که داللت بر تبعیت محض از اهل بیت)دارد، مبتنی بر آن است که 
امام بر اساس موهبت و علم الهی که خداوند به بندگان برگزیده خود اختصاص 
داده، دارای عصمت است و این موضوع، تبعیت از او در تمامی فرامین و نواهی را 

واجب می کند)دیاری بیدگلی، خانی مقدم، 1۳۹۳: ۷5(.

نتیجه گیری
 برایند مباحث مطرح شده در این پژوهش را می توان در نکات زیر ارائه کرد:

 پژوهش حاضر بر مبنای روایات رضوی)ع( درباره آموزه امامت، به مقتضای 
ش��بهاتی که راجع به چرایی و چیس��تی آموزه امامت و چگونگی اثربخشی آن 
مطرح میشود و متناظر با برجسته ترین دغدغه های فراروی انسان، نظامی شامل 
بر ارکان و شاخص های برجسته آموزه امامت ارائه کرده است تا در مقام تبیین 

آموزه مذکور، مؤلفه های مبنایی را در عین اختصار به دست دهد.
 در نظام پیشنهادی، س��ه ُرکن حکمت، هدایت و رضایت الهی در نظر گرفته 
شده است؛ بدین معنا که بر اس��اس حکمت الهی، الزم است تا انسان ها با هدف 
خلقت و چگونگِی دستیابی به آن آشنا ش��وند که فلسفه بعثت پیامبران و امامان 
در این راستاست. بدین رو جهان دارای یک نظام هدایت است که در آن، همواره 
واسطه و حجت الهی برای هدایت جهان هس��تی قرار دارد که این وظیفه خطیر، 

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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پس از پیامبر اسالم)ص( بر عهده امامان)ع( قرار داده شده است. مالک رضایت پایدار 
نیز تبعیت از اوامر و نواهی الهی است که شناخت، محبت و تبعیت محض از امام 

نیز در همان راستا بوده و موجبات رضایت الهی را فراهم می آورد.
 می توان در ُرکن »حکمت الهی« به شاخص »ضرورت تکمیل آخرین دین 
الهی«، در ُرکن »هدایت الهی« به ش��اخص های »انحص��ار امامت در اهل بیت 
پیامبرو نفی خالف��ت«، »هدایت جامع نگر«، »مهم تری��ن ویژگی های مادی و 
معنوی امام« و در ُرکن »رضایت الهی« نیز به ش��اخص های »معرفت به امام«، 

»محبت به امام« و »تبعیت از امام« اشاره کرد.

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی



205

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا    فهرست منابع

• قرآن کریم ترجمه ناصر مکارم شیرازی	
• اب��ن بابویه، محمد بن عل��ی، )1414 ق(. االعتق��ادات. چاپ دوم، قم: 	

المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
• �����������������������، )1۳۷8 ق(. عیون أخبار الرضا)ع(، تحقیق 	

مهدی الجوردی، تهران: نشر جهان.
• �����������������������، )1۳۹5 ق(. کم��ال الدی��ن و تمام النعمه. 	

تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران: اسالمیه.
• ��������������������، )1۳۹8 ق(. التوحید. تصحیح هاشم حسینی، 	

قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• �����������������������، )140۳ ق(. معان��ی األخبار. تصحیح علی 	

اکبر غفاری، قم: دفتر انتش��ارات اس��المی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم.
• �����������������������، )141۳ ق(. من الیحض��ره الفقیه. تصحیح 	

علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم.

• ابن ش��عبه حرانی، حس��ن بن علی، )1404 ق(. تحف العقول. تصحیح 	
علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم.
• آل یاس��ین، محمد حس��ن، )141۳ ق(. أصول الدین. قم: مؤسس��ه آل 	

یاسین.
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• امینی، عبدالحسین، )1۳۹۷ ق(. الغدیر، بیروت: دارالکتاب العربی.	
• پژوهش��کده تحقیقات اسالمی، )1۳8۶(. فرهنگ شیعه. چاپ دوم، قم: 	

زمزم هدایت.
• پوررس��تمی، حامد، )1۳8۹(. »تحلیل راهبردی از »امامت« در دکترین 	

امام رضا)ع(«. دوفصلنامه انتظار موعود، شماره ۳۳: صص 54-2۷.
• حلبی، ابو الصالح، )1404 ق(. تقریب المعارف. قم: انتشارات الهادی.	
• حلی، حس��ن بن یوس��ف، )1۳۶۳(. أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، 	

تحقیق محمد نجمی زنجانی، چاپ دوم، قم: الشریف الرضی. 
• ����������������������، )141۳ ق(.  کش��ف المراد فی شرح تجرید 	

االعتقاد، تحقیق حسن حسن زاده آملی، چاپ چهارم، قم: مؤسسه النشر 
اإلسالمی.

• خرازی، سید محسن، )141۷ ق(. بدایه المعارف اإللهیه فی شرح عقائد 	
اإلمامیه،  چاپ چهارم، قم: مؤسسه النشر اإلسالمی.

• دی��اری بیدگل��ی، محم�دتقی، خان��ی مق��دم، مهی���ار، )1۳۹۳(. »از 	
خداان�گاری اهل بیت ت��ا خداباوری نظام مند«، فصلنامه علوم حدیث، 

شماره ۷1: صص80-5۳.
• راغب اصفهانی، حس��ین بن محمد، )1412 ق(. مفردات الفاظ القرآن،  	

تصحیح صفوان عدنان داوودی، بیروت- دمشق: دار القلم- الدار الشامیه.
• رضای��ی اصفهانی، محمد عل��ی، )1۳8۹(. »امامت عام��ه و خاصه در 	

احادی��ث امام رضا)ع(«. دوفصلنامه انتظار موعود، ش��ماره۳۳: صص 
.8۶-55

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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سا • رضوانی، علی اصغر، )1۳8۶(. امام شناسی و پاسخ به شبهات )امامت 	

در حدیث(. قم: مسجد مقدس جمکران.
• سبزواری، مالهادی، )1۳8۳(.  أس��رار الحکم. به تصحیح کریم فیضی، 	

قم: مطبوعات دینی.
• س��جادی، س��ید جعفر، )1۳۷۳(.  فرهنگ معارف اسالمی. چاپ سوم، 	

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• شعیری، محمد بن محمد، )بی تا(. جامع األخبار. نجف: مطبعه حیدریه.	
• صدر الدین ش��یرازی، محمد بن ابراهیم، )1۳8۳(. شرح أصول الکافی، 	

تصحی��ح محم��د خواجوی، چ��اپ دوم، ته��ران: مؤسس��ه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی.

• صفار، محمد بن حس��ن، )1404 ق(. بصائ��ر الدرجات فی فضائل آل 	
محّمد، تصحیح محس��ن کوچ��ه باغی، چاپ دوم، ق��م: مکتبه آیت اهلل 

المرعشی النجفی.
• طباطبایی، س��ید محمد حس��ین، )141۷ ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، 	

چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• طوسی، محمد بن الحسن، )1۳82(. تلخیص الشافی، تحقیق حسین بحر 	

العلوم، قم: انتشارات المحبین.
• �������������������������، )1414 ق(. األمالی، تصحیح مؤسس��ه 	

البعثه، قم: دار الثقافه.
• طوس��ی،  محمد بن علی، )141۹ ق(. الثاقب فی المناقب،تصحیح نبیل 	

رضا علوان، چاپ سوم، قم: انصاریان.
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• عروس��ی حویزی، عبد علی بن جمعه،  )1415 ق(. تفسیر نور الثقلین،   	
تحقیق س��ید هاش��م رس��ولی محالتی، چ��اپ چهارم، قم: انتش��ارات 

اسماعیلیان.
• علم الهدی، سید مرتضی، )1405 ق(. رسائل الشریف المرتضی، تحقیق 	

سید مهدی رجائی، قم: دار القرآن الکریم.
• ������������������������، )1410 ق(. الش��افی فی اإلمامه، تحقیق 	

سید عبدالزهراء حسینی، تهران: مؤسسه الصادق.
• فراهی��دی، خلی��ل بن أحمد، )140۹ ق(. کتاب العی��ن، چاپ دوم، قم: 	

نشر هجرت.
• قرش��ی، سید علی اکبر، )1۳۷1(. قاموس قرآن. چاپ ششم، تهران: دار 	

الکتب اإلسالمیه.
• قطب��ی، ثریا و دیگ��ران، )1۳۹۳(. »تحلیل ابع��اد و مؤلفه های اعتقادی 	

س��بک زندگی اس��المی در آموزه ه��ای رضوی«. فصلنام��ه مطالعات 
معرفتی در دانشگاه اسالمی، شماره ۶0: صص 4۳5 -450 .

• کاشفی، محمدرضا، شاکرین، حمیدرضا، )1۳۹2(. پرسش ها و پاسخ های 	
دانشجویی )امام شناسی(. چاپ هشتم، قم: دفتر نشر معارف.

• کلینی، محمد بن یعقوب، )140۷ ق(. الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری 	
و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.

• مجلس��ی، محمدباقر بن محمدتق��ی، )140۳ ق(. بحار األنوار، تصحیح 	
جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  

• �����������������������������������، )1404 ق(. مرآه العقول فی 	
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تهران: دارالکتب اإلسالمیه.
• محمدی، علی، )1۳۷8(، شرح کشف المراد. چاپ چهارم، قم: دارالفکر.	
• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، )1۳82(. دایره المعارف قرآن کریم. قم: 	

بوستان کتاب.
• مصب��اح یزدی، محمدتقی، )1۳8۶(. چکیده ای از اندیش��ه های بنیادین 	

اسالمی. ترجمه حس��ین علی عربی و محمد مهدی نادری قمی، چاپ 
چهارم، قم: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

• مفید، محمد بن محمد، )141۳ ق( . الجمل. قم: المؤتمر العالمی للش��یخ 	
المفید.

• مکارم ش��یرازی، ناصر، )1۳۷4(. تفس��یر نمونه. چ��اپ پنجم، تهران: 	
دارالکتب اإلسالمیه.

• نعمانی، محمد بن ابراهیم، )1۳۹۷ ق(. الغیبه. تصحیح علی اکبر غفاری، 	
تهران: نشر صدوق.

• نیل س��از، نصرت و دیگران، )1۳۹2(. »نقد ش��بهه تعارض آیات علم 	
غیب در قرآن«. فصلنامه علمی - پژوهش��ی مطالعات تفسیری، شماره 

1۳: صص50-۳1.
• یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفربن َوْهب بن واضح، )بی تا(. تاریخ 	

یعقوبی. بیروت: دار صادر. 
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