ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯾﯽ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﺣﺘﻀﺎﺭ ﻭ
ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﺍﻣﺎﻣﺖ ﭘﮋﻭﻫﯽ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  ،1393ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ 4
ﺍﺯ  85ﺗﺎ 118
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121684 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 20/09/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ،
ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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بررسی حمتوايی احاديث حضور اهلبيت ؟مهع؟
در هنگامـة احتضار و نقد برخی از ديدگاهها
فصلنامۀامامتپژوهــی
سالچهارم،شمارۀچهارم

محمدکاظم اسماعیلی



1

چکیده

احادیــث حضــور اهلبیــت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضــار ،در حجم گســتردهای از میراث
امامیــه انعــکاس یافتــه و ســند آنها در نــگاه بســیاری از دانشــمندان ّ
مکتــوب ّ
امامیه
معتبــر اســت و در گونــه شناســی احادیــث ،در دســتۀ «متواتــر معنــوی» طبقهبنــدی
میشــوند؛ ّامــا از دیربــاز دربارۀ محتــوای این احادیــث ،دیدگاههــای ناهمگونی وجود
داشــته اســت که نمونۀ آن را در اتخاذ رویکرد تأویلی به این روایات توســط شیخ مفید
و ّ
ســید مرتضــی؟امهحر؟ میتــوان یافــت .بررســی محتــوای احادیــث احتضــار میتواند در
برداشــت صحیــح از آنها که از ســویی بیانگر نتایــج فراوان برای محتضر و از ســویی
دیگر ،نشانگر منزلت پیشوایان شیعه است ،مفید واقع شود.
واژگان موجود در
در ایــن پژوهــش با رویکردی توصیفی_ تحلیلی ،با اســتناد بهتصریح
ِ
روایات و شواهد ارائهشده ،مشاهده و حضور اهلبیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار مؤمن
و کافر ،ثابت گردیده و دیدگاههای دیگر نقد و بررسی شده است.
کلیدواژهها :احتضار ،محتضر ،حضور اهلبیت؟مهع؟ ،مقامات امام ،مشاهدۀ امام.
* تاریخ دریافت ،94/06/01 :تاریخ پذیرش.94/11/27 :
 .1دانــش آموختــۀ درس خــارج حــوزۀ علميــۀ قــم ،فــارغ التحصيــل مركزتخصصــى امامــت اهلبيــت؟مهع؟
AK.esmaeili@gmail.com
www.noormags.ir

صفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــۀ117 _ 85

 _1درآمد
اســاس آیــات و روایــات ،در هنــگام احتضــار ،رویدادهــای بســیاری رخ میدهــد؛
بــر
S
AG

RM

OO
رســیدنNجان به گلو 1،جمع شــدن ساقها 2،حضور ملکالموت و فرشتگان
ازجمله:
بــرای گرفتــن جــانّ 3،
عمــل محتضــر در برابر دیدگانــش 4و ...؛ یکی
تمثــل مال ،اهل و
ِ
دیگــر از ایــن رخدادها ،حضــور اهلبیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار اســت که احادیث

آن در منابع گرانسنگ حدیثی بهوفور یافت میشود.
داللــت روایــات ناظــر بــه حضــور ،از پرســشهایی اســت کــه همــواره مطــرح بــوده و از
ّ
تفکر کالمی و حدیثی ّ
امامیه است که دیدگاههای متفاوتی
مباحث چالشبرانگیز در

را در پــی داشــته اســت؛ ازجملــه ،دیــدگاه شــیخ مفیــد و ّ
ســید مرتضــی؟امهحر؟ ،دو
ّ
متکلم مدرسۀ بغداد که ظاهر روایات را به دیدن ثمرۀ والیت یا نتیجۀ دشمنی با رسول
خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ تأویل نمودهاند.
بــا توجــه به حجم گســتردۀ احادیث حضور اهلبیــت؟مهع؟ که از جهتــی بیانگر نتایج
فراوان برای شــخص محتضر و از جانبی نشــانگر منزلت پیشوایان شیعه در عالم پس
86

از مرگ است 5،روشن شدن دیدگاه صواب در برداشت صحیح از احادیث و در عدم
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پذیــرش بیچونوچــرای اقــوال علمــای پیشــین در تفســیر ایــن روایــات ،از اهمیت به
سزایی برخوردار خواهد بود.
 .1قیامت.26/
 .2قیامت.29/
 .3سجده11/؛ نحل 28/و 32؛ انعام.93/
ّ
 .4کلینــی ،محمــد بن یعقوب ،الکافی ،231/3 ،بــاب أن المیت یمثل له ماله و ولده و عمله قبل
موته ،ح .1
 .5بحــث از اعتبــار ســنجی روایــات ،پیامدهــای حضــور اهلبیــت؟مهع؟ بــرای شــخص محتضــر و
مقاماتــی کــه از ایــن روایات بــرای اهلبیت؟مهع؟ ثابــت میشــود در پایاننامۀ مقطع کارشناســی
ارشــد نگارنده ،بهتفصیل بررســی شده اســت( .ر.ک :اســماعیلی ،محمدکاظم ،بررسی سندی
و متنــی روایــات حضــور اهلبیت؟مهع؟ در حالــت احتضار بــا تأ کید بر مقامــات اهلبیت؟مهع؟،
نصیری ،علی و شــانه چی ،حسین ،بنیاد امامت 1394 ،ش).
www.noormags.ir

پیشــینۀ بررســیهایی که بهصورت خاص و تکنگاره به بحث حضور اهلبیت؟مهع؟
در هنگامــۀ احتضــار پرداختــه باشــد _ بنــا بــر کاوش نگارنــده _ تنهــا بــه قــرن هشــتم
هجــری و کتــاب المحتضــر فــی إثبات حضــور النبــی و األئمة؟مهع؟ عنــد المحتضر از
ّ
حســن بن ســلیمان حلــی؟حر؟ 1بازمیگردد .گر چه رویکرد کتــاب ،اثبات حضور پیامبر
و امامــان؟مهع؟ نــزد محتضــر و نقــد دیــدگاه شــیخ مفیــد؟حر؟ اســت ،امــا نویســنده گاه از
موضوع خارج گشــته و به گزارشهایی که در فضائل و مناقب امامان؟مهع؟ و دشــمنی
با دشمنان آنها وارد شده ،پرداخته است.
بهطورکل ــی ب ــا توج ــه ب ــه مح ــدود ب ــودن نگاش ــتهها و ضعفه ــای تنه ــا اث ــر موج ــود و
ـرد تحلیل ــی ،نوش ــتار حاض ــر درص ــدد جب ــران ای ــن کاس ــتیها
همچنی ــن نب ــود رویک ـ ِ
اس ــت .در ای ــن اث ــر ،نخس ــت ب ــا رویک ــردی توصیف ــی _ تحلیل ــی ،گونهه ــا و تعابی ــر
GS

MA

احادی ــث ناظ ــر ب ــه حض ــور ارائRـOـهNOش ــده و اعتب ــار س ــندی آنه ــا ثاب ــت خواه ــد ش ــد؛
آن ــگاه ب ــا نق ــد دیدگاهه ــای مخال ــف ،حض ــور اهلبی ــت؟مهع؟ در هن ــگام احتض ــار ،ب ــه
اثبـــات میرســـد.

حضرت فاطمه و حسنین 4و دیگر امامان شیعه؟مهع؟ هستند.

5

ّ
ّ
 .1حسن بن سلیمان ِحلی محدث و فقیه شیعی قرن هشتم و از شاگردان شهید اول است.
 .2مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.240/2 ،
ّ
 .3ابــن اثیــر ،مبــارک بــن محمــد ،النهایة فــی غر یــب الحدیــث400/1 ،؛ فیومی ،احمد بــن محمد،
المصباح المنیر.140/2 ،
 .4طباطبائی ،محمد حسین ،المیزان.312/16 ،
 .5هاللــی ،ســلیم بــن قیــس ،اســرار آل محمــد؟مهع؟646/2 ،؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
همــان ،423/1،بــاب فیــه نکــت و نتــف مــن التنزیــل ،ح 54؛ بحرانیّ ،
ســید هاشــم ،البرهان،
 442/4و .502/5
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بررســ ـــ ــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

از اهلبیــت؟مهع؟ در پژوهــش حاضــر بــا توجه بــه آیۀ تطهیــر ،پیامبر اکرم ،امیــر مؤمنان،

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

الزم بــه ذکــر اســت کــه هنگامــۀ ورود و اســتقرار یافتــن مــرگ را «احتضار» 2و کســی که
ُمشــرف بــر مــرگ شــده و در حالت جــان دادن اســت را «محتضــر» گوینــد؛ 3و مقصود
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 _2نگاهی به گونهها و تعابیر احادیث احتضار
پیــش از بررســی دیدگاههــا ،آشــنایی با گونههــای مختلــف احادیث احتضــار ،الزم و
ضروری است.
احادیــث حضــور اهلبیــت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضــار ،گر چــه گاه تنها به
در برخــی از
ِ
افرادی خاص بشــارت دیدار و حضور داده شــدهS 1،اماAGدر دستهای دیگر ازاینروایات،
M
OR

O
شــده Nو فــرد خاصی مخاطب
از حضــور یافتــن اهلبیــت؟مهع؟ بهصورت عام خبر داده

قرار نگرفته است 2.همچنین گر چه برخی از این احادیث ،بر حضور ائمه؟مهع؟ بر بالین
مؤمنان اختصاص دارد 3،ولی دستۀ دیگر ،حضور یا مشاهدۀ ایشان را از سوی کافران
نیز پوشش میدهد؛ 4ازاینرو حضور یا رؤیت اهلبیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار ،برای
همۀ مؤمنان و کافران رخ میدهد.

5

ّ

روایــات ناظــر بــه احتضار ،با پنج دســتۀ کلی که به ترتیب بر حضور رســول
در بررســی
ِ
8
خــدا؟ص؟ 6،امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 7،رســول خــدا؟ص؟ و امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــا یکدیگــر،
88
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 .1ماننــد روایتــی کــه در آن امیــر مؤمنــان؟ع؟ چنیــن بشــارتی را به حــارث همدانی دادند( .طوســی،
محمد بن حســن ،االمالی48 ،؛ طبری ،محمد بن ابی القاســم ،بشارة المصطفی .)73/2،ابن
ابــی الحدیــد پس از نســبت این شــعر به شــیعه میگوید« :در صــورت صدور این گفتار ،ســخن
منکــری نیســت» .پ ـسازآن دلیلــی قرآنی را بر ّ
صحــت این اعتقــاد ارائه میکنــد( .ر.ک :ابن ابی
الحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.)299/1 ،
 .2کوفی ،حسین بن سعید ،الزهد ،84 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح 223؛ کلینی ،محمد بن یعقوب،
همان ،128/3 ،باب ما یعاین المومن و الکافر ،ح 1؛ طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی.628 ،

 .3کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،85-81،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح  225 ،219و .229
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 131/3 ،و  ،134باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح  3و .9
 .5کوفــی ،حســین بن ســعید ،همان ،84 ،باب ما یعایــن المؤمن و الکافر ،ح 224؛ برقــی ،احمد بن محمد،
المحاسن ،175/1 ،باب االغتباط عند الوفاة ،ح 156؛ طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی.628 ،

 .6کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،ص  ،83باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .221
 .7طوسی ،محمد بن حسن ،همان48 ،؛ طبری ،محمد بن ابی القاسم ،همان.73/2 ،
 .8برقــی ،احمــد بن محمد ،همان ،176/1 ،باب االغتباط عند الوفاة ،ح 158؛ کلینی ،محمد بن
یعقوب ،همان ،129/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .1
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خمسۀ طیبه؟مهع؟ 1و تمامی اهلبیت؟مهع؟ 2تصریح میکنند ،رویارو میشویم.

3

واژگان به کار رفته در این روایات ،در بررســی دیدگاهها تأثیر به ســزایی دارد.
همچنین
ِ
به سه دسته از این واژگان اشاره میکنیم:
 _1واژگانــی کــه جهــت حضور اهلبیت؟مهع؟ را بیــان میکنند؛ مانند روایاتــی که با واژۀ
«امامک» نقل شدهاند:

4

GS

RMA

پیش روی تو رسولاهلل؟ص؟ ،علی و ائمه؟مهع؟ است.

NOO

5

 _2الفاظی که مکان حضور اهلبیت؟مهع؟ را گزارش میکنند:

6

رســولاهلل در کنــار ســر او و علــی؟ع؟ پیــش پــای او مینشــینند؛ در ایــن
هنگام پیامبر اکرم؟ص؟ او را در آغوش میگیرد و با او سخن میگوید.

7

و در برخــی روایــات ،مــکان نشســتن پیامبــر؟ص؟ در ســمت راســت محتضــر و امیــر
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،همان.628 ،
 .2کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،84 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .224

 .5کوفی ،حســین بن ســعید ،همان ،84 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .224
 .6از روایــات چنیــن برمیآید که حضور اهلبیــت؟مهع؟ برای همۀ مؤمنان اتفاق میافتد ،اما با توجه
به شــأن و رتبۀ مؤمنان ،نوع این حضور متفاوت اســت؛ برای برخی تنها حضور و بشارت است؛
بــرای بعضــی اظهــار لطــف و مهربانــی اهلبیــت؟مهع؟ را نیــز در پــی دارد؛ و گروهی نیز کــه از رتبۀ
باالیی برخوردارند ،از سوی اهلبیت؟مهع؟ در آغوش گرفته میشوند.
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،128/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .1
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

ـان جهــت حضــور اهلبیــت؟مهع؟ ،بــه گونههــای دیگــری نیــز در منابــع حدیثــی
 .4روایــات ناظــر بــه بیـ ِ
انعــکاس یافتــه اســت( :ر.ک :برقــی ،احمــد بــن محمــد ،همــان 174/1 ،و  ،175بــاب االغتبــاط
عنــد الوفــاة ،ح  155 ،152و  .156کوفــی ،حســین بــن ســعید ،همــان ،85 ،بــاب مــا یعایــن
المؤمــن و الکافــر ،ح 229؛ کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان ،134/3 ،بــاب مــا یعایــن المؤمن
و الکافــر ،ح .)10

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

 .3در برخــی از روایــت به حضــور پیامبران الهی (صدوق ،محمد بن علــی ،االمالی )319،از جمله
حضرت ابراهیم؟ع؟ (کوفی ،حســین بن ســعید ،همان ،85،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح
 )229بر بالین محتضر اشــاره شــده است؛ ولی از آن رو که از موضوع مقاله خارج است ،به آنها
نمیپردازیم.

89

مؤمنان؟ع؟ در سمت چپ او ،ترسیم شده است.

1

 _3واژگانی که بر اصل حضور ناظر است؛ این دسته گاه با واژۀ «حضر» انعکاس یافته است:
در هنگامــۀ احتضــار ،رســولاهلل؟ص؟ ،ائمــه ،علــی؟مهع؟ ،جبرئیــل و
ملکالمــوت حاضــر میگردنــد .در این صــورت اگر محتضر مؤمن باشــد
ســفارش او را بــه ملکالمــوت میکنند تا با او مدارا کند و بهآســانی جان
او را بگیــرد ،اما درصورتیکه کافر باشــد ملکالموت را بر ســختگیری بر
او سفارش میکنند.

2

ایــن احادیــث گاه با الفاظی که بر آمدن اهلبیــت؟مهع؟ در کنار محتضر داللت دارند،
گزارش شده است:
زمانــی کــه جــان بــه گلــو میرســد پیامبــر خــدا ،علــی؟امهع؟ جبرئیــل و
ملکالموت نزد او میآیند.
ُ
برخی دیگر با واژگان «أنظر» و «معاینه» انعکاس یافتهاند:
3

یشــود« :نگاه کن! اینان رســولاهلل ،علی ،حســن و
به محتضر خطاب م 
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حســین؟مهع؟ دوســتان تو هستند» 4.در این هنگام محتضر از شور و شوق
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میگرید.

5

ازجملــه الفــاظ پرکاربرد دیگــر درمجموع روایات ،مشــتقات واژۀ «رؤیت» اســت که به
برخی از روایات آن اشاره میشود:
امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود« :هیچ بندهای مرا دوست ندارد و بر محبت من از دنیا نمیرود
 .1همان ،ح .2
 .2همان ،ح .4
 .3همــان ،135/3 ،بــاب مــا یعایــن المؤمــن و الکافــر ،ح 13؛ طوســی ،محمد بن حســن ،االمالی،
418؛ بــه همیــن مضمــون :برقی ،احمد بن محمــد ،همان ،175/1 ،باب االغتبــاط عند الوفاة،
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر ّ
ح 157؛ ّ
العیاشی.125/2 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،135/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .5
 .5کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،83 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .221
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مگــر آنکــه هنگام مرگ مرا میبیند»؛ 1آن حضرت شــبیه این گفتــار را به حارث االعور
فرمود.

2

امــام صــادق؟ع؟ دربــارۀ زمــان احتضــار یکــی از فرزنــدان ســابور کــه دوســتدار امیــر

RM

AG

S

مؤمنان؟ع؟ بود ،ســه مرتبه فرمود« :به خدا قســم او را دیده اســت» 3.و در روایتی دیگر
دربارۀ هنگامۀ احتضار ّ
خطاب جهنی که دشــمن آل محمد؟مهع؟ بود ،دومرتبه فرمود:
NO
O

«به خدای کعبه او را دیده است».

4

 _3اعتبار سنجی احادیث
اعتبــار آنها ثابت
ارزیابــی ســندی احادیــث ،امــری ضروری اســت؛ زیرا تا زمانــی که
ِ

نشود ،بررسی دیدگاههای مختلف بیثمر است.

بــر اســاس کاوش نگارنــده ،روایــات حضــور اهلبیــت؟مهع؟ دســتکم از  30راوی در
احادیــث ناظــر بــه حضــور
 40ســند ،گــزارش شــده اســت 5.ایــن امــر از اعتبــار بــاالی
ِ
اهلبیت؟مهع؟ حکایت دارد؛ اما برای تحقق تواتر در روایات ،شرایطی وجود دارد که به

 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،131/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .3
 .4همان ،ح .9
 .5کوف ــی ،حس ــین ب ــن س ــعید ،هم ــان ،86 -83،ب ــاب مـــا یعایـــن المؤمـــن و الکافـــر ،ح ،221
230 ،229 ،226،228 ،225 ،223،224؛ برق ــی ،احمـــد بـــن محمـــد ،همـــان،177-174/1 ،
ب ــاب االغتب ــاط عن ــد الوف ــاة ،ح 160 ،159 ،158 ،155،156،157 ،153،154 ،152؛ کلین ــی،
محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان ،135-128/3 ،ب ــاب م ــا یعای ــن المؤم ــن و الکاف ــر ،ح ،3،5 ،1،2
16 ،15 ،13،14 ،7،8،9،10،11؛ مفی ــد ،محم ــد ب ــن محمـــد ،االمال ــی3 ،؛ طوســـی ،محمـــد
ب ــن حس ــن ،االمال ــی418 ،؛ ص ــدوق ،محم ــد ب ــن علـــی ،االمال ــی318 ،؛ طبـــری ،محمـــد
ب ــن اب ــی القاس ــم ،هم ــان 4/2 ،و  7و 73؛ مجلس ــی ،محم ــد باق ــر ،هم ــان200/6 ،؛ بحران ــی،
س ـ ّـید هاش ــم ،البره ــان274/5 ،؛ کوف ــی ،ف ــرات ب ــن ابراهی ــم ،تفس ــیر ف ــرات الکوف ــی116 ،105 ،
و .553
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

 .2مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،192/6،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .40

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

 .1همــان ،ح  ،222کلینــی ،محمــد بن یعقوب ،همان ،132/3 ،باب مــا یعاین المؤمن و الکافر ،ح
5؛ به همین مضمون :ح .8

91

دو شــرط اساســی آن اشاره میشود :یکی اســتناد آ گاهی مخبرین به حس؛ 1و دیگری
وجود تواتر در تمام طبقات.

2

ُ
ســمعت» 5از ســوی راویان ،به آ گاهی
با توجه به کاربرد واژگانی مانند «قال 3،ســمع 4و
آنان از طریق حس پی میبریم؛ ازاینرو شرط اول تواتر در این روایات متحقق است.
S
G
سیزدهMAطریق یافت میشود که راویان
همچنین با کاوش در اسناد احادیث ،دستکم
R
O

در هیچیک از طبقات ،همسان نیستند؛ عمدۀ این طرق ،در منابع معتبری همچون
NO

الزهد ،المحاســن و الکافی یافت شــوند 6.ازاینرو شرط دوم تواتر نیز حاصل میشود و
َ
در اصطالح دانش حدیث ،این اخبار «متواتر» خوانده میشوند 7.درنتیجه اسناد این
 .1آ گاهــی مخبر یــن بــه حس یعنــی آنکه مخبریــن از رهگذر حواس ،هــم چون دیدن یا شــنیدن ،از
وقوع رخداد یا صدور گفتاری مطلع شــده باشــند ،نه از مجموع شــنیدهها و دیدههای دیگران.
(نصیری ،علی ،حدیثشناسی)32/2 ،
ّ
 .2اگر شمار راویان در هر یک از طبقات اول ،میانه یا آخر ،به حد تواتر نرسد ،این خبر متواتر نخواهد
بود( .همان).

92
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 .3کوفــی ،حســین بن ســعید ،همــان ،83 ،باب مــا یعاین المومــن و الکافــر ،ح  226 ،222و 229؛
برقــی ،احمــد بــن محمــد ،همــان 174/1 ،و  ،175بــاب االغتبــاط عنــد الوفــاة ،ح ،154 ،152
157 ،156؛ کلینــی ،محمــد بن یعقوب ،همــان ،134/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح ،1
.25 ،12،13
 .4همان ،134/3 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .8
 .5کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،83 ،باب ما یعاین المومن و الکافر ،ح ،227 ،224 ،221 ،219
230؛ برقــی ،احمــد بن محمد ،همــان ،باب االغتباط عند الوفــاة ،ح 162 ،155 ،153؛ کلینی،
محمد بن یعقوب ،همان ،ح  11 ،10 ،9 ،7 ،3،6و .14
 .6کوفی ،حســین بن ســعید ،همان ،81 ،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح 221،222 ،219؛ برقی،
احمــد بــن محمــد ،همــان ،174/1 ،بــاب االغتبــاط عنــد الوفــاة ،ح 152؛ صــدوق ،محمد بن
علــی ،االمالــی318 ،؛ کلینــی ،محمد بن یعقــوب ،همــان ،128/3 ،بابان المؤمــن الیکره علی
قبــض روحــه ،ح  ،2بــاب ما یعاین المؤمــن و الکافر ،ح 13 ،8 ،3 ،2؛ مفیــد ،محمد بن محمد،
االمالی ،3،طبری ،محمد بن ابی القاسم ،همان 6/2 ،و ،73
ّ
 .7حدیــث متواتــر در اصطــاح ،حدیثی اســت که شــمار راویــان آن در هر طبقه به حدی باشــد که
ً
عادتــا تبانــی آنــان بر دروغ محال باشــد( .مامقانی ،عبداهلل ،مقباس الهدایــة 89/1 ،و  )90عموم
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َ
اخبار از بررسی توثیق و تضعیف راویان بینیاز است.
O
RM

AG
S

ازآنرو کـــه الفـــاظ احادیـــث بـــه گونههـــای مختلفـــی نقـــل شـــده و در اصـــل اثبـــات
حضـــور معصومـــان؟مهع؟ همســـاناند ،در گونـــۀ «متواتـــر معنـــوی» جـــای میگیرنـــد.
NO

1

برخــی از دانشــمندان ماننــد شــیخ مفیــد؟حر؟ بــه تواتــر احادیــث تصریــح کــرده و اجمــاع
ّ
امامیــه را بــر آن ادعــا نمــوده اســت 2.مجلســی اول؟حر؟ نیــز بــه دلیــل فراوانــی و تکــرار ایــن
احادی ــثّ ،رد آن را ممک ــن نمیدان ــد .3همچنی ــن ش ــیخ ح ـ ّـر عامل ــی؟حر؟ روای ــات آن را
ّ
بیشازح ــد ش ــمارش و متوات ــر میدان ــد 4.عالم ــۀ مجلس ــی؟حر؟ باالتری ــن ح ــد ش ــهرت را
ب ــرای ای ــن روای ــات قائ ــل اس ــت و ان ــکار آن را برخ ــاف روش نی ــکان دانس ــته اس ــت.5
همچنیـــن عالمـــۀ طباطبائـــی؟حر؟ طریـــق روایـــات ناظـــر بـــه حضـــور اهلبیـــت؟مهع؟ را
بس ــیار زی ــاد میدان ــد.

6

افزون بر اثبات تواتر ،دو شاهد دیگر بر تقویت مجموعه احادیث ناظر به احتضار یافت
میشود:
شاهد نخست :اشعاری که در بردارندۀ اعتقاد به حضور؛ همچون اشعاری که از ّ
سید

 .2مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت.73 ،
 .3مجلسی ،محمد باقر ،روضة المتقین.353/1 ،
ّ
المهمة.323/1 ،
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،الفصول
 .5مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار.200/6 ،
 .6طباطبائی ،محمد حسین ،همان.99/10 ،
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

 .1در بســیاری از احادیــث متواتــر ،الفــاظ حدیــث یکســان نیســت ،بلکــه بــه صورتهــای مختلــف
نق ــل ش ــده اس ــت ،ام ــا وقت ــی ب ــه مفاهی ــم ّ
تضمن ــی ی ــا التزام ــی آنه ــا توج ــه ش ــود ،ی ــک ی ــا چن ــد
مفه ــوم و مدل ــول مش ــترک را ب ــه دس ــت میده ــد .در حقیقـــت آن حدیـــث در معنـــا و مفـــاد
دارای توات ــر اس ــت ،ن ــه لف ــظ؛ ازاینجه ــت ب ــه آن متوات ــر معن ــوی میگوین ــد( .نصی ــری ،عل ــی،
همان)34/2 ،

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

حدیث پژوهان شــیعه و اهل سـ ّـنت معتقدند که نمیتوان برای شــمار راویان خبر متواتر عدد و
رقم مشخصی را تعیین کرد (نصیری ،علی ،همان)30/2 ،
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حمیری 1گزارش شده است 2.همانند:
NOOR

MAGS

و یراه المحضور حین تکون

الروح بین اللهاة و الحلقوم

3

و نیز دیگر شــاعرانی که مرحوم رحمانی همدانی اشــعار آنان را آورده اســت 4.انعکاس
این اعتقاد در اشــعار شــاعران ،نشان از وجود اعتقاد فراگیر به حضور اهلبیت؟مهع؟ بر
بالین محتضر در بین جامعۀ شیعی دارد.
شــاهد دوم :وقایعــی کــه در هنــگام احتضــار مؤمنــان و کافــران اتفــاق افتــاده اســت و
حاضران ،آنها را گزارش نمودهاند؛ 5ازجمله ،واقعۀ مشهور جانسپاری معاذ بن جبل
و ّ
سید حمیری 6از این نمونه است.

 _4بررسی محتوایی احادیث
در بررســی محتــوای احادیــث ،ابتدا این پرســش مطرح اســت کــه آیا میتــوان بهظاهر
روایــات أخــذ کــرد یا باید آنهــا را تأویل نمود؟ در پاســخ به این پرســش ،بهطورکلی دو
دیدگاه مطرح است:
94
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یکم :تأویل احادیث به دیدن ثمرۀ اعتقاد به والیت و همچنین دیدن نتیجۀ دشمنی
ّ
در حق رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟؛ این دیدگاه متکلمانی مانند شــیخ مفید و
ّ
سید مرتضی؟امهحر؟ است.
دوم :اهلبیــت؟مهع؟ در حالــت احتضــار در کنــار محتضــر حضور مییابنــد و محتضر
 .1س ـ ّـید حمی ــری ابت ــدا کیس ــانی مذه ــب ب ــود و پ ـسازآن ب ــه دی ــن ح ــق پیوس ــت؛ هن ــگام احتض ــار،
پ ــس از س ــیاه ش ــدن چه ــرهاش ،ب ــار دیگ ــر س ــفیدرو ش ــد و در آن هن ــگام اش ــعاری را خوان ــد ک ــه
ب ــر دی ــدار امی ــر مؤمن ــان؟ع؟ دالل ــت دارد( .ر.ک :طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،االمال ــی.)628 ،
 .2مفید ،محمد بن محمد ،االمالی3،؛ طبری ،محمد بن ابی القاسم ،همان.5/2 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت.74 ،
 .4ر.ک :رحمانی همدانی ،احمد ،االمام علی بن ابیطالب.529 ،
 .5این گزارشها از آن جهت که در زمرۀ حدیث نیســت ،به طور مســتقل به عنوان شــاهد ذکر شــده
است.
 .6پیشتر به آن اشاره شد( .ر.ک :طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی.)628 ،
www.noormags.ir

آن بزرگواران را رودررو مشاهده میکند؛ این دیدگاه عمدۀ دانشمندان ّ
امامیه است.
پس از تحلیل و بررسی دیدگاهها ،درنهایت دیدگاه مختار بیان میشود.
 _1 _4تأویل رؤیت اهلبیت؟مهع؟ به دیدن نتایج اعتقاد یا بیاعتقادی به والیت آنان
شــیخ مفیــد؟حر؟ پــس از ّادعای اجمــاع و تواتر احادیــث ،از ظاهر الفاظ خارج گشــته و

حضــور را بــه آ گاهــی از ثمــرۀ والیت یا دیدن نتیجۀ شــک ،دشــمنی و کوتاهی در حق
رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ تأویل نموده اســت .آنگاه به تفاوت دیدگاه خود با
«حشویه» 1از ّ
امامیه اشاره میکند که دیدار نبی و ولی را با چشم پذیرفتهاند و حضور و
مجاورت جسمانی رسول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ را در مکان احتضار معتقدند.
3
پس از ایشان ،شاگرد نامدار اوّ ،
سید مرتضی؟حر؟ ،نیز روایات را همینگونه تأویل نموده
2

و با استاد خود همنوا شده است.
ّ
عوامــل مختلفــی ایــن دو متکلــم را بــه انــکار حضــور اهلبیــت؟مهع؟ در کنــار محتضــر
ســوق داده کــه یکــی از آنهــا ،قویتــر بــودن ُبعــد عقلگرایــی ایشــان نســبت بــه نــص
4

گرایــی شــان اســت 5.بــر اســاس ایــن تفکــر ،مضمــون روایــات در صورتــی قابلپذیرشاند

 .4شریف مرتضی ،علی بن الحسین ،رسائل الشریف المرتضی.133/3 ،
 .5الزم به ذکر اســت که بین عقلگرایی این دو متکلم تفاوتهایی اســت؛ اما در این شــاخصه هر
دو همنواینــد( .ر.ک :رضایــی ،جعفــر ،جایــگاه عقــل در کالم امامیــه در مدرســۀ کالمــی بغداد،
تحقیقات کالمی)21-9/4 ،
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

 .2مفید ،محمد بن محمد ،همان.74 ،
ّ
 .3برخــی از محدثــان ،ماننــد عالمۀ مجلســی؟حر؟ ،چنیــن تأویالتــی را در حقیقــت رد اخبار و طعن
در آثار دانســتهاند که با توجه به پذیرش این احادیث از ســوی شــیخ مفید و ّ
ســید مرتضی؟امهحر؟ و
حتی ّادعای تواتر و اجماع بر آن ،این دیدگاه سخت گیرانه است( .مجلسی ،محمد باقر ،بحار
االنوار.)202/6 ،

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

 .1منظــور شــیخ مفیــد؟حر؟ از ایــن اصطــاح در اینجــا اهــل حدیــث از امامیــه اســت( .ر.ک :مفیــد،
محمد بن محمد ،اوائل المقاالت 43 ،40 ،و )61؛ به نقل از( :امیرخانی ،علی ،جریان شناسی
اصحاب حدیث از ابتدای شکلگیری تا دوران اقتدار اشاعره ،نقد و نظر138/2 ،؛ مکدرموت،
مارتین؛ ترجمۀ احمدآرام ،اندیشههای کالمی شیخ مفید.)258 ،
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کــه مخالــف عقــل نباشــند؛ 1در غیــر ایــن صــورت بایــد آنهــا را بــر معنــای صحیحــی
ّ
غیــر از معنــای ظاهــری آنهــا حمــل نمــود 2.ایــن دو متکلــم ،دیــدگاه خــود را بــه
دالیــل و شــواهدی مســتند نمودهانــد کــه بهطــور جداگانــه دالیــل هــر یــک تحلیــل و
بررســی میشــود.
 _1 _1 _4دالیل شیخ مفید؟حر؟

شیخ مفید؟حر؟ در اثبات نظریۀ خود دو دلیل اقامه نموده است که بهاختصار چنیناند:
دلیــل نخســت شــیخ مفیــد؟حر؟ :ایشــان دیدار مالئکــه هنــگام احتضــار را همانند رؤیت
رســول خــدا؟ص؟ و امیــر مؤمنان؟ع؟ نمیپذیرد ،با این تفاوت کــه دیدار مالئکه را جایز
ّ
میداند؛ به این دلیل که معتقد اســت مالئکه اجســامی شــفاف و رقیقاند و خداوند
به هنگام احتضار ،شــعاع دید محتضر را افزایش میدهد تا توان دیدن آنها را داشــته
باشــد؛ اما رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ اجســامی متفاوت از مالئکهاند ،ازاینرو
قابلرؤیت نیستند.

3
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تحلیل و بررسی دلیل نخست شیخ مفید؟حر؟ :پیش از بررسی و نقد دیدگاه شیخ مفید؟حر؟،
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بایــد دیــد مبنــای ایشــان دربــارۀ حیــات برزخــی اهلبیــت؟مهع؟ چیســت و چرا شــیخ
مفید؟حر؟ ســخنی از حضور بدن برزخی 4ائمه؟مهع؟ به میان نیاورده اســت؟ در پاسخ به
این پرسشها ،سه احتمال مطرح است:
 .1جهت اطالع بیشــتر از روششناســی کالمی شــیخ مفید ر.ک :ســلیمانی بهبهانی ،عبدالرحیم و
صدیقی ،حسین ،روششناسی کالمی شیخ مفید ،کالم اسالمی.152-129/91 ،
نکــه روایــات حیات پیشــین انســان در عوالم گذشــته را نیز انــکار یا تأو یــل نمودهاند( .ر.ک:
 .2چنا 
توران ،امداد ،حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد ،تحقیقات کالمی)7/6 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت.75 ،
 .4بدنی اســت که برخی از انســانها عالم برزخ را با آن میگذرانند و تمام لذات و آالم آن جهان از
طریق این بدن به نفس منتقل میشود( .ر.ک :افضلی ،علی ،اقسام بدن انسان و نقش آنها در
دنیا ،برزخ و قیامت ،علوم حدیث 59 ،و )120-112/60
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یکــم :شــیخ مفیــد؟حر؟ قائــل بــه تمایــز روح از بــدن نیســت و ّ
ماهیت انســان را جســم او
میداند.
دوم :وی به بدنی برزخی ،پس از جدایی روح از بدن عنصری اعتقاد ندارد.
ســوم :حیات برزخی معصومان؟مهع؟ را بهگونهای خاص قائل است.
احتمال اول قابلپذیرش نیست؛ زیرا شیخ مفید؟حر؟ نیز بهسان بسیاری از دانشمندان
شــیعه ،همچون هشــام بن حکم ،نوبختیان 1و شــیخ صدوق؟مهحر؟ 2،از طرفداران تمایز
نفــس و بــدن اســت 3و روح را جوهــری غیــر از بدن میدانــد که حیات ،قــدرت ،علم،
اراده ،کراهت ،حب و بغض به آن قائم اســت؛ اما در کارهای خود نیازمند وســیلهای
به نام بدن است.

4

احتمــال دوم نیــز منتفی اســت؛ زیرا وی در باب چگونگی نعمــت و عذاب صاحبان
قبرها ،چنین مینگارد:
خداوند اجسادی مانند اجساد دنیوی برای آنها قرار میدهد که در این
بدنها ،مؤمنان در نعمت قرار دارند و کافران و فاسقان عذاب میشوند؛
نه ابدان دنیوی که پس از مدتی متالشی و پوسیده میشوند.

5

 .1مفید ،محمد بن محمد ،المسائل السرویة.57،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،االعتقادات.50-47،
 .3شــیخ صــدوق و شــیخ مفیــد در اصـ ِـل تمایــز روح و بــدن بــا یکدیگــر همنواینــد ،امــا در برخــی از
مبانی روحشناســی و نفس شناســی ،دیدگاههای ناهمگونی دارند( .ر.ک :خدایاری ،علینقی،
نظریههای نفس شناســی متکلمان امامی ســدههای میانی و کارکرد آنها در تبیین آموزۀ معاد،
نقد و نظر)86-71/61 ،
 .4مفید ،محمد بن محمد ،همان60-57 ،؛ همو ،تصحیح االعتقاد.79 ،
 .5همو ،اوائل المقاالت.77 ،
 .6همو ،تصحیح االعتقادات.90-88 ،
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

کافران محض میپذیرد.

6

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

الزم به ذکر اســت شــیخ مفید؟حر؟ بر اســاس روایات ،این دیدگاه را تنها دربارۀ مؤمنان و

97

ّ
دقت و ّ
تأمل در نگاشــتههای شــیخ مفید؟حر؟ ،احتمال ســوم تقویت میشــود؛ یعنی
با
ایشــان حیــات برزخــی اهلبیــت؟مهع؟ را بهگونهای خاص و ویژه تفســیر کــرده و معتقد
اســت ائمه؟مهع؟ پس از وفات ،با بدن و روحشــان ،از زمین به آســمان منتقل میشــوند
و بــا همیــن بــدن دنیایی در نعمــت الهی قرار میگیرند 1.ســپس چنیــن اعتقادی را به
همــۀ فقهــای ّ
مقصرین در معرفت را
امامیه نســبت داده و تنها بنی نوبخت و برخــی از
ِ
2
بهعنوان مخالفان این دیدگاه ،یاد میکند.
بــر ایــن اســاس گویــا مبنــای ایشــان در تأویــل روایــات ،بــر اســاس عــدم امــکان حضــور
ی ــک جس ــم مکانمن ــد در دو م ــکان اس ــت؛ ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه اف ــراد زی ــادی ممک ــن
اس ــت همزم ــان در حال ــت احتض ــار باش ــند ک ــه در ص ــورت حض ــور اهلبی ــت؟مهع؟
NOORMAGS

بــا جســم عنصــری ،ایــن حضــور بــا عقــل ســازگار نیســت؛ ازای ـنرو ظاهـ ِـر روایــات نیــاز
ب ــه تأوی ــل دارن ــد.

پس از روشن شدن دیدگاه شیخ مفید؟حر؟ ،مالحظاتی بر نظرگاه ایشان ارائه میشود.
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مالحظــۀ اول :شــیخ مفیــد؟حر؟ در نگاه خــود _ مبنی بر جســمانی بودن حیــات برزخی
اهلبیــت؟مهع؟ _ کــه برآمــده از نقــل اســت ،قائــل بــه حیــات برزخی اهلبیــت؟مهع؟ در
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جســم دنیایــی اســت؛ حــال آنکــه بــا ایــن مســئله هــم روبرو اســت کــه در بســیاری از
روایــات احتضــار _ همانگونــه کــه گذشــت _ الفاظــی ماننــد «امامــک»« ،یجلــس»،
ُ
«یک ّب»« ،اتاه» و «وجد» به کار رفته که جز بر معنای حضور اهلبیت؟مهع؟ قابلحمل
نیســت .همچنیــن در برخی از احادیــث ،از مکان حضور اهلبیت؟مهع؟ ســخن گفته
شــده اســت؛ ازاینرو تأویل ذکر شــده با تصریح و نص احادیث حضور اهلبیت؟مهع؟
منافات داشته و دلیل ایشان بر تأویل روایات ،کافی نیست.
 .1همــان91 ،؛ گفتنی اســت برخــی دیگر از دانشــمندان امامیه ،در حیات برزخــی اهلبیت؟مهع؟ با
شــیخ مفید همنوا هســتند( .ر.ک :کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوائد140/2،؛ بحرانیّ ،
سید
هاشم ،الدرر النجفیة.)164/3،
 .2مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت 72 ،و .73
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مالحظــۀ دوم :برخــی از دانشــمندان ،مبنــای شــیخ مفیــد؟حر؟ مبنــی بــر عــدم حضــور
اهلبیــت؟مهع؟ با جســم دنیایی را نپذیرفتهاند؛ این دانشــوران بر ایــن اعتقادند که روح
انســان پس از مرگ ،در قالبی مانند قالب جســم قرار میگیرد و زندگی برزخی را در آن
میگذراند و این امر ،باعقل هیچگونه ناسازگاری ندارد.

1

مالحظۀ ســوم :برفرض جســمانی بــودن حیات برزخی اهلبیت؟مهع؟ ،شــیخ مفید؟حر؟
خصوصیات جســمانی عالم دنیا را به عالم برزخ ســرایت داده اســت و همانگونه که
در دنیــا امــکان حضــور یک جســم در مکانهای مختلف وجــود ندارد ،ایــن قاعده را
در بــرزخ نیــز جاری نموده اســت؛ حــال آنکه این ّ
تســری ،نیازمند دلیل اســت؛ عالمۀ
طباطبائی؟حر؟ دربارۀ تفاوت میان عالم دنیا و برزخ میگوید:
عال ــم ب ــرزخ ،ماف ــوق عال ــم دنی ــا اس ــت و رابط ــۀ طول ــی ب ــا آن دارد؛ الزم ــۀ
طولــی بــودن ایــن عوالــم ،چنیــن اســت کــه عالــم مافــوق ،کمــاالت عالــم
م ــادون را ب ــه نح ــو کاملت ــر دارا باش ــد و از کماال ت ــی ک ــه عال ــم م ــادون
ن ــدارد ،بهرهمنداس ــت و البت ــه از محدودیته ــا و نواق ــص عال ــم م ــادون
99

ب ــه دور اس ــت.

2

خــاص و ویــژه اســت و ممکن اســت احکام عالــم دنیا ،مثل عدم امــکان حضور یک
جســم مکانمند در یکزمان ،در آن وجود نداشــته باشد؛ ازاینرو امکان حضور ایشان
بر بالین افراد گوناگون در یکزمان ،ممکن است.
دلیل دوم شیخ مفید؟حر؟ :در اصطالح قرآن ،گاهی از دیدن ثمرۀ اعمال ،به «رؤیت» تعبیر
ّ ّ
عزوجل میفرماید:
شده است؛ همانگونه که خدای
 .1تفصیل این بحث در کیفیت حضور اهل بیت؟مهع؟ بیان خواهد شد.
 .2طباطبائی ،محمد حسین ،بدایة الحکمة.338-336 ،
 .3ر.ک :رحمانی همدانی ،احمد ،االمام علی بن ابی طالب.521 ،
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اســت 3.بر این اســاس ،اهلبیت؟مهع؟ در عالم برزخی به ســر میبرند که دارای نظامی

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

مرحــوم رحمانــی همدانــی؟حر؟ نیز به تفاوت و نظامهای ویژه این دو عالم ،اشــاره نموده

پــس هــر کس ه ـموزن ذرهای نیکی کنــد[ ،نتیجۀ] آن را خواهــد دید و هر
کس هموزن ذرهای بدی کند[ ،نتیجۀ] آن را خواهد دید.

1

مقصــود خداونــد از رؤیت در این آیه ،شــناخت نتیجۀ اعمال به نحو یقینی اســت که
شکی در آن راه ندارد.
و نیــز میفرمایــد« :کســی کــه به دیدار خــدا امید دارد ،اجــل خدا آمدنی اســت» 2دیدار
خدای تعالی همان مالقات با پاداش اعمال است.

3

تحلیــل و بررســی دلیــل دوم شــیخ مفیــد؟حر؟ :در نقــد دلیل دوم شــیخ مفیــد؟حر؟ باید گفت
معنــای خــاف ظاهر آیه ،بهخودیخود نمیتواند قابل انتســاب به آیه و روایت باشــد،
مگر آنکه قرینۀ قطعی از عقل یا نقل بر آن داللت کند .در این آیات ،با توجه به وجود
قرینــه ،معنــای ظاهــری بــه معانــی دیگر تأویل برده شــده اســت؛ حــال آنکــه قرینهای
برخالف تأویل وجود دارد و آن تصریح روایات بر حضور اهلبیت؟مهع؟ در کنار محتضر
است 4.این تصریح ،راه را بر تأویل روایات مسدود میکند.
100

 _2 _1 _4دالیل ّ
سید مرتضی؟حر؟
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ّ
سید مرتضی؟حر؟ برای اثبات دیدگاه خود سه دلیل ارائه نموده است که یکی از دالیل
او ،بــا دلیــل دوم شــیخ مفید؟حر؟ همگون اســت؛ ازاینرو بهاختصار به بررســی دو دلیل
دیگر میپردازیم.
روایات ناظر به احتضار را
دلیل نخســت سـ ّـید مرتضی؟حر؟ :ایشــان دلیل انتخاب تأویل
ِ
چنین بیان میکند:
این تأویل را اختیار نمودم به دلیل آنکه امیر مؤمنان جســم اســت ،پس
 .1زلزال 7/و .8
 .2عنکبوت.5/
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت.74 ،
 .4برقــی ،احمــد بن محمد ،همان ،176/1 ،ح 158؛ کلینی ،محمــد بن یعقوب ،همان،128/3 ،
ح  1و .2
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چگونــه هر محتضر او را مشــاهده میکند ،حال آنکه جســم در یکزمان
نمیتواند در جهات مختلف باشد.

1

تحلیــل و بررســی دلیــل نخســت سـ ّـید مرتضــی؟حر؟ :پیــش از آنکــه بهنقــد دلیــل نخســت
ّ
ســید مرتضی؟حر؟ پرداخته شــود ،الزم اســت مبنای ایشــان در روحشناســی که یکی از
نظری انکار حضور اهلبیت؟مهع؟ است ،موردبررسی قرار گیرد.
زمینههای ِ
ســید مرتضــی؟حر؟ روح را هوایــی میداند که در مجاری انســان ّ
ّ
تردد میکند و انســان را
ّ
همین شخص قابلمشاهده میداند ،نه جوهری بسیط که به او تعلق دارد؛ 2وی روح
را هوای موجود در منافذ موجود زنده میداند.

3

گویا تأویل روایات حضور اهلبیت؟مهع؟ ،بر اســاس نظریۀ ایشــان در مورد جســم و روح
S
جسم،
باشد؛ در این دیدگاه ،روح از بدن جدا نیست؛ از سویی ،یکی از خصوصیات AG

RM

عــدم امــکان حضــور آن در یکزمــان در مکانهــای مختلــف اســت؛ ازایــنرو حضور

جســم اهلبیــت؟مهع؟ در یکزمان بر بالین افراد گوناگون به هنــگام احتضار ،با مبنای
ّ
سید مرتضی سازگار نیست؛ پس ظاهر روایات را تأویل نموده است.
در نقــد دیدگاه ایشــان ،افزون بــر برخی از مالحظات پیش گفته بر دالیل شــیخ مفید،

در کتــاب اعتقــادات ،بــه جدایــی روح از بــدن و در نعمت یا عذاب قــرار گرفتن آن تصریح
 .1شریف مرتضی ،علی بن الحسین ،رسائل الشریف المرتضی.133/3 ،
 .2همو ،الذخیرة.114/1 ،
 .3همو ،رسائل الشریف المرتضی.30/4 ،
 .4سـ ّـید مرتضــی چون در مقام پاس ـخگویی از مســائل بوده ،دالیــل مبنای خود را یاد نکرده اســت.
(همان 30 ،و )31
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مثالی فراوان ،پذیرفتنی خواهد بود.
اهلبیت؟مهع؟ در قالب یا قالبهای برزخی یا
ِ
ّ
ّ
ـای روحشناســی سـ ّـید مرتضــی؟حر؟ ،4متکلمــان و محدثــان بــه آیــات و روایــات
در نقــد مبنـ ِ
گوناگونــی کــه بــر تمایــز جســم و روح داللــت دارنــد ،اســتناد جســتهاند .شــیخ صــدوق؟حر؟
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کافی است تمایز میان جسم و روح اثبات شود؛ در این صورت امکان حضور روحانی

O

NO

میکند 1،سپس این دیدگاه را به آیات و روایاتی مستند میسازد؛ ازجمله به آیات  154بقره
و  169آلعمــران کــه در وصــف شــهدا ،تعبیــر «زندگانی که در نــزد پروردگارشــان روزی داده
میشوند» به کار رفته است؛ حال آنکه بدنهای آنها بدون حیات بر زمین قرار دارد.

2

برخی دیگر از دانشــمندان مانند شــیخ مفید؟حر؟ ،در تمایز روح از بدن به آیات دیگری
استناد نمودهاند؛ چون آیات  6تا  8سورۀ انفطار:
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ أَ
َ
ّ
َ ْ َ
أَ ُّ َ ْ نْ نُ َ َ َ
سا� ما غ� ّرك بِ� َر ِّب�ك الك ِر ي� ِم ال ذ ِ� ي� خ�ل ق�ك ف� َس ّواك ف� َعدلك ِ�ف ي� � ِيّ�
< ي�ا � ي�ها ال ِإ��
َ
ّ
َ
ُص َور ٍة� ما �ش َاء َرك بَ�ك>
در ایــن آیــات ،خداونــد از وجــودی کــه بــه آن صــورت و شــکل داده ،خبــر میدهــد؛
GS

فراز «به هر صورتی که خواست تو را
درحالیکه اگر انسان تنها همین جسم و بدن بودِ ،
MA

ترکیــب کــرد» معنا نمیداد؛ زیرا به تعبیر شــیخ مفید؟حر؟ «املرکــب یف الیشء غیر الیشء
NO

OR

املرکب فیه»؛ 3ازاینرو صورت ترکیب یافته نمیتواند خود آن باشد.
آیــات دیگــری که شــیخ مفیــد در تمایز روح از بدن ،به آن اســتناد میکنــد ،آیات  26و
102

 27از ســورۀ یس اســت که خداوند از زنده بودن ،ســخن گفتن و در نعمت بودن مؤمن
آل یاسین خبر داده است؛ گر چه جسم او بر روی زمین یا در درون زمین قرار دارد.

4
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در نقــد مبنــای ّ
ســید مرتضــی ،همچنین به روایاتی کــه از نعمت و عــذاب روح پس از
جدایــی از بــدن 5و جایــگاه ارواح مؤمنیــن پــس از جدایــی از اجســاد 6خبــر میدهند،
استناد میشود.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،االعتقادات.47 ،
 .2فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل ،اللوامع االلهیة.552 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،المسائل السرویة.60 ،
 .4همان.61 ،
 .5صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات ،287/1 ،بــاب فــی االئمة انهــم یعرضــون علیهم
اعدائهم ،ح 9؛ مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار.82/35 ،
 .6همان.89/58 ،
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بــا اثبــات تمایــز بیــن جســم و روح 1،درصورتیکه به حضــور روحانــی اهلبیت؟مهع؟ در
قالــب مثالــی یا برزخی یا ّ
تمثل اهلبیت؟مهع؟ قائل شــویم 2،شــبهۀ ناســازگاری این امر
باعقل رفع میشود.
دلیل دوم سـ ّـید مرتضی؟حر؟ّ :
ســید مرتضی در دلیل دوم خود ،روایاتی را شاهد میآورد که
O
RM

AG
S

بیــان میدارنــد محتضــر هنــگام مرگ یا زمــان نزدیک آن ،امــوری را میبیند کــه او را بر
NO

بهشــتی یــا دوزخی بودن ،راهنمایی میکند 3.این خود شــاهدی بــر دیدن ثمرۀ والیت
است ،نه حضور در کنار محتضر.
تحلیــل و بررســی دلیــل دوم سـ ّـید مرتضی؟حر؟ :در نقد دلیل دوم ّ
ســید مرتضــی؟حر؟ میتوان
گفت بین حضور اهلبیت؟مهع؟ بر بالین محتضر و آ گاهی از بهشــتی یا دوزخی بودن،
منافاتی وجود نداشته و با یکدیگر قابلجمعاند؛ افزون بر آنکه طبق برخی از گزارشها،
حضرات ائمه؟مهع؟ هســتند که محتضر را به بهشت یا دوزخ وعده میدهند.

4

ّ
 _2 _4دیدگاه برخی از متکلمان ،محدثان و فقیهان
ّ
برداشــت عمدۀ متکلمــان ،محدثان و فقیهان از مجموع احادیث احتضار آن اســت

حضور النبی واألئمة؟مهع؟ عند المحتضر بر حضور ائمه بر بالین محتضر تأ کید نموده
است.

5

 .1تفصیل این بحث نیاز به پژوهشی مستقل دارد.
 .2این دو دیدگاه در بحث از ّ
کیفیت حضور اهل بیت؟مهع؟ بیان میشود.
 .3شریف مرتضی ،علی بن الحسین ،رسائل شریف مرتضی.133/3 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،130-128/3 ،باب ما یعاین المومن و الکافر ،ح  2 ،1و .4
 .5حلی ،حسن بن سلیمان ،المحتضر.24 ،
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

بزرگواران را رودررو مشاهده میکند.
ّ
شــیخ حســن بن سلیمان حلی؟حر؟ با نامگذاری کتاب خود به نام المحتضر فی إثبات

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

کــه اهلبیــت؟مهع؟ در حالــت احتضار در کنــار محتضر حضور مییابنــد و محتضر آن
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سیــــــد عبـــــــداهلل ّ
مجلســــــــی اول و دوم و همچنیـــــــن ّ
شبــــــر؟مهحر؟ نیــــــز بــه حضـــــــــور
اهلبیت؟مهع؟ قائل شــدهاند و به شــبهاتی که پیرامون این اعتقاد وجود دارد ،پاســخ
گفتهاند.

1

حر عاملی و ّ
برخی از محدثان مانند عالمۀ مجلســی ،شــیخ ّ
سید هاشم بحرانی؟مهحر؟ با
روایات ناظر به احتضار ،بر حضور تأ کید نمودهاند.
نامگذاری ابواب
ِ

2

فقهی
از میــان فقیهــان نیــز صاحــب جواهــر و آقا ضیاء عراقــی؟امهحر؟ در بحث از احــکام ِ
هنگامــۀ احتضــار ،علــت نامگــذاری لحظــات نزدیک مــرگ بــه «احتضار» را بــه دلیل
حضور ائمه؟مهع؟ میدانند.

3

 _3 _4دیدگاه مختار دربارۀ احادیث احتضار

احادیـــث ناظـــر بـــه احتضـــار مؤمـــن ،بـــر حضـــور اهلبیـــت؟مهع؟ در هنگامـــۀ مـــرگ
ِ
داللـــت دارنـــد؛ همانگونـــه کـــه از واژگان بـــه کار رفتـــه در ایـــن دســـت روایـــات کـــه
104

پیشتـــر بدانهـــا اشـــاره شـــد ،همیـــن معنـــا برداشـــت میشـــود و چـــون قرینـــهای
برخ ــاف معن ــای ظاه ــری آن الف ــاظ وج ــود ن ــدارد ،پ ــس ب ــه هم ــان معن ــای ظاه ــری
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حمـــل میشـــوند.
َ
َ
در برخــی احادیــث خطــاب بــه محتضــر ،واژۀ «امامــک» و «امامــه» بــه کار رفته اســت
کــه در قرارگیــری حضــرات پیــش روی محتضــر داللــت دارنــد .گاه احادیــث بــا واژۀ
«وجــد» بــر حضور رســول خدا؟ص؟ در باالی ســر محتضــر و حضور امیــر مؤمنان؟ع؟ در
 .1مجلســی ،محمــد تقی ،روضة المتقین353/1 ،؛ مجلســی ،محمد باقر ،همــان ،200/6،باب ما
یعاین المومن و الکافر؛ شبر ،عبداهلل ،تسلیة الفواد 81،و .82
 .2مجلســی ،محمد باقر ،همان ،200،/6،حر عاملی ،محمد بن حســن ،الفصول المهمة303/1 ،؛
بحرانیّ ،
سید هاشم ،مدینة المعاجز.106/3،

 .3نجفــی ،محمــد حســن ،جواهــر الــکالم6/4،؛ عراقــی ،آقــا ضیــاء الدیــن ،شــرح تبصــرة
المتعلمین.234/1،
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َ َ
«جلس»،
ســویی دیگــر ،اشــاره دارنــد 1.روایــات حضــور اهلبیــت؟مهع؟ گاه بــا واژگان
َ«یجلس» 3بهصراحت بر حضور پیامبر اکرم؟ص؟ در سمت راست یا باالی سر محتضر

2

و حضــور امیــر مؤمنــان؟ع؟ در ســمت چــپ یــا پائین پــای او داللــت دارنــد .در برخی
ُ
احادیث ،واژۀ «أتاه» 4و در بعضی واژه «یک ّب» 5به معنای در آغوش گرفتن آمده و آشکار
است که در آغوش گرفتن محتضر مؤمن ،جز با حضور نزد او امکانپذیر نیست .با این
11
توضیــح ،واژگان دیگری چون «رأی»« 6،رآنی»« 7،راه»« 8،یری»« 9،یرانی»«َ 10،ی َر ُاه َما»،
«معاینــه» 12و «انظــر» 13در ایــن احادیث 14را باید بر مشــاهدۀ حضــوری و رو در رو حمل
نمود.
بر این اساس ،حضور اهلبیت؟مهع؟ برای همۀ محتضران مؤمن حاصل میشود که به
حسب درجات معرفت ایشان ،گونههای حضور ،مختلف خواهد بود.
در مقابــل ،احادیــث ناظر به احتضار کافران ،بهطور عمده با الفاظی از ریشــۀ «رؤیت»
 .1مجلســی ،محمد باقر ،همان ،173/6،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .1
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،129/3،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .2
 .3همان ،ح .1

NOORMAGS

 .6کوفی ،حســین بن سعید ،الزهد ،84 ،باب ما یعاین المؤمن والکافر ،ح.225
 .7همان ،ص ،83ح .222
 .8کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،131/3 ،ح 3و .9
 .9همان ،133/3 ،ح .8
 .10مجلسی ،محمدباقر ،همان ،192/6 ،ح.40
 .11برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،176/1 ،ح .158
 .12کوفی ،حسین بن سعید ،همان ،83 ،ح .221
ّ .13
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی.125/2 ،
 .14بــا توجــه بــه آنکــه روایــات در بردارنــدۀ ایــن واژهگان ،ناظر به مجمــوع مؤمنان اســت و روایتی که
تصریح بر معنای مشاهده صرف نماید و حضور را نفی کند وجود ندارد.
www.noormags.ir

بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،128/3،باب ما یعاین المؤمن و الکافر ،ح .2

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

 .4همان ،ح .13

105

َ َ
«حض َر ُه» گزارش شــده اســت 2که با توجه
انعــکاس یافتهانــد 1و تنها یک روایت با لفظ
بــه معنــای حضــور 3بایــد گفت کافــران نیز بــه هنــگام احتضــار ،ائمه؟مهع؟ را مشــاهده
میکنند.

4

 _5سازگاری احادیث احتضار باعقل و حس
حــال پــس از اثبات حضــور اهلبیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار ،به دو پرســش درزمینۀ
ّادعای ناسازگاری این دست از روایات باعقل و حس میپردازیم.
 .1کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،هم ــان 132/3،و  ،133ب ــاب م ــا یعای ــن المؤم ــن و الکاف ــر ،ح ،5
 .9کوف ــی ،حس ــین ب ــن س ــعید ،هم ــان 83،و  ،85ب ــاب م ــا یعای ــن الموم ــن و الکاف ــر ،ح  222و
227؛ مجلس ــی ،محم ــد باق ــر ،هم ــان ،192/6 ،ب ــاب م ــا یعای ــن الموم ــن و الکاف ــر ،ح  40و .41
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 .2سند این روایت در کتاب شریف کافی مرسل است .از این رو از جهت سندی این روایت معتبر
نیست؛ اما در طریقی که حسین بن سعید اهوازی نقل نموده است ،محمد بن سنان وجود
دارد که دیدگاه رجالیها نسبت به او ،به سه دوره تقسیم شده است :دورۀ تردید میان توثیق و
تضعیف؛ دورۀ تضعیف؛ و دورۀ توثیق( .ر.ک :مهدوی راد ،محمد علی و جباری ،امیر عطاء
اهلل ،محمد بن سنان از ورای دیدگاهها ،حدیث پژوهی )59-39/8 ،از این رو این روایت از
جهت سند تنها بنا بر مبنای کسانی که محمد بن سنان را توثیق میکنند ،اعتبار دارد.

G
S

 .4الزم بــه ذکــر اســت در بــارۀ مجمــوع کافــران ،به روشــنی نمیتــوان قائل بــه حضور اهــل بیت؟مهع؟
شــد ،بــه دلیــل آن کــه برخی از روایــات بر مشــاهدۀ اهل بیــت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضــار کافران،
داللــت دارد؛ ماننــد ایــن روایــت« :زمانــی کــه ملک المــوت برای قبــض روح [منکران رســالت و
امامــت] میآیــد ...بــه وی خطــاب میشــود< :ســرت را باال بگیر و نــگاه کن کــه در پائین عرش
حضــرت محمــد؟ص؟ بــر تختــی قرار گرفتــه و علی؟ع؟ بــر صندلی در پیشــگاه او و ســایر ائمه در
مقابــل آن حضــرت قرارگرفتهاند >»( .االمام العســکری ،التفســیر المنســوب الی االمام الحســن
العســکری؟ع؟573 ،؛ بحرانــیّ ،
سیدهاشــم ،البرهــان580/1،؛ مجلســی ،محمد باقــر ،همان،
 ،190/6ح  .)33اما نکتۀ قابل تأمل در این روایت ،اعتبار سندی آن است که مصدر اصلی آن
تفســیر منسوب به امام حســن عسکری؟ع؟ است که دانشمندان در اعتبار این تفسیر و استناد
آن به امام حســن عســکری؟ع؟ اختالف دارند( .ر.ک :اســتادی ،رضا ،بحثی دربارۀ تفســیر امام
حسن عسکری؟ع؟ ،نور علم136-118/13 ،؛ بابایی ،مکاتب تفسیری.)98-79 ،
A
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N
O
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 .3حضور و ورود و مشاهدۀ چیزی را گویند و به حالت استقرار یافتن در مقابل چیزی اطالق میشود.
(ر.کّ :فیومــی ،احمــد بــن محمد ،المصباح المنیــر140/2 ،؛ ابن فارس ،احمــد بن فارس ،معجم
مقاییس اللغة75/2،؛ مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)240/2 ،
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 _1 _5ادعای ناسازگاری احادیث احتضار باعقل و پاسخ آن
برخــی ّادعــا کردهانــد حضور یک جســم مکانمنــد در دو مکان در زمــان واحد ،باعقل

سازگار نیست.

1

بــرای پاســخ به این پرســش ،باید چگونگی حضور اهلبیــت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار
تبیین شود.

2و3

S

در ّ
کیفیت حضور اهلبیت؟مهع؟ دو احتمال مطرح است:

AG

M
OR

NO

یکم :حضور اهلبیت؟مهع؟در بدن برزخی یا مثالی

ّ
همانگونه که پیشتر اشــاره شــد ،برخی از متکلمان 4،محدثان 5و مفســران 6معتقدند

که روح انسان پس از مرگ ،در قالبی مانند قالب جسم قرار میگیرد که زندگی برزخی
را در آن میگذرانــد؛ باورمنــدان ایــن دیــدگاه ،در اثبــات ّادعــای خــود به آیــات قرآن 7و
 .1تکــرار ایــن بحــث ازآنجهت اســت که بر اســاس مبنایی غیر از مبنای شــیخ مفید نیــز بتوان این
پرسش را پاسخ داد.

معرفة اصولالدین.393 ،

 .5مجلســی ،محمدباقــر ،همــان271/6،؛ مجلســی ،محمدتقــی ،روضــة المتقیــن470/1،؛ فیض
کاشانی ،محمد محسن ،الوافی.291/24،
 .6طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان.435/1،
 .7محمد27/؛ و به همین مضمون :انفال50/؛ نوح 25/و به همین مضمون :غافر.46/
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بررس ـــ ــــی محتوایی احادیث اهل بیت؟مهع؟

دیدگاه مبتنی بر احتیاط ،در صورتی موردپذیرش است که حضرات
 )82اما به نظر میرسد این
ِ
مســئلهای را مســکوت گذارده یا از بررسی آن _ همانند برخی از امور در باب توحید _ نهی نموده
باشــند؛ اما درصورتیکه برداشــت ما بر اساس روایات اهلبیت؟مهع؟ باشد ،جایی بر پذیرش این
دیدگاه باقی نمیماند.
ّ
ّ
 .4فاضــل مقــداد ،مقــداد بــن عبداهلل ،اللوامــع االلهیة549 ،؛ شــبر ،ســید عبداهلل ،حــق الیقین فی

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

 .2فــرض پژوهــش حاضــر بر اثبــات حیات برزخــی اهلبیت؟مهع؟ و تمایز روح از جســم اســت که به
برخی از دالیل تمایز روح از جسم در بررسی و تحلیل دلیل اول ّ
سید مرتضی؟حر؟ اشاره شد.
 .3برخــی از محدثــان هماننــد عالمــه مجلســی و سـ ّـید عبــداهلل ّ
شــبر؟امهحر؟ بــر ایــن باورنــد کــه لزومــی
ّ
علم آن به
در تحقیق و تفحص در کیفیت حضور نیســت ،بلکه ایمان به آن کافی اســت و باید ِ
شبرّ ،
عالم واگذار شود (ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،همان202/6 ،؛ ّ
سید عبداهلل ،تسلیة الفؤاد،
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احادیــث گهربــار معصومان؟مهع؟ 1اســتناد نمودهاند .این بدن در اصطالح فالســفه ،به
بدن مثالی معروف است که نیمه مجرد یا مجرد نسبی است.

2
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برخــی از دانشــمندان برخــاف نظریۀ فیلســوفان ،3عالم برزخ را نه ّ
مجرد نســبی ،بلکه
ّ
از ســنخ مــادۀ لطیــف میدانند .بنا بــر دیدگاه این محدثــان و متکلمــان ،این بدن در
ِ
ً
حــاالت معمــول ،داخــل بدن مادری و کامال قالب آن اســت و در عالم دنیا نیز روح به
ّ
آن تعلــق دارد 4و همــان بدنی اســت که هنــگام خواب از بدن مادری جدا میشــود 5و
ســیر میکند و لطافت بســیار زیاد و جرمانی و متکاثف نبودنش امکان ســیر و حرکت
را ایجاد میکند .این همان بدن برزخی اســت و همان تمثالی اســت که خداوند برای
هر بندهای در عرش قرار داده است .ازاینرو این بدن در زمان حیات انسان نیز موجود
ّ
است 6.موجودات مثالی (برزخی) به علت شدت لطافت ،در شرایط معمول ادراکی،
ّ
 .1ر.ک :کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان ،245/3 ،باب فی ارواح الکفار ،ح 1،6،7؛ مجلســی،
محمد باقر ،همان ،253/6،باب احوال البرزخ و القبر.
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فیض وجود
 .2برخــی فیلســوفان مســلمان معتقدنــد در قوس نزول عالم هســتی ،محال اســت کــه
ِ
َ
ً
مستقیم و بیواسطه از عالم مجردات به عالم مادی برسد؛ ازاینرو ضرورتا باید عالمی بین این
دو عالم باشــد که برخی خصوصیات مجردات و برخی خصوصیات اجســام را داشــته باشــد؛
ازاینرو نیمه مجرد یا مجرد نســبی محســوب میشــود .بر این اســاس عالم برزخ را از ســنخ عالم
مثال دانستهاند و موجودات برزخی را اجسام مثالی که شکل و اندازه دارند ،ولی ماده ،حرکت،
تغییــر ،زمــان و مــکان ندارنــد .درنتیجــه بــدن برزخــی هم چیزی جــز بــدن مثالی بــا ویژگیهای
یادشده نیست .صدر المتألهین و پیروانش ،بدن برزخی را مثالی دانستهاند و آن را از نوع مثال
متصــل میدانند( .ر.ک :شــیرازی ،محمد ،الحکمــة المتعالیة 82-46/2 ،بــه نقل از افضلی،
علی ،اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا ،برزخ و قیامت ،علوم حدیث 59 ،و  39/60و )40

 .3جهت نقد و بررسی دیدگاه فیلسوفان در مسئلۀ نفس و بدن (ر.ک :افضلی ،علی ،نقد و بررسی
نظریه فیلســوفان اســامی در مســئلۀ رابطۀ نفس و بدن ،فلســفه ،95-77/2،راهحل فیلسوفان
اسالمی در رابطۀ نفس و بدن ،فلسفه)56-45/3 ،
 .4فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل ،اللوامع االلهیة.549 ،
 .5مجلســی ،محمدباقــر ،مرآة العقول221/14 ،؛ شــبرّ ،
ســید عبداهلل ،حق الیقین فــی معرفة اصول
الدین.400،
 .6مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار.53/58 ،
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ّ
به ادراک حســی در نمیآیند؛ اما در شــرایطی خاص که حواس انسان قدرت و شدت
بیشتری مییابد ،با حس درک میشوند.

1

عالمۀ مجلسی در بیان یکی از احتمالها در نحوۀ حضور اهلبیت؟مهع؟ میگوید:
ممکن اســت حضور اهلبیت؟مهع؟ در جســد مثالی لطیف صورت گیرد
که آن را غیر از محتضر نبیند ،مانند حضور ملکالموت و یاوران او2.

گــر چــه دانشــمندان در اثبــات بــدن برزخــی یــا مثالــی بــه دالیلــی ّ
تمســک نمودهانــد،
ـات ناظ ــر ب ــه احتض ــار ،مبن ــی ب ــر اینگون ــه حض ــور وج ــود
ام ــا هی ــچ اس ــتنادی از روای ـ ِ

ن ــدارد.

ّ
دوم :تمثل یافتن اهلبیت؟مهع؟

برخــی از روایــات ،بــر ّ
تمثــل یافتــن اهلبیــت؟مهع؟ در هنگامــۀ احتضار داللــت دارند،
ازجملــه روایتــی کــه پس از بیان کیفیــت احتضار مؤمن و نحوۀ جانســپاری او ،در آن
خطاب به شخص مؤمن آمده است:

مجلســی اول؟حر؟ در شــرح عبارت شــیخ صدوق؟حر؟ ،تعلق نفسهای کامل ،بهویژه در
 .1ر.ک :افضلــی ،علــی ،مــاده ،زمــان ،مــکان در عوالم پــس از مــرگ ،پژوهش دینــی47/21 ،؛ همو،
اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا ،برزخ و قیامت ،علوم حدیث 59 ،و .115/60
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان.201/6 ،
ّ
 .3کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان ،127/3 ،بــاب أن المومن ال یکره علی قبــض روحه ،ح ،2
صــدوق ،محمــد بــن علــی ،فضائــل الشــیعة ،30 ،ح 24؛ مجلســی ،محمــد باقــر ،بحــار االنوار،
 ،48/58باب حقیقة النفس و الروح ،ح .24
 .4صدوق ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،136/1،باب غســل المیت؛ خواجوئی ،محمد
اسماعیل ،جامع الشتات.229 ،
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الهی؟مهع؟ برای همۀ محتضرها قائل شدهاند.

4

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

چشــمت را بگشــا و نــگاه کــن؛ در ایــن صورت رســولاهلل و امیــر مؤمنان و
3
فاطمه و حسن و حسین و ائمه؟مهع؟ برای او تمثل مییابند.
بــر اســاس این روایت ،شــیخ صــدوق؟حر؟ و مرحــوم خواجویــی ،به ّ
تمثل نبــی و حجج
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ّ
عالم برزخ ،به بدنهای مثالی متعدد را ممکن دانســته اســت؛ 1ســپس در اثبات این
مطلــب ،ماجــرای مهمان شــدن امیرالمؤمنین؟ع؟ در یکشــب و در خانۀ چهل تن از
صحابه را شاهد میآورد.

2

مجلسی دوم؟حر؟ نیز دراینباره میگوید:
ممکــن اســت خداونــد بــرای هر یــک از اهلبیــت؟مهع؟ مثالــی را هماننــد
صورتشــان خلــق کنــد کــه ایــن مثالها ،بــا مردگان ســخن میگوینــد و از
جانــب اهلبیت؟مهع؟ بشــارت میدهنــد؛ همانگونه که برخــی از روایات
که در آنها لفظ تمثیل آمده به این نکته اشاره دارند.

3

بهعنــوان جمعبنــدی میتوان گفت با توجه به روایات و بر اســاس برداشــت دانشــوران
ّ
امامیه از آن ،اجســام یا ارواح 4شــریف اهلبیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار میتوانند در
قالبهــای برزخــی یا مثالــی درآیند .پس هیچگونــه تعارضی میان روایــات احتضار با
عقل نیست.
110

ّ _2 _5ادعای ناسازگاری احادیث احتضار با ّ
حس و پاسخ آن
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برخــی نیــز گمــان کردهانــد اعتقــاد بــه حضــور ائمــه؟مهع؟ نــزد محتضــر ،مخالف حس
حاضــران نــزد محتضر ،از وقــوع چنیــن اتفاقی خبر
و وجــدان اســت؛ زیــرا هیچیــک از
ِ
ندادهاند.
در پاسخ این ادعا باید گفت عدم رؤیت ،دلیل بر عدم امکان حضور نیست .اکسیژن،
اشــعۀ ایکس و مادو نقرمز و اموری ازایندســت ،از واقعیاتی هســتند که حس بینایی
 .1مجلسی ،محمد تقی ،روضة المتقین.353/1 ،
 .2همان.
 .3مجلسی ،محمد باقر ،همان ،201/6،باب ما یعاین المومن و الکافر عند الموت.
 .4یــاد کــرد از ایــن دو وجــه با توجه بــه مبانی مختلــف در حیات برزخی اهل بیت؟مهع؟ اســت؛ زیرا
برخی از دانشــمندان آن را در جســم برزخی و برخی دیگر در جسم دنیایی میدانند؛ حال آن که
تمثل یافتن اهل بیت؟مهع؟ ،در بیان ترجیح ّ
روایات ّ
تمثل اجسام یا ارواح ،ساکتاند.
ِ
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مــا بهصــورت عــادی آنهــا را درک نمیکنــد ،درحالیکه نمیتــوان منکر آنها شــد؛ در
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هنگام احتضار نیز ،خداوند قدرت دارد که این رؤیت را بر حاضران در کنار محتضر،
بــه مصالحــی همچون امتحــان و آزمایش ،مخفی کنــد و بر چشمانشــان حجابی قرار
دهــد 1.همانگونــه که بنا بــر برخی از روایات ،محتضر بســیاری از امور ،چون مشــاهدۀ
جایگاهش در بهشت یا جهنم ،را درک میکند ،اما کسانی که نزد او حاضرند ،چنین
اموری را مشاهده نمیکنند.

2

نتیجهگیری
مجمـــوع احادیـــث حضـــور اهلبیـــت؟مهع؟ بـــه دلیـــل دارا بـــودن دو شـــرط اســـتناد
آ گاهــی مخبریــن بــه حــس و وجــود تواتــر در تمــام طبقــات ،متواتــر معنــوی اســت و در
اعتب ــار آنه ــا هیچگون ــه خدش ـهای وج ــود ن ــدارد .همچنی ــن ب ــه دلی ــل وج ــود واژگان ــی
ُ
«یک ـ ّ
ـب» ک ــه
همچ ــون «امام ــک»« ،امام ــه»« ،یجل ــس»« ،جل ــس»« ،ات ــاه»« ،حض ــر» و
بیانگ ــر چگونگ ــی حض ــور اهلبی ــت؟مهع؟ ن ــزد محتض ــر هس ــتند ،مش ــاهده و حض ــور
اهلبیـــت؟مهع؟ در هنـــگام احتضـــار مؤمـــن و کافـــر ثابـــت میشـــود و ایـــن احادیـــث

احادیــث ناظــر بــه احتضار و روشــن شــدن
بــا بررســی محتــوا و دیدگاههــای مطــرح در
ِ
دیــدگاه صــواب ،مجموعــۀ وســیعی از احادیثــی که بــا مقامات اهلبیــت؟مهع؟ مرتبط
است ،داللت یابی گردید و گویا مسیری نوین ،در پیشگاه پژوهشگران عرصۀ امامت
 .1حلــی ،حســن بــن ســلیمان ،المحتضــر59 ،؛ مجلســی ،محمــد باقــر ،همــان ،201/6،بــاب مــا
یعایــن المومن و الکافر؛ شــبر ،عبداهلل ،تســلیة الفؤاد82،؛ اســتر آبادی ،محمــد جعفر ،البراهین
القاطعة.334/4،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه ،138/1 ،باب غســل المیت ،ح 375؛ طبســی،
محمد رضا ،درر االخبار فیما یتعلق بحال االحتضار.211/1،
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روای ــات اس ــت.

در هنگامۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاهها

هیچگونـــه تعارضـــی باعقـــل و حـــس ندارنـــد؛ ازایـــنرو تأویـــل ایـــن روایـــات توســـط
شــیخ مفیــد و سـ ّـید مرتضــی؟امهحر؟ بــا نبــود قرین ـهای محکــم و اســتوار ،مخالــف صریــح
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گشــوده شــد تا در پژوهشهای دیگرّ ،
کیفیت حضور اهلبیــت؟مهع؟ در کنار محتضر،
گســتردهتر بررســی شــود و آثار و کارکردهای حضور اهلبیت؟مهع؟ برای محتضر مؤمن و
کافــر پژوهش شــود و ارتباط تنگاتنگ آن با مقامات و خصائص اهلبیت؟مهع؟ روشــن
گردد؛ همچنین مناسب است به پرسشها و شبهات پیرامون آن پاسخ داده شود.
در پایان ،یادآوری این نکته ضروری اســت که بررســی تمایز یا یگانگی روح و جســم و
چگونگی زندگانی برزخی اهلبیت؟مهع؟ ،نیازمند پژوهشــی مســتقل است .همچنین
در بررســی دیــدگاه شــیخ مفیــد؟حر؟ ،بهطــور روشــن تفــاوت میــان ترکیبــات اجســام
امامان؟مهع؟ و مالئکه روشن نگردید؛ امری که نیازمند پژوهشی جداگانه است.
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فهرست منابع

قرآن کریم
نهج البالغه
ابن ابی الحدید ،عبد الحمید بن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،قم ،مکتبة آیةاهلل مرعشی،
 1378ش.
ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد ،النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،تحقیق :محمود محمد
طناحی ،قم ،موسسه اسماعیلیان 1367 ،ش.
ابن بابویه ،محمد بن علی ،األمالی ،تهران ،کتابچی 1376،ش.
ّ
االمامیة ،تحقیق :حسین درگاهی ،قم ،کنگره شیخ مفید،
________ ،تصحیح االعتقادات
 1414ق.
________ ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1413 ،ق.
ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی ،محمــد بــن علــی ،مناقــب آل أبــی طالــب؟مهع؟ ،قــم ،عالمــه،
 1379ق.
ابــن منظــور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،تحقیــق :میردامادی جمال الدیــن ،بیروت ،دار
الفکر 1414 ،ق.
اربلــی ،علــی بــن عیســی ،کشــف الغمة فی معرفــة األئمــة ،تحقیق :رســولی محال تــی ،تبریز،
بنی هاشمی 1381 ،ق.

اســماعیلی ،محمد کاظم ،بررســی ســندی و متنــی روایات حضور اهلبیــت؟مهع؟ در حالت
احتضــار بــا تأ کیــد بــر مقامــات اهلبیــت؟مهع؟ ،نصیــری ،علی و شــانه چــی ،حســین ،بنیاد
امامت 1394 ،ش.
افضلی ،علی ،اقســام بدن انســان و نقش آنها در دنیا ،برزخ و قیامت ،علوم حدیث ،شــماره
 59و  ،60بهار .1390
________ ،راه حل فیســلوفان اســامی در رابطه نفس و بدن ،فلســفه ،سال  ،35پاییز 1385
ش ،شماره .3
________ ،مــاده زمــان و مــکان در عوالم پس از مــرگ ،پژوهش دینی ،پاییز و زمســتان 1389
ش ،شماره .21
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اســترآبادی ،محمــد جعفــر ،البراهیــن القاطعــة فی شــرح تجر یــد االعتقاد الســاطعة ،مکتب
االعالم االسالمی ،قم 1382 ،ش.
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اســتادی ،رضــا ،بحثــی درباره تفســیر امام حســن العســکری؟ع؟ ،نــور علم ،دی مــاه ،1364
شماره .13
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________ ،نقــد و بررســی نظر یــه فیلســوفان اســامی در مســئله رابطــه نفــس و بدن ،فلســفه،
تابستان  1387ش ،سال .36

امیرخانــی ،علــی ،جر یــان شناســی اصحاب حدیــث از ابتدای شــکل گیری تــا دوران اقتدار
اشاعره ،نقد و نظر ،سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان  1391ش.
بابایی ،علی اکبر ،مکاتب تفسیری ،اول ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1390 ،ش.
بحرانیّ ،
سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،مؤسسه بعثة 1374 ،ش.
________ ،الــدرر النجفیــة مــن الملتقطــات الیوســفیة ،اول ،شــرکة دار المصطفــی الحیــاء
التراث ،بیروت 1423 ،ق.
________ ،مدینــة معاجــز األئمــة اإلثنــی عشــر و دال ئــل الحجــج علــی البشــر ،قــم ،معــارف
اإلسالمیة 1413 ،ق.
برقی ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،قم ،دار الکتب اإلسالمیة 1371 ،ق.
بغدادی ،عبداللطیف ،التحقیق فی االمامة و شئونها ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ّ
تــوران ،امداد ،حیات پیشــین انســان از دیــدگاه متکلمــان بغداد ،تحقیقات کالمی ،شــماره
ششم ،پائیز  1393ش.
حــر عاملی ،محمد بن حســن ،الفصول المهمة فی أصــول األئمة ،تحقیق :محمد بن محمد
الحسین القائینی ،قم ،موسسه معارف اسالمی امام رضا؟ع؟ 1418 ،ق.
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حســینی زبیــدی ،محمــد مرتضی ،تاج العروس مــن جواهر القاموس ،تحقیــق :علی هاللی و
علی سیری ،دار الفکر ،بیروت 1414 ،ق.
ّ
حلی ،حسن بن سلیمان ،المحتضر ،تحقیق :سید علی اشرف ،المکتبة الحیدریة ،نجف،
 1424ق.
ّ
خدایــاری ،علــی نقی ،نظریههای نفس شناســی متکلمــان امامی ســدههای میانی و کارکرد
آنها در تبیین آموزه معاد ،نقد و نظر ،شماره  ،61بهار  1390ش.
خواجوئی ،محمد اســماعیل ،جامع الشــتات ،تحقیق :السـ ّـید مهدی الرجائــی ،اول ،بی نا،
بی جا 1418 ،ق.
S
AG

RM

O
NO
الحدیث ،بی نا ،بی جا 1413 ،ق.
خویی ،ابو القاسم ،معجم رجال

راغــب ،حســین بــن محمد ،مفــردات الفاظ قرآن ،بیــروت _ دمشــق ،دارالقلم_ دار الشــامیة،
 1412ق.
رحمانــی همدانــی ،احمــد ،االمــام علــی بــن ابــی طالب ،ترجمه :حســین اســتاد ولــی ،اول،
انتشارات منیر ،تهران 1377 ،ش.
ّ
رضائــی ،جعفــر ،جایگاه عقــل در کالم امامیه در مدرســه کالمــی بغداد ،تحقیقــات کالمی،
شماره  ،4بهار .1393
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سبزواری ،محمد باقر ،ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد ،قم ،آل البیت 1247 ،ق.
ســلیمانی بهبهانی ،عبد الرحیم و صدیقی ،حســین ،روش شناسی کالمی شیخ مفید ،کالم
اسالمی ،سال  ،23شماره  ،91پاییز .1393
NOORMAGS
شــبرّ ،
ســید عبــد اهلل ،تســلیة الفــؤاد فــی بیــان المــوت و المعــاد ،بیــروت ،مؤسســة األعلمی،
 1415ق.
________ ،حق الیقین فی معرفه االصول الدین ،انوار الهدی ،قم 1424 ،ق.
شریف مرتضی ،علی بن الحسین ،رسائل الشریف المرتضی ،قم ،دار القرآن الکریم،
 1405ق.
________ ،الذخیرة فی علم الکالم ،قم ،موسسه النشر االسالمی 1411 ،ق.
شــیرازی ،محمــد ،الحکمــة المتعالیــة فــی االســفار العقلیــة األربعــة ،تهــران ،دار المعــارف
اإلسالمیة 1378 ،ق.
الصاحب ،اســماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغة ،تحقیق :محمد حســن آل یاســین ،عالم
الکتاب ،بیروت 1414 ،ق.
صفار ،محمد بن حســن ،بصائر الدرجات ،تحقیق :محســن کوچه باغی ،قم ،مکتبة آیة اهلل
مرعشی 1404 ،ق.
طباطبائی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1417 ،ق.
________ ،بدایة الحکمة ،تحقیق :عباس علی زارعی ســبزواری ،موسســة النشــر االسالمی،
قم 1418 ،ق.

طریحی ،فخر الدین بن محمد ،مجمع البحرین ،تحقیق :احمد اشکوری ،تهران ،مرتضوی،
 1375ش.
طوســی ،محمد بن حســن ،اختیار معرفة الرجال ،تحقیق :سـ ّـید مهدی رجائی ،قم ،موسسه
آل البیت ،بی تا.
________ ،األمالی ،قم ،دار الثقافة 1414 ،ق.
عاملــی ،زیــن الدیــن بــن علــی ،روض الجنان فی شــرح إرشــاد األذهــان ،قم ،دفتــر تبلیغات
اسالمی 1402 ،ه ق.
________ ،روضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة ،تحقیق :السـ ّـید محمــد کالنتر ،قم،
مکتبة داوری 1410 ،ق.
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طبســی ،محمــد رضــا ،درر االخبــار فیما یتعلق بحــال االحتضــار ،نجف ،مطبعــة النعمان،
 1380ق.
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طبــری آملــی ،محمد بن أبی القاســم ،بشــارة المصطفی لشــیعة المرتضی ،نجــف ،المکتبة
الحیدریة 1383 ،ق.
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عاملی ،محمد بن علی موســوی ،مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم ،تحقیق:
آل البیت ،بیروت ،آل البیت 1411 ،ق.
عراقی ،ضیاء الدین ،شرح تبصرة المتعلمین ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1414 ،ق.
العروســی الحویــزی ،عبد علی بن جمعة ،تفســیر نــور الثقلین ،تحقیق :رســول محالتی ،قم،
اسماعیلیان 1415 ،ق.
عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ،تفســیر ّ
العیاشــی ،تحقیق :رســول محال تــی ،تهــران ،المطبعة
العلمیة 1380 ،ق.

فاضل الســیوری ،مقداد بن عبداهلل ،اللوامع االلهیــة فی المباحث الکالمیة ،تحقیق :قاضی
طباطبائی ،دوم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم 1422 ،ق.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،قم ،نشر هجرت 1409 ،ق.
فیــض کاشــانی ،محمــد بــن شــاه مرتضی ،علــم الیقین فــی أصــول الدین ،تحقیق :محســن
بیدارفر ،قم ،بیدار 1418 ،ق.
NOORMAGS

________ ،الوافی ،کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،اصفهان 1406 ،ق.
فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم ،موسسه دار الهجرة،
 1414ق.
قرشی بنایی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیة 1412 ،ق.
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کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوائد ،تحقیق :عبداهلل نعمة ،دوم ،دار الذخایر ،قم،
 1410ق.

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ شانزدهم _ زمستان 1393

کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
کورانی ،علی ،الوالدات الثالث ،بی جا ،بی نا 1433 ،ق.
کوفی اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،قم ،المطبعة العلمیة 1402 ،ق.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفی ،تهران ،وزارت إرشاد إسالمی 1410 ،ق.
مامقانی ،عبداهلل ،مقباس الهدایة ،دلیل ما ،قم 1428 ،ق.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت،
دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
________ ،حق الیقین ،تهران ،انتشارات اسالمیه .بی تا.
مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،تحقیق:
حســین موســوی کرمانــی و علی پنــاه اشــتهاردی ،قم ،مؤسســه فرهنگی اســامی کوشــانبور،
 1406ق.
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مصطفــوی ،حســن ،التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکر یــم ،تهــران ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی 1368،ش.
مفیــد ،محمــد بــن محمــد نعمان ،المســائل الســرویة ،قــم ،الموتمــر العالمی لشــیخ المفید،
 1413هـ ق.
________ ،أوائــل المقــاالت فــی المذاهــب و المختــارات ،قــم ،المؤتمــر العالمــی للشــیخ
المفید 1413 ،ق.
S
AG
ّ
االمامیة ،تحقیق :حسین درگاهی ،قم ،کنگره شیخ مفید،
تصحیح االعتقادات
________RM ،
 1414هق.

O

NO

مکدرمــوت ،مارتین ،اندیش ـههای کالمی شــیخ مفید ،ترجمــه احمد آرام ،تهران ،انتشــارات
دانشگاه تهران 1372 ،ش.
مهــدوی راد ،محمــد علــی و جبــاری ،امیــر عطــاء اهلل ،محمــد بــن ســنان از ورای دیدگاهها،
حدیث پژوهی ،سال چهارم ،شماره هشتم ،پاییز و زمستان .1391
نجفــی ،محمد حســن ،جواهر الکالم فی شــرح شــرائع اإلســام ،بیــروت ،دار احیــاء التراث،
 1404ق.
نصیری ،علی ،حدیث شناسی  ،1نشر سنابل ،قم 1383 ،ه ش.
________ ،حدیث شناسی  ،2نشر سنابل ،قم 1383 ،ه ش.
هاللــی ،ســلیم بــن قیــس ،اســرار آل محمــد؟مهع؟ ،تحقیــق :انصــاری زنجانــی ،قــم ،الهادی،
 1416هـ ق.
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