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چکیده
بحث درباره علم امام به زمان و چگونگی ارتحال یا شههدادخ دودا از وعوم ملهه له
گلهرعه علم امام ات .ای مل له را میتوان از منظع عقلی و نقلی بعرتی کعد از
مجموم روایاخ عام و داص درباره گلهههرعه علم امام به دتههه .میآید که امامان
به زمان و چگونگی ارتحال یا شهههدادخ دود آگاه بودند در ای جا
اهه بت.
ای پعته یا اشهلال محعم میشود که چعا آنان ت به شدادخ داده و به حفظ
جان دود که عقالً و شهععاً واج اته.ا اادام نلعدهاند؟ آیا ای محل با عصم.
امام ناتهازگار نتله.؟ مقا ه حا هع به بعرتی ای مل له پعدادره و پز از نق و
بعرتههی روایاخ معبو به علم امام به زمان ارتحال یا شههدادخ دودا پات ه هایی را
که عا مان شهتهه به پعته یا اشهلال مربور دادهاند و بعدی از آنها در بهضی از
روایاخ نتر بتان شده ات.ا گرارش و تحقتق کعده ات.
واژه های کلیدی :علم امهاما شهههدادخ اماما عصهههم .اماما تدلقلها ا قاه دود به
هالک.

 .1استاد حوزه علمیه قم.
 .2دانش پژوه سطح هاا الم اسطم م سسطآه ز وزا عاام ا ا قاد
m.r1694@iran.ir

(نویآنده آئول).

مقدمه
یکی از مباحث مهم درباره علم امام ،گستره علم امام است و از فروع آن ،این است
که آیا امام از زمان شــهادخ د د و ون ینی آن ییآ آگاه اســت یا یه در فرل اول ،این
پرسـ مرر میش د که ورا امام که از شهادخ د د به دست فردی گمراه و ستمکار
آگاه ب ده ،از آن اجتناب یکرده اسـت منر یه این است که ررآن کریم از اردام به ههلکه
یهی کرده اســت وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ د د را به دســت د د ،به هالکت
ییفکنید! (بقره  )591با ه جه به اینکه اینکار ربح عقلی و شـــرعی دارد ،ون یه امام
مرهکب آن شــده اســت آیا اینکار با عصــمت امام از هر گ یه عمن یاروایی ،ســازگار
است
باز میگردد .ونانکه در عصر
این مسـلهه پیشینه بلندی دارد و به عصر امامان
غیبت ییآ م رد بحث و گفتوگ ررار داشــته و عاهمان برجســته ای و ن شــیم مفید
(م354ق) ،سـید مرهیـی (م344ق) ،شـیم و سی (م344ق) و ...به بررسی این مسلهه
پردادته و شـبهه مآب ر را پاسم دادهاید .در این ی شتار ،با بهرهگیری از روش ه صیفی-
هحلیلی ،یخســت مســلهه علم امام به زمان شــهادخ د د ،هبیین د اهد شــد ،آنگاه
دیدگاههایی که از سـ ی عاهمان شـیهه ،در پاسـم به اشکال یا پرس مآب ر بیان شده
است ،یقن و بررسی د اهد شد.

 .1علم امام به شهادت خود
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ادههای که برای اثباخ علم امام به زمان شــهادخ د د به آنها اســتد ل شــده یا
میه ان اســتد ل کرد ،دو دســتهاید ادهه عام و ادهه داص .ادهه عام ادههای هســتند که
بیـاینر علم امـام بـه همـه ورـایو و ح اد میبـاشـــند ،در یتیله علم امام به زمان و
ون ینی شـهادخ او را ییآ شـامن میشـ ید .ادهه داص ،ادههای هستند که به علم امام
در دصـ ص زمان و ون ینی شـهادخشـان ادتصاص دارید .از آنجا که بحث گسترده
دربـاره این ادهـه در گنلـای این مقـاهه ییســـت ،هنها به یقن و بررســـی ادهه داص
میپردازیم 5.ادهـه داص ،روایاهیاید که در منابو روایی شـــیهه از امامان اهن بیت

 .1برای زگاهم از اداه نقلم عا اله بیانگر گآطططتره علم ا ا مباشططد. ،ک :فرضطططمپو یان و قد دان قرا لکم،7931 ،
71 -93؛ و د ز ینه اداه عا عقلم نیز .ک :ناد  ،7911 ،قص .91 -71

ادله خاص بر علم امامان

1

/ابوالفضل ساجدی

گآارش شـــده اســـت .این ادهه د د بر دو رســـماید گاهی دبر از علم همه امامان به
شهادخشان میدهند و گاه دبر از علم امام داص میدهند.

روایت اوّل محمد بن حسـن صـفرار ی یسنده بصا ر اهدرجاخ ،از احمد بن محمد و

بررسییی سییندی محمد بن حســن بن فروص صــفرار ی یســنده بصــا ر اهدرجاخ
(م094ق) ،ثقه ،عظیم اهقدر و وجیه در یآد شــیهیان رمی ب د (یلاشــی.)413 ،5441 ،
احمد بن محمد مشترک بین راویان ثقه و ضهیف است (جمهی از ی یسندگان،5485 ،
 )84 -43وهی اهراً مقصـ د احمد بن محمد بن عیسـی اشهری رمی استچ ورا که او
هم اســتاد محمد بن حســن ص ـفرار ب ده (د یی )543 03 ،5354 ،و هم از ابراهیم بن
ابی محم د دراســـایی حـدیث یقن میکرد .ابراهیم بن ابیمحم د دراســـایی ثقه و از
اصحاب امام رضا ب د (یلاشی01 ،5441 ،چ جمهی از ی یسندگان.)14 ،5485 ،
بدین هرهیب سـند از ی یسـنده بصــا ر اهدرجاخ ها امام رضـا  ،سـندی متصــن و
بهراویـایی ثقه دارد که د هت بر علم همه امامان -به و ر کلری -و علم امام کا م
دصــ ص -به یح ه ارهحالشــان دارد .و اما میــمره ب دنا روایت (به دهین اینکه راوی
روایت یهنی ابراهیم بن ابیمحم د ،یام کسـی را که از او سـلال کرد ،رکر یکرده است)،
با ه جه به اینکه مصــاحبت ابراهیم با امام هشــتم روشــن اســت ،از منظر بردی از
محـدثـان به اعتبار حدیث ،ضـــرری یمیزید (حرر عاملی ،)084 44 ،5349 ،عالوه بر
به از دنیا فتنشططان»
 .1این وایات -به اسطتننای وای ربو به ا ا حآططن یت م  -با توجه به باب «علم ا ا ان
د بصططاارااد جات و اقططول الافم انتگاب گردیدهاند .برخم از وایات نابع ذالو  ،اله دالا شططان بآططیا گدوا
بود ،ذالر نگردید.
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او از ابراهیم بن ابیمحم د روایت کرده که وی از امام رضـا پرســید آیا امام میداید
وـه زمـایی از دییـا میرود امـام فرم د آری .راوی پرســـیـد آیـا امام کا م
میدایســت که یحیی بن داهد برای او درما و ریحان مســم م فرســتاده اســت و آن را
د رد امام فرم د آری .راوی گفت در این ص ـ رخ امام [راهن را] در شــهادخ
د د کمـ کرده اســـت .امام فرم د دیر ،ربن از شـــهاده از آن آگاه ب د ها در
آنوه به آن ییاز دارد (ههیین جایشـــین در امر امامت و مایند آن) اردام کند ،وهی ورت
شـهادخ که رسـید ،دداوید یسـیان را بر رلب او افکند ها ریای اههی هحقرا یابد (صفرار،
384 ،5343ـ .)383

88

اینکه در روایتی دینر هصــریح شــده که وی از امام رضــا پرســیده اســت (ص ـفرار،
 .)385 ،5343یکته حُسن دینر این حدیث ،عاهی اهسند ب دی است (راویان کم ،علی
رغم اهصال) ،به گ یهای که میان صفرار ها امام مهص م هنها دو واسره است.
روایت دوم محدِّ کلینی ،از اب بصــیر روایت کرده که امام صــادق

فرم د اگر

امام یداید که وه ویآی به او اصـــابت میکند (از زمان یا ون ینی شـــهادخ د د آگاه
یباشد) و یداید که به کلا د اهد رفت ،حلت ددا بر دلق یمیباشد (کُلینی،5309 ،
435 5ـ .)434
بررسیی سندی سـند این روایت به داور سلمه و عبداهلل بن راسم ضهیف استچ
زیرا سـلمه را یلاشـی ضـهیف دایسته (یلاشی ،)584 ،5441 ،وهی به هحقیا بردی از
اســتادان رجالا مهاصــر مهتبر اســت (شــبیری زیلایی .)5039 3 ،5359 ،عبداهلل بن
راســم را ییآ یلاشــی ،ک راب و غاهی دایســته که از غالخ روایت میکند و روایت م رد
اعتماد ییســت (یلاشــی .)004 ،5441 ،همین روایت با کمی هفاوخ ســندی و هفظی را
صفرار ( )383 ،5343هم یقن کرده ،که آن ییآ ضهیف استچ زیرا در سندش عبداهلل بن
محمد بن راسم بن حر اهمبرن [حار اهبرن] است که مله ل است.
روایت سیوم علی بن محمد از ســهن بن زیاد ،از محمد بن عبداهحمید از حســن
بن جهم روایت کرده که به امام رضــا گفتم امیراهملمنین راهن د د ،و زمان و
مکایی که در آن کشته شد را میدایست ،بر این اساس جایآ یب د که د د را در مهرل
رتن ررار دهد .امام فرم د او میدایســت ،وهی مخیر شــد ها هقدیر اههی هحقا یابد
(کُلینی433 5 ،5309 ،ـ  .)434هبیین روایت در ادامه د اهد آمد.
بررسیی سیندی سـهن بن زیاد که در سـند این روایت وارو شده ،ضهیف است
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(یلاشی.)581 ،5441 ،
روایت چهارم در روایتی مُرسـلن از امام صادق

روایت شده که امام حسن

از شـهادخ د د با زهر ه س همسرش جهده و به دسیسه مهاویه دبر داد .به امام
پیشـــنهاد شـــد که وی را از دایهاش بیرون کند ،امام فرم د ون یه ونین کنم در
حاهیکه او ونین کاری ایلام یداده است ،و اگر او را هم از دایه بیرون کنم ،جآ او کس
دینری مرا یخ اهد کشـــت ،در آن صـ ـ رخ او یآد مردم ع ر د اهد داشـــت (راویدی،
035 5 ،5349چ حرر عاملی.)05 3 ،5301 ،

روایت پنجم ای ب بن ی

از صـف ان بن یحیی از مروان بن اسماعین از حمآ بن

/ابوالفضل ساجدی

حمران روایت کرده که یآد امام صـــادق درباره دروج امام حســـین و هخلرف
محمد بن حنفیه سـخن به میان آمد ،امام فرم د هننامیکه امام حسین رصد
دروج داشـت ،کاغ ی د اسـت و در آن ی شت بسم اهلل اهرحمن اهرحیم ،از حسین بن
علی به بنیهاشــم ،هر کس به من ملحا ش ـ د ،با من به شــهادخ د اهد رســید و هر
کس هخلرف کند ،پیروز یخ اهد شد (صفرار385 ،5343 ،ـ .)380
بررسیی سیندی محمد بن حسن صفرار ،ی یسنده بصا راهدرجاخ از ای ب بن ی

روایت شیمم محدِّ کلینی ،از عدهای از مشایم د د از احمد بن محمد از علی
بن حلکَم از ســـیف بن عمیره از عبـداهملـ بن أعین از امـام بارر روایت کرده که
فرم د دداوید یصـرخ را بر امام حسـین یازل فرم د و او را میان پیروزی بر دشمن
و هقاء اههی مخیر کرد ،و او هقاء اههی را برگآید (کُلینی.)434 5 ،5309 ،
بررسیی سیندی مقص د کلینی از «احمد بن محمد» در بیشتر م ارد ،احمد بن
محمد بن داهد برری اســتچ زیرا پس از «احمد بن محمد»« ،اهبرری» یا «بن داهد» را
میی یســـد (کُلینی 09 ،04 5 ،5309 ،و  )44و در بهیـــی از م ارد پس از آن «بن
عیســـی» را میافآاید (همان)514 ،533 ،چ پس هرگاه ههبیر «عد ٌ مِن أصـــحابنا ،عن
أحمد بنا محمد» را به کار برد ،مقصـ دش یا احمد بن محمد بن داهد است و یا احمد
بن محمد بن عیســی که هر دو ثقه هســتند (یلاشــی 44 ،5441 ،و  .)80و هرگاه از
احمـد بن محمد بن داهد یا احمد بن محمد بن عیســـی یا ســـهن بن زیاد آدمی یقن
کنند ،مهل م و در غیر این ســـه م رد ،مله ل اســـت (ســـبحایی ،جهفر ،5354 ،فا ده
ثاییه) .آنجا که از احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن داهد یقن میش د،
فرد ثقهای م ن علی بن ابراهیم رمی ضـمن آن عده هست (حلری ،5355 ،داهمه ،فا ده
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بن دراج ثقـه ،حدیث یقن میکرد و ای ب ییآ از صـــف ان بن یحیی (یلاشـــی،5441 ،
540چ د یی .)540 -549 3 ،5354 ،مروان بن اســماعین ،شــخصــی مله ل در کتب
رجاهی و اســناد حدی ی اســت ،اما بردی از متلدران به داور اینکه صــف ان بن یحیی
که مرمئنهرین فرد زمانا د د یآد عاهمان ب ده (و ســی )035 ،5304 ،و از اصــحاب
اجماع به شــمار میرود (حلری )034 ،5355 ،راوی این حدیث از او میباشــد ،او را ثقه
دایسـتهاید (مظاهری .)504 ،5308 ،حمآ بن حمران بن أعین را ییآ به سبب یقن پنج
هن از اصحاب اجماع ،ه ثیا کردهاید (همان534 ،ـ .)531

010

045 ،4ــ ـ  .)040پس میه ان گفت سند ها احمد بن محمد ،متصن و ثقه است .بهید
ییســت که مراد از «احمد بن محمد»« ،بن عیســی» باشــدچ زیرا در کافی یقن او از علی
بن حکم و یقن علی از سـیف دیده میش د (در ادامه) ،روایت علی بن حکم از سیف بن
عمیر  ،در اســـنــاد دینر ییآ هســـت (رمی315 ،314 ،044 ،043 ،49 0 ،5343 ،چ
کـُلینی545 5 ،5309 ،چ 149 0چ 350 4چ ابن ر ه یــه ،)50 ،5414 ،و یمی ه ان
پ یرفت در همه این م ارد میان این دو واســـرهای ب ده که ح ف شـــده اســـت .پس
روایت سـند متصـلی دارد .علی بن حکم یخهی ک فی به سبب یقن احمد بن محمد بن
عیسـی ،هفسـیر رمی و کامن اهآیاراخ (منابو پیشین) و ییآ هلیید شیم و سی (و سی،
 )043 - 044 ،5304مهتبر اســـت .ســـیف بن عمیر یخهی ک فی از اصـــحاب امام
صــادق و امام کا م اســت .یلاشــی دربارهاش رد و هلییدی ییاورده وهی شــیم
و سـی او را ثقه دایسـته اسـت (و سـی003 ،5304 ،چ یلاشی ،)589 ،5441 ،در سه
م رد از عبد اهمل روایت یقن کرده اسـت (کُلینی434 5 ،5309 ،چ 149 0چ ابن باب یه
رمی ،)030 ،5344 ،افآون بر این ،بـا ه جـه بـه اینکـه این دو همدوره ب دید ،احتمال
واسـره بینشـان بهید است .بنابراین عدم وج د واسره (اهصال بین رواخ) میان این دو
ییآ ثابت میشـ د .اب ضــریس عبداهمل بن أعین [از برادران زار بن أعین] ثقه اســت
(و ســی ،)354 -349 5 ،5343 ،و ابن داود حلری او را ممدو دایســته (ابنداود حلری،
 ،)009 ،5430بدین هرهیب ،اهصال و اعتبار راویان حدیث احراز میگردد.
روایت هفتم محد کلینی ،از محمد بن یحیی ،از احمد بن محمد از ابن فیــرال
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از ابیجمیلـه از عبداهلل بن ابیجهفر از برادرش جهفر (امام صـــادق ) و او از پدرش
(امام بارر ) روایت کرده اســت که در شــبی که امام زین اههابدین از دییا رفت،
آن حیرخ فرم د من در این شب از دییا د اهم رفت (کُلینی.)433 5 ،5309 ،
بررسی سندی اب جمیله ،کنیه مشترک میان راویان مختلف است ،اهراً مقص د
از وی در این روایت اب جمیله اسـدی ،مفیـن بن صـاهح اسـت که ضهیف است (حلری،
)018 ،5355چ ورا که در بردی از اســناد دینر« ،ابن فیــال از ابیجمیله مفیــرن بن
صـــاهح» روایت کرده اســـت (برری515 5 ،5445 ،چ 410 0چ صـ ـفرار584 ،5343 ،چ
یلاشی.)405 ،5441 ،
روایت همتم میـم ن روایت مآب ر در روایتی که در سندش فردی مله ل (عن
رجن) میباشد ،ییآ آمده است (صفرار.)384 ،5343 ،

روایت نهم محمد بن عبداهلبار ،از محمد بن اســماعین ،از علی بن یهمان ،از عمر

/ابوالفضل ساجدی

بن مسـلم صاحب هروی ،از سدیر از امام صادق روایت کرده است که امام بارر
از روزی کـه در آن رحلت د اهد کرد ،دبر داد ،و در همان روز رحلت فرم د (صـ ـفرار،
.)385 ،5343
بررسیی سیندی عمر بن مسلم میان عمر بن مسلم صا غ ک فی ،عمر بن مسلم
رسـری (یا رُشـَیری) ک فی و عمر بن مسلم هرراء ک فی مشترک است و هر سه مله ل
هستند (و سی014 ،5444 ،ـ 013چ مامقایی ،بیها.)438 0 ،
عا  ،از اب ســلما از امام صــادق روایت کرده که فرم د روزی که پدرم از دییا رفت
یآد او ب دم ،درباره غســـن و کفن و دفن وصـــیت کرد ،به او گفتم از روزی که بیمار
شـــدهای ،بهتر از حـاهتی که اکن ن داری در ه یدیدهام ،و یشـــایی از مردن در شـــما
یمیبینم ،امام فرم د پسـرم! آیا یشـنیدی که علی بن اهحسین از پسا دی ارها
مرا صدا زد که ای محمد! به س ی ما شتاب کن! (صفرار.)380 ،5343 ،
بررسیی سیندی اهراً احمد همان احمد بن محمد بن عیسی استچ ورا که او
هم اسـتاد بارز ی یسـنده بصـا ر اهدرجاخ و هم -در م اردی -از یارالن بیواسره حسن
بن علی اه شـراء اســت (کُلینی044 4 ،5309 ،چ 584 54چ ابن ر ه یه،45 ،11 ،5414 ،
 534 ،95و 098چ ابن باب یه رمی ،)50 5 ،5440،افآون بر آن ،یلاشـی ضمن هلکید بر
وثارت حسـن بن اه شـراء ،وریاا محمد بن حسن صفرار از احمد بن محمد بن عیسی از
حسـن بن علی اه شـاء را رکر کرده اسـت (یلاشی .)49 ،5441 ،اب محمد حسن وشراء
فراوان از احمـد بن عـا ـ روایـت یقــن کرده (کُلینی 554 ،85 5 ،5309 ،و 344چ ابن
ر ه یـه 534 ،95 ،45 ،11 ،5414 ،و  )098کـه یمیه ان حکم کرد در همه این م ارد
واسـرهای مح وف اسـتچ پس اهصال سند ها احمد ،ثابت میش د .احمد از ثقاخ است
(یلاشــی ،)98 ،5441 ،اب ســلمه یا اب ددیله (ســاهم بن مکرنم بن عبداهلل) بســیار ثقه
اسـت (یلاشـی ،)588 ،5441 ،احمد بن عا در اسناد فراوایی از اب ددیله یا اب سلمه
و او از امام صــادق روایت یقن کرده (کُلینی 85 5 ،5309 ،و 434چ 044 54چ ابن
ر ه یـه 11 ،5414 ،و 534چ و ســـی ،)544 3 ،5344 ،بنابراین ســـند حدیث مهتبر
اســت .همین روایت با ســند مهتبر دینری در کافی ییآ آمده اســت (کُلینی5 ،5309 ،
.)434
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روایت دهم احمد [بن محمد بن عیســی] از حســن بن علی وشــراء ،از احمد بن
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روایت یازدهم ابراهیم بن هاشــم از حســن بن علی بن عقبه ،از جدش (عقبه) از
امام صادق روایت کرد ،که امام بارر در شبی که از دییا رفت ،به امام صادق
فرم د فرزیدم! امشـب شـبی اسـت که من از دییا د اهم رفت ،و همان شــب است که
از دییا رفت ،و پدرم فرم د که علی بن اهحســین در شــبی که از
پیامبر اکرم
دییا رفت فرم د فرزیدم! امشـب شـبی است که از دییا د اهم رفت ،و او در همان شب
رحلت فرم د (صفرار.)380 ،5343 ،
بررسیی سیندی این روایت به داور حسـن بن علی بن عقبه که مله ل است،
ضهیف است.
روایت دوازدهم در روایتی که ســندش به داور حســن بن محمد بن بشــار که
مله ل اسـت ،ضهیف میباشد ،آمده است که امام کا م در هک یب سخن سندی
بن شـاه که به حاضـران میگفت بر حیرخ کا م آسیبی وارد یشده است و او
در شــرای عادی ررار دارد ،فرم د مرا مســم م کردهاید و پسفردا از دییا د اهم رفت
(کُلینی430 5 ،5309 ،ـ .)433
روایت سیزدهم احمد بن محمد از حسـن بن علی وشراء از امام صادق

روایت

کرد که فرم د دیشــب رســ ل ددا را در عاهَم ردیا دیدم که میفرم د ای علی ،یآد ما
برای ه بهتر اســـت «یـا علی عنـدیا دیرٌ ه ل» کنایه از اینکه من از دییا د اهم رفت
(صفرار.)384 ،5343 ،
حدیث ،صـحیح اهسند و عاهی اهسند است ،وهی مده ل آن بیاینر زمان دریا رحلت
یا شهادخ امام ییست.
نتیجه از بررســی روایاخ مرب ب به علم امام
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به زمان و ون ینی شــهادخ د د

به دســت میآید که روایاخ مرب ب به امام علی و امام حســـین مت اهر مهن ی
اسـت (مرعشـی535 -549 8 ،5349 ،چ محمدی ریشهری،)404 -541 4 ،5488 ،
و روایاخ مرب ب به امامان دینر اگر وه در حد ه اهر ییســت ،وهی بردی از آنها از حیث
سـند همام اسـت و بردی ییآ ررا ن و شـ اهدی دارد که اومینانبخ میباشد .اکن ن
به بخ دوم بحث ،یهنی ش ـبهه یاســازگاری علم امام به شــهادخ د د و عصــمت امام
میپردازیم.

 .2بررسی شبهه ناسازگاری با عصمت
/ابوالفضل ساجدی

از یظر عقن ،حفظ جانپســندیده و واجب اســت و د دکشــی یا ررار دادن د د در
مهرل کشـته شـدن ،یاپسـند میباشد .یقن وحیایی ییآ در این حکم با عقن هماهنگ
اســت ،ونانکه ررآن کریم فرم ده اســت وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و د د را با

1ـ .2عدم علم تفصیلی

شـبم مفید در پاسم از ورایی کار امام علی  ،امام حسن و امام حسین
علی رغم علمشــان ،میی یســـد رب ل داریم که امام به عنایت اههی ،از بردی ام ر آگاه
اســت وهی علم به مرلا ام ر ادعای بیدهین اســتچ ما مهتقدیم امام به حکم (شــرعی)
همام «ما یک ن» آگاه اســتچ یه به دصــ ص اهفاراخ «ما یک ن» .بله در روایاخ ،دبر از
شـهادخشـان دادهاید وهی شـاید به شـخق راهن ،زمان رتن و مکای آگاهی هفصیلی
یداشـتند و به فرل این را هم میدایســتند ،شــاید هکلیفشـان ،صــبر بر شــهادخ ب ده
است (شیم مفید[ 5354 ،ب].)40 -49 ،
شـــبیه همین پاســـم را عالمه حلی درباره شـــهادخ امام علی میدهد (حلری،
 .)538 ،5345ســید مرهیـــی در این راســـتا میگ ید  ...بله در ادبار فراوان آمده که
حیـرخ امیراهملمنین میدایستند شهید میش ید و راهنشان ابن مللم است وهی
زمان شـهادخ را یمیدایسـتچ زیرا اگر این را میدایست باید رتن را از د د دور میکرد
و د د را به ههلکه یمیایدادت (سید مرهیی.)545 -544 4 ،5341 ،
ارزیابی

از روایاخ بسـیاری که در منابو حدی ی و هاریخی شیهی و سنی گآارش شده است
به دســت میآید که امیراهملیین  ،به شــهادخ د د علم هفصــیلی داشــت ،یهنی از
زمان شـهادخ و حتی راهن د د آگاه ب د (مرعشی535 -549 8 ،5349 ،چ شیم مفید،

علم امام به شهادت و شبهه ناسازگاری آن با عصمت  /علی ربایی گلپاینایی – محسن رحمایی زاده 

دسـت د د به هالکت میفکنید (بقره  .)591از ورفی ،امام از ویژگی عصمت برد ردار
اســـت و هرگآ مرهکـب کـار یـاروا یمیشـ ـ د .با این حال ،همه یا بردی از امامان اهن
با اینکه به شــهادخ د د ه س ـ فرد یا افرادی علم داشــتند و از درر جایی
بیت
برای د د آگاه ب دید ،از آن اجتناب یکرده و مرگ د د را ه ســ اهمان پ یرا شــدید.
هرگاه ونین کاری از دیدگاه عقن و وحی یاپســند و گناه محس ـ ب میش ـ د ،ون یه با
عصــمت امام ســازگار اســت ! عاهمان شــیهه در پاســم به این اشــکال ،وج هی را بیان
کردهاید
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[ 5354اهف]54 5 ،چ ســـید رضـــی44 ،5344 ،چ فتال ییشـــاب ری544 5 ،5441 ،چ
وبرسـی455 5 ،5354 ،چ ابن شـهرآش ب .)454 4 ،5449 ،بنابراین پاسم یادشده،
ارن در م رد امام علی پ یرفته ییســـتچ منر آنکه گفته شـ ـ د مفاد روایاخ مآب ر
این اسـت که امام علی از شب شهادخ د د آگاه ب د ،وهی بر اینکه زمان دریا آن
را میدایسـت ،د هت یدارید ،ه ا پاسـم مآب ر با آنها یاسـازگار ییست.اما میه ان گفت
آگاهی از این که در ماه رمیـان و شب ی زدهم به شهادخ د اهند رسید ،کافی ب د که
به حکم عقلی و شـــرعیا احتیاب ،در حفظ جان د د عمن کند و از دایه بیرون یرود ،و
فرد دینری را برای ارامه یماز جماعت به مســلد بفرســتد .وهی این ســخن ییآ اســت ار
اســـت که در آن صـ ـ رخ ،جان فرد دینری در مهرل درر ررار میگرفت ،و امام
ملاز به ایلام آن یب د .حاصن آنکه این پاسم داهی از منارشه ییست.
2ـ .2تکلیف متفاوت (تکلیف به صبر)

پات دیگعه که به پعت یا اشلال یاد شده داده شده ای ات .که« :بع وعض
ای که امام به زمان و چگونگی شهدادخ دود علم تفصهتلی داشهره اتهه.ا شاید به
صهرع بع شهدادخ مللب بوده تا بدی یعیق به مقامی ویژه که جر با شههدادخ به دت.
نمیآمدا نای شهود بع ای اتهای یهنی امام در پریعش شههدادخ محتف صعا دداوند
بودا به گونهاه که اگع به یاعری غتع از آن هم تللتب میشهدا آن را رد نمیکعد (شت
مللب بودند که دون شههعیبش هان
مفتدا [ 4141ب]ا  »)07به بتانی دیگع« :ائمه
را در راه ددا بدهند؛ همانیور که بع مجاهدا مقاوم .واج اتهه .گعچه مقاومر به
بعدی احلام
معگ بتانجامد (حلیا 4174ا  »)411در شههعیه .بعاه مهصههومان
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ادرصهاصی وجود دارد؛ مل وجوب نماز ش بع پتامرع

که از وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ

بِهِ نافِلَةً لَكَ( اتهعا )07 ::ودمتده میشود (ملارم شتعازها4101ا ج41ا )111 -112
مدع تههوم
ای مورد هم همانند آن اتهه .در روایری آمده اتهه .که امام حلههت
[مدع ویژه امام .که در ادرتار آن حضههعخ بود] را گدههود و میموری .دود در ملههتع
شههدادخ را در آن یاو( .کقلتنیا 4117ا  )871 :4ا قاه به تدلله واری حعام [و مناوی
با عصهم .ات ].که به امع ددا نراشد اما اگع به دترور دداوند باشد؛ نه تندا جایر بلله
واج اتههه( .مازندرانیا 4111ا  )11 :8دیگعان نتر با تملهههه به ای روای.ا همت
نظع را دارند (مدنی شتعازها 4177ا )478 :4

/ابوالفضل ساجدی

هخییر و ج از رفتن حیـــرخ بــه
مفــاد روایتی دینر ،در م رد امیراهملمنین
مسـلد است .در این حدیث آمده ورتی حیرخ علی میدایستند شهید میش ید،
ورا به مســلد رفتند ! امام رضــا فرم د همین و ر ب د وهی او مخیر شــده ب د ها
هقدیر اههی اجرا ش د (کُلینی)431 5 ،5309 ،چ یهنی امیراهملمنین علی مخیَّر ب د
میان اینکه به مسـلد برود و به شـهادخ برسـد ،و اینکه به مسـلد یرود و به شهادخ
یرســد ،و امام رفتن به مســلد را برگآید ها هقدیر اههی در اینباره ررهی گردیده و
هحقا یابد ،و د د را در مهرل کشــته شــدن ررار دادن آنگاه ربیح اســت که به امر
دداوید (اعم از وج بی و غیر وج بی ،ههیینی یا هخییری) و رضـــای او یباشـــد ،در غیر
اینص رخ ،جایآ بلکه (در م اردی) واجب است (مازیدرایی.)34 4 ،5480 ،
بردی پاســم مآب ر را یپ یرفته و گفتهاید دفو ضــرر از یفس عقالً و شــرعاً واجب
اسـت (در یتیله هرک آن ربیح اسـت) و ههبد به صبر بر ربیح جایآ ییست ،بلکه حسن
ههبد به صـبر من ب به این اسـت که صبر بر کاری پسندیده باشد و در ربیح ب دن رتن
امام ادتالفی وج د یدارد (و سی.)594 3 ،5480 ،
یقـد مآب ر بر پاســـم یادشـــده وارد ییســـتچ زیرا آنوه در م رد ربیح ب دن رتن
امام ررهی اسـت ،صـدور آن از س ی راهن است ،وهی هحمن رتن و صبر بر آن ،هر
گاه هدف و غرل حکیمایه و متهاهی داشــته باشــد و به ارن یا امر دداوید باشــد ،ربیح
یخ اهد ب د.
اشـکال دینری که بر پاسم پیشین وارد شده این است اگر پای اینگ یه احتما خ
باز شـ ـ د ،اسـ ـ ه یا اهن ب دن رفتار آیان برای
یا ا مه
در افهال پیامبر اکرم
دینران ،مخدوش میشــ دچ زیرا در هر فهن یا رفتارشــان احتمال اینکه آیان به هکلیف
داص د د عمن کردهاید ،وج د دارد (جمهی از ی یسندگان.)333 ،5488 ،
اشـکال یاد شـده وارد ییسـتچ زیرا شبهه بر اساس احتمال هکلیف ویژه ،مخص ص
م ارد داص و یادر اســت (بر دالف اصــن و راعده اوهی اســت) و با اســ ه و اهن ب دن
در افهال و رفتار عبادی و غیرعبادی آیان در شــرای مهم هی
پیشــ ایان مهصــ م
یاســـازگاری یدارد .به عبارهی دینر ،اصـــن و راعده اوهی عدم هکلیف ویژه اســـتچ منر
میگ ییم
دالفِ آن ثابت شـ د .با ه جه به این اصـن ،درباره دینر رفتار مهص مان
هکلیف ادتصاصی داشتن ایشان ثابت یشدهچ پس میه ان آن را اهن ررار داد.
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3ـ.2تکلیفآور نبودن علم در موارد خاص
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یا
پاســم دینری که به اشــکال مآب ر داده شــده این اســت که علم پیامبر
امام به شـهادخ د د از وریا غیر متهارف ،هکلیفآور ییسـت .سید علیدان مدیی
(م5504ق) میی یسـد هکاهیف شرعی یسبت به ایشان محدود به آن ویآی است که با
از ک فیــان دبر
عل م ــاهری می داینــدچ یــه عل م غیبی .ورتی امــام حســـین
اواعتپ یری و یاری حا را شـنید ،در اهر راهی یداشت ،به جآ ریام .امام هننام
شـنیدن دبر شهادخ مسلم د است برگردد وهی یت ایست! امام حسن ییآ گروه به
علم باونیاش میدایسـت ریام و رفتن به جنگ با مهاویه ،بییتیله اســت وهی هشکین
سپاه داد ها ورتی که هنهاییاش آشکار شد (مدیی شیرازی591 5 ،5349 ،ـ .)594
عالمـه وباوبا ی ییآ گفته اســـت «از راه عقن ،براهینی اســـت که به م جب آیها
امام  ...به همه ویآ عاهَم و به هر وارهه شــخصــی آشــناســت  ...این علم هلثیری در
عمن و ارهباوی با هکلیف یدارد  ...و آگاهی از ویآی اســت که ریــای حتمی دداویدی
به آن ههلرا گرفته و زمه این مرلب این اســت که هی گ یه هکلیفی به متهلا اینگ یه
علم  ...ههلا یمیگیرد  ...زیرا هکلیف هم اره از راه امکـان بـه فهن ههلا میگیرد (عالمه
وباوبا ی .)594 -591 5 ،5488 ،یهنی متهلا هکلیف ،فهلی اســت که حتمی اه ر ع
ییست ،بلکه ایلام و هرک هابو اراده مکلرف است.
در یقد پاســم یادشــده گفته شــده اســت این ه جیه رابن رب ل ییســتچ زیرا او ً
«حقیقت علم ایکشـافِ وارو اسـت  ...وه عادی و جه غیر عادی ،ماهیت آن یکی استچ
و این حکم عقن اســت که علم مســئ هیت و هکلیف میآورد و باید به آن عمن ش ـ دچ و
حکم عقن اســت ناء یدارد» ،و ثاییاً «اگر علم غیب  ..حلت و هکلیفآور یباشــد ،اســاس ـاً
رساهت آیان ههرین میش د و یب هشان هغ د اهد ب د!» (جمهی از ی یسندگان،5488 ،
.)331
این یقد وارد ییســتچ زیرا او ً اگروه در کاشــفیت علم هخلرف راه یدارد ،وهی مهل م
گاهی حکم شـرعی است و گاهی م ض عا حکم شرعی .در فرل اول ،حکم است نایاپ یر
اســت ،وهی در فرل دوم میه ان گفت حکم شــرعی مرب ب به م ضــ ع ،در صــ رهی
اسـت که از وریا متهارف به آن علم حاصن شده باشد .این احتمال هی مح ور عقلی
یا شــرعی یدارد .و ثاییاً مقصــ د از اینکه علم غیبی هکلیفآور ییســت ،علم در احکام
شرعی ییستچ بلکه علم در م ض عاخ ،آن هم در شرای و م ارد داص است.

4ـ .2عدم شمول حکم گناه و قبح عقلی

/ابوالفضل ساجدی

گناهِ ایدادتن د د به هالکت ،شــامن مرگ در راه ددا یمیشـ دچ مرگ در راه ددا،
ف ز و رســتناری ،ســهادخ و یلاخ اســتچ یه به هالکت افتادن! به بیایی دینر ،اینجا
هالکت ییســـت ها ایدادتنا د د به هالکت مهنا یابد .پس اصـ ـالً هکلیف حرامی درکار
یب ده که با حکمی متفاوخ برداشـــته شـ ـ د یا گفته شـ ـ د اگر با علم متهارف پی به
شـهادخ میبردید هکلیف میب د و حال که با علم غیب است ،هکلیف یداردچ ورتی اساساً
شــهادخ ســهادخ و یلاخ باشــد و یه هالکت ،اگر با علم متهارف هم به آن پی ببرید،
و یفهای ییســت .عقن ،به مرگ ایدادتن را ورتیبد میداید که در آن مصــلحتی مهمهر
و با هر یباشد (حسینی جالهی544 ،5353 ،چ جمهی از ی یسندگان.)445 ،5488 ،
یقد این پاســم آن اســت که مرگ آنگاه در راه ددا د اهد ب د که عالوه بر اینکه
حسـن فاعلی دارد -یهنی ییت و اینیآه کسـی که در مهرل کشته شدن ررار میگیرد،
رضـایت دداوید باشـد -حسـن فهلی هم داشـته باشد ،یهنی واجب یا مستحب یا مبا
باشـد .در حاهی که شبهه یا اشکال این است که و ن حفظ جان به حکم عقن و شرع،
واجب و هرک این واجب -و در مهرل کشـــته شـــدن ررار دادنا د د -ربیح اســـت،
بنابراین مصــداق مرگ در راه ددا یخ اهد ب د .برای پاســم به این اشــکال باید گفت
امام در فرل مآب ر ،هکلیف ویژهای داشــته اســتچ در یتیله عمن او مصــداق ربیح
یب ده است که برگشت به راه حن دوم میکند.
5ـ .2عدم شمول گناه و قبح به سبب مصلحت مهمتر از زندگی

وجه دینری که در اینباره گفته شـده این اسـت که اگر بر مرگ و شــهادخ ایسان
فایدهای برهر از زیدگی مترهب شـ ـ د ،ونین مرگ یا شـــهادهی ربیح یخ اهد ب د ،بلکه
پسندیده و مرل ب است (عالمه وباوبا ی ،5488 ،ج044 ،5ـ .)045
هفاوخ این پاسـم با پاسمهای پیشین این است که مهتقدین به این یظر یمیگ یند
اینجـا هکلیفی ییســـت -ونـانکـه در عـدم هکلیف بـه علم غیـب گفته شـــد -و ییآ
یمیگ یند هکلیف هســت وهی هکلیف دصــ صــی و دالف راعده همنایی اســتچ بلکه
میگ یند امام در اینباره بر اسـاس این حکم عقلی و شرعی عم می عمن میکند
که در ههارل مهم با اهم ،باید اهم را برگآید و مهم را رها کرد .آیان ابتدا مرلاایدیشـی
و کلیگ یی درباره حرام ب دنا اهقای د د به ههلکه را یفی میکنندچ م الً -به درسـ ـتی-
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میگ ینـد «اهقـا یفس در هالکت مرب ب به جای اســـت که هدف با هر از جان در
میـان یبـاشـــد ،واهرا باید جان را فدا حفظ آن هدف مقدس کرد ،همان گ یه که امام
حســـین و همـام شـــهیـدان راه دـدا این کار را کردید .آیا اگر کسـ ـ ببیند جان
در درر اسـت و د د را سپر برا حفظ او کند (همان کار که عل
پیامبر
د ابید)
در جنگ احد کرد و یا در هیلا اهمبیت آن شـــب که در بســـتر پیامبر
ونین کسـ ـ اهقاء یفس در هالکت کرده و کار دالف ایلام داده (مکارم شـــیرازی،
 .»)44 0 ،5443به بیایی دینر ،درباره امام حســین باید گفت «آن حیــرخ ،دو
کار ایلام داد که هر ی مصداق ی عن ان فقهی است یکی «یفیی» است که مصداق
آیـه شـــریفـه وَلََا تَََاوَنُوا ََلَى الِِْْْمِ وَالَْدْوَانِ( ما ده ( )0بر گناه و ههدی همکاری
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یکنیـد) اســـتچ [ ...امـام بیهـت یکردیـد] و ن بیهـت با یآید ،به منآهه هلیید این
حک مت فاســد و غاصــب و اعایه به لم و گناهایی ب د که آیها مرهکب میشــدید .کار
دینر حیـرخ ،جنبه «یهیی» داشـت .و ن هنها عدم مساعدخ و کم یسبت به اثم و
عدوان کافی ییســتچ  ...باید از هحقا اثم و عدوان جل گیری کرد .این عن ان دوم همان
«منو از هحقرا منکر» است» (ههرایی .)44 ،5494 ،بر این اساس ،ریام امام حسین
مالکی داص و یامهل م یداشــته اســت ،بلکه منربا بر اهر شــرع میباشــد (همان،
.)544
ممکن اســت اشــکال شـ د به اینکه دو شــرب از شــروب واجب ب دن یهی از منکر،
ایمنی از درر و احتمال هلثیر است ،که در ریام حسینی وج د یداشت.
پاســم این اســت که هر دو شــرب رعایت شــدهچ زیرا اگر جایی یهی از منکر ضــرر
داشــت وهی با هرک و ســک خ در برابر منکر ،دین ضــرر میبیند ،مســلهه هآاحم بین
مالکــاخ احکــام پی میآیــدچ پس در ونین فرضـــی ،یهی از منکر بــا وج د ضـــرر
یهیکننده ،همچنان واجب اســت (همان .)544 -540 ،به بیایی دینر «حیــرخ امام
حسـین میدایسـتند که ایتهای این حرکت  ...شهادخ است ،هکن و ن حفظ دین
که اعظم فرا ض اههی و مقدم بر هر امری اســت ،مت رف بر ایلام این حرکت بآرگ ب د،
آن را  ...پ یرا شدید» (مظاهری.)43 -40 ،5494 ،
ارزیابی

این پاسـم با پاسم پیشین هفاوخ اساسی یداردچ زیرا در اینجا ییآ سخن از هکلیفی
ویژه است ،وهی هکلیف ویژه گاه مالکی داص دارد ،همچ ن هکلیف پیامبر اسالم

6ـ .2احتمال بداء در شهادت

/ابوالفضل ساجدی

ییســتچ
به ایلام یماز شــب ،و گاه مالکی عام دارد -که مخصــ ص پیامبر عآیآ
بلکه برای عم م اســـت -همچ ن هرجیح اهم بر مهم .بنا بر راعده و حکم مآب ر ،و یفه
د ابیدن و به درر ایدادتنا جان برای حیرخ
داصـی همچ ن در بسـتر پیامبر
و شهید شدن در کربال برای امام حسین  ،ررم د رد.
امیراهملمنین

ارزیابی

این پاسم یاهمام استچ زیرا احتمال ،رافو هکلیف مهل م و منلآ یمیباشد.

نتیجهگیری
از مجموم روایهاخ عهام و دهاص در بهاب علم امهام بهه دتههه .میآید که امامان
مهصهههوم ا به زمان و چگونگی ارتحال یا شهههدادخ دود آگاه بودند با ای حال در
موارده که ت به شهههدادخ دادهاندا با حلم عقلی و شهههععی درباره وجوب حفظ نفز
مخا ف .نلعده و وه ناروایی را انجام ندادهاند تا با عصههم .آنان ناتههازگار باشههد؛ زیعا
اوّالً :علم آنان در ای باره از یعیق مرهارا نرودها و چنت علمی ممل ات .تللتبآور
نراشهههدا و یانتاً :بع وعض تللتبآور بودن علم یادشهههدها آنان در راتهههراه حفظ دی و
تههادخ ام .اتهالمی یا امور معبو به شخصت .ویژه دودا تللتب ویژهاه داشرهاند و
به آن تللتب عم کعدهاند

علم امام به شهادت و شبهه ناسازگاری آن با عصمت  /علی ربایی گلپاینایی – محسن رحمایی زاده 

بردی گفتـهایـد آیـان به شـــهادخ د د علم داشـــتند ،وهی احتمال میدادید که
دســـتخ ش بـداء و هغییر گردد (جنـا اهملوی ،30 ،به یقن از جمهی از ی یســـندگان،
98 54 ،5304ـ .)99
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اما مؤتلة ا ندع اإلتالمی
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 8تدعانیا مجرریا 4177شا سالک

ااوااکرایی زمنز )و ا مؤتههلههه مصههابتح

ا ددها تدعان
 0جمهی از نویلههندگانا 4114شا ترتیب خالصااا األقکا ا مدههددا آتههران ادی
ر وه
 1جمهی از نویلهندگانا 4111شا الم اما زمجمکاه مقاالت ا گرین

و تصحتح

محمدحل نادما اما انرداراخ ادیان و مراه

 7جمهی از نویلندگانا 4118قا فی رحاب أهل البیت

ا بیجاا ا مجمف ا ها می

أله ا رت.
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باإل قا :إ ی ا ردللة و اإلجاباخ عنه عرع ا راری ا تراثناا شماره1ا 470 -0
 44حع عهاملیا محمد ب حلههه ا 4112قا اثبات الهداة بالنصااکو و المعجزاتا
بتعوخا اعلمی
 41حع عاملیا محمد ب حل ا 4177قا وسائل الشیعاا اما مؤتلة آل ا رت.
 41حلیا حل ب یوتبا 4174قا أجکبا المسائل المُهَنّائیِّاا اما دتّام

 41حلیا حلههه ب یوتهههبا 4144قا رجا العالمه الحلّی زخالصااا األقکا فی
معرفا الرجا ا تصحتح تتدمحمدصادق بحعا هلوما نجبا دارا ردائع
 42دوییا تهتدابوا قاتهما 4141قا معجم رجا الحدیث و تفصیل طبقات الرواةا

بیجاا بینا

/ابوالفضل ساجدی

 48راوندها اح ا دی تهتد ب هرةاهللا 4177قا الخرائج و الجرائحا تحقتق مؤتلة
اإلمام ا مددها اما مؤتلة اإلمام ا مدده

 40تههرحانیا جهفعا 4147قا کلیات فی الم الرجا ا اما معکر مدیعی .حوزه علمته
ام

 41تهتد ر هیا محمد ب حلت ا 4178قا خصائص األئمه

ا تحقتق محمدهاده

امتنیا مدددا آتران ادی ر وه

 17شرتعه زنجانیا تتدموتیا 4147قا کتاب نکاحا اما مؤتله پژوهدی رأهپعداز
 14شههت مفتد (عبلرعهّ بغداده)ا محمد ب محمد ب نهمانا 4141ق ا با اإلروااا)ا
اما کنگعه جدانی شت مفتد

 11شهههت مفتد (عبلرعهّ بغداده)ا محمد ب محمد ب نهمانا 4141ق با المسااائل
العُکبرئیاا اما ا مؤتمع ا ها میّ لدت ا مفتد
 11صهفارا محمد ب حله ا4171قا بصاائرالدرجات فی فضااائل آ محمد

ا

تصهههحتح و تهلتقمتعزا محلههه کوچهباغی ترعیرها اما مندهههوراخ ملررة آیةاهلل
ا هظمی ا مععدی ا نجفی
 11یرعتهیا وضه ب حله ا 4140قا إاال الکری بأاال الهدیا اما مؤتلة آل
ا رت.
 12یوتهیا محمد ب حله ا4171قا اختیار معرفا الرجا زرجا ُ الکَشِّی اتهلتق
متعدامادا تحقتق تتدمدده رجائیا اما مؤتلة آل ا رت.

إلحتا :ا رعاث

 18یوتیا محمد ب حل ا4111شا تلخیص الشافیا اما انرداراخ محرت
 10یوتهیا محمد ب حله ا 4170قا تهذیب األحکا فی ورح المقنعاا تحقتق
حل موتوه دعتانا تدعانا دارا لر اإلتالمتّة
 11یوتیا محمد ب حل ا 4101شا رجا الطکسیا اما مؤتلة ا ندع اإلتالمی
 17یوتهیا محمد ب حله ا 4117قا فهرساتُ کتب الشایعا و اصکلهما تحقتق
عردا هریر یرایرائیا اما ملررة ا محقق ا حرایرائی
 17ورال نتدابورها محمد ب احمدا 4102شا روضا الکااظینا اما انرداراخ ر ی

 14وع هیپوریانا محمد -ادردان اعامللیا محمد حله ا 4170شا بررسی گستره

علم امام به شهادت و شبهه ناسازگاری آن با عصمت  /علی ربایی گلپاینایی – محسن رحمایی زاده 

 47تهتد معتضهی (موتهوه بغداده)ا تتد علی ب حلت ا 4172قا رسائل الشریف
المرتضیا اما دارا قعآن ا لعیم

001

الم اما از منظر احا)یثا وصههلنامه کالم اتههالمیا شههماره 470ا پایتر 4170ا
صص 80 -17
 11امّیا علی ب ابعاهتما4171قا تفسیر القمّیا اما دارا لراب
 11عالمه یرایرائیا تهتدمحمدحلهت ا 4111شا بررسیهای اسالمیا اما بوتران
کراب ام
 11کقلتنیا محمد ب یهقوبا 4117قا الکافیا اما دارا حدیث

 12نجاشهیا احمد ب علیا 4182شا رجا النجاوای زفهرساات أسااماف مصنفی
الشیعا ا تحقتق تتدموتی شرتعه زنجانیا اما مؤتلة ا ندع اإلتالمی
 18مازندرانیا محمدصها ح ب احمدا 4111قا ورح الکافیا ا ملررة اإلتالمتّةا چاپ
اوّلا تدعان
 10مامقانیا عرداهللا بیتاا تنقیح المقا فی الم الرجا ا بیجاا بینا

 11محمده رهشدعها محمدا 4111شا )انشنامه اما حسین
 17مدنی شهتعازها تتدعلیدانا 4177قا ریاض السالکین فی ورح صحیفا سیِّد
ا دارا حدیثا ام

السجا)یّن اإلما ِ الی بن الحسین
 17مععدیا اا ی نوراهللا 4177قا احقاق الحقّ و إزهاق الباطلا مقدمه و تهلتق آیة
ا دورع انرداراخ اتالمیا ام

اهلل مععدی نجفیا اما ملررة آیة اهلل ا هظمی ا مععدی ا نجفی
 14مظاهعها حلت ا 4171شا اندیشههای نابا مؤتله ا رهعا:ا اصفدان
 11مهظههاههعها حلهههته ا 4111قا الاقاقاات األخیاار من رواة األخباارا اما
مؤتلةا رهعا:
 11ملارم شتعازها ناصع 4101شا تفسیر نمکنها دارا لر اإلتالمتّةا تدعان
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 11نادما محمد حل ا 4111شا «رویکر) فلسفی و ارفانی به الم اما »ا وصلنامه
هف .آتمانا شماره 11ا پایتر 4111ا صص 11 -10

