فتاحیزاده ،فتحیه؛ احدیان ،مریم ( .)1397تحلیل محتوای روایت رضوی درباره
ویژگیها و شاخصه های امامت از کتاب الحجه کافی.
فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ رضوی.61-84 ،)4( 6 ،
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و شاخصههای امامت از کتابالحجه کافی

دریافت 1396/10/6 :پذیرش1396/11/2 :

فتحیه فتاحیزاده ،1مریم احدیان

2

چکیده
ـی شــیعیان
ـم حدیثـ ِ
مجموعــۀ حدیثــی کافــی نوشــتۀ محمدبنیعقــوب کلینــی از مجموعههــای مهـ ّ
اثنیعشــری اســت .برخــی از مستشــرقان تفاوتهــای میــان ایــن اثــر بــا مجموعــۀ حدیثــی دیگــر
شــیعی یعنــی بصائــر الدرجــات را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند که کافــی هرچنــد از نظر
محتوایــی هماننــد بصائرالدرجــات نماینــده فضــای غالیانــه قــم اســت امــا چــون شــیعیان عقلگــرای
بغــداد را مخاطــب قــرار داده ،در انتخــاب احادیــث و چینــش آنهــا بهنوعــی راه اعتــدال را پیمــوده
اســت و بــر خــاف کتــاب بصائرالدرجــات ،امــوری کــه محتوایــی خارقالعــاده داشــته ـ همچــون علــم
نامحــدود امامــان (علیهمالســام) ،منابــع غیرعــادی ایــن علــوم و نیز توانایــی زندهکــردن مــردگان و ...ـ
در ایــن کتــاب عنــوان نشــده اســت .در ایــن پژوهــش بهمنظــور پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا کتاب
الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات در بیــان شــاخصههای امامــت وجــه تمایــزی دارنــد و فضایــل امامــان
(علیهمالســام) کــه در بصائــر مطــرح شــده واقعــاً توســط کلینــی مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه
اســت یــا خیــر؟ الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات بــا یکدیگــر مقایســه و احادیــث و ابــواب مشــترک و
غیرمشــترک دو کتــاب اســتخراج گردیــد و درنهایــت بــا روش تحلیــل محتــوا ،یکــی از ابوابــی کــه تنها
ـل اإلِ َمــا ِم َو صِ َفات ِـه) تحلیل و بررســی و
ـع فِــي َفضْ ـ ِ
ـاب نَــاد ٌِر َجا ِمـ ٌ
در کتــاب الحجــه کافــی بیــان شــده (بَـ ٌ
مشــخص شــد برخــاف ادعاهــای مطرحشــده ،ایــن روایــت مفصــل از امامرضــا (علیهالســام) از نصــب
لدنــی بهعنــوان اوصــاف امــام و شــاخصههای امامــت ســخن گفتــه اســت.
الهــی ،عصمــت و علــم ّ
کلیدواژهها :الحجه کافی ،بصائرالدرجات ،تحلیل محتوا ،امامت ،امامرضا (علیهالسالم).
 .1استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراf_fattahizadeh@alzahra.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(نویسنده مسئول)m.ahadian@alzahra.ac.ir :
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مقدمه
تشــیع دوازدهامامــی؛ گفتمــان حدیثــی میــان قــم و بغــداد 1عنــوان
دورۀ شــکلگیری
ّ

کتابــی اســت کــه شــکلگیری مجموعههــای حدیثــی شــیعه دوازدهامامــی و مســائل
مرتبــط بــا آن را بررســی میکنــد و جــزء نخســتین آثــاری اســت کــه حدیــث شــیعه را

ـی کافــی نوشــتۀ
ارزیابــی کــرده اســت .محــور اصلــی ایــن کتــاب ،بررســی ســه کتــابِ حدیثـ ِ
محمدبنیعقــوب کلینــی ،بصائــر الدرجــات نوشــتۀ محمدبنحســن ص ّفــار قمــی و محاســن

نوشــته احمدبنمحمدبــن خالــد برقــی اســت کــه هرســه توســط دانشــمندان قمی گــردآوری
شــده اســت .در ایــن کتــاب نویســنده بــر آن اســت تــا نشــان دهــد آنهــا در انتخــاب احادیــث
ـیعیان
ـزارش مؤلّــف ،شـ
ِ
خــود متأثــر از شــرایط زمانــی و مکانــی زمانــه خویــش بودهانــد .بــه گـ ِ

بغــداد در مواجهــه بــا غیبــت امــام دوازدهــم ،بــا بـهکار بــردن ابزارهــای عقلگرایــان بهدنبــال

حفــظ و پیشــبرد منافــع جامعــه شــیعه بودنــد کــه ایــن از جهاتــی بــا مبانــی شــیعیان قم در
تضــاد بــود .نبــو ِد امــام در ایــن دوران ،اســتواری و پایبنــدی شــیعیان را نســبت بــه اعتقــادات

خویــش بــه مخاطــره افکنــده بــود و بدینجهــت ،تقویــت مبانــی اعتقــادی ایشــان امــری

الزم و واجــب بهنظــر میآمــد .از دیــدگاه مؤلــف ،بســیاری از روایاتــی کــه در دو کتــاب

علــم
محاســن و بصائــر آمــده اســت ،محتوایــی خارقالعــاده داشــته و بــر امــوری چــون
ِ
نامحــدو ِد امامــان (علیهمالســام) منابــع غیرعــادی ایــن علــوم و نیــز توانایــی زندهکــردن
ـکین مؤمنانــی بــوده
مــردگان توســط ایشــان داللــت میکننــد .ایــن روایــات بهجهــت تسـ ِ

کــه بــا دشــواریهای سیاســی ،اجتماعــی و مذهبــی روب ـهرو بودهانــد زیــرا بــر اســاس ایــن

روایــات ،شــیعیان از طینــت اهــل بیــت (علیهمالســام) بــوده و امامــان (علیهمالســام) بــه
احــوال ایشــان آگاهنــد و بــه امورشــان رســیدگی کــرده و در روز پــاداش نیــز در بهشــت برین

همنش��ین ایشــان خواهن��د بـ�ود (ر.ک :حائــری.)1391،

«نیومــن» دربــارۀ کافــی بــر ایــن بــاور اســت کــه نویســنده آن تربیتشــدۀ مکتــب قــم

ـی خــود را در بغــداد بهســر بــرد و کتــاب کافــی
بــوده اســت امــا او بیستسـ ِ
ـی زندگـ ِ
ـال پایانـ ِ
 .1ترجمهای است از نوشتۀ «َاندرو جی نیومن» ،استاد علوم اسالمی و ایرانی دانشگاه إدینبورو در انگلستان با عنوان:
»«The Formative Period of Twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdad

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1397

تحلیل محتوای روایت رضوی درباره ویژگیها و شاخصههای امامت از...

63

گرایــان معتزلــی و امامــی و
را در جــ ّو موجــو ِد آن شــهر نوشــت؛ شــهری کــه کانــون عقل
ِ

ـی
حدیثگرایــان سـ ّنی مذهــب بــود .کلینــی در چنیــن جـ ّوی بــر آن شــد تــا مکتـ ِ
ـب حدیثـ ِ
امامــی را در بغــداد ـ بــه همــان شــکلی کــه در قــم متــداول بــوده اســت ـ پایهریــزی کنــد.
ـان امامــی را بــه چالــش میکشــید و از ســوی دیگــر در
وی بــا ایــن کار از یــک ســو ،عقلگرایـ ِ

�ی عمــدۀ اه��ل تسـ ّنن ق��د عل��م میک��رد .در نتیجــه ،روایاتــی کــه کلینی
مقاب��ل
ِ
جوام�عـ حدیثـ ِ
ِ
در کت�اـب خ�وـد گنجان�دـ ،ش��یعیان بغ��داد را هدــف مســتقیم خ��ود قـ�رار داده اســت .امــا نکتــۀ
مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه کلینی کتــاب خــود را در جـ ّو غلوســتیزانه آشــکا ِر بغداد نوشــت
کــه بــه وی اجــازه نقــل هــر حدیثــی را نمـیداد .از ایـنرو ،بهگونـهای نظامیافتــه از تأکیــد بــر

ـی قــم کــه بهویــژه در بصائــر بهچشــم میخــورد ،کاســت و احادیــث آن را
گرایشهــایِ حدیثـ ِ
کماهمی��ت جل��وه داد (نیومــن.)390 :1386،

در ایــن پژوهــش ،بــرای بررســی ادعــای مؤلــف کتــاب دورۀ شــکلگیری تشــیع دوازدهامامــی

و پاس��خ بــه ایـ�ن پرس��ش ک��ه آیــا شــاخصههای امام��ت و فضایــل امامــان (علیهمالســام)
کــه در بصائرالدرجــات مطرحشــده واقعــاً توســط کلینــی مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه
اســت یــا خیــر ،دو کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات بــا یکدیگــر مقایســه و احادیــث و

ابــواب مشــترک و غیرمشــترک آنهــا اســتخراج شــد .در نهایــت ،بــا روش تحلیــل محتــوا ،یکــی
از ابوابــی کــه تنهــا در کافــی بیــان شــده تحلیــل و بررســی گردیــد تــا مشــخص شــود آیــا

کلینــی در کتــاب خــود بــه احادیثــی کــه دربردارنــدۀ مفاهیمــی چــون علــم نامحــدود امامــان
(علیهمالســام) ،عصمــت و ...اســت ،توجــه کــرده یــا ایــن مفاهیــم را غل ّوآمیــز دانســته و از ذکــر

آنهــا خــودداری کــرده اســت.

 .1بررسی احادیث مشترک کتاب بصائر و الحجه کافی
احادیــث دو کتــاب بصائــر و کافــی بررســی و مشــترکات آنهــا در جدولــی تنظیــم گردیــد کــه
بخشــی از آن بــه شــرح زیــر اســت:
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طبــق جدولــی کــه ترســیم شــد و مقایســۀ بیــن ابــواب الحجــه کافــی و بصائــر ،عنــوان

بابهایــی کــه فقــط در کتــاب الحجــه کافــی هســتند و در بصائرالدرجــات نیامدهانــد ،بــه
شــرح زیــر اســت:

ـاب أَ َّن ْ َ
ـاء اهلل ِ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـل
ـرا ِر إِلَــى ال ْ ُح َّجــة -2 ،بَـ ُ
 -1بَـ ُ
الئ ِ َّمـ َة (علیهــم الســام) ُخ َل َفـ ُ
ـاب ِال ْض ِطـ َ
َ
َ
ـاب أَ َّن ْ َ
ـور اهلل ِ َع ـ َّز َو
فِــي أ ْر ِض ـ ِه َو أبْ َواب ُـ ُه الَّتِــي ِم ْن َهــا يُ ْؤتَــى -3 ،بَـ ُ
الئ ِ َّم ـ َة (علیهــم الســام)  نُـ ُ
ـاب أَ َّن ْ َ
الئ ِ َّمـ َة (علیهــم الســام)
َجـل -4 ،بَـ ٌ
ـع فِــي ف َْضــلِ ْال َِمــا ِم َو ِص َفاتِـه -5 ،بَـ ُ
ـاب نَــا ِد ٌر َجا ِمـ ٌ
َ
ْ
ـات الَّتِــي َذ َك َر َهــا اهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـاه فِــي ل َ ْي َلـ ِة
ـم ال ْ َع َل َمـ ُ
ـل فِــي ِ كتَاب ِـه -6 ،بَـ ٌ
ـاب فِــي َشــأ ِن إِنَّــا أنْ َزلْنـ ُ
ُهـ ُ
ـاب ْ ُ
ـاب ثَبَ ِ
ال ُمــو ِر الَّتِــي تُ ِ
ات
ال ْ َقـ ْ
ـب ُح َّجـ َة ْال َِمــا ِم (علیــه الســام)  -8 ،بَـ ُ
ـد ِر َو تَ ْف ِســي ِر َها -7 ،بَـ ُ
وجـ ُ
امـ ِة فِــي ْ َ
ـاب َو أَن َّ َهـ َ
ال ْع َقـ ِ
ـاب
ـا ل تَ ُعــو ُد فِــي أَ ٍخ َو َ ل َعـ ٍّ
ـم َو َ ل غ َْي ِر ِه َمــا ِمـ َ
ـن ال ْ َق َرابَــات -9 ،بَـ ُ
ْال َِم َ
ـل َو َر ُســول ُ ُه َع َلـ ْ َ
ـص اهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
احــدا ً ف ََو ِ
ـام)  و ِ
ـاب
ـى الئ ِ َّمـ ِة (علیهــم السـ
َمــا نَـ َّ
احــدا -10 ،بَـ ُ
َ

ـص َع َلــى 
ـار ِة َو النَّـ ِّ
ـار ِة َو النَّـ ِّ
ـي (علیــه الســام)  -11 ،بَـ ُ
ـينِ بْــنِ َعلِـ ٍّ
ـاب ْال َِشـ َ
ْال َِشـ َ
ـص َع َلــى ال ْ ُح َسـ ْ
أَبِــي َع ْبـ ِد اهلل ِ َج ْع َفـ ِر بْــنِ ُم َح َّمـ ٍ
ـص َع َلى 
ـار ِة َو النَّـ ِّ
ـو ُ
ـد َّ
ات اهلل ِ َع َل ْيه َِمــا -12 ،بَـ ُ
ـاب ْال َِشـ َ
الصــا ِدقِ َص َلـ َ
ـص َع َلــى أَبِــي ال ْ َح َســنِ الثَّالِـ ِ
ـث
ـار ِة َو النَّـ ِّ
أَبِــي ال ْ َح َســنِ ِّ
الر َضــا (علیــه الســام) -13 ،بَـ ُ
ـاب ْال َِشـ َ
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ـى ص ِ
احـ ِ
ـاب
ـار ِة َو النَّـ ِّ
ـص إِلَـ َ
ـب الـ َّدا ِر (علیــه الســام)  -15 ،بَـ ٌ
(علیــه الســام)  -14 ،بَـ ُ
ـاب ْال َِشـ َ
ـاب نَــا ِد ٌر فِــي
ـاب فِــي النَّ ْهــيِ َعــنِ ِال ْســم -17 ،بَـ ٌ
آه (علیــه الســام)  -16 ،بَـ ٌ
فِــي تَ ْسـ ِميَ ِة َمـ ْ
ـن َر ُ
َحـ ِ
ـر َف
ـاب أَن َّـ ُه َمـ ْ
ـال ال ْ َغ ْيبَــة -18 ،بَـ ٌ
ـاب َ ك َرا ِهيَـ ِة التَّ ْوقِيـت -20 ،بَـ ُ
ـاب فِــي ال ْ َغ ْيبَــة -19 ،بَـ ُ
ـن َعـ َ
المـ َ َ
ـر ُه تَ َق ـ َّد َم َهـ َ ْ َ
ـن
ـام َ ل يَ ْغ ِس ـ ُل ُه إ َِّل إ َِمـ ٌ
ـاب أَ َّن ْال َِمـ َ
ـام ِمـ َ
ـر أ ْو تَأخَّ ــر -21 ،بَـ ُ
إ َِم َ
ـم يَ ُضـ َّ
ام ـ ُه لَـ ْ
ـذا ْ ُ
َْ
ـون َمنَ ِ
اسـ َ
ـاب أَ َّن ال ْ َو ِ
ـب َع َلــى النَّـ ِ
ـك ُه ْم أَ ْن
ـاس ب َ ْعـ َ
ـد َمــا يَ ْق ُضـ َ
الئ ِ َّم ِــة (علیهــم الســام)  -22 ،بَـ ُ
اجـ َ
ـام فَيسـ َ
ْ
ـاب َمــا
ـألُون َ ُه َعـ ْ
ـم ل َـه -23 ،بَـ ُ
يَأتُــوا ْال َِمـ َ َ ْ
ـم َو َم َو َّدتَ ُهـ ْ
ـم َو َليَتَ ُهـ ْ
ـم َو يُ ْعلِ ُمون َ ُهـ ْ
ـن َم َعال ِـ ِم ِدينِ ِهـ ْ
َ
يحـ ِة ِ َ
ـن ُهــم
ـم َو َمـ ْ
 لئ ِ َّمـ ِة ال ْ ُم ْسـلِ ِم َ
ـي (صلــی اهلل علیــه وآلــه) بِالنَّ ِص َ
ـر النَّبِـ ُّ
ين َو ال ُّلـ ُزو ِم ل ِ َج َما َعتِ ِهـ ْ
أ َمـ َ
الر ِعيَّـ ِة َع َلـ ْ
ـى ال َِمام(علیــه الســام)
ـى الر ِعيَّـ ِة َو َحـ ِّ
ـن َحـ ِّ
ـب ِمـ ْ
 -24بَـ ُ
ـاب َمــا يَ ِجـ ُ
ـق َّ
ـق ْال َِمــا ِم َع َلـ َّ
ـاب أَ َّن ْ َ
ـير ِة ْال َِمــا ِم فِــي ن َ ْف ِسـ ِه َو فِــي
ال ْر َ
ض ُ كلَّ َهــا ل ِ ْل َِمــا ِم (علیــه الســام)  -26 ،بَـ ُ
 -25 ،بَـ ُ
ـاب ِسـ َ
ـس إِذَا َولِــي ْ َ
الم ْط َعـ ِم َو ال ْ َم ْلبَـ ِ
ال ْمــر.
َ
َ
اإلمــا ِم َو ِص َفاتِــه» انتخــاب
از میــان ایــن ابــواب احادیــث بــاب «بَـ ٌ
ـاب نَــا ِد ٌر َجا ِمـ ٌ
ـع فِــي ف َْضــلِ َ
گردیــد .ایــن بــاب دارای دو حدیــث از امامرضا(علیــه الســام) و امــام صــادق (علیــه الســام)
اســت .حدیــث اول کــه از امامرضــا (علیــه الســام) روایــت شــده اســت ،بــا روش تحلیــل محتوا

تحلیل میشــود.

 .2اعتباریابی حدیث
َ
وم َح َّمـ ٍ
ـد ال ْ َق ِ
ـن ال ْ َعــا ِء َر ِح َمــ ُهاهللُ َرف ََعــ ُه
ـم بْـ ُ
در کتــاب کافــی ســند حدیــث بهصــورت «أب ُ ُ
اسـ ُ
ـن َع ْب ِدال ْ َعزِي ـ ِز بْــنِ ُم ْس ـلِ ٍم قَـ َ
ـرو »...ذکــر شــده اســت
ـع ِّ
َعـ ْ
ـال ُ :كنَّــا َمـ َ
الر َضــا (علیــه الســام) ب ِ َمـ ْ

(کلینــی1407،ق ،ج.)198 :1

محدثــان در کتــب حدیثــی خــود همی��ن متن��ی را کــه در کافــی آم��ده ،بــا اندکــی اختــاف

ـرده انــد.
همــراه بــا سلســله اســناد مختلــف یــا همــان سلســله ســند کلینــی ،ذکــر کـ 

در کتــاب الغيبــة نعمانــي ایــن حدیــث بــه نقــل از محمدبــن یعقــوب کلینــی ذکر شــده اســت

(ابــن أبيزينــب 1397،ق.)217 :
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شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا ،معانــی االخبــار و كمــال الدين دو سلســله ســند
ـم بْــنِ
بــراي ایــن روایــت نقــل کــرده اســت کــه ســند اول از طریــق« أَبُوال ْ َعبَّـ ِ
ـاس ُم َح َّمدبْـ ُ
ـن إِبْ َرا ِهيـ َ
ـي» نقــل ش��ده (ابنبابویــه1403،ق )96 :و ســند دوم از طریــق شــش نفــر بــا
ـح َ
إ ِْسـ َ
اق ال َّطال َ َقانِـ ُّ

ـن ُم َح َّمـ ِد
«م َح َّمـ ُ
«م َح َّمـ ُ
ـد بْـ ُ
ـد بْـ ُ
ـو ِّكلِ » (همــان1395 ،ق ،ج )675 :2و ُ
اســامی ُ
ـن ُم َ
وســى بْــنِ ال ْ ُمتَـ َ
ـن َع ْبـ ِد
ـن أَ ْح َمـ َ
ـر َان ال َّدقَّـ ُ
ـي بْـ ُ
ـي بْـ ُ
ـاق» َو « َعلِـ ُّ
ـي» َو « َعلِـ ُّ
بْــنِ ِع َصــا ٍم ال ْ ُك َل ْينِـ ُّ
ـد بْــنِ ُم َح َّمـ ِد بْــنِ ِع ْمـ َ
ـد بْــنِ ِه َشــا ٍم 
ـم بْــنِ أَ ْح َمـ َ
ـن أَ ْح َمـ َ
اهلل ِ ال ْ َــو َّر ُ
ـي ُن بْـ ُ
ـن بْـ ُ
اق» َو «ال ْ َح َسـ ُ
ـد ال ْ ُمـ َؤ ِّد ُب» َو «ال ْ ُح َسـ ْ
ـن إِبْ َرا ِهيـ َ
ال ْ ُم َؤ ِّد ُب»(همــان1378 ،ق ،ج )216 :1نقــل شــده اســت .اســناد ایــن روایــت بدیــن شــرح اســت:
ـي اهللُ َع ْنـ ُه قَـ َ
 « .1أَبُوال ْ َعبَّـ ِ
ـال َح َّدثَنَــا أَبُــو
ـاس ُم َح َّمـ ُ
ـح َ
ـد بْـ ُ
ـم بْــنِ إ ِْسـ َ
اق ال َّطال َ َقانِـ ُّ
ـن إِبْ َرا ِهيـ َ
ـي َر ِضـ َ
ـال َح َّدثَنَــا أَبُــو َحا ِمـ ٍ
ـد ال ْ َق ِ
ـي قَـ َ
وسـى بْــنِ
أَ ْح َمـ َ
ـر ُان بْـ ُ
ـم بْـ ُ
ـن ُم َح َّمـ ِد بْــنِ َعلِـ ٍّ
ـي ال ْ َه ُ
ـن ُم َ
ارونِـ ُّ
اسـ ُ
ـد ِع ْمـ َ
ـال َح َّدثَنِــي ال ْ َق ِ
ـم َعــنِ ال ْ َح َســنِ بْــنِ ال ْ َق ِ
الرقَّــا ِم قَـ َ
ـن أَ ِخي ـ ِه َع ْب ـ ِد
ـن ُم ْس ـلِ ٍم َعـ ْ
ـم بْـ ُ
اس ـ ِم َّ
اسـ ُ
إِبْ َرا ِهيـ َ
ال ْ َعزِيـ ِز بْــنِ ُم ْسـ ِل ٍم»

ـن
ـو ِّكلِ و ُم َح َّمـ ُ
ُ .2م َح َّمـ ُ
ـي بْـ ُ
ـد بْـ ُ
ـد بْـ ُ
ـن ُم َ
ـي َو َعلِـ ُّ
ـن ُم َح َّم ـ ِد بْــنِ ِع َصــا ٍم ال ْ ُك َل ْينِـ ُّ
وســى بْــنِ ال ْ ُمتَـ َ
ـد
ـن أَ ْح َمـ َ
أَ ْح َمـ َ
ـو َّر ُ
ـر َان ال َّدقَّـ ُ
ـن بْـ ُ
اق َو ال ْ َح َسـ ُ
ـي بْـ ُ
ـن َع ْب ـ ِد اهلل ِ الْـ َ
ـاق َو َعلِـ ُّ
ـد بْــنِ ُم َح َّم ـ ِد بْــنِ ِع ْمـ َ
ـم قَالُــوا َح َّدثَنَــا
ـم بْــنِ أَ ْح َمـ َ
ـي ُن بْـ ُ
ال ْ ُمـ َؤ ِّد ُب َو ال ْ ُح َسـ ْ
ـي اهللُ َع ْن ُهـ ْ
ـن إِبْ َرا ِهيـ َ
ـد بْــنِ ِه َشــا ٍم ال ْ ُمـ َؤ ِّد ُب َر ِضـ َ
ـال َح َّدثَنَــا أَبُــو ُم َح َّمـ ٍ
ـال َح َّدثَنِــي ال ْ َق ِ
ـد ال ْ َق ِ
ـن ال ْ َعــا ِء قَـ َ
ـوب قَـ َ
ـم بْ ُن ُم ْسـ ِل ٍم
ُم َح َّمـ ُ
ـم بْـ ُ
ـد بْـ ُ
ـن يَ ْع ُقـ َ
اسـ ُ
اسـ ُ
ـن أَ ِخيـ ِه َع ْبـ ِد ال ْ َعزِيـ ِز بْــنِ ُم ْسـ ِل ٍم.
َعـ ْ
عالمــه مجلســی نیــز در بحاراالنــوار بــه نقــل از کتــب شــیخ صــدوق ،ســند اول ایشــان را ذکر

کرده اســت (مجلســی1403،ق  ،ج.)120 :25

ایــن حدیــث را همچنیــن طبرســی در کتــاب احتجــاج بــدون ذکــر کامــل ســند بــا عبــارت
«و َعــنِ ال ْ َق ِ
ـن أَ ِخيــ ِه َع ْبــ ِد ال ْ َعزِيــ ِز بْــنِ ُم ْســ ِلم» (طبرســی1403،ق  ،ج:2
اســ ِم بْــنِ ُم ْســ ِل ٍم  َعـ ْ
َ
 )433و ابنشــعبه حرانــی در تحفالعقــول بــا عبــارت «قَـ َ
ـن ُم ْسـ ِل ٍم» (ابنشــعبه
ـال َع ْب ُدال ْ َعزِيـ ِز بْـ ُ
حرانــی1404 ،ق )436 :روایــت کردهانــد.

نمــودار زیــر درصــد کلمــات قرآنــی بـهکار رفتــه در روایــت امامرضــا (علیهالســام) را نشــان
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میدهــد .طبــق ایــن جــدول ،حــدود یکچهــارم از روایــت را کلمــات و آیــات قرآنــی تشــکیل

میدهــد کــه ســبب اعتباربخشــی و اطمینــان بــه صــدور آن از جانــب معصــوم اســت.

23%

77%

ﮐﻠﻣﺎت ﻗرآﻧﯽ

ﺳﺎﯾر ﮐﻠﻣﺎت

نمودار درصد کلمات قرآنی بهکار رفته در روایت امامرضا (علیهالسالم)

 .3معرفی روش تحقیق
ـم شناســایی و جمـعآوري دادههــا کــه بــا توجه بــه موضوع ،شــرایط و
یکــی از روشهــاي مهـ ّ
هــدف ایــن تحقیــق کاربــرد بیشــتري بــراي محققــان داشــته ،روش بررســی اســناد اســت .این

روش از طریــق اســناد مکتــوب نظیــر انتشــارات عمومــی ،نســخههاي محــدود ،اســناد کمیــاب

و نقش ـهها و اســناد غیرمکتــوب نظیــر عکسهــا ،فیلمهــا و آثــار هنرــي بــهجــاي مانــده از

گذشــتگان صــورت میگیرد.

«لورنــس بــاردن» در کتــاب خــود بــا عنــوان «تحلیــل محتــوا» اشــاره میکنــد کــه «تحلیل

کمــی بهمنظــور تفســیر و تحلیــل
محتــوا در حقیقــت ّ
فــن پژوهشــی عینــی ،اصولــی و ّ

محتواســت .تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا نیــز عبــارت اســت از قــراردادن اجــزای یــک متــن
(کلمــات ،جمــات ،پاراگرافهــا و ماننــد آن بــر حســب واحدهایــی کــه انتخــاب میشــوند) در

مقوالتــی کــه از پیــش تعییــن شــدهاند( ».بــاردن.)۲۹ :۱۳۷۵ ،

در حقیقــت ،تحلیــل محتــوا در رابطــه بــا متنــی معنــی پیــدا میکنــد کــه آن متــن بــرای
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معینــی نوشــته شــده و دارای ماهیتــی مشــخص باشــد .لــذا ،تحلیــل
انتقــال پیامهــا و مفاهیــم ّ

محتــوا در مــورد کلمــات عامیان ـهای کــه دارای مفاهیــم ســادۀ بدیهــی و مشــخص هســتند،

بــهکار نمــیرود .پیامهایــی کــه بهوســیلۀ متــن منتقــل میشــود ،میتوانــد دارای معانــی
مختلفــی باشــد لــذا بهواســطۀ تحلیــل محتــوا بایــد معنــای اصلــی آن پیــام را بازشــناخت.
روش بازشناســی و تحلیــل ایــن پیامهــا بهصــورت نظاممنــد بــوده و از قوانیــن و دســتورهای

مشــخصی پیــروی میکننــد؛ لــذا آشناشــدن بــا روش تحلیــل محتــوا نیــز ضــروری اســت
(جانیپــور(1390،ب).)196:

«الســول» عمدهتریــن کاربــرد تحلیــل محتــوا را مطالعــۀ ارتباطــات بهمنظــور پاس ـخدادن

بــه ایــن ســؤال قدیمــی تحقیــق در ارتباطــات میدانــد کــه «چــه کســی؟ چــه چیــزي را؟ بــه
چــه کســی؟ چــرا؟ چگونــه؟ و بــا چــه تأثیــري؟ میگویــد» (کیــوي و کامپنهــود.)222 : 1381،

ـن تحلیــل محتــوای مضمونــی بــر اســاس واحــد
تکنیــک اتخاذشــده در ایــن تحقیــق ،فـ ّ

جمــات اســت کــه بــه شــرح زیــر اســت .1 :شــمارش کلمــات حدیــث .2یافتــن کلیدواژههــای
اصلــی  .3تجزیــه عناصــر تشــکیلدهنده و تقطیــع موضوعــی جملههــا در جدولهــا  .4یافتــن
موضوعــات اصلــی و جهتگیــری  .5تبدیــل عناصــر مرتبــط در یــک جملــه بــه گزارههــا

و مضامیــن جهــت یافتــن موضوعــات فرعــی و نقــاط متمرکــز متــن  .6اســتخراج اطالعــات

آمــاری از موضوعــات اصلــی و فرعــی در قالــب نمــودار  .7تحلیــل کیفــی بــر اســاس نتایــج

کمــی  .8مقولهبنــدی موضوعــات و مضامینــی کــه فراوانــی باالتــری دارنــد
حاصــل از تحلیــل ّ
 .9مدلســازی و ارائــۀ نتیجــه (جانیپــور(1390 ،الــف).)87:

 .4تحلیل محتوای حدیث
عبدالعزيزــ بنــ مسلــم نق�لـ م�یـ کن��د موقعــی کــه امامرضــا (علیهالســام) تــازه بــه مــرو

آمــده بودنــد ،خدمــت آن حضــرت رســیدم و موضــوع امامــت را کــه مــورد اختــاف بســیاری از

مــردم بــود و در پیرامــون آن گفتگــو میکردنــد بــه خدمتــش عــرض کــردم .ســپس امامرضــا
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(علیهالسلـام) توضیحاتــی را فرمودنــد (کلینــی1407،ق ،ج.)198 :1
در ایــن بخــش ،ابتــدا متــن روایــت بهصــورت تقطیعشــده در جــدول محتــوا درج شــده
اســت کــه گویــای مضامیــن ،جهتگیریهــای ک ّلــی و نقــاط تمرکــز متــن اســت .روایــت

در مجمــوع بــه  54واحـ�د متنــ تقطی��ع شدــه و حـ�دود 163مضمــون و پیــام از آن برداشــت

شــده اســت .بــرای پرهیــز از اطنــاب و رعایــت اختصــار ،از درج کلیــه عبــارات صرفنظــر

کــرده و فقــط قســمتهایی از جــدول ذکــر میشــود .ایــن جــدول کــه مبنــاي مطالعــات
صورتگرفتــه در مقالــۀ حاضــر اســت ،بدیــن شــرح اســت:
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چنانکــه ذکــر شــد ،ایــن جــدول طوالنــی اســت و بــه جهــت اختصــار ،تنهــا بخشــی از آن

درج شــده اســت.
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 4-1تحلیل محتواي ک ّمی روایت
کمــی ،بررســی فراوانــی کلمــات ،قالبهــا ،مضامیــن و موضوعــات
منظــور از تحلیـ 
ـل هــاي ّ

مطــرح شــده در متــن اســت کــه بــه محقــق کمــک میکننــد تــا بیشــتر بــا ســاختار عناصــر
کمــی را ِه ورود بــراي تحلیلهــاي
و مؤلفههــاي ب ـهکار رفتــه در آن آشــنا شــود .تحلیلهــاي ّ

کیفــی را همــوار میکننــد و نشــان میدهنــد کــه محقــق بــر چــه مبنایــی بــه تحلیــل کیفــی
پرداختــه اســت (کریپنــدورف.)26: 1387 ،

کمی پرداخته شده است.
درادامه به چند مورد از تحلیلهاي ّ
 1-4-1فراوانی کلمات

منظــور از فراوانــی کلمــات ،شــمارش کلیدواژههــای مفهومســاز اســت .در ایــن شــمارش،

واژگان مشــابه در یــک دســته جــای گرفتــه و همچــون یــک مفهــوم مشــترک درقالــب نمــودار
نمایــش داده میشــوند .نمــودار میلـهاي فراوان��ی بیشــترین کلمــات استفادهشــده در حدیــث،

بدیــن شــرح اســت:

نمودار فراوانی کلمات
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پــس از لفــظ جاللــه اهلل ،کلمــات امــام ،علــم و عقــل و اختیــار باالتریــن فراوانــی را دارنــد.

طبــق جــدول ،امامرضــا (علیهالســام) از میــان همــه اوصــاف بیشــترین تأکیــد را بــر علــم

امــام نمــوده و بــه تبییــن آن پرداختهانــد .همچنیــن ،بحــث امــکان یــا عــدم امــکان انتخــاب
امــام بــا اختیــار ،عقــل و رأی مــردم ،بســیار مــورد توجــه حضــرت بــوده اســت.
 2-4-1فراوانی موضوعات

منظــور از فراوانــی موضوعــات ،عناویــن کلیــدي و کلــی اســت کــه عبارتهــا و مضامیــن

مختلــف متــن بهدنبــال بیــان شــرحی در رابطــه بــا آن عنــوان میباشــند .ایــن موضوعــات
ک ّلــی بــوده و چارچــوب اصلــی متــن را تشــکیل میدهنــد و بــا نگاهــی اجمالــی بــه فهرســت
آنهــا و بررســی میــزان فراوانــی هــر یــک ،میتــوان بــه ســهولت تشــخیص داد کــه متــن مــورد
مطالعــه در چــه حــوزهاي بــوده و در رابطــه بــا چــه مــواردي ســخن گفتــه اســت .نمــودار
موضوعــات مطــرح شــده در حدیــث امامرضــا (علیهالســام) در ادامــه درج شــده اســت.
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موضوعــات تبییــن صفــات و ویژگیهــای امــام ،بیــان اهــداف امامــت و منزلــت و جایــگاه

باعظمــت آن ،از جملــه مــواردی هســتند کــه بهدفعــات در حدیــث امامرضــا (علیهالســام)

بیــان شــدهاند .ســپس موضــوع جهــل بشــر و ناتوانــی او در تعییــن امــام و الهیبــودن انتصــاب
امــام ،مــورد توجــه امامرضــا (علیهالســام) بــوده اســت.
جهت گیريها

 3-4-1فراوانی

اصلــی
منظــور از جهــت گیريهــا ،عناویــن کلــی هســتند کــه هــر کــدام از موضوعــات
ِ
مطروحــه در متــن را شــامل میشــوند .بــه عبــارت دیگــر ،ب ـ ه جهــت ســهولت بررســی هــر

متنــی ،موضوعــات اصلــی اســتخراج شــده ،در مرحلــۀ دوم در قالــب عناوینــی کلیتــر درج
میشــوند کــه بــه آن عناویــن جهتگیــری میگوینــد.

جهتگیریهــای استخراجشــده از حدیــث امامرضــا (علیهالســام) در قالــب دو عنــوان

کلــی دســتهبندي شــدهاند کــه نمــودار آن بــه شــرح زیــر اســت:
ایــن دســتهبندي کلــی نشــان

میدهــد کــه امامرضــا (علیهالســام)

در کالم خــود بــه دو مؤلفــۀ اصلــی

توج��ه داش��تند .مؤلف��ه اول معرفــی

امــام بــا بیــان اوصــاف ،ویژگیهــا و

تبییــن مق��ام باعظم�تـ امامــت اســت
کــه در بیــان حضــرت حکــم مقدمــه
را دارد .مؤلف��ه دوم ،بیــان روش تعییــن
امــام و برطرفکــردن اختالفهــای

م��ردم در ایـ�ن زمین��ه اســت کــه در

بیــان حضــرت حکــم نتیجــه را دارد.

نمودار فراوانی جهتگیریها
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 4-2تحلیل محتواي کیفی روایت
در ایــن مرحلــه کــه خالصــه ای از یافتههــا و ایدههــای ّ
کل فراینــد تحقیــق اســت ،محقــق

ـی بیشــتری میپــردازد« .نتیجهگیــری کاری انتزاعــی و فکــری امــا
بــه تجزیهوتحلیــل ذهنـ ِ

متکــی بــر تجزیهوتحلیــل دادههاســت و منطــق و قــدرت اســتدالل محقــق جایــگاه ویــژهای
در آن دارد( ».عزتــی .)249 :1376 ،انجــام فراینــد بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در مرحلــۀ

ـل محتــوای مضمونــی ،مضامیــن دســتهبندی و موضوعات
مضمونگیــری و طــرح جـ ِ
ـدول تحلیـ ِ

پیشــنهادی بــرای ســاخت مقــوالت نهایــی مطــرح میشــود (جانیپــور(1390 ،الــف).)295 :
تببیــن امامــت در ایــن روایــت نورانــی در ســه مقولــۀ ویژگیهــا و لــوازم امامــت ،فلســفه و

اهــداف امامــت و نحــوۀ شــناخت و تعییــن امــام ،خالصــه میشــود.
 1-4-2مقوله ویژگیها و لوازم امامت

امامرضا (علیهالسالم) در تبیین ویژگیها و لوازم امامت ،پنج مورد را ذکر کردند:
 .1ویژگــی اول دارا بــودن علــم خــدادادی اســت کــه طبــق آیــات قــرآن ،خداونــد علمــی

مخصــوص را بــه برگزیــدگان خــود عطــا میکنــد .بنابرایــن ،علــم امــام اکتســابی نبــوده بلکــه

از جانــب خداونــد بــه ایشــان اعطــا میگــردد .ایــن علــم از قبیــل علــوم غیرعــادی اســت کــه

بهصــورت الهــام و تحدیــث مالئکــه بــا ایشــان ،صــورت میگیــرد .بنابرایــن ،امــام همهچیــز را
میدانــد مگــر آنچــه علمــش مخصــوص خــدا باشــد .امــام آگاهــی کامــل بــه مســائل و معــارف
دیــن و امــور مــردم دارد و بــا الهــام الهــی بــه آنچــه در مســیر هدایــت بنــدگان و انجــام وظیفــه
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امامــت خــود بــه آن نیــاز دارد ،آگاه اســت و نیــازی بــه فراگیــری از دیگــران نــدارد .امامرضــا

(علیهالس�لام) در نهایــت الزمــۀ عصمــت و مســئولیتهای امــام را بهرهمنــدی از علــم فــراوان

میداننــد.

 .2دومیــن ویژگــی امــام ،برخــورداری از مقــام عصمــت اســت کــه بــه فرمــودۀ امامرضــا

(علیهالســام) امــام منــزه از عیــوب و گناهــان بــوده و هیــچ خطــا و لغزشــی نــدارد زیــرا
خداونــد امــام را هدایــت نمــوده و هیــچ انحرافــی در او وجــود نــدارد .امامرض��ا (علیهالسـلام)

خلیفــه و حجــت خــدا بــودن و دعــوت بــه دیــن الهــی و دفــاع از آن را علــت ضــرورت عصمت

بــرای امــام میداننــد.

 .3س��ومین ویژگیــ اینــ اســت کهــ ام��ام از نسلــ حض��رت ابراهی��م (علیهالس�لام) و از

خانــدان قریــش و بنیهاشــم اســت .امــام از اهــل بیــت پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و از
فرزن��دان ام�اـم عل��ی (علیهالسلـام) و حضــرت فاطمــه (ســاماهللعلیها) اســت .در اجــداد

امــام هیــچ طعــن و عیبــی وجــود نــدارد و نســل ایشــان از شــریفترین نسلهاســت.

 .4چهارمیــن ویژگــی امــام ایــن اســت کــه بــر همــه افــراد برتــری دارد و یگانـ ۀ زمــان خــود

اســت .امــام در فضایــل بیماننــد بــوده و هیــچ مثــل و نظیــری بــرای او وجــود نــدارد .فضایــل

امــام اکتســابی نیســت ،بلکــه خداونــد از جانــب خــود همــۀ فضیلتهــا را بــه امــام اختصــاص
داده است.

 .5پنجمیــن ویژگــی امــام ،داشــتن شــرح صــدر ،قــدرت و شــجاعت در امــر امامــت اســت

زیــرا الزمــۀ تربیــت و هدایــت انســانها داشــتن حلــم فــراوان اســت .امــام یاریشــده از
طــرف خداونــد اســت و خــدای متعــال امــام را نیرومنــد در جنــگ ،دیــن و احــکام آن قــرار
داده اســت .لــذا امــام در اجــرای حــدود و احــکام و امــور امامــت ،بــا شــجاعت و قــدرت عمــل

میکنــد و هیــچ ضعــف و ترســی در او راه نــدارد.
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 2-4-2مقوله فلسفه و اهداف امامت

امامرضــا (علیهالســام) در تبییــن مقولــۀ فلســفه و اهــداف امامــت ،بــه دو مفهــوم اشــاره

فرمودنــد:

 .1امامرضــا (علیهالســام) در تبییــن جایــگاه امامــت میفرماین��د کــه امامــت مقامــی رفیــع

و باعظمــت اسـ�ت کــه حت��ی از مقاــم نب��وت باالتــر اس��ت .امام��ان (علیهمالس�لام) جانشــینان

خــدا و رســول او هســتند کــه حــقّ امــر و نهــی و حکومــت بــه ایشــان داده شــده اســت .امامت
کاملکننــدۀ دیــن و گســترشدهندۀ اســام درهمــۀ ابعــاد اســت و امامــان امانتــداران علــم و
دیــن و دســتورهای الهیان��د .بــا امــام حجــت خــدا بــر بنــدگان تمــام میشــود و اطاعــت اوامــر

ایشــان بــر همــگان واجــب اســت.

 .2امامرضــا (علیهالســام) در بیــان مســئولیتهای امــام بــه ایــن مــوارد اشــاره

میفرماینــد :امــام راهنمــا و حافــظ دیــن و شــریعت الهــی ،مدافــع دیــن و دفعکننــده
ضــرر و زیــان از حرمــاتاهلل اســت (امــام حرمــاتاهلل ماننــد خانــه ،کتــاب ،اوامــر و نواهــی
الهــی را هــم خــود بــزرگ مــیدارد هــم مــردم را بــه آن دعــوت میکنــد) .امــام مایــۀ
اتحــاد و حفــظ نظــام اجتماعــی مســلمانان ،قدرتیابــی آنهــا و عزتشــان اســت .امــام

تبیینگــر احــکام شــریعت و ســبب اقامــ ۀ آن بــه وجــه تمــام و شــرط تحقــق تمامیــت
آن اســت .امــام مجــری حــدود الهــی اســت و بــرای دعــوت مــردم بهســوی خــدا ،بهجــای
تهدیــد ،جنــگ و کشــتار ،از برهــان ،خطابــه و جــدل احســن اســتفاده میکنــد و هیــچ

اجبــاری در هدایــت امــام وجــود نــدارد .امــام ،رهبــر بــه ســمت هدایــت و ســعادت و ســبب
تشــخیص راه صحیــح میگــردد .امــام هنــگام بــروز فتنههــا و شــبهات ،هدایتگــر مــردم و
نجاتبخــش آنهــا از هالکــت بــوده و نهایــت دلســوزی و خیرخواهــی را نســبت بــه مــردم

دارد و پنــاه مــردم در گرفتاریهاســت.

پس از دستهبندی مضامین مرتبط با فلسفه و اهداف امامت ،نمودار زیر رسم میشود:
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 3-4-2مقولۀ نحوۀ شناخت و تعیین امام

دربــارۀ چگونگــی شــناخت و تعییــن امــام ،در روایــت بــه تبییــن ســه مفهــوم پرداختــه شــده

ا ست :

 .1امامــت عهــد الهــی اســت؛ لــذا تعییــن امــام هماننــد تعییــن پیامبــر از جانــب خــدا

صــورت میگیــرد .پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) در حجۀالــوداع بــه فرمــان الهــی ،امامعلــی

(علیهالســام) را بهعنــوان جانشــین خــود بــه مــردم معرفــی کردنــد.

 .2امامرضــا (علیهالســام) بــه ناکارآمــدی عقــل بشــر در تعییــن امــام اشــاره میکننــد؛ بــا

ایــن بیــان کــه عقــل بشــر در شــناخت صفــات ،ویژگیهــا و جایــگاه رفیــع امامــت ناقــص و

ناتــوان بــوده و هرگــز توانایــی درک کنــه قــدر و منزلــت آن را نــدارد .هیچکــس نمیتوانــد
شــأنی از شــؤون امــام را وصــف کنــد و تعییــن امــام بــا عقــل ،رأی و انتخــاب مــردم هرگــز

ممکــن نیســت و در تعییــن امــام عقلهــای ناقــص و آرای گمراهکننــده جــز دوری از حــق،

بهــرهای ندارنــد زیــرا اختیــار در صــورت وجــود شــناخت و آگاهــی از مبحــث مربــوط اســت.
لــذا ،جهــل مــردم اختیــار تعییــن امــام را از ایشــان ســلب کــرده اســت.

 .3در ایــن قســمت امامرضــا (علیهالســام) بــه نکوهــش کســانی میپــردازد کــه از انتخــاب

خــدا و پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و اهــل بیــت ایشــان (علیهمالســام) رویگــردان شــده و بــه

انتخــاب خــود روی آوردهانــد و ســرانجام آنهــا نابــودی و هالکــت اســت .امامرضــا (علیهالســام)
علــت گمراهــی ایــن افــراد را آرزوهــای باطــل ،فریبخــوردن از شــیطان ،تدبّــر نکــردن در قرآن

و پیــروی از هوسهــا بهجــای پیــروی از کتــاب خــدا عنــوان فرمودنــد.

پس از دستهبندی مضامین مرتبط با شناخت و تعیین امام ،نمودار زیر رسم میشود:
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نمودار نحوۀ شناخت و تعیین امام در کالم امامرضا (علیهالسالم)

نتیجهگیری
در ای��ن پژوهـ�ش دو کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجات مقایســه و احادیث و ابواب مشــترک

و غیرمشــترک دو کتــاب اســتخراج شــد و عنــوان بابهایــی کــه فقــط در کتــاب کافــی ذکــر

اب نَــاد ٌِر
شــده بودنــد ،مشــخص گردیــد .ســپس ،بــا روش تحلیــل محتــوا ،یکــی از ایــن ابــواب (ب َ ٌ
��ل االِ َم��ا ِم َو صِ َفات ِ��ه) تحلی�لـ و بررس��ی ش��د .در ابت�دـا ،روایــت بــه  54واحــد متن
ِ�عـ فِ��ي َفضْ ِ
َجام ٌ
کمــی،
تقطی��ع شــد و حـ�دود 163مضمــون و پیــام از آن برداشــت گردیــد .در تحلیــل محتــوای ّ
فراوانــی کلمــات ،موضوعــات اصلــی و جهتگیریهــا بررســی شــد .در تحلیــل محتــوای کیفــی،

مضامیــن استخراجشــده دســتهبندی و در قالــب س��ه مقول��ه ـ ویژگیهــا و لــوازم امامــت،
فلس��فه و اه��داف امام��ت و نح�وـه ش��ناخت و تعیی�نـ ام�ـام ـ طبقهبنــدی گردیــد.
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در مقولــۀ «ویژگــی هــا و لــوازم امامــت» اشــاره شــده اســت کــه علــم امــام اکتســابی نیســت

و از جانــب خداونــد بــه ایشــان اعطــا میگــردد و امــام بــا الهــام الهــی بــه آنچــه در مســیر
هدایــت بنــدگان و انجــام وظیفــۀ امامــت خــود بــه آن نیــاز دارد ،آگاه اســت .امــام برخــوردار

از مق��ام عصمــت ب��وده و از نسلــ حض��رت ابراهی��م (علیهالسلـام) و از اهــل بیــت پیامبــر

(صلیاهللعلیهوآل��ه) و از فرزن��دان ام�اـم عل��ی (علیهالسلـام) و حضــرت فاطمــه (ســاماهللعلیها)
اســت .امــام بــر همــۀ افــراد برتــری دارد و یگانــۀ زمــان خــود اســت .امــام در فضایــل بیماننــد
اســت و هیــچ مثــل و نظیــری بــرای او وجــود نــدارد و دارای شــرح صــدر ،قــدرت و شــجاعت در

امــر امامــت اســت.

در بخــش فلســفه و اهــداف امامــت ،بــه تبییــن جایــگاه امامــت و مســئولیتهای امــام پرداخته

ش��ده اسـ�ت .امــام جانشــین خــدا و رســول خداســت .امامــت مقامــی رفیــع و برتــر از نبــوت،

کاملکننــدۀ دیــن و گســترشدهندۀ اس�لام درهم��ۀ ابع��اد اس��ت .در بیــان مســئولیتهای
امــام ،اشــاره شــده اســت کــه امــام راهنمــا و حافــظ دیــن و شــریعت الهــی اســت .امــام مایــۀ

اتحــاد و حفــظ نظــام اجتماعــی مســلمانان ،قدرتیابــی آنهــا و عزتشــان اســت .امــام تبیینگــر

احــکام شــریعت و ســبب اقامــۀ آن بــه وجــه تمــام و شــرط تحقــق تمامیــت آن اســت.

دربــارۀ نحــوه شــناخت و تعییــن امام ،مشــخص شــد که تعییــن امام هماننــد تعییــن پیامبر از

جانــب خــدا صــورت میگیــرد و تعییــن امــام بــا عقــل ،رأی و انتخــاب مــردم ممکــن نیســت و
ســرانجام کســانی کــه از انتخــاب خــدا رویگــردان شــده و به انتخــاب خــود روی آوردنــد ،نابودی

و هالکت اســت.

در نهایــت ،مشــخص شــد برخــاف ادعاهــای مطرحشــده ،ایــن روایــت مفصــل کتــاب کافــی

لدنــی بهعنــوان اوصــاف امــام و شــاخصهای امامــت
از نصــب الهــی امــام ،عصمــت و علــم ّ
ســخن گفتــه اســت .در نتیجــه ،دیــدگاه برخــی از مستشــرقان در زمینــۀ اختــاف میــان دو

کتــاب الحجــه کافــی و بصائرالدرجــات نفــی و روشــن میشــود کــه کلینــی نهتنهــا از گفتمــان

حــوزه حدیثــی قــم دســت برنداشــته بلکــه آن را بهگونـهای نظاممنــد و در قالبــی جدیــد ارائــه

کردهاســت.
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