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ل یوا، معجوزه دلبیودر کتاب و اخبوار، عصومت ان یقی، علم حقیانوحیمطالب علوم 
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 مقدمه

در  وحیده است. کرا  آمده، ارائه یا  و روایرا با توجه به آنچه در آ وحیت یماه یعالمه مجلس

ن یو. خداوند در همه اوحی هرندیو گ وحی،، واسطه وحیدارد  فرستنده  ین نگاه سه رکن اساسیا

را بوه  وحوی، وحویا فرشته یواسطه صو  ا ا بی اا میدارد و هموست که مستق یمحور ارکان نقش

 رد.یگیصور  م یبه انتخاب و انتصاب االه وحیرندگان یگانتخاب ن یهمچن .رساندیم بیاان

کووامالا خدامحورانوه اسووت و نقووش خداونوود در  یدگاه عالموه مجلسوویوودر د وحووی ،نیبنوابرا

و هوه در  وحوی یهاه واسوطهیوهوه در ناح وحویت یمصودره یوهوه در ناح وحوی،تمام مراحل 

دگاه بوور یوون دیوودر ا وحوویاز  یفین توصوویکووامالا مشووهود اسووت. هنوو وحووی،رنوودگان یه گیووناح

ن یووا  اسووت، اسووتوار اسووت. ایووا  و روایووفا  برگرفتووه از آیکووه هماننوود توصوو ی،خاصوو یمبووان

ی و مبووان  اسووت یشووناختی و انسووانشووناختجهووان، یشووناختی معرفووتشووامل مبووان یمبووان

ت روواهر، اکتفوا بوه اجموال مطالوب علووم یو، حجیت علووم نقلویوشامل محور یشناختمعرفت

 .استدر کتاب و اخبار  یقیو علم حق یانوحی

امبر اسوت و یول صودو پیوبوودن فرشوته و معجوزه دل یشوامل مواد یشوناختی جهوانمبان

 .ستابیالقدس در انو آاار رو  ابیشامل عصمت ان یشناختی انسانمبان

 یـ نقل یبا اتخاذ روش عقل یت علوم نقلی. محور1

 یو نقلو یدر پرداختن بوه موضووعا  روش عقلو یعالمه مجلس یاز مبان یکی ،که گذشتهنان

 یاز سوو  میهسوت یشه عالموه مجلسویدر اند یانوحیت علوم یشاهد محور یاز طرف یعنی  است

کوه از هوارهوب  یعقل  دکنین مبییق عقل تیاستنبا  و از طررا ن علوم یا یمحتواایشان  ،گرید

توا  یانوحیوت علوم یدر محور یعالمه مجلس .قرار گرفته است وحیت بیرها شده و در تر یفلسف

 تبیوث اهل یابد و تنها آنچه در قرآن و احادییم یانوحیق را در علوم یرود که حقایش میآنجا پ

 .(9و1/0: 1919، یداند )مجلسیت می) ( وارد شده، درست و واقع

 یانوحیو، علووم وحویو از جملوه  یعالموه مجلسو یهاشوهیرو تنهوا منبوع اتخواذ اندیناز ا

در  یکووه از علوووم نقلوو ی،هووون فالسووفه اسووالم یگرانوویبووا د یتفوواو  عالمووه مجلسوو .اسووت

فورض و یششوان بورخال  فالسوفه بوا پوین اسوت کوه ایوانود، ادگاه خودشان استفاده کردهید

کوه فالسوفه  یکوار  ا  نرفتوه اسوتیوا  و روایوسورا  آ شوده بوهیوهش تهیاز پو یفکر یمبان
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کووه  یعنصوور  دنوودکرل یووخووود تأو یرا بووه مبووان یانوحیووو علوووم  نوودآن را انجووام داد یاسووالم

در  دهوود ومیا  یووت رووواهر قوورآن و روایووه و حکووم بووه حجکووردز یووداا از آن پرهیعالمووه شوود

 م.یپردازیبه آن م یاصل بعد

ده یوود وحووی،ن بیوویاز جملووه در ت ی،عالمووه مجلسوو فا یتوصوو ین اصوول بوور تمووامیووا تووأایر

 یجووا یاسووت و در جووا یعلوووم نقلوو وحوویف یف عالمووه در توصوویرا محووور توصوویووشووود. زیم

ر گیرنوده وحوی، بوا محوریووت د ،نمونووه. بورای ت کووامالا مشوهود اسوتیون محوریومباحوث او ا

بووودن  بیا  اسووت کووه حکووم بووه انتصووایوو( و روا90 :فوواطر  99 :اعوورا   99: عموورانآیووا  )آل

 1د.کنیخداوند م یاز سو ،است وحیرنده یکه گ بی،ن

 ت ظواهری. حج2

و سور  کنویمده اذعوان ی) ( به ما رس تبیچه از جانب اهل آن هرباید به صدو شان معتقد است یا

بوه رواهرش اقورار  یدشان را بفهمد، بایاز اقوال ا بیمطلد اگر عقل نتوان یحت یم.م فرود آوریتسل

 .(914: 1911، مجلسی) نکنیمانکار آن را و  کنیم

ت عقوول یل عوودم صووالحیووو بووه دل یانوحیووت علوووم یوواسوواس محور بوور یعالمووه مجلسوو

را در  ین عقلویرد، دخالوت هنویوگیو اصوول آنهوا از قووه وهوم سرهشومه م یکه مبوان یفلسف

دسوتاورد  تورینمهمرو یوناز ا .تابودیوهوم اسوت، برنم یکه به نظور عالموه مسواو ی،علوم نقل

دن بووه یکنوود و آن را سووبب رسوویا  اسووت، محکوووم میووا  و روایوول آیووکووه تأو را، عقوول نیووا

 .داند )همان(یکفر و الحاد م

 :)هموان یسوتن یا  موضوو  و انکوار آن فاصولهیول یون تأوبوی ی،از نظر عالموه مجلسو

ل زد. در واقووع عالمووه یوودسووت بووه تأو وحوویماننوود  ید در موضوووعیوورو نبایووناز ا. (914و  914

رد و بوه شود  یپوذیت روواهر را میودر تعوارض نباشود، حج یا  عقلویهیکه با بود یمسائلدر 

 .کندمین موارد اجتناب یر ایل در غیاز تأو

ا  یون صوور  اسوت کوه آنچوه از روواهر آیبود وحوین اصل در ارتبا  با موضوو  یا تأایر

رد و یوگیقورار م یدگاه عالموه مجلسویودر د وحوین بیویشوود، موالک تیا  اسوتفاده میو روا

ه ا  آمووده، بوویووا  و روایوورد آنچووه در روواهر آیوون رووواهر صووور  بگیوودر ا یلیوأآنکووه تووبی

بوودن  یا  بور موادیوهوون روواهر روا ،مثوالرای بو .دشوویاسوتفاده مو وحویف یعنوان توص

ن رووواهر اسووتفاده یووبووودن فرشووتگان را از ا ی، مووادیح دارنوود عالمووه مجلسوویفرشووتگان تصوور
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 مطوور  اسووت وحوویعنوووان واسووطه ه بوو وحووی، نقووش فرشووته وحوویکوورده کووه در مبحووث 

 .(41/171: 1919)مجلسی، 

 یانوحی. اکتفا به اجمال مطالب علوم 3

ا  و یود به رواهر آیحجت است و با یانوحیرواهر علوم  ،ذکر شد یکه در اصل قبل یطورهمان

و خووض و وجوود نودارد  یل روشونیکه تفصو ییدر جا ی،عالمه مجلسبه نظر . کردا  اکتفا یروا

وجود  یجه احتمال گمراهیدر نتو  شودیل دادن به موضو  منجر به حکم به رن و گمان میتفص

ی و قضا و قدر، تفکر در ذا  خدا و معواد، علوم اجموالهمچون  یموضوعات دارد و نیز در خصود

را یون امور ضورور  نودارد. زیخوض در ا و تفکر و است یشده کافاعتقاد به اصل موضو  مطر 

 رانه از جانوب خداونود متعوال بویو به طور مخف یان داردامبر جرین خدا و پبیاست که  یامر وحی

نکوه نظور یتور ام  مهمیتیسمجاز هم ن یو ما مکلف به تفکر در آنها نبوده و حت شودیامبر القا میپ

ر نظور د ،نیت به همراه دارد. بنابرایسرا که مطابق واقع ن ین امور خطر اذعان به اموریدادن در ا

د بوه هموان یوبااسوت ل نبوده یا  به تفصیا  و روایح مطلب در آیتوض یاگر جا یعالمه مجلس

 .(90: 1911مجلسی، )هیزی بر آن نیفزود اجمال قناعت کرد و از طر  خود 

را یوآشوکار اسوت. ز بین نگواه بوه خوویودر ا وحویت یل کُنه و ماهین اصل در تفصیا تأایر

ا  یواموا هوون جزئ ،دانودیامبرش میون خودا و پبوی یبواطرا ارت وحوی یعالموه مجلسو هرهند

ی را التیتفصوو ،ز بووه آن قناعووت کووردهیووان نشووده عالمووه نبیوو یانوحیوون ارتبووا  در علوووم یووا

از  الا اجمواا  یودر روا ،مثوال رایده اسوت. بوکورنوب خوود بور آن اضوافه نهمانند فالسفه از جا

امبر دسووت یووآن بووه پ کووه در ااووراضووطراب و دلهووره ای م و حالووت یمسووتق وحووی ینیسوونگ

ن یووقووت اینکووه حقیااز ( و 11/041 :1919، یان آمووده اسووت )مجلسوویووداده، صووحبت بووه میموو

ز بوه یوعالموه ن .اموده اسوتیان نیوبوه م یداشوته، صوحبت ین آاواریم هه بوده که هنویامر عظ

 ده است.کرا  آمده، اکتفا یدر رواکه  وحیف ین مقدار از توصیهم

 در کتاب و اخبار یقی. علم حق4

شان یدر اعتقاد ا ،گریبه عبار  د .است یانوحیهمان علوم  یقیعلم حق ی،دگاه عالمه مجلسیدر د

تنها منبوع  ،طبق آنچه در آاارش آمده، روند. از نظر عالمهیث محور علوم به شمار میقرآن و احاد

 یانکنود کوه در دوران جوویح مین امر تصوریبه ا بحاراالنواردر  یو است. یانوحیمعرفت، علوم 
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 یافته است که تنها علم و معرفتیمطالعه و درک کرده و در بیش را به خویعلوم متداول زمان خو

 یرد. عالمه زموانیگیت موحی نش راب کند فق  از سرهشمه یتواند رو  تشنه انسان را سیکه م

در علوم ر یو به دنبال سترک کرد هر آنچه را تا آن زمان خوانده بود،  نکته تفطن یافت کهن یبه ا

 .پرداختث در موضوعا  مختلف یا  و احادیآ یبه گردآور یواقع

" من همه دانش را در کتاب خداوند که هیچ باطلی بر آن راه نمی یابود و نیوز اخبوار اهول بیوت  

ریان جیافتم که ذخائر علم الهی و زبان گویای وحی الهی اند. و به لطف الهی یقین پیدا کردم که 

 .(9و1/0همان: ) زالل وحی نباشد فائده و نتیجه ای ندارد دانش اگر از سرهشمه

اسوت  یادگاه به گونهین دیدر ا(،  )ن یث معصومیقرآن و احاد یعنی ی،انوحیعلوم  ینقش محور

حوق از جملوه  ،شیهواکه اصول و فرو  همه معار  برگرفته از آن است. البته عالموه در کتواب

ن حوال در ارائوه یکند و در عیاقامه م ،بحث اصول یعنی ،اابا  خدا و نبو  در ی، ادله عقلالیقین

،   هموو01وو14 :1911 ی،)مجلس ( استفاده کند )ت بیاهل  ید از ادله عقلکوشمیز ین یادله عقل

 أن منشویوقوت علوم از این اصل کوه حقیرش ایبا پذ یعالمه مجلس ،در واقع (.71و1/14: 1971

م در برابر یسر تسل ،آنها را کنار گذاشته یعار  بشررد، با وجود تسل  بر علوم و میگیسرهشمه م

 یانوحیوق علوم یقت آنچه را از طریاو نتواند حق ینکه عقل فردیولو ا، آوردمیفرود  یانوحیعلوم 

 (.71و1/14: 1971، ید )مجلسکنده، درک یرس

وارد شووده  راجووع بووه وحوویث یوود و احادیووهوور آنچووه در قوورآن مجدربوواره شووان یرو انیوواز ا

 بووه نظوورل در آنهووا را بسووته اسووت. یوووأد و راه تکنوویه اسووت و بووه آنهووا اذعووان مووکووردبحووث 

ل در یووأراد و تیو، فوتح بواب اینویدبویدن بوه الحواد و ین عامل رسویتربزر  ی،مجلس عالمه

ان بیووث یووم در برابوور آنچووه قوورآن و احادیاد و تسوولیوواسووت و در مقابوول انق ینووید یهوواگزاره

ن یوبوا توجوه بوه ا .(914 :1911، ی)مجلسو دانودین میقویموان و یعموده اسوباب اکننود را یم

قوورآن و  ی، یعنوویانوحیوواز منبووع علوووم  وحووی بووارهفا  عالمووه دریتوصوو کووهانهمچن ،اصوول

فا  بوور آنهووا اسووتوار ین توصوویووکووه ا اییاصووول و مبووان ، ارائووه شووده،ن ) (یث معصووومیوواحاد

 د.شویآنها استخراک م یالهز از البیاست ن

را بوا توجوه بوه یوز .کوامالا مشوهود اسوت وحویت یوف ماهین و توصبییصل در تن ایا تأایر

رنووده یو گ وحویواسوطه  وحوی،ت یمصوودر یعنوی وحوی،ا  اسوت کوه سووه رکون یوا  و روایوآ

انود، ن بواره ارائوه دادهیودر ا یانوحیوعلووم را اسوت و عالموه هور آنچوه  ییقابل شناسوا وحی،

عالموه  یمبنوا ،اسوت وحویانگر اقسوام بیوکوه  ی،سووره شوور 41ه یآ ،مثال رایآورده است. ب
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د و کنویح مویم را تشوریرمسوتقیغ وحویکوه  یاتیوروانیوز قرار گرفتوه و  زمینهن یدر ا یمجلس

 وحووینشسووت و ی)د( م امبر اکوورمیوودر خوودمت پ یابووه ماننوود بنووده وحووینکووه فرشووته یا

را در کتوواب و  یقوویعالمووه هووون علووم حق .(11/041 :1919، ید )مجلسوویرسووانیرا م یاالهوو

 ده است.کرف یتوصنیز را  وحیواسطه  یاتین روایکند مطابق هنیم وجوجستاخبار 

 بودن فرشته ی. ماد5

آنهوا  یهوایژگیقوت مالئکوه و ویعنوان حقبا  بیعالمه در کتاب السماء و العالم بحاراالنوار در با

داند که با حواس رواهر یهوا م)د( مالئکه را از جنس  امبر اکرمیپ در آنآورده است که  یتیروا

د بوه ینبید مالئکه را بیقادر باش یینابیاد شدن قوه یاگر با زگوید مید و در ادامه نشویمشاهده نم

امبر اکرم به یث پین حدیدر ا. (41/171 همان:) یستن بشر است و فرشته نید اییگویطور حتم م

قوادر بوه  هاانسانآنها غالب  یکه به جهت لطافت ماده وجود کردهح یبودن فرشتگان تصر یماد

در  .ندتهست یقابل رؤ هاانسانا به شکل ما هآن یی،نابیت قوه یو در صور  تقو ندتیسدن آنها نید

امبر اکورم اشواره کورده یوپ یل از سوویوهمچوون جبرئ یادن مالئکهیعالمه به د یگریت دیروا

او بوده،  یششصد بال برابرائیل را به صور  فرشته ای که ج)د(  امبر اکرمیدار پین دیاست.درا

 .(174 :ده است )همانکرن و آسمان را پر ین زمبیداشته که  یو هنان عظمت ده است ید

بال  سهبال دارند، قسمی که  دورا بر سه قسم دانسته  قسمی که الئکه م یگریث دیو در حد

االاة اجزاء فجزء لهم  ی)د( المالئکة علبی قال الن» دارند:ههار بال  دارند و قسم دیگری که

 2.(171 :)همان« جناحان و جزء لهم االاة اجنحة و جزء لهم اربعة أجنحة

، از دهدمیقت مالئ  ارائه یدر باب حق یعالمه مجلسکه  ،لبین قیاز ا یثیث و احادین حدیا

بحث او در  یمبنا یدگاه عالمه مجلسیدر د ین اصلیت دارد. هنیبودن فرشتگان حکا یماد

افت یرا به صور  مسمو  در وحی ،است که در آنجا فرشته وحیوساطت فرشته در رساندن 

امبر یبوده که پ یارساند. نزول فرشته به گونهیشده میا متمثل یامبر به صور  اصلیبه پو  کرده،

 دند.یشنیاو را م یدند و صدایدیآن را م 3از اصحاب یو بعض

 . عصمت انبیا6

کلینی،   04/107: )هماند دگان او هستنیمطلق خداوند سبحان بر آفر یهاحجت یامبران االهیپ

ان در اموان نباشود یو عصو حال پرسش این است که کسی که معصوم و از خطا(. 1/011: 1911
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) (  که از امام رضوا یثیدر حد یعالمه مجلس؟ بر خلق باشد یتواند حجت مطلق االهیهگونه م

 شود:یمتذکر مرا گونه خطا و لیزش  معصوم و مصون بودن آنها از هرکند ینقل م

ن یا ینه او را برایند سیگزیامور بندگانش برم یهمانا بنده آنگاه که خدا او را برا

به او  گذارد و علم رایعه میحکمت را به ود یهاکند و در قلب او هشمهیامر فراد م

شوود یر نمیماند و از حق در تحیفرو نم بیچ جوایکند. پس بعد از آن در هیالهام م

هوا و لیوز از خطاهوا و لیزش .است ید االهید و موفق و مورد تسدیو او معصوم و مؤ

 .)همان( ها در امان استخوردن

ن امور اختصاد داده است تا حجت او بر بندگانش و گواه او بور خلقوش باشود. یخداوند او را به ا

توا آخور  از ابتودا یار، رسول خدا و ائمه هدیح بسیث صحیق احادکند که بر طبیح میعالمه تصر

ان در یاز سوهو و خطوا و نسو ،دهکورد یم و تسدیا را تعلهالقدس آنرو   دندیالقدس مؤعمر به رو 

 .(94: 1911دارد )همو، یامان نگه م

بر اساس  .قرار گرفته است یعالمه مجلسبحث  یمبنا وحیرنده یدر مباحث گ بیعصمت ن

چ یه ،کامالا از خطا مصون بوده وحیو ابال   یکه دارد در تلق یبه جهت عصمت وحیرنده یگآن، 

دگاه عالمه یدر د وحی ین در ارزش معرفتیهمچن زند.از او سر نمی زمینهن یدر ا یانیخطا و نس

د مردم رسانیآنچه را که او به مردم م ،آن بوده یکننده ارزش معرفتینتضم بیعصمت ن یمجلس

 ده و صد در صد به آن اعتماد کنند.کر یتلق یااله وحیتوانند به عنوان یم

 ابی. مبدأ نبوت ان7

ا و هنگام بعثت ین دنیامبران نه در ایمبدأ نبو  پ ،دهدیارائه م یکه عالمه مجلس یاتیبر طبق روا

از حضور   یکه عالمه مجلسو یثیحد .گرددیآنها باز م یبلکه به عالم اروا  و خلقت نوران ،آنان

، ی)مجلسو« ن الورو  و الجسودبین او ین الماء والطبیاا و آدم بیُکنت ن»آورد ی)د( م رسول اکرم

بود و به مقام نبوو   بین عالم نیامبر اسالم قبل از این امر دارد که پی( اشاره به ا11/071 :1919

 یامبر در عوالم قبول طویکه پ یبه کماالت هاامبر وجود دارد که در آنیدرباره پ یثیاحاد. ده بودیرس

 بیموده است که در هر حجایرا پ بیامبر اکرم دوازده حجایت پین روایدر ا شده است.، اشاره کرده

 :1971ح خدا مشیول بووده اسوت )هموو، بین مد  به ذکر و تسیکرده و در ا یهزاران سال س ر

 .(11و9/17



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

48 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

امبر بووده اسوت و یو)د( در آن عوالم پ اکورم بویکوه ن داردن امور داللوت یا رت اول بیروا

 ینشوان از عظموت و بزرگواسوت کوه مراحول کموال بور آن حضور   یاز ط یکات دوم حیروا

 ین کسوواننخسووتیا بیووان ،امبر اکوورمیووثوواو، بعوود از پیث میووامبر اکوورم دارد. در احادیووشووخا پ

در  .اندشوده یبنوداسواس آن درجوه نود و بوراهمثبوت داد پاسو در عوالم ذر بوه خودا که بودند 

م یثواقهم و منو  و مون نوو  و ابوراهین مبیویاو اذ أخوذنا مون الن: »آن آموده اسوتاز قر یاهیآ

ه عالموه یون آیول ایوذ .(1 :)احوزاب«  یثاقواا غلویم و أخوذنا مونهم میابن مر یسیو ع یو موس

 ین کسوواننخسووتیا بیووثوواو، انیکنوود کووه در آن بووا اشوواره بووه عووالم مینقوول م یثیحوود یمجلسوو

 .(4/091 :1919)همو،  ی از آنها گرفته شدت االهبیثاو به ربویشوند که میدانسته م

ه خداونود یوآایون در و  انودامبر بودهیوثواو پیا در عوالم مبیوت، انیوه و روایون آیوبا توجه به ا

امبر یوآورد کوه پیاد کورده و افضول آنوان را بوا نوام مویوآنهوا از تواش، بیمان بر ربویاز گرفتن پ

امبران یووپ یامبریوونووه تنهووا در آن عووالم پ ،نیز افضوول اسووت. بنووابرایووان آنووان نیووماسووالم در 

 .شده استز مشخا یبلکه درجه و مقام آنان ن ،ت شدهبیتث

ت بیو، ترکوردهن اصول و مبنوا اسوتفاده یودر ا یکوه عالموه مجلسو یاتیولذا با توجه بوه روا

 یکووردن مراحوول کمووال از سووو یا و طوویوون دنیووا از طوور  خداونوود در عووالم قبوول از ابیووان

رنووده یگ یاز سووو وحوویافووت یدر ینووه را بوورایزم ،)د( امبر اکوورمیووخصووود په بوو ،امبرانیووپ

 یرنودگی  و گید شورایوبا ،اسوت وحویرنوده یکوه هموان گ بوی،د. در واقوع نکنویآماده م وحی

 رد.یگوحی قرار ق یرا داشته باشد تا مورد خطاب خداوند از طر وحی

 امبریل صدق پی. معجزه دل8

امبر اسوت. یومعجزه و داللت آن بر صدو پ وحی خصوددر  یعالمه مجلس یگر از مبانید یکی

ن امور یول ایودل .رفته استیل صدو نبو  پذیاست که معجزه را به عنوان دل یاز جمله کسان وی

 یاالهو وحویاو بوه عنووان  یهاشده و در مرحله بعود گفتوه ییشناسا یامبر واقعین است که پیا

ن یهنو یمودع بویطلیی هون شوهر  قودر هازهیکه به جهت انگ یود. هه بسا کسانرفته شیپذ

ن یوصادو از کواذب وجوود داشوته باشود. در ا ییشناسا یبرا ید راهیبا، نیهستند. بنابرا یمسند

توانند یق معجزه میاز طر هاانسان ی،دگاه عالمه مجلسیق، معجزه است. لذا در دین طریا یدگاه،د

اسوت از طور  خودا اسوت،  یجه گفتار او را که مدعید و در نتکننق یامبر را تصدی  پی یامبریپ

د یواب یانودهینوده خداسوت و هور نمایامبر نمایوداند کوه پین مین امر را ایل ایرند. عالمه دلیب ذ
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را او  ینودگیق نمایشده از جانب او( داشته باشد توا موردم تصودیبدر خور منوب عنه )نا یانشانه

 یهوایژگیکند که با توجه بوه ویامبرانش عطا میاست که خدا به پ یاه و نشانهیه آمعجز .بکنند

ان به آن و مقوارن بوودن بوا یصادر شدن، عجز بشر از ات یعبیط یبرخال  مجرا یعنی ،خاد آن

ن برساند که آن شخا از طور  خداسوت و کلموا  او یقین یتواند مردم را به اینبو ، م یدعو

 .(01و14 :1911)همو،  وحی استکالم خداست و آنچه آورده همان 

شووده اسووت و در  تأکیوودن اموور یدهوود بوور هموویارائووه م یکووه عالمووه مجلسوو یثیدر حوود

 پرسود،میامبران یوکوه از علوت معجوزه داشوتن پ ی) ( در پاسو  بوه شخصو امام صادو یتیروا

 اند:امبران دانستهیل صدو پیزه را دلآن حضر  معج

امبران و رسووالنش و بوه شوما معجوزه عطوا کورد؟ یول خداونود بوه پیوبه هه علت و دل

 یاکوه آن را آورده اسوت باشود و معجوزه نشوانه یبور صودو آن کسو یلیآنکه دل یبرا

 یایش )اوصوویخووو یهوواامبران و رسوووالن و حجووتیوواسووت کووه خداونوود تنهووا بووه پ

( کوواذب بورمال شووود ی( صوادو و کووذب )مودعایتووا صودو )موودعا دهودیامبران( میوپ

 (.1/100: 1911صدوو،   11/71 :1919)همو، 

 القدس. آثار روح9

تووان یکوه از آنهوا م اییگور از مبوانید یکوی، وحویاز  یفا  عالموه مجلسویبا توجه به توصو

هموراه  یاالهو یابیوکوه بوا اناسوت  یالقدس بوه عنووان رو  پنجمورو رش یاستخراک کرد، پذ

دهود کوه در یامبران میوبوه پ یازاتیون رو  امتیوا .آنوان دارد یاست و آاوار خواد خوود را بورا

 ین آاوار احاطوه علمویواز جملوه ا  اسوتمهوم ار یبسو یدگاه عالموه مجلسویودر د یشناسوحی

 یان احاطوهیهنو  و منظور اوسوت ان عورش و فورش در مودعی کوه موابیابه گونه ،امبر استیپ

 بندد.یمرا  بر وحی یگذارتأایرطان در ینفوذ ش یهاراه

آنجوا کوه آن  ،کنودی) ( اسوتناد م ش اموام بواقریبوه فرموا زمینوهن یودر ا یعالموه مجلسو

 د:یگویالقدس در آنها سخن مو آاار رو  ابیحضر  از اروا  ان

وه و رو  القورو  ایمان، رو  حیوا ، رو القدس، رو   پنج رو  وجود دارددر انبیا و اوصیا 

س س گفوت: ای  .داندین را میر زمین عرش تا زبیجابر  یا القدسشهو . به وسیله رو 

شوود و موینه غافل که القدس شود مگر بر رو حادث میاروا  جابر  دو هیز بر همه این 

 4.(04/44 :)همان پردازدیمحاصل بیبه امر نه 
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 ییار بوواالیدر مرتبووه بسوو یرا از طرفوو یاالهوو یابیووالقوودس انهنووین حمووایتی از سوووی رو 

ن مرتبووه یووب ایکووه موجووب آسوورا  ییهوواگوور راهید یدهوود و از سووویمعرفووت قوورار مو از علووم 

ن یجووه هنوویدر نت .بنووددیبوور آنهووا م ،ان و خطووایهمچووون سووهو و نسوو ،دشووویموو یعلموو

ی بووه عنوووان رسوووالن االهوو یانوود وقتووافتهیراه  یمعرفتوو یبوواال یهوواکووه بووه افق هاییانسووان

چ کووم و کاسووت و در یهوو آن بوویو حفوو  و ابووال   وحوویافووت یدر در، کننوودیم ینوویآفرنقووش

 د.کننوریفه میت دقت انجام ینها

از  یاریاسوت و بسو یدر نگواه عالموه مجلسو وحویخوود  یبورا یین اصل نه تنهوا مبنوایا

 یمبنوا ،بور آن اسوتوار اسوت وحویرنوده یخصوصاا مطالب مربوو  بوه گ وحیمسائل مربو  به 

را مطابقوت بوا واقوع کوه ارزش یوز نیوز هسوت.دگاه یون دیودر ا وحی یگذارشی ارزبرا یمهم

 د.شوین مین اصل تأمیبا ا یکند به روشنیرا مشخا م وحی یمعرفت

 یریگنتیجه

 یانوحیوقوت علوم را در علووم ی، حقیشوناختییر معرفت  تییدر  یدر اوان جوان یعالمه مجلس

بگذارد و تمام همت خود را صور  شود علوم متداول زمان خود را کنار ین امر سبب میند. ابییم

المعوار  ترین دایر مهمر نگرش یین تییجه ای. در نتکند یانوحین علوم بییب و تیو تبو یآورجمع

د کورث یحد یبه گردآوراقدام  ینیل عناوی. عالمه ذشودمین یبحاراالنوار تدو یعنیعه یش یثیحد

عالموه  نکرده بودند. یآوریث مربوطه را جمعا  و احادین آیعناوآن ن تحت یکه تا آن روز محدا

عرضوه شوده باشود  یانوحیوق منابع یه صرفاا از طرک یمعرفتناشی از  کرد نوعی خألاحساس می

را در قالوب موضووعا   یش را به کار بست تا معار  اسوالمیرو تمام همت خویناز اوجود دارد. 

 پور شوود و یخأل معرفتاین تا کند تشنگان آن عرضه  یا  برایا  و روایگوناگون با استفاده از آ

 د.نشوگر مصادره یبه نفع علوم د یق شرعیو حقا یانوحیعلوم  یمبانترتیب بدین

 فهرست منابع

 قرآن. 

 البالغهنهج. 

 جا.بی، تحف العقول تا(.)بی ، ابومحمد حسنیحران  

 انتشارا  واوو.یمحمدرضا کاشف :می، نگارش و تنظمالئکه (.1914) ، محمدیشجاع ، 
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 ة.یدریالمطبعة الحنجف: ، ون اخبار الرضایع (.1941)ه یبن بابو یصدوو، احمد بن عل 

 ---------- هاپ نجف.یاالمال (.تا)بی ، 

 ---------- (1911 .)ه.یدریمکتبة الحنجف: ، عیعلل الشرا 

 ---------- (1944.) 0، کالطبعة الثانیةة، یالکتب االسالم دارتهران: ، ن و تمام النعمةیکمال الد. 

 ---------- د.یانتشارا  مکتبة مفقم: ، االخبار یمعان (.تا)بی 

  ؟؟؟: ، تهرانیباغ: میرزا محسن کوههمقدمه ،بصائر الدرجا  (.تا)بیصّفار. 

 هاپ نجف.االحتجاک (.1911) یطبرس ، 

 نجف.، هاپ یر قمیتفس (.1917)م یبن ابراه ی، ابوالحسن علیقم 

 1ک، هاپ سوم ،ةیالکتب االسالم دارتهران: ، یاصول کاف (.1911)عقوب ی، محمد بن ینیکل. 

 9و  1ان، انتشارا  سرور، ک یامام ید علیس :قیتحق ،ا  القلوبیح(. 1971) باقر ، محمدیمجلس. 

 ---------- (1911.) انتشارا  کانون پژوهش اصفهان. ،نیقیحق ال 

 ---------- (1949.)   ة.یالکتب االسالم دارتهران: ، العقولمرآ 

 ---------- (1919.) 44و  49و  01، 04، 11، 11، 1ه، ک یالکتب االسالم دارتهران: ، بحار االنوار. 

 هانوشتپی

                                                            
: 1919  هموو، 174وو9/179: 1971)مجلسوی، « کنت نبیوا واددم بوین المواء والتّوین أو بوین الورو  والجسود. »1

 .(011و11/017

االقطار ارکوانهم، و منهم الثابتة فی االرضین السفلی اقدامهم و المارقة من السماء العلیا اعناقهم و الخارجة من . »2
 .(91: 1914: شجاعی، . ن، خطبه اول، البالغهنهج) «و المناسبة لقوائم العرش اکتافهم

 .(011و  11/017: 1919  همو، 174و  9/179: 1971مجلسی، )) ( است  . منظور از اصحاب، حضر  علی3

فقهوم اّ ل و یوؤتیهم مون مخوزون علموه و ) (  ان االنبیاء و االئمة»فرماید: ) ( می . و در روایت دیگر امام رضا4
: 1944صودوو،   1/011: 1911لینوی، ک) «حکمه ما ال یوتیه غیرهم فیکون علمهم فووو علوم اهول زموانهم

 .(04/107: 1919  مجلسی، 111 تا:همو، بی   0/171



 

 


