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  مقدمه
وه عال. از جمله موضوعات مهم و مطرح در طول تاریخ فرهنگ اسالمی است فضائل و مقامات اهل بیت

ای به شناساندن و معرفی این مقامات داشتند، بخش بزرگی از جامعه اسالمی  که اهتمام ویژه بر خود اهل بیت

در جستجو و کنکاش برای فهم و به دنبال آن بازگویی این فضائل  به خصوص اصحاب و شیفتگان اهل بیت

. ین مقامات و فضائل اختصاص یافته استبودند، از این رو بخش وسیعی از منابع حدیثی شیعه به نقل و تبیین ا

  .صفّار قمّی است» بصائر الدرجات«از جمله این منابع کتاب 

و تبیین مقامات معنوی آنان  آوری و تدوین روایات مربوط به جایگاه اهل بیت این کتاب از پیشگامان جمع

به این ویژگی، کتاب مورد  با توجه.  های ویژه اهل بیت ها و آگاهی بوده است، به خصوص در موضوع دانش

انگیز اهل  کسانی که در صدد اثبات فضائل حیرت. توجه و عنایت محققان و پژوهشگران قرار داشته و دارد

کنند، و  استفاده می هستند از این کتاب به عنوان منبعی سرشار از روایات بازگوکننده فضائل اهل بیت بیت

کنند به برخی از روایات این کتاب  متهم می ت غلوآمیز در مورد ائمهگروهی دیگر که شیعه را به داشتن اعتقادا

در این میان برخی از محققان که پیرو مکتب اهل بیت هستند به این کتاب به دیده تردید و انکار . کنند میاستناد 

هایی چون  روایات، که در کتاباین بسیاری از » مکتب در فرایند تکامل«از جمله صاحب کتاب . کنند نگاه می

  ١.نقل شده را حاصل تالش غالیان و مفوضه دانسته است... کافی و بصائر الدرجات و

های روشن و قطعی از قرآن، روایات معتبر و معیارهای عقلی ارائه دهد، صرفاً  نویسنده فوق، بدون آنکه مالک

دادهای تاریخی در نحوه گرچه روی. با پرداختن به مباحث و استنتاجات تاریخی به چنین نتایجی رسیده است

                                                
ـ  ٧٠ش، ص  ١٣٨٦تشارات کویر، هاشم ایزدپناه، تهران، ان: ک، سید حسین مدرسی طباطبایی، مکتب در فرآیند تکامل، ترجمه.ر. ١

١٠٧.  
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توان  باشد، اما در مقام سنجش درستی یا نادرستی یک عقیده یا فکر نمی مؤثر می... گیری فرهنگ، عقائد و شکل

  .به تحوالت و وقایع تاریخی تکیه کرد

هایی از تاریخ امری غیر قابل انکار است اما این مسأله  های غالت و مفوضه در دوره آری، ظهور و بروز گروه

انکار شود، فضائلی که با مبانی و  تواند دلیلی باشد برای این که بسیاری از مقامات و فضائل اهل بیت نمی

ها و  مستندات معتبر قابل اثبات است، بنا بر این در بررسی غلوآمیز بودن روایات نکته بسیار مهم استخراج مالک

  .مفاهیم غلوآمیز را اثبات یا انکار کرد ها اشتمال روایتی بر  معیارهایی است که بتوان با آن مالک
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  کلیات تحقیق

  موضوع تحقیق. ۱

با توجه به این که کتاب . کتاب بصائر الدرجات از منابع مهم حدیثی به جای مانده از قرن سوم هجری است

انه پیدا در عالم هستی و ناظر به مقامات معنوی آنان است بسا این گم در صدد بیان جایگاه وجودی اهل بیت

شود که ممکن است ادبیات و معارف غالت توسط صفار به این کتاب راه یافته باشد، همچنان که برای برخی از 

پیش آمده بود، در دوران معاصر نیز برخی محققان بسیاری از روایات موجود در این ای  شبههعلمای پیشین چنین 

قابل برخی دیگر رد این اخبار و عدم اعتقاد به مضامین اند، در م کتاب را محصول تالش غالیان و مفوضه دانسته

با توجه به این که بیشتر حجم کتاب روایات مربوط به علم اهل . دانند آنها را باعث غلطیدن در وادی تقصیر می

را تشریح کرده و آن را با  است، این تحقیق به دنبال آن است تا دیدگاه کتاب در مورد علم اهل بیت بیت

ها و معیارهای غلو، روایات  در ادامه ضمن تبیین مالک. نمایدمقایسه ابع حدیثی به خصوص کتاب کافی دیگر من

گیرد، تا جایگاه کتاب و روایاتش از این نظر روشن  موهم غلو از میان روایات علم اهل بیت مورد بررسی قرار می

  .شود

  سؤاالت تحقیق. ۲

  نه معرفی شده است؟در کتاب بصائر الدرجات چگو علم اهل بیت. ۱

  این دیدگاه تا چه حد با دیگر منابع معتبر حدیثی به خصوص کافی انطباق دارد؟. ۲

  معیارهای شناخت روایات غلوآمیز چیست؟. ۳

  توان غلوآمیز دانست؟ های فوق کدام یک از روایات موجود در بصائر الدرجات را می با توجه به مالک. ۴
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  فرضیات تحقیق. ۳

های منحصر به فردی هستند که برخی از این  دارای علم ویژه و آگاهی ات کتاب، اهل بیتبر طبق روای. ۱

  .نماید آمیز می علوم اعجاز

  .باشد بخش مهمی از این دیدگاه قابل انطباق با دیگر منابع معتبر حدیثی شیعه می. ۲

  .باشد می پذیر های عقلی امکان سنجش روایات با معیارهای قرآن، روایات معتبر و مالک. ۳

ها هم با تحقیق و تدقیق در آیات و احادیث  باشد، هر چند همان تعداد اندکی از روایات بصائر موهم غلو می. ۴

  .آیند معتبر و تطبیق با معیارهای غلو از موارد شبهه غلو بیرون می

  ضرورت تحقیق. ۴

نها در وارد کردن عقائد باطل و پس از آن و سعی و تالش آ های غالیان در عصر ائمه وجود برخی از گروه

خود به منابع حدیثی شیعه از طریق دست بردن در روایات و جعل حدیث، باعث شده است تا همواره مخالفان 

غلوآمیز بودن عقائد شیعه را تبلیغ کنند و برخی دیگر تعداد زیادی از روایات را بدون تأمل بایسته، در زمرۀ روایات 

ها و دقت و توجه اصحاب دانشمند و  ، علیه این گروهها و مبارزات ائمه که تالش غلوآمیز قرار دهند، در حالی

های آنان را عقیم گذاشته است، با این وجود، صرف امکان راه یافتن  محدثان عالم در نقل روایات، تقریباً تالش

را حائز اهمیت  تعداد اندکی از روایات مجعول غالیان در برخی منابع، کوشش در جهت بررسی منابع حدیثی

از جمله منابعی که اتهام مشتمل بودن بر روایات غلوآمیز در مورد آن مطرح شده، کتاب بصائر الدرجات . سازد می

توجه ویژه . است که ضروری است تا مورد بررسی قرار بگیرد تا صحت و سقم این ادعا و میزان آن روشن شود

  .کرده استضرورت بررسی آن را دو چندان  موافقان و مخالفان و اعتناء مستشرقان به کتاب،

  پیشینه تحقیق. ۵
گرچه منبع مستقلی که به بررسی کتاب بصائر الدرجات پرداخته و تمام یا بخشی از آن را از منظر غلو بررسی 

هایی  های ارزشمندی صورت گرفته که تمام یا بخش کرده باشد در جستجوهای نگارنده بدست نیامد، اما پژوهش

  :باشند از جمله نامه مرتبط می با موضوع پایاناز آنها 

ها و برآیندها، نویسنده با رویکرد تاریخی و در قالب مباحثی چون بررسی غالت  غالیان، کاوشی در جریان. ۱

  .در تاریخ، غالت در آینه عقیده و عمل و تأثیرات غالت بر تاریخ شیعه مباحث ارزشمندی ارائه نموده است
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گویی به شبهات منکرین  حسین مطفر در این کتاب به بررسی براهین علم امام و پاسخعلم امام، محمد . ۲

  .پرداخته است

علم االئمة المعصومین، شیخ خلیل رزق در این کتاب به تفصیل در مورد علم ائمه، کیفیت و حدود آن . ۳

  .بحث کرده و به بررسی شبهات و اشکاالت پرداخته است

بصائر «ده امامی، اندروجی نیومن، در فصل پنجم این کتاب تحت عنوان گیری تشیع دواز دوره شکل. ۴

به بررسی کتاب بصائر الدرجات و تأثیرات آن بر جامعه » الدرجات صفّار، گفتمان کالمی به منزله تقویت روحی

  .شیعی پرداخته است

با رویکرد  »میانه غلوّ، تقصیر و راه«مکتب در فرآیند تکامل، نویسنده در بخش دوم کتاب با عنوان . ۵

  .تاریخی به بررسی برخی از اعتقادات شیعه و ارتباط آنها با غالیان و مفوضه پرداخته است

نامه در صدد بیان آن  اند در تضاد با دیدگاهی است که این پایان نتایجی که دو نویسنده اخیر ارائه نموده

  .باشد می

  ساختار تحقیق. ۶

ایم، در فصل  نامه را در سه فصل سامان داده مؤلف و کتاب، مباحث پایانپس از ارائه گفتاری در آشنایی با 

هدف ارائه تصویری از . در کتاب بصائر الدرجات داده شده است اول گزارشی توصیفی از علم اهل بیت

  .باشد در آینه روایات بصائر الدرجات می های علمی، مبادی و گسترۀ علوم اهل بیت ویژگی

های قرآنی، حدیثی و عقلی غلوّ و مباحث مرتبط  رائه توضیحاتی در چیستی غلوّ، مالکدر فصل دوم پس از ا

  .با آنها ارائه شده است

که در روایات بصائر آمده و اتهام غلوآمیز بودن آنها از سوی  در فصل پایانی، مصادیقی از علوم اهل بیت

در پایان . رد، مورد بررسی قرار گرفته استبرخی مطرح شده است و یا امکان طرح اتهام در مورد آنها وجود دا

  .نتایج و همچنین پیشنهاداتی ارائه شده است

آنچه در مجموع به دنبال آن بودیم اوالً، توجه دادن به این مسأله بود که در بررسی روایات، به خصوص 

توان قضاوت  یخی نمیها و اصولی تعریف شود و صرفاً با توجه به تحوالت تار بایستی مالک احادیث اعتقادی، می

صحیحی در این مورد داشت، ثانیاً، تأکید بر این نکته بود که نبایستی به سرعت و بدون تأمل و دقت کافی در 
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آید که بسیاری از  مجموعۀ منابع و دالیل، روایاتی را موضوع و غلوآمیز قلمداد کرد، از مباحث  ارائه شده بر  می

دانند، روایاتی قابل قبول بوده و با مبانی دینی سازگار  رداخته غالیان میروایاتی که برخی آنها را ساخته و پ

  .باشد می

واقع شود، و قطعاً نگارنده و نگاشته  امید است آنچه ارائه شده مورد قبول درگاه ربوبی و مرضی اهل بیت

  .او مصون از خطا و اشتباه نیست

  )بصائر الدرجات و مؤلّف آن( معرفی منبع مورد تحقیق. ۷

  فآشنایی با مؤلّ) الف

از ایشان بیشتر به . الصفّار القمّی مشهور به صفار قمی است ١جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ ابو ،ف کتابمؤلّ

که شیخ طوسی تحت این عنوان به معرفی او پرداخته  شود، همچنان یاد می» محمّد بن الحسن الصفّار«عنوان 

یاد کرده و در ادامه نامشان را بدون لفظ » حمّد بن الحسن بن فروخ الصفارم«نجاشی نیز در ابتدا از او به  ٢.است

یاد کرده و او » محمّد بن الحسن الصفّار«ابن داود در کتاب رجالش یک بار از او با عنوان  ٣.آورد می» بن فرّوخ«

و در جایی  ٤تبسنده کرده اس» له کتب مثل کتب الحسین بن سعید«را توثیق نکرده و فقط به این تعبیر که 

 ٥.یاد کرده و در نهایت مدح و ثناء او را توثیق کرده است» محمّد بن الحسن بن فرّوخ«دیگر از او تحت عنوان 

که چنین نیست و قرائن  این مسأله توهم ایجاد کرده که اینها دو نفر و دو شخص متفاوت هستند، حال آن

  :ندتدهد این دو یک نفر هس میمتعددی وجود دارد که نشان 

را » فروخ«یاد کرده و در ادامه » محمّد بن الحسن بن فروخ«ـ نجاشی در توصیف او، ابتدا از او به عنوان ۱

  .کند او را ذکر می» محمّد بن الحسن الصفّار«حذف کرده است و تنها با اسم 

                                                
رسد تعبیر شده که به نظر می» الفروح«عالمه حلی و رجال ابن داود از او به » خالصة االقوال«های کتاب در برخی از نسخه. ١

یب به های متداول در ایران بوده و در خالل تعر است که از نام» فرّخ«برداری باشد و ظاهراً همان ناشی از اشتباه در نسخه
  .تغییر یافته است» فرّوخ«

  .٦٢١، رقم ٢٢٠هـ، ص  ١٤١٧جواد قیومی اصفهانی، قم، نشر الفقاهة، : ، تحقیقالفهرست. ٢

  .٩٤٩، رقم ٢٥٣ـ٢٥٢، ص ٢هـ، ج  ١٤٠٨، تحقیق محمد جواد نائینی، بیروت، داراالضواء، رجال النجاشی. ٣

  .١٣٥٣، رقم ١٦٩، قم ، منشورات الرضی، ص الرجال. ٤

  .١٣٥٩، رقم ١٧٠همان، ص  .٥
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مؤلف را ـ  را به او نسبت داده و هر دو کتب» الدرجات  بصائر«ـ هم شیخ طوسی و هم نجاشی هر دو کتاب ۲

کنند، با وجود تفاوت نام بردن دو  الدرجات ـ از طریق محمّد بن حسن بن احمد بن الولید نقل می به غیر از بصائر

  .بزرگوار از او

کند و  ـ شیخ طوسی در رجال خود و در برخی موارد یک شخص را به خاطر اختالف اسم چند بار ذکر می۳

داود تنها به خاطر اختالف در  نفر هستند، بنابراین ممکن است که ابنقطعاً منظورشان این نیست که اینها دو 

  .آنها را در دو جا ذکر کرده است ،عنوان

  .به وحدت این دو اسم ٢و تفرشی ١ـ تصریح برخی علماء از جمله شیخ بهائی۴

 داود آن را دو نفر حساب کرده باشد، شاید علت آن همچنان که شیخ بهائی در هر حال اگر هم ابن

، از این مسأله ناشی شده که ایشان تعبیر و توضیح نجاشی و شیخ طوسی را در مورد او، بسیار دور از ٣اند فرموده

هم دیده است، زیرا نجاشی در رجال خود او را توثیق کرده و ثناء زیادی برای او ذکر کرده است ولی شیخ 

بسنده کرده و او را توثیق » ن بن سعیدانّه قمّی، له کتب مثل کتب الحسی«طوسی فقط به این تعبیر که 

  .ننامیده است» فروخ ابن«و نیز او را  ٤کند نمی

ترین محدثان و شیوخ حدیث در قم بوده و تعابیر علمای رجالی حکایت از جاللت قدر و  ایشان از برجسته

سن عسکری شیخ طوسی او را از اصحاب امام ح. منزلت واالی علمی و اجتماعی او نزد محدثان شیعه دارد

  ٥.دانسته و مجموعه مسائلی نیز به او نسبت داده که آنها را از محضر آن حضرت پرسیده و پاسخ گرفته است

                                                
الشمسین واکسیرالسعادتین، تحقیق مهدی رجائی، مشهد، بنیاد ، مشرق)شیخ بهائی(بهاءالدین محمّد بن الحسن العاملی . ١

  .٩٥هـ، ص  ١٤١٤پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 

  .٣٠٢سید مصطفی الحسینی التفرشي، نقد الرجال، قم، انتشارات الرسول المصطفی، ص . ٢

  .٩٥ـ٩٤شیخ بهائی، پیشین، ص . ٣

ـ ١: باره وجود داردکند یا نه، اختالف است، اجماالً چهار قول در اینداللت بر توثیق می» له کتب یا له کتاب«که عبارت در این. ٤
ه الحسن المطلق ـ إفادت٤. ـ إفادته الحسن المصطلح٣. ـ إفادته التوثیق٢. عدم إفادة شیءٍ من المدح فضالً عن الحسن والتوثیق

ش، ص  ١٣٨٠محمد حسین مولوی، قم، دارالحدیث، : ک، مال علي الکني الطهراني، توضیح المقال، تحقیق.ر. المرادف للمدح
ـ  ٣٥، ص ٣ق، ج  ١٤١١البیت إلحیاءالتراث، محمد رضا مامقاني، قم، مؤسسة آل: ؛ عبداهللا مامقاني، مقباس الهدایة، تحقیق٢٣٦

٣٨.  

  .٥٨٩٨، الرقم ٤٠٢، ص رجال الطوسی؛ ٦٢١، الرقم ٢٢٠، ص الفهرست. ٥
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  والدت و وفات

که ایشان روایاتی را به طور مستقیم از امام  تاریخ والدت ایشان دقیقاً مشخص نیست، اما با توجه به این

هستند  او از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادینقل کرده و از طرف دیگر، اکثر مشایخ  هادی

تاریخ وفات این بزرگوار به تصریح . توان احتمال قوی داد که تولد ایشان در نیمه اول قرن سوم بوده است می

  ١.هجری قمری بوده است ۲۹۰شناس بزرگ قرن پنجم، نجاشی در سال  رجال

  شخصیت علمی

زندگی و سکونت در شهر قم، با ویژگیهای منحصر به فرد این . اند م بودهایشان از بزرگان و محدثان مکتب ق

تواند راهنمای خوبی برای شناخت  خصوص دینی قطعاً می شهر در آن زمان، از نظر اجتماعی و سیاسی و به

ی تشیع، که محبت به پارچه شیعی و مرکز قو زندگی و رشد در شهری یک. محدثی بزرگ از آن دوران باشد

زند، از سویی و حضور و درک محدثان و  در آن موج می عصمت و طهارت و عشق به اهل بیت خاندان

گیری شخصیت علمی،  از سوی دیگر تأثیر بسزایی در شکل... دانشمندان زبردست در حدیث و  فقه و کالم و

روابط مستمر و  ایشان در محیطی رشد یافته است که شیعیان و بزرگان آن،. فکری و اعتقادی ایشان داشته است

اند و این ارتباط در نحوه زندگی و فعالیتهای علمی و اجتماعی آنان مؤثر بوده  داشته مستحکمی با ائمه هدی

توان به مکاتباتی که محدّث گرانقدر جناب صفّار با امام حسن  های این ارتباط می است که از جمله جلوه

 ی را به صورت مکتوب به محضر امام حسن عسکریایشان مجموعه مسائل ؛اند اشاره کرد داشته عسکری

  ٢.یاد شده است ای حدیثی جزء آثار صفّار از آن ارسال نمود و پاسخ گرفت و به عنوان مجموعه

ارجاعات بعضی از . اند دارای سیطرۀ علمی وسیعی در جهان تشیع بوده ،در آن زمان محدثان مکتب قم

نشان روشنی از  ،٣به نزد برخی از محدثان و دانشمندان قمشیعیان را برای کسب معارف دینی   امامان

مرجعیّت علمی محدثان قم دارد، تا جایی که بنا بر نقل شیخ طوسی در الغیبة، محدثان قم از سوی سفیر ناحیه 

گیری در  از طرف دیگر، محدثان قم به سخت ٤.مقدسه مأمور قضاوت در صحت و سقم احادیث یک کتاب شدند

                                                
  ).توفي محمد بن الحسن الصفّار بقم سنة تسعین ومأتین. (٩٤٩، الرقم ٢٥٣، ص ٢، ج رجال النجاشی. ١

  .٦٢١، الرقم ٢٢٠شیخ طوسی،  پیشین، ص . ٢

  .٣١١، ص ٢ک، نجاشی، پیشین، ج .ر. ٣

  .٢٤٠هـ، ص  ١٤١١یق عباداهللا طهرانی، قم، مؤسسة المعارف االسالمیّة، ، تحقالغیبةابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، . ٤
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بینی در نقل حدیث بوده است، با هدف  نظر و نکته های بارز آنان، دقت اند و یکی از ویژگی دهحدیث مشهور بو

جناب صفّار نیز . باره نقل شده، مشهور است هایی که در این داستان. جلوگیری از نقل روایات ضعیف و یا غلوآمیز

 ،نویسان تا جایی که فهرست ،ده استاز این جوّ غالب در این حوزه حدیثی جدا نبوده و قطعاً تحت تأثیر آن بو

بنابراین جناب صفّار تربیت شدۀ این مکتب حدیثی و  ١.اند را از جمله تألیفات او برشمرده» الردّ علی الغالة«کتاب 

ها که حکایت از  باشد که با توجه به مقبولیت و شیخوخت حدیث و مرجعیّت صفّار در نزد قمی از بزرگان آن می

ل حدیث دارد و با نظر به این مطلب که هیچ ذمّ و اتهامی از بزرگان رجال در مورد او وارد دقت الزم او در نق

نماید و ما را بر آن  از جمله غالی بودن او، متهم نمودن صفّار به داشتن افکار غلوآمیز بسیار مشکل می ،نشده

و از عجله در رد روایات و . اییمدارد تا در مورد روایات نقل شده در کتاب او دقت و تأمّل بیشتری صرف نم می

  .نگری خودداری کنیم سطحی

  :دهیم شخصیت علمی ایشان را حول چهار محور مورد بررسی قرار می

  ـ تألیفات و آثار علمی۱

  :در کتب رجالی از جمله رجال نجاشی کتب متعددی به وی نسبت داده شده که فهرست آنها بدین قرار است

  ـ کتاب الصالة۱

  وءـ کتاب الوض۲

  ـ کتاب الجنائز۳

  ـ کتاب الصیام۴

  ـ کتاب الحج۵

  ـ کتاب النکاح۶

  ـ کتاب الطالق۷

  ـ کتاب العتق والتدبیر والمکاتبة۸

  ـ کتاب التجارات۹

  ـ کتاب المکاسب۱۰

  ـ کتاب الصید والذبائح۱۱

                                                
  .٩٤٩، رقم ٢٥٢، ص ٢نجاشی، پیشین، ج . ١
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  ـ کتاب الحدود۱۲

  ـ کتاب الدیات۱۳

  ـ کتاب الفرائض۱۴

  ـ کتاب المواریث۱۵

  ـ کتاب الدعاء۱۶

  تاب المزارـ ک۱۷

  ـ کتاب الرد علی الغالة۱۸

  ـ کتاب االشربة۱۹

  ـ کتاب المروّة۲۰

  ـ کتاب الزهد۲۱

  ـ کتاب الخمس۲۲

  ـ کتاب الزکاة۲۳

  ـ کتاب الشهادات۲۴

  ـ کتاب المالحم۲۵

  ـ کتاب التقیّة۲۶

  ـ کتاب المؤمن۲۷

  ـ کتاب األیمان والنذور والکفارات۲۸

  ـ کتاب المناقب۲۹

  ـ کتاب المثالب۳۰

  کتاب بصائر الدرجات ـ۳۱

  ـ کتاب ما روی في اوالد االئمة۳۲

  ـ کتاب ما روی فی شعبان۳۳

  ـ کتاب الجهاد۳۴

  ١ـ کتاب فضل القرآن۳۵

                                                
  .٩٤٩، الرقم ٢٥٢، ص ٢نجاشی، پیشین، ج . ١
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، در زمینۀ موضوعات فقهی »محمّد بن الحسن الصفّار«شود که اغلب آثار  از بررسی این فهرست معلوم می

کثرت تألیفات صفّار نشان از . قی و قرآنی اختصاص داردبوده است، برخی از کتب نیز به موضوعات کالمی، اخال

قدرت نویسندگی اوست و پرداختن به موضوعات گوناگون در کنار گستردگی عناوین فقهی به نوعی جامعیت 

  .دهد علمی و جایگاه فقهی او را نشان می

  ـ مشایخ۲

که به صورت مکاتبه و  کریروایت از امام حسن عس ۱۱۰و  روایت از امام هادی ۹ایشان عالوه بر نقل 

نفر  ۱۵۰سؤال بوده، از جماعت کثیری از مشایخ حدیث، روایت نقل کرده است که برخی عدد آنها را تا 

باشد در  که دامنه بررسی آن، کتب اربعه و وسائل الشیعه می» درایة النور«ای  افزار رایانه در نرم ١.اند شمرده

از » محمد بن الحسن الصفّار«به برخی از آنها به ترتیب کثرت روایت  نفر نام برده شده است که ۱۰۱مجموع از 

  :شود آنها اشاره می

و  ـ احمد بن محمد بن عیسی االشعری، صاحب نوادر و از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی۱

  .درصد ۲۹روایت،  ۴۰۰صفار بیشترین روایتش را از ایشان دارد، . متوفای در عصر غیبت صغری

  .درصد ۱۱روایت،   ،۲۲۹از اصحاب امام رضا: ـ ابراهیم بن هاشم قمّی۲

  .درصد ۲۹/۱۰روایت،   ،۲۲۵از اصحاب امام جواد: ـ محمد بن عیسی بن عبید۳

  .درصد ۱۸/۸روایت،   ،۱۷۹از اصحاب امام جواد: ـ یعقوب بن یزید۴

  .درصد ۸ایت، رو  ،۱۷۶از اصحاب امام جواد: ـ محمد بن الحسین بن أبی الخطاب۵

     .درصد ۶روایت،   ،۱۳۴از اصحاب امام جواد و هادی: ـ عباس بن معروف۶

  .درصد ۵۷/۳روایت،   ،۷۸از اصحاب امام حسن عسکری: ـ الحسن بن موسی الخشاب۷

  .درصد ۴۸/۳روایت،   ،۷۵از اصحاب امام هادی: ـ احمد بن محمد بن خالد برقی۸

  .درصد ۷۴/۲روایت،   ،۶۰اب امام هادیاز اصح: ـ علی بن محمد القاساني۹

  .درصد ۵/۱روایت،   ،۳۴از اصحاب امام هادی: ـ محمّد بن عبدالجبار القمّی۱۰

                                                
  ).سرد المقال فی مقدمة بصائر الدرجات، میرزا محسن کوچه باغی تبریزی( ١٢، ص بصائر الدرجات. ١
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هایی هستند  دهد که مشایخ اصلی ایشان تقریباً همان بررسی مشایخ صفار در کتاب بصائر الدرجات، نشان می

. تغییراتی در عناوین روات، تعداد روایات و درصد آنهاافزار آمده است، البته با  که در فهرست ذکر شده از نرم

درصد  ۶۵حدیث بصائر را از آنها نقل کرده، گویای این مطلب است که ایشان  ۱۸۸۱مالحظه راویانی که صفار، 

  :نفر نقل کرده است که به ترتیب فراوانی روایت صفار از آنها عبارتند از ۱۰روایات بصائر را تنها از 

  .درصد ۲۷حدیث،  ۵۰۱مد بن عیسی االشعری، ـ احمد بن مح۱

  .درصد ۵/۱۱حدیث،  ۲۱۷ـ محمد بن حسین بن أبی الخطاب، ۲

  .درصد ۸/۵حدیث،  ۱۱۰ـ محمد بن عیسی بن عبید، ۳

  .درصد ۵/۵حدیث،  ۱۰۵ـ ابراهیم بن هاشم قمی، ۴

  .درصد ۵حدیث،  ۹۵ـ یعقوب بن یزید، ۵

  .درصد ۳دیث، ح ۵۸ـ عبد اهللا بن محمد بن عیسی االشعری، ۶

  .درصد ۳حدیث،  ۵۳ـ محمد بن عبدالجبار قمّی، ۷

  .درصد ۵/۱حدیث،  ۲۸ـ عبد اهللا بن جعفر حمیری، ۸

  .درصد ۴/۱حدیث،  ۲۷ـ عباس بن معروف، ۹

  .درصد ۱حدیث،  ۲۱ـ حسن بن محمد بن عمران اشعری، ۱۰

از بزرگان، ثقات و محدثان دهد که مشایخ اصلی صفار در کتاب بصائر همگی  مالحظۀ این فهرست نشان می

بودند و دانشمندان رجال باالتفاق آنها را ستوده و توثیق  القدری هستند که جملگی از اصحاب ائمه جلیل

  .اند نموده

  ـ شاگردان۳

تردید راویان و محدثان بسیاری از محضر این نویسنده و محدث بزرگ استفاده برده و از خرمن دانش و  بی

  :اند اند که از آن جمله دهها برچی فضل او خوشه

های صفّار به غیر از  هجری، وی راوی تمام کتاب ۳۴۳متوفای : ـ محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید۱

درصد روایات نقل شده از صفّار به واسطه ایشان می باشد، تنها در کتب اربعه  ۷۰حدود . بصائر الدرجات است
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شیخ القمیّین «شده است، نجاشی از ایشان با عباراتی چون  روایت بواسطه ایشان از صفّار نقل ۷۰۰حدود 

  .کند یاد می» ١وفقیههم ووجههم، ثقة ثقة، عین

  .راوی بصائر الدرجات، پس از ابن ولید بیشترین روایت را از صفّار نقل کرده است: ـ محمّد بن یحیی العطّار۲

 ۲۹۹و بنا بر قولی  ۳۰۱، متوفای ٢استرا مالقات کرده  امام حسن عسکری: ـ سعد بن عبد اهللا القمّي۳

  .هجری

البته کلینی  ٣اند، صفّار را جزو مشایخ کلینی برشمرده. هجری قمری ۳۲۸متوفای : ـ محمّد بن یعقوب کلینی۴

  .در کتاب کافی با واسطه از او نقل کرده است

  .ـ احمد بن محمد العاصمی۵

  .قپدر شیخ صدو ۳۲۹متوفای : ـ علی بن الحسین بن بابویه۶

  .هجری ۳۰۶متوفای : ـ احمد بن ادریس۷

کسب فیض و دانش اندرزی از اساتید بزرگ از یک سو و تلمذّ و دانشجویی عالمان بزرگ از محضر یک 

استاد، از سوی دیگر مؤیّد و مهر تأییدی است بر عظمت علمی و وسعت دانش یک عالم، در مورد صفّار همچنان 

بودند و شاگردان صفّار نیز عمدتاً محدثانی  بزرگان و از اصحاب ائمهمشایخ اصلی او از فحول و . که گذشت

  .طلبد کبیر و عالمانی بلندمرتبه بودند که بیان شخصیت هر یک از آنان تحقیقی مجزا می

  های پسینیان ـ گفته۴

ت یک فرد تعابیر به کار رفته توسط علمای رجالی در مورد یک فرد، اگرچه اوال و بالذات وثاقت و یا عدم وثاق

توصیف مرحوم . تواند گزارشی از شخصیت علمی و اجتماعی او نیز باشد دهد، اما ثانیاً و بالعرض می را نشان می

شخصیت و منزلت » ٤کان وجهاً في اصحابنا القمیین، عظیم القدر، راجحاً«نجاشی از صفّار با تعابیری چون 

                                                
  .١٠٤٣، الرقم ٣٠١ ، ص٢رجال النجاشی، ج . ١

  .٤٦٥، رقم ٤٠١، ص ١ج : همان. ٢

؛ میرزا محسن کوچه )کتاب کافی با تصحیح و تحقیق علی اکبر غفاری( ١٧ک، مقدمه کافی از دکتر حسین علی محفوظ، ص .ر. ٣
  .١٦باغی تبریزی، پیشین، ص 

  .٩٤٩، رقم ٢٥٢، ص ٢همان، ج . ٤
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نظر آنان در مورد  فات بزرگان پس از او، حکایت از اتفاقنگاهی اجمالی به توصی. دهد واالی علمی او را نشان می

  ١.جاللت قدر و جایگاه بلند علمی او دارد

  آشنایی با کتاب: ب

  ـ عنوان کتاب۱

است که در کتب رجال و فهرست با این عنوان به جناب صفّار نسبت » بصائر الدرجات«عنوان اصلی کتاب 

های چاپ شده  اما در نسخه. اند وان، اقدام به نقل روایت از آن کردهداده شده است و منابع متاخر نیز با همین عن

بصائر «ای قدیمی که در تبریز چاپ شده، عنوان کتاب  به این عنوان، عباراتی اضافه شده است، در نسخه

 ۱۴۰۴ای دیگر که در قم در سال  ذکر شده است و در نسخه» الدرجات في علوم آل محمد و ما خصّهم اهللا به

بصائر الدرجات في فضائل آل «باشد، کتاب با عنوان  چاپ شده و چاپ مجددی از همان چاپ تبریز می قمری

برداران یا مصحّحین  رود که عبارات اضافه شده، بعدها توسط نسخه احتمال می. نامیده شده است» محمد

این عنوان سه احتمال وجود  در معنای. باشد در هر حال عنوان اصلی کتاب، بصائر الدرجات می. انجام شده باشد

  :دارد

و  های نسبت به درجات صاحبان درجات بلند، همچون پیامبر اکرم یعنی بصیرت: ـ اضافه به تقدیر الم۱

  .اهل بیت آن حضرت

  .های حاصل از درجات و مقامات صاحبان درجات بصیرت: ـ احتمال به تقدیر من۲

  .لدرجاتا بصائرُ هی: ـ احتمال ضعیف ـ اضافه بیانیّه ـ۳

  اب کتابـ انتس۲

نگار بزرگ شیعه، احمد بن علی نجاشی در رجال خود، کتاب بصائر الدرجات را به  شناس و فهرست رجال

را از جمله » بصائر الدرجات«، »الفهرست«شیخ طوسی نیز در . ٢محمد بن الحسن الصفّار نسبت داده است

                                                
علی بن المطهر الحلّي، خالصة االقوال، تحقیق محمد صادق بحرالعلوم، ؛ حسن بن یوسف بن ٢٢٠ک، طوسی، پیشین، ص .ر. ١

؛ عبداهللا مامقانی، تنقیح المقال في علم الرجال، نجف، مطبعة ١٧٠داوود، پیشین، ص ؛ ابن٢٦١هـ، ص  ١٤٠٢مکتبة رضوی، . قم
ل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم ربانی ؛ محمد بن الحسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائ١٠٣، ص ٣المرتضویة، ج 

  .٤٦٩، ص ٣٠هـ، ج  ١٤٠٣شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 

  .٢٥٢، ص ٢ج : رجال النجاشي. ٢
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البته . اند های خود، این کتاب را به صفّار نسبت داده بو علمای دیگر نیز در کتا ١های صفّار برشمرده است کتاب

، اما اجماالً باید گفت که، کتاب ٢کتاب دیگری نیز به همین نام به سعد بن عبد اهللا قمی نسبت داده شده است

مختصر بصائر «ای از آن تحت عنوان  سعد بن عبد اهللا به دست ما نرسیده و تنها خالصه» بصائر الدرجات«

ای از بصائر الدرجات صفّار  موجود است و برخالف تصور عمومی، که مختصر بصائر الدرجات را خالصه» الدرجات

دانند، این کتاب خالصه و منتخبی است از کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبد اهللا قمّی، به همراه روایاتی از  می

  ٣.یف شده استکتب دیگر که توسط حسن بن سلیمان بن محمّد بن خالد حلّی، خالصه و تأل

ولید  اند، و منشأ این تردید، عدم نقل کتاب توسط ابن برخی در انتساب این کتاب به صفّار دچار تردید گشته

تواند دلیل موجّهی برای این تردید باشد؛ چرا که هم  ولید نمی ، اما صرف عدم نقل کتاب توسط ابن٤بوده است

ح دیگری، توسط محمد بن یحیی العطّار، از صفّار روایت نجاشی و هم شیخ طوسی کتاب بصائر را از طریق صحی

اند؛ اما سؤال اساسی این است که آیا بصائر الدرجات موجود، همان کتابی است که بزرگان رجال به صفّار  کرده

ای قرار  نامه تواند موضوع پایان ای است که می اند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تحقیقات گسترده نسبت داده

نامه خود را تدوین خواهد کرد و  باشد، پایان ای که در دسترس می نگارنده با اعتماد به کتاب چاپ شده. بگیرد

فرض ما در این پژوهش این است که کتاب بصائر الدرجات موجود همان کتاب منتسب به جناب صفّار  پیش

  .باشد می

  ـ موضوع، محتوا و انگیزه تألیف۳

ی است با موضوعی کالمی؛ چرا که موضوع اصلی کتاب امامت و بیان کتاب بصائر الدرجات، کتابی حدیث

را  ای از احادیثی است که سعی دارد چهره واقعی ائمه هدی این کتاب مجموعه. باشد می فضائل اهل بیت

شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل . نشان دهد به این خاطر، روایات آن همواره مورد توجه علمای شیعه بوده است

گر چه کتاب فاقد مقدمه و هرگونه . اند و عالمه مجلسی صاحب بحاراالنوار بر آن اعتماد و از آن نقل کردهالشیعة  

                                                
  .٦٢١، رقم ٢٢٠طوسی، پیشین، ص . ١

  .٤٦٥، رقم ٤٠٢، ص ١نجاشی، پیشین، ج . ٢

کند که یکی از منبع دیگر نقل می ٣٠احادیثی را از بیش از  باب، ٩ایشان عالوه بر تلخیص بصائر الدرجات سعد بن عبداهللا در . ٣
  ).انجام داده است» مختصر بصائر الدرجات«نگارنده تحقیقی مجزا در مورد . (باشداین منابع بصائر الدرجات صفّار می

  .١٠٣، ص ٣ک، مامقانی، پیشین، ج .ر. ٤
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آید  ای نشده است، اما از محتوای کتاب چنین برمی توضیحی از سوی نویسنده است و به انگیزه نگارش آن اشاره

باشد  ئل و مقامات عظیم معنوی آنان میدر عالم هستی و بیان فضا که هدف مؤلف تبیین جایگاه وجودی ائمه

... و با موقعیّت زمانی که مقارن ایام غیبت صغری است و بحث امامت و مسائل مربوط به امام از قبیل علم امام و

  .جزو مباحث متداول مجامع علمی است، مطابقت دارد

  ـ احادیث و ابواب کتاب۴

  :ء چندین باب تنظیم شده استحدیث است که در ده جزء و هر جز ۱۸۸۱این کتاب شامل 

  باب ۲۴حدیث در  ۲۳۵جزء اول شامل 

  باب ۲۱حدیث در  ۲۱۲جزء دوم شامل 

  باب ۱۴حدیث در  ۱۶۳جزء سوم شامل 

  باب ۱۲حدیث در  ۱۷۱جزء چهارم شامل 

  باب ۱۷حدیث در  ۱۴۸جزء پنجم شامل 

  باب ۱۸حدیث در  ۱۸۲جزء ششم شامل 

  باب ۲۰حدیث در  ۱۹۹جزء هفتم شامل 

  باب ۱۸حدیث در  ۱۵۳زء هشتم شامل ج

  باب ۲۲حدیث در  ۱۸۰جزء نهم شامل 

  .باب ۲۲حدیث در  ۲۳۸جزء دهم شامل 

  :عناوین برخی از ابواب کتاب

في العلم انّ طلبه فریضة علی الناس ـ فضل العالم علی العابد ـ ما امرالناس بان یطلبوا العلم من معدنه و 

 ـ في انّ علم آل محمّد سرّ مستسر ـ في والیة امیرالمؤمنین آل محمّد ـ انّ العلماء هم معدنه آل محمّد

انّهم ورثوا علم ادم وجمیع االنبیاء ـ ما عند  وفي خلق ارواحهم وشیعتهم ـ في ائمّة ـ في خلق ابدان االئمه

انه ترایا له جبرئیل و  االئمة من کتب األولین، کتب االنبیاء التوریة واالنجیل والزبور وصحف ابراهیم ـ في االمام

 انهم یعرفون االضمار وحدیث النفس قبل أن یخبروا به ـ في االئمه میکائیل وملک الموت ـ فی االئمه

انّهم  انهم یعرفون منطق الطیر ـ في االئمه انهم یعرفون آجال شیعتهم وسبب ما یصیبهم ـ في االئمه
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اهللا یُؤدّی بعضهم الی بعض وهم أمناؤه ـ التفویض الی  ان عندهم اسرار اعطوا خزائن االرض ـ فی االئمه

  ... .و انّه قسیم النار والجنة ـ االرض ال تخلوا من الحجّة وهم االئمة ـ في امیرالمؤمنین رسول اهللا

  بصائر الدرجاتشناسی  ـ سبک۵

ه دو حدیث پشت سر هم دارای کند، مگر در صورتی ک جناب صفّار در ابتدای هر حدیث، سند آن را به طور کامل ذکر می
و در مواردی که سود جسته است ١»تعلیق«و به اصطالح از آورده » وبهذاالسناد«یک سند بوده که حدیث دوم را با لفظ 

معموالً متون . سندها متفاوت است؛ اما متن حدیث یکی است، متن را دوباره ذکر نکرده، و تنها به ذکر سند اکتفا نموده است
کند، موارد بسیاری در کتاب وجود دارد که روایات پشت سر هم، تفاوت لفظی اندکی دارند، اما ایشان آنها را  می مشابه را نقل

آمده و » حدثنا یا حدثنی«در ابتدای اکثر احادیث لفظ . جداگانه نقل کرده است، به خصوص در مواردی که اسناد متفاوت است
ان در برخی موارد پس از ذکر احادیث یک باب، بخشی تحت عنوان ایش. به ندرت حدیث با نام راوی شروع شده است

جناب صفّار در این کتاب تنها به ذکر . شودآورده است که شامل یک یا چند حدیث می» نادر من الباب«یا » النوادر باب«
عنوان است اما مؤلّف سعی  اجزاء کتاب فاقد. گونه بیانی نه در مورد سند و نه در مورد متن ندارداحادیث اکتفا نموده و هیچ

به طور . دهی ابواب بپردازد، در اکثر موارد، الفاظ عناوین از خود روایات اخذ شده است کرده بر اساس مضمون روایات به عنوان
کند، اگرچه مؤلّف در صدد بوده چنین نظمی را بوجود آورد، در هر حال با توجه  کلی کتاب از نظم منطقی خاصی پیروی نمی

  .مؤلّف که نگارش و تألیف کتاب در آغاز راه بوده، عملکرد جناب صفّار ارزشمند و قابل تقدیر است به عصر
  ـ اهمیت و اعتبار کتاب۶

دار و ای و اساسی در حوزه فکر اسالمی است و یکی از مباحث دامنهبحث امامت و والیت از مباحث ریشه
؛ چرا که تا حجّتی بر روی زمین است، امامت بحث روز و ای به درازای ظهور اسالم داردپرچالشی است که سابقه

پرداختن به این مباحث و تبیین جایگاه و شأن امام و . باشدتازه محافل علمی جهان اسالم بخصوص تشیع می
، آن هم از دریچه احادیث معصومین و از لسان خود امام، برای شناخت وظایف خود در بیان فضائل آل محمّد

بط اعتقادی، عاطفی و پیروی عملی با پیشوایان برگزیده الهی قطعاً کاری بزرگ است و همین تنظیم نوع روا
  .مسأله باعث شده تا بصائر الدرجات صفّار، همواره مورد توجه علما و بزرگان مکتب تشیع باشد

ضمن توثیق  ، عالمه مجلسی در بحاراالنوار٢اندبزرگانی چون کلینی از آن روایت کرده و تحت تأثیر آن بوده

: نویسداین کتاب آن را در زمره مصادر و مدارک خود آورده است و در بیان جایگاه بصائر الدرجات صفّار می

                                                
معلق کردن سند حدیث به سند قبلی با حذف بخشی از : ارت است ازتعلیق انواع گوناگونی دارد، آنچه در این جا مراد است، عب. ١

  .شود تعبیر می» تعلیق بر سند«، که از آن به »بهذا االسناد«سند یا تمام آن و آوردن تعبیر 

به روشنی این مطلب را به  بررسی تطبیقی عناوین و روایات هر دو کتاب، به خصوص در ابواب مربوط به علوم اهل بیت. ٢
  .رساندت میاثبا
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.  »١اندبصائر الدرجات از اصول معتبری است که بزرگانی چون شیخ کلینی و دیگران از آن نقل روایت کرده«

  ٢.تاب خود قرار داده استشیخ حرّ عاملی نیز ضمن توثیق کتاب آن را جزو مصادر ک

نظر از اشکاالت و شبهاتی که ممکن است به بخشهایی از کتاب وارد باشد، اما به طور کلّی این کتاب صرف

- نویسان نام آن را ذکر کردهاز اصول معتبره و از منابع مورد اعتماد نزد اصحاب حدیث بوده است و همه فهرست

  .تعدد از آن بر اعتبار کتاب صحّه دارداند و همچنان که خواهد آمد، وجود نسخ م

  کتاب وصول ـ طریقۀ۷

نجاشی . راوی بصائر الدرجات، محمّد بن یحیی العطّار است که از محدثان و مشایخ امامیه در قم بوده است

بصائر الدرجات را از طریق ابوعبد اهللا بن شاذان از احمد بن محمّد بن یحیی از محمّد بن یحیی العطّار و او از 

شیخ طوسی نیز بصائر را از طریق حسین بن عبیداهللا از احمد بن محمد بن یحیی از محمّد . ٣کندصفّار روایت می

الشیعه که بصائر الدرجات را در زمرۀ مصادر معتبر و  صاحب وسائل. ٤بن یحیی العطّار از صفّار روایت کرده است

مه کتاب به شیخ طوسی بیان کرده و صفّار را از جمله قابل اعتمادِ کتاب خود قرار داده، طریقِ خود را در خات

شود که کتاب از با این بیان معلوم می. کندافرادی شمرده است که از این طریق کتب و روایات آنها را نقل می

  .طرق معتبری روایت شده است

  های کتابـ نسخه۸

از بصائر در کشور وجود دارد؛ البته نسخه خطی  ۳۰های پر نسخه است، بیش از بصائر الدرجات از جمله کتاب

به اعتقاد برخی از محققان کتاب بصائر الدرجات در ابتدا کتاب کوچکی . تر از کتاب مطبوع استاکثر آنها ناقص

که به سپس مؤلف به تدریج بر ابواب آن افزوده تا آن. بوده که از نظر ترتیب با کتاب حاضر متفاوت بوده است

چه در طول قرون بعد در دست علمای شیعه متداول بوده، دو کتاب بصائر منسوب و آنشکل کنونی درآمده است 

الشیعه  چنانچه صاحب وسائل. ٥به صفّار بوده است، یکی بصائر الدرجات صغری و دیگری بصائر الدرجات کبری

                                                
  .٢٧، ص ١هـ، ج  ١٤٠٣، بیروت، مؤسسة الوفاء، بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهارمحمد باقر مجلسی، . ١

  .٣٩، ص ٢٠شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج . ٢

  .٩٤٩، رقم ٢٥٢، ص ٢، ج رجال النجاشی. ٣

  .٦٢١، رقم ٢٢١طوسی، پیشین، ص . ٤

  ).قال في مقدمة بصائر الدرجاتسردالم( ٤بصائر الدرجات، ص . ٥
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ظاهر  ١»کبری و صغری: و هی نسختان«: به هنگام برشماری مدارک کتاب خود به این امر تصریح کرده است

مؤید دیگر قول شیخ طوسی در . کالم صاحب وسائل آن است که بصائر الدرجات صغری در دست او بوده است

  ٢.»وزیادة کتاب بصائر الدرجات«: نویسدجا که میفهرست است آن

های متعدد برای بصائر الدرجات را تأیید کرده و خود وی نیز موفق مرحوم آقا بزرگ تهرانی نیز وجود نسخه

ای که در ایران به همراه کتاب نفس الرحمن در سال ها با نسخهه رؤیت برخی از آنها شده است و مطابقت آنب

ای دیگر از بصائر را روایت وی در عین حال اشاره دارد که نسخه. ق چاپ شده است را احراز کرده است ۱۲۸۵

بصائر «طابقت نداشته که ظاهراً همان نسخه کرده که از نظر ترتیب ابواب و اجزاء با نسخه چاپ شده در ایران م

  ٣.بوده است» الدرجات صغری

که به گفته شیخ آقا بزرگ تهرانی برخی جزء است در حالی ۱۰و چنانچه گفته شد بصائر الدرجات مشتمل بر 

  :شودای میدر اینجا به تعدادی از نسخ بصائر الدرجات اشاره. جزء هستند ۴نسخ مشتمل بر 

ای است که در کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی ای که از بصائر موجود است، نسخهنسخه ترینـ قدیمی۱

  .هجری قمری است ۵۹۱، زمان کتابت این نسخه ۴/۳۸۲وجود دارد به شماره 

وجود دارد که تاریخ کتابت  ۲۰/۲۱۹ـ نسخه دیگری در کتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشی نجفی به شماره ۲

  .قمری است هجری ۹۷۵آن محرم سال 

  .هجری قمری است ۱۰۵۰ای در کتابخانه فاضل خوانساری است و تاریخ کتابت آن ـ نسخه۳

ای، مربوط به کتابخانه سید حسن صدرالدینی است به خط محمّد زکیّ بن ابراهیم الجروقانی و روز ـ نسخه۴

  .از کتابت آن فارغ گشته است ۱۰۵۹الحجة سال ذی ۱۸جمعه 

قمری در  ۱۲۸۵خانه حسینیّة در نجف اشرف موجود است و با نسخه چاپ شده در سال ای در کتابـ نسخه۵

  .حدیث از نسخه چاپ شده کمتر دارد ۱۷۰ایران مطابقت دارد و تنها 

  های کتابـ ترجمه و شرح۹

ای چاپ نشده دست با توجه به جستجوی فراوان متأسفانه به وجود ترجمه یا شرحی چاپ شده یا نسخه

  :بته بنا بر نقل مرحوم آقا بزرگ، این کتاب دو ترجمه داشته استال. نیافتم

                                                
  .١٥٥، ص ٣٠شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج . ١

  .٦٢١، رقم ٢٢٠شیخ طوسی، پیشین، ص . ٢

  .٤١٦، رقم ١٢٤، ص ٣هـ، ج  ١٤٠٣الذریعة الی تصانیف الشیعة، بیروت، داراالضواء، : ک.ر. ٣
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  .نوشته است ۵۷۹ـ ترجمه بصائر الدرجات از ایاز بن عبد اهللا الکتابی که در سال ۱

  ١.نوشته شده است ١٠٨٣ـ ترجمه بصائر الدرجات از محمّد باقر بن عبد الرزاق الهیجی که در سال ٢

                                                
  .١٢٥، ص ٣آقا بزرگ طهرانی، پیشین، ج . ١



 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل اول

 ǨǵƗ ǬǪǕ ƟƘƩƷƴǩƗ ƸƕƘǆƛ ƷƳ ƠǾƛ
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انگیز در حوزه یکی از موضوعات مهم اعتقادی بحث علم پیشوایان الهی است که از مباحث کهن و بحث

سازی در مسیر زندگی انسان دارد و در نوع نحوه اعتقاد در این مسأله تأثیر سرنوشت. دانش کالم و حدیث است

انکار خصوصیات بارز معصومین از جمله علم . باشددینی تأثیرگذار میبرقراری ارتباط با رهبران الهی و پیشوایان 

ها را به دنبال دارد، و الزمه تبعیت کامل و ها، دلسردی و عدم تبعیت از آنهای مخصوص آنویژه و آگاهی

وان تاگرچه می. باشدانگیز علمی آن بزرگواران میصحیح، شناخت بهتر و آگاهی دقیق از مقامات و مراتب حیرت

باشد، اما دایره بحث ما در این نوشتار علم  تری مطرح کرد که شامل علم معصومیناین بحث را به طور عام

که اشاره شد، بخش مهمی از حجم کتاب است، آن هم از دریچه کتاب بصائر الدرجات؛ همچنان اهل بیت

اید همین امر باعث شده تا برخی این دربر گرفته است و ش بصائر الدرجات را روایات مربوط به علم آل محمّد

که تفصیالً به قبل از آن ١.بنامند» وما خصهم اهللا به بصائر الدرجات فی علوم آل محمّد«کتاب را تحت عنوان 

  :رسدبپردازیم، تذکر دو نکته الزم به نظر می بررسی دیدگاه کتاب در مورد علم اهل بیت

امام  معصوم از  ۱۱و  ، فاطمۀ زهرا، امیرالمؤمنینکرموجود مقدس پیامبر ا ـ مراد از اهل بیت۱

ای به معرفی اهل بیت داشتند که نظیر آن در کمتر نبی مکرم اسالم عنایت ویژه. باشدفرزندان آن بزرگواران می

            شود، خصوصاً پس از نزول آیه شریفه موردی دیده می

 که روشن شدن مصادیق اهل بیت برای برخی، مورد سؤال بود، به ویژه در مورد همسران آن حضرت، ٢ ،

در مواقع  که داخل بودن آنان در اهل بیت برای خودشان و دیگران مورد ابهام بوده است، حضرت رسول

در مواقعی با تصریح به نام کسانی که آیه در مورد آنان . اندگوناگون اهل بیت را معرفی نموده هایمتعدد و از راه

                                                
  .ئر، کتاب با این عنوان به طبع رسیده استهای قدیمی بصادر یکی از چاپ. ١

  .٣٣، آیۀ ٣٣: سورۀ احزاب. ٢
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ها نازل شده، زیر کساء وارد کرده و دیگران را منع فرموده و به نازل شده است و یا کسانی را که آیه در مورد آن

  آمد، از خانۀ فاطمهنماز بیرون می صراحت مصادیق اهل بیت را معرفی نمود و یا چندین ماه، هر گاه برای

الصالة الصالة، انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت . السالم علیکم اهل البیت«: فرمودگذشت و می می

و موارد بسیار دیگر که در منابع متعدد شیعه و سنی و به طرق مختلف روایت شده و به طور  ١»ویطهرکم تطهیرا

و  ، پیامبر اکرمدر نتیجه دائره بحث، عالوه بر ائمه هدی ٢ها ادعای تواتر کرد؛آن توان در موردقطع می

اثبات شود به طریق اولی برای  چه در طول بحث برای ائمهشود و هر آنرا نیز شامل می صدیقه کبری

ر مناقب و فضائل آن نیز با استناد به آیات و روایاتی که د پیامبر اکرم ثابت خواهد بود و در مورد حضرت زهرا

، از جمله ٣دهدقرار می ردیف ائمهحضرت وارد شده و آن حضرت را صاحب والیت کبری و در فضائل هم

روایات متعددی که در همین کتاب بصائر الدرجات روایت شده است و اشاره به محدث بودن آن حضرت دارد و یا 

- ابع علوم ائمه هدی، همگی بیانگر آن است که آنمراجعه ائمه هدی به مصحف آن حضرت به عنوان یکی از من

  .چه برای ائمه اثبات شود در حق ایشان نیز ثابت خواهد بود

  :دارای دو گونه علم هستند ـ اهل بیت۲

پیامبر و . شودهای اکتسابی برایشان حاصل میعلم عادی و اکتسابی که از طریق حواس ظاهری و راه) الف

دهد، مانند سایر افراد بشر در فراد بشر و اعمالی که در مسیر زندگی انجام میامام بشری است مانند سایر ا

در گفتار و رفتار معموالً مبتنی بر علم  باشد؛ بنابراین سیره اهل بیتمجرای اختیار و بر اساس علم عادی می

ار و یا سخن ه به علم عادی رفتعادی ایشان بوده است؛ البته این سخن به این معنا نیست که آنان همیش

اند، مانند اخبار غیبی چون، گفتند، موارد بسیاری بوده که آنان براساس علم لدنّی و غیبی خود رفتار نموده می

خبردادن از وقایع آینده و از رازها و اسرار پنهانی افراد، یا خبردادن از زمان مرگ برخی و بالیایی که برایشان 

  .پیش خواهد آمد و بسیاری امور دیگر

                                                
، اسدالغابة في معرفة الصحابة، )ابن األثیر الجزری(ابوالحسن عزّالدین علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبدالکریم الشیبانی . ١

  .٧٤، ص ٦هـ، ج  ١٤١٥یة، علی محمّد معوّض وعادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلم: تحقیق

  .٨٥ـ  ٢٧ش، ص  ١٣٧٩شهری، اهل البیت في الکتاب والسنة، قم، دارالحدیث، ک، محمّد محمّدی ری.ر. ٢

عالمه امینی در این . (ش ١٣٦٢، فاطمة الزهراء، ام ابیها، تهران، چاپخانه سپهر، )عالمه امینی(ک، عبد الحسین امینی نجفی .ر. ٣
را ) سالم اهللا علیها(دهر، مقام واالی حضرت صدیقه  ٩و  ٨بقره،  ١٢٤و  ٢٧ت تطهیر، مباهله، مودّت، امانت، کتاب با استناد به آیا

  ).اثبات نموده است
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راساس همین نوع علم خود رفتار معموالً و در اکثر موارد ب توان گفت که اهل بیتوجود این، می با

، و یا مشکالت زندگی خود را با استفاده ١کردندکردند، در اموری مثل قضاوت از علوم ویژه خود استفاده نمی می

شدند به دوا و داروهای زمان خود نمودند، یا وقتی همانند دیگران بیمار میاز علوم غیبی خود برطرف نمی

کردند، مثالً ها و نبردها از ابزار طبیعی و عادی استفاده میشدند، و در مسائل اجتماعی یا در جنگمتوسل می

در زندگی عادی خود از  که چرا اهل بیتدر این... کردند تا اخبار دشمن را گزارش دهند وگروهی را مأمور می

ها در مباحث آینده اشاره کردند دالیلی متعددی وجود دارد که به برخی از آن اده نمیعلوم ویژه و غیبی استف

  :جا خالی از فایده نیستحضرت آیت اهللا سبحانی سخنی در این مورد دارند که تذکر آن در این. خواهد شد

در رفع مشکالت و  و یا امام که پیامبراین) البته نه همه(شاید یکی از علل «

گیری آنان و مواهب استفاده کند، این باشد که بهره) علم غیب(ا نباید از این ابزار گرفتاریه

شکی نیست که زندگی . شود، تبلیغ عملی آنان از بین بروداز این وسائل سبب می

پیشوایان، صبر و بردباری آنان در مصائب و استقامت و جانبازی آنان در میدان جهاد، 

آمدها و حوادث، خود و اگر بنا باشد که امام یا پیامبر در پیشباشد، سرمشق پیروان آنان می

- را از راه اعجاز و یا دعای مستجاب و یا آگاهی ماوراء طبیعی، از قلمرو مصائب و گرفتاری

ها خارج سازد، مثالً به فرزند خود از طریقِ اعجاز شفا بخشد و ها و حوزۀ بالها و بیماری

تواند به و یا آگاهی از غیب استفاده کند، دیگر نمییا در بهبود او از دعای مستجاب 

دیگران توصیه کند که در مصائب و گرفتاریها، صابر و بردبار، تسلیم و شکیبا باشند، و اگر 

در میدان جهاد، یا در طریق شهادت در راه خدا، از این اسباب بهره گیرد و هر نوع تیر بال 

... اند مردم را به تحمل بال و ناراحتی دعوت کندتورا از اصابت به هدف بازدارد، دیگر نمی

کنند ها، بسان افراد دیگر تالش و کوشش میهای الهی در مشکالت و گرفتاریشخصیت

کنند و چه بسا به خاطر نارسائی اسباب، و از اسباب و ابزار عادی برای رفع آنها استفاده می

نیم که راه و رسم زندگی عادی کاگر مشاهده می. رسدتالش و کوشش آنان به جائی نمی

                                                
در موارد نادری، بر اساس علم غیبی خود قضاوت نموده  البته گزارشاتی در کتب تاریخی و حدیثی آمده است که امیرالمؤمنین. ١

  .دان اشاره خواهد شداست که در مباحث آینده ب
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معصومان، با افراد دیگر چندان تفاوتی نداشته است، همه به خاطر این است که استفاده از 

 که اماماین اسباب غیبی جز در موارد خاصی، صالح و مجاز نبوده است، هنگامی

فرستاد » دومة الجندل«را برای حکمیت در داستان جنگ صفین به » ابوموسی اشعری«

وکانّی به و قد : احکم بکتاب اهللا وال تجاوزة، فلما ادبر قال علی«: ه او چنین گفتب

  .»خدع

وقتی ابو موسی به راه افتاد، ! طبق کتاب خدا داوری کن و از دستور آن پا فراتر مگذار

عرض  به امام: گویدبینم که او فریب خواهد خورد، کاتب امام میگویا می: فرمود امام

دانی او کنی در صورتی که میچرا او را اعزام می. توجهه وانت تعلم انه مخدوعفلم : کردم

یا بنی لو عمل اهللا في خلقه بعمله ما : امام در پاسخ او چنین فرمود. فریب خواهد خورد

در این پاسخ با یادآوری علم و آگاهی خطاناپذیر خدا،  امیرمؤمنان. احتج علیهم بالرسل

  ١.»وظفم در زندگی عادی خود از اسباب و علل عادی بهره گیرمگردد که من ممتذکر می

شود، اسباب عادی تعلیم در آنها حاصل می هایی که از طرق خاصی برای اهل بیتعلوم ویژه و آگاهی) ب

به حقائق عالم هستی واقف  دخالتی ندارد و در واقع این علوم موهبتی است الهی که باعث شده، اهل بیت

نکته مهمی . ها اشاره خواهیم کردفردی دست یابند که در مباحث آینده به آنهای منحصر بههیشوند و به آگا

که آگاهی از قضای حتمی الهی است،  که باید به آن توجه کرد، این است که، آن قسمتی از علوم اهل بیت

. کندرتباطی با تکلیف پیدا نمیپذیرد، لذا تأثیری در عمل نداشته و اگونه علم قابل تخلف نبوده و تغییر نمیاین

  :نویسدباره میجناب عالمه طباطبایی در این

گونه علم است و از آن جهت که متعلق این(گونه علم گونه تکلیفی به متعلق اینهیچ«

گیرد و همچنین قصد و طلبی از انسان با او ارتباط پیدا تعلق نمی) باشدالوقوع می حتمی

که فعل و ترک گیرد و از راه اینره از راه امکان به فعل تعلق میکند، زیرا تکلیف هموا نمی

شود، مثالً صحیح است خدا به بندۀ خود هر دو در اختیار مکلفند، فعل یا ترک خواسته می

بفرماید، فالن کاری که فعل و ترک آن برای تو ممکن است و در اختیار توست، بکن؛ ولی 

موجب مشیت تکوینی و قضای حتمی من البته محال است بفرماید، فالن کاری که به 
                                                

  .٤١٥ـ  ٤١٣، ص ٨ش، ج  ١٣٦٩جعفر سبحانی، منشور جاوید، قم، دارالقرآن الکریم، . ١
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اثر تحقق خواهد یافت و برو و برگرد ندارد، بکن، یا مکن، زیرا چنین امر و نهی لغو و بی

اثری در اعمال او و  شود که علم موهبتی امامو از این بیان روشن می... باشدمی

ن جهت که متعلق قضاء ارتباطی با تکالیف خاصۀ او ندارد و اصوالً هر امر مفروضی از آ

  ١.»شودی یا اراده و قصد انسانی نمیالوقوع است، متعلق امر و یا نهحتمی و حتمی

در امور عادی زندگی و با به  جای بسی تأسف است که برخی با تمسک به سیره و رفتار اهل بیت

اند، سعی آشکار نمودههای غیبی خود را آگاهی فراموشی سپردن دهها مورد از اموری که در آنها اهل بیت

را انکار کنند و یا دائره علوم آنان را به احکام دین و امور کلی  های ویژه و غیبی اهل بیت کنند آگاهیمی

تواند دلیلی که قابل تطبیق به علل و اسباب ظاهری است، نمی که ظواهر اعمال اماممحدود سازند، غافل از آن

  .شاهدی بر جهل آنان به واقع باشدبر نداشتن این علوم موهبتی الهی و 

در عالم  گونه که از محتوای آن پیداست، سعی دارد تا جایگاه وجودی اهل بیتکتاب بصائر الدرجات آن

فرد های خاص و منحصر بههستی را تبیین کند و مقامات و فضائل الهی و معنوی آنان از جمله علوم و آگاهی

که، از جمله این های علمی اهل بیتمتذکر شدن خصائص و ویژگیکتاب ضمن . را معرفی نماید اهل بیت

هستند، درصدد ... ترین مردم، راسخان در علم، معدن علم واهل بیت خزائن علم الهی، وارث علوم انبیاء، عالم

دارای علوم خاص و استثنائی هستند و بسیاری از این علوم از طرق ویژه و  بیان این مطلب است که ائمه

السماء واالرض به آنان اعطاء شده است، علم به زآمیزی به آنان رسیده است، ملکوت آسمانها و زمین و علماعجا

... به انبیاء و مالئکة، اسم اعظم، علم به اسرار الهی وداده شده ما کان و مایکون، علم الکتاب، تمامی علوم 

خورد این است چه بیشتر به چشم میب، آندر بررسی مبادی این علوم در کتا. است بخشی از علوم اهل بیت

گان خاص اعطاء شده است، برخی بدون که بیشتر این علوم از سوی خداوند متعال و به طرق مختلف به این بنده

  ... .القدس وواسطه از طریق القاء در قلب و الهامات مستقیم و برخی با واسطه مالئکة و روح

توان یافت که این سلسله وحلقه اتصال به عنایات الهی قطع شده میدر واقع جایی از کتاب و روایتی را ن

باشد، روایات کتاب همواره سعی دارد تا این حقیقت در ذهن خواننده ثبت شود که تمامی این علوم با عنایات و 

در چه گفته شد، بررسی علم اهل بیت برای آشنایی تفصیلی با آن. رسیده است افاضات ویژه الهی به اهل بیت

  :شودبصائر الدرجات حول سه محور انجام می
                                                

  ).به نقل از رساله علم امام، عالمه طباطبایی، نسخه خطّی( ٤٠٧ـ  ٤٠٦همان، ص . ١
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  در بصائر های علمی اهل بیتـ ویژگی۱

  در بصائر ـ مبادی و منشأ علوم اهل بیت۲

  در بصائر ـ گستره و ابواب علوم اهل بیت۳

در کتاب بصائر  است، ارائه گزارشی توصیفی از علم اهل بیت چه مد نظرگفتنی است در این بخش، آن

باشد؛ گر چه در مواقع لزوم نکاتی در توضیح روایات یا مباحثی در حل تعارضات پیش آمده بین میالدرجات 

احادیث ارائه خواهد شد، اما بررسی تفصیلی روایات از نظر غلوآمیز بودن و پاسخ به اشکاالت مطرح شده در مورد 

  ).ان شاء اهللا(ها، در فصل سوّم صورت خواهد گرفت آن
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۱  /۱  

  در بصائر الدرجات های علمی اهل بیتیویژگ

  معدن علم و سرچشمۀ آن. ۱/  ۱/  ۱

کند که در آنها اهل روایت از طرق مختلف نقل می) ۹(در اولین باب از جزء دوم کتاب بصائر، جناب صفّار 

  :اند از جملهبه عنوان معدن علم معرفی شده بیت

  :قال رسول اهللا: عن الضحاک بن مزاحم الخراسانی قال

انّا اهل البیت، اهل بیت الرحمة وشجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف المالئکة ومعدن «

  ١.»العلم

  .نقل شده است بقیه روایات نیز با الفاظی مشابه از پیامبر و ائمه هدی

 باب ما امرالناس بان یطلبوا العلم من معدنه و معدنه آل«در جزء اول نیز ایشان بابی دارد تحت عنوان 

علم نزد : کنند که اوالًاشاره می در این روایات ائمه. که شش حدیث ذیل باب روایت شده است» محمّد

تنها، علمی که نزد آنان است، علم صحیح و غیرقابل خدشه : اهل بیت است و آنان کان دانش هستند و ثانیاً

دهد؛ چرا که صاحبان این ت را نشان میاست، علمی که امکان خطا و اشتباه در آن راه ندارد، علمی که کنه حقیق

  :شوداند، به روایت زیبایی از این باب اشاره میعلم آن را از منبع فیض الهی گرفته

  :لسلمة بن کهیل والحکم بن عتیبة قال ابو جعفر: عن أبی مریم قال

  ٢.»شرّقا، غرّبا لن تجدا علماً صحیحا االّ شیئا خرج من عندنا اهل البیت«

                                                
  .١، ح ٥٦، ص بصائر الدرجات. ١

  .٤، ح ١٠همان، ص . ٢



»٢٩« 

  :به عنوان سرچشمه علم یاد شده است یگر از جزء اول، از آل محمّددر بابی د

  :اولین روایت از این باب چنین است ٢»العلم عندهم ١مستقی باب في ائمة آل محمّد«

یا اخا اهل الکوفة، مستقی العلم من عندنا، أفعلموا وجهلنا هذا ما ال «: االمام الحسین

  .»٣یکون

ای نکته. شوندیه شده است و اهل بیت به عنوان سرچشمه این آب معرفی میدر این روایت علم به آب تشب

شوند امکان ای که همه از آب آن سیراب میفرماید این است که، سرچشمهکه حضرت در انتهای حدیث می

  .ندارد که خود خالی از آب باشد

  خزانه داران علم الهی. ۲/  ۱/  ۱

باب في االئمة انّهم خزّان اهللا فی «: ن باب چنین ذکر شده استدر جزء دوم از کتاب، باب نوزدهم، عنوا

  .»السماء واالرض علی علمه

ها اهل بیت به عنوان گنجوران و کند که در آنروایت به طرق مختلف نقل می ۱۶در این باب جناب صفّار 

  :اندداران علم الهی بیان شدهخزانه

  :قال لی ابو جعفر: عن سورة بن کلیب قال

  .٤» انّا لخزّان اهللا في سمائه وارضه، ال علی ذهب وال علی فضّة االّ علی علمهواهللا«

  :انددار علم الهی ذکر شدهگونه اهل بیت به عنوان خزانهدر روایت دیگری این

  :سمعت ابا عبد اهللا یقول: عن عبد الرحمن بن کثیر قال

  .٥»نحن والة امراهللا وخزنة علم اهللا وعیبة وحی اهللا«

                                                
  .رچشمهمصدر میمی است به معنای س: مستقی. ١

  .٣٩٨، ص ١، ج »ان مستقی العلم من بیت آل محمّد«: در کتاب کافی عنوان باب چنین است. ٢

  .١، ح ١٢، ص بصائر الدرجات. ٣

  .١، ح ١٠٤همان، ص . ٤

  .٨، ح ١٠٥همان، ص . ٥



»٣٠« 

  )عیبة علم اهللا(ظرف علم الهی . ۳/  ۱/  ۱

الی روایات جمالتی نقل شده اگر چه در کتاب باب مستقلی به این موضوع اختصاص داده نشده، اما در البه

  :است که به این مطلب اشاره دارد

  :االمام الصادق

انه فی انّ اهللا تبارک وتعالی انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته من خلقه أمناءُه علی وحیه وخزّ«

  ١.»ارضه وموضع سرّه وعیبة علمه

  .۴، ح ۴۴۱و ص  ۱۳، ح ۲۴۳و همچنین در ص 

  وارث علم انبیاء. ۴/  ۱/  ۱

  :در سومین باب از جزء سوم کتاب، عنوان باب چنین ذکر شده است

  »...باب في االئمة انهم ورثوا علم اولی العزم من الرسل وجمیع االنبیاء و«

 کند که در آنها اهل بیتایت با اسناد متفاوت و البته با مضامین مشابه نقل میدر این باب صفّار چهار رو

  :خوانیماند، در اولین حدیث از این باب میبه عنوان وارث علوم پیامبران معرفی شده

  :قال علیّ بن الحسین: رسالة واقرأنیها قال کتب ابوالحسن الرضا: عن عبد الرحمن بن أبی نجران قال

کنّا اهل البیت ورثته ونحن  کان امین اهللا في ارضه، فلمّا قبض محمّد دانّ محمّ«

  ٢.»نحن ورثة االنبیاء ونحن ورثة اولی العزم من الرسل... امناء اهللا في ارضه

  :جا خالی از فایده نیستروایتی نقل شده که ذکر آن در این ،از کتاب ۲۶۹در ص 

انتما ورثة رسول : وقلت لهما وأبي جعفر دخلت علی أبی عبد اهللا: عن أبي بصیر قال«

: نعم فقلت: وارث االنبیاء، علم کلّما علموا فقال لی فرسول اهللا: نعم قلت: قال اهللا

: نعم باذن اهللا ثم قال: انتم تقدرون علی أن تحیی الموتی وتبرؤا االکمه واالبرص فقال لی

رت الشمس والسماء واالرض ادن منّی یا ابا محمّد، فمسح یده علی عینی ووجهی وابص

  .٣»...والبیوت و

                                                
  .٧، ح ٦٢همان، ص . ١

  .١، ح ١١٨همان، ص . ٢

  .١، ح ٢٦٩همان، ص . ٣



»٣١« 

  راسخان در علم. ۵/  ۱/  ۱

  .»، انّهم الراسخون فی العلم الذی ذکرهم اهللا في کتابهباب في االئمة«: باب دهم از جزء چهارم با این عنوان است

ه شریفه خود را مصداق راسخان در علم در آی کند که ائمهدر این باب جناب صفّار هشت روایت نقل می

  .کنندمعرفی می   ...         ... ١سوره آل عمران 

  :االمام الصادق

  ٢.»نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأویله«

  : فی العلم ــ فی قوله تعالی وما یعلم تأویله اال اهللا والراسخون  االمام الباقر

قد علّمه اهللا جمیع ما انزل اهللا الیه من التنزیل والتأویل . افضل الراسخین رسول اهللا«

  ٣.»واوصیاءه من بعده یعلمونه کلّه

  شودشان زائل نمیبرند و علومعلم را از یکدیگر به ارث می اهل بیت. ۶/  ۱/  ۱

رود و  از بین نمی که علوم اهل بیتکند، مبنی بر اینقل میروایت ن ۱۶در باب اول و دوم از جزء ثالث جناب صفّار 

  : کنیم هایی از این روایات اشاره میشود، به نمونهبه ارث نهاده می هنگام مرگ به فرد دیگری از اهل بیت

  :یقول سمعت ابا عبد اهللا: عن الفضیل بن یسار قال

ث وما یموت منّا عالم حتّی یخلفه من انّ العلم الذی هبط مع آدم لم یرفع وانّ العلم یتوار«

  ٤.»اهله من یعلم علمه او ما شاءاهللا

  :عن محمّد بن مسلم عن االمام الباقر

هذه االمّة والعلم یتوارث وال یهلك احد منّا حتی یوتی من اهله من یعلم  عالم علیّ«

  ٥.»مثل علمه

                                                
  .٧، آیۀ ٣: سورۀ آل عمران. ١

  .٥، ح ٢٠٤ئر الدرجات، ص بصا. ٢

  .٤، ح ٢٠٣همان، ص . ٣

  .١، ح ١١٤همان، ص . ٤

  .٣، ح ١١٨همان، ص . ٥



»٣٢« 

علم را از  که، ائمهاللت دارند بر اینکند که دهمچنین روایات دیگری در باب هشتم از جزء هفت نقل می
  ١.گذارنداند و هر کدام از اهل بیت آن را به فرد بعدی به ارث میبه ارث برده و امام علی پیامبر اکرم

  صعب مستصعب است اهل بیت) حدیث(علم . ۷/  ۱/  ۱

نامیده شده » بحدیثهم صعب مستصع باب في ائمة آل محمّد«یازدهمین باب از جزء اول تحت عنوان 
روایت داللت دارند بر صعب و مستصعب بودن حدیث  ۱۹روایتی که در این باب نقل شده،  ۲۰از مجموع . است

  :اهل بیت، اما در روایتی که در انتهاء باب نقل شده از علم اهل بیت به عنوان صعب مستصعب یاد شده است
  :االمام زین العابدین

بینهما فما ظنّکم بسایر  سلمان لقتله ولقد اخا رسول اهللاواهللا لو علم ابوذر ما في قلب «
الخلق، انّ علم العالم صعب مستصعب ال یحتمله اال نبیّ مرسل او ملك مقرب او عبد 

 مؤمن امتحن اهللا قلبه لالیمان وانما صار سلمان من العلماء النّه امرؤ منا اهل البیت
  ٢.»فلذلك نسبه الینا

ث اهل بیت، صعب مستصعب است یا بگوییم علم اهل بیت، صعب مستصعب به هر حال چه بگوییم حدی
 دارند، چرا که احادیث اهل بیت است، در هر حال روایات داللت بر صعب مستصعب بودن علم اهل بیت

  .است نیز جزئی از علوم اهل بیت

  :چند نکته در مورد این روایات

گویند که از سواری دادن و حمل بار شتری می ـ صعب به معنای سخت، دشوار و سرکش است و صعب به۱

  .باشددر اینجا به معنای امتناع از ادراک و فهم می ٣.امتناع کند

  ٤.رآه صعبا یعنی چیزی را سخت و دشوار یافتن: استصعب االمر

پس  ٥».صعب فی نفسه مستصعب الفهم علی الخلق«: البحرین آمده استدر توضیح عبارت در مجمع

عبارت یا مبالغه است یعنی بسیار دشوار و سنگین، یا اینکه به این معناست که علم اهل بیت  مستصعب در این

  .سنگین و دشوار است و فهم آن نیز برای مردم سخت و دشوار

                                                
  .٣٢٨ـ  ٣٢٦ک، همان، ص .ر. ١

  .٢١، ح ٢٥همان، ص . ٢

ترتیب مقاییس اللغة، ترتیب و تنقیح علی العسکری ـ حیدر مسجدی، چاپ اول، قم، «ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا، . ک.ر. ٣
  ».٥٢٨، ص ١٣٨٧ه حوزه و دانشگاه، پزوهشگا

  .٥٢٤، ص ١، ج ١٤١٠، چاپ اول، بیروت، دار الفکر، لسان العربابن منظور، . ک.ر. ٤

  .١٠١، ص ١ق، ج  ١٤٠٨سید احمد حسینی، تهران، مرکز نشر فرهنگ اسالمی، : فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق. ٥



»٣٣« 

مواردی وجود دارد که  ـ صعب مستصعب بودن احادیث به این معناست که در میان احادیث اهل بیت۲
یست به این خاطر به صرف این که مضمون حدیثی برای فردی قابل فهم و فهم و درک آنها برای همه میسر ن

نیز چون اکثر علوم آنها علم لدنّی الهی است که از  در مورد علوم اهل بیت. هضم نیست، نباید آن را رد کند
  .ها برای همه ممکن نیستمبادی خاصی به ایشان رسیده است، فهم و درک و قبول برخی از علوم آن

امری مشکک و دارای مراتب و درجات گوناگون  له صعب مستصعب بودن علم یا حدیث اهل بیتـ مسأ۳
در همین . گونه نیست که تمامی علوم اهل بیت صعب مستصعب باشد و برای همه به یک اندازهاست و این

هم حدیث اهل روایاتی که در کتاب بصائر نقل شده، در تعدادی از احادیث به طور کلی امکان تحمل و درک و ف
در روایت یازدهم از همین باب چنین  ١.بیت نفی شده است و تحمل آن به خود اهل بیت اختصاص یافته است

  :یقول سمعت ابا عبد اهللا: عن أبي الصامت قال: آمده است
فمن یحتمله؟ : انّ من حدیثنا ماال یحتمله ملك قرب وال نبی مرسل وال عبد مؤمن، قلت«

  »٢.نحن نحتمله: قال
و در برخی دیگر به طور عام نفی نشده و تحمل و فهم احادیث به افراد خاصی اختصاص یافته است، مالئکه 

ال یحتمله االّ ملك «اند، این افراد از بقیه جدا شده» اّال «مقرب، انبیاء مرسل و مؤمنان امتحان پس داده، که با 

  »٣.مقرب او نبیّ مرسل او عبد امتحن اهللا قلبه لالیمان
- ها تبعیت میها اطالع و آگاهی پیدا کنند از آنوجود دارد که اگر مردم به آن البته احادیثی از اهل بیتو 
  ٤»فان الناس لو علموا محاسن کالمنا التبعونا«: کنند

اختصاص به کتاب بصائر الدرجات نداشته و در  ـ روایات صعب مستصعب بودن احادیث یا علم اهل بیت۴
شیعی قابل مشاهده است، در کتاب کافی بابی با این عنوان وجود دارد که در دو روایت آن، اکثر منابع حدیثی 

  ٦.در کتب شیخ صدوق نیز این روایات نقل شده است ٥.صعب مستصعب خوانده شده است علم اهل بیت

                                                
ار تفاوت وجود دارد و عدم تحمل این احادیث از سوی مالئکه یا نبی مرسل یا بنده الزم به ذکر است که بین عدم تحمل و انک. ١

  .ها نیستمؤمن به معنی انکار آن

  .١١، ح ٢٣بصائر الدرجات، ص . ٢

  .٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢١همان، ص . ٣

اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر ، معانی االخبار، تحقیق علی )شیخ صدوق(ابو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی . ٤
  .١، ح ١٨٠ش، ص  ١٣٦١اسالمی، 

 ١٣٨٩ک، ابو جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، الکافي، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب االسالمیة، .ر. ٥
  .٥ـ  ١، ح ٤٠١، ص ١ق، ج 

ق، ص  ١٤١٠ی اکبر غفاری، بیروت، مؤسسة األعلمي، عل: ؛ شیخ صدوق، الخصال، تحقیق١٨٨ک، شیخ صدوق، پیشین، ص .ر. ٦
  .٥٢ق، ص  ١٤٠٠؛ شیخ صدوق، األمالي، بیروت، مؤسسة األعلمي، ٢٠٨



»٣٤« 

وان به عن» امر اهل بیت«ها از ـ روایات دیگری در کتاب بصائر و سایر منابع وجود دارد که در آن۵

  ١.یاد شده است» صعب مستصعب«

۱  /۲  

  در بصائر الدرجات مبادی علوم اهل بیت

  علم کامل به قرآن کریم. ۱/  ۲/  ۱

های متعددی در کتاب بصائر الدرجات وجود دارد که همگی درصدد بیان این مطلب هستند کـه  ابواب و روایت

 اشد و تمامی ظواهر و بواطن قرآن بر اهـل بیـت  بمی علم کامل به قرآن کریم، انحصاراً در اختیار اهل بیت

آری نبیّ مکـرم اسـالم   . تواند مدّعی علم به جمیع قرآن شودنمی آشکار و روشن است و کسی غیر از اهل بیت

که قرآن کریم بر او نازل شده و او مبیّن قرآن و عارف به تفسیر و تأویل و ظاهر و باطن و محکـم و متشـابه آن   

اسـت و ائمـه   » تبیانـا لکـل شـی   «رین او نیز این علم تامّ به قرآن کریم را دارند و چون قـرآن  است، خاندان طاه

. توانند آگـاه باشـند  دانند، قهراً از طریق قرآن به همه چیز میراسخان در علمند و حتی تأویل متشابهات را نیز می

  :کنیمها را ذکر میهایی از آنجا روایات نقل شده در کتاب را به چند دسته تقسیم کرده و نمونهدر این

  :اندعلومشان را از قرآن اخذ کرده روایاتی که صراحت دارند بر این مطلب که ائمه :دسته اول

 : یقول سمعت ابا عبد اهللا: عن عبداالعلی بن اعین قال

انّی ألعلم ما فی السماء واعلم ما في االرض واعلم ما فی الجنة واعلم ما في النّار واعلم «

ما کان واعلم مایکون، علمت ذلك من کتاب اهللا، انّ اهللا تعالی یقول فیه تبیان کلّ 

  ٢.»شی

جناب صفار پنج روایت با اسناد متفاوت و مضامین مشابه در این باره نقل کرده است، در کتاب کافی دو 

  ٣.روایت با الفاظ نزدیک به حدیث باال نقل شده است

است و آنان به کل کتاب علم و  ظاهر و باطن قرآن کریم نزد اهل بیتگویند، روایاتی که می :دسته دوم

  :شوداحاطه دارند، به چند نمونه از روایات اشاره می
                                                

  .٢٨ـ  ٢٦ک، بصائر الدرجات، ص .ر. ١

نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلّ «به صورت  ٨٩باید توجه داشت که اصل آیه در سورۀ مبارکه نحل آیۀ . ٣، ح ١٢٨همان، ص . ٢
  .آمده که در حدیث با نقل به معنا، به مضمون آن اشاره شده است» شی

  .٢، ح ٢٦١و ص  ٨، ح ٦١، ص ١کلینی، پیشین، ج . ٣



»٣٥« 

 :عن جابر بن االمام الباقر

  ١.»ما یستطیع احد ان یدّعی انّه جمع القرآن کلّه، ظاهره وباطنه غیر االوصیاء«

 :یقول د اهللاسمعت ابا عب: عن عبداالعلی مولی آل سام قال

  ٢.»...وله الی آخره کانّه في کفّی وفیه خبرالسماء وخبر االرضواهللا انّی العلم کتاب اهللا من اوّ«

 :بمکّة فقال له رجل کنت مع أبي الحسن: یعقوب بن جعفر قال

علینا نزل قبل الناس ولنا : انّک لتفسّر من کتاب اهللا مالم تسمع به، فقال ابوالحسن«

یفسّر في الناس، فنحن نعرف حالله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفریه  فسرّ قبل ان

وحضریه وفي ایّ لیلة نزلت، کم من آیة وفیمن نزلت وفیما نزلت، فنحن حکماء اهللا في 

  ٣.»...ارضه وشهداؤه علی خلقه

  ٤.این دسته از روایات با الفاظ یکسان یا مشابه در کتاب کافی وجود دارد

اعطا شده است،  ها بیان شده است که، تفسیر و تأویل قرآن به اهل بیتدر آن روایاتی که :دسته سوم

باب فی االئمة انهم اعطوا تفسیر القرآن «روایت ذیل عنوان  ۱۰جناب صفّار در هفتمین باب از جزء چهارم 

  :شودها اشاره مینقل کرده است که به برخی از آن» الکریم والتاویل

 :سمعته یقول: قال اهللاعمرو بن مصعب عن أبي عبد 

  ٥.»انّ من علم ما اوتینا تفسیر القرآن واحکامه«

 :عن هذه الروایة، ما من القرآن آیة اال ولها ظهر وبطن فقال سألت ابا جعفر: عن فضیل بن یسار قال

وما یعلم تأویله اال اهللا ... ظهره تنزیله وبطنه تأویله، منه ما قد مضی ومنه مالم یکن، «

  ٦.»فی العلم، نحن نعلمه والراسخون

                                                
  .١، ح ١٩٣بصائر الدرجات، ص . ١

  .٧، ح ١٩٤همان، ص . ٢

  .٤، ح ١٩٨همان، ص . ٣

  .٢٢٨، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٤

  .١، ح ١٩٤بصائر الدرجات، ص . ٥

  .٧ح  ،١٩٦همان، ص . ٦



»٣٦« 

  ١.اولین حدیث در کتاب کافی با سند متفاوت و روایت بعدی در تفسیر عیاشی نقل شده است

مرحوم . انددانسته شده      ٢مصداق  ها، اهل بیتروایاتی که در آن :دسته چهارم

خود را واجد  در اکثر این روایات ائمه. در این مورد نقل کرده استروایت  ۲۱صفّار در اولین باب از جزء پنجم 

اند و برای روشن شدن وسعت و عظمت علمشان، علم اهل بیت را با علم کسی که در آیه الکتاب دانستهعلم

واجد علم من الکتاب بود مقایسه                 ٣شریفه 

ای از دریای علم الکتاب بود و توانست اند، او که دارای علم بعضی از کتاب و به تعبیر روایات، دارای قطرهکرده

بیاورد، حال  با همین علم اندک از کتاب، تخت بلقیس را در یک چشم برهم زدن به پیشگاه حضرت سلیمان

الذی عنده علم «با » الکتابمن عنده علم«اگر کسانی عالم به همه علم کتاب باشد چه خواهد شد، آری مقایسه 

الکتاب واجدان علم. الکتاب باشدتواند مقیاس خوبی برای پی بردن به وسعت دانش صاحبان علممی» الکتابمن

    ن کنندۀ هر چیزی است احاطه بر تمامی حقایق عالم هستی دارند؛ چرا که این کتاب تبیی

   اند  و هیچ چیز را در آن فرو نگذاشته ٤       این روایات از یک طرف . ٥

الهی را به عنوان یکی از مبادی مهم علوم اهل بیت معرفی دهند و از طرف دیگر، کتاب را نشان می وسعت علم اهل بیت

  :شودهایی از روایات اشاره میکنند، به نمونهمی

  :قال عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن أبی عبد اهللا

ففرّج ابو عبد : قال. قال الذی عنده علم من الکتاب أنا اتیک به قبل أن یرتد الیک طرفک«

  ٦.»"واهللا عندنا علم الکتاب کلّه: "علی صدره ثم قالبین اصابعه فوضعها  اهللا

                                                
السید : ، تفسیر العیّاشي، تحقیق)العیاشي(؛ ابوالنضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندی ٣، ح ٢٢٩، ص ١کلینی، پیشین، ج . ١

  .١١، ص ١ق، ج  ١٣٨٠هاشم الرسولی المحالتی، تهران، المکتبة العلمیّة، 

  .٤٣، آیۀ ١٣: سورۀ رعد. ٢

  .٤٠، آیۀ ٢٧: سورۀه نمل. ٣

  .٨٩آیۀ ، ١٦: سورۀ نحل. ٤

  .٣٨، آیۀ ٦: سورۀ انعام. ٥

  .٢، ح ٢١٢بصائر الدرجات، ص . ٦



»٣٧« 

  :عن محمّد بن سلیمان عن سدیر

جعلنا فداك، اسمعناك تقول کذا : فقلنا له دخلت انا وابو بصیر ومیسر علی أبی عبد اهللا«

. وکذا فی أمر خادمتك ونحن نعلم انك تعلم علما کثیرا وألنسبك الی علم الغیب قال

فهل وجدت فیما قرأت : قرأناه جعلت فداك، قال: قلت: قال. أ القرآنیا سدیر ماتقر: فقال

: قلت: قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك: من کتاب اهللا

: قلت. الکتابفهل عرفت الرجل وعلمت ما کان عنده من علم: جعلت فداك قد قرأته قال

لمطر الجود في البحر االخضر ما یکون ذلك من قدر قطرة من ا: فأخبرنی حتی أعلم قال

یا سدیر ما اکثره ان لم ینسبه الی العلم : جعلت فداك ما اقلّ هذا قال: قلت. علم الکتاب

قل کفی باهللا شهیدا بینی «: الذی اخبرك، یا سدیر، فهل وجدت فیما قرأت من کتاب اهللا

الکتاب کلّه واهللا علم: صدره فقالواومأبیده الی : الکتاب، کلّه قالوبینکم ومن عنده علم

  ١.»عندنا، ثالثا

  :الکتاب، قالقل کفی باهللا شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم«، قلت ألبي جعفر: عن برید بن معاویه قال

  ٢.»"اوّلنا وعليّ افضلنا وخیرنا بعد النبيّ ایّانا عنی وعليّ"

  :دو نکته در مورد این روایات

تطبیق شده است که قطعاً همچنان که در   بر امام علي» الکتابمن عنده علم« ـ در برخی از روایات۱

بعد » الکتابمن عنده علم«بوده و مصداق اتمّ  آمده، آن حضرت افضل ائمه روایت اخیر منقول از امام باقر

  .ی داردشود، منافات نداشته و همخوانباشد و با نتایجی که از دیگر روایات گرفته میمی از پیامبر

صحیح  اما نظریه ٣های گوناگونی مطرح شده است؛چیست؟ نظریه» الکتابعلم«ـ در این که مراد از ۲

البته در . ، آن است که مراد از الکتاب، قرآن کریم است٤همچنان که عالمه طباطبایی در المیزان اشاره کرده

                                                
  .٣، ح ٢١٣همان، ص . ١

  .١٢، ح ٢١٥همان، ص . ٢

، ص ١١ق، ج  ١٣٩٣ک، عالمه سید محمد حسین طباطبایی، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، .ر. ٣
  .٣٨٧ـ  ٣٨٤

  .٣٨٦، ص ١١همان، ج . ٤



»٣٨« 

چه ، که منافاتی با آن١خدا پیوند زده شده است الکتاب به آگاهی از اسم اعظمبرخی از روایات برخورداری از علم

  .گفته شده ندارد

     مصداق آیه شریفه  که اهل بیتروایاتی که داللت دارند بر این :دسته پنجم

  ...هستند، آل محمّد ٢ ای از نمونه. اندقرآن را به ارث برده برگزیدگان الهی هستند که

  :خوانیم روایات را می

  :االمام الکاظم

فنحن الذین اصطفینا اهللا فورثنا هذا الذی فیه » ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا«

  ٣.تبیان کل شیء

  :عمار الساباطی عن االمام الصادق

هم آل محمّد والسابق بالخیرات هو «: لقا» ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا«

  ٥.این روایات در دیگر منابع معتبر نیز نقل شده است. ٤»االمام

       در آیه شریفه » اوتوا العلم«را مصداق  روایاتی که اهل بیت :دسته ششم

   کنند که اهل بیتروایات بیان می. کنندمعرفی می ٦  هستند که کتاب الهی و آیات

روایت  ۱۷جناب صفّار در باب یازدهم از جزء چهاردهم بصائر، . های آنان قرار گرفته استروشنگر آن در سینه

  :کند که همگی به این موضوع اشاره دارندنقل می

            :اهللا قلت له، قول: قال عن برید بن معاویة عن أبي جعفر

  .٧»ایّانا عنّی«: قال

                                                
  .١، ح ٢١٢ئر الدرجات، ص بصا. ١

  .٣٢، آیۀ ٣٥: سورۀ فاطر. ٢

  .٤٨بصائر الدرجات، ص . ٣

  .١٢، ح ٤٦همان، ص . ٤

سید مهدی حسینی الجوردی، تهران، : ، تحقیق؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا٢٢٦و  ٢١٤، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٥
  .٢٠٧، ص ٢منشورات جهان، ج 

  .٤٩، آیۀ ٢٩: سورۀ عنکبوت. ٦

  .١، ح ٢٠٤بصائر الدرجات، ص . ٧



»٣٩« 

       : عن قول اهللا تعالی سألت ابا الحسن الرضا: عن محمد بن الفضیل قال

    ١»هم االئمة خاصّة«: قال.  

  ٢.این روایات در اصول کافی و دیگر منابع معتبر وجود دارد

       در آیات » ذکر«گویند که مراد از این گروه از روایات می :دسته هفتم

و  ٣        اهل بیت»أهل«باشد و مراد از قرآن می ٤ ، گرچه مفهوم . هستند

آیات وسیع و گسترده است، ولی نمونه کامل و جامع آن اهل بیت هستند که علم تام و کامل به قرآن دارند و به 

  :شوده میبه چند نمونه از روایات اشار. دور از خطا و اشتباه هستند

 :قال        في قول اهللا تعالی  عن الفضیل عن أبي عبد اهللا

  .٥»الذکر القرآن ونحن قومه ونحن المسئولون«

 : قال         : في قول اهللا تعالی عن عبدالحمید بن أبي الدیلم عن أبي عبد اهللا

کتاب اهللا الذکر واهله آل محمّد الذین امر اهللا بسئوالهم ولم یؤمروا بسئوال الجهّال وسمّی اهللا «

             ٦.٧ :القرآن ذکرا فقال

  ٨.هر دو روایت در کتاب کافی نیز نقل شده است

                                                
  .١٢، ح ٢٠٦همان، ص . ١

السیّد الطیّب : ؛ ابوالحسن علي بن ابراهیم بن هاشم قمّی، تفسیر القمّی، اعداد٥ـ  ١، ح ٢١٣، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٢
، ؛ ابو جعفر رشید الدین محمّد بن علي ابن ش١٥٠، ص ٢الموسوی الجزائری، مطبعة النجف االشرف، ج  هر آشوب المازندرانيّ

  .٢٨٣، ص ٤قم، المطبعة العلمیّة، ج ) مناقب ابن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب 

  .٤٤، آیۀ ٤٣: سورۀ زخرف. ٣

  .٤٣، آیۀ ١٦: سورۀ نحل. ٤

  .١، ح ٣٧بصائر الدرجات، ص . ٥

  .٤٤: ، آیۀ١٦: سورۀ نحل. ٦

  .١٩، ح ٤١همان، ص . ٧

  .٢٩٥ص و  ٥، ح ٢١١، ص ١کلینی، پیشین، ج . ٨



»٤٠« 

- گویند و هر حکمی که میهر سخنی که می روایاتی که بیانگر این مطلب هستند که ائمه :دسته هشتم

و سنت پیامبر کنند، همه مأخوذ از قرآن کریم و یا سنت نبی مکرم اسالم است و آنان احاطه کامل به کتاب خدا 

  :از جزء ششم، این روایات را جمع نموده است ۱۵جناب صفّار در باب . خدا دارند

  :کل شیء تقول به، في کتاب اهللا وسنّته، او تقولون برأیکم؟ قال: قلت له: قال عن سماعة عن أبي الحسن

  ١.»فی کتاب اهللا وسنة نبیّه نقولهبل کل شیء «

  ٢.نقل شده استهمین روایت در کتاب کافی عیناً 

در پرتو عنایات ویژه الهی، از ادراکات  توان نتیجه گرفت که اهل بیتچه گفته شد، میاز مجموع آن

قوا بر تمامی ظواهر و بواطن قرآن احاطه دارند و جای تعجب نخواهد داشت  همینخاصی برخوردار هستند و با 

- اند و همچنان که خودشان فرمودهخدا اخذ کرده بسیاری از علومشان را از کتاب اگر گفته شود که اهل بیت

  ٣.انداند، خبر آسمان و زمین و گذشته و آینده را از قرآن برگرفته

  آموختن از پیامبر و امام پیشین. ۲/  ۲/  ۱

اند که، یکی از منابع عمده علومشان تعالیم پیامبر به این موضوع پرداخته در بسیاری از روایات ائمه هدی

ها رسیده است و البته این بوده است که یا به صورت مستقیم و یا بواسطه امام سابق به آن مگرامی اسال

و امام سابق همواره به صورت عادی نبوده است و چه بسا فراگیری  گیری از علوم پیامبر اکرمتعالیم و بهره

جناب صفّار در . اطالعی نداریم علوم غیبی و استثنایی به نحو ویژه و استثنایی بوده است که ما از حقیقت آن

در بسیاری از روایات . روایت به این موضوع پرداخته است ۱۲۰باب و بیش از  ۱۲کتاب بصائر الدرجات در ضمن 

اشاره شده و به ابواب مختلفی از علوم که  در محضر پیامبر اکرم اندوزی امیرمؤمنان آموزی و دانشبه علم

  .گشوده شده، پرداخته شده است از سوی نبی گرامی بر امام علی

 های خود را به امام علیتمامی علوم و دانش برخی از روایات گویای این حقیقت هستند که پیامبر

  :باشدمی تعلیم داده و آن حضرت واجد تمامی علوم پیامبر

                                                
  .١، ح ٣٠١بصائر الدرجات، ص . ١

  .١٠، ح ٦٢، ص ١کلینی، پیشین، ج . ٢

  .٨، ح ٦١، ص ١؛ کلینی، پیشین، ج ٦ـ  ٢، ح ١٢٨ک، صفّار، پیشین، ص .ر. ٣



»٤١« 

، انّ لمؤمنینباب في امیرا«: صفار در چند باب و عناوینی مختلف به این روایات اشاره کرده است از جمله

علم کما انزل علی رسول اهللا  انّ علیّا«یا » ١علمه العلم کلّه وشارکه في العلم ولم یشارکه في النبوة النبيّ

جعل میراث  باب رسول اهللا«، ٣»امیرالمؤمنین في االبواب التی علم رسول اهللا«، »٢في لیل او نهار

باب فیه ذکر «، ٥»امیرالمؤمنین التی علم رسول اهللا باب فیه الکلمة«، »٤عند وفاته العلم الی عليّ

  :شودبه عنوان نمونه به برخی از روایات اشاره می. ٦»)صلوات اهللا علیهما(الحدیث الذی علم رسول اهللا علیّا 

  :قال عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اهللا

  ٧.مه کلّه علیّاعل انّ اهللا علّم رسوله الحالل والحرام والتأویل وعلّم رسول اهللا

  :قال عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اهللا

ولم یعلّم اهللا رسوله شیئا اال وقد علّمه رسول  کان عليّ یعلم کلّ ما یعلم رسول اهللا

  ٨.امیرالمؤمنین اهللا

  :قال عن عبد اهللا بن بکیر الهجری عن أبي جعفر

االوصیاء وعلم ما کان قلبه، ، ورث علم انّ عليّ بن أبی طالب کان هبة اهللا لمحمّد«

  ٩.»قد ورث علم ما کان قبله من االنبیاء واالوصیاء والمرسلین امّا ان محمد

  :سمعته یقول: قال عن االصبغ بن نباته عن امیرالمؤمنین علي

، علّمني الف باب من الحالل والحرام وممّا کان وما هو کائن الی یوم انّ رسول اهللا«

ح الف باب، فذلك الف الف باب، حتی علمت المنایا والوصایا وفصل القیامة، کلّ باب یفت

  ١٠.»الخطاب

                                                
  .١٢، باب ٢٩٥و  ١١، باب ٢٩٢بصائر الدرجات، ص . ١

  .٨، باب ١٩٧همان، ص . ٢

  .١٦، باب ٢٩٩همان، ص . ٣

  .١٢، باب ٤٦٨همان، ص . ٤

  .١٨، باب ٣٠٩همان، ص . ٥

  .١، باب ٣١٣همان، ص . ٦

  .١، ح ٢٩٠همان، ص . ٧

  .١٣، ح ٢٩٢همان، ص . ٨

  .١٠، ح ٢٩٤همان، ص . ٩

  .١١، ح ٣٠٥همان، ص . ١٠



»٤٢« 

- آموزی و به ارث بردن علم پیامبران بهابواب دیگری نیز در بصائر وجود دارد که به جریان استمرار این علم

شود، در ل میکند که این علوم از امامی به امام دیگر منتقپردازد و تصریح میخصوص پیامبر گرامی اسالم می

  :شود به ابواب زیر اشاره کرداین میان می

باب فی االئمه انّ «، »١باب فی االئمه انهم یرثون العلم بعضهم من بعض واال یذهب العلم من عندهم«

، »٣فی االئمة انهم قد صار الیهم العلم الذی علّمه رسول اهللا«، »٢عندهم اسرار اهللا یؤدی بعضهم الی بعض

  :شودهایی از روایات اشاره میبه نمونه ٤»مة انّ عندهم اصول العلم ماورثوه عن النبیباب في االئ«

  :قال عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر

عالم هذه االمة والعلم یتوارث ولیس یهلك هالك منهم حتی یؤتی من اهله من  عليّ«

  ٥.»یعلم مثل علمه

  :یقول سمعت ابا جعفر: عن محمّد بن مسلم قال

ثم انتهی ذلك العلم  حرفا ممّا علّمه اهللا االّ علّمه علیّاً م یعلم واهللا رسول اهللافل«

  ٦.»الینا، ثم وضع یده علی صدره

  :قال ابو جعفر: عن جابر قال

 لو کنّا نفتی الناس برأینا وهوانا لکنّا من الهالکین ولکنّا نفتیهم باثار من رسول اهللا«

  ٧.»عن کابر نکنزها کما یکنز هؤالء ذهبهم وفضتهم واصول علم عندنا نتوارثها کابر

وارث همه انبیاء و اوصیاء پیشین بوده و تمامی  آید، این است که پیامبرچه از روایات برمیبه طور کلّی آن

اوصیای ایشان یکی پس از دیگری واجد این علوم بوده و به  علوم آنان نزد پیامبر بوده است و بعد از پیامبر

                                                
  .٢، باب ١١٧همان، ص . ١

  .٣، باب ٣٧٧همان، ص . ٢

  .١٢، باب ٢٩٥همان، ص . ٣

  .١٤، باب ٢٩٩همان، ص . ٤

  .٣، ح ١١٨همان، ص . ٥

  .٣، ح ٢٩٥ن، ص هما. ٦

  .٤، ح ٣٠٠همان، ص . ٧



»٤٣« 

هایی چون جفر و ها و نوشتهاند، گفتنی است که بخشی از این انتقال علوم، توسط صحیفهنتقل کردهیکدیگر م

  .فاطمه بوده است که در بخش بعدی تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد جامعه و مصحف

  ١.توان در دیگر منابع معتبر حدیثی مشاهده کرداحادیثی را که به آنها اشاره شد می

  های مکتوماح، کتب و نوشتهوال. ۳/  ۲/  ۱

بوده و  هایی است که نزد اهل بیتبرخی کتب و نوشته های علوم اهل بیتیکی از منابع و سرچشمه

کتاب . باشدمی) عج(الزمان حجة بن الحسن العسکریطبق روایات هم اکنون در دست خاتم االوصیاء، صاحب

بندی جا با دستهدر این. ها پرداخته استها و نوشتهکتاب روایت به این ۲۰۰باب و حدود  ۱۱بصائر الدرجات در 

  :پردازیمها میها و خصوصیات آنها و نوشتهروایات به بررسی این کتاب

  هایی پیامبرانکتاب. ۱/  ۳/  ۲/  ۱

های انبیاء پیشین از جمله تورات، جناب صفّار روایات بسیاری نقل کرده که نشان دهنده آن است که کتاب

ایشان عالوه بر نقل روایاتی در ابواب مختلف در . بوده است ل، زبور و صحف ابراهیم در دست اهل بیتانجی

باب ما عند االئمة من کتب االولین، کتب االنبیاء، التوریة واالنجیل والزبور «دهمین باب از جزء سوم با عنوان 

و در باب بعدی به کیفیت وصول این الواح و ، روایات مربوطه به این موضوع را گرد آورده است ٢وصحف ابراهیم

  :شویمجا متذکر میبرخی از این روایات را در این» .٣پرداخته است کتب به اهل بیت

  : أنّی لکم التوارة واالنجیل وکتب االنبیاء؟ ـ: ـ لمن سأله االمام الصادق

                                                
؛ شیخ صدوق، الخصال، ص ١١٥، ص ٨و ج  ٤٤٢، ص ٧و ج  ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٣٨، ٢٢٤، ٢٢١، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ١

علی اکبر غفاری، قم، : الدین و تمام النعمة، تحقیق، کمال)شیخ صدوق(؛ ابو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه قمّی ٦٤٦
ق، ص  ١٤٠٨الشرایع، بیروت، داراحیاء التراث االسالمی، ؛ شیخ صدوق، علل٢٢٣و  ٢١٧ق، ص  ١٤٠٥سه نشر اسالمی، موس
علی اکبر غفاری، قم، موسسه : ، االختصاص، تحقیق)شیخ مفید(؛ ابو عبداهللا محمد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی ٥٩١

محمد : ن علی بن الحسین بن بابویه قمّی، االمامة والتبصرة من الحیرة، تحقیق؛ ابوالحس٢٨٠و  ٢٧٩ق، ص  ١٤١٤نشر اسالمی، 
ق، ص  ١٤٠٥؛ نخبة من الرواة، االصول الستة عشر، قم، دارالشبستری، ٨٧ق، ص  ١٤٠٧البیت، رضا حسینی، قم، موسسه آل

  .و دیگر منابع حدیثی شیعه ١٥٠

  .١٣٥بصائر الدرجات، ص . ٢

  .١٣٩همان، ص . ٣



»٤٤« 

ن اهللا ال یجعل حجة هی عندنا وراثة من عندهم، نقرؤُها کما قرؤوها، ونقولها کما قالوا، ا«

  ١.»ال أدری: في ارضه یُسأل عن شیءٍ فیقول

  :قال ابوبصیر عن أبی عبد اهللا

جمیع ما اعطی  قال لي یا ابا محمّد، انّ اهللا لم یعط االنبیاء شیئاً اال وقد اعطی محمّداً

علت فداك وهی ج: قلت     ٢االنبیاء وعندنا الصحف التی قال اهللا 

  ٣.نعم: قال. االلواح

  :سمعته یقول: قال ابوحمزة الثمالی عن أبي عبد اهللا

  ٤.»الواح موسی عندنا وعصی موسی عندنا ونحن ورثة النبیّین«

         ٥: انّه سأله عن قول اهللا عزّوجل عبد اهللا بن سنان عن أبي عبد اهللا

  :ما الذکر وما الزّبور؟ قال

  ٦.»الذکر عند اهللا والزبور الذی نزل علی داود وکل کتاب نزل فهو عند العالم«

  .ها و الواح در صندوقی که از پوست درست شده نگهداری شده است که در بحث جفر خواهد آمداین کتاب

  صحیفه جامعه. ۲/  ۳/  ۲/  ۱

بوده، کتابی است با عنوان صحیفه جامعه، که به عنوان یکی از  ه نزد ائمههایی کیکی از مهمترین نوشته

را باید اولین کتاب حدیثی شیعه » جامعه«. مطرح و دست به دست نزد ائمه بوده است منابع مهم علم ائمه

از اگرچه . به رشته تحریر درآمده است و به خط امیرمؤمنان حضرت علی دانست که با امالء پیامبر اکرم

                                                
  .٤، ح ١٣٦ص  همان،. ١

  .١٩، آیۀ ٨٧: سورۀ اعلی. ٢

  .٥، ح ١٣٦بصائر الدرجات، ص . ٣

  .٣٢، ح ١٨٣همان، ص . ٤

  .١٠٥: ، آیۀ٢١: سورۀ األنبیا. ٥

  .٦، ح ١٣٦بصائر الدرجات، ص . ٦



»٤٥« 

، صحیفة ٣، جامعه٢، صحیفه علی١ این کتاب با عناوین مختلفی در منابع حدیثی یاد شده، چون کتاب علي

ها عناوین مختلفی ، روشن است که همه آن٥ها ذکر شده؛ اما با توجه به خصوصیاتی که برای همه آن٤الفرائض

العتق، نام بخشی از کتاب است و نام  از یک کتاب است و برخی از این عناوین چون صحیفة الفرائض و صحیفة

ای دارم که خود، من صحیفه: فرمایندمی همچنان که در روایتی از کتاب بصائر، امام باقر. کتاب مستقلی نیست

جناب صفّار در بصائر، تمامی روایاتی را  ٦.به ما رسیده است صحیفه را دربر دارد و همه آن از رسول خدا ۱۹

یاد شده است، » صحیفة من کتاب علی«یا » جامعة«، »صحیفة«: تاب با عناوینی چونها از این ککه در آن

 یا جامعه یا کتاب علی دهد که صحیفه امام علیهمه را ذیل یک عنوان قرار داده است، این مسأله نشان می

را ذیل آن نقل  اند، عنوانی که ایشان روایاتعناوین مختلف یک کتاب است و ایشان به این مسأله توجه داشته

بیده  وخط علي باب فی االئمة ان عندهم الصحیفة الجامعة التی هی امالء رسول اهللا«: کرده، چنین است

  ٧.»وهی سبعون ذراعاً

  :کنیمجا ذکر میبه عنوان نمونه برخی از روایات نقل شده را در این

  :، انّه سئل عن الجامعة قالعلي بن رئاب عن أبي عبد اهللا

یفة سبعون ذراعا فی عرض االدیم مثل فخذ الفالج، فیها کل ما یحتاج الناس تلک صح«

  ٨.»الخدشالیه ولیس من قضیّة االّ وهی فیها؛ حتی ارش 

                                                
، ٦٧ص  ؛ صدوق، الخصال،... و ١٨٦، ١٨٤، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧؛ بصائر الدرجات، ص ...و ٤٠٧، ٢٣٩، ٤١، ص ١کلینی، پیشین، ج . ١

  .الشرایع صدوق؛ محاسن برقیاالخبار و عللو بسیاری دیگر از منابع همانند نوادر اشعری؛ معانی... و ٢٧٣، ١٢٤

  ... .و ٢٤٢، ٢٤١، ص ١؛ کلینی، پیشین، ج ... و ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩بصائر الدرجات، ص . ٢

، ج ؛ صدوق، عیون اخبارالرضا٥٢٨صال، ص ؛ صدوق، الخ٢٣٩و  ٥٧، ص ١؛ کلینی، پیشین، ج ... و ١٤٥ـ  ١٤٣همان، ص . ٣
  .١٩٢، ص ٢

، کتاب من ال یحضره )شیخ صدوق(؛ ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه قمّی ٩٨، ٩٤، ٨١، ص ٧کلینی، پیشین، ج . ٤
ي شرح ، تهذیب االحکام ف)شیخ طوسی(؛ ابوجعفر محمد بن الحسن ٢٦٨و  ٢٦٣، ص ٤الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسالمی، ج 

  ... .و ٣٠٦و  ٢٨٥و  ٢٧٣، ص ٩ق، ج  ١٤٠١المقنعة، بیروت، دارالتعارف، 

ـ خط و نوشته از ٢. است ها از رسول خداـ امالی آن١: هایی که برای همه عناوین گفته شده، عبارتند ازمهمترین ویژگی. ٥
  .ها تکرار شده استآن در» الخدشارش«ها احکام است و حتی عبارت ـ محتوای همه آن٣. است امام علی

  .١٢، ح ١٤٤بصائر الدرجات، ص . ٦

  .١٤٢همان، ص . ٧

  .٢، ح ١٤٢همان، ص . ٨



»٤٦« 

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: عن سلیمان بن خالد قال

بیده، ما من حالل  وخط عليّ انّ عندنا لصحیفة سبعین ذراعا، امالء رسول اهللا«

  ١.»الخدشهو فیها حتی ارشوالحرام اال و

  :قال ابوعبد اهللا: عن ابي بصیر قال

قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ : یا ابا محمّد انّ عندنا الجامعة وما یدریهم ما الجامعة قال

 امالء من فلق فیه وخطّه عليّ صحیفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اهللا: قال

  ٢.یحتاج الناس حتی االرش فی الخدشبیمینه، فیها کل حالل وحرام وکل شیءٍ 

  :یقول سمعت ابا عبد اهللا: عن أبي شیبة قال

  ٣.»ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة، لم تدع ألحد کالما، فیها علم الحالل والحرام«

  :یقول سمعت ابا عبد اهللا: مروان

  ٤.»سبعون ذراعاً عندنا کتاب علي«

  :االمام الباقر

  ٥.»حتاج الیه؛ حتی الخدش واالرش والهرشکل شیء ی في کتاب علي«

  :معلّی بن خنیس

اذا أقبل محمّد بن عبد اهللا بن الحسن، فسلّم ثم ذهب، ورقّ له  کنت عند أبي عبد اهللا

رققت له، : ابوعبد اهللا ودمعت عینه، فقلت له، لقد رأتیك صنعت به مالم تکن تصنع، قال

  ٦.عليّ من خلفاء هذه االمة وال ملوکهاالنّه ینسب في أمر لیس له، لم اجده في کتاب 

                                                
  .٣، ح ١٤٢همان، ص . ١

  .٤، ح ١٤٣همان، ص . ٢

  .٢٣، ح ١٤٦همان، ص . ٣

  .٢، ح ١٤٧همان، ص . ٤

  .٦، ح ١٤٨و  ٥، ح ١٦٤همان، ص . ٥

  .١، ح ١٦٨همان، ص . ٦



»٤٧« 

  :ویژگیهای صحیفه جامعه با توجه به روایات کتاب بصائر الدرجات

  .است امالی این کتاب از آنِ پیامبر گرامی اسالم) الف

  .انجام گرفته است نگارش این کتاب به دست امیرمؤمنان علی) ب

برخی روایات امور دیگری نیز در کتاب وجود بیشترین حجم کتاب مربوط به احکام است، اگرچه طبق ) ج

  )صفحههمین از جمله روایت منقول از معلّی بن خنیس در . (دارد

در بیشتر احادیث، طول آن هفتاد ذراع ذکر شده و در برخی احادیث پهنای آن به اندازه پوست یک گاو قید ) د

  .شده است

امی احکام دینی و مسائل شرعی و هر حکمی توان گفت که صحیفه جامعه مشتمل است بر تمدر مجموع می

- این کتاب در بین امامان معصوم دست به دست گشته و مورد بهره. که مردم تا روز قیامت به آن احتیاج دارند

ص (اند از جمله ابوبصیر بنابر نقل بصائر، برخی از راویان موفق به دیدن این کتاب شده. برداری ایشان بوده است

، ح ۱۶۲ص (، و عبدالملک بن اعین )۱۴، ح ۱۴۵ص (، معتّب )۱۳، ح ۱۴۴ص (، زرارة )۱۷ح ، ۱۴۵و  ۹، ح ۱۴۴

  ١.اندطبق بررسی یکی از محققان بیش از پنجاه راوی روایات مربوط به صحیفه جامعه را نقل کرده). ۲

  مصحف فاطمة. ۳/  ۳/  ۲/  ۱

متعددی به داشتن آن اشاره و افتخار  در موارد بوده و ائمه هدی هایی که نزد اهل بیتاز جمله کتاب

این مصحف . باشدمی اند، مصحف فاطمهانگیز خود خواندهاند و آن را به عنوان یکی از منابع علوم حیرتنموده

جناب صفّار در ضمن روایات بسیاری به . است های انحصاری ائمهنیز همانند صحیفه جامعه، جزء میراث

 از مجموع این روایات، در چند روایت صرفاً نامی از مصحف فاطمه ٢.ستپرداخته ا معرفی مصحف فاطمه

اند آن است که در هدر بقیه روایات قدر متیقنّي که همه به آن اشاره کرد ٣.برده شده و توضیح دیگری وجود ندارد

تلویحاً در برخی از روایات به طور صریح و در بعضی دیگر . چیزی از قرآن وجود ندارد همطمصحف حضرت فا

                                                
، ٥١ـ  ٥٢، نشریه دانشکده اللهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره »پژوهشی درباره کتاب جامعه«زاده باجگیران، محسن حسین. ١

  .١٣٨٠مشهد، 

  ... .و ١٧٠و  ١٦٩و ص  ١٦١ـ  ١٥٢بصائر الدرجات، ص . ٢

  .٣، ح ١٦٠و  ٢٣، ح ١٥٩همان، ص . ٣



»٤٨« 

این موضوع مطرح شده که مطالب مصحف به نوعی وحی و الهامی از جانب خداوند بوده است، در یکی از روایات 

است، اختالفی در روایات  که این مصحف نیز به خط امام علیالبته در این ١.به نام ملک نیز اشاره شده است

 ده است، مدت زمان بین وفات پیامبر اکرمدر برخی روایات زمان تدوین مصحف نیز مشخص ش. وجود ندارد

  ٣.باشد سه برابر قرآن می در یکی از روایات آمده است که حجم مصحف فاطمه ٢.تا شهادت حضرت صدیقه کبری

احکام و حالل و حرام  در یکی از روایات تصریح شده است که در مصحف حضرت فاطمه :محتوای مصحف

در چند روایت محتوای مصحف عبارت است از بیان وقایعی که در  ٤.استوجود ندارد، اما علم مایکون در آن 

آید که در مصحف از چند روایت نیز چنین برمی ٥.خصوص در مورد ذریّۀ آن حضرتآینده اتفاق خواهد افتاد به

  ٦.اسامی تمام کسانی که تا قیامت بر روی زمین حکومت خواهند کرد، آمده است حضرت زهرا

دربارۀ رویدادها، حوادث و تغییر و تحوالت  توان گفت که مصحف حضرت فاطمهیپس به طور کلی م

اجتماعی و سیاسی است که از زمان اواخر عمر شریف آن حضرت تا آخرالزمان به وقوع خواهد پیوست، به عبارت 

گویی ی را پیشابا نگاه به آن، واقعه هایی صادق و راستین از آینده و آیندگان است که ائمهگوییپیش«دیگر 

  ٧».نمودندکرده یا ماجرایی را نفی و اثبات می

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الصادق

وما یدریهم ما مصحف فاطمه، مصحف فیه مثل قرآنکم  وانّ عندنا لمصحف فاطمة«

هذا ثالث مرات واهللا ما فیه من قرآنکم حرف واحد، انما هو شیء، امالها اهللا واوحی 

  ٨.»الیها

                                                
  ).جبرئیل. (٦، ح ١٥٤همان، ص . ١

  .٦، ح ١٥٣همان، ص . ٢

  .٣، ح ١٥٢همان، ص . ٣

  .١٨، ح ١٥٧همان، ص . ٤

  .٣، ح ١٦١و  ٦، ح ١٥٤همان، ص . ٥

  .٧ـ  ٣، ح ١٦٩همان، ص . ٦

، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ٢٨٤، پاسدار اسالم، شماره »)سالم اهللا علیها(مصحف فاطمه «سید تقی واردی، . ٧
  .٣٣، ص  ١٣٨٤

  .٣، ح ١٥٢بصائر الدرجات، ص . ٨



»٤٩« 

  :ام الصادقاالم

خمسة وسبعین یوما وقد کان دخلها حزن شدید علی  انّ فاطمة مکثت بعد رسول اهللا«

فیحسن عزاها علی ابیها ویطیب نفسها ویخبرها عن ابیها ومکانه  أبیها وکان جبرئیل یأتیها

  ١.»یکتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة ویخبرها بما یکون بعدها في ذریّتها وکان علي

  :االمام الصادق

ما فیه شیءٌ من کتاب اهللا، وانّما هو شیءٌ أُلقی علیها بعد موت ابیها  مصحف فاطمة«

  ٢.»)صلّی اهللا علیهما(

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: حمّاد بن عثمان

: تظهر الزنادقة في سنة ثمانیة وعشرین ومائة وذلك ألنّی نظرت في مصحف فاطمة، قلت

دخل علی فاطمة من  رك وتعالی لمّا قبض نبیّهانّ اهللا تبا: فقال وما مصحف فاطمه

وفاته من الحزن، ماال یعلمه االّ اهللا عزّوجلّ، فارسل الیها ملکا یسلّی عنها غمّها ویحدّثها، 

إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، : فقال فشکت ذلك الی امیرالمؤمنین

ثم . بت من ذلك مصحفأیکتب کل ما سمع، حتی أث فأعلمته بذلك فجعل امیرالمؤمنین

  ٣.أما انّه لیس فیه شیءٌ من الحالل والحرام، ولکن فیه، علم ما یکون: قال

  جفر. ۴/  ۳/  ۲/  ۱

. باشداند، جفر میاز آن نام برده و به عنوان یکی از مبادی علومشان ذکر نموده منبع دیگری که ائمه

ای از این احادیث جفر به عنوان ظرف و در پاره. تجناب صفّار نیز در ضمن روایاتی به معرفی آن پرداخته اس

های انبیاء و جامعه و مصحف ، اعم از کتابمخزنی از چرم معرفی شده است که حاوی میراث مکتوب ائمه

در روایتی دیگر از آن به عنوان  ٤.چه که مردم به آن احتیاج دارند، در آن قرار داردباشد و علم هر آنمی فاطمه

                                                
  .٦، ح ١٥٣همان، ص . ١

  .٢٧، ح ١٥٩همان، ص . ٢

  .١٨، ح ١٥٧همان، ص . ٣

  .٣٤، ح ١٦١و ص  ٣٠، ح ١٦٠، و ص ١٥، ح ١٥٦همان، ص . ٤



»٥٠« 

در بعضی دیگر از احادیث از دو نوع جفر  ١.وست که علم انبیاء و اوصیاء در آن است یاد شده استصندوقی از پ

جفر سفید و جفر سرخ، در جفر سفید زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی، صحف : سخن به میان آمده است

در جفر سرخ سالح رسول وجود دارد و  و مصحف فاطمه) شاید اشاره به جامعه باشد(ابراهیم و حالل و حرام 

  ٢.شودنگهداری می اهللا

  :ای از روایاتنمونه

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: عن الحسین بن أبي العالء قال

زبور داود و توراة موسی و انجیل عیسی و : وانّی شیءٍ فیه قال: الجفر االبیض، قلتعندی 

قرآنا وفیه ما یحتاج ما أزعم انّ فیه . صحف ابراهیم والحالل والحرام ومصحف فاطمة

. وای شیءٍ في الجفر االحمر: الناس النیا وال نحتاج الی احد وعندی الجفر االحمر، قلت

  ٣.السالح: قال

  :قال عن أبي بصیر عن أبي عبد اهللا

وعاء احمر او ادم احمر : ماالجفر قال. جعلت فداك: ان عندنا الجفر وما یدریهم ماالجفر، قلت

  ٤.یینفیه علم النبیین والوص

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: علي بن سعید

امّا الجفر، انّما هو جلد ثور مدبوغ کالجراب، فیه کتب وعلم ما یحتاج الیه الناس الی یوم 

  ٥.وفیه مصحف فاطمه وخط عليّ القیامة من حالل وحرام، امالء رسول اهللا

ای نبوده است؛ بلکه جفر ا نوشتۀ جداگانهآید این است که جفر، کتاب یچه از روایات بدست میدر مجموع آن

خانه ها که جفر ابیض نام دارد و در واقع کتابای از پوست که در یکی از آنعبارت است از دو صندوق و محفظه

و حضرت  و امام علی های پیامبران گذشته و کتبی که از پیامبر اسالمکوچک و سیّاری بوده است، کتاب
                                                

  .٣، ح ١٥٢همان، ص . ١

  .٢، ح ١٥١و  ١، ح ١٥٠همان، ص . ٢

  .١، ح ١٥٠همان، ص . ٣

  .٣، ح ١٥٢همان، ص . ٤

  .٣٠، ح ١٦٠همان، ص . ٥



»٥١« 

شده است و در دیگری که جفر احمر نام دارد، سالح به ارث رسیده، نگهداری می که به اهل بیت فاطمه

  .است) عج(اکنون نزد امام زمان گشته و همدست به دست می پیامبر اسالم قرار داشته است که نزد ائمه

  الهام و تحدیث مالئکة. ۴/  ۲/  ۱

جای  در مورد نبی مکرّم اسالم. ن استالهامات الهی و ارتباط با فرشتگا یکی از مبادی علوم اهل بیت

بحث و سخن نیست که او خاتم پیامبران و رسوالن و افضل اولین و آخرین بوده و فرشتۀ الهی مدام بر او فرود 

. مند بودهای جهان غیب همواره بر او گشوده بود و با وحی آسمانی، از خزانه غیبی الهی بهرهآمد و دریچهمی

 بسته شد، اما برای دیگر افراد اهل بیت ١)وحی رسالی(، راه وحی خاص اکرم اگرچه با رحلت پیامبر

گونه به این همچنان راه الهام و ارتباط با فرشتگان بازماند که در احادیث و روایات منقول از ائمه هدی

روایت  ۱۵۰دود باب و ح ۱۰مرحوم صفّار در بصائر الدرجات در بیش از . الهامات و تأییدات الهی اشاره شده است

  :بندی کردتوان در چند گروه دستهاین روایات را می. به این موضوع پرداخته است

 رفت و آمد دارند و ائمه هدی که، مالئکة بر منازل اهل بیتـ گروهی از روایات داللت دارند بر این۱

                مصداق بارز آیه شریف 

     هستند ٢:  

به وانّي اکلت من طعامك ، انّي اعتللت فکنت اذا اکلت عندالرجل، تأذّیت قلت ألبی عبد اهللا: مسمع کردین

  :ولم اتأذّ به قال

هم الطف : قال. ویظهرون لکم: انّک لتاکل طعام قوم تصافعهم المالئکة علی فرشهم، قلت

  ٣.بصبیاننا منّا

  :جعلت فداك، یبلغنا انّ المالئکة تنزل علیکم فقال: وقال له دخل حمران بن اعین علی أبي جعفر«: عن أبي الیسع

      :  لتنزل علینا، تطأ  فرشنا، اما تقرأ کتاب اهللا تعالیانّ المالئکة واهللا

    ....٤  

                                                
توان از آن به وحی خداوند و انسان است، اختصاص  به انبیاء الهی دارد و میترین نوع ارتباط بین این نوع وحی که کامل. ١

  .٢٣٥البالغه، خطبه ک، نهج.ر. گونه وحی نیز بسته شدبا ختم نبوت راه این. تشریعی تعبیر کرد

  .٣٠، آیۀ ٤١: سورۀ فصلت. ٢

  .١، ح ٩٠بصائر الدرجات، ص . ٣

  .٣، ح ٩١همان، ص . ٤



»٥٢« 

  :قال          ...: سألت اباعبد اهللا عن قول اهللا تعالی: ابوبصیر

  ١.هم االئمة من آل محمّد

چه را شوند و آننازل می ای از روایات بیانگر این مطلب هستند که مالئکه در شب قدر بر ائمهـ دسته۲

  .کنندکه در طول سال واقع خواهد شد به آنان القاء می

  :قال اهللاعن ابن بکیر عن أبي عبد 

انّ لیلة القدر یکتب ما یکون منها في السنة الی مثلها من خیر او شرّ او موت او حیاة اومطر 

. الی من، من اهل االرض: فقلت. ویکتب فیها وفد الحاجّ، ثم یفضی ذلك الی اهل االرض

  ٢.الی من تری: فقال

  ٣.لیلة القدر، انّ المالئکة یطوفون بنا فیهایا ابا الهذیل، انا ال یخفی علینا : عن أبی الهذیل عن أبي جعفر

  قول اهللا تعالی في کتابه  قلت ألبی عبد اهللا): البصری، النصری(عن الحارث بن المغیرة النضری 

    او  تلك لیلة القدر، یکتب فیها وفد الحاج وما یکون فیها من طاعة او معصیة او موت: قال ٤

: ومن صاحب االرض، قال: قلت. حیاة ویحدث اهللا في اللیل والنهار ما شیاء، ثم یلقیه الی صاحب االرض

  ٥.صاحبکم

  :پرداخته شده و به کیفیت حدیث مالئکه با ایشان نیز اشاره شده است ـ در گروهی از روایات به محدث بودن ائمه۳

  :یقول سمعت اباالحسن: اسماعیل بن بزیع قال

  ٦.مة علماء صادقون مفهّمون، محدّثوناالئ

کنت انا وابوبصیر ومحمّد بن عمران مولی أبی جعفر بمنزله مکّة، فقال محمّد بن : عن عثمان بن عیسی قال

، فقال واهللا لسمعت من أبی عبد اهللا: نحن اثنا عشر محدّثا، قال له ابوبصیر: سمعت ابا عبد اهللا یقول: عمران

  ١.یقول عفرکذا سمعت اباج: ابوبصیر

                                                
  .١٥، ح ٩٣همان، ص . ١

  .١، ح ٢٢٠همان، ص . ٢

  .٥، ح ٢٢١همان، ص . ٣

  .٤، آیۀ ٤٤: سورۀ دخان. ٤

  .٤، ح ٢٢١بصائر الدرجات، ص . ٥

  .١، ح ٣١٩همان، ص . ٦



»٥٣« 

  :عن الحکم بن عیینة عن علي بن الحسین

  ٢.کل امام منّا اهل البیت فهو محدث

  :قال لي ابوجعفر: عن حمران قال

فیقول انّه نبيّ، : یحدّثه ملك، قلت: کان محدثا، سألته من یحدّثه؟ فقال لي انّ علیّا

  ٣.رنینکصاحب سلیمان او کصاحب موسی او کذي الق: فحرّك یده هکذا ثم قال

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: عن أبي حمزه قال

انّ منّا لمن ینکت في اذنه وانّ منّا لمن یؤتی في منامه وانّ منّا لمن یسمع الصوت مثل 

  ٤.صوت السلسلة یقع علی الطست وانّ منّا لمن یأتیه صورة اعظم من جبرئیل ومیکائیل

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: عن أبي بصیر قال

ا لمن یعاین معانیة وانّ منّا لمن ینقر في قلبه کیت وکیت وانّ منّا لمن یسمع کما انّ منّ

خلق اعظم من : فالذین یعاینون ماهم؟ قال: یقع السلسلة کلّه یقع علی الطست، قلت

  ٥.جبرئیل ومیکائیل

عنده فیه ، جعلت فداك الذي یسأل عنه االمام ولیس قلت ألبي عبد اهللا: عن الحارث بن المغیرة النضری

  :شیء، من این یعلمه؟ قال

  ٦.»ینکت في القلب نکتا او ینقر فی االذن نقرا«

اخبرني عن االمام اذا سئل کیف یجیب، : قلت له: قال عن الحسن بن یحیی المداینی عن أبي عبد اهللا

  ٧.»الهام او سماع وربّما کانا جمیعاً«: فقال

                                                                                                                                          
  .٢، ح ٣١٩همان، ص . ١

  .٣، ح ٣٢٠همان، ص . ٢

  .٣، ح ٣٢٢همان، ص . ٣

  .٤، ح ٢٣٢همان، ص . ٤

  .١، ح ٢٣١همان، ص . ٥

  .١، ح ٣١٦همان، ص . ٦

  .٥، ح ٣١٧همان، ص . ٧



»٥٤« 

  :ت اخبرني من علم عالمکم، قالقل: قال عن الحرث بن المغیرة عن أبی عبد اهللا

انا فنحدث انّه یقذف في قلوبهم : قلت ومن علی بن أبی طالب وراثة من رسول اهللا

  ١.ذاك وذاك: وینکت في آذانهم قال

  :قال جعلت فداك بلغنی انّ اهللا تبارك وتعالی قد ناجی علیّا قلت ألبي عبد اهللا: عن حمران بن اعین

  ٢.بالطایف، نزل بینهما جبرئیل اجل قد کان بینهما مناجات

  :لینکت في قلبه او ینقر فی صدره واذنه قال انا نقول انّ علیّا قلت ألبي عبد اهللا: ابن أبي یعفور

کان یوم بنی قریظه وبنی النضیر، کان جبرئیل عن یمینه  کان محدثا، ان علیّا انّ علیّا

  ٣.ومیکائیل عن یساره یحدثانه

  »و نقر نکت«معنای : نکته اول

در لغت به معنای زدن، نواختن، » نَقر«، و ٤در لغت به معنای نوعی زدن است که اثر آن باقی بماند» نَکت«

) ینکت في القلب(در روایات هم در قلب استعمال شده » نکت«واژه . ٥سوراخ کردن، نوشتن بر سنگ و امثال آن

باشد و در مورد گوش، به لهام و افکندن در دل میدر مورد قلب، به معنای ا) ینکت في آذانهم(» اذن«و هم با 

واژه نقر تنها در مورد گوش استعمال شده . باشد، یعنی نجوای در گوش یا تأثیر در گوشهمان معنای نقر می

توان گفت که مراد از این دو واژه در این روایات آن است که می» نقر«و » نکت«با توجه به معنای لغوی . است

شود و این الهامات غیبی، چه با افکندن در دل باشد و چه با نجوای در گوش در محدث محو نمیاثر تحدیث در 

  .گیردقرار می ابهام و شبهه در قلب و قوۀ سامعه ائمه ، بدونای ثابت و پایدارهر دو صورت، مطلب الهام شده به گونه

  الهام و تحدیث: نکته دوم

» نکت در قلب«جدا شده و اشاره شده است که الهام عبارت است از در برخی روایات الهام از تحدیث مالئکه 

شود و تحدیث مالئکه با تأثیر و نجوای الهام می و افکندن در دل که در آن حقایق بدون واسطه بر قلب امام

  ٦.شوددر گوش و با استماع حاصل می

                                                
  .٥، ح ٣٢٧همان، ص . ١

  .٦، ح ٢٩١همان، ص . ٢

  .٢، ح ٣٢١همان، ص . ٣

  .١٠٠، ص ٢و ابن منظور، پیشین، ج  ٩٧٢ک، ابن فارس، پیشین، ص .ر. ٤

  .٢٢٧، ص ٥و همان، ج  ٩٦٩ک، همان، ص .ر. ٥

  .١١و  ٨، ح ٣١٧و  ٥، ح ٣١٦ک، بصائر الدرجات، ص .ر. ٦



»٥٥« 

ات آن است که هم الهام در دل و در بعضی روایات دیگر، این دو از هم جدا نشده است و ظاهر از این روای

رسد تعارض و اختالفی بین این دو نیست، به نظر می ١.شودهم نجوای در گوش، هر دو توسط مالئکه انجام می

که تواند این الهامات غیبی را مستقیما و بدون واسطه به قلب امام افاضه فرماید و یا اینچرا که خداوند متعال می

  .را صورت دهدای این کار توسط فرشته

  :بینندشنوند و او را نمیای از روایات در صدد بیان این مطلب هستند که محدّث و امام فقط صدای مالئکه را میـ دسته٤

  :عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ قال سألت اباعبد اهللا: عن برید العجلی

النبیّ الذي یری في الرسول الذی تأتیه المالئکة ویعاینهم وتبلغه عن اهللا تبارک وتعالی و

  ٢.منامه، فهو کما رأی والمحدّث الذي یسمع کالم المالئکة وینقر في اذنه وینکت في قلبه

  :عن الرسول والنبيّ والمحدّث؟ فقال سئلت اباجعفر: عن زرارة

  ٣.والمحدث یسمع الصوت وال یری شیئاً... 

  :سألته عن الرسول، فقال: قال عن زرارة عن أبي عبد اهللا

ول الذی یعاین ملکاً یجیئه برسالة عن ربّه، فتکلّمه کما یکلم احدکم صاحبه، والنبي ال الرس

ما علمه اذا رای في منامه انّ هذا : یعاین ملکاً، انّما ینزل علیه الوحی ویری في منامه، قلت

  ٤.یبیّنه اهللا حتّی یعلم انّ ذلک حقّ، والمحدث یسمع الصوت وال یری شیئاً: حقّ، قال

  رضحل تعا

داللت دارند، در  این دسته از روایات با روایات متعددی که صراحتاً یا تلویحاً بر رؤیت مالئکه توسط ائمه

عالمه مجلسی در بحاراالنوار ذیل روایتی که داللت بر رؤیت مالئکه دارد در بیانی دو راه حلّ . تعارض هستند

  :اندبرای رفع این تعارض ارائه کرده

  ٥.»القدس وهو لیس من المالئکةنیة، معانیة روحوالمراد بالمعا«ـ ١

                                                
  .٧ـ  ٣، ح ٢٣٢ص و  ٢و  ١، ح ٢٣١ک، همان، ص .ر. ١

  .١، ح ٣٦٨همان، ص . ٢

  .٣، ح ٣٦٩همان، ص . ٣

  .٧، ح ٣٧٠همان، ص . ٤

  .١٩، ص ٢٦مجلسی، پیشین، ج . ٥



»٥٦« 

القدس است که از مالئکه نیست، این توجیه تنها با روایاتی سازگاری بنا بر این بیان رؤیت، مربوط به روح

بینند که اعظم از جبرئیل و میکائیل آید و او را میفرمایند که موجودی نزد آنان میمی دارد که در آن ائمه

  .تواند توجیه کندوایاتی را که داللت بر رؤیت مالئکه دارد نمیاما ر ١.است

  ٢.»مع انّه یحتمل ان تکون المعانیة في غیر وقت المخاطبة«ـ ٢

های مختلف و در که، روایاتی که بر رؤیت مالئکه داللت دارند، بسیار زیاد بوده و به گونهبا توجه به این

عالمه مجلسی با پذیرش رؤیت مالئکه، این توجیه را . ت شده استروای های مختلفی از ائمهها و مکانزمان

کنند، بنابراین گفتگو و مخاطبه نمی افتد که مالئکه با ائمهکند که، دیدن مالئکه در زمانی اتفاق میارائه می

است اما  این توجیه گرچه در بسیاری از موارد کارساز. بیننددر هنگام استماع سخن مالئکه، آنان را نمی ائمه

رسد چون به نظر می ٣.بیننددر همان وقت مخاطبه مالئکه را می ظاهر از برخی روایات آن است که ائمه

خطاب به امام  روایاتی که داللت بر رؤیت مالئکه دارند، بسیار زیاد است، از جمله سخن مشهور پیامبر اکرم

، شاید بهترین توجیه این باشد ٤»لست بنبيّ ك انّـمع ما اسمع وتری ما أری االّتس كانّـ«: فرمایندکه می علی

ها در پاسخ به سؤال از تفاوت بین دارند و عمده آن که، روایاتی که داللت بر عدم رؤیت مالئکه توسط ائمه

صادر شده است، درصدد بیان تفاوت بین رسول و امام هستند و بر نقطه اصلی ) محدّث(رسول و نبی و امام 

، به عبارت کنند که عبارت است از عدم نزول وحی رسالی بر ائمه هدیو انبیاء اشاره می تفاوت بین ائمه

اند بر اساس میزان درک و فهم مخاطبین و برای تقریب به ذهن آنان، از تفاوت بین رسول خواسته دیگر ائمه

الئکه بر ایشان پیش نیاید، واال بواسطه نزول م گونه تعبیر کنند، تا توهم رسالت و نبوت ائمهو نبیّ و امام این

با ایشان، تفاوت چندانی با  از خزانه غیبی الهی و رازگویی خداوند مندی امامان معصومدر چگونگی بهره

حتی  براساس روایات بسیاری اعلم و افضل از انبیاء که ائمهوجود ندارد، گذشته از این مندی پیامبران بهره

  ٥.استثناء وجود مقدس نبی مکرّم اسالمانبیاء اولی العزم هستند به 

                                                
  .٢٣٣ـ  ٢٣١ک، بصائر الدرجات، ص .ر. ١

  .مجلسی، پیشین. ٢

  .٢٢٥ـ  ٢٢٠و  ٢٣٤ـ  ٢٣٣و  ٤١٣ـ  ٤١٠ک، بصائر الدرجات، ص .ر. ٣

  .١٩٢البالغه، خطبۀ نهج. ٤

  .٢٣١ـ  ٢٢٧صائر الدرجات، ص ک، ب.ر. ٥



»٥٧« 

  القدس و روح روح. ۵/  ۲/  ۱

جناب صفّار در بصائر در ضمن . باشدالقدس و روح می، فیض یا تأییدات روحیکی از مبادی علوم اهل بیت

  .حدیث به این موضوع پرداخته است ٥٠شش باب و بیش از 

  :القدس ای از روایات روحنمونه

  :، بما تحکمون اذا حکمتم فقالقلت ألبي عبد اهللا: طيعن عمّار السابا

  ١.»القدس بحکم اهللا وحکم داود، فاذا ورد علینا شیءٍ لیس عندنا، تلقانا به روح«

  :االمام الباقر

القدس ال یلهوا وال یتغیّر وال یلهب  فروح... انّ اهللا خلق االنبیاء واالئمة علی خمسة ارواح«

  ٢.»دون العرش الی ما تحت الثریالقدس علموا ما  وبروح

  :سألته عن علم العالم فقال: قال عن جابر عن أبي جعفر

- الحیوة وروحاالیمان وروحالقدس وروح یا جابر انّ في االنبیاء واألوصیاء خمسة ارواح، روح

: القدس یا جابر علمنا ما تحت العرش الی ما تحت الثری، ثم قال الشهوة فبروحالقوة وروح

  ٣.»القدس ال یلهوا وال یلعب هذه االرواح یصیبه الحدثان االّ انّ روح انّ«

  :القدس در این روایات های روحخصوصیّات و ویژگی

  .القدس با انبیاء و اوصیاء همراه است و با خواص از مخلوقات خداوندـ روح۱

  .شودالقدس القاء میها توسط روحـ برخی از علوم و آگاهی۲

  .القدس راه نداردو نسیان و سهو در روحـ لهو و لعب ۳

  :ای از روایات روحنمونه

  :قال       ... ٤: عن قول اهللا تبارک وتعالی سألت اباعبد اهللا: عن أبي بصیر قال

                                                
  .٣، ح ٤٥١بصائر الدرجات، ص . ١

  .١٢، ح ٤٥٤همان، ص . ٢

  .٤، ح ٤٤٧همان، ص . ٣

  .٥٢، آیۀ ٤٢: سورۀ شوری. ٤



»٥٨« 

یخبره ویسدّده  اهللاعظم من جبرئیل ومیکائیل، کان مع رسول . خلق من خلق اهللا«

  ١.»وهو مع االئمة من بعده

      : رجل وانا حاضر عن قول اهللا تعالی سئل اباعبد اهللا«: عن علیّ بن اسباط

...  .فقال:  

  ٢.»نالم یصعد الی السماء وانّه لفی منذ انزل اهللا ذلك الروح علی محمّد

من عن العلم الذی تحدّثونا به، أ اخبرني یابن رسول اهللا قلت ألبي عبد اهللا«: عن عبد اهللا بن طلحة قال

  :قال ابوعبد اهللا» صحف عندکم او من روایة یرویها بعضکم عن بعض، کیف حال العلم عندکم؟

   رأ اما تق: قال«بلی : ، قلت»االمر اعظم من ذلك وأجلّ، اما تقرا کتاب اهللا«

                   

       نعم، قد کان في حال ال : هکذا نقرؤها قال: قلت

  ٣.»الکتاب وال االیمان، حتّی بعث اهللا تلك الروح، فعلّمه بها العلم والفهم یدری، ما

  :یقول سمعت اباعبد اهللا«: عن هشام بن سالم

         ق اعظم من جبرئیل ومیکائیل، لم یکن مع خل ٤

  ٥.»وهو مع االئمة یوفّقهم ویسددهم احد ممّن مضی غیر محمّد

  :های روح در این روایاتخصوصیّات و ویژگی

  .ـ موجودی اعظم از جبرئیل و میکائیل١

  .دارد و ائمه ـ این روح اختصاص به پیامبر اکرم٢

  .دهدباشد و ایشان را یاری میهمراه می ه به آسمان نرفته و با ائمهنازل شد ـ از زمانی که بر پیامبر اکرم٣

                                                
  .٢، ح ٤٥٥بصائر الدرجات، ص . ١

  .١١، ح ٤٥٧همان، ص . ٢

  .٢، ح ٤٥٩همان، ص . ٣

  .٨٥، آیۀ ١٧: سورۀ اسراء. ٤

  .١، ح ٤٦٠بصائر الدرجات، ص . ٥



»٥٩« 

  .علم و فهم پیدا کنند ـ خداوند این روح را برانگیخت تا به واسطه او، پیامبر و ائمه٤

- جا اشاره شد و با توجه به ویژگیها در اینهایی از آنبا استناد به روایاتی که در بصائر نقل شده که به نمونه

غیر از ) القدسروح و روح(توان نتیجه گرفت که این دو القدس و روح ذکر شد، میو خصوصیاتی که برای روحها 

که از مباحث بعدی روشن خواهد شد ها و کارکردها مثل هم هستند؛ کما اینهم هستند، اگرچه در برخی ویژگی

  .است» روح«ای از تجلی و مرتبه» القدسروح«که 

  :رساندگیری میما را به این نتیجهتوجه به چند نکته 

: ذکر نشده است، از جمله» القدسروح«در روایات ذکر شده، برای » روح«ـ برخی از خصوصیاتی که برای ۱

در حالی که در روایات روح » لم یکن مع احد ممّن مضی غیر محمّد«، »خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل«

  .نبیاء و اوصیاء و برخی خواص از مخلوقات همراه استالقدس آمده بود که این روح با تمامی ا

:   در مورد دو آیه آمده است و خصوصیات آن نقل شده، اکثراً ذیل توضیح ائمه» روح«ـ روایاتی که درباره ۲

       و  ١          و روح، هم در این آیات و  ٢

  .آمده است» القدس«هم در روایات بصورت مطلق و بدون قید 

ها از هم جدا شده و از آن» روح«و » القدسروح«نقل شده به صراحت  ـ در روایتی که از امیرالمؤمنین۳

  :تعبیر شده است» روحین مخلوقین«به 

  :مؤمنینال امیر

  ٣.»القدس و روح من أمرهروح: وانّ في حافّتي النهر، روحین مخلوقین... «

از آیات » روح«بندی مستندی که مفسر بزرگ عالمه طباطبایی در المیزان درباره ـ تبیین دقیق و جمع۴

  ٤.باشدحیح میکه برداشت انجام گرفته از روایات صقرآن کریم ارائه نموده است، مؤیّد و تأکیدی است بر این

روح در قرآن کریم در آیات متعدد و در موارد مختلفی به کار رفته است و تردیدی نیست که در همه موارد به 

این موارد را . کار رفته در قرآن، دارای یک مصداق نیست بلکه برحسب مورد استعمال مصداق متفاوتی دارد

                                                
  .٥١، آیۀ ٤٢: سورۀ شوری. ١

  .٨٥، آیۀ ١٧: سورۀ اسراء. ٢

  .٢، ح ٤٤٦، بصائر الدرجات، ص ٣، ح ٣٨٩، ص ١کلینی، پیشین، ج . ٣

  .١٧٥ـ  ١٧٣، ص ٢٠و ج  ٢٠٧ـ  ٢٠٥، ص ١٢ک، عالمه طباطبایی، پیشین، ج .ر. ٤



»٦٠« 

ـ حیات افاضه شده به ٣. ـ جبرئیل٢. یف فرشتگانـ موجودی مستقل در رد١«: توان در هفت قسم برشمرد می

 ١»ـ فرستادۀ خدا به سوی مریم٧. ـ حضرت عیسی٦. ـ وحی و قرآن٥. ـ تأیید کننده پیامبران و مؤمنان٤. انسان

  ٢.ذکر کرده است المیزانعالمه طباطبایی مصادیق هر یک از موارد گفته شده را در 

نیست که » کلمه حیات«دهای به ظاهر متفاوت، روح چیزی جز جناب عالمه معتقد است با وجود این کاربر

ها و بقیه مخلوقی برتر از فرشتگان و دیگر موجودات است و خداوند بوسیله کلمه حیات خود در فرشتگان و انسان

  :آوردموجودات حیات به وجود می

   ٣.»یها بمشیّةفتحصّل انّ الروح، کلمة الحیاة التي یلقیها اهللا سبحانه الی األشیاء، فیحی«

  :نویسدو در جای دیگر می

والمتحصل من کالمه سبحانه، ان الروح خلق من خلق اهللا وهو حقیقة واحدة ذات مراتب «

ودرجات مختلفة منها ما في الحیوان وغیرالمؤمنین من االنسان ومنها ما فی المؤمنین من 

ما یتأیّد به االنبیاء والرسل ، ومنها ۲۲: المجادلة» وایدهم بروح منه«: االنسان، قال تعالی

  ٤.»...و ۸۷: البقره» القدسوایدناه بروح«: کما قال

  :مطابق این تفسیر، روح دارای دو مظهر است

که مخلوق خداوند و برتر از فرشتگان، و دارای ...) القدس، االیمان و(ـ روح مطلق، بدون قیودی مانند ١

  .حقیقت خارجی متشخص است

پرتوها و تجلیّاتی از روح مطلق است که در عالم ...) االیمان و االمین، روح قدس، روحال روح(ـ روح مقید ٢

  ٥.های محدود و معیّنی از حیات تجلی یافته استفرشتگان و انسان و جز آنها در قالب

ذکر «ذیل ابوابی چون . القدس و روح در کتاب کافی نیز نقل شده است گفتنی است روایات مربوط به روح

  ٦.»الروح التی یسدد اهللا بها االئمة«و » رواح التی فی االئمهاال

                                                
  .١٢١ـ  ١١٩، ص ١٣٨٢، ٢ث، شماره نامه قرآن و حدی، پژوهش)روح خدا در قرآن و کتاب مقدس(محمّد کاظم شاکر، . ١

  .١٧٥ـ  ١٧٣، ص ٢٠طباطبایی، پیشین، ج . ٢

  .٢٠٦، ص ١٢همان، ج . ٣

  .٢٠٧همان، ص . ٤

  .١٢١ک، محمد کاظم شاکر، پیشین، ص .ر. ٥

  .٣٩٨و  ٣٨٩و  ٢٧٤ـ  ٢٧١، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٦



»٦١« 

  اسم اعظم. ۶/  ۲/  ۱

که باشد، در اینکه در روایات به آن اشاره شده است، اسم اعظم می یکی دیگر از مبادی علوم اهل بیت

العی نداریم حرف تنظیم شده است؟ و مراد از این حروف چیست؟ اط ٧٣حقیقت اسم اعظم چیست؟ و چگونه در 

- توان برخی ویژگیو حقیقت آن برای ما مخفی است، اما با توجه به روایاتی که در مورد اسم اعظم نقل شده می

  :های آن را برشمرد

  .حرف است ٧٣ـ اسم اعظم ١

  .ـ یک حرف از آن مخصوص خداوند سبحان است و احدی از آن اطالع ندارد٢

که در بین  اری از اسم اعظم اعطا شده است مثال به حضرت آدمخصوص انبیاء مقدـ به برخی از افراد به٣

حرف و آصف  ٨حرف و حضرت ابراهیم  ١٥حرف داده شده و حضرت نوح  ٢٥انبیاء مشهور به علم است، تنها 

  . ...بن برخیا یک حرف و

  .اده استو اهل بیت طاهرین او قرار د حرف را خداوند متعال در اختیار پیامبر اکرم ٧٣حرف از  ٧٢ـ ٤

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الباقر

آصف منها حرف واحد، فتکلّم  ی ثلثة وسبعین حرفا وانما کان عندانّ اسم اهللا االعظم عل«
به فخسف باالرض مابینه وبین سریر بلقیس، ثم تناول السریر بیده، ثم عادت االرض کما 

بعون حرفا وحرف عند اهللا، کانت اسرع من طرفة عین وعندنا نحن من االسم اثنان وس

  ١.»استأتر به في علم الغیب عنده وال حول وال قوة اال باهللا العلی العظیم
  :االمام الصادق

انّ عیسی بن مریم اعطی حرفین وکان یعمل بهما واعطی موسی بن عمران اربعة أحرف «

ن ة وعشروواعطی ابراهیم ثمانیة أحرف واعطی نوح خمسة عشر حرفا واعطی آدم خمس
واهل بیته وانّ اسم اهللا االعظم ثلثة وسبعون حرفا،  لمحمّد كحرفا وانّه جمع اهللا ذلـ

  ٢.»اثنین وسبعین حرفا وحجب عنه حرفا واحدا اعطی اهللا محمّدا

                                                
  .١، ح ٢٠٨بصائر الدرجات، ص . ١

  .٢، ح ٢٠٨همان، ص . ٢



»٦٢« 

نقل » ما اعطی االئمة من اسم اهللا االعظم«روایات مربوط به اسم اعظم در اصول کافی در بابی با عنوان 
  ٢.ارائه شده است» اسم اعظم«نامه عقاید اسالمی، به تفصیل روایات و مباحث مربوط به  در دانش ١.شده است

  ها و به عرشروج روحانی به آسمانع. ۷/  ۲/  ۱

نام برد، و در چندین روایت نقل  توان از آن به عنوان منبعی برای علم اهل بیتاز جمله مواردی که می

ها و عرش در هر مسأله عروج روحانی و انتقال روح امام به آسمان شده در کتاب بصائر به آن اشاره شده است،

در روایات آمده است که روح امام پس از عروج با روح انبیاء و اوصیاء مالقات کرده و به . باشدشب جمعه می

  .گردندکه سرشار از علم و معرفت نشدند به ابدان خود باز نمیپردازند و تا زمانیطواف عرش الهی می
  :ای از روایاتونهنم

  :االمام الصادق

ما، ترد في ابداننا االّ بجمّ واهللا انّ ارواحنا وارواح النبییّن لتوافی العرش لیلة کلّ جمعة ف«

  ٣.»فیر من العلمالغ

  :قال عن یونس بن أبي الفضل عن أبی عبد اهللا

اذا کانت «: ، قالکیف ذاک جعلت فداك: ما من لیلة جمعة االّ وألولیاء اهللا فیها سرور، قلت

العرش ووافی االئمه العرش ووافیت معهم، فما ارجع االّ  لیلة الجمعة، وافا رسول اهللا

  ٤.»بعلم مستفاد ولوال ذلک لنفد ما عندنا

» یزدادون في لیلة الجمعة في انّ االئمة«روایات مربوط به این موضوع در اصول کافی ذیل بابی با عنوان 

  ٥.نقل شده است

الزم به ذکر است که آنچه در مورد . بریمرا به پایان می ا بحث مربوط به مبادی علوم اهل بیتجدر این

توان ادعا گفته شد، مواردی بود که با توجه به روایات کتاب بصائر استخراج شد و نمی مبادی علوم اهل بیت

الی روایات و ور دیگری از البهمنحصر در موارد گفته شده است، امکان دارد ام کرد که مبادی علوم اهل بیت
                                                

  .٢٣٠، ص ١ی، پیشین، ج کلین. ١

  .٢١٩ـ  ١٩٦، ص ٥ش، ج  ١٣٨٥نامه عقاید اسالمی، قم، دار الحدیث،  شهری، دانش ک، محمّد محمّدی ری.ر. ٢

  .٦، ح ١٣٢بصائر الدرجات، ص . ٣

  .٥، ح ١٣١همان، ص . ٤

  .٢٥٤ـ  ٢٥٣، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٥



»٦٣« 

از طرف دیگر این هفت مورد مسلّماً در یک درجه از اهمیت نیستند و بعضی از بعضی . منابع دیگر به دست آید

ها را آنبر هر یک از موارد  کثرت روایات و تأکیدات اهل بیتتوان با توجه به تر هستند و میدیگر برتر و مهم

به تمامی ظواهر و بواطن قرآن کریم در درجه اول از  رسد، علم کامل اهل بیتبه نظر می. بندی کردرتبه

اند و در درجات بعدی تأییدات و الهامات به ارث برده پیامبر اکرماهمیت قرار دارد و پس از آن علومی است که از 

  .قرار دارد... القدس و فرشتگان والهی توسط روح و روح

۱  /۳  

  گسترۀ علوم اهل بیت

 توان فهمید که علوم اهل بیتگفته شد، می از آنچه در صفحات پیشین در بحث مبادی علوم اهل بیت
وقتی فردی به منابع نامحدود از علم متصل باشد و از خزانه . شودها را شامل میگسترۀ بسیار وسیعی از آگاهی

هایی از علوم آشکار و گنجینه ودشعلم الهی برخوردار، قطعاً برای چنین کسی، درهایی از علوم گشوده می
گفته شد که علم کامل به قرآن کریم نزد آنان . هایی میسر نیستگردد که برای افراد عادی چنین آگاهی می

وارث علوم انبیاء و اولیاء و واجد علوم همه عالمان هستند، از طرفی نیز تأییدات مداوم درگاه  است و ائمه
ها و علومی برخوردار باشد، روشن است که چنین افرادی از آگاهیلشان میربوبی و افاضات ربّانی شامل حا

سازد، و هر منصفی را به تواضع و گیری از دریای خروشان علومشان میخواهند بود که همه را محتاج بهره
  .سازدکرنش در برابرشان وادار می

تواند در بحث گستره و شد، خود میها اشاره به آن برخی از مواردی که به عنوان مبادی علوم اهل بیت

- الکتاب و علم کامل به قرآن از جمله تأویل آن، آگاهی از تمام دانشعلم. مطرح باشد ابواب علوم اهل بیت

که روایات مربوط با توجه به این. باشدمی بیانگر بخشی از علوم اهل بیت... ، اسم اعظم وهای پیامبر اکرم

 ها در این بخش خودداری کرده و به ابوابی از علوم اهل بیتشد، از تکرار آن ها در بحث پیشین ذکربه آن

  .ها پرداخته نشده استپردازیم که در مباحث قبلی بدانمی

  ملکوت آسمانها و زمین. ۱/  ۳/  ۱

باب في االئمة انه عرض «: جزء دوم کتاب بصائر الدرجات، مشتمل بر بابی است که عنوان آن چنین است

در این باب  ١»، حتی نظروا الی ما فوق العرشملکوت السموات واالرض کما عرض علی رسول اهللاعلیهم 

                                                
  .١٠٦بصائر الدرجات، ص . ١



»٦٤« 

که طبق آیه داللت دارد، همچنان ها و زمین بر اهل بیتروایاتی نقل شده است که بر ارائه ملکوت آسمان

  .نشان داده شده بود ها و زمین بر حضرت ابراهیمشریفه قرآن کریم ملکوت آسمان

  :ای از روایاتمونهن

  :قال        ١قلت له : قال عن ابي بصیر عن أحدهما

فأوتی : کشفت له السموات واالرض حتی راها ورأی ما فیها والعرش ومن علیه، قلت

  ٢.حبکم هذانعم وصا: قال مثل ما أوتی ابراهیم محمّد

  :االمام الصادق

            کشط البراهیم

السموات السبع حتی نظر الی ما فوق العرش وکشط له االرض حتی رأی ما فی الهواء وفعل 

  ٣.»ی الری صاحبکم واالئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلکمثل ذلک وانّ بمحمّد

  )ما في االرض والسماء(چه در زمین و آسمان است آگاهی از هر آن. ۲/  ۳/  ۱

نسبت داده شده است، آگاهی از هر چیزی  از جمله اموری که در روایات بصائر، آگاهی از آن به ائمه هدی

: گونه که صفّار در عنوان یکی از ابواب کتابش آورده استیگر آناست که در آسمان و زمین است، به عبارت د

ر آسمان و زمین و هیچ خبری از ، هیچ علمی د٤»ما ال یحجب عن االئمة علم السماء واخباره وعلم االرض«

بر لزوم آگاهی  جالب است که بیشتر این روایات همراه است با احتجاج ائمه. ماندمخفی نمی ها از امام  آن

ای را حجت خود در زمین قرار در برخی از این احادیث آمده است که امکان ندارد خداوند، بنده. ام از این امورام

  .دهد و فرمانبری او را واجب گرداند، اما خبری از اخبار آسمان و زمین بر او مخفی بماند

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الصادق

                                                
  .٧٥، آیۀ ٦: سورۀ انعام. ١

  .٥، ح ١٠٧بصائر الدرجات، ص . ٢

  .٢، ح ١٠٧همان، ص . ٣

  .١٢٤همان، ص . ٤



»٦٥« 

  ١.»بد من عباده، ثم یخفی عنه شیئاً من اخبار السماء واالرضانّ اهللا أجلّ وأعظم من ان یحتجّ بع«

  :یقول سمعت ابا عبد اهللا: ابوحمزة

اهللا اجلّ واعزّ «: ثم قال. ال واهللا ال یکون عالم جاهالً ابداً، عالماً بشیء جاهالً بشیءٍ«

ال : ثم قال. »واعظم واکرم من أن یفرض طاعة عبد، یحجب عنه علم سمائه وارضه

  ٢.»لك عنهیحجب ذ

  هاشرایع آسمانی و کتب آن. ۳/  ۳/  ۱

به تمامی شرایع آسمانی و ادیان  روایات بسیاری در بصائر نقل شده است که بر علم و آگاهی اهل بیت

دانایی ایشان نسبت به کتب انبیاء پیشین  ها داللت دارد، حتی به فرموده امیرالمؤمنینالهی پیشین و کتب آن

اوری کند و در سخن دیگری حضرت شان دتواند میان هر گروه براساس کتاب آسمانیبه حدی است که می

به برخی از روایات  ٣.فرمایند که آگاهی ایشان به تورات و انجیل از خود یهودیان و مسیحیان بیشتر است می

 که ائمه مربوط به این موضوع، در مباحث قبلی اشاره شد، از جمله وجود کتب انبیاء پیشین نزد اهل بیت

صحف ابراهیم در دست ایشان  های پیامبران پیشین از جمله تورات، انجیل، زبور وتأکید داشتند که کتاب

از ذکر مجددّ آن روایات خودداری کرده و روایات دیگری را که نشان دهنده علم و احاطه کامل اهل . باشد می

  :کنیماینجا به عنوان نمونه ذکر میباشد در های آنان میبر تمامی شرایع آسمانی و کتاب بیت

یا بریهة : فقال عن هشام بن الحکم في حدیث بریهة النصرانی، انّه جاء مع هشام حتی لقی موسی بن جعفر

فابتدأني موسی : ما اوثقنی بعلمی فیه قال: کیف ثقتك بتأویله، قال: انا عالم، قال: کیف علمك بکتابك؟ قال

انّی لقد : المسیح لقد کان یقراها هکذا وما قرأ هذه القرائة االّ المسیح، ثم قال بریهةو: بقرائة االنجیل فقال بریهة

  ٤.کنت اطلب منذ خمسین سنة، فاسلم علی یدیه

  :االمام علي

                                                
  .٦، ح ١٢٦همان، ص . ١

  .٢، ح ١٢٤همان، ص . ٢

  ).باب قول امیرالمؤمنین باحکامه بما فی التوریة واالنجیل والزبور والفرقان( ١٣٥ـ  ١٣٢ک، صفّار، پیشین، ص .ر. ٣

  .٢، ح ٣٤٠بصائر الدرجات، ص . ٤



»٦٦« 

لحکمت بین اهل القرآن بالقرآن حتی یزهر الی اهللا ولحکمت بین اهل . لو ثنیت لی وسادة

مت بین اهل االنجیل باالنجیل حتی یزهر الی اهللا التوریة بالتوریة حتی یزهر الی اهللا ولحک

  ١.ولحکمت بین اهل الزبور بالزبور حتی یزهر الی اهللا

         ٢: ، انّه سأله عن قول اهللا تعالیعن عبد اهللا بن سنان عن أبي عبد اهللا

  :ما الذکر وما الزبور، قال

  ٣.»ذکر عند اهللا والزبور الذی نزل علی داود وکل کتاب نزل فهو عند العالمال«

  :االمام الصادق

وانّ عندنا علم التوریة  ورث سلیمان داود وان محمّداً ورث سلیمان وانّا ورثنا محمّداً«

  ٤.»واالنجیل والزبور وتبیان ما في األلواح

  )بودآنچه بوده و خواهد (ماکان وما یکون . ۴/  ۳/  ۱

در روایات متعددی که در . آگاهی از وقایع گذشته و حوادث آینده است یکی دیگر از ابعاد علوم اهل بیت

و مشابه آن، ) علم ما مضی وما بقی الی یوم القیامة(، )علم ما کان وما یکون(بصائر نقل شده، با عباراتی چون 

که تعبیرات دیگری چون ، با توجه به ایننسبت داده شده است نوعی آگاهی وسیع و گسترده به اهل بیت

» علم ما کان وما یکون«همراه با » آنچه در بهشت و جهنم است«یا » چه در آسمانها و زمین استعلم به آن«

  .رسد از شمول و دایره بیشتری نسبت به موارد دیگر برخوردار استدر روایات آمده است به نظر می

با اشاره به این نکته که دانش همه پیامبران  اهیم شد، حضرت امیردر یکی از روایاتی که متذکر آن خو

جمع شده است و ایشان از وقایع گذشته و حوادث آینده تا روز قیامت آگاه است، خود  پیشین در پیامبر اسالم

بر چه پیامسوگند به کسی که جانم در دست اوست، من نیز از آن«: فرمایدخوانده و می را وارث علم پبامبر

  ٥.»دانست آگاهم و از حوادثی که تاکنون واقع شده است و تا قیامت روی خواهد داد، خبر دارممی

                                                
  .١، ح ١٣٢ن، ص هما. ١

  .١٠٥: سورۀ انبیاء، آیۀ. ٢

  .٦، ح ١٣٦بصائر الدرجات، ص . ٣

  .١، ح ١٣٩همان، ص . ٤

  .١، ح ١٢٧همان، ص . ٥



»٦٧« 

  :ای از روایاتنمونه

  :قال عن أبی بصیر عن أبی جعفر

علم النبيّ علم جمیع النبییّن وعلم ما کان وعلم ما : "فقال عن علم النبيّ سئل عليّ«

وعلم ما  والذی نفسی بیده، انّی العلم علم النبي: هو کائن الی قیام الساعة، ثم قال

  ١.»"کان وما هو کائن فیما بینی وبین قیام الساعة

عن الحارث بن المغیرة وعدة من اصحابنا فیهم عبداالعلی وعبیدة بن عبد اهللا بن بشر الخثهمي وعبد اهللا بن 

  :یقول بشیر، سمعوا اباعبد اهللا

ما في االرضین واعلم ما في الجنّة واعلم ما في النّار انّي العلم ما في السموات واعلم «

علمت «، ثم مکث هنیئة فرأی انّ ذلك کبر علی من سمعه فقال »واعلم ما کان وما یکون

  ٢.»من کتاب اهللا، انّ اهللا یقول فیه تبیان کل شیء

  :االمام الصادق

تم بنا االمم السالفة اللهّم یا من اعطانا علم ما مضی وما بقی وجعلنا ورثة االنبیاء وخ«

  ٣.»وخصّنا بالوصیة

  علم به شئونات سایر موجودات. ۵/  ۳/  ۱

ها داشته و مأموریت دارند تا بشر را به سوی کمال که آگاهی کامل به شئون انسانعالوه بر آن اهل بیت

به حدی است که  هایشانحقیقی خود سوق دهند و راه سعادت انسان را به او نشان دهند، دائره و گسترۀ آگاهی

از جمله اموری که در برخی روایات بدان اشاره شده، . به شئونات موجودات دیگری غیر از انسان نیز واقف هستند

هجدهمین باب از جزء . باشدبرای آموزش و آگاهی از معالم دینشان می مراجعه افرادی از جن نزد اهل بیت

  :شودچند نمونه از روایات اشاره میبه . دوم کتاب بصائر به این موضوع اختصاص دارد

  :عن أبی حمزة الثمالی

                                                
  .همان. ١

  .٥، ح ١٢٨همان، ص . ٢

  .٣، ح ١٢٩همان، ص . ٣



»٦٨« 

فقیل عنده قوم، اثبت قلیالً حتی یخرجوا، فخرج قوم  کنت استأذن علی أبي جعفر

جعلت فداک هذا زمان بنی امیّة : انکرتهم ولم اعرفهم، ثم اذن لی فدخلت علیه فقلت

ا من الجن جاؤا یسئلوننا عن یا اباحمزة هوالء وفد شیعتن«: وسیفهم یقطر دما فقال لي

  ١.»معالم دینهم

  :عن سعد االسکاف قال

مع اصحاب لنا لندخل علیه، فاذا ثمانیة نفر کانّهم من اب وامٍ،  اتیت باب أبي جعفر

: علیهم ثیاب زرابی وأقبیة طاق طاق وعمائم صفر، دخلوا فما احتبسوا حتّی خرجوا قال لي

اولئك اخوانکم من الجن اتونا یستفتوننا «: قال. فداكنعم جعلت : قلت» یا ابا سعد رأیتهم«

  ٢.»فی حاللهم وحرامهم کما تأتونا وتستفتوننا في حاللکم وحرامکم

هفت روایت در » انّ الجن یأتیهم فیسئلونهم عن معالم دینهم«مرحوم کلینی نیز در کتاب کافی ذیل عنوان 

  ٣.این موضوع نقل کرده است

  لهیعلم به اسرار ا. ۶/  ۳/  ۱

که این در این. باشدمی که اسرار الهی نزد اهل بیتروایاتی در کتاب بصائر وجود دارد که تأکید دارد بر این

چه مشخص است، این است که این اسرار برخی از اسرار چه بوده، توضیحی در این روایات وجود ندارد، امام آن

و به بقیه  داده شده و از سوی ایشان به امام علی امور غیبی بوده است که از طرف خداوند به پیامبر اکرم

  .رسیده است ائمه

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الباقر

یا علي ادن منّی حتی اسرّ : في المرض الذي توفي فیه فقال دعا علیّاً انّ رسول اهللا«

 بعلیّ الیك ما اسرّ اهللا اليّ وائتمنك علی ما ائتمنی اهللا علیه، ففعل ذلك رسول اهللا

                                                
  .٣، ح ٩٦همان، ص . ١

  .٥، ح ٩٧همان، ص . ٢

  .٣٩٦ـ  ٣٩٤، ص ١ک، کلینی، پیشین، ج .ر. ٣



»٦٩« 

بابی وفعله أبي بي  وفعله الحسین بالحسین وفعله الحسن بالحسن وفعله عليّ

  ١.»صلوات اهللا علیهم اجمعین

  :یقول سمعت ابا جعفر: عن أبي بصیر قال

الی من  واسرّه عليّ الی عليّ واسرّه محمّد اسرّ اهللا سرّه الی جبرئیل واسرّه جبرئیل الی محمّد«

  ٢.»عد واحدشاء واحدا ب

  :قال معمّر بن خالّد عن أبي الحسن

ال یقدر العالم ان یخبر بما یعلم، فانّ سرّ اهللا اسرّه الی جبرئیل واسرّه جبرئیل الی «

  ٣.»الی من شاء اهللا واسرّه محمّد محمّد

  هااسرار درونی و نهفته انسان. ۷/  ۳/  ۱

است، اطالع و آگاهی آنان از مافی الضمیر  اهل بیتهای از جمله اموری که داخل در دایره علوم و آگاهی

به افکاری است که به  اند و یا علم اهل بیتها است که در گنجینۀ دلشان مخفی کردهو اسرار درونی انسان

و در ضمن چندین باب و روایات بسیاری،  بصائر الدرجاتصفار در . اندذهن افراد خطور کرده و آن را آشکار نکرده

بر آگاهی از رازهای پنهانی افراد تصریح دارند، مثل  در برخی روایات ائمه ٤.له را مطرح کرده استاین مسئ

بعضی از روایات نیز به نقل مواردی . آگاهی از ایمان فرد یا نفاق او و یا حب و بغض افراد نسبت به اهل بیت

  .دهدموده بود، امام بدان خبر میها امری را که راوی یا فرد دیگر آن را مخفی نپردازند که در آنمی

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الباقر

  ٥.»انّا لنعرف الرجل اذا رأیناه بحقیقة االیمان وبحقیقة النفاق«

  :االمام الباقر
                                                

  .١، ح ٣٧٧رجات، ص بصائر الد. ١

  .٤، ح ٣٧٧همان، ص . ٢

  .٦، ح ٣٧٨همان، ص . ٣

، ٢٨٩، ٨، باب ٢٨٨، ١٧، باب ٢٦٠، ١٦، باب ٢٥٩، ١٤، باب ٢٥٧، ١٢، باب ٢٥٠، ١١، باب ٢٤٢، ١٠، باب ٢٣٥ک، همان، ص .ر. ٤
  .٩باب 

  .١، ح ٢٨٨همان، ص . ٥



»٧٠« 

انّ اهللا اخذ میثاق شیعتنا فینا من صلب آدم، فنعرف بذلك حبّ المحبّ وان اظهر خالف «

  ١.»ن اظهر حبّ اهل البیتذلك بلسانه ونعرف بغض المبغض وا

  :االمام الصادق

انّ جویریة بن عمر العبدی، خاصمه رجل فی فرس انثی، فدعیا جمیعاً الفرس، فقال «

یا : اعطه الفرس، فقال له: ال، فقال لجویریة: الواحد منکما البیّنة، فقاال: امیرالمؤمنین

بنفسك، اتنسی صنیعك بالجاهلیّة واهللا ألنا اعلم بك منك : فقال له. امیرالمؤمنین بال بیّنة

  ٢.»الجهالء، فاخبره بذلك

  :عن شهاب بن عبد ربّه قال

وانا ارید أن اسأله من الجنب یغرف الماء من الحبّ، فلمّا  دخلت علی أبي عبد اهللا«

یا شهاب ال بأس ان یغرف : فقال صرت عنده انسیت المسئلة، فنظر الیّ ابوعبد اهللا

  ٣.»الجنب من الحبّ

  :بی کهمس قالعن أ

کنت نازال بالمدینة فی دار فیها وصیفة کانت تعجبنی، فانصرفت لیال ممسیا، فاستفتحت 

الباب، ففتحت لی فمددت یدی فقبضت علی ثدیها، فلمّا کان من الغد، دخلت علی أبی 

  ٤.»یا ابا کهمس تب الی اهللا ممّا صنعت البارحة«: فقال عبد اهللا

  اهزبان همه انسان. ۸/  ۳/  ۱

در . ها و لغات حکایت داردبه همه زبان روایات بسیاری در بصائر نقل شده است که از آگاهی اهل بیت

ها را دارند و در روایات بسیاری نیز به توانایی تکلم به همه زبان برخی روایات تصریح شده است که اهل بیت

فارسی، رومی، عبری، سریانی، : هایی چوناند اشاره شده است، زبانبه آن سخن گفته نوع زبانی که اهل بیت

  .نبطی، روسی یا اسالوی

                                                
  .٢، ح ٢٨٩همان، ص . ١

  .١١، ح ٢٤٧همان، ص . ٢

  .٣، ح ٢٣٦همان، ص . ٣

  .١، ح ٢٤٢همان، ص . ٤



»٧١« 

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الجواد

  ١.»لسانا) او بثالثة وسبعین(یقرأ ویکتب باثنین وسبعین  واهللا لقد کان رسول اهللا«

  :ـ  علي بن مهزیار ـ في صفة الهادی

  ٢.دخلت علیه فابتدأني وکلّمني بالفارسیّة

  :قال لي ابوعبد اهللا: ار الساباطی قالعن عمّ

جعلت فداک ما رأیت نبطیّا افصح : قلت» یا عمّار ابومسلم فظلّله فکساه فکسحه بساطورا«

  ٣.»یا عمّار وبکلّ لسان«: منك، فقال

جئنا نرید الدخول علیه، فلمّا صرنا بالدهلیز : قال سماعة بن مهران عن شیخ من اصحابنا عن أبي جعفر

  ٤.ائة بالسریانیّة بصوت حسن، یقرأ ویبکی حتی ابکی بعضناسمعنا قر

  :عليّ بن مهزیار

مالك : غالمی وکان صقال بیا، فرجع الغالم الیّ متعجّبا فقلت له ارسلت الی أبی الحسن

  ٥.کیف ال اتعجّب، مازال یکلّمنی بالصقالبیّة کانه واحدا منّا: یا بنيّ قال

  زبان حیوانات. ۹/  ۳/  ۱

از زبان پرندگان و دیگر  یگری که در روایات بصائر بدان پرداخته شده است، آگاهی اهل بیتاز امور د

- باره نقل کرده است، به چند نمونه از روایات اشاره میروایت در این ٤٠جناب صفّار بیش از . باشدحیوانات می

  :شود

  :ـ البن عباس ـ  قال امیرالمؤمنین: قال عن زرارة عن أبي عبد اهللا

                                                
  .١، ح ٢٢٦همان، ص . ١

  .١، ح ٣٣٣همان، ص . ٢

  .٤، ح ٣٣٣همان، ص . ٣

  .١، ح ٣٤٠همان، ص . ٤

  .٣، ح ٣٣٣همان، ص . ٥



»٧٢« 

  ١.»انّ اهللا علّمنا منطق الطیر کما علّمه سلیمان بن داود و منطق کل دابة فی برّ او بحر«

  :عن أبي حمزة الثمالی قال

یا ابا حمزة أتدری ما تقول : ، فانتشرت العصافیر وصوتت فقالکنت مع عليّ بن الحسین

منا منطق الطیر یا ابا حمزة علّ«: تقدّس ربّها وتسئل قوت یومها، ثم قال: ال، قال: قلت

  ٢.»واوتینا من کل شیء

  :قال عن زرارة عن أبي عبد اهللا

انّ ناصخا کان لرجل من الناس فلما اسن قال بعض اصحابه لو نحرتموه، فجاء البعیر الی 

فجعل یرغو الی صاحبه، فلمّا جاء، قال  فجعل یرغو، فارسل رسول اهللا رسول اهللا

کم شابّا حتی حرم وانّه قد نفعکم وانّکم اردتم نحره، ان هذا یزعم انّه کان ل«: له النبي

  .»٣فترکوه: قال. ال تنحروه ودعوه: صدق، فقال رسول اهللا: فقال

  زمان مرگ و پیشامدهای ناگوار. ۱۰/  ۳/  ۱

از زمان مرگ  به آن اشاره شده، آگاهی اهل بیت از جمله اموری که به عنوان بخشی از علوم اهل بیت

در کتاب بصائر . شودیاد می» علم البالیا والمنایا«گونه علم به در اصطالح عربی از این. اگوار استو پیشامدهای ن

تأکید  در برخی روایات ائمه. روایت به این مطلب پرداخته شده است ٦٠الدرجات در چندین باب و بیش از 

 ، از جمله در روایتی، امیرالمؤمنین٤دکنند که علم به منایا وبالیا نزد آنان است و از آن آگاهی کامل دارنمی

دانم و از اصل و نسب آدمیان و چگونگی داوری زمان فرا رسیدن مرگ و پیشامدهای ناگوار را می«: فرمایندمی

ها این. نه حوادث گذشته از دسترس من به دور است و نه امور نهان از دیده برایم مستور. میان آنان آگاهی دارم

  ٥.»خدا مرا از آن آگاه ساخته استهمه دانشی است که 

                                                
  .١٢، ح ٣٤٤همان، ص . ١

  .٢، ح ٣٤١همان، ص . ٢

  .١، ح ٣٤٧همان، ص . ٣

  .٢٦٩ـ  ٢٦٦، ٢٠٢ـ  ١٩٩، ١٢٠ـ  ١١٨ک، صفّار، پیشین، ص .ر. ٤

  .٢٢٠ـ  ١٩٩ک، همان، ص .ر .٥
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و در گروهی دیگر از روایات اهل  ١.دهنداز آگاهی خود از زمان مرگشان خبر می در بعضی روایات نیز ائمه

گفتنی است در برخی روایات به این مطلب نیز اشاره شده  ٢.دهنداز زمان مرگ برخی از شیعیان خبر می بیت

شود با وجود این معذور هستند و معلوم می» منایا وبالیا«علم خود به  از بازگویی همه است که اهل بیت

  ٣.نمودندآن را کتمان می آگاهی در اکثر موارد اهل بیت

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام زین العابدین

کنّا اهل البیت ورثته ونحن  کان أمین اهللا في ارضه فلمّا قبض محمّد انّ محمداً«

  ٤.»...ه، عندنا علم البالیا والمنایا وانساب العرب وأمناء اهللا في ارض

  :االمام علي

، علم المنایا والبالیا واالنصاب لقد اعطیت خصاال ما سبقنی الیها احد خال محمّداً«

وفصل الخطاب، فلم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنّی ما غاب عنّی، انشر باذن اهللا واؤدی 

  ٥.»فیه بعلمه عنه کلّ ذلك منّاً من اهللا مکّننی

  :االمام علي

سلوني قبل ان تفقدونی، اال تسالون من عنده علم المنایا والبالیا والقضایا وفصل «

  ٦.»الخطاب

  :سعد بن ظریف عن االصبغ بن نباته قال

یا فالن استعدّ واعدّ لنفسك ما ترید، : اذا وقف الرجل بین یدیه قال کان امیرالمؤمنین

ذا في ساعة کذا وکذا و سبب مرضك کذا وکذا وتموت في فانّک تمرض في یوم کذا وک

  .شهر کذا وکذا، فی یوم کذا وکذا، في ساعة کذا وکذا
                                                

  .٤٨٤ـ  ٤٨٠و  ٤٦٦ـ  ٤٦٤ک، همان، ص .ر. ١

  .٢٦٦ـ  ٢٦٢ک، همان، ص .ر. ٢

  .٢٦١ـ  ٢٦٠ک، همان، ص .ر. ٣

  .١، ح ١١٨همان، ص . ٤

  .٢٠١همان، ص . ٥

  .٧، ح ٢٦٧همان، ص . ٦
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  :فقال فقلت هذا الکالم البي جعفر: قال سعد

هذا باب : جعلت فداك کیف ال تقول انت، فال تخبرنا فتستعدّ له، قال: کان ذاك فقلت«

  ١.»وم قائمناحتی یق اغلق الجواب فیه عليّ بن الحسین

  :یقول سمعت اباعبد اهللا: عن سدیر قال

انّي : انّ أبی مرض مرضا شدیدا حتّی خفنا علیه، فبکا بعض اهله عند رأسه، فنظر فقال«

: قال. لست بمیّت من وجعی هذا، انّه اتانی اثنان، فاخبرانی انّی لست بمیّت من وجعی هذا

یا بنيّ انّ الذین : یح لیس به بأس قالفبراء ومکث ما شاء اهللا ان یمکث، فبینا هو صح

  ٢.»فمات في ذلك الیوم: اتیانی من وجعی ذلك اتیانی فاخبراني انّي میّت یوم کذا وکذا قال

  به بروز انحراف در دین علم اهل بیت. ۱۱/  ۳/  ۱

ـاهی اهـل بیـ       های اهل بیتاز جمله اموری که به عنوان بخشی از آگاهی روز   تدر روایات ذکـر شـده اسـت، آگ از ـب

وع    . شـود انحراف در دین است و به تعبیر روایات اگر زیادی یا نقصانی در دین ایجاد شود، امام از آن آگاه مـی  اگـر انحـراف از ـن

ـام آن را کامـل مـی   اضافه کردن چیزی به دین باشد، امام آن را نفی می ـازد  کند و اگر نقصانی در دین پدید آید، ام ه  . س الزم ـب

  .گردد تلقی نمی این آگاهی از طریق عادی حاصل شود، جزو علوم ویژۀ اهل بیتذکر است که اگر 

  :ای از روایاتنمونه

  :االمام الصادق

انّ اهللا لم یدع االرض االّ وفیها عالم یعلم الزیادة والنقصان في االرض، فاذا زاد المؤمنون «

  ٣.»شیئاً ردّهم واذا نقصوا اکمله لهم

  :االمام الباقر

رض ال تبقی اال وفیها منّا من یعرف الحقّ، فاذا زاد الناس، قال، قد زادوا واذا نقصوا انّ اال«

  ١.»منه، قال، قد نقصوا ولوال ذلك کذلك لم یعرف الحقّ من الباطل

                                                
  .١، ح ٢٦٢همان، ص . ١

  .٢، ح ٤٨١همان، ص . ٢

  .١، ح ٣٣١همان، ص . ٣

  .٥ ، ح٣٣٢همان، ص . ١
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آید کـه اهـل   در کتاب بصائر الدرجات گفته شد، برمی از مجموع آنچه در بخش دوم و در معرفی اهل بیت

بـوده   ها در انحصار اهل بیـت بسیاری از این دانش. های منحصر به فردی هستندهیدارای علوم و آگا بیت

و آنان تنها منبع و سرچشمه این علوم هستند، علم کامل به قرآن کـریم و آگـاهی از تمـامی ظـواهر و بـواطن و      

زمـین، علـم بـه    اسم اعظم، آگاهی از ملکـوت آسـمانها و   . باشدمی تفسیر و تأویل آن تنها در اختیار اهل بیت

های آنان، علم به مـا کـان ومـا    دهد، آگاهی از تمام شرایع و ادیان الهی و کتابآنچه در زمین و آسمان روی می

ها، زبـان همـه آدمیـان و پرنـدگان و جـانوران،      یکون، علم به اسرار الهی، آگاهی از رازهای نگفته و نهفتۀ انسان

انگیـز  است که واقعاً اعجازآمیز و حیرت مواردی از علوم اهل بیت. ..آگاهی از زمان مرگ و پیشامدهای ناگوار و

از بررسی مبادی و منابع علوم اهل . ها را دارا بودنداست و حتی بسیاری از پیامبران الهی تنها بخشی از این دانش

اشـد، ایـن   بویـژه و اعجـازآمیز مـی    های اهل بیتکه بسیاری از دانششود که، عالوه بر اینمعلوم می بیت

، ای به ایشان رسیده است، به ارث بردن علوم از پیامبر اکـرم گونههای خاص و اعجازها از طرق و روشدانش

هـا و بـه عـرش، بخشـی از مبـادی      القدس و روح و عروج روحانی به آسمانالهام و تحدیث مالئکه، تأییدات روح

هـای  باعث حصول دانش ی خداوند به اهل بیتاعطاء علم الکتاب و اسم اعظم از سو. است علوم اهل بیت

و کیفیـت   های اهل بیتانگیزی برای آنان شده است و باید اعتراف کرد که فهم حقیقت و ماهیت دانشحیرت

نکته مهمی که در ابتدای این بخش به آن اشـاره  . و نحوه آگاهی آنان از این علوم برای ما امری غیرممکن است

ها به اعتراف همه روایات، موهبـت و نعمتـی اسـت از سـوی خداونـد بـه ایـن        ن دانششد، آن است که تمامی ای

هـا  ذکر شد، ولی روشـن اسـت کـه همـه ایـن      بندگان خاص خود؛ اگرچه مبادی مختلفی برای علوم اهل بیت

باشد و به تصریح بسیاری از روایات، اوست کـه  می متصل به حضرت حق است و او منشأ و مبدأ علم اهل بیت

-واجـد خصـائص و ویژگـی    ها باعث شده است تا اهل بیتها را به ایشان بخشیده است و همه اینین آگاهیا

داران علـم  ها را دارا نیست، معدن علم و سرچشـمۀ آن، خزانـه  های علمی شوند، که کسی غیر از آنان، آن ویژگی

  ... .لم والهی، ظرف علم الهی، وارثان علوم تمامی انبیاء ومالئکه، راسخان در ع

  مباحث تکمیلی

  عمومیّت و فعلّیت علوم اهل بیت. ۱

ها عام بوده و به این دانش توان فهمید که علم اهل بیتدر بصائر می از بررسی روایات علم اهل بیت

به  ها را واجد و دارا هستند، به عنوان مثال در روایات آمده است که اهل بیتآنان بالفعل همۀ این آگاهی
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ظاهر از این روایت آن است که آنان به همۀ بالیا و منایا آگاهی دارند و این آگاهی . آگاهند» لبالیا والمنایاعلم ا«

  .بالفعل نزد آنان حاضر است

های مختلفی در این مورد به این علوم را قبول دارند، تلقی که، کسانی که اتصاف اهل بیتتوضیح این

  :باشدمی های ذیلدارند که عمدتاً حول دیدگاه

  .ها بالفعل استبه این دانش ـ علم اهل بیت١

از این امور منوط به خواست و اراده آنان است، یعنی آنان این شأنیت و استحقاق را  ـ آگاهی اهل بیت٢

دانند، برخی این قول را نظریه دارند که این آگاهی را دارا باشند و هر وقت الزم باشد و اراده کنند که بدانند می

  ١.اندشهور شیعه دانستهم

  :شوندبه دو دسته تقسیم می خود این دو دیدگاه نیز در عمومیّت و شمول علم اهل بیت

ما کان وما «شود آنان علم به ها عام است، یعنی وقتی گفته میبه این دانش علم اهل بیت: دسته اول

  .توانند آگاه شونده اگر اراده کنند میکعلم دارند، یا این» ما کان وما یکون«دارند یعنی به همه » یکون

به این امور به نحو موجبه جزئیه است، یعنی آگاهی آنان از ما کان وما یکون به  علم اهل بیت: دسته دوم

  ٢.توانند آگاه شونداین معنی است که به بعضی از ما کان وما یکون علم دارند یا اگر اراده کنند می

 کنند، بر این باورند که اهل بیتجانبداری می از علم فعلی اهل بیت گفتنی است که عمدتاً کسانی که

معموالً قائلند که اهل . دانندرا ارادی می ها آگاهند و گروه دیگر که علم اهل بیتبه نحو عام به این دانش

  .ها آگاهندبه بعضی از این دانش بیت

و همچنین با  بصائر مربوط به علم اهل بیت گونه که گفته شد، از ظهور اکثر روایات نقل شده درهمان

داران علم الهی، ظرف چون معدن علم و سرچشمه آن، خزانه های علمی اهل بیتتوجه به خصائص و ویژگی

                                                
، ٢ق، ج  ١٣٧٣، تهران مکتبة البوذر جمهزی، )شرح مصباح الظالم في علم الکالم( نوراالفهامک، حسن لواسانی، میرزا حسن، .ر. ١

  .٣٠٦ص 

، ترجمه، علی علم امامک، محمد حسین مظفر، .های گفته شده و قائالن آنها ربرای آگاهی بیشتر از دالئل عقلی و نقلی دیدگاه. ٢
، تحقیق، محمد المعارف السلمانیّة في کیفیّة علم االمام وکمیتهان، انتشارات الزهراء؛ عبدالحسین نجفی الری، شیروانی، تهر

  .١٤٢٧، بیروت، دارالهادی، علم االئمة المعصومین مقاربة فلسفیة کالمیة؛ خلیل رزق، ١٤١٤جمیل حمود، بیروت، مرکز جواد، 
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توان نتیجه گرفت که علوم ایشان در مواردی که در روایات ذکر می... علم الهی، وارثان علوم انبیاء و مالئکه و

آنها را استثناء کرده و  بالفعل به این علوم آگاهی دارند، مگر مواردی که خود اهل بیت شده، عام بوده و آنان

علم به آن را از خود نفی کرده باشند، در این میان روایاتی در بصائر وجود دارد که هم با عمومیّت علم اهل 

  :در تعارض است و هم با فعلیّت آن، این روایات از این قرار است بیت

  :دسته اول

  ١.»انّ االمام اذا شاء ان یعلم علم«: االمام الصادق

  ٢.»اذا اراد االمام ان یعلم شیئا علّمه اهللا ذلک«: االمام الصادق

بالفعل به امور گفته شده آگاهی ندارند،  برخی بر این عقیده هستند که این روایات، داللت دارند که ائمه

  :باشد و به تعبیر مرحوم لواسانیان میبلکه آگاهی آنان منوط به اراده و خواست ایش

  ٣»وإن ارادو علم شیء عَلموا  لهـم علــوم ال یکـاد یعلــم«

  ».شوندآنان علومی دارند که برای ما شناخته نیست، و هرگاه بخواهند چیزی را بدانند، از آن آگاه می«

رای آگاهی از محتوا، باید در نامه ای دربسته همانند دانست که بتوان دانش غیبی را به نامهبدین سان، می«

ناگفته پیداست که این خواستن و دانستن، وابسته به وجود مصلحت و گره خوردن با حکمت است و چه . را گشود

سازد و او را در چه حجت پروردگار را از دیگران جدا میبسا امام یا پیامبر نخواهد و در نتیجه نداند؛ اما همواره آن

  ٤.»تواندنشاند، این است که اگر او بخواهد از چیزی آگاه شود، میهمه میجایگاهی برتر از 

داللت دارند، از نظر کثرت قابل مقایسه با این چند  که روایاتی که بر فعلیت علم اهل بیتبا توجه به این

 م ائمهرسد باید معنای قابل قبولی برای این روایات که داللت بر عدم فعلیت علروایت نیست، به نظر می

دارند، ارائه کرد تا در عین حال که این روایات معنای روشنی دارند، با روایات دالّ بر فعلیت علم نیز تعارض 
                                                

  .٢، ح ٣١٥بصائر الدرجات، ص . ١

  .٥، ح ٣١٥همان، ص . ٢

  .٣٠٦، ص ٢لواسانی، پیشین، ج . ٣

، چاپ ١٣٨٥، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، نامه امام علیعلی اکبر رشاد و دیگران، دانش. ٤
  ).مقاله علم غیب امام، حسن یوسفیان( ٣٥٨، ص ٣سوم، ج 



»٧٨« 

زنی در این مورد پرداخته و سعی در جمع بین دو دسته نداشته باشند، محققان بزرگورای در گذشته و حال به قلم

  :نویسدباره میاند، مرحوم عالمه محمد حسین مظفر در این نموده

باشد، ولی مضمون این گروه از روایات آن است که آگاه شدن آنها متوقف بر خواستشان می«

و بنا بر این، . خواهند که بدانندها میها فقط در بعضی از زمانداللتی بر آن ندارند که آن

د، منافات و خواهند بداننکه آنان همیشه میها با روایاتی که داللت دارد بر اینمضمون آن

که عالوه بر آن. تعارضی ندارد، و بلکه با توجه به این بیان، گواهی هستند بر علم حضوری آنان

در صورتی که علم آنان متوقف بر خواستشان باشد، برای چه نخواهند که همیشه همه چیز را 

ترین که حدود علمش منوط به خواست خود اوست، نخواهد باالبدانند؟ چه کسی است که با آن

  ١.»مراتب علم را دارا باشد؟

مرحوم آیت اهللا سید عبدالحسین نجفی الری در المعارف السلمانیة، دالئلی بر لزوم فعلیت علم امام و نفی 

  :شودها اشاره میارادی و مقید به مشیت بودن علم آنان ارائه کرده است که به برخی از آن

تر و از نظر داللت بسیار بیشتر و از نظر سندی صحیح ـ نصوص دال بر عمومیت و فعلیت علوم اهل بیت١

  .تر از متون معارض استصریح

ـ اطالق علم به علم ارادی مقید به مشیت از نوع استعمال مجازی است نه حقیقی و متبادر از علم، علم ٢

  .فعلی است نه ارادی

صحت سلب علم از (داند نمی: توان سلب علم کرد و گفتـ از کسی که علم او مقید به خواست اوست، می٣

  )علم مقید به اراده

ها به در اطالق و فعلیّت، به طوری که امکان تبعیض و تقیید آن ـ صراحت روایات مثبت فعلیت علم امام٤

  .اراده و مشیت وجود ندارد

ند، به کهای انتصاب آنان به امامت معرفی میرا به عنوان یکی از شاخص ـ روایات بسیاری که علم ائمه٥

  .این معناست که علم آنان فعلی است

  :دهدایشان در جایی دیگر از کتاب در تبیین معنای این روایات چند احتمال می

گر آن است که اگر اهل بیت بخواهند، خداوند از ـ روایات مربوط به علم ذاتی الهی است و این روایات بیان١

  .بخشداین علم خود نیز به آنان می
                                                

  .٧٩ـ  ٧٨محمد حسین مظفر، پیشین، ص . ١
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الساعة، و اگر امام اراده کند از آن باخبر شود، ت مربوط به علوم اختصاصی الهی است مانند علمـ این روایا٢

  ١.سازدخداوند او را آگاه می

ـ این روایات از روی تقیّه صادر شده است یا برای دفع محذور غلوّ و یا برای موافقت با عامّه، چرا که ٣

  ٢.ستروایات مثبت علوم فعلی مشهور و مخالف عامه ا

  :چه گفته شد، شیخ خلیل رزق دو وجه دیگر نیز ذکر کرده استعالوه بر آن

علی صیغة الماضی المجهول » علِّم«الوارده فی هذه الروایات غیر محرّکة، لذا تقرا » علم«ـ انّ کلمة ١

  :وهی» عَلِمَ«ولیِّس » علِّم«والروایة التالیة، تؤیّد قراءتها 

انّ االمام اذا «: و یصبح معنی العبارة» راد االمام أن یعلم شیئاً، اعلمه اهللا ذلكاذا ا«: قال عن أبي عبد اهللا

انّ االمام ال یعلم من نفسه، وانّما علِّم من قبِّل اهللا تعالی وهذا هو : وکان الروایة ترید أن تقول» شاء ان یُعلَّم علِّم

  .، فهو من عنداهللا ال من عند انفسهمولعلّه لدفع اوهام الغالین، والقول بانّ کل ما عندهم. المطلوب

ـ انه ال منافاة بین ان یکون االنسان عالماً بالشیء وبالفعل ومع ذلك هو غیر ملتفت الیه ولو شاء ان یحضره ٢

، بانه لیس المراد منها هو عدم وجود »ان شاءوا علموا«من خزانة معلوماته، فهو قادر علی ذلک وبهذا نفسِّر روایات 

  ١.دهم، بل اِنّ هذا العلم موجود في خزانة أنفسهم، ومتی شاءوا أن یحضروه أحضروههذا العلم عن

و به صیغه ماضی مجهول خوانده شود، بنابراین » عُلِّم«در روایت، باید به صورت » علم«بنا بر وجه اول لفظ 

ند به او اعطا روایت درصدد بیان این مطلب است که، علم امام از خودش نیست، بلکه این علم از طرف خداو

شود و شاید این روایت برای دفع اوهام غالیان صادر شده است، تا بیانگر این نکته باشد که امام هر آگاهی که می

  .دارد از سوی خداوند است و علم او ذاتی نیست

                                                
کند، آن است که برخی از این روایات در پاسخ به سؤال از علم امام به غیب این معنا و معنای قبلی را تقویت میای که نکته. ١

صادر شده است و باید توجه داشت که به تصریح دانشمند بزرگوار آیت اهللا سبحانی، علم غیب درعصر نزول قرآن و صدور 
کردند، علم به غیب ذاتی و که علم غیب را از خود نفی می ست و ائمهشده اروایات، اغلب به معنای علم ذاتی استعمال می

، بنابراین، )٣٨٩، ص ٨، ج ١٣٦٩ک، جعفر سبحانی، منشور جاوید، قم، دارالقرآن الکریم، .ر. (کردندبدون تعلیم الهی را نفی می
  .، بسیار زیاد استکه در این روایات، علم به معنای علم ذاتی یا علوم اختصاصی الهی باشداحتمال این

  .١٠٧ـ  ٨٨ک، نجفی الری، پیشین، ص .ر. ٢

  .١٧١ـ  ١٧٠خلیل رزق، پیشین، ص . ١
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گونه تعارضی نیست؛ چرا که این وجه دیگر آن است که بگوییم بین فعلیت علم امام و این روایات هیچ

بالفعل عالم نیستند و باید اراده کنند تا آگاه شوند، بلکه روایات  ات درصدد بیان این مطلب نیستند که ائمهروای

حاضر است و آنان تنها باید اراده کنند تا آن را از  گر این معنا هستند که این علوم بالفعل نیز اهل بیتبیان

  .خزانه معلومات خود حاضر سازند

امری مشکل است و نیازمند توجیه صدها  رسد، قول به عدم فعلیّت علوم اهل بیتدر هر حال به نظر می

  .روایتی است که بر فعلیّت این علوم داللت دارد

و » خطور«هایی همچون واژه» اراده«مندان شیعه و سنی، به جای تعبیر گفتنی است که برخی از اندیشه«

نیازمند » توجه«صومان برای رسیدن به آگاهی به چیزی بیشتر از بدین معنا که مع ١اند؛را به کار گرفته» التفات«

که تفاوت چندانی در مقصود به  ٢رودبه کار می» خواست و مشیت الهی«همچنین گاه در این باره تعبیر . نیستند

ورد و جز خاند که خواست آنان با مشیت خداوند پیوند میای رسیدهآورد؛ زیرا پیامبران و امامان به مرتبهبار نمی

 ٣»انّ اهللا ـ عزّ وجلّ ـ جعل قلوب االئمة مورداً إلرادته فاذا شاءَ اهللا شیئاً شاؤوه«: خواهندخواهد، نمیچه او میآن

ای که هرگاه خدا چیزی بخواهد، آنان نیز های امامان را جایگاه ارادۀ خویش ساخته است به گونهخداوند دل«

  ١».خواهندمی

  :دسته دوم

  :قال یر عن أبي  جعفرحنّان بن سد

انّ هللا علما عامّا وعلما خاصّاً، فامّا الخاص فالذی لم یطّلع علیه ملك مقرّب وال نبيّ «

مرسل وامّا علمه العامّ الذی اطلعت علیه مالئکة المقرّبین واالنبیاء المرسلین، قد رفع ذلك 

                                                
، حجیة السنه؛ عبدالغني عبدالخالق، ٣٧٤، ص ١ق، ج  ١٤١٦، قم، مؤسسة النشر االسالمی، فرائد االصولک، شیخ انصاری، .ر. ١

  .١٤٤بغداد، دارالسعداوی، ص 

؛ مکارم شیرازی و ٦٦، ص ٤ق، ج  ١٤١٣، قم، المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید، )ئل المقاالتاوا( مصنفات شیخ مفید: ک.ر. ٢
  .٢٥٠، ص ٧ش، ج  ١٣٧٤دیگران، پیام قرآن، قم، انتشارات هدف، 

، بیروت، مؤسسة االعلمی البرهان في تفسیر القرآن؛ سید هاشم بحرانی، ٤٠٩، ص ٢علی بن ابراهیم قمّی، پیشین، ج . ٣
  .٢٢٧، ص ٨ق، ج  ١٤١٩بوعات، للمط

  .٣٥٩، ص ٣علی اکبر رشاد و دیگران، پیشین، ج . ١
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             : اما تقرء: کلّه الینا، ثمّ قال

               ٢.»١  

  :االمام الباقر

علم مکفوف، فامّا المبذول فانّه لیس من شیء یعلمه انّ هللا علمین، علم مبذول و«

الکتاب اذا خرج المالئکة والرسل االّ ونحن نعلمه وامّا المکفوف فهو الذی عنده فی امّ

  ٣.»نفذ

 باشد، اگر اهل بیتمی ادعا شده است که این روایات در تعارض با عمومیّت و فعلیّت علوم اهل بیت

  چرا در این روایات آگاهی از اموری به خداوند اختصاص داده شده است؟بالفعل به همه امور آگاهند، 

ها کنند و پرداختن به جزئیات آنبررسی مفصل آیات و روایاتی که آگاهی از برخی امور را از غیر خدا نفی می

ل به علم خواهد آمد، اما اجماالً باید گفت که کسانی که قائ» علم به ما کان وما یکون«در فصل دوم و در بخش 

ذاتی است و آنان به جمیع  هستند، درصدد اثبات این مطلب نیستند که علم اهل بیت عام و فعلی اهل بیت

و خداوند وجود ندارد، بنابراین اگر موردی در آیات و  علم الهی آگاهی دارند و تفاوتی بین علم اهل بیت

را نیز از آن آگاه  د و خداوند حتی اهل بیتروایات اثبات شود که، آگاهی از آن به ذات الهی اختصاص دار

و یا » الساعةعلم«قرار خواهد گرفت، مانند  نساخته است، مورد قبول قائالن به علم  فعلی و عام اهل بیت

که حرف اسم اعظم به خداوند و این ۷۳گونه که در روایات اسم اعظم اشاره شد، اختصاص یک حرف از همان

  .اده نشده استاین یک حرف به هیچ کس د

  :دسته سوم

این روایات در ابواب متعددی از بصائر نقل شده . داللت دارد روایاتی که بر ازدیاد مداوم علوم اهل بیت

  .۴۲۳، ص ۳و باب  ۳۹۵، ص ۱۰؛ باب ۳۹۲، ص ۹است همچون، باب 
                                                

  .٣٤، آیۀ ٣١: سورۀ لقمان. ١

  .١، ح ١٠٩بصائر الدرجات، ص . ٢

  .٣، ح ١٠٩همان، ص . ٣
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  :دسته چهارم

و  ۴۷۹، ص ۷یاتی که در باب در مراتب علم داللت دارند، مانند روا روایاتی که بر تفاضل بین اهل بیت

  .نقل شده است ۴۸۰، ص ۸باب 

  .خواهد آمد» علم به ما کان وما یکون«بررسی تفصیلی این موارد در فصل سوم و در بحث 

  علم غیب در عصر صدور روایات. ۲

هایی از آن در این بخش ذکر شد، همه نقل شده و نمونه روایاتی که در بصائر الدرجات در مورد اهل بیت

دهد؛ چرا که بسیاری از مواردی که در مبادی و گستره علوم از غیب خبر می به صراحت از آگاهی اهل بیت

ها علم به گفته شده از مصادیق امور غیبی است، در مقابل دو روایت در بصائر نقل شده که در آن اهل بیت

  :نفی شده است غیب از ائمه

  :ـ عن عمّار الساباطي قال۱

ال ولکن اذا اراد ان یعلم الشیء علّمه «: عن االمام أیعلم الغیب؟ قال اهللا سألت ابا عبد

  ١.»اهللا ذلك

  :ـ عن ضریس قال۲

بما یعلم عالمکم، جعلت فداک : ، فقال له ابوبصیرکنت مع أبي بصیر عند أبي جعفر«

عضکم، یا ابا محمّد انّ عالمنا ال یعلم الغیب ولو وکل اهللا عالمنا الی نفسه، کان کب: قال

  ١.»لکن یحدث الیه ساعة بعد ساعة

ها ارائه شده، به صرف نظر از تمامی مناقشاتی که در اسناد این روایات شده و توجیهات مختلفی که برای آن

ای که باید برای فهم صحیح این روایات به آن توجه کرد، این است که علم غیب رسد مهمترین نکتهنظر می

شده است، بنا بر این هیچ های بعد به معنای علم ذاتی استعمال میو حتی دوره معموالً در عصر صدور روایات

کنند، روایات نفی کننده ثابت می مانعی ندارد که با در نظر گرفتن روایاتی که آگاهی از غیب را برای اهل بیت

ن به این نکته توجه علم غیب را حمل بر علم غیب ذاتی و بدون تعلیم الهی بکنیم، کما این که برخی از بزرگا

  :نویسداند، عالمه بزرگوار، طباطبایی در المیزان میداشته و به آن اشاره کرده

                                                
  .٤، ح ٣١٥همان، ص . ١

  .٢، ح ٣٢٥همان، ص . ١
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خداوند ذاتا از غیب آگاه است و هر کس جز او از غیب آگاه باشد، به تعلیم او خواهد بود «
علم : گویدکند و میآگاهی خود از غیب را انکار می ] و یا ائمه[ و هر جا پیامبر

دانم از یب ندارم، معنای آن این است که مستقالً و ذاتاً عالم به غیب نیستم، و هر چه میغ
  ١.»جانب خدا به من آموخته شده است

  :نویسدو عالمه مرحوم شیخ محمد حسین مظفر می

به تعلیم الهی است و هیچ کس نباید توهم کند که  علم خدا ذاتی است و علم امامان«
پس مانعی ندارد که بگوئیم امامان ذاتا علم به غیب . لم خدا استمانند ع علم امامان

  ٢.»ندارند؛ اما به تعلیم الهی از غیب آگاهی دارند

توانیم به کار ببریم به این معنا که با در نظر گرفتن آیاتی که همین توجیه را در مورد آیات قرآن نیز می
را حمل بر علم غیب ذاتی و بدون تعلیم الهی  ١نفی کننده ، آیات٣داندآگاهی از غیب را برای پیامبران ثابت می

  .بکنیم
                                                

  .١٣٢ـ  ١٣١، ص ٢٠عالمه طباطبایی، پیشین، ج . ١

  .٤٧پیشین، ص  محمد حسین مظفر،. ٢

نوشتۀ احمد مطهری و » علم پیامبر و امام در قرآن«کند زیاد است، در کتاب آیاتی که داللت بر علم غیب پیامبران الهی می. ٣
  :کنیماند، به تعدادی از این آیات اشاره میگروه تقسیم شده ١٠غالمرضا کاردان، این آیات به 

                      جن ، :

  .٢٧ـ ٢٦

              ١٧٩: ، آل عمران.  

                ٢٤ـ  ٢٢: ، التکویر.  

       ، ٤٩: هود.  

       ١٠٢: ، یوسف.  

  :آیات نافی علم غیب پیامبران و منحصر نمودن علم غیب به خداوند. ١

        ٥٩: ، انعام.  

     ٧٧: ؛ نحل١٢٣: ، هود.  

     ١١٦: ، مائده.  

           و برخی آیات دیگر ٦٥: ، نمل.  
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دهد علم غیب در عصر صدور روایات و حتی پس از آن معموالً به معنای علم ذاتی اما شواهدی که نشان می

  :شده از این قرار استاستعمال می

یکی از یاران آن . بر دادای از برخی حوادث آینده خدر ضمن خطبه ـ بعد از پایان جنگ جمل امام علی۱

و آن حضرت در پاسخ او خندید و » !لقد اعطیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب«: حضرت با تعجب به ایشان گفت

  ١»...لیس هو بعلم غیب وانما هو تعلُّمٌ من ذی علمٍ«: فرمود

  .تعلیم الهی نیستکه من از حوادث آینده خبر دارم علم غیب ذاتی و بدون فرماید اینمی جا امامدر این

جعلت فداك انّهم یزعمون أنّك تعلم الغیب و حضرت : گفت ـ یحیی بن عبد اهللا بن الحسن به امام کاظم۲

  ٢.»ال واهللا ماهی االّ وراثة عن رسول اهللا«: در پاسخ فرمود

  .در این روایت نیز علم غیب به معنای علم غیب ذاتی و بدون تعلیم استعمال شده است

اعطا شده  ها گفته شده است که اسم اعظم به اهل بیتروایاتی در بصائر نقل شده و در آنـ مجموعه ۳

است و تنها یک حرف از آن به کسی داده نشده و نزد خداوند است، تعابیری که در مورد آن حرف از اسم اعظم 

و حرف عند اهللا استأثر « ،١»و حرف في علم الغیب المکنون عنده«: که نزد خداوند است، به کار رفته، چنین است

  . ...و ٣»وحرف عند اهللا استأثر به فی علم الغیب«، ٢»به في علم الغیب عنده

در تمامی این روایات از حرفی که به کسی داده نشده و نزد خداوند است تعبیر به علم غیب شده است، در 

ید که در زمان صدور روایات علم غیب توان فهمجا میکه بقیه اسم اعظم نیز از امور غیبی است و از این حالی

  .شده استتنها در مورد علم غیب ذاتی استعمال می

  :نویسدـ شیخ مفید می۴

دانست که علم او ذاتی » عالم به غیب«توان به طور مطلق دارای صفت کسی را می«

رو باشد و از کسی نیاموخته باشد و علم هیچ کس جز خداوند بزرگ ذاتی نیست، از این

معتقد است که نباید درباره امامان به طور مطلق گفته شود عالم به غیب هستند  شیعه
                                                

  .١٢٨، خطبه البالغهنهج. ١

  .٥، ح ٢٣، ص ١٤٠٣، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، کتاب األماليشیخ مفید، . ٢

  .٦، ح ٢٠٩بصائر الدرجات، ص . ١

  .١، ح ٢٠٨همان، ص . ٢

  .٣، ح ٢١١همان، ص . ٣



»٨٥« 

و سرانجام به  بلکه باید توضیح داده شود که علم آنان مستفاد از امام قبل و از پیامبر

  ١.»تعلیم الهی است

است یا نه؟ آیا امام به هنگام مرگ خود آگاه : پرسیدند ـ در روایتی وارد شده است که از امام هشتم۵

  ٢.»...نعم یعلم بالتعلیم«: حضرت فرمود

  .یعنی آگاهی ما ذاتی نیست و به تعلیم الهی است

  :ـ در روایت دیگری نقل شده۶

: لقی فی عزوة ذات الرقاع رجال من المحارب یقال له عاصم، فقاله له أن رسول اهللا«

هللا لجملی هذا أحب اليّ من وا: ال یعلم الغیب اال اهللا، قال: یا محمّد أتعلم الغیب؟ قال

لکن اهللا أخبرنی من علم غیبه انّه تعالي یبعث علیك قرحة في مسبل لحیتك : الهك، قال

  ١.»...حتی تصل الی دماغك فتموت واهللا الی النار

، آن را از خود در این روایت نیز، علم غیب به معنای علم غیب ذاتی استعمال شده است و پیامبر اکرم

  .اندند، اما در ادامۀ آگاهی خود از غیب را به تعلیم الهی تأیید نمودهانفی فرموده

  بصائر الدرجات و کافی. ۳

ها و عناوین ابواب متذکر شدیم، الی موضوعات و با اشاره به آدرسهمچنان که در طول بحث و در البه

اندکی و در برخی موارد عیناً در بسیاری از روایات، ابواب و موضوعات مطرح شده در بصائر الدرجات، با تغییرات 

داری بین مباحث مطرح شده در بصائر و موضوعات متناظر آن کتاب کافی ذکر شده است و یک نوع تطابق معنی

گرچه در برخی ابواب کافی روایاتِ به . عناوین ابواب در بسیاری از موارد شبیه هم هستند. در کافی وجود دارد

توان نتایج مشابهی از هر دو گرفت و امّهات مطالب شده است، اما در کلّ می مراتب کمتری نسبت به بصائر نقل

روایت از صفّار در کافی نقل  ۶۰و این در حالی است که جناب کلینی تنها حدود . در هر دو کتاب وجود دارد

                                                
  ).٣٨، ص اوائل المقاالتبه نقل از ( ٣١١، ص ٨جعفر سبحانی، پیشین، ج . ١

  .٣، ح ٤٨١بصائر الدرجات، ص . ٢

، ص ١ق، ج  ١٤٠٩، قم، الطبعة االولی، )عج(مؤسسة االمام المهدی : ، تحقیق و نشرالخرائج والجرائحالرواندی، قطب الدین . ١
  .٢٨، ح ١١٨، ص ١٨؛ مجلسی، پیشین، ج ١٧٠، ح ١٠٤



»٨٦« 

ر کافی نقل کرده، اما روایات بسیاری را که مشابه یا همانند روایات بصائر است، به واسطه شیوخ دیگر خود د

- در این میان به نظر می. کرده است که باعث شده همخوانی زیادی در این موضوعات بین دو کتاب حاصل شود

- ایشان در این. ای که یکی از محققان غربی در ارتباط بین این دو کتاب گرفته است، صحیح نباشدرسد، نتیجه

  :نویسدباره می

 ]  [مربوط به ابعاد خاص علم و قدرت ائمه کلینی در نهایت، با کاهش تعداد احادیث «

ها در جلدها و ابواب گوناگون و نامتناسب، که موجب تقلیل تأثیر همه و با ذکر پراکندۀ آن

ها ـ به طور کلی ـ آن دسته از احادیث بصائر را، که بر شد، یا با حذف آنها میجانبۀ آن

رنگ کرده تأکید داشت، عموماً کم ]  [ها و علم ائمه انگیزتر تواناییابعاد شگفت

  ١.»است

  :نویسدجناب دکتر قاسم جوادی صفری در نقد این گفتار می

توان اثبات کرد که کلینی چنین نظری داشته رسد و نمیاین مقایسه صحیح به نظر نمی«

تواند موهم چنین معنایی باشد؛ زیرا اوالً، آثار و تألیفاتی که به نوعی است و کار او نمی

کافی و بصائر نیز دقیقاً . کنندترکاتی دارند، هر کدام جهت و هدف خاصی را تعقیب میمش

این دو کتاب درباره معارف تشیع و امور دینی شیعیان هستند، اما هر کدام . چنین هستند

از جهات  بصائر، سراسر مربوط به مسائل امامت و شئون ائمه. هدف خاصی دارند

که محاسن، سراسر مربوط فی یک کتاب جمع است ـ چنانکه کاگوناگون است، در حالی

به مشائل عبادی و آداب و سنن اسالمی است و بحث نظری در آن جایگاهی ندارد ـ که 

رو یکی از مباحث آن، مربوط به از این. به درخواست یکی از شیعیان تألیف شده است

لینی در اواخر مقدمه از ثانیاً، ک. است، اما صدها موضوع و مبحث دیگر نیز دارد ائمه

نماید کند و اظهار امیدواری میکوتاه است، ابراز تأسف می که بخش مربوط به ائمهاین

ووسّعنا قلیال کتاب الحجة : "... که در صورت بقای عمر، حق مطلب را درباره ائمه ادا کند

                                                
، ١٣٨٦شناسی، شناسی، قم، انتشارات شیعهمؤسسه شیعه: ، ترجمه و نقدگیری تشیع دوازده امامیدوره شکلنیومن، . اندروجی. ١

  .٢٧٦چاپ اول، ص 



»٨٧« 

ان یسهل اهللا وان لم نکن نکمّله علی استحقاقه، النّا کرهنا ان نبخس حظوظه کلها وارجو 

  ١.»..."ـ جلّ وعزّ ـ امضاء ما قدّمنا من النیّة ان تأخّر االجل صنّفنا کتاباً اوسع واکمل منه

توان در کتب شیخ صدوق و سایر روایات بصائر تنها در کتاب کافی موجود نیست و بسیاری از آنها را می

ائر الدرجات عیناً یا مضمون آنها در کتب منابع مشاهده کرد، بنا بر تطبیق یکی از محققان، اکثر روایات بص

  :حدیثی شیعه وجود دارد

انّ من تآمل الکتاب من اوله الی آخره یری انّه لیس فیه من حدیث الّا وقد نقل بلفظه او «

  ١.»...بمضمونه في کتاب االختصاص للمفید والتفسیر للعیاشي او کتب الصدوق والکلینی و

  

                                                
  ).حاشیه( ٢٧٦همان، ص . ١

  ).مقدمه بصائر الدرجات( ٦، ص سردالمقال في مقدمة بصائر الدرجاتمیرزا محسن کوچه باغی تبریزی، . ١


