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چکیده
یکی از بحثهای مهم امامت مسااا «علم امام» اسااتش ایع معتقد اساات امام
چون منصاو از ااب دداساتب باید دارای علمی تام و کامل بسبت ب ریعت
باا اااد و دداوبد متعا این علم را بدون آموزش و اکتساااا در ادتیار امام قرار
بیز ب این مسااا ا ااار کرد و دود را وارثان علم
میدهدش امامان معصااوم
معرفی کرد ابدش با بررس ای این احادیث ب این بتیج میرس ایم
پیامبر اکرم
از مواردی ب عنوان منابع و هریق دریافت علوم دود سا ا ن
کا امم اههار
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؛ دریافت
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از هریق فاهم زهرا ش در این بو اتار با روش تحلیلی -تحقیقی ب بررسی این
روایات از حیث ساند و محتوا پردادت و بیان د ک بر هبق روایات چ علمی و
از چ هریقی ب امام میرسدش
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مقدمه
مقتضاااای حکم عقل این اسااات ک امام باید مابند پیامبر از علمی اامع و کامل
بسابت ب معار و احکام دین بردوردار با دب تا بتوابد مردم را ب درستی هدایت کندب
کسا ای وااد چنین ویژگی ببود اساااتش در
و غیر از امامان دوازد گاب اهل بیت
عالو بر علم کامل ب معار و احکام دینب از
روایاات بسا ایاری آمد اسااات امم
حقایق عا م تکوین و حوادث گذ اات ب حا و آیند بیز آگا بودبدش یکی از مسااامل مهم
دربار علم امامب منبع و ساارچهاام آن اسااتب در پژوه پی روب با راوع ب روایات
ب بررسی آن دواهیم پردادتش
اهل بیت
تمام

بر اسااااو روایات متعددی ک در منابع روایی واود داردب امام معصاااوم
را دارا بود اسااات؛ این روایاات بیاان میکنند امم اههار
علم پیاامبر اکرم
وارثاان هما علوم پیاامبر بود ابدش مرحوم کلینی در کافیب بابی را با عنوان «أن األممة
ورثوا علم ا نبی ششش» بیاان کرد و مجموعاا  7روایات را با متون و اساااابید م تلف بقل
کرد اسات (کلینیب 5631ب )226 :5ش عالم مجلسی  6روایت از این روایات هفتگاب
را صااحیح و یک روایت را حساان میدابد (مجلساا ب 5141ب )51 :6ش همچنین 12
روایت بیز در کتا بصااامر ا دراات در این زمین بقل ااد اساات (صاافارب 5141ب :5
551ب 551ب  222و )623ش
ب هور مثا امام صاادق

در حدیثی صحیح ا سند میفرماید« :إِنَّ دَاوُدَ وَرِثَ

عِلْمَ الْأَنْبِیاءِ وَ إِنَّ سُلَیمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ وَ إِنَّ مُحَمَّداً ص وَرِثَ سُلَیمَانَ وَ إِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّداً

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج

ص وَ إِنَّ عِنْدَنَا صُُُحُ َ إِرَاَایِیمَ وَ أَلْوَاحَ مُوسَُُ  :داود علم پیغمبران را ب ارث برد و
از سلیمان ارث برد و ما از محمد
سلیمان از داود ب ارث برد و محمد
میبریم و صحف ابراهیم و ا واح موس بزد ماست» (مجلس ب 5141ب )24 :6ش

ارث

وراثت علمی که در این روایات بیان شـده اسـت به نانای واجد بودن آن است که
از نقوله نالکیت تکوینی اســت ،ه به نانای ارث بردن در اصــح ف هق ی آن .در همه
روایاتی که سـنن از وراثت علمی به نیان آنده همین نانا نقصود است چنان که ائمه
بوده اســـت .پیانبر
واجـد همه علونی بود د که در زد پیانبر اکرم
اط ـار
اکرم

هرنوده اســت «مَنْ عَمِلَ رِمَا یعَلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمَ یعَلَم» (نفید4141 ،

الف)401 ،؛ خـداو د کسـ ـی را که به آ چه نیدا د عمل کند ،وارث آ چه میدا د قرار

خواهد داد .روشن است که وراثت هق ی در اینجا نانا دارد .در روایت دیگری از پیانبر
اکرم

آنده اســت که «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ» (صــفار)40 4 ،4101 ،؛ عالمان

وارثان پیانرا ند .در ادانه همین روایت حوه ارث بردن یز توضـیح داده شــده و هرنوده
اســـت «إِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمَ» یانی علم ا بیـا را هرا گرهتن ،ارث بردن از

تعلیم مسااتقیم ا هی :در بردی از روایات بیان ااد ک اگر مسااا ادیدی برای
امام رخ دهد ک حکم آن در کتا و ساانت ببا اادب دداوبد متعا ب او ا هام میکند و
ایهاان از این هریق ب آن آگا می ود (صفارب 5141ب )261 :5ب امام باقر فرمودبد:
«كَانَ عَلِی یعَمَلُ رِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُُنَّةِ رَسُُولِهِ إَذِاَا وَرَدَ عَلَیهِ یَی ءٌ وَ الْحَادِثُ الَّذِی لَیسَ

إِی الْكِتَابِ وَ لَا إِی السَُُّنَّةِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ الْحَ َّ إِیهِ إِلْهَاماً وَ اَلِ َ وَ اللَّهِ مِنَ الْمُعَضُُِلَا »
(صاافارب 5141ب  )261 :5علی ب کتا ددا و ساانت پیامبرش عمل میکردب و اگر
چیز ادیدی برای او پی میآمد ک در کتا و سااانت ببودب دداوبد متعا حق را بر
او ا هام میکردب و این ا هام از معضاالت بود اساتش سالسل سند روایت اینگوب است:
«مُحَمَّدُ بْنُ ا ْحُساَین عَن ا ْحَسَن بْن مَحْبُو عَن ا ْعَلَاِ بْن رَزین عَنْ مُحَمَّد بْن مُسْلم »ب
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 .1علم بدون واسطه
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آ ان است.
بناابراین بر اسااااو این روایات میتوان گفت ک امام معصاااوم تمام علومی را ک
امیع اببیا دا اات ابدب دارا هسااتندب و این علوم از باحی دداوبد متعا ب آبان افاضاا
اد اساتب اما سا ن در چگوبگی این افاض است ک آیا از هریق تفکر است یا بدون
تفکر؟ و با واساه فر ت است یا بدون واسه آن؟ بر اساو روایات میتوان گفت علم
امام از هریق تفکر بیساتب بلک دبی است ک یا بدون واسه است یا با واسه ش منظور
از بی واساااه بودن این علمب این اسااات ک بین امام معصاااوم و دداوبد متعا هیچ
واسااه ای قرار بمیگیرد و دداوبد متعا مسااتقیما چیزی را ب امام معصااوم افاضاا
میفرمایدب پس بیواسه یعنی ب پیامبر واسه است و ب مَلَک و ب کتا ب بلک تعلیم
مساتقیما از ااب دداوبد متعا اساتش علم با واسه بیز ب معنای واود واسه ای در
این میان اسااتب حا آن واسااه یا پیامبر اساات یا امام قبلی و یا فر اات ؛ و یا کتا
وحیابی مابند قرآن کریمب کتا علی ب مصاحف فاهم ب و یا با واسه عمودی از
بور استش
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مُحَمَّدُ بْنُ ا ْحُساَین :مورد توثیق و دارای اال ت اان است بجا ی در بار او میگوید:
«او از بزرگان اصاحا ما و دارای منز تی بزرگ استب او روایات زیادی بقل بمود است
و مورد اهمینان اساات بو اات های او دو اساات و میتوان ب بقل او اعتماد بمود»
(بجا ااایب 5631ب )661ش بجا ا ای در بار کمتر کسا ای این عبارات را ب کار میبردش
ا ْحَساَن بْن مَحْبُو  :یخ هوسی ایهان را توثیق و از او ب عظمت یاد میکند(هوس ب
5124ب )522ش عالو بر آن مرحوم کهاای ایهااان را ازو اصااحا ااماع رکر میکند
(کها ب 5142قب )113ش ا ْعَلَاِ بْن رَزین :بزرگان علم راا از او ب عظمت یاد کرد و با
عبااراتی چون ثقا ب واا ب و الیل ا قدر توصا ایف بمود ابد (هوسا ا ب 5124ب 622؛
بجا اایب 5631ب )221ش محمد بن مساالم :بجا اای دربار او تعابیر عجیبی چون فقی ب
موثقترین مردم و باتقواب دارد (بجا یب 5631ب )621ش
در روایات دیگری چنین آماد « :یحَی الْمَُدَاِِنِی عَنْ أَرِی عَبَدِ اللَّهِ ََاََ َُلُُْ لَهُ

أَخْبِاْنِی عَنِ الْذِمَامِ إِاَا سُُِِلَ كَی َ یِِیُُ إَََاََ إِلْهَامٌ أَوَ سَمَا ٌ وَ رُرَّمَا كَانَا جَمِیعاً :یحیی
مدامنی میگوید از امام صاادق پرسایدم :اگر از امام ساوا ی اودب او چگوب پاسااخ
میدهدب حضاارت فرمودبد :از هریق ا هام یا اانیدن؛ ا بت ممکن اساات با هر دو هم
با ااد» (صاافارب 5141ب )657 :5ش علی بن یقهین بیز همین روایت را از امام رضااا
بقل میکند (صفارب 5141ب )657 :5ش
در حدیثی امام صاااادق

از قو پیامبر اکرم

بقل میکند ک امام «ینْطِ ُ

رِذِلْهَامٍ مِنَ اهلل» (کلینیب 5631ب )11 :5؛ امامب با ا هامی از ااب دداوبد متعا سا ا ن

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
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میگویدش ساالساال سااند روایت اینگوب اساات« :مُحَمَّدُ بْنُ ا ْحُس اَین عَن ا ْحَس اَن بْن
مَحْبُو عَن ا ْعَلَاِ بْن رَزین عَنْ مُحَمَّد بْن مُسااْلم»ش مُحَمَّدُ بْنُ ا ْحُسااَین و ا ْحَسااَن بْن
مَحْبُو چنابک گذ اات از سااوی راا ااناسااان توثیق ااد و از او ب عظمت یاد
کرد ابد (رشک :بجا ایب 5631ب 661؛ هوساایب 5124ب 522؛ که ایب 5142قب )113ش
ا ْعَلاَاِ بْن رَزین :بزرگان علم راا از او ب عظمت یاد کرد و با عباراتی چون ثق ب وا ب
و الیل ا قدر توصایف بمود ابد (هوسا ب 5124ب 622؛ بجا یب 5631ب )221ش محمد
بن مساالم :بجا اای (5631ب  )621دربار او تعابیری همچون فقی ب موثقترین مردم و
باتقواب داردش
این روایت با ساندی دیگر در کتا ا محاسان بیز بقل اد است (برق ب 5675ب
)241 :5ش در روایتی دیگر بیان اااد ک ب امیرا مومنین ا هام می اااد اسااات

(کوف ب 5154ب )152ش در ادتصاا بیز همین مهل با سندی متفاوت بقل د است
(مفیادب  5156ا فب )213ش بر این اسااااوب میتوان گفات :حداقل  54روایت با ا فاظ و
ساندهای متفاوت در زمین ا هام واود داردب ک بردی از آبها صحیح ا سند هستندش در
بتیج بر اساو این روایاتب یکی از را های عا م دن امام معصومب ا هام ب اوستش

بنابراین ا هام معنایی عام دارد و میتوابد هم با واساه با د و هم بیواسه ؛ اما از
ظاهر این روایاتب بیواساه بودن این علم اساتفاد می ود؛ یعنی دود دداوبد متعا
بر قل امام افاضا میکند؛ زیرا همانهور ک دواهد آمدب در روایات متعددی از واسه
سا ن ب میان آمد و گفت د ک گاهی از هریق ملک و گاهی از هریق عمود بور و
گاهی با دیدن ملکوت ا ایاِب ب امام علمی افاض ا می ااودب هر گا با ملک این افاض ا
صاورت گیردب ب آن تحدیث میگویندب ذا از اهالق فظ و اینک در مواردی ک واسه
واود داردب هیچگا از فظ ا هام اساتفاد بهد ب میتوان گفت ظهور این روایات در علم
بدون واسه استش
بکتا بعادی در مورد ا هاام این اسااات کا در روایاتب عبارت «وَ رَ کَ وَ ا لَّ منَ
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ا هامب عبارت اساات از افکندن چیزی در قل ابساااان از باحی دداوبدب ک موا
اهمینااان بفس میگردد (ابن فاااروب 5141ب 257 :1؛ ابن منظورب بیتاااب 211 :56؛
هریحیب  5671ب 575 :3؛ ابن اثیر ازریب  5637ب 212 :1؛ راغ اصااافهاب ب 5152ب
)711شاین افکندن میتوابد بدون واسااه یا با واسااه فر اات با اادش بر این اساااوب
مفساران قرآن کریمب وحی ب مادر موسی ب وحی ب حواریون حضرت عیسی و
وحی با یوساااف هنگاامیکا برادراب او را در چا ابدادتند را ب ا هام تفسا ایر
کرد ابااد (رشک :هوسا ا ب 146 :3؛ 111 :2؛ هبرسااایب 5672ب  236 :2و 677 :7؛
هباهبامیب 5157ب )54 :53ش مالصااا ح مازبدرابی (5611ب  )217 :2بیز در تفس ایر ا هام
معتقد است ا هامب افکندن علم ادید در قل هیف امام استش

بررسی منابع علم امام

ا هامب مصااادر با «افعا » از ریهاا « م» اساااتش « َهْم» در غت ب معنای
«بلعیادن» (اوهرىب 5673ب 2467 :1؛ ابن فااروب 5141ب  )257 :1یا «بلعیدن ب
یکبار » (ابن منظورب بیتاب  )111 :52اسااتش بردی از معاصاارین « َهْم» را در اصاال ب
معنای «ورود چیزی در درون و باهن چیز دیگر» دابسااات ابدب ک گاهی در امور مادّی
ماابناد بلعیادن غذا ب کار میرود و گا در امور معنویب مابند ا قای معار و معابی در
د (مصهفویب 5634ب )211 :54ش
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ا ْمُعْضالَات» آمد است یعنی علم ا هامی از معضالت ب
عبارت دو احتما قابل هرح است:

مار آمد استش در تفسیر این

5ش ادراک حقیقت ا هام از امور سا ت و پیچید اسات؛ زیرا هیچ یک از ابسانهای
عادی از چنین علمی بردوردار بیستش
2ش این ا هام م صااو مهااکالت اسااتب یعنی هر گا امام در اابه مصااداقی یا
به حکمیب با مهکل مواا د و پاسخ را در کتا و سنت بیافتب یا سوا ادیدی
مهااکل بودب پاسااخ آن از هریق ا هام ب امام ا قا
از امام پرسااید ااد ک پاساا
می ودش عالم مجلسی (5146ب  )577 :2این بظر را پذیرفت و معتقد است ک مهکل
در ابه مصاداقی با مقام امامت ساازگارتر اسات و بعید اسات امام معصوم در به
ودش
حکمی دچار چا
ا اکا  :در روایاتی تصریح د ب حکم هم چیز در کتا یا سنت بیان د است
(رشک :کلینیب  5631ب  )12 :5با این حا مضاامون حدیث فوقب ببودن بردی احکام یا
حوادث در قرآن و سنت استب این دو دست از روایات چگوب با هم قابل امعابد؟
در پاسااخ میتوان گفت :مقصااود از اایِ ادیدی ک در کتا و ساانت بیامد ب
موضاوع ادید اسات ب حکم ادیدب ممکن اسات موضوع ادید دارای پیچیدگیهایی
با اد ک با علم عادی قابل نادت دقیق ببا دب و از هرفی تا موضوع ب رو نی معلوم
ببا اادب حکم آن معلوم ب واهد بودش در این موارد امام از هریق ا هامب ب ااانادت
دقیق موضوع مزبور بامل می ودش
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تاابیر دیگر
در روایاتی دیگرب تعابیر دیگری رکر اااد اسااات ک میتوان آبها را بر علم بدون
واساه حمل کردب چنابچ در سا روایت با اساناد م تلف از کتا بصامر تعبیر «یلْقَ
فی قَلْب » (صااافارب 5141ب  )657 :5ب کار رفت اساااتش در دو روایت کتا کافی بیز
تعبیر «أَعْلَمَ ُ ا لَّ ُ ر کَ» وارد ااد اسااتب چنانک امام صااادق

فرمودبد« :إِاَا أَرَادَ

الُْذِمَُامُ أَنْ یعَلَمَ یَُُیِاًع أَعَلَمَهُ اللَّهُ الِ  :اگر امام ب واهد چیزی را بدابدب ددا او را آگا
دواهاد کرد» (ا کااافیب 211-217 :5؛ مفیاادب  5156ا فب )213ش اگر چا این تعااابیر
مهلق هساتند و هم میتوابد با واسه ملک با د و هم بدون واسه ب اما از اینک قیدی
در آبها رکر بهاد میتوابد گفت ظهور در علم بدون واسه داربد؛ زیرا هرگا با واسه
بود دود واساه رکر اد استب بنابراین از ظاهر فظ فهمید می ود مستقیما ددا

ب او تعلیم میدهدش

5141ب )51 -53 :5؛ از امل اینک امام کاظم

میفرماید« :مَبَلَغُ عِلْمِنَا عَلَ ثَلَاثَةِ

وُجُوهٍ مَاضٍ وَ غَارِاٍ وَ حَادِثٍ إَأَمَّا الْمَاضُُِی إَمُسَسَُُّا وَ أَمَّا الَِْارِاُ إَمَزْرُورٌ وَ أَمَّا الْحَادِثُ

إَََذْفٌ إِی الَُْلُوبِ وَ نََْا إِی الْأَسَُُمَا ِ وَ یُوَ أَإْضَُُلُ عِلْمِنَا وَ لَا نَبِی رَعَدَ نَبِینا (کلینیب
5631ب 231 :5ب ح)5؛ علم ما دارای واو سا گاب اسات :گذ ت و آیند و بوپدیدب اما
گذ ات براى ما تفسایر اد است (یعن ادبار گذ ت را پیغمبر براى ما توضیح داد
اسات) و اما آیند (در اامع و مصاحف ک بزد ماست) بو ت د و اما بوپدید از را
افکندن در قل و کوبیدن در گوش اسات و آن بهترین داب ماست و پیغمبرى بعد از
پیغمبر ما بیساات»ش سااند روایت بدین اارح اساات« :مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ عَنْ أَحْمَدَ بْن
مُحَماَّدٍ عَنْ مُحَماَّد بْن ِسا اْماَاعیلَ عَنْ عَمَ حَمْزَنَ بْن بَزیع عَنْ عَلیَّ ا سا اَّامیَ عَنْ أَبی
ا ْحَساَن ا ََْوَّ مُوساَ »ب مجمد بن یحیی و احمد بن محمد ک گفت اد ثق هستند؛
محمد بن اسماعیل (بجا یب 664ب )5631و حمز بن بزیع (حلیب 5155ب  )11ثق ابدش
علی ا سامی همان علی بن سوید ا سامی بود ک ثق است (هوسیب 5124ب )612ش
همچنین در بصاامر چنین آمد است :ا ْمُغیرَن ا نَّضْری قَا َ :قُلْتُ ََبی عَبْد ا لَّ
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همچنین در روایات بسا ایاری ب «بکت»ب «قذ » و «بقر» در قل یا گوش تعبیر
ااد اساات (در کافی  6روایت و در بصااامر  56روایتش کلینیب 5631ب 231 :5؛ صاافارب
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در بردی روایات آمد اساات ک وقتی امام ب دبیا میآید بعد از گفتن ااهادتینب
داداوباد متعا علم او و آدر را ب او عها میکند (کلینیب  5631ب )613 :5ش اگر چ
این عبارت بیز مهلق اسات و هم با بیواساه بودن علم ساازگار است و هم با باواسه
بودنب اما ظاهر عبارت «أعها اج ا علم» این اسات ک این علم بدون واسه است؛ زیرا
اگر واسااه دا اات امام آن را بیان میکردب چون قبل از این فقر بیان ااد ک امام
صاااوتی را از یک منادی می ااانود ک بیان میکند« :تو برگزید از میان دلق من و
محل راز و صااندوق علم و امین وح و دلیف روى زمین من هساات » ساا س امام
میفرماید« :أعها اج ا علم» ک گویای این اساات ک این علم از سااوی دداوبد متعا
ب امام اعها می اودب ب ب واساه مَلَک داصیش این روایتب در کتا ا محاسن (برق ب
5675ب  )651 :2و ا وافی (فیض کا اااب ب 5143ب  )325 :6با اسااناد م تلفی بیز بقل
اد استش بی این روایت با تفاوت ابدکی در کتا بصامر بیز با سندی متفاوت آمد
است (صفارب 5141ب )226 :5ش
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اُعلْتُ فدَاکَ ا َّذی یسااََْ ُ عَنْ ُ ا ْممَامُ وَ َیسَ عنْدَ ُ فی ااَی ٌِ منْ أَینَ یعْلَمُ ُ قَا َ ینْکَتُ
فی ا ْقَلْ بَکْتاً أَوْ ینْقَرُ فی ا َُْرُن بَقْراً :مغیر بضااری میگوید از امام صااادق سااوا
کردم :اگر چیزی از امام سااوا ااود و در بزد او چیزی ببا اادب از کجا عا م می ااود و
پاساخ آن را میدابدب حضارت فرمودبد :ب قلب ا قا می اود یا (ب صورت صدایی) ب
گو ا میرساد» (صفارب 5141ب ( )653 :5سند این روایت بدین رح است« :حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن ا ْحُسااَین بْن سااَعیدٍ عَنْ فَضااَا َةَ بْن أَیو َ عَنْ دَاوُدَ بْن فَرْقَدٍ عَن
ا ْحَرْث بْن ا ْمُغیرَن ا نَّضْری»ش سند روایت ب د یل مجهو بودن حرث بن مغیر ضعیف
است)ش
«بکت» در غت ب معنای ب زمین زدن چوب اساات ک در زمین اثر کند (ازهرىب
5125ب 16 :54؛ اوهرىب 5673ب 232 :5؛ فراهیدىب 5154ب  )662 :1ااااید بتوان
گفت چون ا هام در بفس ابساان تاثیر میگذارد و اثر آن بیز علم و آگاهی امام استب ب
این داهر از کلم بکت اساتفاد اد استب ب این معنا ک دداوبد مابند چوبی ک در
زمین اثر بگذاردب بر قل امام اثر گذا اات و قل را مملو از علم و آگاهی میکندش بردی
بیز معتقدبد معنای غوی «بکت فی ا قل » همان ا هام است (مدب ب  5611ب )624 :6ش
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در روایت دیگری ابو بص ایر همین سااوا را از امام پرس اید و امام همین
پاساخ را داد استش سند این روایت از این قرار است« :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلی
بْن ا ْحَکَم عَنْ عَلی بْن أَبی حَمْزَنَ عَنْ أَبی بَصا ایر»ش علی بن ابی حمز هرچنااد واقفی
مذه اساتب اما علمای راا او را توثیق کرد و روایات او را میپذیربد ( یخ هوسیب
5673ب )514 :5ب ب هوری ک در کتا کافی حدود  644روایت از ایهااان بقل ااد
اسااتش ک روایات علی بن ابی حمز فی ا جمل قابل اعتماد اسااتش ( اایخ هوساایب
5673ب )514 :5ش
ا ایخ مفیاد ( 5156ا فب  )513 :2و هبرسا ای (5146ب  )672 :2بیز از اماام
صادق بقل کرد ابد ک حضرت فرمودبد :علم ما غابر است و مزبور و بکت در قلو ش
در روایتی مفضال میگوید :من ب امام کاظم عرض کردم :از امام صادق روایت
اااد کا علم ما غابر هسااات و مزبور و بکت در قل ب امام کاظم فرمودبد :ششش بکت در
قل ب ا هام اسات» (کلینیب 5631ب )231 :5ش ا بت ساند روایت ضعیف است زیرا در آن
فرد مجهو ی واود داردش
عالم مجلسااای (5146ب  )52 :23بعد از بقل احادیث مربوه میگوید :ااااید

«بکت و قذ » دو بوع از ا هام با ند (بیز رشک :هموب 5141ب )563 :6ش
در دو روایت بصاااامر (صااافارب 5141ب  651 :5و  )652و دو روایت کافی (کلینیب
5631ب 231 :5؛  )521 :1باا سااانادهای م تلف بیز ب اای ا هامب تعبیر «قَذْ ٌ فی
ا ْقُلُو » بکار رفت اسااتش محدّث کلینی (5631ب 231 :5ب ح )5در حدیثی -ک صااحت
آن پی تر بررسای د -بقل میکند ک امام کاظم فرمودبد :علم ما از هریق «قذ در
قل » بیز حاصل می ودش
کاافران از اهال کتا فرمود :إَأَتایُمُ اللَّهُ مِنْ حَیثُ لَمَ یحَتَسُُِبُوا وَ ََذَفَ إی َُلُورِهِمُ

الاُّعَُ (حهار )2 :ددا از آبجا ک گمان بم کردبد ب سراغ ان آمد و در د هایهان

در بردی روایات بیز از ا هام ب «بقر در قل » تعبیر اد اسات (صفارب 5141ب :5
)657ش کلما بقر بر کندن چیزی و ایجاد اثر در آن دال ت دارد (ابن فاروب 5141ب :1
)131ش واا اساااتعماا آن در ا هاام این اسااات ک دداوبد متعا در قل امام تاثیر
میگذارد و علم را ب او عها میکندش
بتیجا آبکا  :از مجموع این روایات ک تعداد آبها ب  61روایت با اساااناد م تلف
میرسااادب میتوان ادعاا کرد ک روایات ا هام بر امام تواتر معنوی داربد و در اعتبار آبها
بمیتوان تردید کردش بنابراین از منظر روایات بدون اک علومی بر امام ا هام می ود و
اگر امام در اایی قرار گیرد و موضاوعی از او پرسید ود ک از آن مهّلع بیستب همان
حظ دداوبد متعا او را آگا کرد و علم الزم را ب قل او ا قا میکندش

 .2علم با واسطه
 .2 -1از طریق ملک
 .2 -1 -1تحدیث

با مالمک در ارتباط بود و در مواردی علم دود را از هریق مالمک
امما اههار
در یاافت کرد ابدش احادیث در بار محدَّث بودن امم بسااایار زیاد و حتی میتوان گفت
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رع و ترو افکندش هبرسا ای (5672ب 115 :1ش  )515و هریحی (5671ب )547 :1
قذ در قل را ب معنای ا قای در قل میدابندب و مالصااادرا ( 5616ب  )517 :5و مال
صااا ح مازبدرابی (5611ب  )11 :3بیز «قذ در قل » را ب ا هام ربابی و بدون واسااه
معنا کرد ابدش
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عبارت «قذ در قل » در قرآن کریم بیز ب کار رفت اساااتب قرآن کریم در مورد
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متواتر اسااتش صاااح بصااامر دو با را ب این مسااا ادتصااا داد و در مجموع 25
روایت را با ا فاط و اسااناد م تلف رکر کرد اساات (صاافارب 5141ب )621 -652 :5ب
محادّث کلینی و عالما مجلسااای بیز باابی را با عنوان «األممة محدَّثون» باز بمود و
احادیث متعددی در این بار بقل کرد ابد (کلینی5631 :ب 274 :5؛ مجلساایب 5146ب
)33 :23ش در کافی  1روایت بقل د ک س روایت صحیح و دو روایت ضعیف استش
در کتاا هاای روایی و تفسا ایری یا تاری ی دیگری بیز مابند :ا غیب (هوسا ا ب
5121ب  )512و اما ی ایخ هوسای (هوسا ب 5151ب )211ب متهاب ا قرآن (ابن هر
آ ااو ب 5632ب )11 :2ب کهااف ا غمة (اربل ب 5615ب )645 :2ب ار اااد ا قلو (دیلمیب
)621 :2ب اثبات ا هدان (حر عامل ب 5121ب 2 :2ب 65ب 62ب 17ب 11ب 23ب )556ب تفساایر
ا برهان (بحراب ب  5671ب  122 :6و  )245بیز بقل ااد ابدش بنابراین حداقل  27روایت
محدَّث هستندش
با اسناد م تلف واود دارد ک بیان کرد ابد امم اههار
این روایات را میتوان ب دو دست تقسیم کرد:
ا ف) روایاتی ک در آبها تصااریح ااد ک امم اههار
اینک از امام رضاا

محدَّث هسااتند؛ مابند

بقل اد اسات ک « :الْأَِِمَّةُ عُلَمَاءُ صَادَُِونَ مُسَهَّمُونَ مُحَدَّثُونَ

اِمه عالمانع راسُُت ویانع ایل إهم و مُحَدَّثند» (کلینیب 5631ب )275 :5ش ساااند این
حدیثب صاحیح اسات (مجلسا ب 5141ب )531 :6ش همچنین در روایت دیگری زرار از
امام صاادق

بقل میکند ک حضارت فرمود« :الِاثْنَا عَشَاَ الْأَِِمَّةُ مِنْ آَِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمَ

مُحَدَّث مِنْ وُلْدِ رَسُُُوَِ اللَّه
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وَ وُلْدِ عَلِی 52 : اماام از آ محمد

هم

هساتند» (صفارب 5141ب )624 :5ش
محدث هساتندب هم از فرزبدان محمد و علی
اینگوب روایاتب بی از حدی است ک بتوان هم آبها را در اینجا بقل کردش
) روایااتی ک فظ «محدث» را بداردب اما بیان کرد ابد امیرا مومنین و دیگر
با مالمک سا ا ن میگویند و یا فر اااتگان بر آبان باز می اااوبدش در
امم اههار
اینگوب روایات عبارات «ینقر فی األرن» یا «ینکت فی آرابنا» (مجلساایب 5146ب :23
17ب ح525و )526یا «ساااماع» (همانب  )11یا « یوقر فی أرب » (همانب 31ب ح)565
واود داردش
اگر تعداد این روایات را بیز ب دساات او اضاااف کنیمب بی از  61روایت در این
رابه واود دواهد دا ااات ک بردی صاااحیح و بردی ضاااعیف هساااتندب اما ب هور

مجموعی مفیاد علمابدش بنابراین یکی از مجاری علم امام
استش

تحدیث و ارتباط با مالمک

«تحدیث» از ماد «حدث» ب منای اایِ ادید اسااتب ذا حدیث را بیز بقیض
قادیم میدابنادب همچنین وقتی میگویناد« :حاَدَثَ أَمر» یعنی امر اادیدی رخ داد
اسا اتش سا ا ن گفتن را بیز حدیث گویند چون چیز ادیدی رخ میدهدش تحدیث بیز
مصادر «حَدَّث» بود ب معنای سا ن گفتن اسات (ابن منظورب بیتاب )566 -565 :2ب
اما همین کت غت معنایی ک برای «محدَّث» بیان کرد ابد با تحدیث متفاوت اسااتب
ابن منظور میگوید :ابساان صادق ا ظن را محدث گویند (ابن منظورب محمد بن مکرمب
بیتاب )561 :2؛ ابن اثیر میگوید« :کساابی هساتند ک ب آبها ا هام می ودب ا هام د
بیز کسای است ک در بفس او مهلبی ا قا می ود و از آن ب قو حدو قوی دود دبر
میدهدب این ا هام بیز بوع داصای از علم اساات ک دداوبد متعا تنها ب بندگان دا
دود عها میفرماید» (ابن اثیر ازریب  5637ب )614 :5ش راغ بیز در تعریف «محدَّث»
میگوید« :محدَّث کساای اساات ک از باحی عا م باال چیزی در قل او ا قاِ می ااود»
(راغ اصفهاب ب 5152ب  )226ش
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در بردی روایات نیدن صدای ملک اینگوب توضیح داد د است« :ینکت فی
أرب فیسامع هنینا کهنین ا هسات أو یقرع عل قلب فیسمع وقعا کوقع ا سلسلة عل
ا هسات» (مفیدب  5156ا فب 217؛ صفارب 5141ب  )262 :5یعنی صدایی بی صدای
ههات یا ب هم دوردن سالسال زبجیر ب ههتب اما اینک امام چگوب از نیدن این
صدا حقایقی را میفهمدب در روایات ا ار بهد و درک آن برای ما مهکل استش

بررسی منابع علم امام

در بردی روایاتب کیفیت تحدیث بیز بیان اااد اساااتب ب هور مثا محمد بن
مسالم میگوید« :کلم «محدَّث» بزد امام صاادق رکر دب حضرت فرمود :محدث
کسا اسات ک صدا را بهنود و ر را ببیندب ب حضرت عرضکردم :قربابت گردمب
اماام از کجاا میفهماد ک آن کالم فر ااات اسا ات؟ فرمود آرام و وقارى ب او عها
م اود ک میفهمد آن کالم از فر ت است» (کلینیب 5631ب )275 :5ش از این روایت
اسااتفاد می ااود ک فر اات با امام گفتگو میکند و عالمت اینک او فر اات اسااتب
دا اتن همَبین و حا ت وقاری اسات ک در امام حاصال د استش در روایت دیگری
ک ساند آن صاحیح اساتب تصاریح اد ک عالمت محدّث بودن امم این است ک :
«یَتی ملک فینکت فی قلب ششش» (صفارب 5141ب  622 :5ح)1ش

89

مالصادرا (5616ب  ) 1 :2بیز معتقد اسات محدث کسای است ک از هریق ا هام و
تعلیم ا هی چیزی با او آمودتا اااودش اماا بردی دیگر از علما مابند فیض کا اااابی
(5617ب  )13 :2و عالم مجلسای (5141ب  )531 :6معتقدبد تحدیث ب معنای سا ن
گفتن با فر اات اساات و محدث کس ای اساات ک با فر ااتگان س ا ن میگویدش عالم
هباهبایی در رابه با معنای تحدیث میبویساد« :تحدیثب عبارت است از اینک صداى
فر ات را بهانود و دود او را ببیندب و این نیدن هم نیدن با گوش ظاهر بیستب
بلک با گوش باهن و قل اساتب و بیز از قبیل دهور کردن داهر اى در د بیستب تا
عرفاً انیدن صاوت مرد ودب مگر ب عنایت مجازىب آن هم مجازی دور از فهمش و
با همین اهات اسااات کا روایااتب در معرف تحدیث دو امل را تاکید داربد :یک
انیدن صوت و دیگرى افتادن در قل و با اینک هیچیک از این دو عنوان از بظر غت
«تکلیم» و «تحادیث» و گفت و ااانودب بیساااتب با این حا آن را تحدیث و تکلیم
دوابد ابدب پس محدَّث صااوت فر اات را م اانود و با گوش دود فرا م گیردب بظیر
آنچ از صااداهاى کالم معمو و سااایر صااوتهای عا م ماد را م اانویم و یا ب
دیگران م انوایابیم با این تفاوت ک آبچ را محدث م انودب غیر محدث بم نود
و ب همین اهت اساات ک گفتیم این اانیدن امرى قلب اساات» (هباهبامیب 5157ب
)224 :6ش
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معنای دوم مناسا تر اسات و از دود روایات بیز همین معنا اساتنباط می اودش
بنابراین منظور از تحدیث در ایناا ا قای مفاهیمی اساات ک با ا فاظ صااورت میگیردب
ب صااارفا دهورات بفساااابی و حدیث بفس؛ زیرا در روایات متعددی تحدیث در مقابل
ا هاام و ا قااِ در قلا قرار گرفتا و ظهور او ی فظ بیز در گفتگوی فظی بین دو بفر
میبا اد و استعما آن ب معنای حدیث بفس ب قرین فظی یا معنوی می با دب بلک
در صااورت اسااتناد آن ب کلم «بفساا » (حدّث بفساا ) یا اضاااف آن ب کلم بفس
(حدیث ا نفس) در دهورات بفساابی و گفتگوی دروبی استعما می ود و در غیر این
صورت در همان معنای متعار ب کار میرودش
با این بیانب فرق تحدیث و ا هام رو ن می ود؛ در ا هام س ن گفتن و صدایی در
کاار بیسااات و معناا یا همان علم بر قل امام باز می اااود و امام از این هریق آگا
میگردد؛ اما در تحدیث صادایی را انید و از هریق صادا عا م اد و مسا برای او
رو ن می ودش

در بردی روایات آمد اسات ک آن فر ت ای ک با امام س ن میگوید «ابرمیل»
اساات (مفیدب  5156ا فب 627؛ صاافارب 5141ب 225 :5؛ مجلساایب 5146ب 71 :23
ح )65و در بردی دیگر عالو بر ابرمیلب از میکامیل بیر بام برد اااد اسااات (مفیدب
 5156ا فب )213ش در بردی روایات بیز از «روح ا قدو» س ا ن گفت ااد اساات؛ ب
هور مثا بردی از اصااحا از امام صااادق پرس ایدبد :مسااامل ادیدی ک از ااما
پرساید می اود و علم آن در بزد اما بیسات را چگوب پاساخ میدهیدب حضرت در
5141ب )115 :5ش صااااح بصاااامر در مجموع  56روایت با ساااندهای م تلف ب این
مضمون بقل کرد است (همانب )111 -115ش
در بردی روایاات بیز از ملکی سا ا ن با میاان آماد کا بزرگتر از ابرمیال و
میکامیل بامید

اااد اسااات و عبارت «یأْتِیهِ صُُُورَ أَعَمَمُ مِنْ جَبَاَِِیلَ وَ مِیكَاِِیل» یا

این روایاتب متعارض و مابع ا جمع بیسااتند؛ زیرا ممکن اساات در زمانها و موارد
م تلف ابجام گیردش
از بردی روایات اساتفاد می اود ک تحدیث ب زمان امامت امام ادتصا بداردب
بلک قبل از رسایدن ب مقام امامت بیز واود دا ت است؛ ب هور مثا امام صادق
در مورد محادث بودن امیرا مومنین

فرمودباد« :إِنَّ عَلِیُاً كَانَ یوَمَ رَنِی َُاَیمَةَ وَ

النَّضُِیاِ كَانَ جَبَاَِِیلُ عَنْ یمِینِهِ وَ مِیكَاِِیلُ عَنْ یسَارِهِ یحَدثثَانِه :در روز بنی قریضا و بنی
بضایرب ابرمیل در سامت راست علی بود و میکامیل در سمت چ
میگفتند» (صفارب 5141ب 625 :5ب ح2؛ مفیدب  5156ا فب )213ش

و با او س ت

مابند
از مجموع این روایات میتوان بتیج گرفت بدون ااک امام معصااوم
پیاامبران ا هیب باا مالمکا در ارتبااط بود اسااات و مها بی را از آبان دریافت کرد و
صدای آبان را نید است؛ ا بت چیزی ک می نود مربوط ب ریعت ادید بیست تا
ا اکا اود فرق میان امام و پیامبر چیستب بلک مربوط ب ریعت اسالم بود ک بر
ب امام
باز د استب و عالو بر اینک از هریق پیامبر اکرم
پیامبر اکرم
رسید استب از را تحدیث بیز ب او ا قا د استش
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«خَلْ أَعَمَمُ مِنْ جَبَاَِِیلَ وَ مِیكَاِِیل» (همانب

 )262در مورد آن ب کار رفت استش
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پاسااخ فرمودبد« :تَتَلَََّانَا رِهِ رُوحُ الَُْدُس؛ روح ا قدو آن را ب ما ا قا میکند» (صاافارب
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 .2 -1 -2عمود نور

یکی از مجاری و منابع علم امام ک در روایات متعددی بیان ااد اسااتب عمودی
از بور اسات ک امام از هریق آن ب اعما ابساانها آگا می ودش در این روایات عبارت
«عَمُوداً منْ بُور» تصاریح د استش «عمود» در غت ب چو وسخ دیم و بگ داربد
دیم گفت می اود (ابن منظورب بیتاب )646 :6ش ب هور مثا امام صادق فرمودبد:
«امام در اکم مادر صدایی را می نودب هنگامی ک ب دبیا میآیدب در بین دو کتف او
بو اات ااد اساات« :وَ تَمَّتْ کَلمَةُ رَبَکَ ص ادْقاً وَ عَدْ ًا ال مُبَدَ َ کَلمات وَ هُوَ ا س اَّمیعُ
ا ْعَلیمُ» و هنگامیک بزرگ ااد و قوت گرفت (دور اوابی)ب دداوبد برای او عمودی از
بور را قرار میدهادب کا ب وسااایل آن آنچ اهل هر اااهر ابجام میدهند میبیند»
(صافارب 5141ب )165 :5ش این روایت از بظر ساندی صحیح استب سند این روایت بدین
ااارح اسااات« :حدثنا أحمد بن محمد عن علی بن ا حکم عن سااایف بن عمیرن عن
ِساحاق بن عمار»ش منظور از أحمد بن محمدب احمد بن محمد بن عیسا ا عری قمی
اسات ک بسایار الیل ا قدر و مورد وثوق اسات (بجا یب 5631ب )15ش علی بن ا حکم
(هوس ا ب 5124ب  )236ساایف بن عمیرن (هوس ا ب 5124ب  )221و ِسااحاق بن عمار
صیرفی بیز توثیق د ابد (بجا یب 5631ب )75ش

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
999

در کتا بصاااامر  55روایت با ساااند و ا فاظ م تلف بقل اااد در هم آبها این
مهل بیان اااد ک برای امام عمودی از بور واود دارد ک در آن میبگرد و اعما و
کردار ابسااانها را در آن میبیند (صاافارب 5141ب )112-162 :5ش در کتا مسااتدرک
چنین آمد اساات« :امع کثیری از راویانب روایت «واود عمود بور برای امم » را بقل
کرد اباد کا یوبس بن ظبیان و و ااااِ از آن امل ابد» (بوریب 5141ب )261 :2ش در
اماری از روایات (حدود  1روایت) بیز ب اای کلم «عمود» از کلم «منار» اساتفاد
اد اساات ک همان معنا را میرسااابد (صاافارب 5141ب 165 :5ب  162و 163؛ کلینیب
5631ب  217 :2و )226ش
از مجموع روایات در حدود  51روایت با ساااندهای م تلف ب عمود بور تصاااریح
اد اسات (صفارب 5141ب  165 :5ح2ب  162ح3ب  166ح2ب  161ح 5و  2و 6ب 163
ح1ب  167ح  2و  6و 7ب  114ح2ب  112ح3؛ ابن بابوی ب 5632ب 121 :2ب ح2؛ مجلسیب
5146ب )563 :23ش و در بردی بیز صارفا کلم عمود (بدون کلم بور) با همان مضمون
آمد اساات (صاافارب 5141ب 167 :5ب ح5و 161ب ح5؛ کلینیب 5631ب )611 :5ش در 3

بردی آن را بور عمل صاا ح دود مومن دابست ابدب ک چون عمل بورابی است و
باال میرودب امام بیز همان بور را میبیند و میدابد ک این عملب عمل عباد مومن اسات
(مازبدراب ب محمد صااا ح بن احمدب 5611ب )634 :3ش ا بت این ساا ن ب بظر صااحیح
بمیرسد؛ زیرا در این صورت این منارب م تر ب اعما صا ح میگردد و اعما باصا ح
و بد عباد در آن دید بمی ااودب حا آنک روایت مهلق اساات و گفت ااد امام
امیع اعما عباد را میبیند اعم از دو و بدش
عالما مجلسا ای در مرآ ا عقو و ریال هماان روایتی ک بیان میکند عمود بور
هماان مَلَک اساااتب میبویساااد :منظور از این بورب همان مَلَک یا روح ا قدو اسااات
(مجلسا ا ب 5141ب )231 :1؛ یعنی داداوباد متعا علم الزم را توساااخ ملک یا روح
ا قدو ب امام میرساابدش مال صا ح مازبدرابی بیز ریل همین روایت میبویسد « :ضمیر
در « کنا » با عمود بر میگرددب بر این اسااااوب ظااهرا منظور از عمود همان ملکی
میبا اد ک اعما عباد را باال میبردب بنابراین میتوان منار و عمود در ادبار گذ ت را
بر همین معناا حمال کرد و گفت :در تمام آبها منظور مالمک بود اسااات؛ زیرا مبینب
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هبق روایات فوق ک بدون ااک متواتر معنوی اسااتب عمود بور یکی از منابع علم
امام اسات؛ اما اینک حقیقت آن چیساتب اظهار بظر مهااکل اسااتش عالم مجلسی در
کتا بحاراالبوار میبویسااد« :یا مراد بور حقیقی اسااتب یعنی واقعا دداوبد متعا بوری
را دلق میکند ک اعما عباد در آن دید می ااود و امام آن را میبیندب یا منظور
همان مَلَک و روح ا قدو اسااات و یا منظور این اسااات ک امام محل ا هامات ربابی و
افاضاات سابحابی اسات» (مجلسایب 5146ب )15 :21ش ایهان بدون اظهار بظر این س
قو را مهرح میکندش
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روایت بیز تعبیر «مصباح من بور» ب اای عمود بور و منار بورب رکر د است (صفارب
5141ب 166 -162 :5ب ح  7و 1ب  161ح 5و 114ح6؛ مجلساایب 5146ب  )563 :23و
در روایتی بیز آن بور را ب ربگ هال «سااابیکة ا ذه » تهااابی کرد اسااات (کلینیب
5631ب )615 :5ش و در روایتی دیگر -ک ب حاظ سااند صااحیح اساات -ب اای عمود
بورب ب فر ات تعبیر میکند (کلینیب 5631ب )611 :5ش در یک روایت علم امام از ساانخ
بور و بو ت بورابی دابست د بدون آبک س ن از عمود در میان با د (صفارب 5141ب
112 :5ب ح )1ش بناابراین در مجموع حادود  21روایت با اساااناد م تلف در این رابه
واود داردش
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مجمل را تفسایر کرد و در دیگر روایات از با «تسامیة ا سااب باسم ا مسب » بود
است (مازبدرابیب 5611ب )631 :3ش
مویاد این دیادگاا ب روایات یوبس بن عبد ا رحمن اسااات ک میگوید« :ب امام
رضااا گفتم :مردم در مورد عمود بور زیاد ساا ن میگویندب امام فرمود :بظر تو
چیسااات؟ گقتم بمیدابمب اماام

فرمود« :لكِنَّهُ مَلَ ٌ مُوَكَّل رِكُلِّ رَلْدَ ٍع یاْإَعُ اللَُّهُ رِهِ

أَعَمَاََ تِلْ َ الْبَلْدَه :او ملک موکلی اسااات در هر باحی ب ک دداوبد متعا ب وسا ایل او
اعماا عبااد را بااال میبرد» (کلینیب 5631ب )611 :5ش باا تواا ب اینک این روایت
صاحیح ا ساند استب میتوابد تفسیر مناسبی برای تمام روایات عمود و منار با دش پس
اعما عباد بیز ب وسیل این ملک بر امام عرض می ودش
اماا در مورد محتوای عمود بور باید گفت :بیهاااترین کارکرد عمود بور در روایاتب
آگا ادن امام از اعما بندگان و بالد استب اگر چ در بردی روایات بیز وارد د هر
آنچ ک مورد بیاز امام استب در آن دید می ود (صفارب 5141ب 112 :5ب ح 3و114ب
ح2؛ ابن بابوی ب  5632ب  121 :2ح)2ش ا بت اگر بگوییم ملک موکل اعما عباد اساااتب
هبیعتا باید گفت این علم فقخ اعما عباد را امل می ودش
دربار زمان مهااهد این بور بیز روایات م تلف اساتب بیهتر روایات این مهاهد
را در هنگام والدت امام دابساات ابد (صاافارب 5141ب 165 :5ب ح )3-5ب بردی بیز آن را
پس از رحلت امام قبل و رسااایدن ب امامت (همانب ح)7ب و بردی دیگر زمان آن را ب
هنگام اوابی دابست ابد (همانب ح)6ش

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
999

عالم مجلساای در امع بین روایات معتقد اساات احتما دیدن این عمود بور در
هم زمانهای مواود در روایاتب واود داردب ذا قابل امع هسااتندب حا یا حقیقتا آن
بور را دید و عا م اد اساتب یا از با مجاز بود و دداوبد او را مستعد دیدن آن بور
کرد و عمود بور را بعد از امامت مهاهد کرد است» (مجلسیب 5146ب )14 :21ش
در بردی روایات ب صاورت مهلق گفت د ک امام وقتی ب دینا میآید از ااب
داداوباد متعاا تماام علوم الزم را دریافت میکند« :فَمبَّ ُ یقْبضُ کُلَّ علْم لَّ أَبْزَ َ ُ منَ
ا ساَّمَاِ ِ َ ا ََْرْض» (کلینیب 5631ب 613 :5؛ صافارب 5141ب  )115 :5وارد د استب
این مهل منافاتی با تعابیر دیگر بدارد؛ زیرا این قبض مهلق اسات و ا اار بهد ک با
واساه است یا بیواسه ب یعنی ممکن است قبض و دریافت علمب از هریق عمود با د
یا از هریق ملک یا ا هامش

 .2-2از طریق رسول اهلل

گاهی از هریق «افر» و «اامع » بود و
دریاافات علم اماام از پیامبر
گاهی ب صورت تعلیم مستقیم حضرت ب امیر ا مؤمنین ک س س ب امامان دیگر
منتقل ااد اسااتش از آبجا ک در مقا ای مسااتقل رااع ب «افر» و «اامع » سا ن
گفت ایم (رشک :فصاالنام کالم اسااالمیب اامار 542ب مقا افر و اامع )ب در اینجا ب
تعلیم مستقیم حضرت ب امیر ا مؤمنین میپردازیم:

سااالیم بن قیس ( 5141ب 145 :2ب 244ب 252ب  253و  )215بیز  1روایات بقل
میکند ک در ااهای م تلفی از امیرا مومنین اانید اسااتش در کتا بصااامر بیز
 57رویات در مورد «أ ف با » بقل ااد ک در  1مورد سااند آبها با دصااا متفاوت
اسات و در با «أ ف حر »  3روایت با اسانادی متفاوت از دصااا ب  52روایت در با

بررسی منابع علم امام

هرق روایات :این روایات را افرادی همچون امیرا مومنین ب ام سااالم و عبداج
بن عمر از پیاامبر اکرم؛ اصااابن بن ببااتا ب سا ا هریق و ابی اساااحاق سااابیعی از
امیرا مومنین ؛ ابی حمز ثما ی از امام ساجاد ؛ ساا م بن ابی حفص ب زرار ب ابی
حمز ثما یب ابی بکر محمد بن حضاارمیب اابر بن یزید اعفی و بکر بن حبی از امام
باقر ؛ ابی بصاایرب ههااام بن حکمب عمر بن یزیدب ابان بن تغل ب موساای بن بکرب ابی
دیلمب بها ایر دهانب عبد ا رحمن بن ابیعبداجب عبداج بن هال ب حارث بن مغیر ب عبد
اج بن میمون قداحب سلیمان بن مهرانب حکیم ازدی و رریح محاربی از امام صادق ب
و عباد اج بن مغیر از اماام اواد بقال کرد ابدب ک مجموعا اااامل  27هریق از
معصوم می ودش
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یکی دیگر از مجاری و منابع علم امام ک در روایات متعددی ب آن ا اااار اااد
استش این دست از روایات ب صورت مستفیض
اساتب تعلیم از هریق پیامبر اکرم
در منابع اایعی واود دارد و اهل سااانت بیز این روایات را بقل بمود ابد (رشک :متقی
هندیب 5145ب )551 -551 :56ش ایخ صاادوق (5632ب  )314 -312 :2یک با را با
همین عنوان بامگذاری کرد و حدود  24روایت با اسااناد و ا فاظ م تلف را در آن رکر
هزار در از علم را با
میکنااد کا در هما آبهااا تاااکیاد اااد پیاامبر اکرم
امیرا مومنین آموداات کا از هر دری هزار در دیگر باااز می اااودش همچنین 56
روایات دیگر بقال میکند ک در آبها ب اای فظ «با »ب فظ «حر » یا «کلم » ب
کار رفت استش

999

«أ ف کلم » و  1روایت در مورد «ا ف حدیث» بقل ااد اسااتش این روایات در دیگر
کت روایی ب ااکل پراکند بقل ااد ابد (صاافارب 5141ب )651 -642 :5ش همچنین
کلینی (5631ب  1 )223 :5روایت و ایخ مفید ( 5156ا فب  56 )217-212روایت با
همین مضاامون بقل میکنندش ب بظر میرسااد با واود این تعداد از روایاتب این مهل
بیازی ب بررس ای سااندی بدا اات با ااد و کثرت روایات ابران ضااعف سااند بردی از
روایات را بمود و در مجموع میتوان با اهمینان آبها را پذیرفتش
عالم مجلسای (5141ب  )211 :6در تفسایر این هزار با میگوید« :ممکن است
منظور از هزار با ب قواعد و قوابین کلی و اصاو ی علوم با اد ک بتوان با استفاد از آبها
تمام احکام ازمی و مساامل فرعی تفصایلی را ب دسات آوردب ا بت ب استنباهی ک با
ظن و گمان همرا با دب بلک استنباهی ک با یقین و علم همرا است»ش
از هرفیب روایات متعددی وارد د است ک در آبها بیان د ک امم اههار
یکی پس از دیگری علم اماامت را ب ارث میبربدش کلینی (5631ب  )225 :5در بابی با
ورثة ا علم یرث بعضااهم بعضااا ا علم»  1روایت با متون و اسااابید
عنوان «ِن األممة
م تلف بقل میکندش در حدیث او این با ب ک عالم مجلس ای (5141ب  )55 :6آن را
صاحیح میدابدب محمد بن مساالم از امام صااادق

بقل میکندََ« :اََ إِنَّ عَلِیاً كَانَ

عَُالِماً وَ الْعِلْمُ یتَوَارَثُ وَ لَنْ یهَلِ َ عَالِمٌ إِلَّا رََِی مِنْ رَعَدِهِ مَنْ یعَلَمُ عِلْمَهُ -أَوَ مَا یَُُاءَ

اللَّهُ» :عل
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عا م بود و علم ب وساایل ارث ب ایهاااان منتقل ااادب و هرگز عا م

بمیرد از اینک پس از او کسا با د ک علم او را بدابد یا آنچ را ددا دواهدش عالم
مجلس ای (5141ب  )55 :6در اارح این حدیث میبویسااد :منظور از «من یعلم علم »
تمام علم امام قبلی اساتب و عبارت «أو ما ااِ اج» اضاف بر علم سابق استب ا بت بعد
از اینک این علم اضاافیب بر روح امام سابق افاض دب تا امام ادید عا متر از امام سابق
ببا ادب همچنان ک در روایات متعددی ب این ا اار د است»ش یعنی اگر میدواهد
علمی ب امام حاضار افاضا اودب ابتدا بر روح امام پیهاین افاضا می ااودب س س از
هریق روح او ب امام حاضار بیز میرسادب تا در علم برابر با ندش عالم مجلسی در میان
این  1حدیثب  1مورد را صااحیحب و مابقی را حساان و موثق دابساات اسااتش بنابراین در
اعتبار آبها اای تردید واود بداردش
این روایات عالو بر کافیب در کت دیگر مابند :بصاامر ( 51روایت) (صافارب 5141ب
 )551 :5و بحاراالبوار ( 54حدیث) (مجلساایب 5146ب  )537 :23با سااندهای م تلف

ک بردی از آبها بیز صاحیح میبا اندب بقل اد استش بنابراین میتوان بتیج گرفت
این هزار با علم ب امم بعدی بیز رسید استش
 .2-3از طریق فاطمه زهرا
 .2-3-1مصحف فاطمه

در کتا بصااامر و کافی و بحاراالبوار بابی اداگاب ب این مسااا ادتصااا پیدا
کرد اساات؛ ا بت در این با «افرب اامع و مصااحف فاهم » در کنار هم رکر ااد
اساااتش در کتا بصاااامر (صااافارب 5141ب 5ب  51 )513-514روایت و در کتا کافی
(کلینیب 5631ب  )212 -261 :5بیز  1روایت بقل ااد ک در آبها عنوان «مصااحف
فااهما » آمد اساااتش روایات مصاااحف فاهم عالو بر این دوب در کتبی مابند «من
الیحضار ا فقی » (ابن بابوی ب 5156ب )152 :1ب ار اد یخ مفید ( 5156ب )513 :2ب
احتجاج هبرس ای (5146ب  672 :2و )167ب کهااف ا غم (اربل ب 5615ب  )574 :2وششش
آمد اسااتش عالم مجلساای (5146ب  117 :22و  557 :21و  )11 -51 :23بیز 66
روایات بقال کرد اساااتش با هور مثا در حدیث او کتا کافیب امام صاااادق
میفرماید« :اِنَّ عِنْدَنَا لَمُصَحَ َ إَاطِمَة :همابا مصااحف فاهم در بزد ماسات»ش همچنین
در حدیث پنجم این با حضاارت ب بردی از اصااحا فرمودبد در بزد ما «مصااحف
فاهم » واود دارد (5141ب 11 :6ب )34ش ساند روایت او بدین ارح است« :عدَّن منْ
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امال
منظور از مصاحف فاهم کتابی است ک توسخ ابرمیل بر حضرت زهرا
اد و ایهاان برای امیرا مومنین بیان فرمود ابد و حضارت بیز بگا ات اسااتش ب
اساااتنااد همین روایااتب متکلماان اماامی مصاااحف فاهم را یکی از منابع علم امام
دابساات ابد (رشک :مفیدب  5156ب 513 :2؛ مقدو اردبیلیب 5616ب 143 :2؛ فیاض
الهیجیب 5616ب 126؛ مرعهیب 5142ب 617 :21؛ حامری یزدیب 5122ب 5ب )21ش
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دا ت است و
در منابع اساالمی از کتبی یاد د ک ادتصا ب معصومین
منبعی برای علم و داب امام انادت اد است؛ یکی از این کت ب کتابی منسو ب
حضارت زهرا اسات ک در روایات متعددی با بامهای «مصاحف فاهم »ب «صحیف
فاهم » و «کتا فاهم » از آن یاد اد اسات (ابن بابوی ب 5141ب 52؛ صفارب 5141ب
532 :5؛ محدث بوریب 5141ب )231 :5ش هر بو ااات ای را ک بین دو الد امعآوری
اد با اد مصاحف میبامندش از این رو ب هر کتابی میتوان مصاحف گفتب در صاادر
اسالم ب قرآن بیز مصحف گفت می د (ابن منظورب بیتاب )513 :2ش
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أَصا اْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْد ا لَّ بْن ا ْحَجَّا عَنْ أَحْمَدَ بْن عُمَرَ ا ْحَلَبیَ عَنْ
أَبی بَصایر :احمد بن محمد ک همان «برقی» اسات از اسااتید کلینی بود و ثق است؛
عبد اج بن ا حجا (هوسایب 5124ب  )634و احمد بن عمر (بجا ایب 5631ب  )21هر
دو ثق ابدب و ابی بصایر از ااالی اصاحا استش سند روایت پنجم بیز بدین رح است:
« مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَن ابْن مَحْبُو عَن ابْن رمَا عَنْ أَبی عُبَیْدَنَ»
ک محمد بن یحیی و احمد ین محمد و بن محبو گفت ااد ثق هسااتندب ابن رما
(هوسیب 5124ب  )236و ابی عبید (بجا یب 5631ب  )574بیز هر دو ثق ابدش
 .2-3-2چگونگی تألیف مصحف فاطمه
ب حضاارت زهرا

در روایات معتبری بیان ااد پس از رحلت پیامبر اکرم
تا زمان
ب داهر از دسات دادن پدر بسیار باراحت بودب ذا در فاصل وفات پیامبر
اهادت دود حضارتب فر ات ای از ساوی دداوبد متعا بر ایهان فرود میآمد و او را
تسالی میدادش عالم مجلسی معتقد است هبق روایات متعددی این فر ت «ابرمیل»
بود است (مجلسیب 5141ب )17 :6ش
ب هور مثا امام صااادق
اللَّهِ

در حدیثی فرمودبد« :إِنَّ إَاطِمَةَ مَكَثََُ رَعَدَ رَسُُُوَِ

خَمَسَةً وَ سَبَعِینَ یوَماً وَ كَانَ دَخَلَهَا حُزْن یَدِیدٌ عَلَ أَرِیهَا وَ كَانَ جَبَاَِِیلُ

یأْتِیهَا إَیحَسُُِنُ عَزَاءَیَا عَلَ أَرِیهَا وَ یطَیُُ نَسْسَُُهَا وَ یرْبِاُیَا عَنْ أَرِیهَا وَ مَكَانِهِ وَ یرْبِاُیَا
رِمَُا یكُونُ رَعَدَیَا إِی اُرثیتِهَا وَ كَانَ عَلِی
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یكْتُُُ اَلِ َ إَهَذَا مُصَُُحَ ُ إَاطِمَةَ :همابا

هفتاااد و پنر روز در دبیاا بود و از فراق پاادر اباادو
فااهما  بعااد از پیغمبر
بساایارى دا اات و ابرمیل م آمد و او را در مرگ پدر تسااالیت میداد و دوشحا
میساااادت و از احوا و مقام پدرش دبر میداد و سااارگذ ااات اوالدش پس از او را
بیز آبها را میبو اات و آن بو اات ها مصااحف فاهم 
برای میگفت و عل
است»ش همانهور ک گذ ت سند این روایت صحیح میبا دش
در روایت دیگری امام صاادق

فرمودبد« :تَمْهَاُ الزَّنَادََِةُ إِی سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْاِینَ

وَ مِاَِةٍ وَ اَلِ َ أَنِّی نَمَاْ ُ إِی مُصَُحَ ِ إَاطِمَةَ ََاََ َُلُُْ وَ مَا مُصَحَ ُ إَاطِمَةَ ََاََ إِنَّ
اللَُّهَ تَعَالَ لَمَّا ََبَََ نَبِیهُ ص دَخَلَ عَلَ إَاطِمَةَ مِنْ وَإَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا یعَلَمُهُ إِلَّا
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إَأَرَسَُُلَ اللَّهُ إِلَیهَا مَلَكاً یسَُُلِّی غَمَّهَا وَ یحَدثثُهَا إَشَُُكََُ اَلِ َ إِلَ أَمِیاِ
الْمُؤْمِنِینَ

إَََاََ إِاَا أَحَس َُس َُُِ رِذَلِ ِ وَ س َُمِعَُِ الص َُّوَ َ َُولِی لِی إَأَعَلَمَتْهُ رِذَلِ َ

إََِعَلَ أَمِیاُ الْمُؤْمِنِینَ

یكْتُُُ كُلَّ مَا س َُمِعَ حَتَّ أَثْبََُ مِنْ اَلِ َ مُص َُحَساً ََاََ ثُمَّ ََاََ

أَمَا إِنَّهُ لَیسَ إِیهِ یَُُی ءٌ مِنَ الْحَلَاََ وَ الْحَاَامِ وَ لَكِنْ إِیهِ عِلْمُ مَا یكُون :زبادق در ساااا

فیاض الهیجی (5616ب  )126بیز بر این عقید اساات ک دو مصااحف واود داردب
یکی مصاحف فاهم و دیگری صاحیف است ک توسخ امیرا مؤمنین و با امالی رسو
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از این روایات و مهاااب آبها اسااتفاد می ااود ک این کتا پس از رحلت پیامبر
و ب دسات امیر ا مؤمنین تدوین اد و س نابی است ک فر ت ا هی
اکرم
ب حضاارت زهرا گفت اسااتش اما از یک روایت ک در کتا بصااامر آمد چنین بر
و بااا امالِ ایهاااان بود و
می آیااد کا مصاااحف فاااهما در زمااان پیاامبر
امیرا مومنین آن را بو ات اسات (صفارب 5141ب )535 :5ش عاملی ( )11 -17 :3در
امع بین روایات میگوید :ممکن اسااات اااروع تدوین مصاااحف در زمان رساااو
بود اسااات و قسااامتی از این صاااحیف در زمان حیات پیامبر ددا
اکرم
بو ات د و ادام آن هم پس از رسو ددا بگارش یافت استش اما ب اعتقاد مالصدرا
(5616ب  )12 :5اگر روایتی ک در بصاامر آمد صاحیح با دب این مصحفی بیست ک از
هریق بزو ملک باز اد اساتب بنابراین الزم اسات ب دو مصحف معتقد ویمب ک
یکی از آبها مصاحف فاهم مهاهور استش مؤیّد دیگر بر این بظر آن است ک در بردی
روایات گفت اد در این مصحف هیچ چیزی از حال و حرام بیستب و در بردی دیگر
گفت ااد در آن حال و حرام هسااتب و این ادتال در محتوای مصااحفب د یل بر
ادتال دو مصحف استش

بررسی منابع علم امام

 512ظاهر می ااوبدب چرا ک این مهل را در مصااحف فاهم  دید امش من (راوی)
گفتم :مصااحف فاهم چیساات؟ حضاارت فرمود :زمابیک دداوبد متعا رسااو را
قبض روح کردب فااهما  ب علت وفات پدرب ب قدری محزون اااد ک تنها دداوبد
متعا از اادت غم و ابدو او بادبر بودش از این رو دداوبد فر اات ای را فرسااتاد تا او را
تسالی دهد و ابدوه را برهر سازدش فاهم  این مسا را با امیرا مومنین در
میاان گاذا اااتب امیرا مومنین ب او فرمود :هر گا چنین چیزی را حس کردی و
سا نی را نیدی ب من بگوب پس فاهم ب علی را با دبر سادتب و او بیز تمام
آنچ را ک فاهم  می انیدب میبو ات تا اینک ب یک کتا تبدیل دش س س
فرمود :هیچ حکمی از حال و حرام در آن بیساااتب و ی هر اتفااقی ک دواهد افتاد در
آن است» (کلینیب 5147ب )214 :5ش
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ددا بو ات
استش

اد اسات و این صاحیف مهتمل بر احکام است و غیر از مصحف فاهم

ا بتا این احتماا بیز واود دارد ک دلهی از راوی رخ داد با اااد و یا در هو
تاریخ در بو اتن بسا ها ا اتباهی رخ داد با اد و کتا علی با مصحف فاهم
ا ااتبا ااد با ااد؛ چراک این تعبیر در مورد کتا علی در روایات متعددی وارد
اد و فرمودبد پیامبر اکرم مها بی را بر امیرا مومنین امالِ کردبد و حضرت بو تند و
ب کتا علی معرو ااد اساات ک آن کتا بیز در دساات امم اههار اساات و تمام
احکام تا روز قیامت در آن بو ت د است (صفارب 5141ب )511-517 :5ش
ساا ن گفتن فر اات ا هی با حضاارت زهرا چیز بعیدی بیساات؛ زیرا ب بر
قرآن کریم (آ عمران )12 :مالمک ا هی بر حضااارت مریم باز اااد و با او سا ا ن
میگفتندش همچنین قرآن کریم بیان میکند مالمک ا هی بر ابراهیم دلیل و همسااار او
باز اد و همسار اوب هم مالمک ا هی را دید و هم سا نان آبان را نید (هود-32 :
)76ب و بدون اااک مقام و اایگا حضااارت زهرا از این حضااارت مریم و ابراهیم
دلیل و همساار او کمتر ببود ب بلک باالتر اساات؛ چرا ک بنابر روایات متعدد از ببی
ب فاهم زهرا ساارور و س اید ی زبان اهل بههاات و کل عا م اساات (ابن
اکرم
بابوی ب محمد بن علیب 5673ب 521؛ مفیدب  5156ا فب 516؛ هموب  5156ب 67 :5؛
هوسا ایب 5151ب 11؛ مجلسا ایب 5146ب )272 :25ش ابن ابی ا حدید میگوید :ادبار
برتری فااهما زهرا بر تماام زبان عا م و بههاااتب متواتر اسااات (ابن ابی ا حدیدب
5141ب)231 :54ش
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 .2-3-3محتوای مصحف

محتوای روایات مصااحف فاهم م تلفب اما قابل امع اسااتش بر اساااو روایات
مذکورب مصحف فاهم مهتمل بر امور ریل است:
5ش در آنب آبچ ک مردم در آبها ب امامان بیاز داربدب حتی ااالقب بصاافب ثلث و
ربع اااالق و حتی اریما یک زدم کوچک (صااافارب 5141ب )514 :5؛ 2ش احواالت
بعد از رحلت و اتفاقاتی ک برای اوالد حضاارت میافتد (صاافارب 5141ب :5
پیامبر
)512؛ 6ش وصایت فاهم ( هموب 5141ب )517 :5؛ 1ش هر حادث ای ک قرار است رخ
دهد تا روز قیامت و بام تمام حاکمان عا م تا روز قیامت (صاافارب 5141ب 517 :5؛ مفیدب
 5156ب 513 :2؛ بیز رشک :ابن ااهر آ ااو ب )212 :1؛ 1ش بام هم اببیاِ و اوصاایای

آبان (ابن اهر آ ااو ب )212 :1؛ 3ش اان بزو و تفسایر بردی آیات (فیض کا ااابیب
5151ب 221 :1؛ بحرابیب 5671ب )226 :6ش
ب گفت مازبدرابی (5122ب  )617 :1در مجموع از روایات اساتفاد می ود ک در
مصاحف فاهم علم ب اتفاقات روزاب تا روز قیامتب احوا اهنمیان و بههتیانب احوا
و مکان ایهااان در بههااتب احوا رری فاهم زهرا و اتفاقاتی ک
پیامبر اکرم
برای آبان رخ دواهد داد و احوا یعیان تا روز قیامت واود داردش

ب اعتقاد مالصاادرا (5616ب  )12 :5اااید مراد از اینک گفت ابد چیزی از قرآن در
آن بیساتب این با اد ک کسای توهم بکند ک آن کتا بسا داصای از قرآن کریم
اساتب یا اینک میدواستند بیان کنند ک در آن علومی دا واود دارد ک م تر
ب دود امم میبا د ک در ظاهر قرآن واود بداردش
عالم مجلساای (5141ب  )17 :6در امع بین روایاتی ک میگویند هیچ حال و
حرامی در مصحف فاهم بیست و روایاتی ک میگویند مهتمل بر احکام است و حتی
حکم االق و حکم یک زدم کوچک هم در آن استب میگوید :در روایات دست دومب
ضامیر ب مصحف بربمیگردد بلک ب صدر دبر برمیگرددش مالصدرا همابهور ک ا ار
د برای رفع تعارض میگوید ک احتماال دو مصحف بود ابدش از عبارات حکیم الهیجی
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ب اعتقاد عالم مجلسای (5141ب  )11 :6اینک در روایات ا اار د «ما فی من
قرآبکم » منظور علم گذ ات و آیند استش اگر کسی بگوید :در قرآن ک بردی از ادبار
گذ ات آمد اساتب در پاساخ میگویم :ممکن است منظور ادباری با د ک در قرآن
رکر بهاد استش اگر بگوید :در بردی روایات بیز گفت د ک مصحف فاهم مهتمل
بر احکام بیز هساات و در قرآن هم احکام بیان ااد اسااتب در پاسااخ میگویم :منظور
احکاامی بود ک در قرآن بیامد اساااتش اگر بگویید :در بردی روایات آمد اسااات ک
قرآن کریم هم احکام و ادبار گذ اات و آیند را در بر داردب میگویم :اااید مراد آن
میفهمندب ب
چیزی اسااات کا ما از قرآن میفهمیمب ب آن چیزی ک امم اههار
همین داهر اساات ک حضاارت تعبیر میکند «قرآبکم»ب این تعبیر یعنی همین چیزی
ک در دست ماست و منظور همان ظاهر قرآن استش

بررسی منابع علم امام

بنابر روایاتب هیچ چیزی از حال و حرام در مصاحف فاهم بیست (صفارب 5141ب
)517 :5ب و مصحفی است مابند قرآنب اما در آن حتی یک حر از قرآن بیست (صفارب
5141ب )512 :5ش
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بیز همین مهل بردا ت می ود (فیاض الهیج ب 5616ب )126ش
ب بظر میرسااد توای مالصاادرا بهتر از توای عالم مجلساای با ااد؛ زیرا اینک
ضاامیر ب قبل برگرددب دال قواعد عربی اساات؛ از هرفی این احتما بیز واود دارد
ک دلهی از روای بود با ااد یا در هو تاریخ بساا ها ا ااتبا ااد و محتوای این
مهل با دیگر منابع علم امام ا اتبا اد با د؛ زیرا دربار کتا علی بیز همین
ایهان بو ت ابد (صفارب 5141ب
تعابیر واود دارد و گفت اد با امال رساو ددا
)513 :5ش
تأکید ائمه بر تغایر این مصحف با قرآن
بر این بکت تاکید کردبد ک هیچ چیزی از
در روایاات متعاددی امما اههاار
قرآن در مصاحف فاهم واود بدارد (کلینیب 5631ب 261 :5؛ صفارب 5141ب )514 :5ش
گویا اابه ای واود دا اات اساات ک ایع قرآن ادیدی داردب ذا ب بظر میرسااد
مصااحف فاهم در همان زمان بزد اهل ساانت بیز امری اانادت ااد بود و آبان
میپندا اتند ک ایع بر اسااو آموز های اهل بیت معتقد اسات ک ب هی از آیات
قرآن تحریف و حاذ اااد و در این مصاااحف آماد اساااتب با همین داهر امم
ب دت واود آیات قرآن در این مصحف را ابکار میکردبدش
اههار
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ا بت این سا ن کذ  -ک با ابدک تاملی در روایات با مصحف فاهم بهالن آن
آ ااکار می ااود -در کت بردی از مفسااران معاصاار اهل ساانت بیز واود داردب ک
گفت ابد « :ایع معتقد است بی از بصف قرآنب از قرآن کنوبی حذ د است و در
بزد امم مصاحفی ب بام مصاحف فاهم واود دارد ک س برابر این قرآن فعلی است و
آنچ را ک صااحاب اسااقاط کرد ابد در آن مواود اساات» (قر ایب 5677ب )655 :5ش
حتی بردی از اهل سااانت بقل کرد ابد ک آیت اج دویی در روزهای پایابی عمر دود
در بسااتر بیماری وصاات کرد و فرمودبد« :علیکم بهذا ا قرآن حت یظهر قرآن فاهمة:
بر اااماا باد ب این قرآن (باید ب این قرآن عمل کنید) تا قرآن فاهم بر اااما ظاهر
گردد (منظور بعد از ظهور اساات)» اما این ساا ن کذ محض اساات و هرگز آیت اج
دویی چنین وصایتی بدا ت ابد؛ و مهمترین بهاب کذ این داستانب این است ک آیت
اج دویی اصال بیماری بدا تند و یکبار از دبیا رفتند (آ محسنب 5612ب )161ش
 .2-3-4نشانهی امامت

با مها ع روایات این با متوا می ااویم ک یکی از بهاااب های امامت واود این

کتا در بزد امام اسات؛ چرا ک در بردی روایات ا اار اد ک امام کسای است ک
مصااحف فاهم در بزد او با اادش در حدیثی هوالبی امام رضااا بهاااب های امام را
می امارد و میفرماید :یکی از عالمتهای امام این است ک مصحف فاهم بزد اوست
(ابن باابویا ب 5156ب )152 :1ب اماام صاااادق بیز میفرمااید :پی از اینک امام
اهید وبد مصحف فاهم را ب من س ردبد (صفارب 5141ب  )512 :5با توا
باقر
ب این مهل ب بظر میرساد این مصاحف از زمان تدوین آن در دست امم بود و در
میان آبان دست ب دست گهت است و اکنون در دست امام زمان استش
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در این رابه میتوان گفت :بدون ااک در
با توا ب اببو روایات معصااومان
بزد امم اههار کتابی واود دا اات و هماکنون بیز مواود اساات و در دساات امام
زمان اسات و اتفاقهایی ک قرار است تا روز قیامت اتفاق بیافتد در آن بو ت د
از این هریق هر گا دواساات ابد از قضای ای اهالع پیدا کنند با
اساات و امم اههار
مرااع ب این کتا ب میتوابساتند از آن قضی بادبر د و از آیند و تمام رددادهای
آن مهلع گردبدش
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نتیجه گیری
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فهرست منابع
قرآن کریم
5ش آ محساان ب اایخ عل ب 5612ش ب هلل و للحقیقة؛ ردّ علی کتا « لل ثمّ لتاریخ»ب بهاار
مهعرب تهرانش
2ش ابن ابی ا حدیدب عبدا حمیدب 5141قب شرح نهج البالغهب کتاب اب آیت اج مرعهای بجفیب
قمش
6ش ابن اثیر ازریب مباارک بن محمدب 5637ش ب النهییة فی غریب الحییث و األثرب تحقیق:
محمود محمد هناح ب موسس مهبوعاتی اسماعیلیانب قمش
1ش ابن بابوی ب محمد بن علیب 5632ش ب الخصاای  ،محمد بن عل ب مصااحح :عل اکبر غفارىب
اامع مدرسینب قمش
1ش ابن بابوی ب محمد بن عل ب 5156قب من الیحضره الفقیهب قمب اامع مدرسین حوز علمی ش
3ش ابن بابوی ب عل بن حساینب 5141قب اإلمیمة و التبصار من الحیر ب تحقیق :مدرسا امام
مهدىب مدرسة اإلمام ا مهدىب قمش
7ش ابن هر آ و ب محمد بن عل ب 5632قب متشیبه القرآن و مختلفهب بیدارب قمش

1ش ابن هر آ و ب محمد بن عل ب 5672قب منیقب آ أبی طیلب

ب عالم ب قمش

2ش ابن فااروب أحماد بن فاروب 5141قب معجم مقیییس اللغةب تحقیق :عبد ا ساااالم محمد
هارونب مکت االعالم االسالمیب قمش
54ش اربل ب عل بن عیسا ب 5615ق ب کشف الغمة فی معرفة األئمةب تحقیق :رسو محالت ب
ها مب بن ها م ب تبریزش
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55ش ازهرىب محمد بن احمدب 5125قب تهذیب اللغةب دار احیاِ ا تراث ا عربیب بیروتش
52ش بحراب ب ساید ها ام بن سالیمانب 5671شب البرهین فی تفسایر القرآنب تحقیق :قسم
ا دراسات اإلسالمیة مؤسسة ا بعثةب مؤسس بعث ب قمش
56ش برق ب احمد بن محمد بن دا دب 5675قب المحیسنب دار ا کت اإلسالمیةب قمش
51ش اوهرىب اساماعیل بن حمادب 5673قب الصحیح ب تحقیق :احمد عبد ا غفور عهارب دار ا علم
لمالیینب بیروتش
51ش حامرى یزدیب علیب 5122قب إلزام النیصااب فی إثبیا الحجة الغیئبب بیروتب مؤسااسااة
األعلمیش
53ش حر عامل ب محمد بن حسااانب 5121ق ب إثبیا الهیا بیلنصاا و و المعجزاا ب اعلم ب
بیروتش

57ش دروزنب محمد عزتب 5616قب التفسیر الحییثب دار ِحیاِ ا کت ا عربیةب قاهر ش
51ش راغ اصفهاب ب حسین بن محمدب 5152قب المفرداا فی غریب القرآنب دار ا علم -ا دار
ا هامیةب دمهق -بیروتش

52ش صاافارب محمد بن حساانب 5141قب بصاایئر الیاتیا فی فضاایئ آ محمی

ب قمب

کتاب اب آیت اج مرعهی بجفیش
24ش کها ب محمد بن عمرب 5142قب اتی الکشی -اختییا معرفة الرتی ب تحقیق :هوس ب
محمد بن حسن  /حسن مصهفوىب حسنب مؤسسة بهر دابهگا مههدب مههدش

22ش هریحیب ف ر ا ادین بن محمادب  5671ش ب مجمع البحرینب تحقیق :احمد حساااین
ا کورىب مرتضوىش
26ش هباهبامیب سیدمحمدحسینب 5157قب المیزان فی تفسیرالقرانب دفترابتهارات اسالمیب
قمش
محمداواد بالغیب تهرانب ابتهارات باصر دسروش

21ش هوس ب محمد بن حسنب 5124قب فهرست کتب الشیعة و أص لهم و أسمیء المصنّفین
و أصحیب األص

ب ستار ب قمش

23ش ______________ب التبیین فى تفسیر القرآنب دار احیاِ ا تراث ا عرب ب بیروتش

27ش ______________ب 5673شب عی االص

ب تحقیق :محمد رضا ابصاری قمیب ستار ب

قمش
21ش عاملیب اعفر مرتضیب بیتاب خلفییا کتیب مأسی الزهراءب دار ا سیرنب بیروتش
22ش عسکرىب سید مرتض ب 5152قب معیلم المیاستینب مؤسسة ا بعثةب تهرانش
64ش فیض کا اب ب محمد محسن بن ا مرتض ب 5143قب ال افیب کتاب اب امام أمیر ا مؤمنین
عل علی ا سالمب اصفهانش

65ش ______________ب 5617ش ب اسایئ فی

کیشاینىب تهرانب مدرسا عا

هید

مههرىش
62ش کلینیب محمد بن یعقو ب 5631شب الکیفیب تهرانب دار ا کت االسالمی ش
66ش الهیجی فیاضب 5616شب گ هرمرادب بهر سای ب تهرانش

61ش مازبدراب ب محمد صاااا ح بن احمدب 5611ق ب شاارح أصاا

الکیفیب تهرانب دار ا کت

اإلسالمیةش
61ش مجلسیب محمد باقرب 5146قب بحیا االن ااب بیروتب موسسة ا وفاِش
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21ش هبرسایب فضال بن حسنب 5672شب مجمع البیین فی تفسیر القرآنب تحقیق و مقدم :

بررسی منابع علم امام

25ش کوف ب فرات بن ابراهیمب 5154قب تفسایر فراا الک فیب تصاحیح :محمد کاظمب مؤسسة
ا هبع و ا نهر فی وزارن اإلر اد اإلسالمیب تهرانش

999

63ش مجلساا ب محمد باقر ب 5141قب مرآ العق

فی شاارح أخبیا آ الرس ا

ب تهرانب دار

ا کت اإلسالمیةش
67ش متقی هندیب 5145قب کنز العُمی فی سنن األق ا و األفعی ب موسسة ا رسا ة ا نا رونب
بیروتش

61ش مادب ب عل داان بن احمادب 5611ش ب الطراز األو و الکنیز لمی علیه من لغة العرب
المع

ب موسسة آ ا بیت ع الحیاِ ا تراثب مههد مقدوش

62ش مرعها ا ب قااضا ا بور اجب 5142قب إحقای الح و إزهی البیط ب قم مکتبة آیة اج
ا مرعهی ا نجفیش
14ش مصهفویب حسنب5634شب التحقی فی کلمیا القرآنب هبع بنگا ترام و بهر کتا ب
تهرانش

15ش مفیدب محمد بن بعمان 5156قب الفص

المختیا ب ا مؤتمر ا عا می لهیخ ا مفیدب قمش

12ش ______________ب 5156ق ا فب االختصاایو ب تحقیق :غفارىب عل اکبر و محرم
زربدىب محمودب ا موتمر ا عا م ال فیة ا هیخ ا مفیدب قمش
16ش ______________ب 5156ق ب االاشیدب قمب کنگر

یخ مفیدش

11ش مالصاادراب محمد بن ابراهیم اایرازىب 5616ش ب شاارح أص ا

الکیفیب تحقیق :محمد

دوااوىب مؤسس مها عات و تحقیقات فرهنگ ب تهرانش
11ش بجا یب احمد بن عل ب 5631شب اتی النجیشیب مؤسسة ا نهر االسالمی ا تابع جامع
ا مدرسین بقم ا مهرف ب قمش
13ش بوری هبرسایب میرزا حسینب 5141قب مستیاک ال سیئ ب چاپ دومب بیروتب مؤسس آ
ا بیت

ش

17ش هال ب سالیم بن قیسب 5141قب کتیب سلیم بن قیس الهاللی ب تحقیق :ابصارى زبجاب
دومین ب محمدب ا هادىب قمش

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
999

