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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــــم، شمـــــارۀ   20
صفحـــــــــــــــــــــه   63 _   84

 منابع علم امام از منظر انديشمندان 
مدرسۀ کالمی قم 

»مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق«

]سشدهرحظدرهدوهز دوه1[

چکیده

کـه از جانـب خداونـد اسـت، مـورد اختـالف  برخـورداری امـام از علمـی خـاص و ویـژه، 

متکلمـان امامـی نیسـت؛ امـا آنـان همـواره در دو مسـئلۀ محـوری پیرامـون علـم امـام، 

اختـالف کرده انـد: یکـی گسـترۀ علـم امـام و دیگـری منابـع علم امـام. در روایـات، منابع 

در  قـم  اندیشـمندان  اسـت.  شـده  بیـان  امـام  علـم  بـرای  متعـددی  سرچشـمه های  و 

کتاب هـای خـود، روایاتـی را ذکـر و منابـع علـم امـام را بیـان کرده انـد. ایـن نوشـتار با روش 

کـه دیـدگاه اندیشـمندان  توصیفـی _ تحلیلـی، بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 

بررسـی  بـا  ایـن پژوهـش  بـوده اسـت؟  امـام چـه  قـم دربـارۀ منابـع علـم  کالمـی  مدرسـۀ 

کـم بـر قـم، بـه این نتیجه رسـیده  دیـدگاه سـه شـخصیت ممتـاز از سـه جریـان فکـری حا

کـه ایـن جریان هـا، ضمـن پذیـرش علـم ویـژه بـرای امـام، بـه فراخـور رویکردهـای  اسـت 

خـود، در بیـان و ذکـر منابـع علـم امـام بـا یکدیگـر اختالف نظـر داشـته اند. »الهامـی« و 

»وراثـت« دو عنـوان مهـم بـرای منابـع علـم امام اسـت که این مشـایخ در آثار خـود به آنها 

کرده انـد. اشـاره 

کلینی، صدوق. کلیدواژه ها: علم امام، منابع علم امام، مدرسۀ کالمی قم، برقی، 
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کارشناسـی ارشـد رشـته زبـان و ادبیـات عـرب دانشـگاه جامعـة المصطفـی؛ پژوهشـگر  1. دانشـجوی 
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مقدمه
مسـئلۀ امامت، از جمله آموزه های اعتقادی مکتب تشـیع می باشـد و از شـاخص های 

تمایـز شـیعه از دیگـر مذاهـب اسـالمی شـمرده می شـود. شـیعه باتوجـه بـه جایگاهی که 

بـرای امـام قائـل اسـت، وی را دارای علـم ویـژه از جانـب خداونـد می دانـد. بـا پذیـرش 

و  منابـع  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی  و  مهـم  اولیـن سـؤال  امـام،  بـرای  ویـژه  و  علـم خـاص 

کـدام اسـت؟ مجـاری ایـن علـم، 

عالمـان شـیعه بـه فراخـور رویکـرد و مدرسـۀ کالمـی خـود، در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مهـم، 
بیـن،  ایـن  در  کرده انـد.  رابیـان  امـام  منابـع علـم  آمـده،  روایـات  در  آن چـه  بـه  توجـه  بـا 
کالمی شـان، اهتمـام ویـژه ای  اندیشـمندان مدرسـۀ قـم، بـا توجـه بـه رویکـرد حدیثـی _ 
بـه مسـئلۀ علـم امـام و مسـائل مرتبـط بـا آن، از جمله مسـئلۀ منابـع علم امام داشـته اند. 

ث _ متکلمـان مدرسـۀ 
َ

کـه در حقیقـت ادامه  دهنـدۀ جریـان محـّد کالمـی قـم  مدرسـۀ 

کوفـه بـود، دو ویژگـی بـارز داشـت:

1( نقل میراث حدیثی و پرهیز از نظریه  پردازی.

2( برخورد سخت گیرانه در پذیرش احادیث.

اخـراج برخـی مشـایخ از قـم بـا اتهـام غلـو و نقـل از ضعفـاء را می تـوان نتیجـۀ ویژگـی دوم 

کـم بـر مدرسـۀ قـم، ضمن داشـتن ایـن دو ویژگی مشـترک،  دانسـت. سـه خـط فکـری حا
در پـاره ای از باورهـا و شـیوه ها بـا یکدیگـر اختالف نظـر داشـتند.1

این پژوهش با توجه به آثار سـه شـخصیت ممتاز از سـه خط فکری مدرسـۀ قم )احمد 

کلینـی از جریـان ابراهیـم بـن  بـن ابـو عبـداهلل برقـی از جریـان برقـی، محمـد بـن یعقـوب 

هاشـم و شـیخ صدوق از جریان احمد بن محمد بن عیسـی اشـعری(، منابع علم امام 

که باور به بعضی از منابع علم امام، نزد برخی،  کرده است؛ از آن جا  را بررسی و ردیابی 

کـه ایـن معیـار، بـا توجه  معیـار شـناخت غالیـان بـوده اسـت، ایـن مقالـه نشـان می دهـد 

بـه بـاور مشـایخ سـه گانۀ مدرسـۀ قـم بـه منابع علـم امـام، از اسـتحکام چندانی برخـوردار 

نیسـت. بازشناسـی دیدگاه این سـه شـخصیت، به عنوان مهم ترین نمایندگان خطوط 

کالمی قم«، مجلۀ نقد و نظر، 65/ 76. 1. ر.ک: طالقانی، سید حسن، »مدرسۀ 
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فکـری مدرسـۀ قـم، از آن جهـت بـا اهمیـت اسـت که می توانـد ما را در شـناخت دیدگاه 

مشـایخ قـم دربـارۀ منابـع علـم امـام، کـه همـواره یکـی از شـاخصه های اتهام به غلـو بوده 

اسـت، یاری رساند.

نداشـتند،  اطمینـان  آنهـا  بـه صـدور  کـه  روایاتـی  نقـل  از  ثـان شـیعه 
َ

کـه محّد آن جـا  از 

خـودداری می کردنـد،  بیـان و نقـل روایتـی از جانـب راوی را می تـوان بـه معنـای اعتقـاد 

بـه مضمـون روایـت دانسـت.1 بـا همیـن اسـتدالل و بـا توجـه بـه آن چـه ایـن سـه بزرگـوار 

نقـل کرده انـد، می تـوان بـه دیـدگاه  شـخصی آنان پی بـرد. در نقطۀ مقابـل، در مواردی که 

صاحـب اثـر از درج گروهـی از روایـات بـا مضمونی خاص، با وجود مقتضی و دسترسـی 

کـرده اسـت، می تـوان ایـن عـدم نقـل را امـاره ای بـر عـدم پذیـرش این  بـه روایـات، امتنـاع 

کتـاب دانسـت. مضمـون و یـا وجـود مالحظاتـی در ذهـن مؤلـف 

بـا توجـه بـه اهمیـت مبحـث علـم امـام و موضوعـات مرتبـط بـا آن، مقـاالت متعـددی 

بـا محوریـت منابـع علـم امـام بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت کـه می تـوان آنهـا را در چهـار 

کلـی جـای داد: دسـتۀ 

کلـی در دو منبـع قـرآن و روایـات  کـه منابـع علـم امـام را بـه صـورت  دسـتۀ اول: مقاالتـی 

جسـتجو کرده انـد. »منابـع علـم امـام در قـرآن« و »منابـع علـم اهل بیـت؟مهع؟ در روایـات« 

نمونه هایـی از ایـن نـوع مقـاالت می باشـند.

کـه بـه صـورت مـوردی بـه موضـوع منابـع علـم امـام پرداخته انـد؛ در  دسـتۀ دوم: مقاالتـی 

ایـن نـوع مقـاالت، نویسـنده یکـی از منابـع علـم امـام را مـورد بررسـی و کنکاش قـرار داده 

اسـت. »مصحـف حضـرت علـی؟ع؟ در منابـع علـم ائمـه؟مهع؟« نمونـه ای از ایـن نـوع 

پژوهش هـا اسـت. ایـن مقالـه تنهـا بـه بررسـی ویژگی های مصحف حضـرت علی؟ع؟ و 

جایـگاه آن در منابـع علـم امـام پرداختـه اسـت.

کـه دیـدگاه دو شـخص یـا دو مدرسـه، پیرامـون منابـع علـم امـام را  دسـتۀ سـوم: مقاالتـی 

مقایسـه کرده انـد. در ایـن بخـش می  تـوان از مقالـۀ »منابـع علم امام از نـگاه متکلمان قم 

1. ر.ک: حسـینی، سـید علی رضا، »جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسـنجی احادیث شـیعه«، نشـریۀ 
پژوهش هـای قـرآن و حدیـث، دورۀ 47، ش 1.
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و بغـداد« نـام بـرد؛ در ایـن مقالـه نویسـنده بـه بررسـی و مقایسـۀ آراء متکلمـان مدرسـۀ قم 

و بغـداد پرداخته اسـت.

کتاِب مشخص  کتاب محور بوده و منابع علم امام را در یک  که  دستۀ چهارم: مقاالتی 

بررسـی کرده انـد؛ بـرای نمونـه می توان به مقالۀ »بررسـی منابع علم امام بـا تکیه بر روایات 

بصائـر الدرجـات« اشـاره کـرد؛ در ایـن مقالـه نویسـنده منابـع علـم امـام را تنهـا در کتـاب 

بصائر الدرجات جسـتجو کرده اسـت.

پژوهـش حاضـر، در اصـل موضـوع بـا مقـاالت فـوق اشـتراک دارد و در پـاره ای مـوارد، از 

کلـی بررسـی  کـرده اسـت. در پژوهش هـای پیشـین، موضـوع بـه صـورت  آنهـا اسـتفاده 

کم بر مدرسـۀ قم انتخاب  شـده و شـخصیت های مورد پژوهش، از همۀ جریان های حا

نشـده اسـت؛ امـا مقالـۀ پیـش رو بـا نگاهـی جزئی تـر و دقیق تـر و بـا انتخـاب سـه نماینـدۀ 

شـاخص از سـه خط فکری مدرسـۀ قم، سـعی دارد به نتیجۀ مشـخصی از بررسـی آراء و 

نظریـات مدرسـۀ قـم پیرامـون منابـع علم امام برسـد. 

قـم، سـه خـط فکـری  کـه در مدرسـۀ  نشـان داده شـده  پژوهشـی مسـتقل،  پیش تـر در 

کـه بـه لحـاظ مؤلفه هـای فکـری و روشـی، اختالفاتـی  متمایـز، قابـل شناسـایی اسـت 

کـه دارای اثـر موجـود باشـد، معرفـی  داشـته اند.1 در ادامـه از هـر خـط فکـری، نماینـده ای 

شـده و مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد.

1.احمد بن محمد برقی

احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی، از اصحـاب امـام جـواد و امـام هـادی؟امهع؟ بـود.2 او و 

پـدرش محمـد بـن خالـد برقی را می توان سـرآغاز یک خط فکری متمایز در قم دانسـت. 

ویژگـی ایـن پـدر و پسـر نقـل از ضعفـا و مجاهیـل و اعتماد بر اخبار مرسـل بود و به همین 

گرفـت.3 وی دارای  دلیـل، احمـد مـورد طعـن و تضعیـف برخـی از علمـای رجـال قـرار 

کالمی قم«، مجلۀ نقد و نظر، 65/ 76. 1. ر.ک: طالقانی، سید حسن، »مدرسۀ 
2. طوسی، محمد بن حسن، الرجال، ص 373 و 383.

3. نجاشـی، احمـد بـن علـی، رجـال، ص 77؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، الفهرسـت، ص 53؛ ابن 
غضائـری، احمـد بن حسـین، رجـال، 1/ 39.
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گـون بوده اسـت،1 اما تنها اثر باقیمانـده از این عالم  یـادی در موضوعـات گونا تألیفـات ز

بزرگ، کتاب شـریف »المحاسـن« اسـت که بخشـی از آن به دسـت ما رسیده است؛ به 

همیـن دلیـل بـرای یافتـن دیـدگاه وی، عـالوه بـر کتاب المحاسـن به کتب روایـی دیگر، 

کـه روایـات برقـی را در خـود  از جملـه بصائـر الدرجـات و الکافـي و آثـار شـیخ  صـدوق، 

جـای داده اند، مراجعه شـده اسـت. 

2. محمد بن یعقوب کلینی
کلینـی، از شـخصیت های مهـم و مؤثـر در مدرسـۀ قـم  ثقـة االسـالم، محمـد بـن یعقـوب 
گران مایـه و بی بدیـل کافـی از آثـار ارزشـمند اوسـت. وی را  کتـاب  محسـوب می شـود.2 
می تـوان میـراث دار خـط فکـری ابراهیـم بن هاشـم در قم دانسـت که متأثر از اندیشـه های 
بـود. بررسـی اسـناد و مضامیـن نقـل شـده  هشـام بـن حکـم و یونـس بـن عبدالرحمـن 
کوفـه را نشـان  کلینـی بـه علـی بـن ابراهیـم و جریـان متکلمـان  در کافـی، قرابـت فکـری 

می دهـد.3

3. شیخ صدوق
ثـی بـزرگ بـا آثـار متعـدد و 

َ
ابوجعفـر محمـد بـن علـی، معـروف بـه شـیخ صـدوق، محّد

کثرت معلومات،  ارزشـمند اسـت. ایشـان در بین بزرگان قم از جهت حفظ احادیث و 
گذاشـته اسـت.5 با بررسـی اندیشـۀ  نظیر نداشـت4 و حدود سـیصد اثر از خود به یادگار 
شـیخ، وی را می تـوان از خـط فکـری احمـد بن محمد بن عیسـی دانسـت؛ گرچه شـیخ 
صـدوق تحـت تأثیـر خطـوط دیگـر، تا اندازه ای از این خط فکـری فاصله گرفت. ویژگی 
بـارز ایـن خـط فکـری، تقابـل جـدی بـا جریـان غلـو و تمایـز فکـری بـا جریـان متکلمـان 

نظریه پـرداز بـوده اسـت.6

1. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 52.
2. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 377.

3. در این باره ر.ک: طالقانی، سیدحسن، همان، مجلۀ نقد و نظر، ش 65. 
4. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 442.

5. همان، ص 443.
6. در این باره ر.ک: طالقانی، سیدحسن، همان، مجله نقد و نظر، ش65.
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منابع علم امام
که از طریق اکتسـاب  بدون شـک دانش اهل بیت؟مهع؟ همچون علوم متعارف بشـری، 

و حـواس پنج گانـه و تفکـر و اسـتدالل حاصـل می شـود، نبـوده اسـت و امـام بـه صـورت 

از منابـع و  از دانـش الهـی بهره منـد می شـد. در روایـات اهل بیـت؟مهع؟ برخـی  ویـژه ای 

وسـائط بهره منـدی امـام از دانـش الهـی بیـان شـده اسـت. 

کلـی »منابـع  بـا توجـه بـه روایـات، بحـث منابـع علـم امـام را می توانیـم تحـت دو عنـوان 

الهامـی یـا غیرمکتـوب« و »منابـع میراثی یا مکتوب« مطرح کنیـم. در ادامه، ایـن دو عنوان 

کـه در روایـات بـرای هـر یـک از آنهـا بیـان شـده اسـت، بررسـی می شـود. و مشـخصه هایی 

1_ منابع الهامی

جـان  و  قلـب  بـر  آموزه هایـی  آنهـا  از  کـه  اسـت  الهـی  سرچشـمه هایی  الهامـی  منابـع 

ائمـه؟مهع؟ افاضـه می شـود. از ایـن نـوع علـم بـا نام هـای علـم لدنـی، ربانـی و موهبتـی نیـز 

یـاد شـده اسـت. در ادامـه بـه برخـی از ایـن منابـع اشـاره می شـود.

1_ 1_ تحدیث

تعریـف  طبـق  شـده اند.  معرفـی  ث« 
َ

»محـّد عنـوان  بـه  ائمـه؟مهع؟  روایـات،  بعضـی  در 

کـه فرشـته بـا او سـخن می گویـد و او نیـز صـدای ملـک  کسـی اسـت  ث« 
َ

روایـی، »محـّد

ایـن هنـگام  در  ببینـد؛1  در خـواب  یـا  و  کنـد  را مشـاهده  او  آن کـه  بـدون  را می شـنود، 

کـه ایـن سـخن از  وقـار و سـکینه ای بـه امـام داده می شـود و بـه واسـطۀ آن، می فهمـد 

َو  ُسـوِل  الّرَ َبْیـَن  َفـْرِق 
ْ
ال کلینـی3 ذیـل دو بـاب بـا عناویـن »َبـاُب  جانـب ملـک اسـت.2 

ث بودن 
َ

ُمـون «5 روایات محّد ُثـوَن ُمَفّهَ
َ

ـَة؟مهع؟ مَحّد ِئّمَ
َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
ث «4 و »َبـاُب أ

َ
ُمَحـّد

ْ
ِبـّيِ َو ال الّنَ

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 176 - 177.  .1
2. همان، 1/ 271، ح4.

کلینـی، در  از  امـا علـت شـروع بحـث  برقـی اسـت،  از  زمانـی، متأخـر  بـه لحـاظ  کلینـی  گرچـه  ا  .3
کتـاب کافـی اسـت. تبویـب ویـژۀ وی در  و  ایشـان و نظـم  آثـار  بـودن  دسـترس 

4. همان، 1/ 176.

5. همان، 1/ 270.
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کـه در مجمـوع، ُنـه روایـت می باشـد. کـرده  ائمـه؟مهع؟ را نقـل 

در برخـی روایـات، علـم و دانـش اهل بیـت؟مهع؟ را بـه سـه وجه یا گروه تقسـیم کرده اند. با 

گاهی از  گاهی از گذشـته«، »آ مالحظـۀ مجموعـۀ ایـن روایـات، می توان علم امـام را به »آ

گاهـی از آینـده« تقسـیم کـرد. کلینـی این دسـته از روایـات را در بابی با عنوان  حـال« و »آ

گردآوری کرده اسـت. ة«  ِئّمَ
َ ْ
وِم األ

ُ
» َبـاُب ِجَهـاِت ُعل

علم به گذشـته توسـط پیامبر؟لص؟ برای ائمه؟مهع؟ تفسـیر شـده و آن چه مربوط به آینده 
اسـت، در چیـزی تدویـن و مکتـوب شـده اسـت؛ امـا علـم روزانـه یـا حـادث، در روایـات 
بـا تعبیـر »قـذف )نکـت( فـي القلـوب و نقـر فـي االسـماع« تبییـن شـده اسـت. ایـن علـم 
گوش القاء می شـود.1 در روایات، نکت در قلب و نقر در  توسـط ملک در دل الهام و در 
اذن، بهتریـن نـوع از انـواع دانـش اهل بیـت؟مهع؟ دانسـته شـده  اسـت؛2 افـزون بـر آن، ایـن 
کـه  ث بـودن نیـز معرفـی شـده اند.3 ایـن مطلـب در روایـت برقـی 

َ
دو از نشـانه های محـّد

صفـار آن را در کتـاب بصائـر الدرجـات نقـل کـرده نیـز قابـل مشـاهده اسـت.4 

هم چنیـن در روایتـی کـه کلینـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل کـرده، آمـده اسـت کـه ابوبصیر 

پـس از شـنیدن ایـن سـخن امـام کـه فرمودنـد، علـم تـورات و انجیـل و زبور و هـر آن چه در 

کـه آیـا بـه راسـتی علم همین اسـت؟  الـواح بـوده، نـزد مـا اسـت، از ایشـان سـؤال می کنـد 

کـه روز  کامـل آن اسـت  کامـل نیسـت، بلکـه علـم  امـام در پاسـخ می فرماینـد: ایـن علـم 

گـزارش اهمیـت تحدیـث از دیـدگاه  بـه روز و سـاعت بـه سـاعت پدیـدار می شـود.5 ایـن 

کلینی را بیشـتر آشـکار می سـازد.   

برخـالف کلینـی کـه اهتمـام ویـژه ای نسـبت به روایات تحدیث داشـته اسـت، صدوق 

نکـرده  نقـر«  و  »نکـت  بحـث  و  علـوم  سـه گانۀ  تقسـیم بندی  بـه  اشـاره ای  خـود  آثـار  در 

ث بـودن در آثـار وی پرتکـرار نیسـت و او از نقـل عمـدۀ 
َ

اسـت؛ عنـوان تحدیـث و محـّد

1. همان، 1/ 264.
2. همان، 1/ 264، ح1.

3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 324، ح 12 - 13.
4. همان، ص 326، ح 3.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 225.   .5
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ایـن روایـات اجتنـاب کرده اسـت. صدوق نه تنها باب مسـتقلی در آثـار خود به روایات 

تحدیـث و نکـت و نقـر اختصـاص نـداده، بلکـه در چنـد اثـر خـود پیرامـون علـم امـام، 

بیـان و توضیحـی دارد کـه در آنهـا، تنهـا بـه علـم وراثتـی اشـاره کـرده و علم امـام را وراثت 

آنهـا ائمـه؟مهع؟  کـه در  البتـه صـدوق در چنـد مـورد، روایاتـی  از پیامبـر دانسـته اسـت. 

ث معرفـی شـده اند را بیـان کـرده اسـت.1 وی روایتـی از امـام رضـا؟ع؟ نقل می کند 
َ

محـّد

ث بـودن« معرفـی شـده اسـت.2 
َ

ئـم امـام »محـّد کـه در آن، یکـی از عال

گـرد آمـده کـه در آنها،  روایـات فـراوان دیگـری تحـت عناوینـی دیگـر در جوامـع حدیثـی، 

مصادیق علم تحدیثی امام بیان شـده اسـت. در ادامه به برخی از آنها اشـاره می شـود. 

گاهی از اعمال بندگان )عرضۀ اعمال و عمود نور( 1_ 1_ 1_ آ

گاهـی از اعمـال و افعـال بنـدگان، یکـی از شـئون علم امام اسـت. در روایـات دو طریق  آ

گاهـی امـام از اعمـال بنـدگان بیـان شـده اسـت. در برخـی روایـات عنـوان شـده  بـرای آ

ائمـه؟مهع؟ عرضـه می شـود.  و  پیامبـر؟لص؟  بـر  از جانـب خداونـد  بنـدگان،  اعمـال  کـه 

ئکه بـه امام اطالع  می تـوان گفـت کـه ایـن اطالعـات، از زمـرۀ علـوم الهامی اسـت که مال

؟لص؟  ِبّيِ ـی الّنَ
َ
ْعَماِل َعل

َ ْ
می دهنـد. کلینـی روایـات ایـن موضـوع را ذیل »َبـاُب َعـْرِض األ

رفتـار  و  اعمـال  کـه  بیـان شـده  روایـات  ایـن  کـرده اسـت. در  گـردآوری  ـِة؟مهع؟«  ِئّمَ
َ ْ
األ َو 

انسـان ها، چـه خـوب و چـه بـد،3 هر شـب و روز بر اهل بیت؟مهع؟ عرضه می شـود.4 

در روایتـی، زمـان آن هـر صبح بیان شـده اسـت.5 صدوق نیز همسـان با کلینی 
روایاتـی بـا ایـن مضامیـن نقـل کرده اسـت.6

همـو،  20؛   /2 الرضـا؟ع؟،  أخبـار  عیـون  همـو،  480؛   /2 الخصـال،  علـی،  بـن  محمـد  صـدوق،   .1
.305  /1 کمال الدیـن، 

2. همو، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 1/ 213.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 220، ح 6.  .3

4. همان، 1/ 219، ح 4.
5. همان، 1/ 219، ح 1.

6. صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن الیحضـره الفقیـه، 1/ 191؛ همـو، معانـي االخبـار، 1/ 578؛ همـو، 
االمالـي، ص 563.
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گاهــی امــام بــر اعمــال و رفتــار انســان ها »عمــود  در لســان روایــات، یکــی دیگــر از طــرق آ
کلینــی بابــی را بــه روایــات آن اختصــاص  گرچــه  نــور« یــا »منــار نــور« بیــان شــده اســت. 
نــداده، امــا ذیــل بــاب موالیــد ائمــه؟مهع؟، پنــج روایــت در ایــن موضــوع آورده اســت.1 
ــد منــاری  ــه امامــت می رســد، خداون کــه وقتــی امــام ب ــات می رســاند  مجمــوع ایــن روای
کــردار بنــدگان را در آن  کــه می توانــد اعمــال و  از نــور را در هــر شــهری برایــش برپــا مــی دارد 

کنــد.2  مشــاهده 

کـرده اسـت. وی در بـاب  بـه بیـان یـک روایـت در ایـن موضـوع بسـنده  صـدوق تنهـا 

کـه در آن، یکـی از صفـات امـام  کـرده  عالمت هـای امـام از امـام رضـا؟ع؟ روایتـی نقـل 

این گونـه بیـان شـده کـه او اعمـال و افعـال بنـدگان را در سـتونی از نور می بینـد و بر آن چه 

گاهـی می یابـد. گاهـی آن نـور برای او گسـترده می شـود و آن چه که  بـدان احتیـاج دارد، آ

کـه الزم نیسـت،  گرفتـه می شـود و در نتیجـه، آن چـه را  گاه از او  بایـد بدانـد را می دانـد و 
نمی دانـد.3

از احمـد برقـی روایتـی در ایـن موضـوع یافـت نشـد، امـا دیـدگاه کلینـی و صـدوق در این 

موضـوع، نزدیـک بـه هم اسـت.

1_ 1_ 2_ عروج روح امام به عرش، جهت ازدیاد علم

گـر  کـه علـم ایشـان، ا برخـی از روایـات صـادره از اهل بیـت؟مهع؟ حـاوی ایـن نکتـه اسـت 

افزایـش نیابـد، از بیـن خواهـد رفت. برقی از امام صادق؟ع؟ روایتی نقل کرده که در آن، 

بـر ایـن مطلـب تصریـح شـده اسـت.4 کلینی نیـز هم نظر با برقی، ایـن روایـات را در »َباُب 

َنِفـَد َمـا ِعْنَدُهـم « بیان کرده اسـت.5 در روایتی، راوی پس 
َ
ـَة؟مهع؟ َیـْزَداُدوَن ل ِئّمَ

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
 أ

َ
ـْو ال

َ
ل

از شـنیدن ایـن سـخن، از امـام سـؤال می کنـد کـه آیـا چیـزی بـر علـم شـما افزوده می شـود 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 385.  .1
2. همان، 1/ 387.

3. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 1/ 214 - 215. در »خصال«، قسـمت انتهای 
روایت از امام صادق؟ع؟ نقل شـده اسـت؛ همو، الخصال، 2/ 528.

4. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 395، ح 2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 254.  .5
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کـه پیامبـر؟لص؟ آن را نمی دانسـت؟ امام؟ع؟ در پاسـخ می فرماینـد: هرگاه بنای افزایش 

علـم باشـد، ابتـدا آن را بـر پیامبـر عرضـه می کنند، سـپس بـر امامان، یکی پـس از دیگری 

عرضه می شـود.1 

کـــه روح ائمـــه؟مهع؟ در هـــر شـــب جمعـــه بـــه عـــرش عـــروج  در روایاتـــی بیـــان شـــده اســـت 

گـــر چنیـــن نباشـــد علمشـــان  می کنـــد و پـــس از افزایـــش علـــم بـــه ابدانشـــان بازمی گـــردد و ا

کلینـــی، در هـــر شـــب جمعـــه، روح انبیـــاء و اوصیـــاء  گـــزارش  نابـــود می شـــود.2 بنابـــر 

بـــه همـــراه روح امـــام هـــر زمـــان، بـــه آســـمان می رونـــد تـــا بـــه عـــرش پـــروردگار برســـند. در 

کنـــار هـــر ســـتونی دو رکعـــت نمـــاز  آن جـــا هفـــت دور طـــواف می کننـــد و بعـــد از طـــواف، 

یـــادی  کـــه مقـــدار ز می خواننـــد و بازمی گردنـــد. روح امـــام وقـــت نیـــز  در حالـــی برمی گـــردد 
ـــت.3 ـــده اس ـــزوده ش ـــش اف ـــه علم ب

کـه ایـن علـم نیـز از نـوع علـوم الهامـی اسـت.  از مجمـوع ایـن روایـات، اسـتفاده می شـود 

گزارش نشـده  کلینی آمده، در آثار شـیخ صدوق  که در آثار برقی و  این نمونه از روایات 

است. 

1_ 2_ روح القدس

»روح القدس« از واژگان مشترک میان آیات و روایات است. ترکیب روح القدس، اضافۀ 

کـه مرتبـه ای خـاص از  موصـوف بـه صفـت اسـت )الـروح القـدوس( و بـه معنـای روحـی 

روح اسـت و وظیفـه ای منحصـر بـه فـرد بـر عهـده دارد و دارای قداسـت و طهارت اسـت، 

می باشـد.4 طبـق روایـات، در انبیـاء و اوصیـاء، پنـج روح وجـود دارد که یکـی از آنها »روح 

القـدس« اسـت.5 البتـه در برخـی از روایـات، تصریـح شـده اسـت کـه ایـن روح، مختص 

کافی، 1/ 255، ح 3 - 4. کلینی، محمدبن یعقوب،   .1
2. همان، 1/ 254.

3. همان، 1/ 253.
کر، محمدتقی، »چیسـتی روح القدس و آثار آن«، فصلنامۀ اندیشـۀ نوین  4. قیوم زاده، محمود و شـا

دینی، 30/ 88.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 272، ح 2.  .5
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پیامبـر گرامـی اسـالم؟لص؟ بـوده و بعـد از ایشـان در خدمـت اهل بیت؟مهع؟ اسـت.1

ِتـي ِفـي 
َّ
ْرَواِح ال

َ ْ
کتـاب شـریف کافـی، دو بـاب بـا عناویـن »َبـاٌب ِفیـِه ِذْکـُر األ کلینـی در 

ُنـه  و در مجمـوع،  آورده  ـة؟مهع؟«  ِئّمَ
َ ْ
األ ِبَهـا  اهلُل  ُد  ُیَسـّدِ ِتـي 

َّ
ال وِح  الـّرُ »َبـاُب  و  ـِة؟مهع؟«  ِئّمَ

َ ْ
األ

القـدس موجـودی  روایـات، روح  ایـن  کـرده اسـت. در  نقـل  بـاب  ایـن دو  روایـت ذیـل 
بزرگ تـر و عظیم تـر از جبرئیـل و میکائیـل معرفی شـده اسـت که همراه رسـول خدا؟لص؟ 
گاه می سـاخت.2  و ائمـه؟مهع؟ بـوده و ایشـان را حمایـت و پشـتیبانی  کـرده و از اخبـار آ
ایـن روح، خـواب و غفلـت و بـازی و سـرگرمی و فراموشـی نـدارد3 و اهل بیـت؟مهع؟ بـه 
ک را می داننـد.4 برخـی از روایـات هـم  وسـیلۀ آن، امـور و مطالـب زیـر عـرش تـا زیـر خـا
بیـان می دارنـد کـه هـرگاه پیش آمدی بـرای ائمه؟مهع؟ رخ دهد که علم بـه آن ندارند، روح 

القـدس آن را بـه ایشـان القـاء می کنـد.5 

کــرد،  کــه از منبــع و چگونگــی علــم امــام ســؤال  امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ شــخصی 

ــد: فرمودن

... پیامبـر در حالـی بـود کـه نمی دانسـت کتاب و ایمان چیسـت تا این که 
خداونـد روحـی را کـه در قـرآن از آن یـاد کرده اسـت، مبعوث کرد و چون آن 
کرد، علم و فهم را به وسـیلۀ آن آموخت و این روحی اسـت  ی وحی  را به و
کـه خـدا بـه هـر کـس کـه بخواهد عطـا می کند و چـون آن را به بنـده ای عطا 

کـرد، به او فهـم می آموزد.6

ئکـه بـر امـام نـازل شـده و  کـه در آن، روح و مال شـب های قـدر یکـی از زمان هایـی اسـت 
امـورات آن سـال را بـرای امـام تفسـیر می کنند.7

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/  1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 461؛ 
272، ح 3.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 273.  .2
3. همان، 1/ 272، ح 3
4. همان، 1/ 272، ح 2.

5. همان، 1/ 398، ح 3 - 4.
6. همان، 1/ 273 - 274، ح 5.

7. همان، 1/ 248.
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که ائمه؟مهع؟ از طریق روح القدس، علوم  مجموعۀ این روایات، نشـان دهندۀ آن اسـت 

یافـت می کردنـد و روح القـدس مأمـور راهنمایی و تأیید علمی ائمه؟مهع؟ بوده  الهـی را در

اسـت. بـا توجـه بـه روایـات ایـن دو باب کتـاب کافی، می تـوان »روح القـدس« را از منابع 

مهـم علـم امـام از دیدگاه کلینی به شـمار آورد.

کـه در آن، امـام  کـرده  کتـاب شـریف المحاسـن، روایتـی را نقـل  برقـی در بـاب »العلـل« 
کاظـم؟ع؟، بـه بزرگ تـر بـودن روح القـدس  صـادق؟ع؟ ضمـن بیـان جریـان والدت امـام 
کـرده و بیـان می دارنـد، هنگامـی  کـه امـام متولـد می شـود،  ئکـه اشـاره  از جبرئیـل و مال
یـارت روح  القـدس  خداونـد علـم اولیـن و آخریـن را بـه او عطـا می کنـد و او را مسـتحق ز
کـرده  در شـب قـدر می کنـد.1 صفـار نیـز در کتـاب بصائـر الدرجـات روایتـی از برقـی نقـل 

کـه در آن بـه القـای علـم توسـط روح القـدس تصریـح شـده اسـت.2 

شـیخ صدوق نیز وجود روح القدس در انبیاء و ائمه؟مهع؟ را از اعتقادات مکتب تشـیع 
کـه خداونـد، روح القـدس را قبـل از خلقـت انبیـاء  دانسـته اسـت3. وی بیـان می کنـد 
کـرده و آنهـا را از  کـرده و بـه وسـیلۀ آن انبیـاء و حجت هایـش را تأییـد4 و موفـق  خلـق 
کیـد و وسوسـه های شـیطان بازمـی دارد و بـا خطـورات صـادق که در دل آنهـا می افکند، 
امـداد و یاری شـان می کنـد.5 او معتقـد اسـت که امام و روح القـدس هیچ گاه از یکدیگر 
جـدا نمی شـوند.6 صـدوق بـه تربیـت علمـی ائمـه توسـط روح  القـدس تنهـا در یـک جـا 
کـه امـام حسـن  اشـاره می کنـد و آن،  در نقـل جریـان والدت امـام مهـدی؟جع؟ اسـت 

گرامیشـان، حکیمـه می فرماینـد: عسـکری؟ع؟ خطـاب بـه عمـۀ 

کـه همـراه بـا ائمـه بوده و محافظ ایشـان اسـت  ... ایـن روح القـدس اسـت 
و در کارهـا موفقشـان مـی دارد و بـه آنها علـم می آموزد.7

1. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 2/ 315.
2. صفار، محمد بن حسن، همان، 1/ 451.

3. صدوق، محمد بن علی، االعتقادات، ص 50.
4. همو، الخصال، 2/ 528؛ همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 213.

5. همو، التوحید، ص 129.
6. همو، علل الشرایع،  1/ 123.
7. همو، کمال الدین، 2/ 429.
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با توجه به آن چه صدوق در آثار خود دربارۀ روح  القدس آورده، این نکته پر واضح است 

که وی، اگرچه همراهی روح القدس با ائمه؟مهع؟ را پذیرفته است، اما همانند کلینی آن 

کارکرد آن در ازدیاد علم امام تصریح نکرده است. را به علم امام مرتبط نکرده و به 

2_ منابع میراثی 

که از پیامبر و انبیاء گذشته به آنها  نوع دیگری از علوِم در اختیار امامان، علومی است 

ارث رسـیده و نـزد آنـان محفـوظ اسـت. ایـن علوم به صورت مکتـوب نزد اهل بیت؟مهع؟ 

نگهـداری شـده و بـه امـام بعـدی، یکـی پـس از دیگـری، منتقـل می شـود. در ادامـه، بـه 

بحـث وراثـت  _ کـه یکـی از منابـع مهـم علـم امـام به شـمار می آیـد _  و مکتوبـات موجود 

نـزد ائمه؟مهع؟ پرداخته می شـود.

روایـات متعـددی مشـتمل بـر این مطلب اسـت که علم نزد انبیـاء و ائمه از بین نمی رود 

کسـی را بـه  و بـه ارث منتقـل می شـود و عالمـی از اهل بیـت؟مهع؟ نمی میـرد، جـز این کـه 

کـه ماننـد او یـا آن چـه خدا بخواهـد، بدانـد.1 در برخی روایات آمده اسـت،  جـای گـذارد 

و  اسـت  گذاشـته شـده  ارث  بـه  و  نرفتـه  بیـن  از  آمـد  فـرود  آدم  بـا حضـرت  کـه  علمـی 

کـه  کسـی  علـی؟ع؟ عالـم ایـن امـت اسـت و هیـچ عالمـی از مـا نمی میـرد مگـر این کـه 

علـم او را داراسـت، جانشـین او شـود.2 طبـق گـزارش صفـار از برقـی، اهل بیت؟مهع؟ علم 
را از پیامبـر؟لص؟ و علـی  بـن ابـی طالـب؟ع؟ بـه ارث برده انـد.3

ـم « نقـل 
ْ
ِعل

ْ
ـِم َیـِرُث َبْعُضُهـْم َبْعضـًا ال

ْ
ِعل

ْ
ـةَ َوَرَثـُة ال ِئّمَ

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
کلینـی در بـاب »أ کـه  در روایتـی 

کـرده، علـم پیامبـر بـه نهری بزرگ تشـبیه شـده اسـت که مـردم آن را رها کـرده و رطوبت را 

می مکنـد. خداونـد علـم تمـام پیغمبـران را بـرای پیامبر گرامی اسـالم؟لص؟ جمـع کرد و 

آن حضـرت همـۀ آن علـوم را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ منتقل کرد.4 

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 221 - 222؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، کمال الدیـن، 1/   .1
223، ح 13 - 14.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 222، ح 2.  .2
3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 326 - 327، ح 3.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  1/ 223، ح 6.  .4



76
13

95
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

در روایات دیگری نیز، مسئلۀ وراثت علم از پیامبر و انبیاء و اوصیاء، بیان شده است. 
ْنِبَیاِء َو 

َ ْ
؟لص؟ َو َجِمیـِع األ ِبّيِ َم الّنَ

ْ
ـَة؟مهع؟ َوِرُثـوا ِعل ِئّمَ

َ ْ
 األ

َ
ّن

َ
کلینـی ایـن روایـات را در بـاب »أ

ِذیـَن ِمـْن َقْبِلِهـم « گردآوری کرده اسـت. در نامه ای که امام رضا؟ع؟ به یکی 
َّ
ْوِصَیـاِء ال

َ ْ
األ

از اصحابشـان نوشـته اند، بیـان شـده کـه بعـد از وفـات پیامبـر؟لص؟ مـا اهل بیـت وارثان 
او هسـتیم؛ پـس مـا امینـان خـدا در زمیـن هسـتیم و علـم بالهـا و مرگ هـا و نسـب های 
عـرب نـزد مـا اسـت.1 در روایـت دیگـری از امـام باقـر؟ع؟ آمـده اسـت کـه بـه راسـتی علـی 
بـن ابـی طالـب؟ع؟ علـم همـۀ اوصیـاء و هـر کـس کـه پیـش از او بـوده را بـه ارث بـرده بود 
و محمـد؟لص؟ علـم همـۀ انبیـاء و مرسـلین پیـش از خـود را به ارث برده بـود.2 هم چنین 
بـه تصریـح روایـات، خداونـد هیـچ چیـزی بـه انبیاء عطا نفرمـود مگر این که همـۀ آن را به 

کـرده و پیامبـر از همۀ انبیاء داناتر اسـت.3  حضـرت محمـد؟لص؟ عطـا 

از  بـاب  هـزار  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  پیامبـر  کـه  بیـان شـده  روایـات،  از  در مجموعـه ای 

علـم و دانـش را تعلیـم داده اسـت. ایـن روایـات بـه روایـات »ألـف بـاب« شـهرت دارند.4 

؟ع؟أليف
ً
کتـاب الخصـال، در بابـی بـا عنـوان »عليمرسيولاهَّلل؟لص؟علييا صـدوق در 

بيابیفتيحكلبيابأليفبياب« ایـن روایـات را گردآوری کرده اسـت؛ البتـه در آثار دیگر 

کنـده موجـود اسـت.5 کلینـی نیـز در کتاب  وی نیـز، برخـی از ایـن روایـات بـه صـورت پرا

گرچـه بـرای ایـن روایـات عنوانـی اختصـاص نداده، امـا آنها را نقل کرده اسـت.6  کافـی، ا

گرامـی  پیامبـر  کـه  اسـت  ایـن  شـده  بیـان  روایـات  ایـن  همـۀ  در  کـه  واحـدی  موضـوع 

کـه از هـر باب،  اسـالم؟لص؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـزار بـاب از علـم و دانـش را آموخـت 

کلمـه« نیـز  هـزار بـاب علـم گشـوده می شـود.7 در برخـی روایـات »هـزار حدیـث« یـا »هـزار 

1. همان، 1/ 223 - 224.
2. همان، 1/ 224.

3. همان، 1/ 225 - 226.
کر، محمدتقی، »پژوهشی در روایات ألف باب«، فصلنامۀ علوم حدیث، ش 66. 4. در این باره ر.ک: شا

5 .صدوق، محمد بن علی، االمالي، ص 638.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 239 و 296؛ همان، 8/ 147.  .6

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/  7. صـدوق، محمـد بـن علـی، الخصـال، 2/ 642 - 652؛ 
239 و 296 و 297.
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آمـده اسـت. از ایـن ابـواب، تنهـا یـک یا دو باب برای مردم گفته شـده اسـت.1 به فرمودۀ 
امـام صـادق؟ع؟ کسـی جـز ائمه؟مهع؟ این علـم و دانش را نـدارد.2 هم چنین طبق روایت 
اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین؟ع؟، ابواب تعلیمی پیامبر؟لص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟، 
گذشته و آن چه تا روز رستاخیز رخ خواهد داد و نیز دانش  ابواب حالل و حرام و آن چه 

سـرآمد مرگ هـا و بالهـا و فصل  الخطـاب را شـامل می شـود.3 

کلینـی و صـدوق، »وراثـت« از  کـه نـزد برقـی،  گفتـه شـد، پـر واضـح اسـت  طبـق آن چـه 
منابـع مهـم علـم امـام به شـمار می آید. هم چنیـن از اهتمام ویژه ای که شـیخ صدوق در 
کـه از دیدگاه  تبویـب احادیـث »ألـف بـاب« نشـان داده، ایـن نکته قابل اسـتفاده اسـت 
وی، »وراثت علم« مهم ترین منبع علم ائمه؟مهع؟ محسـوب می شـود. وی در آثار خود و 
کرده اسـت. به عقیدۀ او، جانشـین  کید  در مقام های مختلف بر این نکته تصریح و تأ
پیامبـر؟لص؟ بایـد کسـی باشـد کـه در علـم شـریعت و مصالـح دیـن و دنیـا، بـه مخلوقی 
چـون مـا محتـاج نباشـد؛ پـس علـم امامـت بایـد بـه طـور کامـل از خـدا و شـخص رسـول  
خـدا؟لص؟ بـه دسـت آیـد و امام بدین وسـیله بـه حقایق، تنزیل، تفسـیر، تأویل، معانی، 
گاه باشـد.4  ناسـخ، منسـوخ، محکـم، متشـابه، حـالل، حـرام و دسـتورات قـرآن دانـا و آ
که از طریق  هم چنین خبر دادِن امام قبل از وقوع پیشـامدها، به واسـطۀ اخبارى اسـت 
کـه جبرئیـل از جانـب خـدا بـراى  کـرده اسـت؛ اّطالعاتـی  یافـت  پیامبـر خـدا؟لص؟ در

پیغمبـر آورده بـود، مربـوط بـه حوادثـی اسـت کـه تـا روز قیامـت پدید خواهـد آمد.5

کـرده، بیـان  گـزارش  کـه صـدوق از امـام صـادق؟ع؟  افـزون بـر ایـن مطالـب، در روایتـی 
گاه بـه حـالل و حـرام و آن چه مردم  شـده اسـت کـه زمیـن هیـچ گاه نمی توانـد از عالمـی آ
بـه آن احتیـاج دارنـد، خالـی باشـد و ایـن علـم از پیامبـر؟لص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه 

کلینـی ایـن روایـت را در کافـی نقـل نکـرده اسـت. ارث رسـیده اسـت.6 

1. همان، 1/ 297، ح 9.
2. صدوق، محمد بن علی، الخصال، 2/ 647، ح 37.

3. همان، 2/ 643، ح 22؛ همان، 2/ 646، ح 30. 
کله من اهلل عزوجل و من رسول اهلل؟ص؟« 4. همو، کمال الدین، 2/ 661: »فعلم اإلمامة 

5. همو، معاني األخبار، ص 102؛ همو، الخصال،  2/ 428.
6. همو، کمال الدین، 1/ 223، ح 15.
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برخـی از روایـات، بـه مکتوبـات دیگری اشـاره دارند که نزد اهل بیت؟مهع؟ موجود اسـت. 

تعـدادی از ایـن مکتوبـات، بـه ایشـان بـه ارث رسـیده اسـت. در ادامـه، ایـن مکتوبـات 

مـورد بررسـی قـرار می گیرند.

2_ 1_ قرآن

کـه ایشـان در روایـات  کریـم اسـت  از مهم تریـن منابـع مکتـوب نـزد اهل بیـت؟مهع؟، قـرآن 
ـُه 

َّ
ُکل ُقـْرآَن 

ْ
ـْم َیْجَمـِع ال

َ
ـُه ل

َ
ّن
َ
کلینـی در بـاب »أ متعـدد، علـم آن را بـه خـود نسـبت داده انـد؛ 

ـه « بـه نقـل برخی از این روایات پرداخته اسـت. 
َّ
ُکل َمـُه 

ْ
ُمـوَن ِعل

َ
ُهـْم َیْعل

َ
ّن
َ
ـُة؟مهع؟ َو أ ِئّمَ

َ ْ
 األ

َّ
ِإال

کـه قـرآن را همان گونه که نازل شـده، حفـظ کرده اند،  گـزارش کلینـی، تنها کسـانی  طبـق 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و ائمـۀ بعـد از ایشـان هسـتند.1 برخـی از روایـات، علـم جامـع به ظاهر 
کـرده و بـه ائمـه؟مهع؟ اختصـاص داده انـد.2 در  کریـم را از دیگـران سـلب  و باطـن قـرآن 
قـرآن، خبـر آسـمان و زمیـن و گذشـته و آینـده آمـده و بـه فرمـودۀ خـدای متعـال، بیـان هـر 
چیـزی در آن هسـت. طبـق فرمـودۀ امـام صـادق؟ع؟ علـم ایـن کتـاب از آغـاز تـا پایانـش 

نـزد ائمـه؟مهع؟ وجـود دارد، چنان کـه گویـی بـر کـف دسـت آنـان اسـت.3 

ٍء« بودن قرآن را بیان  ْ �ي
َ ا ِلكُّلِ سث ا�خ َ �ي ـ�بْ کـه »�تِ برقـی در کتـاب المحاسـن افـزون بر بیان روایاتـی 

کـه در آن بـه علـم ائمـه؟مهع؟ بـه باطـن و تفسـیر قـرآن نیـز  می کننـد، روایاتـی را نیـز آورده 
تصریـح شـده اسـت.4

کـه »علم الکتاب« نـزد ائمه؟مهع؟  در آثـار صـدوق نیـز بـه این مطلب تصریح شـده اسـت 

بـوده5 و در روایـات، ایشـان  بـا عبـارت »تبییـن کنندگان قرآن« توصیف شـده اند.6 

کـه در آن، ائمـه؟مهع؟ علـم خـود را بـه قـرآن اسـتناد  گرچـه در آثـار برقـی و صـدوق روایاتـی 

داده باشـند )ماننـد آن چـه از کافـی گفتـه شـد( بیان نشـده اسـت، اما از مجمـوع روایاتی 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 228.  .1
2. همان، 1/ 229.

3. همان.
4. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 1/ 270 و 273.

5. صدوق، محمد بن علی، االمالي، ص 565.
6. همو، الخصال، 2/ 479.
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کـه در آثـار ایـن دو بزرگـوار موجـود اسـت، انـکار این مطلب دشـوار اسـت؛ بلکه بـا در نظر 

گرفتـن مجموعـۀ روایـات، می تـوان مسـتند بـودن علـم ائمـه بـه قـرآن را نیز به دسـت آورد.

2_2_ کتب خاص

در پـاره ای از روایـات، ائمـه؟مهع؟ علـم خـود را بـه کتـب و صحیفه هایـی مسـتند کرده انـد 

کتاب جفر، مصحف علی؟ع؟ و مصحف  که آنها را به ارث برده اند. در این روایات از 

مـردم  از  بی نیـاز  نوشـته جات،  ایـن  وجـود  بـا  ائمـه؟مهع؟  اسـت.  شـده  یـاد  فاطمـه؟اهع؟ 

ِحیَفـِة َو  هسـتند و مـردم بـه آنهـا احتیـاج دارنـد.1 کلینـی در بابـی بـا عنـوان »ِفیـِه ِذْکـُر الّصَ

کـرده و صـدوق نیـز  گـردآوری  َجاِمَعـِة َو ُمْصَحـِف َفاِطَمـة؟اهع؟« ایـن روایـات را 
ْ
َجْفـِر َو ال

ْ
ال

در آثـار خـود بـه ایـن روایـات اشـاره کـرده اسـت.

أ( مصحف علی؟ع؟ 

که »مصحف علی؟ع؟« یا »کتاب علی؟ع؟« نیز نامیده می شود، از عناوینی  »جامعه« 

کلینی،  گزارش  کید شـده اسـت. بنابر  که در روایات مربوط به علم امام، بر آن تأ اسـت 

ایـن کتـاب بـه انشـای رسـول اهلل؟لص؟ و بـه خط امیرالمؤمنین؟ع؟ نوشـته شـده و اندازۀ 

کتاب را می رسـاند. در این  آن، هفتاد ذراع اسـت؛2 این تعبیر، حجیم و قطور بودن این 

صحیفـه، تمـام مسـائل حـالل و حـرام، حتی جریمـۀ یک خراش و نیز تمـام احتیاجات 

و نیازهـای مـردم موجـود اسـت.3 شـیخ صـدوق روایتـی در مـورد نشـانه های امـام نقـل 

انـدازۀ آن هفتـاد ذراع اسـت و در آن تمـام  کـه  کـه در آن، داشـتن »الجامعـة«  _  کـرده 

نیازهـای بشـر ثبـت شـده اسـت _  از عالمت هـای سـی گانۀ امـام دانسـته شـده اسـت؛4 

هم چنیـن در روایتـی آمـده اسـت کـه هیـچ کـس جـز پیغمبـر و وصـی پیغمبـر، نمی توانـد 
در آن بنگـرد.5

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 241 - 242، ح 6.  .1
2. همان، 1/ 239، ح 1.

3. همان، 1/ 239، ح 1 و 5 - 6.
4. صدوق، محمد بن علی، من الیحضره الفقیه، 4/ 419، همو، الخصال، 2/ 528.

5. همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 31.
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عبـارت »جریمـۀ یـک خـراش«،1 کـه تقریبـًا در تمامـی روایـات آمـده اسـت، اشـاره به این 
کـه ایـن صحیفـه، حـاوی تمـام مسـائل فقهـی مـورد نیـاز مـردم می باشـد.  مطلـب اسـت 
قابـل  کرده انـد،  نقـل  کلینـی و صـدوق  کـه  فقهـی متعـددی  روایـات  ایـن مطلـب، در 
مشـاهده اسـت؛ در ایـن روایـات، ائمـه؟مهع؟ بسـیاری از فروعـات و مسـائل فقهـی را بـه 
»کتـاب علـی؟ع؟« اسـتناد داده انـد.2 هم چنیـن بنابـر آن چـه برقـی از امـام صـادق؟ع؟ 
یانه نیز آمده اسـت.3 یانـه و نصـف تاز روایـت کـرده اسـت، در ایـن کتـاب سـزای یـک تاز

ائمـه؟مهع؟ عـالوه بـر مسـائل فقهـی، در مـوارد دیگـری نیـز کالم خـود را بـه کتـاب علی؟ع؟ 

روایـات،  ایـن  آمـده اسـت؛  این گونـه  کـه در کتـاب علـی؟ع؟  فرموده انـد  و  ارجـاع داده  

مسـائل اعتقـادی4 و اخالقـی5 را شـامل می شـود.

ب( مصحف فاطمه؟اهع؟

گفته اند، »مصحف فاطمه؟اهع؟«  که ائمه؟مهع؟ از آن سخن  یکی دیگر از منابع مکتوبی 

انـدوه  و  حـزن  رسـول خدا؟لص؟  شـهادت  از  پـس  کلینـی،  گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت. 

بـرای عـرض  امیـن  ازایـن رو، جبرئیـل  بـر قلـب حضـرت فاطمـه؟اهع؟ وارد شـد،  فراوانـی 

آینـدۀ  پـدر و  بـر ایشـان وارد می شـد و از جایـگاه  تعزیـت و تسـلی خاطـر آن حضـرت، 

یـه و فرزندانشـان خبـر مـی داد و کلماتـی از جانـب خداونـد بـه ایشـان القـاء و تحدیث  ذر

می کـرد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز هرآن چـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ می شـنید را می نوشـت و از 

آن نوشـته ها، صحیفـه ای تهیـه شـد.6 بـه فرمـودۀ امـام صـادق؟ع؟ انـدازۀ ایـن صحیفـه 

َخْدش .«
ْ
ْرُش ِفي ال

َ ْ
ی األ 1. »َحّتَ

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 3/ 175 و 505؛ همـان، 4/ 389؛ همـان، 5/ 136؛  2. ر.ک: 
صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن الیحضـره الفقیـه، 3/ 329 - 330 و 416 و 452؛ همان، 4/ 75 و 

150؛ همـو، معانـي األخبـار، ص 217.
3. برقی، احمد بن محمد، المحاسن،  1/ 273.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/ 407؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، التوحیـد، ص  4. ر.ک: 
459، بـاب النهـي عـن الـکالم و الجـدال و المـراء فـي اهلل.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 2/ 136 و 347؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، ثـواب  5. ر.ک: 
و 233. األعمـال، ص 220 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 240، ح 2؛ همان، 1/ 241، ح 5.  .6
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سـه برابـر قـرآن اسـت، ولـی یـک حـرف از قـرآن در آن نیسـت.1 در ایـن صحیفـه چیـزی 

بـه پیشـامدها بیـان شـده اسـت؛2  از حـالل و حـرام نیامـده، بلکـه در آن علـم مربـوط 

کـه بـر روی زمیـن به پادشـاهی می رسـد بـه همراه نـام پدرش  هم چنیـن نـام هـر پادشـاهی 

کرده  در آن صحیفه نوشـته شـده اسـت.3 در روایتی که صدوق از امام صادق؟ع؟ نقل 
نیـز بـه ایـن نکتـه تصریـح شـده اسـت.4

جایـگاه دیگـری کـه صـدوق در آن به »مصحف فاطمه؟اهع؟« اشـاره کرده، روایتی اسـت 

کرده اسـت؛5 وی  که دارا بودن مصحف فاطمه؟اهع؟ را یکی از عالمت های امام معرفی 

کرده، اشاره ای نکرده است. کلینی از این مصحف بیان  که  به توصیفات دیگری 

کتاب جفر ت( 

در پـاره ای از روایـات، از کتابـی بـه نـام »جفـر« یاد شـده اسـت. این کتاب مخزنی اسـت 

گذشـتۀ  کـه پـر از علـم و دانـش اسـت6 و علـم انبیـاء و اوصیـاء و علـم عالمـان  از چـرم 

بنی اسـرائیل در آن اسـت.7 هم چنیـن قضاوت هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و احکام میراث 

در آن ذکـر شـده اسـت.8 در برخـی روایـات، دو جفـر بـه نام هـای »جفـر سـفید« و »جفـر 

کلینـی، جفـر سـفید، زبـور داود، تـورات موسـی،  گـزارش  سـرخ« ذکـر شـده اسـت. بنابـر 

انجیـل عیسـی،صحف ابراهیـم، حـالل و حـرام و مصحـف فاطمـه؟اهع؟ را در بـر دارد و 
گشـوده می شـود.9 جفـر سـرخ شـامل سـالح پیامبـر اسـت و آن تنهـا بـرای خون خواهـی 

کــرده اســت. طبــق  کتــاب »جفــر« بیــان  گزارش هایــی از  شــیخ صــدوق نیــز در آثــار خــود 

1. همان، 1/ 239، ح 1.

2. همان، 1/ 240، ح 2.
3. همان، 1/ 242، ح 8.

4. صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، 1/ 207.
5. همو، من الیحضره الفقیه، 4/ 419؛ همو، الخصال، 2/ 528.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 241، ح 5.  .6
7. همان، 1/ 239، ح 1.
8. همان، 1/ 241، ح 4.
9. همان، 1/ 240، ح 3.
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کبــر« و »جفــر اصغــر« از نشــانه های مخصــوص امــام  کتــاب »جفــر ا گــزارش او، داشــتن 

ــۀ  ــت و در آن هم ــفند اس گوس ــت  ــری از پوس ــوده و دیگ ــز ب ــت ب ــی از پوس ــه یک ک ــت  اس

کســی ایجــاد  کــه شــخصی بــر بــدن  دانش هــا وجــود دارد؛ حتــی دیــۀ خــراش یــا اثــری 

یانــه در آن موجــود اســت.1  یانــه و یــک ســوم تاز یانــه و نیــم تاز می کنــد و دیــۀ یــک تاز

کنــون اتفــاق  کتــاب حــاوی علــم منایــا و مرگ و میرهــا و آن چــه تا افــزون بــر ایــن، ایــن 

ــد عزوجــل علــم آن را  کــه خداون ــوده  ــا قیامــت اتفــاق خواهــد افتــاد، ب افتــاده و آن چــه ت

بــه محمــد؟لص؟ و اهل بیــت؟مهع؟ ایشــان اختصــاص داده اســت.2 از ویژگی هــای دیگــر 

کــه هماننــد جامعــه، تنهــا پیامبــر یــا وصــی پیامبــر می توانــد در آن  ایــن کتــاب ایــن اســت 

کتــاب جفــر می فرماینــد: بنگــرد.3 در روایتــی امــام صــادق؟ع؟ پــس از بیــان ویژگی هــای 

امـروز صبـح در کتـاب جفـر نگریسـتم و در آن دربـارۀ تولـد قائم ما و غیبت 
کـه از طوالنـی  گرفتـاری مؤمنـان در آن زمـان و شـک هایی  او و طـول عمـر و 
شـدن غیبـت در دل هایشـان پدیـد می آیـد و بیشترشـان از دیـن بازگردنـد، 

کـردم.4 تأمل 

دارد  وجـود  اهل بیـت؟مهع؟  نـزد  نیـز  دیگـری  صحیفه هـای  شـد،  گفتـه  آن چـه  بـر  عـالوه 

گـزارش صـدوق، در یـک از آنهـا، اسـماء شـیعیان ایشـان تـا روز قیامـت و در  کـه طبـق 

صحیفـۀ دیگـری، اسـامی دشـمنان ایشـان تـا روز قیامت ثبت شـده اسـت.5 کلینی از 

گزارشی نیاورده است. این صحیفه ها 

از  مذکـور،  کتـاب  سـه  کـه  می شـود  برداشـت  این گونـه  شـد،  گفتـه  کنـون  تا آن چـه  از 

کلینـی در شـروع  کـه  سرچشـمه های علـم امـام بـه شـمار می آینـد؛ بـا توجـه بـه روایتـی 

َجاِمَعِة َو ُمْصَحِف َفاِطَمة؟اهع؟« بیان کرده اسـت، 
ْ
َجْفـِر َو ال

ْ
ِحیَفـِة َو ال »بـاب ِفیـِه ِذْکـُر الّصَ

کتـاب در دیـدگاه او پـی بـرد؛ در ایـن روایـت، راوی از امـام  می تـوان بـه اهمیـت ایـن سـه 

1. صدوق، محمد بن علی، من الیحضره الفقیه، 4/ 419؛ همو، الخصال، 2/ 528.
2. همو، کمال الدین، 2/ 353.

3. همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 31.
4. همو، کمال الدین، 2/ 353.

5. همو، من الیحضره الفقیه، 4/ 419؛ همو، الخصال، 2/ 528.



83

نهه
عها

عر
 هن

یس
رد

اه
دی

ظک
ی

د 
تهیت

کم
نهر

مهی
یرر

نه
لک

یمه
رکر

سـؤال می کنـد کـه آیـا علـم کامـل و حقیقـی این اسـت؟ امـام در جـواب می فرمایند: این 

کـه در هـر شـب و  کامـل و حقیقـی آن اسـت  کامـل نیسـت. علـم  علـم اسـت، ولـی علـم 

روز، دربـارۀ موضوعـی پـس از موضـوع دیگـر و چیـزی پـس از چیـز دیگـر، تـا روز قیامـت 

بـرای مـا پدیـد می آیـد.1 

نتیجه گیری

اندیشـمندان قـم در آثـار خـود، منابـع و سرچشـمه های متعـددی بـرای علـم امـام بیـان 

کنـون بیـان شـد، »تحدیـث و الهـام« و »وراثـت« دو  کـه تا کرده انـد. بـا توجـه بـه مطالبـی 

عنـوان مهـم در منابـع علـم امـام بـه شـمار می آینـد. 

کلینـی در کتـاب »الکافـي« روایـات متعـددی را دربـارۀ ایـن دو موضوع بیان کرده اسـت؛ 

کرده اسـت، روشـن می شـود که  اما با دقت در روایاتی که در مورد »تحدیث و الهام« نقل 

از نظـر وی »تحدیـث و الهـام« نسـبت بـه دیگـر منابع علم امام، منبع مهم تری می باشـد.

ث بـودن ائمـه؟مهع؟ را انـکار نمی کنـد؛ ولـی بـا توجـه بـه آن چـه وی در آثـار 
َ

  صـدوق محـّد

کـرده اسـت، ایـن مطلـب  کـه نقـل  کـرده و بـر اسـاس روایاتـی  متعـدد خـود بـدان تصریـح 

یافـت علـوم بـرای  کـه از دیـد وی، »وراثـت« مهم تریـن سرچشـمۀ در کامـاًل مشـهود اسـت 

امام اسـت. 

کمبـود منابـع و نیـز مشـترک بـودن عنـوان »احمـد بـن محمـد« بیـن احمـد برقـی و احمـد 

اشـعری، مانـع پی بـردن بـه دیـدگاه واقعـی برقی در باب منابع علم امام شـد؛ امـا از آن جا 

کـه از وی، هـم دربـارۀ منابـع الهامـی و هـم در بحـث وراثـت، روایـت نقـل شـده اسـت، 

کـه او نیـز بـه هـر دو نـوع منابـع علـم امـام، بـاور داشـته اسـت. می تـوان گفـت 

کـه اندیشـمندان قـم، بـا  کـرد  از نتایـج دیگـر ایـن نوشـتار می تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره 

کـه در ذکـر و اهمیـت منابـع علـم امـام داشـته اند، برخـورداری امـام از  وجـود اختالفاتـی 

علمـی خـاص و ویـژه  _ کـه از جانـب ملـک تحدیـث می شـود و امام از طریـق آن با عالم 

گذشـته و آینده خبر دارد _  را امری حتمی می دانسـته اند  ملکوت در ارتباط اسـت و از 

و انتسـاب ایـن علـم بـه امـام را غلـو نمی شـمرده اند.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 239 - 240، ح 1.  .1
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مصادر علم اإلمام من منظار علماء مدرسة قم الكالمية
)دراسة مخصصة حول البرقي، الكليني و الصدوق(

السید محمدمهدي الزیدي1

الخالصة:

اليختلف متكلمو اإلمامية في تمتع اإلمام بعلم خاص و متميز من جانب اهلل تبارك و تعالى. 
خرى 

ُ
ولكنهم لطالما إختلفوا في مسئلتين حول علم اإلمام: االولى إتساع علم اإلمام و األ

مصادر علم اإلمام. ُتذکر مصادر عديدة لعلم اإلمام في الروايات. ذکر علماء قم روايات في 
کتبهم و بّينوا مصادر علم اإلمام فيها.

يسعى هذا التحقيق على منهجية وصفية تحليلية أن يجيب على سؤال و هو أنه ما وجهة 
نظر علماء مدرسة قم الكالمية حول مصادر علم اإلمام؟ بعد دراسة أقوال ثالثة شخصيات 
بعد  التيارات  أن هذه  الى  التوصل  تم  قم،  على  فكرية حاکمة  تيارات  ثالثة  متميزة من 
قبولها علم اإلمام المتميز، إختلفت في بيان مصادر علم اإلمام حسب إتجاهاتها. المصادر 
اإللهامية و الوراثية ُتعدان عنوانان هامان لمصادر علم اإلمام أشار إليهما هؤالء المشايخ 

في مؤلفاتهم.

الكلمات المفتاحية:  علم اإلمام، مصادر علم اإلمام، مدرسة قم الكالمية، البرقي، الكليني، 
الصدوق.
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Resources for Imams’ Knowledge from the 
Perspective of Qom Rhetoric Scholars : a 

Case Study of Barghi, Kulayni and Sadooq

 Seyyid Mohammad Mahdi Zeidi 1

Abstract

The fact that Imams are in possession of special, infinite knowledge 
bequeathed from Almighty Allah is agreed upon among all Imami 
scholars. However, scholars have showed differing views on two 
pivotal issues namely the sphere of Imams knowelege and the source 
of Imams knowledge. Hadiths have singled out varied sources for 
Imams knowledge. Scholars in Qom religious school have quoted some 
hadiths and outlined the sources for Imams knowledge. The current 
study adopts a descriptive-analytical approach and seeks to find answer 
to the following question: what was the stance taken by Qom religious 
school scholars toward the two pivotal questions mentioned earlier. In so 
doing, the current paper investigated the viewpoints expressed by three 
prominent scholars representing three main ideological streamlines in 
Qom. The results show that all the main ideological thoughlines attributed 
special infinite knowledge for Imams. However, they expressed differing 
views with regard to the sources of Imams Knowledge according to the 
religious orientation they had. The two sources of Imams’ knowledge 
were “inspiration” and “heredity” as outlined by the above-mentioned 
scholars in the religious school. 

Key words:  Imam’s Knowledge, source of Imam’s knowledge, Qom 
Rhetoric school, Barghi, Kolaini, Sadooq. 
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