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 امام یرسول خدا )ص( در دانش االه یگاهجا یواکاو

 *محمدتقی شاکر
 **یعیرب یداهلل

 [09/80/59؛ تاریخ پذیرش: 80/80/59]تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یتیشخصک هکا  یژگیدهنده و شکل  یدر کنار عصمت دو مؤلفه اصل یصفت علم و آگاه

 یکتداربودن مرجع امام را عالوه بکر عدکده یهاست. ملتب امام یعهاز نگاه ش یامبرپ ینجانش
نگکاه بکا جوجکه بکه  یکن. ادانکد یحوزه م یندر ا یااله  حق انحصار  دارا یو علم ینید
اعتقاد با نظر بکه  ینا ییاست. چرا یافتهاستحلام  یعهش  امامت در منظومه باورها یگاهجا

. بکر شود یامام پاسخ داده م  برا یخاص و االه  مباد یرشو پذ یبارجباط امام با عالم غ
ع دانک  منکاب یماست پس از جقسک یدهکوش یلیجحل یلرد اساس، نگاشته حاضر با رو ینا

 یکقبپکردازد ککه از  ر یو علکوم ی( به آگکاهیقین)فر یاتها و روا امام، با استناد به گزارش
علم به احلکام  یات،و روا یاتاست. مطابق رهنمود آ یافتهانتقال  یبه امام عل یامبرپ

 بکه اممکه ا دکار اککرم یکامبرعلم به قرآن به واسطه پ ینو حالل و حرام و همچن
  دارد. از مباد اتموضوع یندر خصوص ا یر و جفس یینیامام نق  جب منتق  شده است و

دارد،  کننکده یینجع یانتقکال  نقشک یکااز آن   منکد در بدره دان  امام که رسول خکدا
اشکاره ککرد  یضاز ظاهر و با ن قرآن، کتاب الجامعة، الف باب و جفر اب یبه آگاه جوان یم

 ن است.آ ی و جحل یینکه نگاشته حاضر در مقام جب
 

 .یضعلم امام، الجامعة، قرآن، الف باب، جفر اب :ها هکلیدواژ

                                                                 
 14mt.shaker@gmail.com. مسئول( یسنده)نوقم  یثدانشگاه قرآن و حد یهکالم امام یدانش آموخته دکتر *

   ab33845@gmail.com. واحد شاهرود یمعارف، دانشگاه آزاد اسالم گروه یاراستاد **

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم / پژوهش 47

 طرح مسئله
اعتقاد و التزام به امامت مبتنی بر شناخت صحیح از مقام و خصایص امام استت. ححییت    
مفهوم و ماهیت امامت و بررستی شترایو و اوصتاف امتام بتر مویتوعاحی ماننتد ادلته         

. از ستویی بتا   (121و  121: 1831)یتزدی مطیت ،   د یرورت امامت منطقاً سبقت و حقدم دار
، و از سوی دیگتر، مستئیه   حوجه به مسئیه ختم نبوت، مویوع خالفت و والیت ائمه

شود. همچنین، اهمیت عیم امام در نظریه شیعی و نیتز   مبادی و منابع عیم امام مطرح می
تص به این مسئیه گویی به شبهات مخ حأثیر آن در فهم دیدگاه امامت شیعی و لزوم پاسخ

های عیم امتام استت. بته     وابسته به دریافت و فهم دقی  و صحیح از مبادی و سرچشمه
نظر امامیه، عیم امام شبیه عیم پیامبر است، بیکه یکی از منابع مهتم دانتش امتام عیتومی     

حرحیت  منتقت     نایافتنی است که از طری  پیتامبر بته جانشتینان ختود بته      گسترده و دست
 شود.   می
ن اعتقاد عالوه بر ادله عقیی و روایی عتام، پشتتوانه روایتی خاصتی دارد. متراد از      ای

اند که از طری  پیامبر یا طتر    روایات خاص، احادیثی است که به حبیین عیومی پرداخته
دیگر به وصی و خییفه االهی منتق  شده باشد. این احادیث عتالوه بتر بشرشتمردن نتوع     

نتقال و زمان آن نیز اشاره دارند. در ایتن روایتات برختی از    عیوم انتقالی، به کیفیت این ا
منابع عیوم امام برای یقین و اطمینان نزدیکان یا حتی برخی از مخالفان بته آنهتا نمتایش    
داده شده است. بر این اساس، پرسش از مبتادی دانتش امامتان شتیعه افتزون بتر اینکته        

ای از جان  مخالفان حصور شتود   ههحواند شب حواند دغدغه و کنکاشی طبیعی باشد، می می
کند. به هتر روی،   بودن و راهنمابودن کالم پیشوایان به حقیقت حشکیک می که در صواب

این پرسش نیازمند پاسخ است. بیشتر مسائیی که اندیشمندان درباره عیم امتام مطترح و   
یم امتام  بودن یا نبودن ع اند، در دو محور کیفیت عیم امام از لحاظ حضوری بررسی کرده

ای  زنتد و ستخن از مبتادی عیتم پیشتوایان شتیعه ستابقه        و همچنین کمیت عیم دور می
 طوالنی ندارد.

در حبیین منابع و ابزار دانش بر اساس آیات و روایات، خداونتد متعتال بترای ححصتی      
هایی قرار داده است. به حعبیر دیگر، منشأ دانش، هماننتد   دانش به صورت مطی ، ابزار و راه

دیگر چیزها، فقو خداوند سبحان است، امّا ححصی  و سرازیرشدن آگاهی بته روح و  همه 
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واسطه یا باواسطه. لزوم آگاهی و عیتم امتام    یابد: بی قی  انسان به دو گونه اصیی ححق  می
های امام گره خورده است که در پیوند با  از مسائ  گوناگون، در روایات به یکی از ویژگی

ارد؛ یعنی مسئیه لزوم اطاعت کته از لتوازم عقیتی و نقیتی مفهتوم      امت و جامعه برگشت د
طبیعتی بترای رهبتر و امتام      در حفهیم لزوم دانش گسترده و فتو   امامت است. امام باقر

واهلل ال یکون عالم جاهالً ابداً، عالماً بشیءٍ و جاهالً بشیءٍ، ثتم قتال: اهلل   »فرماید:  جامعه می
یفرض طاعة عبد یحج  عنه عیم ستمائه و اریته، ثتم     اج  و اعز و اعظم و أکرم من أن

 (.2، ح120: 1040؛ صفار، 1، ح1/212: 1041)کیینی، « قال: الیحج  ذلک عنه
های مربوط به مدیریت عمومی جامعه  یرورت عیم و آگاهی امام منحصر در آگاهی

 هتا مقتضتی برختورداری از    نیست، بیکه شئون امام در ارحباط بتا دیتن و دنیتای انستان    
رو شیعه معتقد است عیم امام شبیه عیم پیامبر است  های مربوط به آن است. از این دانش

پس از پذیرش  1کند. که آیات و روایات فراوانی از فریقین هم بر این مویوع داللت می
شتود کته:    مندی امام از عیم االهی، این پرستش مطترح متی    شدن یرورت بهره و روشن

ژه )خدادادی و عیم لدنی( امام چیست؟ سرچشتمه عیتم   وسائو و ابزار حصول عیوم وی
واستطه.   و عیتوم بتا   2واستطه  حوان از یک نگاه به دو دسته حقسیم کرد: عیوم بی امام را می

حتوان در دو گتروه جتای داد: عیتوم انتقتالی از       واستطه را متی   دسته دوم یعنی عیتوم بتا  
بندی بر اساس مح  صتدور   عیوم ایصالی به واسطه روح و فرشته. این حقسیم  ؛پیامبر

کننتده معرفتت و عیتم صتورت      و راه و شیوه دریافت عیم و آگاهی و بر اساس عریته 
 4یا نحوه و کیفیت دریافت ایشان. 3گرفته است، نه بر اساس زمان یا مکان آگاهی امام

آید، عیم هر امامی به امام بعد از ختود منتقت     طب  مبنایی که از روایات به دست می
بته عنتوان جانشتین اول پیتامبر از      یابی و معرفت امام عیتی  رو آگاهی ز اینشود. ا می

بختش آگتاهی    های گونتاگون( نتیجته   عیوم نبوی )به طری  عادی و غیرعادی و به گونه
یتابی، اتاهر روایتات     از آن عیوم خواهد بود؛ گرچه در زمان این آگتاهی  حمامی ائمه

یتی ادعتای مرجعیتت عیمتی انحصتاری      حوانتد چرا  متفاوت است. پیامد این کنکاش می
امامان شیعه را با ادله اثبات کند و مجهوالحی چند در این حوزه را نشان دهد. در نگاهی 
کیی و کالن، عناوینِ کتاب الجامعة، صحف و کت  انبیا، الف بتاب و عیتم بته قترآن در     

 گیرد. به امام جای می گروه عیوم انتقالی از پیامبر
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 دانش امام، دانش نبی
ای  های اصیی انتقال عیم به امام است و بته عنتوان سرچشتمه    یکی از راه پیامبر اکرم

شود که عیوم و معارف گوناگون و مخصوصی را به جانشتینان   برای عیم امام شناخته می
پس از خود انتقال داده است. بررسی عیوم انتقالی از پیامبر به امتام در شتناخت جایگتاه    

کند. در ادامه دالی  انتقال عیم به  اهمیت خود را نمایان می امامت و مسئیه نص و نص 
شتود. بتر    در سه حوزه اصیی معارف دینی بررسی متی  به امام عیی واسطه پیامبر

مقترر باشتد، آن دانتش بترای      اساس مبانی روایی هر مبدأ دانشی که برای امام عیتی 
 .(084-1/113: 1041)نک.: کیینی، نیز ثابت است  سایر ائمه

 . آشکار و نهانِ قرآن1

در عظمت و بیندی رحبه قرآن همین بس که آخرین کتاب حشریع خدا بتر آفریتده برحتر    
معرفی کرد. اما آیا آگتاهی از  « بیانگر همه چیز»االهی، خاحم پیامبران، نازل شد و خود را 

قرآن به افراد خاصی عطا شده است؟ و آیا قرآن عیوم ویژه و مخصوصی دارد کته همته   
 ها به آن معارف دسترسی ندارند؟ سانان

برخی از آیات قرآن حصریح دارد که عیم و آگاهی از قرآن به گروه خاصی عطا شده 
؛ 08؛ نتک.: رعتد:   04)عنکبتوت:  « ب  هو آیات بینات فی صدور التذین اوحتوا العیتم   »است: 

را قرین  . این گروه همان کسانی هستند که خداوند اطاعت و پیروی از ایشان(1عمران:  آل
هتا و انتواعِ گونتاگون و کوچتک و      اطاعت خود و پیامبر گرامی خود قرار داد و پییتدی 

بزرگِ زشتی و رجس را از ایشان دور کرد. از بهترین دالی  انتقال دانش کامت  قترآن از   
اشتاره کترد.    حتوان بته مصتحف امتام عیتی      می به امام عیی طری  رسول خدا

و پس از آن، حدوین قرآن کته   یات حضرت رسولنخست باید دانست که در زمان ح
صتحابی در   28ای که نتام   گرفت، نسبتاً رواج داشت؛ به گونه با نام مصحف صورت می
 . در روایات، از قرآنی به نام مصحف عیتی (14: 1834)ایازی، این باره ثبت شده است 

یز بتوده استت   یاد شده که عالوه بر حرحیبی خاص، شام  حوییحاحی درباره آیات قرآن ن
حتوان   اختصار می  را به کنیم. خصوصیات مصحف عیی های آن اشاره می که به ویژگی

 به دو گروه حقسیم کرد.
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، های کیی شام  فراگیری حمام قرآن، کتابت آن بته دستت حضترت عیتی     ویژگی
شدن آن میان دو لوح )جید(، و مشتم  بر مطالبی در حاشیه آیات. این مصحف بر  جمع

آوری شتد. حتدوین    و به دستور حضترت گترد   های موجود نزد پیامبر فهاساس صحی
مصحف برای استفاده مسیمانان صورت گرفتت، هرچنتد بتا استتقبال غاصتبان خالفتت       

 .(11-14: 1841)نک.: شاکر، مواجه نشد 
های خاص آن چنین است: حدوین آن بر اساس حرحیت  نتزول، ذکتر ناستخ و      ویژگی

شتمال بر حنزی ، بیان محکم و متشابه، حفصتی  احکتام، ذکتر    منسوخ، اشتمال بر حأوی ، ا
 .(11)همان:  اسامی اه  ح  و باط ، امالی پیامبر و خو عیی

در انتقال معارف کام  قرآن به پیشتوایان   از جمیه روایات بیانگر نقش رسول خدا
ت آیته  سیونی عن کتاب اهلل فواهلل ما نزلت »در این زمینه است:  امامیه، سخن امام عیی

 من کتاب اهلل فی لیت  و ال نهتار و ال مستیر و ال مقتام اال و قتد أقرانیهتا رستول اهلل        
 ، 220، 1/10: 1041؛ و نتتک.: کیینتتی، 1113، ح128: 1010)طوستتی، « فعیمنتتی حأوییتته و حنزییتته

 ، 1/11: 1834؛ عیاشتتتتتی، 88، ح118، 1، ح01: 1040؛ صتتتتتفار، 141، ح1/002؛ همتتتتتان: 0و  8ح
از متتن دربتتاره  . »(14، ح41، 21، ح33، 14، ح31، 8، ح34/14: 1040؛ مجیستتی، 1، ح1/11، 18ح

 ای در شت  یتا روز و در راه یتا حوقفگتاه نتازل       کتاب خدا پرسش کنید که به ختدا آیته  
نشد، مگر آنکه پیامبر آن را برای متن قرائتت کترد، پتس حأویت  و حنتزییش را بته متن         

 «.آموخت
عیتم حفستیر قترآن را از دیگتران نفتی       کته ائمته  شود  البته از روایات استفاده می

 اند: اند، اما برای عیم و آگاهی خود از حفسیر قرآن دو ویژگی بیان کرده نکرده
. عمومیت و جامعیت آگاهی ایشان در برابر آگاهی برخی افراد از بعضی آیات کته  1

 آگاهی ناقص است.
و فهم نادرستت یتا حفستیر     بودن حفسیر امامان شیعه در برابر آگاهی ناصحیح . متقن2

؛ صدو ، 32و  1/211: 1048؛ طبرسی، 114: 1010؛ طوسی، 211: 1812 )نک.: صدو ، انّی از قرآن 
: 1834؛ عیاشی، 2، ح1/218؛ همان: 1/10: 1041؛ کیینی، 342، 120، 131: 1011؛ هاللی، 1/230: 1841

 .(1، ح140: 1040؛ صفار، 3، ح1/11
و قرآن را عِدل هم، در کنتار هتم و    است که اه  بیتدلی  بر این گفتار روایاحی 

؛ 8، ح1/248: 1041)کیینتی،  ، حتدیث ثقیتین   (014: 1010)طوستی،  داند  جداناشدنی از هم می
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حرین سند بر این ادعا است. همچنین، قرآن کریم خبر از  بهترین و متقن (1، ح2/010همان: 
حتوان   در لستان روایتات نیتز متی    دهد. این حقیقتت را   وجود حأوی  برای آیات قرآن می

)عیاشتی،  مشاهده کرد که در روایات از آن بیشتر به عنوان بطن یا بطون یتاد شتده استت    
؛ همتان:  11، ح34/38: 1040؛ مجیستی،  114: 1011؛ هاللی، 1/143: 1011؛ بحرانی، 11و  1/2: 1834
رَف و حأویت   . این مطی  در روایات اه  سنت بیشتر بتا حعتابیر ستبعشةَ اشحت    (80، ح34/44

 (.3-2/1: 1040)نک.: سیوطی، کتاب بیان شده است 

 . دانشِ شریعت2
شتود، از دو مجترای    شریعت یا قانون االهی که از آن به احکام حالل و حرام نیز یاد می

به پیشوایان شیعه انتقال یافته است که یکی مستیر دانتش    اصیی به واسطه رسول خدا
رسمی )عیم لدنی( است. در هتر دو مجترا رستول    شفاهی و دیگری مجرای ویژه و غیر

 محوریت در انتقال را بر عهده داشته است. خدا

 کتاب الجامعة. 1. 2
ای از  کتاب یا مصحف الجامعة از عناوین مؤکد روایات درباره عیم امام است، که نشتانه 

خوانتده شتده    اثتری از رستول ختدا   « جامعة»پیوند عمی  میان امامت و نبوت است. 
: 1040)صتفار،  « همانا جامعة اثری از پیتامبر استت  »؛ «انما هو اثر عن رسول اهلل: »است
 .(21، ح101؛ همان: 8، ح184

 های جامعة آمده است: در بیان ویژگی

را کته بته    شتدن ستخنان حضترت    و نگاشتته  امالی جامعة را پیامبر .1
 دار بود.عهده شده است، امام عیی صورت خصوصی بیان می

، 101)همتان،  بر روی پوست شتر یتا گوستفند    شدن کیمات پیامبر نوشته .2
 .(18، ح104، 14ح
استت   اندازه این صحیفه، از نظر طول هفتاد ذراع، به اندازه ذراع پیتامبر  .8

 .(1، ح1/201: 1041؛ کیینی، 1، ح118)همان: 
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 . محتوای جامعة1. 1. 2
های حدیثی ثبتت شتده    ی در کتابهای متفاوح حبیینِ مویوع و محتوای جامعة با عبارت

؛ صتفار،  12، ح01، 28، ح21، 18، ح28، 4، ح21/22: 1040؛ مجیستی،  1، ح118: 1040)صفار، است 
فیها ک  حالل و حرام و ک  شیء یحتاج الیته النتاس حتتی    : »(3، ح100و  8، ح102: 1040

، 100: 1040فار، ؛ نک.: صت 8، ح111: 1040؛ صفار، 1، ح1/283: 1041)کیینی، « االرش من الخدش
 .(11ح 103، 11ح

گونته میتان    ، نقطه حعارض«ها حمام حالل و حرام»، و «های مردم حمام نیازمندی»حعبیر 
حعابیر احادیث در خصوص محتوا و مویوع جامعة است. با حوجه به ختانواده احادیتث   

حوان ادعا کرد محتوای اصیی جامعة احکام حتالل و حترام شترعی     مربوط به جامعة، می
 اند از: است. شواهد این گفتار عبارت

مندی از جامعة، از فقها و بزرگان فقهتی   . روایاحی که پیشوایان شیعه را به دلی  بهره1
خود را بتا حوجته بته     اند. در این روایات ائمه ها برحر دانسته دیگر مذاه  و گروه

اند و عیتم   ها دانستهنیاز و برحر از سایر فق در اختیار داشتن جامعة و استفاده از آن، بی
نداشتن به جامعتة، عیمتی نتاقص و آنهتا را      فقهای دیگر مذاه  را به دلی  دسترسی

 .(88، ح111و  14، ح111و  11، ح101: 1040)صفار، اند  معرفی کرده نیازمند به ائمه
عبارات پایانی بیشتر احادیث، که در حمام این روایات به یک مضمون آمده است، . 2

ای استت کته    خراش و آسی  جزئی روی پوست بدن است. این قرینه مسئیه جریمه
محتوای این صحیفه یا کتاب را حمام مسائ  فقهی در بر گرفته که متردم بته آن نیتاز    

حرین مسئیه از عیتوم و مویتوعات دیگتر     دارند. در غیر این صورت الزم بود جزئی
 نیز حداق  در برخی روایات ذکر شود.

طعات و جمالحی از جامعة بیان شتده استت کته مالحظته و     در برخی احادیث، ق. 8
دقت در این جمالت، که فقو بازگویی مستائیی چنتد از احکتام و عبتادات استت،      

، 111، 11و  10، ح101، 1، ح108)همتان:  دهنده محتوای جامعة و قرینه بر آن است  نشان
 .(0، ح1/201: 1041؛ کیینی، 10و  11، ح111، 21، ح113، 11ح
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دهتد محتتوای اصتیی و محتوری مستائ        ها، شواهدی است که نشان متی  نهاین قری
جامعة را ابواب حالل وحرام یا همان فقه در بتر گرفتته استت. البتته بتر قترائن متذکور        

 حوان افزود. های دیگری هم می قرینه

 . الف باب2. 2

کتی  روایات مشهور به هزار باب عیم )الف باب( از روایات پرحعدادی است که بیانگر ی
بابویته   آمده است کته ابتن   المناق است. در کتاب  دیگر از منابع و مجاری عیوم ائمه

طری  این خبر را روایت کرده است  11از  بصائر الدرجاتطری  و در  20از  خصالدر 
: 1432)نک.: حیتی،  است  . در کت  اه  سنت نیز، این روایت نق  شده(2/81: 1023)عیوی، 

و برختی صتحابی    باب آن است که بارهتا از زبتان عیتی    . ویژگی روایات الف(204
بیان یا نق  شده است. همه روایاحی کته در   و حعدادی از همسران حضرت پیامبر

کننتده آنهتا را    و دریافتت  دهنده عیوم را پیامبر اکترم  این زمینه وارد شده است، انتقال
 اند. بیان کرده امام عیی

امکتان   یگانه وصی و خییت  حضترت رستول   این عیم، عیمی ویژه بوده و برای 
پتذیرفتن ایتن انتقتال و فراگیتری دانتش، افترادی از        رو بعد از پایان ححق  داشت. از این
مترا هتزار در از دانتش    »فرمودنتد:   وشنود پرسیدند. حضرت عیی محتوای این گفت

صتفار،   ؛3/101: 1041)کیینتی،  « گشاید آموخت که هر دری هزار دروازه دیگر از عیم را می
حدثنی بالف باب : »(101؛ همان: 21، ح2/108: 1048؛ صدو ، 3، ح840، 8و  2و  1، ح818: 1040

وگوی عادی درباره چنین مویوع عظیمتی   گفت«. من العیم یفتح ک  باب الی الف باب
 هتا زمتان نیتاز دارد، و اختذ      هتا بیکته ستال    هتا بتدون شتک بته ستاعت      با این ویژگتی 

 ساده و عادی نیست. در روایات بیان شده است کته کستی آگتاه     و دریافت حمام آنها نیز
  . حضترت عیتی  (81، ح2/103: 1048)صتدو ،  ای نیستت   و عالم به چنین عیم گسترده

 دادن و بیان آن را به دیگران نتدارد و نتام آن عیتم را استرار و      فرماید اجازه اطالع نیز می
 ،843: 1040)صتفار،  « ستر رستول اهلل  فیم آکن ألطیعکما عیی »نهد:  می اهلل راز رسول

 .(1ح

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 85/  امام یرسول خدا )ص( در دانش االه گاهیجا یواکاو

 های روایات الف باب . گونه1. 2. 2
 حوان به طور کیی به دو گروه حقسیم کرد: روایات الف باب را می

دادن یک باب )در( یا یک حتدیث   گفتن و حعییم دسته اول؛ روایاحی که در آنها سخن
حعبیر برختی روایتات هتزار    بیان شده و از آن، هزار باب )یا به  یا یک حرف به عیی

شتود و از آن هتزار بتاب، هتزار بتاب دیگتر        حرف یا هزار کیمه( گسترده و گشوده می
 «.حدثنی بابا یفتح الف باب ک  باب یفتح الف باب: »(848: 1040)صفار، شود  نمایان می

گیرد و در آنها از یتک بتاب یتا یتک      دسته دوم؛ روایاحی که اکثر روایات را در بر می
سخنی به میان نیامده است؛ بیکه از ابتدا حعییم و ححدیث هزار بتاب مطترح استت    کیمه 

شتود و   که از هر یک از آن هزار باب )هزار دروازه عیم(، هزار بتاب دیگتر آشتکار متی    
 «.حدثنی بالف حدیث یفتح ک  حدیث الف باب: »(218)همان: جوشد  می

شتده در کتتاب    کیمات مطرح حوان از بندی میان این دو دسته از احادیث می در جمع
فتح لی مفتتاح  »گونه روایت شده است:  سییم بن قیس کمک گرفت. در کتاب سییم این

برای من کیید هزار در عیم گشوده شد که »؛ «الف باب من العیم ک  باب یفتح الف باب
 . در این روایات ستخن (341؛ نک.: همان: 343: 1011)هاللی، « گشاید هر بابی هزار در را می

از کیید و مطیبی اساسی است که نمایانگر و گشاینده هزار باب عیمی است کته از آنهتا   
آموزی را نباید چیزی طبیعتی   شود. این گونه عیم هزاران دروازه دیگر از عیوم آشکار می

شمرد، هرچند در بیان این عیوم از الفاظ و حروف و کیمات معمول نیز بهره برده شتود؛  
رستد ایتن بیتان     ایات نیز اشاراحی به این مطی  دارند. به نظر میگونه که برخی رو همان

در « حتدّثنی »)آشکارشدن ابواب عیم از یک باب و مطی  اساسی( بتا حوجته بته حعبیتر     
زمتان کوحتاه، کته یتک روز مانتده بته        حعدادی از روایات و ححق  این ححدیث در مدت

عاحی از آن انجتام  یا روز آخر حیات آن حضترت و در لحظتات و ستا    رحیت پیامبر
در روایتات  « یفتح ک  باب الف باب»یافته است، بیانی سازگارحر با روایات است. حعبیر 

گیترد،   فهماند که هر باب از هزار باب اول، اص  یا مطی  جامع و کامیی را در بر می می
 شود. ای که از آن هزار باب دیگر از عیم باز می به گونه

در غال  روایات صیغه فع  به صورت مضتارع آمتده    با حوجه به این مطی  و اینکه
شود عیوم انتقالی همراه با حفصی  آن نبوده است، هرچند از این ویژگی  است، دانسته می
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ستاز آفترینش فهتم و دانتش      بختش و زمینته   مند بوده است که ححق  و خصوصیت بهره
 بسیاری از دروازهای عیوم باشد.

کنند که ایتن گستترش پتس از آن     ت داللت میکاررفته در روایا همچنین، جمالت به
؛ 1/114: 1831)صتدو ،  « فاء»کاربردن حرف  شود؛ به زمان با آن محق  می دریافت، و نه هم

رستانند   و همچنین چینش کیمات روایات چنین داللتتی را متی   (2/113: 1044طاووس،  ابن
استودعت التف  »و  «عیمنی الف باب یفتح ک  باب الف باب»؛ مانند: (181: 1812)صدو ، 

؛ 8ب:  1018)مفیتد،  « مفتاح یفتح ک  مفتاح الف باب یفضی ک  باب الی التف التف عهتد   
 .(121: 1010؛ طوسی، 2/241: 1023عیوی، 

 . محتوای کالن الف باب2. 2. 2

کند که ابتواب حعییمتی بته ایشتان از طریت        داللت می روایت اصبغ بن نباحه از عیی
هایی از گذشتته و آینتده استت،     های االهی و آگاهی حرام ، شام  حالل وپیامبر اکرم

، منحصتر بته ایتن    به امام عیی هرچند باید ادعا کرد طب  روایات، حعییمات پیامبر
 .(841: 1040؛ صفار، 84، ح2/101: 1048)صدو ، مویوعات نبوده است 

رام شود که هزار باب عیم فقو منحصر به عیم حتالل و حت   از این روایت استفاده می
؛ صفار، 03، ح111، 21، ح2/100: 1048)صدو ، شود  نیست، بیکه عیومی گسترده را شام  می

. (341: 1011؛ هاللی، 10، ح813، 11، ح841: 1040؛ صفار، 2/101: 1044؛ راوندی، 1، ح844: 1040
)صتدو ،  از نکات دیگر، آشکارشدن و اهور فقو یک باب یا دو باب از آن ابواب است 

که این واقعه نیز دلییتی بتر    (0، ح843، 11، ح841: 1040؛ صفار، 21، ح101 ، 02ح 2/114: 1048
عباس، که چندین بتار   ابن (.4، ح1/241: 1041)کیینی، گستردگی و عظمت این ابواب است 

، در عظمتت ایتن دانتش و    (2/111: 1830)نک.: نباطی بیایی، راوی روایت الف باب است 
و ( 341: 1011)هاللتی،  داند  از درک و فهم آن عاجز میآگاهی، یمن حأیید آن، خودش را 

سمعت من عیی حدیثاً لم ادر ما وجهه و لتم انکتره ستمعته یقتول ان رستول      »گوید:  می
«. اسر الی فی مریه فعیمنی مفتاح الف باب من العیم یفتح کت  بتاب التف بتاب     اهلل

طبیعی داشتن آن، بتا   بودن یا منشأ فو  و طبیعی غزالی نیز در حوصیف این دانش عیی
دانستن آن، معتقد به االهی و لدنی )از نزد خدا( بودن ایتن   پذیرش این روایت و صحیح
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حتا:   طاووس، بتی  )ابنکند  معرفت و آگاهی است و با حجیی  و احترام از این مویوع یاد می
 .(1/181: 1044؛ همو، 230

درباره روایت التف بتاب   ای که برخی عیما و اندیشمندان را به حبیین و حوییح  نکته
ویژه گروه معتزله، بر صحت قیاس و اجتهتاد بتا    واداشته، استدالل برخی از اه  سنت، به

استناد به همین روایات است. چنین برداشتی باعث شده است فرزانگان شیعه مقصتود و  
 .(04/124: 1040)نک.: مجیسی، منظور روایات الف باب را حبیین کنند 

آیتد، چهتار    گونته عیتم پدیتد متی     هایی که از این یافتن دانش درباره چگونگی ححق 
 دیدگاه مشهور مطرح است:

 به واسطه خود پیامبر اکرم .1
 وجوی حضرت عیی با حفکر و جست .2
 اند. های هزاران باب بوده هزار باب اصیی، نشانه و عالمت .8
: 1830)نبتاطی بیایتی،   کردن به صورت اجمالی حعییم داده شده است  شیوه حکم .0

8/244). 
حوان، با حوجه به محتوا و شاکیه مویوعات عیم الف باب، بتیش از یکتی    هرچند می

 .(114-111: 1841)نک.: شاکر، از این اقوال را پذیرفت 

 . صحف انبیا )جفر ابیض(3
دهتد   سوره طه از بیانگربودن قرآن درباره حقای  کت  آسمانی گذشته خبتر متی   188آیه 

. بر این اساس، آیه متذکور از آگتاهی   (8/823: 1011 یض کاشانی، ؛ ف10/204: 1011)طباطبایی، 
دهد و قترآن را مشتتم  بتر عقایتد حت  و       غیبی و االهی پیامبر از صحف اَولی خبر می

کند که حمامی پیامبران بتر آن اجتمتاع و احفتا  داشتتند و ایتن       اصول احکامی معرفی می
؛ 3/148: 1011)آلوستی،  دانتد   متی مویوع را شاهدی برای حقانیت قرآن و ادعتای پیتامبر   

. مفستران متراد از صتحف اولتی را     (1/211: 1041 ؛ زمخشتری،  18/144: 1043ابوالفتوح رازی، 
؛ فتیض کاشتانی،   10/204: 1011)طباطبایی، اند  حورات و انجی  و سایر کت  آسمانی بیان کرده

 .(1/004حا:  ؛ حقی بروسوی، بی3/148: 1011؛ آلوسی، 8/823: 1011 
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کند بر اینکه عیم هر پیتامبری بته پیتامبر پتس از ختود و       وایات فراوانی داللت میر
بته کتار رفتته    « بتردن  ارث»و « رسیدن ارث»شود. این انتقال با حعبیر  اوصیای او منتق  می

. در روایتات ایتن انتقتال عیتم، فقتو      (0، ح221، ص3-1، ح228-1/221: 1041)کیینی، است 
اند عیمی که با آدم ابوالبشر به زمین  ته نشده، بیکه گفتهشده دانس مخصوص عیوم نگاشته

 .)همان(آمد، عیمی ماندگار و باقی در زمین است که به انبیا و ائمه به ارث رسیده است 
هتایی مثت     های آسمانی پیامبران گذشته مانند حورات، زبور، انجیت  و صتحیفه   کتاب

واسطه انتقتال آن   یامبر اکرمصحف موسی و ابراهیم از جمیه عیوم مکتوبی است که پ
، 8و  1، ح1/228)همتان:  است و هر امامی واسطه انتقال به امام بعدی است  به امام عیی

هتا در برختی روایتات بتا عنتوانِ       هتا و صتحیفه   . از این کتاب(1، ح211، 1و  1و  0، ح221
یاد شده است. طبت  برختی روایتات، جفتر ابتیض شتام  زبتور،        « جفر ابیض»مختصرِ 

را  های موسی و ابراهیم است. برخی روایات، مصحف فاطمه رات، انجی ، صحیفهحو
. در برختی دیگتر   (1، ح114: 1040؛ صفار، 8، ح1/204)همان: اند  نیز ذی  جفر ابیض نام برده

های االهی قب  از حورات و انجی  ذی  عنتوان جفتر ابتیض قترار      از روایات، حمام کتاب
: 1831؛ اربیتی،  230: 1844؛ طبرستی،  2/131التف:   1018؛ مفیتد،  2/812: 1048)طبرستی،  اند  گرفته

« جفتر ». روایاحی دیگتر بتا حعبیتر    (2/340: 1044؛ راوندی، 1/214: 1811؛ فتال نیشابوری، 2/114
انتد   دانسته اهلل و مصحف فاطمه آن را شام  سالح و کت  رسول« أبیض»بدون صفت 

هتا دربرگیرنتده مطتالبی     شود که آن صحیفه می . از روایات استفاده(4، ح110: 1040)صفار، 
: 1812 ؛ صتدو ،  8، ح1/114: 1041)کیینتی،  انتد   ارزشمند و مبانی و دالی  معارف االهی بوده

در حمام صحف انبیتا   . همچنین، در روایات بیان شده است که والیت عیی(11، ح134
گونته کته طبت      همتان  ،(1، ح12: 1040؛ صتفار،  1، ح1/081: 1041)کیینتی،  مطرح شده است 

، 011: 1843)صتدو ،  روایات، شواهدی از کت  انبیای ساب  بر این مویتوع داللتت دارد   
 .(8، ح1/111: 1041؛ کیینی، 11، ح134

 شود: عنوانی است که شام  دو دسته از کت  می« جفر ابیض»شاید بتوان گفت 
کتتاب  ای کته آگاهتان بته زبتان آن      پتذیر بتود، بته گونته     ای که قرائت دسته .1
حوانستند آن را قرائت کنند و مطالبش را بفهمند؛ مث  کت  حورات و انجیت    می

 .(24، ح21/131: 1040؛ مجیسی، 0، ح821، 11، ح181: 1040)صفار، 
 هایی که به صورت رمز و اشاره بود. دسته دوم نوشته .2

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 81/  امام یرسول خدا )ص( در دانش االه گاهیجا یواکاو

آید، این استت کته جفتر )مقصتود کتت  و       به هر حال، آنچه از روایات به دست می
 انبیا است( شام  عیم گسترده و فراوانی بوده است. ابوعبیده از امتام صتاد   صحف 
آن پوششی از پوست گاو استت  »کند که حضرت در پاسخ راجع به جفر فرمود:  نق  می

: 1040؛ مجیستی،  1، ح1/201: 1041؛ کیینتی،  1، ح118: 1040)صتفار،  « که سرشار از عیم استت 
هتای   ز مضمون و محتتوای کتت  انبیتا بته گونته     ا . آگاهی و اطالع ائمه(12، ح21/01

، 1، ح804، 4-1، ح180-182: 1040؛ صتفار،  1، ح801: 1812 )صتدو ،  مختیفی بیان شده استت  
. گویا دلی  نیاز (0و  8و  1، ح21/134: 1040؛ مجیسی، 830، ش1/811: 1011 ؛ حسکانی، 8، ح801

بودن آن مصاحف بر حقای  و  م داشتن امام از عیوم انبیای ساب  افزون بر مشت به آگاهی
)نتک.:  خوانتد   متی « هتدایت »گونه که قرآن، حورات را با عنتوان   های االهی )همان هدایت
المرسیین است، با کمتک   ها یا اثبات حقانیت دین خاحم ( به دلی  نیاز سایر امت(00مائده: 
)دییمتی،  استت  ها و دالییی که در کت  انبیای گذشته برای این امر قترار داده شتده    نشانه
، بتروز و  (24؛ انعتام:  101)بقتره:  . نشانه این دیدگاه عالوه بر حصتریح آیتات   (2/841: 1012

اهور این حقای  از زبان امامانی است که شرایو الزم را برای حبیین این مویتوعات بته   
 5اند. دست آورده

 نتیجه  

کته بته حعبیتری    یافتن بعثت مقتضی آن است که دانش مرحبو به رستالت و نبتوت،    پایان
های مربوط به  همان هدایت عام است، با خاحمیت به احمام رسیده باشد؛ در نتیجه آگاهی

المرسیین محق  شده است. ایتن مستئیه    دین و شریعت در هر سطح آن فقو از راه خاحم
اقتضا دارد مبادی و مجاری امام در کیفیت آگاهی از عیم به کتاب مبتین یتا همتان لتوح     

حوان از سویی حمام عیوم امام را عیمی ختدایی و   حصویر شود. یعنی می محفوظ دو گونه
الکتاب دانستت   الکتاب و عیم بودن به حمامی کتاب مبین و ام به حعبیر برخی روایات عالم

و از سوی دیگر گروهی از عیوم امام، مثالً حالل و حرام، حشریع و حقنتین، را از جانت    
شتده   رچه این عیم پیامبر عیمی است برگرفته و نتازل پیامبر و به واسطه ایشان دانست. گ

شدن و ححق  آگاهی امام از آن به واسطه پیامبر کته   از طرف پروردگار، اما به دلی  جاری
شتده از پیتامبر    حوان آنها را عیوم انتقالی و عیوم کست   پذیرد، می به فرمان خدا انجام می
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سب  و عیت  لت پیامبر اکرمشک شأن و جایگاه نبوت و خاحمیت رسا دانست که بی
 یابی امام از آن عیوم شده است.   امکان آگاهی

 و بته واستطه    بر این اساس، دانش پیامبر از دانتش ختدا استت. عیتم امتام عیتی      
دارد، و انتقتال ایتن آگتاهی از     بازگشت به دانش رستول ختدا   او دانش سایر ائمه

ها از حقای  را بتا واستطه    انسان یابی دیگر به اوصیای ایشان امکان آگاهی رسول خدا
 ایشان فراهم ساخته است. حمامی این امور وابستگی حام به رحبه خاحمیتِ پیامبر اسالم

رو که مقام امامت مالزمتی با نبوت نتدارد، امکتان استتمرار آن پتس از ختتم       دارد. از آن
 ولی ح  حشتریع کند،  نبوت وجود دارد و امام حمام حالل وحرام را از پیامبر دریافت می

 ندارد.  
با آنچه گذشت، دانسته شد که افزون بر حرابو دانش امام در حوزه شریعت به دانتش  
نبوی، امام آگاهی خود از محکمات و متشابهات قرآن را نیز از این طری  حاصت  کترده   

هتای پیتامبران    مجرایی برای انتقتال مصتحف و کتتاب    که رسول خدا است؛ همچنان 
خود بوده است. بر این اساس، مبنا و دالی  ادعای برختورداری امتام    گذشته به اوصیای

 های شفاهی، حراث، الهام به واسطه رسول ختدا  از دانشی اختصاصی و االهی به شیوه
گفته شد و نیز شواهد دعوی مرجعیت عیمی انحصاری امام و نیاز وافر جامعه دینی بته  

 عنصر و نهاد امامت نمایان گردید.

 هانوشتپی
 
-11: واقعه؛ 08: رعد؛ 114: حوبه؛ 148: عمران آل؛ 08: نح ؛ 1: انبیاء؛ 14: نساء ؛88: . از آیات: احزاب1

 ؛ از روایات: حدیث کساء، ثقیین، مدینة العیم، سفینه، امان، عیی88-81: فاطر؛ 04: عنکبوت؛ 14
 ها روایت دیگر. مع الح  و ده

 .دکن یندی امام از آن را فراهم مم هبستر بهر اًمستقیم که خداونداست  یها، عیوم . مقصود از این دانش0
 (.رود یداند )در ادامه به آن اشاره م یحادث م و . اشاره به روایتی که عیم امام را سه نوع مایی، غابر3
 و غیره. و بر قی  امام یا دیدن و شنیدن ،یا عالم ساب  یا این عالم ،. اشاره به حالت خواب، بیداری4
با بزرگان ادیان مسیحیت، یهود،  مناارات امام ریانک.: . برای آگاهی از مصادی  این گفتار 9

 .عیون اخبار الریادر کتاب  ... زرحشت و
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 منابع

 .قرآن مجید
 ، بیروت: دار الکت  العیمیة.میالعظروح المعانی فی حفسیر القرآن (. 1011محمود )آلوسی، سید 

 ، حهران: اسالمیه.األمالی(. 1812) یعی بن محمد ،ابن بابویه )صدو (

 ، قم: داوری.عی  الشرائع(. 1831) یعی، محمد بن ابن بابویه )صدو (

 ، قم: مکتبة الداوری.عی  الشرائع(. 1831) یعیابن بابویه )صدو (، محمد بن 

 ، قم: دار الکت  االسالمیة.کمال الدین(. 1841) یعی بن محمد ،ابن بابویه )صدو (

 معه مدرسین حوزه عیمیه قم.، قم: انتشارات جاالتوحید(. 1843) یعیابن بابویه )صدو (، محمد بن 

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه عیمیه قم.الخصال(. 1048) یعی بن محمد ،ابن بابویه )صدو (

 ، قم: خیام.الطرائف(. 1044) یموس بن عیی طاوس، ابن
 ، قم: دار الذخائر.سعد السعود لینفوس منضودحا(.  بی) یموسابن طاووس، عیی بن 

، مشتهد: بنیتاد   القترآن  ریحفست روض الجنان و روح الجنان فی (. 1043) یعین بن ابوالفتوح رازی، حسی
 های اسالمی آستان قدس ریوی. پژوهش

 هاشمی. ، حبریز: چاپ مکتبة بنی کشف الغمة(. 1831) یسیعإربیی، عیی بن 

 حهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ،مصحف امام عیی(. 1834) یعیایازی، محمد

 ، قم: بنیاد بعثت.القرآنالبرهان فی حفسیر (. 1011هاشم )بحرانی، سید 
 ، حهران: مؤسسه چاپ و نشر.شواهد التنزی (. 1011) داهللیعبحسکانی، 

 دار الفکر.: بیروت ،البیان روح حفسیر. حا( بی)  یاسماع بروسوی، حقی

 ی.، بیروت: دار الکتاب الیبناننهج الح ّ و کشف الصد (. 1432) وسفحیی، حسن بن ی

 ، قم: الشریف الریی.إرشاد القیوب إلی الصواب(. 1012محمد )دییمی، حسن بن 

 قم: مؤسسه امام مهدی )عج(. الخرائج والجرائح،(. 1044الدین ) راوندی، قط 

 العربی. الکتاب دار: ، بیروتالتنزی  غوامض حقائ  عن الکشاف. (1041محمود ) زمخشری،
 اهلل مرعشی نجفی. خانه آیت قم: کتاب نثور فی حفسیر المأثور،الدر الم(. 1040) نیالدسیوطی، جالل 

 .132-111، ص11، شعیوم حدیث، در: «پژوهشی در روایات الف باب(. »1841) یمحمدحقشاکر، 
 قم: زمزم هدایت. ،ها شیو رو ها شهیر :میراث حدیثی شیعه (.1841) یمحمدحق شاکر،

 اهلل مرعشی نجفی. خانه آیت : کتاب، قمبصائر الدرجات(. 1040)صفار، محمد بن حسن 

دفتتر انتشتارات استالمی جامعته     : قتم  ،المیزان فی حفسیر القترآن  (.1011) نیسید محمدحس، طباطبایی
 حوزه عیمیه قم. مدرسین

 ، مشهد: مرحضی.االحتجاج عیی أه  الیجاج(. 1048) یعیطبرسی، احمد بن 

 الکت  االسالمیة. ، حهران: دارإعالم الوری(. 1844حسن )طبرسی، فض  بن 

 ، قم: انتشارات دار الثقافة.یاألمال (.1010حسن )طوسی، محمد بن 
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 ، قم: دلی  ما.المناق / الکتاب العتی (. 1023)عیوی، محمد بن عیی 

 خانه عیمیه. ، حهران: چاپحفسیر العیاشی(. 1834مسعود )عیاشی، محمد بن 

 ، قم: انتشارات ریی.ین و بصیرة المتعظینرویة الواعظ(. 1811احمد )فتال نیشابوری، محمد بن 

 الصدر. انتشارات ، حهران:یالصاف ریحفس(. 1011محسن )مالفیض کاشانی، 

 ، حهران: دار الکت  االسالمیة.الکافی(. 1041) عقوبکیینی، محمد بن ی

 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.بحار األنوار(. 1040محمدباقر )مجیسی، 

 جهانی شیخ مفید. کنگره ، قم:االرشاد(. الف 1018)مفید، محمد بن محمد 

 جهانی شیخ مفید. کنگره ، قم:امالیب(.  1018مفید، محمد بن محمد )
 ، نجف اشرف: حیدریه.الصراط المستقیم(. 1830) ونسنباطی بیایی، عیی بن ی

 ، قم: انتشارات الهادی.کتاب سییم بن قیس(. 1011) سیقهاللی کوفی، سییم بن 

 ، مشهد: دانشگاه عیوم ریوی.پژوهی امامت(. 1831)محمود یزدی مطی ، 
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