
فصلنامه امامت پژوهی 
سال سوم ، شماره 9 
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 چکیده 
والیت تکوینی، شأنی از شؤون اهل بیتb است که در حدود و گسترة آن، اختالف است؛ 
ــن رو، بعضی از راویان و محدثانی که روایات حاکی از کرامتهای اهل بیتb را نقل  از ای
می کرده اند، متهم به غلو شده اند. در این تحقیق، به بررسی دامنة این موضوع، در دو منبع 

از منابع کهن روایی شیعه، اصول کافی و بصائرالدرجات، پرداخته شده است.
از مقایسة گسترة والیت تکوینی اهل بیتb در این دو کتاب، روشن می شود که والیت 
ایشان حوزه های متعددی را شامل می شود. صفار، روایات مربوط به حوزه هایی مانند: زنده 
ــفای بیماران را به طور گسترده آورده و برای غالب آنها،  کردن مردگان، طی األرض، و ش
عنوان باب مستقل قرار داده است؛ ولی مرحوم کلینی، در اصول کافی، اگر چه از قریب به 
ــتقل، قرار نداده،  اتفاق این حوزه ها، روایت نقل کرده، اما برای غالب آنها، عنوان باب مس

و برای هر حوزه ای نیز، روایات کمتری را نسبت به استادشان )صفار( نقل کرده است.

كليد واژه ها: والیت تکوینی؛ اصول کافی )کتاب(؛ بصائرالدرجات )کتاب(؛ کرامات ائمه؛ 
.bتفویض به اهل بیت

 b گسترة واليت تکويين  اهل بيت
در اصول کايف وبصائر الدرجات

غالم رضا شاه  رجبیان*

* دانش آموخته خارج حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد کالم اثری دانشگاه قران و حدیث.
qshahrajabian@yahoo.com
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 درآمد 
ــؤون اهل بیتb والیت تکوینی ایشان است، اصل والیت تکوینی و تصرفات  یکی از ش
تکوینی، امری است که در قرآن کریم، نمونه هایی از آن برای انبیائی چون حضرت موسی 
و حضرت عیسیb، و حتی برای غیر انبیاء، مانند آصف بن برخیا و ذوالقرنین، بیان شده 
ــیعه نیز، همواره این موضوع مورد توجه بوده است،  ــت. در میان محدثان و متکلمان ش اس
ــه گونه ای که احادیث مربوط به این موضوع در کتب روایی آنها، مانند بصائر الدرجات و  ب

اصول کافی آمده است. 
اما در خصوص اصطالح »والیت تکوینی«، تا آنجا که ما بررسی کردیم، قدیمی ترین کتابی 
که با این اصطالح، از والیت تکوینی اهل بیتb بحث کرده است، تفسیر المحیط األعظم 
ــتم( می باشد، بعد از آن، در تفاسیر متعددی، از  ــید حیدر آملی؛ قرن هش و البحر الخضم )س
والیت تکوینی اهل بیتb سخن گفته شده است، از جمله: تفسیر الصراط المستقیم )سید 
حسین بروجردی؛ قرن 13( و المیزان فی تفسیر القرآن )عالمه سید محمد حسین طباطبایی(. 
همچنین کتابهای مستقلی نیز به بحث دربارة والیت تکوینی اهل بیتb پرداخته اند، مانند: 

اثبات والیت )نمازی شاهرودی(، و والیت کلیه )محمد حسن میرجهانی(.
 برای والیت تکوینی در کتابهای سده های اخیر، تعاریف متعددی اشده است؛1 اما به نظر 
می رسد تعریف ذیل مناسب تر باشد؛ زیرا با روایات مبادی والیت تکوینی اهل بیتb، که 

از جملة آنها، علم ایشان به کتاب است، سازگارتر است:
والیت تکوینی، عبارت است از والیت تصرف در امور تکوینی، همراه با علم به 
تمام تفاصیل و اسباب آنچه که در آن تصرف کرده، به گونه ای که بدون استفاده 
ــباب طبیعی متعارف، حقیقتی را به حقیقت دیگر، یا صورتی را به صورت  از اس

دیگر تبدیل کند، و اختیار این کارها نیز، از این جهات به دست او باشد.

1. ر.ك: همایون همتی، والیت تكوینی، ص82؛ نمازی شاهرودی، اثبات والیت، ص58؛ شهید مرتضی مطهری، 
ل  ــید علی عاشور، الوالیة التكوینیة لآ ــی، 5/114؛ س والءها و والیتها، ص56ـ57؛ عالمه تهرانی، امام شناس

محمدb فی قوس النزول و الصعود، ص27ـ28.
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ــبتی با غلو و  ــد، از این رو نس والیت تکوینی مظهری از والیت خداوند و به اذن او می باش
تفویض و عناوینی از این قبیل ندارد.

 ،bــرین شیعه در ابعاد و گسترة والیت تکوینی اهل بیت  همواره محّدثین، متکلّمین و مفس
اختالف نظر داشته اند تا آنجا که بعضی از راویانی را که احادیث مربوط به کرامات و تصرفات 

تکوینی اهل بیتb1 را روایت می کرده اند، متهم به غلو نموده اند.
با یک کار تطبیقی نسبت به کتب مختلف روایی، که نزد بزرگان از ارزش متفاوتی برخوردار 

بوده است می توان میزان صحت و کذب این اتهام را روشن ساخت. 
ــات، و اصول کافی، و  ــتجو در دو کتاب بصائرالدرج ــت تا با جس ــن پژوهش2، بر آن اس  ای
ــا والیت تکوینی ــازد که آی ــن س ــة روایات آن دو، در خصوص این موضوع، روش  مقایس

 اهل بیتb بحث جدیدی است که در چند قرن اخیر جعل شده است؟! یا اینکه از مباحث 
ــریف کافی نیز، با دارا بودن جایگاه  ــت، که کتاب ش ــه دار در مکتب اهل بیتb اس ریش
ــان مرحوم صفار، به آن  ــایر بزرگانی همچون استادش ــیعه، همانند س  ویژه نزد بزرگان ش

پرداخته  است؟! 

حوزه های والیت تکوینی اهل بیتb در اصول کافی و بصائرالدرجات
ــیار متعدد و متنوع است، و احادیثی هم که در  حوزه های والیت تکوینی اهل بیتb، بس
ــت؛ لذا برای  ــریف اصول کافی و بصائر الدرجات آمده، فراوان اس این حوزه ها در کتاب ش
اینکه بتوانیم بررسی تطبیقی، نسبت به این احادیث، داشته باشیم، این حوزه ها را به چهارده 

دسته3 تقسیم، و در هر حوزه ای، جداگانه این دو کتاب را مقایسه می کنیم.
 البته برخی از احادیث، قابل انتساب به چند حوزه می باشند که این موجب تکرار استناد به 

بعضی از این احادیث، در حوزه های متعدد می شود.
ــترة حوزه های والیت تکوینی در این دو کتاب است  ــی گس هدف ما در این تحقیق، بررس

1. مراد از اهل بیتb، در بحث والیت تكوینی، چهارده معصومb می باشند.
2. موضوع گسترة والیت تكوینی اهل بیتb در اصول کافی و بصائرالدرجات، توسط غالمرضا شاه رجبیان در 
دانشگاه قرآن و حدیث، در قالب پایان نامه، زیر نظر استاد دکتر محمد احسانی فر، به تفصیل بررسی شده است.

ل محمدb فی قوس النزول والصعود، این حوزه ها را به  3. عالمه سید علی عاشور در کتاب الوالیة التكوینیة لآ
13 طائفه تقسیم کرده است. )ر.ك: ص159ـ  213(
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لذا به بحث سندی نمی پردازیم.
این حوزه ها عبارتند از:

1ـ  قدرت تسخیر در حوادث جّوی 
خداوند به اهل بیتb قدرت تسخیر حوادث جّوی مانند: رعد و برق، باد و باران را داده است. 
در کافی در حدیثی از حضرت صادق است که دربارة فرزند امام موسی کاظم، می فرماید: 
ــی الرضا( باران می فرستد«.1 و در بصائر  »خداوند به برکت او )یعنی علی بن موس
ــام باقر نقل می کند که: »پیامبر اکرمp به حضرت علی فرمود: خداوند به  از ام

واسطۀ فرزندان تو، امتم را از باران سیراب می سازد«.2 

روایات مستفیض از سوار شدن اهل بیتb بر ابر خبر می دهند.3 در بصائر عالوه بر روایاتی 
که به صورت کلی، اهل بیتb را صاحب این قدرت می شمارد؛4 از جمله: در روایتی از امام 
سجاد می فرماید: »خداوند هیچ چیز کمی به پیامبران گذشته عطا نكرد، مگر اینكه، 

آن را و نیز آن چیزهایی که به آنها عطا نكرده بود را، به ما اهل بیتb عطا نمود«.5 
روایاتی نیز وجود دارد که مصادیق سوار شدن حضرت علی بر ابر را، حکایت می کند.6 
در برخی از روایات، از ذخیره شدن ابر سرکش، برای امام زمان خبر می دهد.7 در روایتی 

از بصائر آمده که، ابر ها برای أمیرالمؤمنین به حرکت در می آیند.8
  اما در اصول کافی، فقط روایاتی وجود دارد که بیان می دارد هر آنچه که به حضرت سلیمان 
ــت، به اهل بیتb نیز داده شده، که از جملة آنها، تسخیر ابرها است؛9 زیرا  ــده اس داده ش

َضا، ح14. 1. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي الَْحَسِن الرِّ
2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء4، باب1، ح22.

3. ر.ك: همان، جزء8، باب15.
4. ر.ك: همان، جزء4، نادر از باب12، ح2.

5. ر.ك: همان، جزء6، باب3، ح2؛ خداوند در قرآن تصرفات تكوینی متعددی را به انبیاء گذشته نسبت می دهد 
که تسخیر امور جّوی مانند باد، یكی از آنها است که در سوره سبأ، آیه 12 آمده است.

6. ر.ك: همان، جزء8، باب 15، ح2؛ و باب12، ح8.
7. ر.ك: همان، جزء8، باب15، ح1و3و4.

8. ر.ك: همان، جزء4، باب9، ح4.
9. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، ح3. 
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قرآن کریم بیان می دارد که: 
ــلیمان باد را مسّخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را  و برای س
ــمة مس )مذاب( را برای  ــیر یک ماه را و چش می پیمود و عصرگاهان مس
ــش روی او به اذن پروردگارش کار  ــاختیم و گروهی از جّن پی او روان س

 1.می کردند
ــده، و از هر  ــلیمان گفت: ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده ش س

 2.چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکاری است
 ــلیمان ــود که، حضرت س ــتفاده می ش ــر چیز به ما عطا گردیده« اس ــارت: »از ه از عب
می توانسته در ابرها نیز تصرف کند؛ بنابراین مطابق مدلول روایات، هر آنچه به واسطة این 

آیات، برای حضرت سلیمان ثابت است، برای آل محمدb نیز ثابت است. 
 bنتیجه اینکه روایاتی از کافی و بصائر، به خوبی داللت دارند که ابرها در تسخیر اهل بیت
است همانگونه که در تسخیر حضرت سلیمان بوده است البته روایات مربوط به سوار شدن 
امیرالمؤمنین بر ابر فقط در بصائر آمده است، همچنین روایاتی از هر دو کتاب، بارش باران 

را به برکت وجود ایشان مستند می نماید.

2ـ  تصرف در دنیا و سوق دادن زمین و کوه و آب 
ــه روایت در بصائر و یک روایت در کافی، داللت بر قدرت اهل بیتb بر حرکت دادن  س
ــتناد به آیه ای از قرآن،  کوه و قطعه قطعه کردن زمین دارد،3 در این روایات امام با اس

می فرماید: 
در قرآن آیاتی وجود دارد که بوسیلة آنها، می توان کوهها را به حرکت 
درآورد و زمین را شكافت )بوسیله آن طی االرض کرد( و مردگان را 
ــخن در آورد، و ما وارث چنین قرآنی هستیم. لذا قادر به انجام  به س

این کارها هستیم.

1. سبأ/12.
2. نمل/ 16.

3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء1، نادر از باب21، ح1، و جزء3، باب1، ح3، و جزء8، باب13، ح9؛ کلینی، 
َِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم، ح7. َة َوِرثُوا ِعْلَم النَّبِيِّ َو َجِمیِع اأْلَنْبِیَاِء َو اأْلَْوِصیَاِء ال کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
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 نکتة دیگر اینکه، در این روایات می فرماید: 
قدرت ما از قدرت سلیمان بیشتر است، زیرا ما قادریم، مكان آبها 
ــلیمان به این کار،  ــخیص دهیم، اما حضرت س را نیز، در زیر هوا تش
قادر نبود، لذا خداوند این قدرت را به هدهد داده بود تا برای حضرت 

سلیمان، مكان آب را پیدا کند.
 روایاتی از بصائر که بیانگر تصرف اهل بیتb در طبیعت است:

 1ـ روایتی که بیان می کند، چگونه کوه به اشارة امیرالمؤمنین از جا حرکت کرد و به 
سوی کوه دیگر رفت، و دوباره به مکان اولش برگشت.1

ــه غروب کرده بود،  ــید را ک ــند  آمده: امیرالمؤمنین، خورش  2ـ روایتی که با چندین س
ــن روایت، حضرت علی، با  ــراه جویره، نماز عصر را خواندند. در ای ــد و به هم بازگردانی
ــم اعظم خداوند مستند می فرماید. این روایت و یا  ــتناد به قرآن، قدرت خویش را به اس اس

مشابه آن در کافی نیامده است.2 
3ـ روایتی که چنین نقل شده است: عمر بن حنظله از امام باقر درخواست کرد که اسم 
اعظم خداوند را به او بیاموزد. حضرت برای این که به او بفهماند، طاقت آن را ندارد، دست 
ــد به گونه ای که عمر بن  ــت، ناگهان اتاق کاماًل تاریک ش خویش را بر روی زمین گذاش
حنظله به وحشت افتاد، و گفت مایل نیست اسم اعظم را بیاموزد. حضرت دست خویش را 

از روی زمین برداشت، اتاق به حال اول برگشت.3
4ـ امام صادق  در روایتی، ضمن بیان ماجرای غصب خالفت می فرماید: 

پس از آنكه امیرالمؤمنین، پیامبر اکرمp راـ   به معجزه ای در مسجد 
قباـ   به ابو بكر نمایاند، ابو بكر در بازگشت ضمن نقل این ماجرا برای 
عمر، جریان غار را نیز یادآوری کرد که، رسول خداp با دست خویش 
ــید و تار عنكبوت سر جای خویش برگشت )پاره گی  بر در غار کش

آن برطرف شد(.4

1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب13، ح9.
2. ر.ك: همان، جزء5، باب2، ح1و3و4.

3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء4، نادر از باب12، ح1.
4. ر.ك: همان، جزء6، باب5، ح12.
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 5ـ روایتی که به تفسیر چگونگی آوردن اجسام توسط امام می پردازد:
اسود بن سعید گوید: امام باقر به من فرمود: »اسود! بین من و بین هر 
زمینی یك رشته  ای برقرار است مانند رشته نخ بنّاها، زمانی که دستوری 
در مورد زمینی داشته باشم آن رشتة نخ را می  کشم. آن زمین با چاه ها 
و بازارها و خانه هایش، جلو می آید تا آنچه ما، به دستور خداوند، به 

آن زمین امر می کنیم، اجرا شود«.1
که شاید حاکی از این باشد که، زمین در ید قدرت اهل بیتb است.

روایاتی با این مضمون، که بیانگر تصرف تکوینی اهل بیتb در طبیعت است، در کافی 
ــد، اما گونه های دیگر از تصرف در طبیعت مانند آنچه قباًل از مقایسة قدرت  ــاهده نش مش

حضرت سلیمان و اهل بیتb آوردیم، در کافی نیز آمده است. 
ــفری خدمت امام صادق بود و چاه آبی  در بصائر آمده که وقتی ابوعبداهلل بلخی، در س
ــدای بلند، چاه پنهان را صدا زد، آبی پاك و  ــتفاده کنند، حضرت با ص نیافتند که از آن اس
ــگوار و صاف و شیرین برای آنها بیرون آمد. بلخی این عمل حضرت را، راه و روش  خوش

حضرت موسی می شمارد.2
ــنگ  ــابهی که حکایت از آن دارد که س اگر چه این روایت در کافی نیامده، اما روایت مش
حضرت موسی همراه امام زمان است و در مسیر قیام، همة یاران حضرت از چشمه ای 
که از آن سنگ می جوشد، سیراب می شوند و گرسنگی آنها نیز برطرف می شود، در کافی 

آمده است.3 
ــتفیض که مشتمل بر روایات صحیح نیز می باشد، از سخن گفتن غیر حیوانات  روایات مس
)سنگ، حجراألسود، درخت و...(، با اهل بیتb حکایت دارد، بصائر هشت روایت و کافی 

سه روایت آن را نقل کرده است:4
ــه محاّجة ــر5؛ و روایتی ک ــرمp، در بصائ ــر اک ــا پیامب ــموم ب ــت مس ــخن گفتن گوش  س

1. ر.ك: همان، جزء8، باب13، ح10.
2. ر.ك: همان، جزء10، باب18، ح28.

3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، باب ما عند األئمة من آیات االنبیاء، ح3.
4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب17، ح1ـ8؛ کلینی، کافی، در ابواب متعدد، که ما احادیث آن را ذکر می کنیم. 

5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب17، ح5.
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 امام سجاد با محمد بن حنفیه را بیان می کند که در آن محاّجه، حجراألسود به سخن در 
آمده و به امامت آن حضرت شهادت داد این روایت دارای سندی صحیح است1، سخن گفتن 
و شهادت عصای در دست محمد بن علی الرضا به امامت ایشان2، مهر زدن ائمهb یکی 
ــخن گفتن درخت برای اهل بیتb4، از جمله  ــنگریزة حبابة والبّیه3، س پس از دیگری بر س

روایاتی است که در کافی آمده است.
در روایت دیگری از کافی آمده که پیامبر اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسینb، سیزده 
ــد، تا اینکه مقداری از آن غذا را  روز از غذای یک ظرف می خوردند و آن غذا تمام نمی ش

به امّ  أیمن دادند، آنگاه غذای آن ظرف تمام شد.5 
ــت مبارك خود را باال ــتوی خانه، دس ــن  منصور نقل می کند که: حضرت رضا در پَس  اب

ــد که گویی، ده چراغ در آن روشن است؛ و زمانی که  ــن و نورانی ش ــتو، چنان روش   برد، پس
مرد دیگری اجازة تشرف گرفت، حضرت دستش را پایین انداخت و سپس به او اجازة ورود داد.6 
در روایتی از کافی، مفضل بن عمر نقل می کند که وقتی منصور دوانیقی دستور داد، آتش 
ــت،  ــادق بیندازند، آن حضرت در حالی که میان آتش، گام برمی داش ــة امام ص در خان
ــر أعراق الثری7، منم پسر ابراهیم خلیل اهلل« )همان گونه که آتش  می فرمود: »منم پس

نمرود، بر حضرت ابراهیم سرد و سالمت گشت، به من نیز آسیبی نمی رساند(.8 
در روایاتی که در کافی و بصائر آمده، می فرماید: 

اگر امام ـ   در بعضی از این روایات نقل شده که اگر امام زمانـ   

1. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمِة، ح5، مثل این روایت 
را با سندی دیگر نیز، کلینی روایت می کند.

2. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمِة، ح9.
3. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمِة، ح4؛ حدیث 3و15 از همین 

باب نیز، مشابه همین روایت است.
َةb ُواَلُة أَْمِر اهلل َو َخَزنَُة ِعْلِمِه، ح6. 4. ر.ك: همان، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ

ْهَراِء فَاِطَمَة، ح7. 5. ر.ك: همان، بَاُب َمْولِِد الزَّ
َضا ،ح3. 6. ر.ك: همان، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن الرِّ

7. أعراق الثری به معنی ریشه ها در زمین است و آن لقب اسماعیل پیغمبر است و شاید جهتش این است که اوالد 
اسماعیل مانند رگ و ریشه در اطراف زمین پراکنده شدند و افتخار امام صادق به او از این نظر است که او 

فرزند شریف و گرامی جناب ابراهیم است. )مصطفوی، ترجمه کافی، 2 / 379(. 
8. ر.ك: کلینی، کافی، بَاُب َمْولِِد أَبِي َعْبِد اهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّد، ح2.
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زره رسول خداp را بپوشد، به اندازۀ قامتش می شود ولی اگر دیگران 
آن را بپوشند، برای قامت آنها بزرگ می باشد و به زمین کشیده می شود.1 
 pــول خدا ــه چیز را برای رس ــر در روایتی که کلینی آن را نقل کرده، س ــرت باق حض
برمی شمارد که در دیگران نیست، یکی از آنها این است که از هیچ سنگ و درختی عبور 

نمی کند مگر آنکه برای او سجده2 می نماید.3 
ــوع این روایات که در کافی و بصائر آمده و مصادیق متعددی از تصرفات تکوینی  از مجم
اهل بیتb در زمین و تسخیر جمادات را بیان می کند، برای ما اطمینان به قدرت ایشان 
بر این گونه تصرفات حاصل می شود و اگر هم کسی در سند بعضی از این مصادیق مناقشه 

کند، تمام آنها قابل انکار نیست که روایات صحیح السند نیز در میان آنها وجود دارد.

3ـ   طّی األرض و تثبیت ارض و استقرار کوهها و آسمان 
ــّی  األرض4 حکایت دارد. بصائر در چندین  ــتفیض از قدرت اهل بیتb بر ط روایات مس
ــش روایت و به صورت پراکنده در  باب حدود 31 روایت برای آن آورده، اما کافی، فقط ش

ابواب متعدد آورده است.5 
ــی از این روایات قدرت اهل بیتb بر طّی  األرض را بیان می کند6، و بعضی دیگر،   بعض

ِةb، ح8. 1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء4، باب 4، ح55؛ و کافی، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ
 p2 . عالمه مجلسی در توضیح این روایت، این سجود را تكوینی و به صورت خم شدن این اشیاء در مقابل پیامبر
معرفی می نماید: »إال سجد له«؛ أي سجود تعظیم ال عبادة، و المراد بالسجود انحناؤها نحوه، و قیل: بعض هذه 
الثالثة کان قبل البعثة فارتفع بعده لشّدة االمتحان، و هو تخصیص من غیر داع. )مرآة العقول في شرح أخبار آل 

الرسول؛  5 / 198(.
p َو َوفَاتِه، ح11. 3. ر.ك: کلینی، کافی، بَاُب َمْولِِد النَّبِيِّ

4. مراد از اصطالح طّی  االرض، تغییر نسبت بین مسافت و زمان است به گونه ای که شخص، به طور خارق العاده، 
ــت به کمك اسباب  ــافتی طوالنی و بعید را طی می کند. طی االرض ممكن اس در مدت زمان خیلی کوتاه، مس
خارجیه مانند سوار شدن بر ابر و مرکبهای غیبی که از منظر مردم پنهان است باشد و ممكن است بدون کمك 
ــد. برای چگونگی طی االرض تفسیرهای متعددی شده، به کتاب والیت کلیه،  ــباب خارجیه باش گرفتن از اس

تألیف عالمه میرجهانی، ص 255 تا 272 مراجعه شود.
5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء1، نادر از باب21، ح1، و جزء3، باب1، ح3، و جزء8، باب12، ح1ـ 15؛ و 

َِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم، ح7.  َة َوِرثُوا ِعْلَم النَّبِيِّ َو َجِمیِع اأْلَنْبِیَاِء َو اأْلَْوِصیَاِء ال کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
َِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم، ح7. َة َوِرثُوا ِعْلَم النَّبِيِّ َو َجِمیِع اأْلَنْبِیَاِء َو اأْلَْوِصیَاِء ال 6. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
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 ،را بیان می دارد1، مواردی نیز وجود دارد که امام bــّی األرض اهل بیت ــواردی از ط م
فرد دیگری را طّی األرض داده است2. 

ــابه آورده ولی بصائر آن را  ــر اکرمp که کافی آن را در دو روایت مش ــة معراج پیامب قضی
ــند یکی از آنها صحیح و سند دیگری موثق است، نمونه ای از طّی  ــت و س نقل نکرده اس
ــول اکرمp در شب معراج از مسجدالحرام به  ــت، زیرا الاقل، رس األرض اهل بیتb اس

مسجداالقصی رفتند که شکی در مصداق طّی األرض بودن آن نیست.3
روایات مستفیضی که مشتمل بر روایات صحیح نیز می باشد، وجود امام4 را موجب تثبیت 
ــت روایت و کافی در دو باب، حدود چهارده  زمین و بقای زمین معرفی می کند، بصائر هش
ــن حّجة«، روایات می فرماید:  ــت دراین باره می آورد5، در باب: »اّن االرض التخلو م روای

»اگر زمین یك لحظه از حجت خالی بماند، فرو می ریزد«. 
حتی در روایتی از رسول اکرمp به امیرالمؤمنین می فرماید که: »ثبات زمین به وجود 
ــت که با از دنیا رفتن امام دوازدهم، زمین اهلش را  ما اهل بیتb، به گونه ای اس

فرو می برد«.6 
 

4ـ   قدرت اهل بیت b برتحویل و تغییر ماهیات
از روایات مستفیض، استفاده می شود که گنجهای زمین به اهل بیت b عطا شده است، 
ــز پنج روایت از مصادیق آن را، در ابواب متعدد  ــر در یک باب، پنج روایت و کافی نی بصائ

ــُلُه إاِلَّ إَِماٌم ِمَن ــی، کافی، بَاُب أَنَّ اإْلَِماَم اَل یَْغِس ــات، جزء8، باب12، ح1؛ و کلین ــار، بصائرالدرج  1. ر.ك: صف
ِة، ح1. اأْلَئِمَّ

ٍد   2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب13، ح1ـ11؛ و کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ
ِد بِْن َعلِيٍّ الثَّانِي، ح1. ْضَواُن، ح3، و بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ اَلُم َو الرِّ ـ َعَلْیِهَما السَّ

p َو َوفَاتِِه، ح12و13. 3. ر.ك: کلینی، کافی، بَاُب َمْولِِد النَّبِيِّ
4. یعنی اگر فرض کنیم که هیچ یك از معصومینb وجود خارجی عینی در عالم نداشته باشد عالم بتمامه منقرض 
می شود؛ زیرا اهل بیتb واسطۀ در فیض هستند و والیت تكوینی همان واسطه در فیض بودن است. )ر.ك: 

حسین مظاهری، فقه الوالیة و الحكومة اإلسالمیة، 1 / 25 32(
ٍة، و  5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب12، ح 1ـ8؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَْرَض اَل تَْخُلو ِمْن ُحجَّ

بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْمb، ح17.
6. ر.ك: کلینی، کافی، بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْمb، ح17.
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ــی از صحرای عرفات به  ــمش طال از درون زمین2، تبدیل ریگ ــی آورد1: خارج کردن ش م
طال3، خارج کردن سکه های طال از زمین4، تبدیل شدن آبی که امام رضا با آن دستش 
را ُشست، به شمش طال5، و روایتی که می گوید: »موقع قیام حضرت مهدی، سنگ 
حضرت موسی همراه او است، در هر منزلی که فرود آیند چشمۀ آبی از آن سنگ 
ــیراب کند«، این روایت هم در کافی و هم در  ــد که گرسنه را سیر و تشنه را س بجوش

بصائر آمده است6.
اگر چه این روایات، نمونه هایی از تصرفات تکوینی اهل بیتb را بیان می کند، اما بعضی 
ــیت اهل بیتb، معلّق کرده است؛ یعنی هر وقت ایشان،  ــأله را بر إراده و مش از آنها، مس
ــود دارد، بنابراین، قدرت تکوینی  ــن تصرفاتی را بکنند، این قدرت برای آنها وج ارادة چنی

ایشان وسعت دا شته و شامل بسیاری از امور تکوینی می شود.

5ـ   تسخیر گیاهان و درختان
روایات مستفیض از اطاعت درختان، از اهل بیتb خبر می دهند. در بصائر حدود 12 روایت 
ــی چهار روایت از مصادیق اطاعت کردن درختان، از اهل بیتb و یا میوه دادن  و در کاف
ــان، در ابواب متعدد آمده است. روایاتی نیز، مصادیق سخن  ــک به برکت ایش درخت خش

گفتن درختان با اهل بیتb را بیان می کند.7
ــک را  ــن روایات، وقتی راوی می بیند که چگونه امام درخت خرمای خش ــی از ای  در برخ
ــازد و از خرمای آن می خورند، عمل آن حضرت را به کار حضرت مریم تشبیه  بارور می س

ٍد، ح4،  1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب2؛ کلینی، کافی، ج1، باب َمْولِِد أَبِي َعْبِداهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
َضا ، ح6. و بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن الرِّ

 ،ٍد 2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب2، ح5؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َعْبِد اهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
َضا ، ح6. ح4 و بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن الرِّ

3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِي تَْسِمیَِة َمْن َرآهُ ، ح15.
 ، ح5. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ 4. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ

َضا ، ح10. 5. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن الرِّ
ِة ِمْن آیَاِت اأْلَنْبِیَاِء ، ح3؛ و در بصائرالدرجات، جزء4، باب4، ح53. 6. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َما ِعْنَد اأْلَئِمَّ

ــزء5، باب13، ح1ـ11، و جزء6، باب5، ح12؛ و کلینی، کافی، ج1، در ابواب  ــار، بصائرالدرجات، ج 7. ر.ك: صف
متعدد، که به روایات آن در متن اشاره شده است. 
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ــبیه،  ــما نیز کار حضرت مریم را انجام دادید. این برخورد و این تش  می کند و می گوید: ش
ــه آمادگی دیدن تصرفات ــور نیز افرادی بوده اند ک ــت که حتی در دوران حض ــر آن اس  بیانگ

ــحر و جادو  ــان را به س ــته اند و ایش   تکوینی را، از اهل بیتb، به عنوان یک کار الهی، داش
متهم نمی کردند.1

در روایتی از بصائر که امیرالمؤمنین، پیامبر را بین خود و ابی بکر َحَکم قرار می دهد، عمر 
ــرای منصرف کردن ابی بکر از کناره گیری از خالفت، به او می گوید: آیا به یاد نمی آوری  ب
که روزی با هم بودیم و رسول خداp به دو درخت امر فرمود که به هم چسبیدند،... سپس 

امر فرمود آنها از هم جدا شدند.2
در روایتی از کافی، موسی بن جعفر به حسن بن علی که از آن حضرت، حجت و نشانه ای 
می خواهد، می فرماید: »نزد آن درخت ـ و با دست به درخت ام غیالن اشاره می کند ـ 
ــی بن جعفر به تو می گوید: بیا«. حسن بن علی گوید: نزد آن  برو و به او بگو: موس
ــکافد و می آید تا در برابر حضرت ایستاد، سپس حضرت  درخت رفتم، دیدم زمین را می ش

به او اشاره کرد، تا برگشت.3
ــالت  ــانی هم بوده اند که ظرفیت دیدن و پذیرش چنین کراماتی را از خاندان رس البته کس
نداشته اند از جمله: وقتی امام حسن مجتبی دعا می کند و درخت خرمای خشک، بارور 
می شود، ساربان، آن حضرت را به جادو متهم می سازد، و امام حسن با عصبانیت به او 
می فرماید که: »این جادو نیست، بلكه دعای پسر پیامبر است که مستجاب شده است«.4 
ــان می دهد اهل بیتb در ابراز و اظهار این والیت خود، در محذور  امثال این روایت، نش
ــد که با دیدن این معجزات، اهل  ــته اند، کم ظرفیتِی مردم آن زمان، باعث می ش قرار داش

بیتb را متهم به سحر و جادو نمایند.
ــم جعفری نقل می کند که حضرت جواد در مسجد مسیب، در پای درخت ِسدر  ابو هاش

خشک و بی برگی، وضو گرفت، آن درخت در همان سال زنده شد و برگ و میوه داد.5

1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب13، ح5.
2. ر.ك: همان، جزء6، باب5، ح12.

3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمِة، ح8.
4. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد الَْحَسِن بِْن َعلِّيـ   َصَلَواُت اهلل َعَلْیِهَما، ح4.

ِد بِْن َعلِيٍّ الثَّانِي، ح10. 5. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
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به اضافه روایات حاکی از سخن گفتن درخت با اهل بیتb، که در دسته دوم گذشت.
ــته، از واضح ترین روایات، بر تصرف تکوینی است؛ زیرا معنای اطاعت هر  روایات این دس
چیزی، از اهل بیتb، این است که هرگاه ایشانb انجام کاری را دوست داشته باشند یا 
آن را اراده کنند، آن کار توسط آن چیز انجام شود، و این در حکم اطاعت از ایشان است.

6ـ   تسخیر جن و انس و سایر موجودات هوشمند
ــت از آنها را نقل کرده، از  ــر پانزده روایت و کافی هفت روای ــتفیضی که بصائ روایات مس

خدمتگزاری اجّنه برای اهل بیتb خبر می دهد.1
ــدیر صیرفی، امام باقر می فرماید: »ای سدیر! ما خدمتگزارانی از طايفۀ  در روایت س

جن داریم که، وقتی کاری فوری داشته باشیم، آنها را برای انجام آن می فرستیم«.2
ــیعیاِن ما از طائفۀ جن، نزد ما  در روایت ابو حمزة ثمالی آمده که، امام باقر فرمود: »ش

آمده بودند تا از مسائل دینشان سؤال نمایند«.3
جابر روایتی را از امام باقر نقل می کند که وقتی امیر المؤمنین باالی منبر بود اژدهایی 
از طرف یکی از درهای مسجد، داخل شد، مردم خواستند آن را بکشند، حضرت مانع شد. 
ــد و فرمود: تو کیستی؟ گفت: من عمرو  ــت، متوجه او ش چون حضرت از خطبه فارغ گش
ــفارش کرد که خدمت  ــتم، پدرم ُمرد و به من س ــما بر طایفة جن هس بن عثمان خلیفة ش
ــما را به دست آورم، اکنون نزد شما آمدم تا چه دستور و نظر فرمایی.  ــما بیایم و رأی ش ش

امیرالمؤمنین او را خلیفة خود بر جنیان قرار داد.
 من به حضرت عرض کردم: قربان شما گردم! عمرو خدمت شما نیز می آید و آمدن بر او 

واجب است؟ فرمود: آری.4
عالمه مجلسیw در مورد این روایت می گوید: 

اگر چه ]سند[ این روایت ضعیف است؛ ولی مضمونش متواتر است و باب 

لُونَُهْم َعْن  ــأَ 1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء2، باب18، ح1ـ15؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ الِْجنَّ یَْأتِیِهْم فَیَْس
ُهوَن فِي أُُموِرِهْم. َمَعالِِم ِدینِِهْم َو یَتََوجَّ

2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء2، باب18، ح2.
3. ر.ك: همان، جزء2، باب18، ح3. 

ُهوَن فِي أُُموِرِهْم، ح6.  4. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ الِْجنَّ یَْأتِیِهْم فَیَْسَألُونَُهْم َعْن َمَعالِِم ِدینِِهْم َو یَتََوجَّ
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ثعبان )دِر اژدها( در مسجد کوفه مشهور بوده، و گویند: بنی امیه برای از بین 
بردن این اسم، فیلی بر آن در می بستند تا به »باب الفیل« مشهور گشت.1

ــان جنیان نماینده ای  ــون، حتی داللت دارند که اهل بیتb در می ــی با این مضم احادیث
داشته اند، که مطیع امر ایشان، و حاکم بر جنیان است.

ــخیر کنند.2 روایت صحیحی از حضرت  ــانها را نیز تس اهل بیتb همچنین می توانند انس
رضا در کافی نشان می دهد که چگونه ایشان، با اشاره کالم و دست خویش به کسانی 

که قصد تعرض داشتند، آنها را پراکنده ساخت.3 
و اما روایات مستفیضه ای که حکایت از آمدن فرشتگان، نزد اهل بیتb دارد هم در کافی و 
هم در بصائر بسیار است.4 این روایات حکایت از آن دارد که جبرئیل بر خاندان پیامبرb 5 و از 
جمله بر حضرت زهرا6 نازل می شده و عالمت آمدن او در خانة اهل بیتb وجود داشته 
است.7 در بسیاری از روایات کافی و بصائر، اهل بیتb خود را »مختلف امللئكة« خوانده اند؛8 
یعنی رفت و آمد مالئکه به خانة ایشان، زیاد و مستمر بوده است؛ زیرا به مکانی که گاهی، یک 

نفر به آنجا سری می زند و برمی گردد، مختلف گفته نمی شود.9
توضیح اینکه: هر فیضی که از جانب خداوند به ممکنات می رسد، به وساطت ائمه اطهارb که 
انسانهای کامل هستند نازل می شود و در این جهت فرقی بین انسان، فرشته و سایر موجودات 
نیست، چنان که فرقی بین انواع فیوضات نیست؛ بنابراین وحی الهی نیز که از فیوضات ویژة 

1. ر.ك: مجلسی، مرآة العقول، 4 / 295.
2. روایاتی که در دستة یازدهم خواهد آمد و نشان از قدرت اهل بیتb بر تطهیر و هدایت نفوس دارد نیز، 
از قبیل تصرف اهل بیتb در انسانهاست. روایات در این زمینه، عمومًا در کافی آمده و در بصائر روایتی که 

داللت بر این قسم کند، مشاهده نشد.
َضا، ح8. 3. ر.ك: کلینی، کافی، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن الرِّ

4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء1، باب6، ح2و3و5، و جزء1، باب7، ح1و2؛ و کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد 
ْهَراِء فَاِطَمَة، ح1. الزَّ

5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء1، باب6، ح2.
ْهَراِء فَاِطَمَة، ح1. 6. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد الزَّ

7. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء1، باب7، ح1؛ و همانند این روایت در کافی، 1/398ـ399 نیز آمده است.
ةِ َو ُمْختََلُف  َة َمْعِدُن الِْعْلِم َو َشَجَرُة النُّبُوَّ 8. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء2، باب1؛ و کلینی، کافی، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ

الَْماَلئَِكِة. 
9. ر.ك: جوادی آملی، ادب فنای مقربان، 126.
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پروردگار متعال است به واسطة آن ذوات مقدس تنزل پیدا می کند و فرشتة وحی، از جنبة 
الهوت آنان کسب فیض می کند و به جنبة دیگر آنان )جنبة ناسوت( تحویل می دهد. پس 
ــی از آن ذوات نورانی، بخش دیگر را اداره می کند و چیزی از  باید گفت: در حقیقت بخش
ــانهای عادی، قوة واهمة آنان را، اداره  ــد. همانطور که قوة عاقلة انس بیرون به آنها نمی رس
ــأن دیگرش است، هر چه هست  ــأنی از او، عهده دار ادارة ش و راهنمایی می کند، یعنی ش
ــزول وحی برای آنها، چیزی جز از آنان  ــت نه از بیرون، بدین ترتیب ن مربوط به خود اوس

به آنان، نیست.1 
بنابراین ائمهb بر مالئکه والیت دارند، و رفت و آمد آنها نزد اهل بیتb به فرمان خود 
ایشان است. روایاتی از بصائر بر این مطلب داللت دارد2 که از جملة آنها روایتی است که 
 ــتن به گهوارة امام حسین ــطة تبرك جس دربارة فطرس ملک و روییدن بال او به واس

می باشد.3 
ــمانها و زمین را برای  همچنین روایاتی از کافی و بصائر داللت دارد که مالئکه أخبار آس
اهل بیتb می آورند.4 روایاتی از بصائر که تعداد آنها نیز زیاد است داللت دارد که مالئکه 

در شب قدر بر اهل بیتb نازل می شوند.5 
ــل پیامبر اکرمp یاری کردند، این  ــتگان، حضرت علی را در غس جبرئیل و روح و فرش
 pــتگان بر جنازة پیامبر اکرم روایت در بصائر آمده6، ولی در کافی روایتی که می گوید: فرش

نماز خواندند7، آمده است.
ــته ای که از جانب خداوند آمده  ــط فرش ازدواج حضرت فاطمة زهرا با حضرت علی توس

بود، انجام  شد.8 

1. همان، 149.
2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء2، باب6.

3. ر.ك: همان، جزء2، باب6، ح7.
ُهْم َو تَْأتِیِهْم  ــطَ َة تَْدُخُل الَْماَلئَِكُة بُیُوتَُهْم َو تََطُأ بُُس 4. ر.ك: همان، جزء2، باب17؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ

بِاأْلَْخبَاِر.
5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب3، ح1ـ17.

6. ر.ك: همان، جزء5، باب3، ح17.
p َو َوفَاتِِه، ح38. 7. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد النَّبِيِّ

ْهَراِء فَاِطَمَة، ح8. 8. ر.ك: همان، بَاُب َمْولِِد الزَّ
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اهل بیتb مورد خطاب َملک قرار می گیرند، صدای ایشان را می شنوند و صورتی بزرگ تر از 
جبرئیل و میکائیل بر ایشان ظاهر می شود.1 جبرئیل و میکائیل و ملک الموت برای امام در 

قالب انسان آشکار می شوند.2 
روایاتی از بصائر داللت دارد که، خداوند بواسطة جبرئیل با امیرالمؤمنین مناجات نمود.3 
ــود که از طریق  مالئکه با امام مصافحه می کنند4 و در امام اطمینانی حاصل می ش

آن می فهمد، آنچه دیده، فرشته است نه شیطان.5
روایات مستفیضه دال بر آن است که »روح« در آیة: َو َكذلَِك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحًا ِمْن 
َأْمِرنا6، ملَک مخصوصی است که در خدمت رسول خداp و اهل بیتb بوده، به ایشان 

خبر می داده، ایشان را محافظت می کرده، و در کارها موفقشان می کرده است.7 
ــتفیض،  وُح ِمْن َأْمِر َربِّي8، بنابر روایات زیاد و مس ــی که قرآن می فرماید: ُقِل الرُّ روح

همراه رسول خداp و اهل بیتb بوده است.9 
ــتند و از فرمان ایشان اطاعت می نمایند، هم در  ــخیر اهل بیتb هس حیوانات نیز در تس

کافی و هم در بصائر، روایاتی در این زمینه وجود دارد:
ــخن گفتن امام باقر با دو کبوتر و َحَکمیت و قضاوت10  روایتی از بصائر که حکایت س

بین آن دو را بیان می کند.11
ــن  ــرکش خلیفه، در مقابل امام حس ــب س ــان می دهد که چگونه اس  روایتی از کافی، نش

1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب7.
2. ر.ك: همان، جزء5، باب8. 

3. ر.ك: همان، جزء8، باب16، و جزء6، باب10، ح6.
4. ر.ك: همان، جزء7، باب3، ح12، و مشابه این روایت است روایت13.
5. ر.ك: همان، جزء7، باب4، ح2، و مشابه آن است روایت9، از باب6.

6. شوری/52.
7. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب17.

8. أسراء/85.
9. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب19و20. 

10. از آنجا که حیوانات مكلف به تكالیف شرعی نیستند، حكمیت امام بین آنها شرعی نبوده، بلكه تكوینی 
می باشد.

11. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء7، باب14، ح5.
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ــود.1 در روایتی دیگر وقتی که امام حسن عسکری را  ــکری رام و مطیع می ش عس
ــغول نماز است، آن حیوانات به ِگرد  در میان درندگان می اندازند، در حالی که حضرت مش

او حلقه می زنند.2 
ــخیر حیوانات، تکلم با آنها است. ائمهb زبان پرندگان را می شناسند  یکی از مصادیق تس
و با آنها سخن می گویند، که اگر این سخن گفتن، ناشی از علم به زبان حیوانات باشد، از 
مقولة علم امام خواهد بود و علم امام از مبادی والیت تکوینی ایشان است روایاتی که 

تصرفات تکوینی ایشان را مستند به علم ایشان به کتاب می کند فراوان است.
 اما اگر این سخن گفتن، ناشی از ارتباط ایشان با حیوانات، و والیت و تسلط بر آنها باشد 

از مقولة والیت تکوینی خواهد بود.
روایات در این باب، مستفیض است، بصائر پانزده روایت و کافی یک روایت در این زمینه 

آورده است.3 
ــان چهارپایان را می دانند و هنگامی که  ــتفیض داریم که، ائمهb زب همچنین روایات مس
آنان را بخوانند، اجابت می کنند. بصائر شانزده روایت در یک باب و یک روایت نیز در بابی 

دیگر آورده، ولی کافی تنها دو روایت، در این مورد آورده است.4 
وقتی که رسول اکرمp حیوانات وحشی کوه را صدا می زند، آنها او را اجابت می کنند.5

ــام می تواند در کنار دریا، تمام  ــت که ام ــز مضمون دو روایت دیگر در بصائر این اس نی
جنبندگان دریا را با مادرها و عمه ها و خاله هایشان صدا بزند.6 روایاتی با مضمون این چند 

روایت در کافی مشاهده نشد. 
ــت، قدرت اهل بیتb بر تکلم با  ــوع این روایات که در کافی و بصائر وجود داش از مجم
حیوانات و فهمیدن کالم آنها و تسخیر آنها استفاده می شود، اگر چه هر کدام از این روایات، 

نوع خاصی از حیوانات را نام برده است.

، ح4. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ 1. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ
، ح26. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ 2. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ

، ح4. ِد بِْن َعلِيٍّ 3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء7، باب14، ح1ـ  25؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء7، باب15، ح1ـ  16؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي الَْحَسِن 

َة اإْلَِماِم، ح7. َّتِي تُوِجُب ُحجَّ ُموَسی، ح15 و بَاُب اأْلُُموِر ال
5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب18، ح6.

6. ر.ك: همان، جزء10، باب18، ح31 و 46.
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7ـ   نزول رحمت و جلوگیری از عذاب 
ــطة ایشان، زمین اهلش را نلرزاند. بصائر سه  ــتند که به واس اهل بیتb ارکان زمین هس
ــه  ةَ ُهْم أَْرَکاُن اأْلَْرِض«، س َّ

�رئ
ــاُب أَنَّ اأْلَ ــه آورده1، و کافی نیز در »بَ ــت در این زمین روای

ــت: »بَِذلَِک   روایت به همین مضمون، آورده که در یکی از آنها، عبارت به این صورت اس
b َواِحٌد بَْعَد َواِحٍد َجَعلَُهُم اهلل أَْرَکاَن اأْلَْرِض أَْن تَِمیَد بِِهْم « که نشان می دهد  ةُ َجَرِت اأَلئمَّ

تمام ائمهb این ویژگی را دارند.
در بصائر روایتی است که نشان می دهد به واسطة اهل بیتb خداوند رحمت نازل می کند 
ــاهده نشد إال اینکه، روایات  و عذاب را باز می دارد؛2 اما در کافی، روایتی در این زمینه مش
ــند صحیح اند متضمن همین معنی هستند.  نابودی زمین بدون وجود امام که دارای س
ــتفیض، داللت دارند که زمین بدون امام باقی نمی ماند، و اگر بماند حتمًا  این روایات مس

فرو خواهد ریخت.3 
ــت زمین معرفی  ــول اکرمp، اهل بیت خودb را، بند و بس در کافی، در بابی دیگر، رس

می نماید.4 
باز داشتن عذاب، استقرار زمین، عدم افتادن آسمان، و اینکه، »اگر امام وجود نداشته باشد 
ــطة در  ــت که اهل بیتb واس زمین اهلش را فرو می برد« همه این امور به خاطر این اس
ــت بر تصرف در اموری که  ــطه بودن، قدرت تکوینی اس ــتند، و نفس واس فیض الهی هس

خداوند ایشان را در آن امور واسطه قرار داده است.5

1. ر.ك: همان، جزء4، باب9. 
2. ر.ك: همان، جزء2، باب3، ح10.

ٍة. 3. ر.ك: همان، جزء10، باب12؛ کلینی، کافی، بَاُب أَنَّ اأْلَْرَض اَل تَْخُلو ِمْن ُحجَّ
4. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْمb، ح17.

5. صدر المتألهین در شرح این احادیث می فرماید: خداوند سبحان، موجودات را با تفاوت درجات و مراتبی که 
از نظر شرافت و خست دارند آفرید، پایین ترین مرتبۀ موجودات، مواد عنصری زمین است که دورترین فاصله 
را از لطافت وجودی دارد. ارادۀ حکیمانة خداوند بر این تعلق گرفته است که، این مواد عنصری، مسیر تكامل را 
طی کنند و به غایات برتر خود نائل شوند. بر این اساس، در مسیر تكامل موجودات که از طریق علیت غایی 
تحقق می پذیرد هر موجودی را که اشرف و اعلی بود سبب کمال و علت غایی موجود پایین تر از آن قرار داد. 
بدین ترتیب، زمین را برای گیاه آفرید و گیاه را برای حیوان و حیوان را برای انسان؛ و از آنجا که در میان افراد 
ــان را غایت وجود انسان قرار داد که در حقیقت،  ــان نیز، مراتب کمال و نقص وجود دارد، کامل ترین انس انس
غایت دیگر موجودات پایین تر از انسان نیز می باشد و او همان انسان کامل است که در مرتبۀ امامت قرار دارد. 
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8ـ   شفای بیماران و برطرف کردن ناراحتیها 
ــتفیض است. در بصائر نُه روایت و  ــفای بیماران در کافی و بصائر مس روایات مربوط به ش
در کافی یازده روایت در بابهای متعدد آمده و نمونه هایی از کسانی که به دست شفابخش 

اهل بیتb، شفا یافته اند را نام برده است.
ــاند که خوردن از غذای اهل بیتb، به  ــند صحیح در کافی می رس مضمون روایتی با س

بدن انسان آزار نمی رساند.1 
در بصائر احادیثی آمده که حاکی از آن است که اهل بیتb از بیماریهای شیعیان آگاهند 

و برای آنها دعا می کنند.2 
ــتجاب است، ایشان چیزی را اراده نمی کنند مگر اینکه خدا نیز آن  دعای اهل بیتb مس
ــود، لذا دعا  ــد؛3 و وقتی چیزی را از خدا می خواهند آن چیز قطعاً واقع می ش را اراده می کن
ــد که وقوع و عدم وقوع آن محتمل باشد، آنان  ــان، مانند دعا کردن ما نمی باش کردن ایش
ــد از جانب خدا و به دست  ــتند که هر فیضی به سایر موجودات می رس ــطة فیض هس واس

ایشان می باشد.
روایات مربوط به قدرت اهل بیتb بر شفا دادن کور و پیس، هم در بصائر و هم در کافی 

آمده، این روایات در حد استفاضه و مشتمل بر روایات صحیح است.4 
مواردی که اهل بیتb به دست قدرت خویش بیماران را شفا داده اند، بسیار است که برخی 

او، سلطان جهان زمینی و خلیفۀ خداوند در زمین است؛ بنابراین، زمین و آنچه در آن است به خاطر امام آفریده 
ــت و هر چیزی که برای چیز دیگری آفریده شده باشد، هر گاه آن چیز دیگر )غایت(، وجود نداشته  ــده اس ش
باشد، آن چیز )ذوالغایة( نیز وجود نخواهد داشت، پس اگر امام که غایت آفرینش زمین و موجودات زمینی 
است، وجود نداشته باشد، زمین و موجودات آن هم وجود نخواهند داشت. )صدرالدین شیرازی، شرح اصول 

کافی، باب ان االرض ال تخلو من حجة، شرح حدیث دهم، 2/487( 
ــَطُهْم َو تَْأتِیِهْم بِاأْلَْخبَار، ح1؛ صفار،  َة تَْدُخُل الَْماَلئَِكُة بُیُوتَُهْم َو تََطُأ بُُس ــی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ ــی، کاف 1. ر.ك: کلین

بصائرالدرجات، جزء2، باب17، ح1و9.
2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب16، ح1و2.

3. امام هادی فرمود: خداوند دلهای ائمهb را محل ارادۀ خود قرار داده، اگر خدا چیزی را بخواهد، آنها خواهند 
خواست، و این است معنی آيۀ: و شما هیچ چیز را نمی خواهید، مگر اینكه خدا بخواهد. )انسان/30( )صفار، 

بصائرالدرجات، ص 517، ح 47( 
ٍد  ، ح3، و بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ ِد بِْن َعلِيٍّ 4. ر.ك: همان، جزء6، باب3؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ

، ح17. الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ
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از آنها در احادیث کافی و بصائر آمده از جمله: برگرداندن موهای سر که سفید شده بود به 
حال اول1، شفا دادن دستی که به خاطر َفصد کردن، ورم کرده بود2، جواد االئمه لکنت 
زبان پسری را شفا داد3، شفا دادن بیماری پا4، درمان کسی که به خوردن ِگل، مبتال بود.5 
روایتی صحیح، حکایت می کند که امام حسن عسکری با دست کشیدن بر بدن احمد 
بن اسحاق، بیماری او را شفا داد؛6 حتی شیعیان با نامه نوشتن به امام زمان ، از ایشان 

می خواستند که برای شفا یافتن خودشان و یا نزدیکانشان، دعا نماید.7
شفا دادن مریضها، از معجزات مسلّم اهل بیتb است، هم در عصر رسول اهللp و هم در 
ــتجابت دعای  ــت، اینکه، آیا این إبراء، از باب اس عصر ائمهb؛ تنها بحثی که اینجا مطرح اس
ــت؛ یا از باب قدرت اهل بیتb و  ــان است، زیرا دعای اهل بیتb قطعا مستجاب اس ایش

والیت تکوینی ایشان است؟
ــی تشبیه  با مراجعه به روایات، می بینیم که اهل بیتb عمل خود را به حضرت عیس
کرده اند، که اعمی و ابرص را شفا می داد، و معلوم است که حضرت عیسی، این أعمال 
را به اذن خدا، و از باب والیتش انجام می داد؛ بنابراین عمل اهل بیتb نیز، از باب والیت 
تکوینی ایشان است. مگر اینکه کسی بگوید، قضیة حضرت عیسی نیز از باب دعا کردن 

و استجابت دعا بوده است.

9ـ   زنده کردن مردگان و میراندن زندگان
روایات مستفیض و مشتمل بر صحیح، حکایت از قدرت اهل بیتb بر زنده کردن مردگان 

دارد. بصائر هشت روایت و کافی سه روایت آورده است.8 

1. ر.ك: صفار، بصائر الدرجات، جزء6، باب3، ح3.
2. ر.ك: صفار، بصائر الدرجات، جزء7، باب12، ح4.

3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي َجْعَفٍر الثَّانِي ، ح11.
4. ر.ك: همان، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمة، ح10.

ِد بِْن َعلِيٍّ الثَّانِي، ح5. 5. ر.ك: همان، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
، ح27. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ 6. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ

اِحِب ، ح11. 7. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد الصَّ
8. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء6، باب3، ح1و2، و باب4؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن ُموَسی بِْن 
، ح3. ِد بِْن َعلِيٍّ َجْعَفرٍ، ح6 و بَاُب َمْولِِد أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن ـ   َصَلَواُت اهلل َعَلْیِه، ح7 و بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
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ــی کاظم قدرت خویش بر زنده کردن مردگان را،  در روایتی از کافی و بصائر امام موس
ــتند به آگاهی ایشان از قرآن می کند و می فرماید: »در قرآن آیاتی وجود دارد که به  مس

وسیلة آنها امام می تواند، آنچه را بخواهد، انجام دهد«.1
ــانها را بیان می کند؛2 و بعضی دیگر از آنها،  بعضی از این روایات، مصادیق زنده کردن انس

موارد زنده کردن حیوانات را.3
ــه  همچنین اهل بیتb می توانند زندگان را بمیرانند. در بصائر یک روایت و در کافی س

روایت از مصادیق این عمل اهل بیتb آمده است.
حضرت صادق به واسطة اسم اعظم خداوند، فرماندار مدینه را نفرین کرد و او کشته شد.4
ــربازی که به  ــن، س ــی طوالنی مربوط به جریان قیام محمد بن عبد اهلل بن حس در حدیث
حضرت صادق پرخاش کرد، شترش به او لگدی زد که رانش خرد شد و همانجا مرد.5
حتی اگر این موارد، عذاب الهی هم باشد، باز هم این عذاب به واسطة اهل بیت b جاری 

می شود. 
عمر بن فرج که به حضرت جواد جسارت کرد، به واسطة نفرین آن حضرت، کشته شد.6

مگر اینکه گفته شود: مردن این افراد، در اثر نفرین ائمه b بوده و نفرین ایشان نیز حتمًا 
مستجاب است و ارتباطی به والیت تکوینی ایشان ندارد؛ اما مستجاب بودن نفرین ایشان 

نیز، به واسطة جایگاه و موقعیت ایشان در عالم هستی می باشد.7

َة َوِرثُوا ِعْلَم النَّبِيِّ َو َجِمیِع اأْلَنْبِیَاِء َو  1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء3، باب1، ح3؛ کلینی، کافی، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
َِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم، ح7. اأْلَْوِصیَاِء ال

2. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن ـ   َصَلَواُت اهلل َعَلْیِه، ح7.
3. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَسِن ُموَسی بِْن َجْعَفٍر، ح6.

4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب2، ح2.
5. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمة، ح17.

ِد بِْن َعلِيٍّ الثَّانِي، ح9. 6. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
ــایر ممكنات باشد. اگر چه در فرض عدم این مجاری  ــطة فیض به س ــت که امام، واس 7. تقدیر خداوند بر آن اس
فیض، باز هم فیاضیت خدا، اگر قصوری در مفاض نباشد برقرار است. اما می توان گفت که: همه ممكنات، 
این استعداد را ندارند که بدون واسطه، تلقی فیض نمایند. قصور خودشان مانع از کسب فیض به طور مستقیم 
است؛ لذا امام که در جنبة یلی الربی یلی الخلقی کامل است، واسطة ایصال برکات می باشد چنان که بسیاری 
از نعمتهای الهی در این عالم، با واسطه به ما می رسد. در ناحیه عذاب ـ   که در واقع عدم نعمت است ـ   نیز 
همین گونه است. بدیهی است که چنین واسطه ای غیر از امام نخواهد بود و مسأله، یك مسألة تكوینی است 

که تخلف از آن معقول نیست.
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ــتمل بر صحیح، بیان می دارد که: اهل بیتb زمان مردن خود را  ــتفیِض مش روایات مس
می دانند که علم ایشان از مبادی والیت تکوینی ایشان است. در روایت صحیح السندی آمده 
است که خود امام، زمان مردن خود را اختیار می کند. در بصائر 14 روایت و در کافی هشت 

روایت در یک باب و یک روایت صحیح السند نیز در باب مولد الحسین آمده است.1 
ــرش می آید  در روایتی از کافی، امام صادق می فرماید: »هر امامی که نداند چه به س
)از خیر و شر، و بال و عافیت( و به سوی چه می رود )از مرگ و شهادت(، او حجت 

خدا بر خلقش نیست«.2 
ــتند، اما  ــت که اهل بیتb مالک آن هس زنده کردن مردگان، از بزرگ ترین تصرفاتی اس
 bبر فرض که والیت تکوینی اهل بیت ،bــی از منکریِن والیت تکوینی اهل بیت بعض
ــة أحیاء را نمی پذیرند؛ زیرا این موارد را از مختصات خداوند  ــد، إحیاء موتی و إمات را بپذیرن
تعالی می دانند، لکن می گوییم: هدف ما اثبات إحیاء اموات برای اهل بیتb، بالستقالل 
ــت که، والیت اهل بیتb در إحیاء موتی، الأقل همانند  ــت؛ بلکه مقصود ما این اس نیس

والیت مالئکة مدبر،3 در امر إحیاء و إماته است. 

10ـ  خلق و رزق و قدرت
بسیاری از روایاتی که گذشت، حکایت از قدرت اهل بیتb بر رزق دادن به بندگان دارد؛ 
گرچه الفاظ این روایات، إعطاء اختیار نزول مصادیق رزق، مانند نزول باران و روییدن زمین 

و...، به اهل بیتb بود.
 bو اهل بیت pاز مضمون روایات مستفیضه، استفاده می شود که این امور به رسول خدا
ــده است. بصائر در دو باب 32 روایت در این رابطه آورده، به اضافة چند روایت  تفویض ش

َُّهْم  َةb یَْعَلُموَن َمتَی یَُموتُوَن َو أَن 1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب9؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
اَل یَُموتُوَن إاِلَّ بِاْختِیَاٍر ِمْنُهْم، و در باب مولد الحسین، ح7.

َُّهْم اَل یَُموتُوَن إاِلَّ بِاْختِیَاٍر ِمْنُهْم، ح1. َة یَْعَلُموَن َمتَی یَُموتُوَن َو أَن 2. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
 َّذي ُوکَِّل بُِكْم 3. قرآن در این آیه می فرماید: ملك الموت جان انسانها را می گیرد؛ قُْل یَتََوفَّاُکْم َمَلُك الَْمْوِت ال
ــَن تََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة ظالِمي   َّذی ــانها را می گیرند: ال ــجده/11( و در آیه دیگر می فرماید: مالئكه جان انس )س
أَنُْفِسِهْم)نساء/97( و در آیه دیگر، گرفتن جان انسانها را به خود نسبت می دهد: اهلل یَتََوفَّی اأْلَنُْفَس حیَن َمْوتِها 
َّتي  لَْم تَُمْت في  َمناِمها )زمر/42(. روشن است که آن إماته ای که خداوند به ملك الموت سپرده است، در  َو ال

عرض إماته ای که خداوند انجام می دهد، نیست.



149

ــت. کافی در »بَاٌب ِفي َمْعِرَفتِِهْم أَْولَِیاَءُهْم َو  که به صورت متفرقه در ابواب دیگر آورده اس
ــول اهلل و إلی األئمةb فی أمر  التَّْفِویِض إِلَْیِهْم« یک روایت، و در باب »التفویض إلی رس
ــت؛ لکن عنوان باب را مقید  الدین« نیز روایاتی همانند آنچه صفار روایت کرده، آورده اس

به »في امر الدین« کرده است.1 
در یک روایت امام صادق، ضمن استناد به قرآن می فرماید: 

ــی امور مملکت خویش را به حضرت  ــه که خداوند تبارك و تعال همانگون
ــار را داد که به هر کس می خواهد  ــذار کرد و به او این اختی ــلیمان واگ س
 pــد و از هر کس می خواهد امساك کند، امور دین به پیامبر اکرم ببخش

نیز واگذار شده است. 
ــد: آیا امور کشاورزی و دامداری نیز به پیامبر  ــخص می پرس در ادامة روایت، زمانی که آن ش
 pواگذار شده است؟ حضرت با غضب جواب می دهد که »همة امور به پیامبر اکرم pاکرم

واگذار شده است«. 
ــخص احکام مربوط به کشاورزی و  ــت و آن اینکه آیا مراد آن ش ــؤالی اینجا مطرح اس س

دامداری بوده است؟!
اینکه در این روایت، پیامبر اکرمp با حضرت سلیمان مقایسه شده، نشان دهندة این است 
ــلیمان بوده است؛ و از  ــؤال، والیت تکوینی و تصرفات تکوینی حضرت س که مورد س
ــول خدا واگذار شده است«، فهمیده  اینکه حضرت در جواب می فرماید: »امور دین به رس
ــول خداp، عالوه بر والیت تکوینی، والیت  ــود که مراد حضرت این است که، رس می ش
تشریعی نیز داشته است؛ یعنی خداوند به حضرت سلیمان فقط والیت تکوینی داده بود اما 

به حضرت محمدp، والیت تکوینی و تشریعی را داده است.2 
و در ذیل روایت دیگری از این نمونه روایات، امام با استناد به آیة قرآن می فرماید که: 
ــد و رنگش را )ایمان و  امام زمانی که مردی را ببیند، او را می شناس
نفاقش را( می  شناسد، و اگر سخن او را از پشت دیوار هم بشنود، او را 

1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب4و5؛ کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، و 
باب التفویض إلی رسول اهلل و إلی األئمةb فی امر الدین.

2. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب4، ح9.
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و شخصیتش را می  شناسد، همانا خدا می  فرماید: از جمله آیات خدا 
آفرینش آسمانها و زمین و اختالف زبانها و رنگهای شما است، همانا 
در این اختالف، برای جهانیان نشانه  هایی است.1 و آنها دانشمندان 
)ائمه( هستند، پس امام هر امری را که بشنود و به زبان آید، می فهمد، 
چه گوینده اهل نجات باشد یا هالکت، از این جهت است که به مردم 

آن گونه پاسخ می  دهد.2 
آیا این عبارات، نشان دهندة غیر والیت تکوینی اهل بیتb است؟!

ــده بیانگر اینکه: خداوند به اهل بیتb قدرتی داده که اگر زمام  در بصائر روایاتی نقل ش
زمین را در اختیار بگیرند، می توانند آن را به هر کجا که بخواهند، ببرند.3 در روایتی دیگر 
می فرماید: »امام می تواند آنچه را که در پایین عرش قرار دارد با دست بگیرد«؛4 اما 

در کافی روایاتی با این مضمون مشاهده نمی شود.
همچنین در بصائر5 روایاتی آمده در بیان قدرت اهل بیتb که: دنیا در نزد امام مانند 

یک دایرة کوچک است؛6 یا مانند یک پوست گردو است.7
روایاتی که در تحویل ماهیات گذشت نیز، بیانگر قدرت اهل بیتb می باشد.8

ــام زبانها داللت دارد. بصائر 24  ــتفیض بر قدرت آل محمدb، در تکلم به تم روایات مس
روایت و کافی چهار روایت در این رابطه آورده است.9 

1. روم/21.
ــي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض  ــار، بصائرالدرجات، جزء8، باب5، ح13؛ کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِ 2. ر.ك: صف

إِلَْیِهْم، ح3.
3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء8، باب2، ح5.

4. ر.ك: همان، جزء9، باب16، ح13.
5. ر.ك: همان، جزء8، باب14.

6. ر.ك: همان، جزء8، باب14، ح1.

7. ر.ك: همان، جزء8، باب14، ح2.
ِة ِمْن آیَاِت اأْلَنْبِیَاِء ، ح3. 8. مانند: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما ِعْنَد اأْلَئِمَّ

9. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء5، باب2، ح1و3و4، و باب4، و جزء7، باب11و12؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب 
َة اإْلَِماِم، ح7 و بَاُب َمْولِِد أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن ـ   َصَلَواُت اهلل َعَلْیِه، ح7 و بَاُب َمْولِِد الَْحَسِن  َّتِي تُوِجُب ُحجَّ اأْلُُموِر ال

، ح11. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ بِْن َعلِيٍّ ـ   َصَلَواُت اهلل َعَلْیِهَما، ح6 و بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ
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در روایتی امام صادق می  فرماید: 
ــن مجتبی فرمود: خداوند دو شهر در مشرق و در مغرب  امام حس
ــه در آن هفتاد هزار هزار لغت وجود دارد )به هفتاد هزار هزار  دارد ک
زبان سخن می  گویند(، و هر زبانی بر خالف زبان دیگر است و من به 

تمام زبانهای آن دو شهر، و آنچه در آن دو شهر است، آشنا هستم.1
اهل بیتb می توانند کتب آسمانی را به همان زبانی که نازل شده است، بخوانند. در بصائر 

سه روایت و در کافی دو روایت که یکی از آنها صحیح السند است، آمده است.2 
اهل بیتb همچنین می توانند کسی را که پشت در است، بشناسند. بصائر چهار روایت و 

کافی سه روایت مشتمل بر صحیح در بارة این ویژگی اهل بیتb دارد.3 
 ــام صادق ــدر روایت، ام ــر اینکه در ص ــلیمان، عالوه ب ــن س ــداهلل ب ــة عب  در صحیح
می فرماید: »آری کارها به امام واگذار شده است«، در ذیل آن، با استناد به آیة قرآن 
می فرماید: »امام هر گاه سخن شخصی را از پشت دیوار بشنود، او و شخصیتش 

را می شناسد«.4

11ـ   تطهیر و هدایت نفوس و علم به ضمایر 
ــات مربوط به تطهیر و هدایت نفوس، عمومًا در کافی آمده و در بصائر روایتی در این  روای

رابطه مشاهده نشد. از جملة این روایات:
ــخص، از این کار ــد آن ش ــخص آوازه خوان، که باعث ش  نفوذ کالم امام جواد  در ش

دست بردارد.5

1. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء7، باب12، ح5.
َّتِي نََزلَْت ِمْن ِعْنِد اهلل   َةb ِعْنَدُهْم َجِمیُع الُْكتُِب ال ــزء7، باب13؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ ــان، ج  2. ر.ك: هم

َُّهْم یَْعِرفُونََها َعَلی اْختاَِلِف أَلِْسنَتَِها، ح1و2. ـ   َو أَن ـ َعزَّ َو َجلَّ
ــاب3، ح5؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي  ــار، بصائرالدرجات، جزء5، باب14، ح1ـ3 و جزء4، ب 3. ر.ك: صف
 ،ْضَوان،  ح4، و بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي الَْحَسِن ُموَسی اَلُم َو الرِّ ٍد  ـ  َعَلْیِهَما السَّ الَْحَسِن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ

ح5، و بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، ح3.
4. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، ح3؛ صفار، بصائرالدرجات، جزء7، نادر از 

باب17، ح1، و جزء8، باب5، ح13. 
ِد بِْن َعلِيٍّ الثَّانِي، ح4. 5. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
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امام صادق به یک غالم فراری پیامی  داد، که آن پیام، موجب تسخیر قلب موالی او 
و نجات جان آن غالم  شد.1 

ــی در او، حکایت دارد2  ــر امام در حال زندانبان و ایجاد دگرگون ــز روایاتی که از تأثی نی
ــت که اهل بیتb قدرت بر تطهیر نفوس و هدایت قلوب، و اخراج  همگی بیانگر این اس
آنها از ظلمات به سوی نور، را دارند و اینها اموری هستند که به امیال انسان تعلق می گیرد، 

بنابراین از امور تکوینی هستند.
ــت را برای فردی تضمین نمود، به آن وفا می نماید، همانگونه  همچنین اگر امام بهش

که امام صادق برای همسایة ابی بصیر وفا نمود.3
بعالوه اینکه، اهل بیتb انسانها را می شناسند و به خصوصیات آنها از قبیل ایمان و نفاق، 
اهل بهشت یا جهنم بودن، عالِم هستند. در این روایات که در کافی و بصائر با موضوعات 
ــود و در  ــأن برای اهل بیتb بیان می ش متنوع آمده، غالبًا به صورت کلّی و عام، این ش

برخی از آنها، به آیات قرآن نیز مستند می شود:
ــتb نیز آنچه را که  ــد؛4 اهل بی ــرمp آنچه را که در عالم ذر دیده، می شناس ــر اک پیامب
ــان را از اسلوب صحبت کردنشان  ــان شیعیانش ــند؛5 ایش در عالم میثاق دیده اند، می شناس
ــان  ــت و جهنم را از چهره ش ــانها آگاهند؛7 اهل بهش ــند؛6 و از نفاق یا ایمان انس می شناس
ــت؛9 و روایاتی مشابه ــول اکرمp اس ــت و دوزخ نزد رس ــند؛8 نامهای اهل بهش  می شناس

این مضامین.10

ٍد، ح3. 1. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َعْبِد اهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
، ح23. ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ ، ح8، و بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ 2. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ

ٍد ، ح5. 3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي َعْبِد اهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
4. ر.ك: صفار، بصائر الدرجات، جزء2، باب14.

5. ر.ك: همان، جزء2، باب15 و 16.
6. ر.ك: همان، جزء2، باب16، ح1؛ کلینی، کافی، 1/438 و بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، ح3.

7. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء3، باب3، ح1و3، و جزء6، باب8 و جزء8، باب5، ح13؛ کلینی، کافی، ج1، 
بَاٌب فِي َمْعِرفَتِِهْم أَْولِیَاَءُهْم َو التَّْفِویِض إِلَْیِهْم، ح1و2و3.

8. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء10، باب16.
p َو َوفَاتِِه، ح16. 9. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد النَّبِيِّ

10. ر.ك: صفار، بصائر الدرجات، جزء6، باب9، ح1ـ4، و جزء7، باب 17، و باب18، ح1ـ4.
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 در روایتی امیرالمؤمنین می فرماید: »سرشت و طینت شیعیان ما، غیر از سرشت و 
طینت دشمنانمان است و ما آنها را از طینتشان می شناسیم«.1

ــت که اهل بیتb انسانها را در عالم میثاق دیده اند و آنها را  تأکید این روایات، بر این اس
ــند. می دانند چه کسی مؤمن، چه کسی منافق، چه کسی اهل نجات و چه کسی  می شناس

اهل آتش است.
ــانها، بسیار زیاد است، و مصادیقی از خبر دادن  روایات حاکی از علم امام به ضمایر انس
اهل بیتb از آنچه که در ضمیر و نفس دیگران می گذرد، به صورت پراکنده و متفرق، در 
ابواب مختلف کافی و بصائر، آمده است. مجموع این روایات که در میان آنها سند موثق نیز 
وجود دارد، این اطمینان را برای ما ایجاد می کند که اهل بیتb از ضمایر انسانها آگاهند 

و چیزی، از ایشانb مخفی نیست.2 

12ـ   کشف حجب و ابصار و رؤیت ملکوت و فك قیود و پنهان کردن خودشان 
ــمانها و زمین، بر پیامبر اکرم و اهل بیت  ــدن ملکوت آس ــتفیضه از عرضه ش  روایات مس
ایشانb، خبر می دهد لذا اهل بیتb به ما فوق عرش الهی می نگرند. روایات مربوط به 
عرضه شدن ملکوت بر اهل بیتb فقط در بصائر قابل مشاهده است؛3 اال اینکه روایات 
ــتة سوم گذشت و یکی از آنها صحیح  مربوط به معراج پیامبر اکرمp در کافی، که در دس

السند بود نیز، از همین قبیل است. 
قلب ائمهb، آنچه را که در شب قدر نازل می شود، مشاهده می کند.4

روایات از نشان دادن باطن عالَم، توسط اهل بیتb به دیگران خبر می دهد، در روایتی از 
بصائر، امام صادق باطن حیوانی حاجیان را به ابا بصیر نشان داده است.5 روایت دیگری 

1. ر.ك: همان، جزء8، باب8، ح1.
ــزء3، باب4، ح3 و جزء5، باب10، ح1ـ27 و جزء9، باب18، ح4؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما  ــان، ج 2. ر.ك: هم
، ح20  ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ یُْفَصُل بِِه بَْیَن َدْعَوی الُْمِحقِّ َو الُْمْبِطِل فِي أَْمِر اإْلَِماَمِة، ح13 و بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ
، ح12؛ و روایات  ٍد الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ ٍد، ح6 و بَاُب َمْولِِد أَبِي ُمَحمَّ و بَاُب َمْولِِد أَبِي َعْبِد اهلل َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ

بسیاری که به صورت متفرق در ابواب مختلف از این دو کتاب آمده است.
3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء2، باب20 و جزء4، باب9، ح4.

4. ر.ك: همان، جزء5، باب3، ح14.
5. ر.ك: همان، جزء6، باب3، ح4و6.
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ــول اکرمp در غار، کشتی جعفر و یارانش را در دریا، به ابوبکر نشان  بیان می دارد که رس
ــر اکرمp را بعد از وفات  ــت نیز داللت دارد که امیرالمؤمنین، پیامب ــدادی روای داد.1 تع

ایشان، به ابوبکر نشان داد و ایشان را بین خود و ابوبکر َحَکم قرار داد.2
ــیعیانش، که فکر می کرد امام را، در  ــی، امام هادی به یکی از ش ــی از کاف در روایت
ــتانهایی با میوه های تازه رس و سایر نعمتهای  ــتش به بوس جای بدی منزل داده اند، با دس
نیکو در خانه اش، اشاره نمود و فرمود: »ببین! ما هر کجا باشیم اینها برای ما مهیا است، 

ما در سرای گدایان نیستیم«.3
 و امام حسن مجتبی روایت صحیح دیگری در کافی از مالقات و گفتگوی حضرت علی 
با حضرت خضر خبر می دهد4 با اینکه حضرت خضر از دید انسانهای عادی پنهان است، اما بین 

آن حضرت و خضر حجابی وجود ندارد.
ــده است که در خواب و بیداری، و از پشت  ــول خدا و ائمهb داده ش بینایی خاصی به رس
ــن معنی داللت دارد.5 در بعضی از  ــال را می بینند. روایاتی از بصائر و کافی بر ای ــر، اعم س
ــرق و مغرب را می بیند.6 در برخی دیگر از روایات  ــطة نور، بین مش روایات، امام به واس
سخن از وجود عمود نور برای امام است.7 در برخی دیگر، می فرماید: امام به وسیلة 

روح القدس آنچه را در شرق و غرب زمین است، می بیند.8
روایات مربوط به مشاهدة أعمال انسانها توسط اهل بیتb، چه در کافی و چه در بصائر، 
ــد. این روایات، علی رغم  ــند بعضی از آنها صحیح نیز می باش ــت، بعالوه اینکه س زیاد اس

1. ر.ك: همان، جزء9، باب2، ح13و14.
2. ر.ك: همان، جزء6، باب5، ح12؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْمb، ح13.

ْضَوان ، ح2؛ و با اندکی  ُم َو الرِّ ــالَ ٍد ـ   َعَلْیِهَما السَّ ــِن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ 3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد أَبِي الَْحَس
اختالف در سند، در بصائرالدرجات، جزء8، باب13، ح7و11.

4. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْم، ح1.
ِة b، ح8 و بَاٌب  5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب2، و باب13، ح3؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ

فِیِه نَُكٌت َو نُتٌَف ِمَن التَّْنِزیِل فِي الَْواَلیَِة، ح62.
ِةb، ح2 و مشابه  6. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب9و10و11و13؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ
ــث6 از همین باب، و حدیث 4 با اندکی  ــت، روایت 3 از همین باب، با اندکی اختالف و حدی ــن روایت اس ای

اختالف.
ِة، ح7. 7. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ
8. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب16، ح13.
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ــود، همگی بر این حقیقت اتفاق دارند که  ــان مشاهده می ش اختالفاتی که در موضوعاتش
أعمال و کردار بندگان از اهل بیتb پوشیده نیست.

ــی او را نبیند. سه  ــازد، به گونه ای که کس امام می تواند خودش را از دید مردم پنهان س
ــت که خود را از سلطان1 و مردم2 پنهان ساخت.  روایت از بصائر، دربارة امام صادق اس
ــت که ایشان در موسم حج شرکت می کنند و  و دو روایت از کافی دربارة امام زمان اس

مردم را می بینند، اما مردم او را نمی بینند.3

 b13ـ   ارتباط أموات با آل محمد
ــتb در حال حیات، از مردگان، و  ــتفیض در کافی و بصائر، بر دیدار اهل بی احادیث مس

زیارت مردگان از اهل بیتb، در حال حیات ایشانb داللت دارد.4 
ــند.5 از جمله  ــان را که مرده اند، می بینند و می شناس اهل بیتb در حال حیات، دشمنانش
ــود را به  ــت که امام باقر، معاویه ـ لعنة اهلل علیه ـ و عذابی که به او می ش روایتی اس

فرزندشان حضرت صادق نشان دادند.6
 bروایاتی در کافی و بصائر آمده که بعضی از آنها به صورت کلی داللت دارد که اهل بیت
می توانند با مردگان سخن بگویند.7 بعضی دیگر، مواردی را بیان می کند که اهل بیتb با 
ــخن گفته اند از جمله: سخن گفتن پیامبر اکرمp با مادر حضرت علی، بعد از  مردگان س
وفات ایشان؛8 مطابق مدلول روایات مشتمل بر صحیح، حضرت علی بعد از وفات رسول 

اکرمp، از ایشان سؤال کرد و آنچه پیامبر جواب می فرمود را  نوشت.9 

1. ر.ك: همان، جزء10، باب15، ح1و3.
2. ر.ك: همان، جزء10، باب15، ح2.

3. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاٌب فِي الَْغْیبَِة، ح6، مشابه این روایت است روایت 12 از همین باب.
4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء6، باب5.

5. ر.ك: همان، جزء6، باب7.
6. ر.ك: همان، جزء6، باب7، ح5.

َِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم، ح7؛ صفار،   َة َوِرثُوا ِعْلَم النَّبِيِّ َو َجِمیِع اأْلَنْبِیَاِء َو اأْلَْوِصیَاِء ال 7. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب أَنَّ اأْلَئِمَّ
بصائر الدرجات، جزء1، نادر از باب21، ح1، و جزء3، باب1، ح3، با اندکی اختالف در سند.

8. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء6، باب7، ح9.
ــابه این  ــاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن، ح7، و مش 9. ر.ك: همان، جزء6، باب6؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب اإْلَِش

روایت است موثقۀ 8 از همین باب.

b
یت

ل ب
اهـ

ی 
یـن

ـو
 تک

ـت
الی

ۀ و
ـر

ست
گ

ات
رج

الد
ئر 

صا
و ب

ی 
کاف

ل 
صو

ر ا
د



156
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

موقع احتضار، رسول خدا و حضرت علی و فاطمة زهراb نزد محتضر می آیند:
مرحوم کلینی در کتاب الجنائز1، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، بیش از 10 روایت می آورد 
که رسول اکرم و حضرت علی نزد محتضر حاضر می شوند؛ اما در بصائر روایتی در رابطه 

با حضور آل محمدb نزد محتضر مشاهده نشد.
ــؤالی اینجا مطرح می شود اینکه چگونه ممکن است پیامبرp و یا امام در آِن واحد،  س

نزد چند میت حاضر شوند؟
ــفه و عرفا جوابهای متعددی به این سؤال داده اند، بعضی گفته اند: وجود ایشان مانند  فالس

خورشید است که همة انسانها از شرق تا غرب عالم، در آن واحد، نور آن را می بینند.2
ــال روایات داللت دارد که آل محمدb می توانند از مکانی به مکان دیگر منتقل  ــا به هر ح  ام
ــوند، و نزد هر محتضری حاضر شوند، و موقع عرض اعمال بر خداوند حضور داشته باشند،  ش
و در عالم برزخ در قبر حاضر شوند؛ بنابراین از این روایات فهمیده می شود که امام نزد هر 
انسانی حاضر است و از او غایب نمی شود، شاهد بر این، روایات عرض اعمال بر محمدp و آل 

محمدb است.3 

14ـ   حاالت اولیاء b در رحم مادر و در قبر و برخی شؤون دیگر
ــتفیض داللت دارد که امام  در شکم مادر، صدا را می شنود. این روایات در  روایات مس
بصائر در چندین باب متوالی آمده است اما در کافی، اگر چه تعداد محدودی روایت با این 

مضمون آمده، لکن سند برخی از آنها صحیح می باشد.4 
روایات مستفیض و مشتمل بر صحیح، نّص در امکان امامت در کودکی دارد. در کافی 10 

روایت ولی در بصائر تنها یک روایت در این رابطه دیده می شود.5
ــان حضرت جواد را به  ــت صحیحی از امام رضا، آن حضرت، امامت فرزندش در روای

1. شایان ذکر است که محدودة مقالة ما، اصول کافی است ولی مرحوم کلینی، این روایات را در فروع آورده اند.
ل محمدp فی قوس النزول و الصعود، ص 211، به نقل از کتاب  ــور، الوالیة التكوینیة لآ ــید علی عاش 2. ر.ك: س

الحاوی للفتاوی: 2/454.
.ِة p َو اأْلَئِمَّ 3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، ابواب5ـ  8 و14؛ کلینی، کافی، بَاُب َعْرِض اأْلَْعَماِل َعَلی النَّبِيِّ

ِةb، ح3و4و6. 13؛ کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ 4. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، ابواب 8ـ 
 . نِّ ِةb فِي السِّ 5. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب21، ح6؛ و کلینی، کافی، ج1، بَاُب َحااَلِت اأْلَئِمَّ
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حضرت عیسی تشبیه می کند که در سه سالگی قیام به حجت کرد.1
ــه روایت مشتمل بر صحیح وجود  ــخن گفتن امام در بدو تولد، در کافی س در مورد س

دارد2، اما در بصائر روایتی در این رابطه وجود ندارد.
زمین چیزی از بدن پیامبر اکرمp و امام را نمی بلعد. روایات آن فقط در بصائر آمده و 

در کافی روایتی با این مضمون مشاهده نشد.3
ــط، و آن هم تنها یک روایت آمده به این بیان که یکی از خصوصیات پیامبر  ــی فق در کاف

اکرمp این بود که سایه نداشت.4 
ــتی، نسبت  باز هم فقط در اصول کافی، روایاتی وجود دارد که از عکس العمل جهان هس

به شهادت امیر المؤمنین و امام حسین خبر می دهد:
ــید، در همان  ــهادت رس ــه أمیر المؤمنین در آن به ش ــه لرزیدن آن مکانی ک ــه گری ب
ــتگان در آن موقعی که امام حسین به  ــمان و زمین، به همراه فرش ــیون آس  روز5، و ش

شهادت رسید.6
روشن است که مواردی مانند: گریه کردن زمین و یا شیون فرشتگان به خاطر اهل بیتb، به 

دلیل والیت تکوینی آن ذوات مقدس و جایگاه ایشان در نظام هستی می باشد.

نتیجه گیری 
ــت  از تطبیق روایات والیت تکوینی اهل بیت b، در اصول کافی و بصائرالدرجات به دس
می آید که، قریب به اتفاق حوزه هایی که در بصائرالدرجات آمده، در اصول کافی نیز آمده 
است؛ اگر چه تعداد روایات آن در هر حوزه، بسیار کمتر از بصائرالدرجات است. صفار عالوه 
بر اینکه روایات هر حوزه را به طور گسترده آورده، برای غالب حوزه ها، عنوان باب مستقل 
قرار داده است؛ اما مرحوم کلینی برای غالب حوزه ها عنوان باب مستقل قرار نداده است.

1. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي َجْعَفٍر الثَّانِي، ح10.
ِةb، ح1و8، و بَاُب اإْلَِشاَرةِ َو النَّصِّ َعَلی أَبِي الَْحَسِن ُموَسی، ح11. 2. ر.ك: همان، ج1، بَاُب َمَوالِیِد اأْلَئِمَّ

3. ر.ك: صفار، بصائرالدرجات، جزء9، باب14، ح1و2و8.
p َو َوفَاتِِه، ح11. 4. ر.ك: کلینی، کافی، ج1، بَاُب َمْولِِد النَّبِيِّ

5. ر.ك: همان، بَاُب َمْولِِد أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَنـ  َصَلَواُت اهلل َعَلْیِه، ح4.
6. ر.ك: همان، بَاُب َما َجاَء فِي ااِلْثنَْي َعَشَر َو النَّصِّ َعَلْیِهْمb، ح19.
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 جناب صفار دو باب با عناوین: »تفویض امور به رسول اهللp«، و »تفویض امور به اهل 
ــد، که این عناوین ظهور در تفویض مطلق دارد، اما کلینی، در یک باب  ــتb« آورده ان بی
عنوان را: »التفویض إلی رسول اهلل و إلی األئمةb في أمر الدین«، قرار داده، و بعضی از 
ــت، اما قرائنی از  ــان مرحوم صفار، آنها را روایت کرده، آورده اس همان روایاتی که استادش
ــت. در باب دیگری به صورت  این روایات، داللت دارد که مراد از آنها، والیت تکوینی اس

مطلق عنوان را »باب فی معرفتهم أولیائهم و التفویض إلیهم«، قرار داده است.
 لذا این دو کتاب، تفاوت قابل مالحظه ای در خصوص موضوع والیت تکوینی ندارند، که 

کسی بخواهد نسبت به کتاب شریف بصائرالدرجات اتهام غلو را مطرح کند.
همچنین اهمیتی که مرحوم کلینی به این موضوع داده است نشان می دهد، این سخن که: 
»والیت تکوینی اهل بیتb، مجعول عرفایی مانند محیی الدین عربی و سید حیدر آملی 
ــت، و در قرن یازدهم در مکتب فلسفی مالصدرا، این نظریه، بنیاد نهاده شده است«،1  اس

بی پایه و اساس می باشد. 
ــات والیت تکوینی در  ــاب کلینی با پراکنده کردن روای ــی2 نیز ادعا کرده اند که جن   برخ
ــات بکاهد، این که  ــت از اهمیت این گونه روای ــته  اس ــواب متعدد و غیر مرتبط، خواس  اب
ــرده، از جملة دالئل  ــداد کمتری از این قبیل روایات را نقل ک ــبت به بصائر، تع  کافی نس

آنها است.
 اما با بررسی و مقایسة روایات حوزه های گوناگون والیت تکوینی در این دو کتاب، نشان 
ــد؛ زیرا مرحوم کلینی از مهم ترین مباحث  ــخن نیز، نمی تواند صحیح باش دادیم که این س
ــت، و حتی  و مصادیق والیت تکوینی یعنی زنده کردن مردگان نیز روایت نقل کرده اس
روایاتی با سند صحیح  آورده که اهل بیتb با استناد به آیات قرآن، می فرمایند: هر آنچه 
ــت، و در قرآن آیاتی وجود دارد که  ــده به ما نیز داده شده اس ــته داده ش به پیامبران گذش
بوسیلة آن هر آنچه که اهل بیتb بخواهند انجام دهند، خداوند آن را اجازه داده است.

ــتن از اهمیت این گونه روایات بود، بر او الزم   حال آنکه، اگر مقصود مرحوم کلینی کاس

1. ر.ك: سید حسین مدرسی طباطبائی، مكتب در فرایند تكامل، ص106.
2. ر.ك: اندرو. جی.نیومن، دوره شكل گیری تشیع امامی، ترجمه و نقد: مؤسسه شیعه شناسی، در صفحه 78 و 347 

و جاهای دیگر این کتاب بر این مطلب تأکید می ورزد.
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می بود که روایات مربوط به حوزه های چالش برانگیز را نقل نمی کرد و صرفًا به حوزه هایی 
می پرداخت که حساسیت کمتری به آنها وجود داشت.

 شاهد دیگر بر ناصواب بودن این دیدگاه آن است که مرحوم کلینی روایاتی را نقل می کند 
که در آنها، بعض تصرفات تکوینی به غیر معصومین نیز، نسبت داده شده است.1 

 بر عکس، می توان ادعا کرد که جناب کلینی با پراکنده کردن این روایات در ابواب مختلف، 
آنها را حفظ، و تأثیرشان را در جامعه و مخاطب زیادتر کرده است.

1. آن روایات عبارتند از:  
ـ سخن گفتن فّضه با شیر، و کمك خواستن از او برای جلوگیری از قرار گرفتن بدن مبارك امام حسین زیر 

سم اسبان )کلینی، کافی، ج1، ص465 و 466، ح8(.
ـ سخن گفتن عبدالمطلب با فیلی از اصحاب فیل )همان، ص447 و 448، ح25(.

ـ مادر امام محمد باقر با اشاره دست، از خراب شدن دیواِر در حال خراب شدن، جلوگیری کرد )همان، 
ص469، ح1(.

ـ به آبروی ابوطالب از ابر آب خواسته می شد )کلینی، کافی، ص448 و 449، ح29(.
ـ پیامبر اکرمp تا چند روز از سینه ابوطالب شیر می خورد )همان، ص448، ح27(. 

ـ نزول فرشتگان بر پیروان اهل بیتb )همان، ص420، ح40(.
ـ طی األرض راهب هندی )همان، ص481، ح5(.
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Abstract 
Generic Welayat is an existential aspect of Prophet's Household (AS) 
the scope of which is a matter of dispute among scholars. Thus some 
traditionists who had narrated Imams' dignities and divine gifts were 
accused of exaggeration. This research is an attempt to evaluate this 
issue in the light of two ancient Shiite tradition books, i.e. Usul al-Kafi 
and Basaer al-Darajat. 

      By comparing the scope of generic Welayat of Prophet's Household 
(AS) in these books it becomes clear that their Welayat encompasses 
various domains. Safar has broadly narrated the traditions pertaining 
such categories as reviving the dead, earth traveling in a moment, 
healing the ills and the like and in most cases set an independent 
chapter for each one; but Kuleini, in Usul al-Kafi, although he has 
related traditions concerning almost all of these domains, however 
as compared to his master, neither has he opened an independent 
chapter for them nor did he relate traditions as much as the master. 
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