
 Lynda G.) متن پيش رو بخشى (= فصل چهارم) از تز دكتراى خانم دكتر ليندا جى. كالرك
Clarke)، (استاد دپارتمان دين در دانشگاه كنكوردياى كانادا) با عنوان«اصول اعتقادى اولية 

 Early Doctrine Of The Shiah According To The Shii») «شيعه براساس منابع شيعى
Sources») است كه در سال 1994ميالدى در دانشگاه مك ِگيل كانادا از آن دفاع كرد. كالرك 

در اين رساله در دو فصل به بحث علم امامان پرداخته است: فصل سوم با عنوان«علم امامان؛ 
ــى» («The Knowledge Of The Imams: Inherited Knowledge») و فصل  ــم موروث عل
 The Knowledge») «ــد ــب و روز [به امام] مى رس چهارم با عنوان«علم امامان؛ علمى كه ش

.(«Of The Imams: The °Ilm That Comes By Night And By Day

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 
صفحه 214 ـ 187

علم امامان 
علمی که شب و روز به امام می رسد

ليندا جى. كالرك/ ابوالفضل حقيرى قزوينى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. مترجم
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متن مقاله
ــته و آيندهـ  تا  ــرعى، تمام وقايع گذش ــان به ميراث برده اند تمام احكام ش ــى كه امام علم
ــيعه يا  ــود؛ اما به  نظر مى آيد كه ش ــامل مى ش آخرالزمان ـ و هويت مؤمنان و كافران را ش
امامان ايشان باز هم احساس مى كردند كه توانايى هاى  امامان به اندازة كافى تبيين نشده 
ــش هايى مطرح مى گرديد: امام چگونه به پرسش هاى دينى ناشى  ــت. براى ايشان پرس اس
ــخ مى دهد؟ او چگونه از  ــرايطى كه قبًال هرگز روى نداده اند، پاس از مجموعة رويدادها و ش
ــرايط متغير ـ در حالى كه روى مى دهند يا قبل از آن كه روى  رويدادهاى در حال بروز و ش
ــردد؟ آيا پيامبر نيز تمام اين جزئيات مربوط به زندگى روزمره در آينده را  ــدـ  آگاه مى گ دهن
مى دانست؟ گفته شده است كه امام در چنين مواردى بايد علم و پاسخ هاى خود را آن  گونه 
كه موقعيت ايجاب مى كند (برحسب موقعيت و  نياز) مستقيماً از خدا دريافت كند. اين انديشه 
كه علم الينقطع از سوى خدا به امامان انتقال مى يابد، سرانجام، به موضوعى مهم در تفكر 

شيعى تبديل گرديد.

1ـ علمى كه شب و روز (يعنى هميشه) [به امام] مى رسد
نقل شده است كه ابوبصير، يكى از صحابة امام ششم، كه مى خواست در باب علم امامان 
ــش كند، به نزد او رفت. او از «هزار باب» پرسيد و با شنيدن اين كه از هر بابى كه على  پرس
فراگرفت هزار باب ديگر گشوده مى شود گفت: «قسم به خدا، اين علم است». [امام] جعفر
ــم بر زمين دوخت و به فكر فرو رفت. سرانجام پاسخ داد: «اين علم  ــكوت كرد، چش  س
است و با اين همه [آن علم اصلى] نيست». پرسش هاى ابوبصير دربارة جامعه، جفر، مصحف 
فاطمه و علم بدان چه بوده است (گذشته) و آن چه خواهد بود (آينده) موجب همين درنگ 
و واكنش از سوى امام گرديد؛ تا اين كه سرانجام [ابوبصير] پرسيد: «خدا جانم را فدايت كند، 

علم چيست؟». امام پاسخ داد: 
ــب و روز (لحظه به لحظه) رخ مى دهد؛  ــم به] تمام چيزهايى كه ش «[عل
[جزئيات] تمام رويدادها و تمام چيزها [يى كه] تا روز قيامت [روى مى دهد]؛ 
موضوعى پس از موضوع ديگر و چيزى پس از چيز ديگر، تا روز قيامت».

ــب و روز [به امام] مى رسد از صحف پيامبران  به  گفتة  [امام] جعفر صادق، علمى كه ش
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پيشين عظيم تر است؛1 [امام] محمد باقر گفته است كه حتى علم قرآن و حالل و حرام 
نيز در مقايسه با آن ناچيز است.2 اينـ  به گفتة امام هفتم، موسى الكاظم ـ  و قبل از او، 
پدرش [امام] جعفر صادق ـ يكى از سه بخش از وجوه علم است كه از دو قسمت ديگر 

باالتر و در حد اعالى آن وجوه است: 
ــته (ماضى) كه براى ما (ائمه) تفسير شده است؛ يعنى از  «معرفت به گذش
پيامبر به ميراث رسيده و از سوى او تفسير گرديده؛ علم به آينده (غابر) كه 
ــده است؛ يعنى در كتبى كه به ارث رسيده ثبت گرديده  مكتوب (مزبور) ش
ــده، گوش ما را متأثر  ــم] حادث كه به قلب ما الهام گردي ــت؛ و اما [عل اس

مى سازد». امام فرمود «اين بهترين علم ماست»3. 
امام چهارم على بن الحسين مى گويد: 

ــادت بر آن چه از امامى به امامى به  ــت از زيادت [زي «اين علم عبارت اس
ــال و در هر ماهـ  و سوگند به خداـ در هر  ــيده است] كه در هر س ارث رس

ساعت پديدار مى شود».4 
يكى از پيروان امام هشتم، امام رضا ، اجازه خواست تا پرسشى را كه با پدر ايشان مطرح 
ــان نيز مطرح سازد. [امام] رضا اجازة پرسش داد و آن مرد گفت: «آيا  ــاخته بود با ايش س
ــما از علم پيامبر و كتب او و از علم اوصيا و كتب ايشان برخورداريد؟». امام (پيش بينانه،  ش
هر چند آن مرد هنوز آن را يعنى بخش اساسى پرسش را كه براى آن اجازت خواسته بود بر 
ـ  هر چه مى خواهى بپرس»5. اين زيادت  زبان نياورده بود) فرمود: «آرى و حتى بيش از آن 
در باب حالل و حرام نيست؛ زيرا «خدا آن را بالتمام بر پيامبرش فروفرستاده است» و بر اين 

1.  صفار، بصائرالدرجات، 138ـ 139؛ كلينى، كافى، 326/1ـ327.
2.  قمى، تفسير، 96/1ـ97.

3.  كلينى، كافى، 393/1ـ394؛ صفار، بصائرالدرجات، 318ـ 319. در حديثى حكمت خالده نه علمى جديد بلكه 
تبيين قرآن خوانده شده است؛ اين امر آن را در رديف اصلى قرار مى دهد كه بر اساس آن، قرآن علم به همه 
ــت، بخشــى از آن آمده [روى داده] است و بخشى از آن نيامده  چيز را در خود دارد: «قرآن داراى تأويلى اس
است؛ اگر تأويل در زمان يكى از امامان باشد، امام آن را در آن زمان مى شناسد» (صفار، همان، 195و 196).

4.  صفار، همان، 315.
5.  همان، 511؛ اشعرى، مختصر بصائرالدرجات، 62
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مسائل نتوان افزود. بلكه آن چه بر آن افزوده مى شود «چيزهايى غير از حالل و حرام است».1 
ديگر منابع علم كه امام بدان دستر سى دارد فقط در صورتى كافى مى بود كه «غير از آن چه 
ــت، نمى بود»؛ اما از آن جا كه «آن چه خدا روز و شب سبب وقوع آن مى شود» در كار  بوده اس
ــد و فزونى يابد.2 براى تضمين اين علم، هر  ــت، به علمى نياز است كه توسعه  پذير باش اس
َملَكى كه خدا در باب امرى به زمين مى فرستد نخست به نزد امام فرستاده مى شود تا او آن 
امر را بداند.3 [امام] جعفر صادق مى گويد: «هر شب و هر روز، اخبار زمين و آن چه در آن 

روى مى دهد، نزد ماست».4 
ــت؛ زيرا همان  گونه كه [امام] جعفر  ــد، ضرورى اس ــب و روز [به امام] مى رس علمى كه ش
ــيد»؛5 يعنى اگر امامان از  ــد، به اتمام مى  رس صادق مى گويد: «اگر علم ما افزوده نمى ش
هر شرايط تازه و دانش مربوط به آن بى خبر بودند، هنگامى كه پيروان براى پرسش به نزد 
ــان مى آمدند، دچار خسران مى  شدند؛6 و اين همان  گونه كه ديده ايم ممكن نيست؛ زيرا  ايش
ــر را به اطاعت كسى  ــت كه بش ــت و او برتر از آن اس خدا اطاعت از امام را تكليف كرده اس

بخواند كه ممكن باشد در مورد مسأله  اى جاهل باشد.
در حديث آمده است كه: 

يكى از شيعيان نزد [امام] جعفر صادق آمد و از وى سؤالى پرسيد. امام 
ــمگينانه فرياد كشيد: «خدايا ما  گفت: «از آن هيچ نمى دانم». آن مرد، خش
ــت امامى كه ما مكلف به اطاعت از اوييم و من از او  را حفظ كن! اين اس
سؤالى مى پرسم و او مدعى است كه چيزى ندارد كه به من بگويد!». [امام] 

1.  صفار، بصائرالدرجات، 393. مراد از اين عبارت كه گاهى به احاديثى افزوده مى شود كه به علم سرمدى مربوط 
مى شوند، حمايت از خاتميت وحى قرآنى است. اما اين نظر غالب نيست؛ زيرا امامان بيش تر با كمك الهام الهى 

به پرسش هاى شرع پاسخ مى دهند.
2.  همان،140.

3.  كلينى، همان، 242/2.
4.  صفار، همان، 94. مثالى از «اخبار زمين» در اين جا، مرگ پادشاهان است كه براى شيعه از جهت ستمى كه بر 
ايشان مى رود اهميت خاصى دارد. جعفر صادق[] حتى قادر است كه بگويد چشمان هشام بن مالك اموى 

در چه زمانى در گور تركيد (همان، 397).
5.  اين عبارت اغلب تكرار مى شود؛ مثًال ر.ك:  اصول/92؛ كلينى، كافى، 374/1ـ  375.

6.  نگاه كنيد به اصول، صص. 74ـ  75.
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جعفر گوش خود را بر ديوار نهاد و چنان گوش فرا داد كه گويى چيزى 
به او مى گويند. سرانجام پرسيد: «آن مردى كه چنين و چنان سؤالى از من 
ــيد كجاست؟». مرد معترض كه بسيار خشمگين بود، از در وارد شد و  پرس
ــخى را كه مى خواست به وى داد. سپس رو به  ــاند و امام پاس خود را شناس
ــله حديث را برشمرد و گفت: «اگر علم ما افزوده نمى شد،  من كرد و سلس

[از علم] تهى مى شديم».1
اعطاى موهبت دانش پيوسته و دائم به امامان به  معناى آن نيست كه ايشان از پيامبركه 

در اين دنيا نيست يا از امامان درگذشته بيش تر مى دانند. امام ششم گفته است: 
«هيچ چيز از نزد خدا نمى آيد مگر آن كه پيش از آن نزد پيامبر آغاز بگيرد و 
سپس به على برسد و آن گاه به امامى پس از امام ديگر؛ آخرين ما بيش از 

نخستين ما نمى داند».2 
امامان داراى علمى افزون بر علم پيامبرند؛ همان گونه كه داود [علم را] از پيامبران پيشين به 
ــليمان از داود به ميراث برد و زيادتى به او عطا  ميراث برد و خدا زيادتى به او عطا كرد و س
شد و پيامبر، خود، علم را از همة آن ها به ميراث برد و زيادتى بيش به او عطا شد. (امام 
ششم مى گويد) علم امامان نيز مانند علم ايشان افزون گرديد؛ جز آن كه «چيزى در ما افزون 
نمى گردد جز آن چه پيامبر مى داند».3 دليل اين امر ـ همان   گونه كه جعفر صادق توضيح 

مى دهد ـ آن است كه علم، نخست  نزد پيامبر و امامان پيشين مى آيد:
ــك آن را به نزد پيامبر مى آورد و  ــوى خدا مى آيد، َملَ «هرگاه فرمانى از س
ــتاده است و  ــما در بارة اين و آن امرى براى تو فرس مى گويد: پروردگار ش
ــپس پيامبر به نزد على مى رود و  ــك مى گويد: با آن به نزد على برو. س مل

1.  صفار، بصائرالدرجات، 369. اما به حديث ديگرى از امام صادقـ  كه بسيار متفاوت استـ  نيز توجه كنيد: 
يكى از شيعه نزد جعفر صادق آمد و در باب خون بها (ديه) پرسيد. امام با اشاره به سنت پيامبر پاسخ داد. 
آن مرد يادآورى كرد: «فكر مى كنيد اگر پيامبر سابقه اى به  جاى نگذاشته بود [اگر چنين كارى نكرده بود] پاسخ 
چه مى بود؟». [امام] جعفر پاسخ داد: «من آن چه را پيامبر انجام داده به تو گفتم؛ اما از آن چه انجام نداده، 

اطالعى ندارم» (حميرى، قرب اإلسناد، 63).
2.  صفار، بصائرالدرجات، 392؛ كلينى، كافى، 375/1؛ نعمانى، غيبه، 54.

3.  اصول، 75.
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مى گويد: اين را به حسن برسان و همين  طور يكى پس از ديگرى تا نوبت 
ــت كه امامى چيزى بداند كه پيامبر خدا و امام  ــد ... محال اس به ما مى رس

قبل از او ندانند».1
ــوى ديگر، ديدگاه و انديشه  اى در حديث وجود دارد كه در اقليت است و بر اساس آن،  از س
امامان از نوعى مزيت نسبت به پيامبر و امامان قبل از خود برخوردارند؛ هر چند روشن نيست 

كه اين مزيت يا زيادت چيست؛ شايد باقى ماندة سنتى قديمى تر باشد2.
امامان علمى را كه شب و روز [به آنان] مى رسد دريافت مى كنند؛ زيرا ايشان محدَّث يعنى 
ــتگان) هستند. در ارتباط با اين امر، حديث، اين آيه از قرآن [كه مى  فرمايد:]  مخاطب (فرش
ــتاديم مگر آن كه ...» را چنين روايت مى كند: «قبل از تو  ــول يا نبى  اى نفرس «قبل از تو رس
رسول، نبى يا محدثى نفرستاديم...»؛ كه افزون بر متن است و حاصل آن سه گروه از افراد، 

به جاى دو گروه است كه مورد عنايت خداوندى هستند.3      
ــط يكى از صحابة خود را چنين اصالح  ــده است كه امام پنجم قرائت قرآن توس ــنيده ش ش
ــت»؛4 امام چهارم [چنين] اظهار و  مى كرد و مى افزود كه «در كتاب على چنين آمده اس
ــت؛ اما ما آن را پنهان كرديم [كلمة  ــرد كه «علم على همه در يك آيه از قرآن اس ــان ك بي

اضافى محدث را پنهان كرديم يا پوشيده نگه داشتيم تأويل اين كلمه را]».5
در حديث دقت شده است كه امام به  عنوان محدث (مخاطب) از پيامبر به  عنوان دريافت كنندة 

1.  صفار، بصائرالدرجات، 393 و 428؛ كلينى، كافى، 374/1ـ  375. انتقال علم افزوده در سلسله پيامبر و امامان 
ممكن است نوع عجيبى از حديث را توضيح دهد كه بر اساس آن امامان پدران درگذشته  خود را مى  ديدند؛ ر.ك: 

حميرى، قرب  اإلسناد، 202ـ203؛ صفار، بصائرالدرجات، 274ـ 275؛ اشعرى، مختصر بصائرالدرجات، 111.
2.  امام ششم در پاسخ به اين پرسش كه «آيا برخى از امامان از برخى ديگر آگاه ترند؟» فرمود «بلى، و اما علم 
ايشان در باب حالل و حرام و تفسير قرآن يكى است (عياشى، تفسير، 15/1؛ اشعرى، مختصر بصائرالدرجات، 
6). بصائرالدرجات صفار (اما نه كافى كلينى) دربردارنده حديث زير از جعفر صادق است: «امامى نيست  5ـ 
كه درگذرد مگر آن كه به امامى كه پس از وى مى آيد همان عطا شود كه به او عطا شده است و زيادتى در پنج 
چيز (ص423)؛ به ما گفته نشده است كه آن پنج چيز چيست). در بصائرالدرجات اشعرى آمده است: از امام 
پنجم پرسيدند: «آيا شما از علم پيامبر و كتب او و از علم اوصيا و كتب ايشان برخورداريد؟» امام پاسخ داد: 

آرى؛ و ما بيش از آن داريم؛ پس هر آن چه مى خواهى بپرس» (ص62).
3.  مثًال ر.ك: همان، 311. گفته مى شود كه اين خوانش از قتاده است.

4.  همان، 325.

5.  همان، 323.
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واقعى وحى متمايز گردد؛ در واقع محدث در اين بستر توضيح داده مى شود. به   نظر مى رسد 
شور و شوق برخى از شيعيان مخلص، موجب گرديده بود كه اين دو را خلط كنند. در احاديث، 
امامان به  صورتى نشان داده مى شوند كه سخن خطاى پيروان خويش را كه مى گويند امام 
ــت1 رد مى  كنند؛ امام چهارم به  ويژه به رئيس  ــت پيامبر نيز هس از آن رو كه محدث اس
ــبب نابود گرديد كه  ــاره مى كند و مى گويد: «ابوالخطاب از آن س ــن (ابوالخطاب) اش مبدعي

معناى راستين (تأويِل) محدث و نبى را نفهميد».2
امامان قبل از آن كه در باب اين موضوِع خطرناك سخن بگويند، صداى خود را پايين مى آورند 
يا مخاَطب خود را به كنارى مى برند؛ يكى از شيعيان هنگامى كه [امام] باقر به وى گفت 
كه امام مخاطب مالئك است، اين امر را چنان «شگفت آور» يافت كه شتابان رفت تا آن را 

به دوستانش كه هنوز خبر را نشنيده بودند، بگويد.3 
امامِ «مخاطَب»، به  واسطة شيوه اى كه علم را دريافت مى كند از نبى و رسول متمايز است.4 
رسول (يعنى پيامبرى كه رسالت وى آوردن وحى براى بشر است) كسى است كه فرشتگان 
به نزد وى مى آيند و «[با او سخن مى گويند] همان  گونه كه يكى از شما با همراهش سخن 
مى گويد»، فرشتگان خبر يا امر و نهى را از سوى خدا براى او مى آورند5 و او واقعاً آن ها را به 
چشم سر مى بيند. نبىـ  كه بنابر حديث اسالمى كسى است كه از خدا خبر مى آورد اما كتاب 
نداردـ  وحى را دريافت مى كند و فرشتگان را در خواب مى بيند؛ «چنان كه گويى واقعاً ايشان را 
مى بيند». رؤيت فرشتگان از سوى نبى با رؤياى ابراهيم يا خواب سبكى كه پيامبر را وقتى 
جبرئيل در خواب به نزد وى آمد، فرا گرفت، مقايسه مى شود.6 «اخبار خوش (نبأ) به قلب او 

1.  مثًال ر.ك: كلينى، كافى، 2/ 9ـ12.
ــيعى، زيديان اين را كه امامان محدث  2.  صفار، بصائرالدرجات، 320؛ كلينى، كافى، 14/2ـ 15 . بنابر روايت ش
ــند انكار مى كردند و به همين سبب مالمت شده اند (ر.ك: صفار، همان؛ كلينى، همان، 13و 478؛ نعمانى،  باش

غيبه، 44).
3.  صفار، همان، 321؛ كلينى، همان.

4.  درباره سه نحو وحى ر.ك: صفار، همان، 316ـ 318، 319ـ324 و 368ـ374 و منابع ديگرى كه در زير به 
آن ها اشاره شده است.

5.  اشعرى، مختصر بصائرالدرجات، 114.
6.  صفار، بصائرالدرجات، 371 و 373.
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الهام مى شوند و او مانند كسى است كه هوشيارى خود را از دست داده باشد...».1
محمد در آغاز نبى بود؛ اما پس از آن كه جبرئيل از سوى خدا با نخستين وحى نزد او آمد، 
رسول شد و تجربة وحيانى او به همين نحو تغيير يافت.2 در واقع او هم رسول بود و هم نبى؛ 
زيرا اين دو ممكن است گاهى در يك شخص جمع شوند.3 بنابر حديثى، نبى ممكن است يا 

صداى َملَك را بشنود يا او را ببيند؛ اما ممكن نيست اين دو مجرا هم زمان گشوده شوند.4
ــت كه گفتار مالئك را، در حالى كه از خدا خبر مى آورند،  ــوى ديگر، محدث كسى اس از س
مى شنود؛ اما نه به  طور واقعى و نه به  نحو مجازى آن ها را نمى بيند؛ بلكه «گوشش متأثر  و 
ــت.5 به اين نحو است كه امام  ــوند»؛ اين عبارت رايجى [در احاديث] اس قلبش ملهَم مى  ش

1.  همان، 371.
2.  همان،370.

3.  همان، 371 و 372.
4.  همان، 369. چند حديث كه در بصائر صفار آمده  اند، نوع متفاوتى از نبى شناسى را پيشنهاد مى كنند. بنا بر نظر 
ــده است): يكى كه صدايى مانند  ــاره ش امام پنجم، پنج نوع نبى وجود دارند (در حديث فقط به چهار نوع اش
صداى زنجير مى شنود؛ يكى كه مانند يوسف و ابراهيم در خواب به وى مژده داده مى شود؛ يكى كه «شهود» 
مى كند (فرشتگان را در حالى كه بيدار است مى بيند)؛ و يكى كه در قلبش نفوذ مى شود و در گوشش رسوخ 
(همان، 369ـ370). در طرح ديگرى كه از امام پنجم و ششم نقل شده، چهار رده نبى و رسول وجود دارند: 
نبيّى كه فقط براى خود وى به او مژده داده مى شود؛ نبيى كه (فرشتگان را) در رؤيا مى بيند و صدا را مى شنود، 
اما بر كسى فرستاده نشده است (و امامى نيز داردـ يعنى رهبرى داردـ كه براى او تعيين شده است؛ همان  گونه 
كه ابراهيم امام لوط بود)؛ نبيى كه َمَلك را در رؤيا مى بيند و صدايش را مى شنود و (نيز؟) او را (به ابهام) شهود 
مى كند و بر مردم فرستاده مى  شود؛ نبيى كه شرايط رده سوم را داراست، اما امام يا رهبر نيز هست، همان  گونه كه 
انبياء اولو العزم بودند (همان، 373ـ374). اين رده بندى ها در كتب حديث ديگر يافت نمى شوند و من توانسته ام 

منطق هريك از اين گروه ها را كشف كنم.
5.  در برخى از احاديث سفتن گوش و سوراخ كردن قلب ـ در برخى گزارش ها ـ  به  عنوان فرآيندهايى مستقل 
ــان، 316). اين  كه به امام  ــال مى توان آن ها را در هم آميخت (مثالً ر.ك: صفار، هم ــده اند كه با اين ح بيان ش
به  عنوان محدث، رؤيت فرشتگان عطا نشده است، مشكلى ايجاد مى كند: او از كجا مى  داند كه صدا يا صوتى كه 
مى شنود واقعًا از جبرئيل است و نه [مثًال] از روحى شرير؟ پاسخ آن است كه او مى داند؛ زيرا علم بدان [علم 
به هويت كسى كه با او سخن مى گويد] بر او فرود مى آيد تا بدان يقين يابد (همان، 381).  به بيان دقيق تر [او 
مى  داند؛ چون] به وى سكينه و وقار داده مى شود كه او [با يقين] بداند كه آن َمَلك است (همان، 323؛ كلينى، 
كافى، 14/2). بنابراين، خدا امام را به حالتى روانى مى برد كه در آن مى تواند آن چه را مى شنود با خيالى راحت 
بپذيرد. سكينه در حديث به  عنوان روحى با صورت انسانى توصيف شده است [كه] وقتى ابراهيم[] تصميم 
ــرائيل نيز بود (حميرى،  گرفت كعبه را بنا كند، بر وى فرود آمد و با پيامبران ديگر نيز بود؛ در تابوت بنى اس
قرب االسناد، 219؛ عياشى، تفسير، 84/2ـ 85). سكينه اسالمى همتاى شخيناه عبرى است كه آن نيز به  عنوان 
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«دربارة آن چه از وى پرسيده مى شود اما از آن هيچ نمى داند» آگاه مى شود.1 يكى از شيعيان 
ــما پرسشى مى كنيم و شما به سرعت پاسخ  ــيد: «گاهى از ش از [امام] جعفر صادق پرس
مى دهيد؛ در صورتى كه بارها شده است كه فقط پس از تأمل پاسخ داده ايد». امام فرمود: 

ــود؛ اگر چنين امرى روى دهد  «آرى؛ گوش ما متأثر و قلب ما ملَهم مى ش
پاسخ مى دهيم؛ اما اگر نشود، از سخن گفتن امتناع مى كنيم».2

ــا وى در ارتباطند وجود دارد؛ گفته  ــة محدث در حالى كه مالئك ب ــة زيادى به تجرب عالق
ــود كه او صداى زنگى مانند صداى تشتك (كاسه اى فلزى كه بر آن ضربه مى زنند)  مى ش
مى شنود يا به قلبش الهام مى شود و او صداى سقوط چيزى مانند صداى زنجير در تشتك 
ــت به هنگامى كه نخستين وحى ها را  ــمعى پيامبر اس ــنود.3 اين امر يادآور تجربة س مى ش

دريافت مى كرد.4 
«مخاطب»  گروه محدثان به امامان محدود نمى شود؛ ديگر اشخاصى كه ـ  بنابر حديث شيعىـ 
بوده اند عبارتند از ذو القرنين، خضر و صاحب سليمان.5 زنانى نيز هستند كه محدثه اند: مادر 
ــى كه خدا به او فرمود نوزاد خويش را به رود بسپاردـ  علم سرمدى امامان، مانند علم  موس
6 و ساره كه به وى گفته شد كه بچه دار خواهد شد و مژدة  مادر موسى، وحى خوانده مى شودـ 
ــحاق و يعقوب به او داده شد.7 در زمان رسول، فاطمه8 و ابوذر ـ صحابى نزديك  اس

وجهى از حكمت يا قدرت الهى بر پيامبران و اشخاص ديگرى كه خدا به ايشان عنايت دارد، فرو مى آيد.
1.  صفار، همان، 316.

2.  همان،316.
3.  همان، 324 و 368ـ374.

4.  بخارى (كتاب اول، باب كيف كان بعد الوحى، ح2) نقل مى كند كه رسول گفته است: «گاهى آن [وحى] مانند 
طنين زنگ به من مى رسد؛ اين براى من از همه چيز دشوارتر است. آن گاه فشارش را بر من از دست مى دهد 
و من در مى يابم كه [آن چه را به من ابالغ شده است] به  ياد مى آورم.  گاهى [نيز] َمَلك به شكل انسان در برابر 
ــيعى، امامان از احســاس سمعى نبوت  من پديدار مى گردد و من آن چه را او مى گويد مى فهمم». در حديث ش

برخوردارند؛ اما دقت مى شود كه با نفى رؤيت ملك از سوى امام، ميان امام و رسول تميز نهاده شود.
5.  صفار، بصائر، 321ـ324؛ كلينى، كافى، 9/2ـ12.

6.  صفار، همان، 317. اشاره اين آيه قرآن است: «و ما بر مادر موسى وحى فرستاديم...» (قصص/7).
7.  سليم بن قيس، كتاب سليم، 201.

8.  صفار، همان، 373.

سد
ى ر

م م
 اما

 به
وز
و ر

ب 
 ش
 كه

مى
 عل
مان

 اما
علم



196
13

91
ان 

ست
 تاب

مـ  
شش

ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

رسول كه مورد تكريم شيعيان است1ـ به  نظر شيعيان محدثند. اما به  نظر مى رسد كه پس 
از دوران پيامبر يا على، كاريزما (خصوصيت ويژه و استثنايى) امامان به كسانى كه با ايشان 
همراه بودند و با آنان پيوند داشتند منتقل نمى شد (و آنان از كاريزماى برگرفته از امام خود 

بهره مند نمى شدند)؛ ديگر نمى شنويم كه كسى غير از امامان «مخاطب» توصيف شود.2
ــانى كه محّدث بوده اند، هويت قاتل خود [در آينده] و امور  على[] به  عنوان يكى از كس
عظيمى را كه از آن با مردم سخن مى گفت، از فرشتگان فرا مى گرفت.3 در روز قريظه و در 
روز نضيرـ  هنگامى كه قبايل يهود مدينه كه همين نام ها را بر خود داشتند، تحت محاصره 
قرار گرفتند و تبعيد شدند ـ دو فرشته، جبرئيل و ميكائيل، بر يمين و يسار او ايستادند و او 
را مخاطب قرار دادند ـ ظاهراً براى دادن اخبار نهانى يا اخبار آينده به او كه در جنگ به او 
ــده است كه امام پنجم به زراره گفته است كه  كمك مى كرد4ـ . خارق العاده تر آن  كه نقل ش
پيامبر در زمانى كه وحى را بر على تقرير مى كرد، در هيچ موقعيتى به خواب نرفت. او به نزد 
على مى آمد و با ديدن آن چه على نوشته بود، اشاره مى كرد و مى پرسيد: «چه كسى اين را بر 

تو تقرير كرده است؟»؛ على مى گفت: «شما تقرير كرده ايد».5
ــتگانى كه آن ها را با  ــد كه امامان محدث نمى توانند فرش ــرانجام، هرچند احاديث بر آن ن س

1.  همان، 322. يك بار ابوذر فرشته اى را در جامه مبدل ديد؛ اما او را نشناخت. باز هم جبرئيل به رسول گفته 
است: «اگر به من سالم داده بود، پاسخ سالم او را مى  دادم (كلينى، كافى، كتاب الدعا، باب دعوت مجازات لى 

جميع الحوائج ...، ح25).
2.  به  نظر مى رسد كه در بصائرالدرجات، جعفر صادق[] مى گويد كه او تنها امام از ميان امامان (يا از ميان امامان 
پس از على؟) اســت كه محدث بوده است (317ـ 318، احاديث 12 و 13). اگر اين خوانش صحيح حديث 
باشد، نشانه اى است از ديدگاهى كه بقيه  سنت آن را ترويج نمى كند. از سوى ديگر، وجود چند حديث كه تأكيد 
دارند اين يا آن امام محدث بوده است نيز نشان مى دهد كه ممكن است همه  امامان به  طور خودكار، مخاَطب 

فرشتگان تلقى نمى شده اند.
3.  صفار، همان، 319ـ320؛ كلينى، كافى، 13/2.

ــم اين اطالعات را فقط پس از  ــعرى، مختصر بصائرالدرجات، 113. امام شش 4.  صفار، همان، 321ـ  323؛ اش
 ،[]پرسش مصرانه  ابوبصير آشكار ساخت. طبق گزارش بيش تر احاديث، در طول جنگ هاى مختلف على
فرشتگان او را مخاطَب قرار ندادند؛ بلكه مى  گويند كه خدا در اين اوقات با او «نجوا» مى كند. آن هايى كه حاضر 
بودند از شنيدن اين سخن پيامبر كه اين نه او كه خود خدا بود كه با على[] سخن گفته بود (بنا بر حديثى 
با صدايى بلند) شگفت زده شدند. ابوبكر و عمر آن گاه كه دريافتند اين امتياز به على[] هم داده شدهـ  اما به 

آن ها داده نشده استـ  دل زده شدند (صفار، همان، 291 و 410ـ414).
5.  صفار، همان، 322.
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ــوى خدا مخاطب قرار مى دهند را ببينند، اما اين امر نمى تواند صحت احاديثى  اخبارى از س
ــتگان از هر جهت تصوير مى كنند محدود سازد. ايشان  را كه امامان را چونان نزديكان فرش
 []جبرئيل و فرشتة مرگ را كه به جامة انسان ها درآمده بودند بازشناختند. 1 حسن و حسين
هنگامى كه كودك بودند با جبرئيل بازى مى كردند و بر دامن او مى نشستند؛ اين دو او را «به 
همان شكلى مى ديدند كه پيامبر مى ديد».2 جبرئيل براى على سطلى آب و حوله اى آورد تا 
خود را پس از مقاربت با فاطمه تطهير كند و سطل را پس از آن كه كار او تمام شد به بهشت 
ــتند  ــتگان به  طور مكرر با امامان ديدار مى كنند (امامان ُمختلَف مالئكه هس پرواز داد.3 فرش
ــتگان به خانة ايشان وارد مى شوند،  ــت)؛ يعنى فرش و بنابراين مختلَف هم رديف ُمحدَّث اس
خودشان مى نشينند و با اعضاى خانه در يك جا جمع مى شوند (در كنار آنان قرار مى گيرند و به 
آنان نزديك مى شوند)، با آن ها نماز مى خوانند، با كودكان مهربان تر از خود ما هستند، در سفر 
ــتند، در هر فصلى براى ايشان سبزى  به دنبال آن ها مى روند، مراقب وقت غذاى آن ها هس
ــتگان  ــدن به آن ها باز مى دارند. پر بال هاى فرش مى آورند و هر چيز خزنده را از نزديك ش
ــان پراكنده است و گاهى ايشان آن  را برمى دارند و به گردن كودكان خود  در خانه  هاى ايش

آويزان مى كنند.4  

2ـ روحى بزرگ تر از ميكائيل و جبرئيل
ــازد. روح نيز اساساً همان كار  ــيعى يارى روح القدس به امامان را نيز مطرح مى س حديث ش
ــتگان را انجام مى دهد و امامان را از تحول اوضاع مطلع مى سازد و پاسخ پرسش هايى  فرش
را كه در علم موروثى يافت نمى شود در اختيار ايشان قرار مى دهد. بخشى از اصطالحات كه 
ــتفاده قرار مى گيرد نيز [با همان اصطالحات قبلى] مشابه است؛ مثًال  [در اين جا] مورد اس

1.  همان، 233.
2.  اشعرى، مختصر بصائر، 68ـ  69 .

3.  همان، 114ـ 115 (در اين جا على[] واقعًا جبرئيل را نمى بيند؛ بلكه فقط صداى او را مى شنود كه به وى 
مى گويد سطل را بگير و شستشو كن).

4.  صفار، بصائر، 90ـ 95؛ كلينى، كافى، 320/1ـ321 و 240/2ـ242.
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ــوند1 و به الهام و تلقين  امامان وقتى مورد خطاب روح قرار مى گيرند، محدث خوانده مى ش
به  عنوان انحايى از ارتباط با روح اشاره مى شود؛ درست همان  گونه كه در باب فرشتگان چنين 
بود. به رغم اين، براى آشتى دادن يا هماهنگ ساختن دو نظريه در حديث كوششى به عمل 
ــتى دارند و به  نظر مى رسد كه مستقل از  نمى آيد. اين دو نظريه در حديث با يكديگرهمزيس

يكديگر تكامل يافته اند.
ــت كه در فصل سوم مورد بحث قرار  ــترش نظرية«ارواح خمسه» اس اصل روح القدس گس
ــت. مبناى  ــاس آن، قوة علم نبوى نزد عالى ترين روح يعنى روح القدس اس گرفت2 و بر اس
ــيلة  ــت. اين ارجاعات به وس ــاره به روح و روح القدس در قرآن اس رويكرد روح نيز يقيناً اش
ــران شيعى با حكمت امامان ربط داده شده اند. [اما] تأثيرات مسيحى و يهودى را [نيز]  مفس
نبايد فراموش كرد؛ زيرا هر دو دين «روح القدس» را وجهى از الوهيت مى پندارند كه ممكن 

است بر اشخاص مورد عنايت فرود آيد. 
به گفتة [امام] جعفر صادق، خدا «روح القدس را آفريد و چيزى را نزديك تر از او به خود 
ــر او چيزى را اراده كند آن را در  ــش او چيزى اكرم از آن وجود ندارد؛ اگ ــد و در آفرين نيافري

وى القا مى كند ...».3 
در حديثى ديگر، امام ششم ـ شايد با مالحظة بحث هاى مربوط به تثليث ـ روح را دقيق تر 
توصيف مى كند تا آن را از خود خدا جدا سازد: «خداى تبارك و تعالى احد است و صمد؛ صمد 
ــى از آفرينش  ــت كه جوفى در خود ندارد؛ در صورتى كه روح [صرفاً] بخش بيان گر امرى اس
اوست كه داراى بينايى، قوه و قدرت است؛ تا به تأييد (كمك) ديگران بشتابد. خدا آن را در 

قلب انبيا و مؤمنان مى نهد».4
 []ــنت شيعى به ويژه دغدغه دارد كه اثبات كند روح القدس غير از جبرئيل است. على س
براى پرسش گرى كه اين دو را با هم خلط كرده بود، توضيح داد: «جبرئيل يكى از فرشتگان 

1.  مثًال صفار، بصائر، 453؛ اشعرى، بصائر، 1.
2.  منظور، فصل سوم رساله دكتراى نويسنده اين متن است كه در آن، درباره ارواح خمسه بحث مى كند.

3.  عياشى، تفسير، 270/2.
4.  صفار، بصائر، 462ـ463. در حديث ديگرى، روح به ملكوت، عرصه  ملكوتى يا قلمروى فرشتگان نسبت داده 

شده است (همان، 462؛ كلينى، كافى، 18/2) .



199

است و روح غير از جبرئيل است». آن مرد گفت: «آن چه تو مى گويى شگفت آور است؛ زيرا 
ــت كه روح چيزى غير از جبرئيل است». امام پاسخ داد: «تو در  ــى ادعا نكرده اس هرگز كس
اشتباهى؛ تو سخنان كسانى را تكرار مى كنى كه در خطا گم گشته اند». سپس، اين آيه قرآنى 
را در اثبات سخن خود قرائت كرد: فرشتگان و روح فرود آمدند...1,2 اين آيه نشان مى دهد 
كه جبرئيل و روح نمى توانند يكى باشند؛ زيرا با حرف عطف «و» به هم مرتبط شده اند. بنا 
به يك نظر، روح يك فرشته است، هر چند بزرگ تر از ميكائيل يا جبرئيل.3 اما اغلب احاديث 
آن را فرشته نمى  دانند و مى  گويند كه او آفريدة خدا و بزرگ تر از جبرئيل و ميكائيل است ـ 

كه اين عبارت رايج [در احاديث] است ـ .
ــت كه امامان خبرآورنده اى در اختيار  ــدن ميان جبرئيل و روح آن اس هدف از تميز قائل ش
داشته باشند كه هميشه با آن ها باشد؛ اما در عين حال غير از فرشته اى باشد كه وحى را به 

پيامبران مى رساند: 
ــت كه [با وحى] نزد پيامبران مى آمد؛ در حالى كه روح  ــى اس جبرئيل كس
ــود؛ به آن ها قدرت  ــان جدا نمى ش ــت و هرگز از ايش با آن ها و با اوصياس

مى بخشد و آن ها را از سوى خدا هدايت مى كند... .4  
ــت مدارانه را با ابهام  اما احاديث ديگرى كه از روح تجليل مى كنند، اين تمايز مفيد و سياس
روبه  رو مى سازند. گفته شده است كه محمد[] رسالت نبوى خود را با روح القدس به انجام 

1.  قدر/4.
2.  صفار، همان، 464؛ كلينى، همان، 19/2ـ20؛ برقى، محاسن، 314ـ 315.

3.  قمى، تفسير، 279/2، 358 و 402.
ــديد كلمه اى است كه معموالً براى اشاره به فعل يا اثر روح به كار مى رود.  ــديد يا تس 4.  صفار، بصائر، 463. تش
قرآن از تأييد (ا.ى.د) روح نيز سخن مى گويد (مائده/110؛ مجادله/22). برخى احاديث تأكيد دارند كه روح 
در گذشته با هيچ كس جز محمد نبوده است و بدين ترتيب آن را با رسالت  كامل و نهايى محمدـ  و احتماالً به 
تلويح، امامان پس از اوـ  يكى مى سازند (عياشى، تفسير، 317/2؛ اشعرى، بصائر، 3؛ صفار، بصائر، 460ـ461 
ــه ـ كه قدرت نبوت را در روح القدس قرار  و 462؛ كلينى، كافى، 19/1). اما در برابر اين نظريه  ارواح خمس
مى دهد ـ  احاديث ديگرى وجود دارند كه به آن به عنوان امرى كه در انبيا و اوصيا منزل دارد اشاره مى كنند 
 [](مثًال ر.ك: فرات كوفى، تفسير، 178؛ صفار، بصائر،  445ـ450؛ نعمانى، غيبه، 9 و 24) در قرآن، عيسى
مؤيد به روح القدس است (بقره/87 و 253). اين نظر را كه روح القدس فقط با محمد بوده است و نه با پيامبران 

پيشين، به دشوارى مى توان با نظريه  شيعى جمع كرد.
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رساند.1 روح القدس در آغاز با او بود و وقتى او وفات كرد به امامان منتقل گرديد؛ همان  گونه 
كه خدا به محمد[] فرموده است: «روح تو در ايشان جريان دارد و روح ايشان در تو جريان 
دارد».2 شباهت معرفتى كه روح به امام عطا مى كند، با وحى كه به پيامبر عطا مى شود، نقطة 
ضعفى را به مخالفان شيعه نشان مى دهد كه شيعيانـ  همان  گونه كه در ادامه خواهيم ديدـ  
مجبورند از آن دفاع كنند. علمى كه روح القدس افاضه مى كند، علم واقعى است (همان  گونه 
كه در مورد علمى كه شب و روز [به امام] مى رسد نيز گفته شده است). آموخته هاى ديگر 
 []را در مقايسه با آن نمى توان علم خواند. ابوحمزة ثمالىـ  صحابى برجستة جعفر صادق

ـ از او پرسيد:
علم چيست؟ آيا آن چه عالِم [در اين جا اشاره به امامان است] از دهان مردم 
كسب مى كند [يعنى حديث، سنت شفاهى] است يا در كتاب [سنت مكتوب] 

است كه با توست و تو به آن مراجعه مى كنى و از آن فرا مى گيرى؟
جعفر[] پاسخ داد:

موضوع بزرگ تر و اوجب تر از اين است ... تا زمانى كه خدا روح مورد اشاره 
در قرآن را فرستاد:و بدين ترتيب به امر خود روح را در تو دميديم پيامبر 
ــناخت و نه ايمان را ـ در ادامة آية فوق  در حالتى بود كه نه كتاب را مى ش
آمده است: تو نمى دانستى كه كتاب چيست يا ايمان. آن گاه آن زمان كه 
خدا آن را بر او فرستاد، از طريق آن علم و فهم را دانست. اين روحى است 
ــى كه اراده مى كند عطا مى كند و با عطا كردن آن، علم و  كه خدا به كس

فهم را مى آموزد.3
موضوع در واقع همان گونه كه [امام] جعفر  مى گويد «بزرگ» [و فراتر از اين] است؛ زيرا 

1.  صفار، همان،454؛ اشعرى، همان، 2؛ كلينى، همان، 17/2.
ــه اى از غاليان راـ  كه آن ها را  ــعرى (مقاالت، 119) فرق ــار، همان، 54 و 456؛ كلينى، همان، 18/2؛ اش 2.  صف
يازدهمين فرقه به شمار مى آوردـ  توصيف مى كند كه مدعى اند روح القدس خداست و او در محمد[] بود و 
به على و امامان[] منتقل گرديد؛ اين خدايى است كه با فرآيند تناسخ از يكى به ديگرى منتقل مى شود. اگر 
اين باور را كه روح خداست رد كنيم، از فحواى احاديث دور نيست. مقايسه كنيد با همان، 67، در مورد باور 

مشابه گروه ديگرى از غاليان موسوم به بيانيه.
3.  اشعرى، مختصر بصائر، 3؛ صفار، بصائر، 458ـ460؛ كلينى، همان، 19/1.



201

آن چه او مى گويد آن است كه قوة بالفعل يا روح كه نبوت از طريق آن به محمد[] عطا شد، 
با امامان[] نيز هست و علم مداوم از سوى خداوند را براى ايشان فراهم مى آورد. در اين 
جا تفاوتى ميان علمى كه شب و روز [به امام] مى رسد ـ و به امام محَدث عطا شده است ـ 
ــت فقط به بابى ميان فرشتگان و امامان مربوط  و ارتباط رو ح القدس وجود دارد: علم نخس
مى شود كه ممكن است به روى ديگر اشخاص مورد عنايت نيز گشوده گردد؛ در حالى كه 
روح به قوه اى شبيه است كه هم نبى و هم امام از آن برخوردارند و وضعيت امامان[] را 

به انبيا نزديك تر مى سازد.
ــه امامان عطا مى كند: «از طريق روح القدس ما  ــدس علم به همه چيز را به نبى و ب روح الق
همه چيز را مى دانيم؛ از آن چه زير عرش است تا آن چه زير زمين است».1 برخى احاديث اين 
ــم  مى گويد: «به تأييد روح القدس،  را موقعيتى براى روايتى از معجزه مى دانند. امام شش
ــكى بود مى دانست». يكى از پيروان از او  ــرق و در غرب و در دريا و خش نبى آن چه را در ش
پرسيد: «آيا امام قادر است با دست خود آن چه را در بغداد است بگيرد؟ـ  جعفر[] در مدينه 
ــت و مركز قدرت عباسى در عراق بودـ  امام گفت: «آرى؛ و تمام آن چه را كه در  اقامت داش
زير عرش است».2 هر چند به ما گفته شده است كه روح چيزى است كه فقط پس از وفات 
نبى يا امام قبلى به امام منتقل مى شود،3 اما بر اساس برخى تبيين ها، على[] حتى پيش 

از آن كه جانشين محمد شود، ملَهم از روح  القدس بود. 
مردى به جعفر صادق[] گفت: 

ــتاد تا ميان مردم  مردم مى گويند كه پيامبر[]، على[] را به يمن فرس
آن جا داورى كند و او پس از آن اعالم كرد: «مشكلى پيش نيامد؛ جز آن كه 
ــت  ــدا و پيامبر او حل كردم». چگونه ممكن اس ــاس حكم خ آن را بر اس
ــده بود و  ــد؛ در زمانى كه قرآن هنوز به  طور كامل نازل نش چنين بوده باش

پيامبر[] هم با او نبود؟

1.  صفار، همان، 447؛ اشعرى، همان، 2.

2.  اشعرى، همان، 2؛ صفار، همان، 454.
3.  صفار، همان، 454 و 455ـ457.
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امام پاسخ داد: «روح القدس آن را نزد وى مى آورد».1
يك بار ديگر، على[] را در زمان حيات پيامبر مى بينيم كه دريافت كنندة پيامى جداگانه از 
سوى خداست. اين هم نشانة ديگرى است از احترام خاصى كه شيعيانش براى وى قائل ند. 
ــتگان، هنگامى توسل مى شود كه شيعيان  ــبه از فرش به علم روح القدس، مانند علم مكتس
ــيده شد: «آيا  ــش هاى خود را نزد امام مى آورند. از [امام] جعفر صادق[] پرس مؤمن پرس
هرگز اتفاق افتاده است كه از شما چيزى بپرسند كه از آن علمى نداشته باشيد؟». امام پاسخ 

داد: «گاهى روى مى دهد ... اما روح القدس آن را به ما القا مى كند».2 
فرآيند انجام اين كار از سوى روح القدس را على[] شرح مى دهد: «او هر آن چه را از وى 
پرسيده مى شد به روح مى داد و هنگامى كه احساس مى كرد به پاسخ صحيح رسيده است، 

حكم را اعالم مى كرد».3 
كار روح القدس، مانند كار علمى كه شب و روز [به امام] مى رسد، اطمينان از آن است كه امام 

هرگز در جهل نخواهد بود و جامعه هميشه در همة امور از هدايت برخوردار است.
ــد پديدار شدن هاى  ــت؛ زيرا به  نظر مى رس ــيعه خطرى در كمين اس ــى ش براى راست كيش
 [] ــان دهندة وحى نبوى است. در حديث بعدى مى بينيم كه جعفر صادق روح القدس نش
ــترين اكراه سخن مى گويد. از جعفر  پرسيدند: «امام بر اساس چه  دربارة اين موضوع با بيش 
ــاس كتاب». «و اگر در كتاب  ــخ داد: «بر اس چيزى ديدگاهى فقهى صادر مى كند؟». او پاس
ــنت». «و اگر نه در كتاب باشد و نه در سنت؟». امام  ــد؟». [امام گفت:] «بر اساس س نباش
ــت كه نه در كتاب باشد و نه در سنت». راوى حديث نقل مى كند كه او  گفت: «چيزى نيس
آن قدر پرسش خود را تكرار و بر آن تأكيد  كرد تا اين كه امام سرانجام راضى شد و گفت: 
ــود و به توفيق مى رسد، اما در مورد آن چه فكر مى كنى [يعنى  «او [يعنى امام] هدايت مى ش

اين كه او مانند نبى محل وحى است]، نه، چنين نيست.»4

1.  اشعرى، بصائر، 1؛ صفار، همان، 452ـ453.
2.  همان، 451، 452 و454.

3.  اشعرى، بصائر، 1ـ2. پيامبر[] احساس مى كرد كه روح القدس در القاى اين امر به او كه زمان مرگش نيست، 
در نفس يا روح او رسوخ كرده است (صفار، بصائر، 453).

4.  اشعرى، همان، 387ـ 388.
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ــم[]ـ  شنيده بود و  ــيعيان از احاديثى كه از جابرـ  صحابى امامان پنجم و شش يكى از ش
ــاس مى كرد كه نمى تواند آن ها را بپذيردـ  چون به  نظرش اغراق  آميز بودندـ  به شدت  احس
ــود جعفر صادق[] موضوع  ــفر به مدينه و ديدار با خ ــت بود.1 تصميم مى گيرد با س ناراح
ــيد، امام نگاهش را به او دوخت و  ــد. وقتى به حضور جعفر رس را حل كند و به آرامش برس
ــتـ  گفت: «باشد كه خدا بر تو  ــگر مى گذش ــخيص آن چه در ذهن پرسش  ـ بالفاصله با تش
رحمت كند؛ زيرا او حقيقت را در بارة ما گفته است. و خدا مغيره را لعن كند؛ زيرا او عادت به 

دروغ گويى داشت». آن گاه افزود: «روح نبى خدا در ماست...».2
امكان اين امر كه امام در علمى كه روح موجب آن است مستقل نيست، سودمندى روح را 
در برخى احاديث محدود مى سازد؛ زيرا هرچند او ممكن است بخواهد بداند [اما] «هرگاه كه 
مى جويد نمى يابد».3 «خدا روح را به هركسى كه اراده نمايد مى دهد و اگر [تأكيد از ماست] 
ــرط تضمين مى كند كه علم امامان  آن را عطا  كند، علم و فهم را تعليم مى دهد».4 اين ش
ــنت شيعى حاكى از آن است كه امام هر چند به  ــت. بنابراين، س با علم مطلق خدا برابر نيس
واسطة روحى كه در اوست ممكن است همه چيز را بداند، اما اين علم، علم ضرورى نيست.

1.  اين مرد جابر بن يزيد جعفى است. چند روايت از اين حديث ذيل نام او در معجم خويى يافت مى شود. (در 
مدخل «جابر بن يزيد»).

ــعد اســت. در كتب ملل و نحل، او به  عنوان بنيان گذار يك فرقه   2.  صفار، بصائر، 459ـ460. منظور، مغيرة بن س
ــت، پديدار مى شود. در مورد مغيريه چند نكته ذكر شده است كه وجه  ــيعى كه نام خود را از وى گرفته اس ش
مشترك تمام آن ها اين است كه به امامت امام ششم يا امام ششم و پنجم[] اعتقاد نداشتند. در برخى احاديث 
ــرانجام اين گروه  ــيعه، 52) آن ها را در كنار زيديان قرار مى دهند و مى گويند كه س (مانند: نوبختى، فرق الش
نتوانست پس از جدايى از محور اثنى عشرى، امامى را برگزيند. ديگران (ر.ك: اشعرى، مقاالت و الفرق، 42) 
فكر مى كنند كه مغيريه معتقد به امامت ـ يا حتى نبوت ـ خود مغيره بودند. بنابراين، روشن نيست كه آيا خطايى 
كه مغيره در حديث براى آن لعن شده «اعتدال» بوده است كه موجب گرديد او علم خاص امامان را انكار كند 
ـ مانند زيديان و حسنيانـ  ؛ يا «غلو»  كه هدف آن انتقال كاريزما (خصوصيت ويژه و استثنايى) امام به شخص 
خودش بوده اســت (در مورد مغيريه ر.ك: اشعرى، مقاالت، 97؛ ملطى شافعى، التنبيه والرد على اهل األهواء 

والبدعه، 161؛ و منابع ديگر در نمايه اى كه ريتر براى كتاب نوبختى تهيه كرده است).
3. اشعرى، بصائر، 3؛ صفار، بصائر، 460ـ 461؛ كلينى، كافى، 19/2.

4.  اشعرى، همان.
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3ـ در شب جمعه
ــال ـ  ــال به س منبع علم امامان نه فقط لحظه به لحظه كه به فواصل ـ هفته به هفته و س
ــود. امام پنجم[] مى  گويد: «هر شب جمعه امر خارق  العاده اى براى ما روى  تجديد مى ش

مى دهد». او سپس توضيح مى  دهد:
« به ارواح انبيا و اوصياى درگذشته و روح وصى اى كه در ميان شما زندگى 
مى كند، رخصت داده شده است تا به ملكوت پرواز كنند و هفت بار به دور 
ــت نماز بگزارند. آن گاه ارواح  ــت هر پاية عرش دو ركع عرش بگردند و پش
ــار از لذت برمى خيزند و  انبيا و اوصيا به بدن هاى خود برمى گردند و سرش
وصى اى كه در ميان شماست در حالى بيدار مى شود كه علمش به ميزانى 

خارق العاده افزايش يافته است.»1
ارواح انبيا و امامان درگذشته در تجربة عرش با امام زنده سهيم هستند؛ بنابراين علم ايشان با 
علم او برابر خواهد بود و نمى توان گفت كه او عالِم تر يا برتر از ايشان است. تمام انبيا و تمام 
ــان[] علم را با هم دريافت مى كنند و به يك ميزان پيش مى روند.  خارق العاده ترين  امام
وجه اين حديث، سفر روح بيرون از بدن امامان است تا زمانى كه اين ارواح «[صبح روز بعد] 
به بدن هاى ايشان كه در آن ساكن بودند بازگردانده مى شوند».2 اين امر يادآور معراج پيامبر 
ــد و با انبياى پيشين ديدار كرد. اين رويداد را به سبب  ــت كه در آن او به ملكوت برده ش اس

فرخندگى شب جمعه (شب قبل از جمعه) به آن شب نسبت مى دهند. 
ــلمينـ  يا طبق برخى احاديث، فقط شيعيانـ  اعم از خوب و  گاهى براى عرضة اعمال مس
بد، به پيامبر و امامان[]، موقعيتى هفتگى تعيين مى شود. بر اساس اغلب احاديث، اعمال 
در روز پنجشنبه (يعنى شب جمعه) بررسى مى شوند.3 [البته] طبق برخى احاديث ديگر، اين 
امر هنگامى كه قرص ماه در نيمة شعبان تمام است، هر صبح و شب، يا هنگامى كه آدمى 

1.  كلينى، كافى، 372/1ـ373؛ صفار، بصائر، 130ـ131؛ فرات كوفى، تفسير، 143؛ [او] حديثى را ارائه مى كند 
كه از عروج ارواح سخن مى گويد؛ اما آن را مستقيمًا با تجديد گنجينه  علم مرتبط نمى سازد.

2.   صفار، همان، 131.
.([]به گفته امام ششم) 3.  اصول، 75
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ــى در هر مورد تجديد علم دقيق  در گور خويش آرام مى گيرد، روى مى دهد.1 اثر اين بررس
امام نسبت به شرايط هر فرد در جامعه و بدين ترتيب تجديد پيوند نزديك ميان آن دو است.

4ـ شب قدر
شيعيان استدالل مى كنند شب قدر كه خدا در آن، قرآن را بر نبى خويش نازل مى كند، بايد 
منبع علم امامان ايشان نيز باشد. از آن جا كه ليلآل القدر هر سال روى مى دهد و از آن جا كه «هر 
ــود،2 بايد پس از پيامبر كسانى باشند كه اين علم را دريافت  ــب نازل مى ش امرى» در آن ش
ــت: «در شب قدر خدا آن چه را خواهد شد مى نويسد  كنند.3 [امام] جعفر صادق[] گفته اس
و سپس فرو مى فرستد».4 راوى از امام پرسيد: «براى كه فرو مى فرستد؟». [امام پاسخ داد:] 

«براى آن كه در برابر تو است؛ ابله!».5
كلينى احاديثى را جمع آورى كرده است كه برهانى نسبتاً متفاوت و پيچيده تر براى استمرار 
ــت كه هر چند نزول قرآن كامل بوده است، اما فقط  ــده اس ليلآل القدر ارائه مى كنند. گفته ش
به  طور كلى كامل بوده است. در شب قدر، جزئيات بيش ترى كه براى هدايت ضرورى است، 
نازل مى شود. اين برهان به  ويژه از آن روى جالب است كه در كل به عنوان اثبات استمرار 
ــت كه احاديث واقعاً به آن مى پردازند؛ نه  ــم امامان به  كار مى رود؛ اين همان نكته اى اس عل

فقط پرسش در باب شب قدر.6
ــادق [] روايت  ــتم از [امام] جعفر ص ــى از اين نوع احاديث را كه امام هش ــتدالل يك اس
ــوان انكار كرد كه مردم خود  ــه نحو زير به اختصار بيان كرد. نمى ت ــت، مى توان ب كرده اس

1.  صفار، بصائر، 424ـ431؛ فرات كوفى، تفسير،  95؛ كلينى، كافى، 318/1ـ 319.
  .2فرشتگان و روح در آن شب با اجازه پروردگار فرود مى آيند با هر امرى (قدر/4).

3.  نگاه كنيد به صفار، بصائر، 224؛ كلينى، كافى، 363/1ـ364.
4.  خوانده مى شود: «يرمى به»
5.  صفار، بصائر، 221ـ222.

6.   كلينى، كافى، 350/1ـ372.  كافى در موضوع علم از بصائر صفار پيروى مى كند و احاديث يكسان يا مشابهى 
را ثبت مى نمايد؛ اما در باب موضوع ليلة القدر، كلينى مجموعه اى مستقل از احاديث دارد كه از خط فكرى 
متفاوتى پيروى مى كند. همه  اين احاديث را شخصى به نام حسن بن عباس بن حريش ـ كه از همراهان امام 
نهم[] بوده و اثرى مستقل در اين مبحث به رشته تحرير درآوردهـ  تأييد مى كند (ر.ك: خويى، معجم، مدخل 

«حسن بن عباس بن حريش»).
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ــان نه در قرآنـ  از آن جا كه قرآن فقط به آن  ــش هايى روبه  رو مى يابند كه براى ش را با پرس
معنا دليل است كه حاوى قوانين كلى شرع [جمل الحدود] استـ  و نه در سنت و نه در ميان 
مجموعة مقررات پذيرفته  شده پاسخى يافت نمى شود؛ اما علم خدا اجازه نمى دهد كه آفريدگان 
ــش هايى ـ اعم از دينى يا غيردينىـ  روبه  رو شوند كه براى شان پاسخى وجود ندارد.  او با پرس

بنابراين، «تبيين و تفسير» اين امور را بايد از مرجع، يعنى امام عصر خواست. 
به بيان ديگر، قرآن داراى سخن نيست تا بتواند امر و نهى كند؛ پس اگر بايد حجتى بر روى 
ــد كه به  درستى مفسران  ــد، بايد در ميان موجودات ناطق باش زمين براى آفريدگان خدا باش
و متوليان قرآن هستند؛ يعنى امامان. به  عالوه، تفسيرى كه امامان ارائه مى كنند، بر خالف 
ــت؛ زيرا  تبيين آن هايى كه قواى ذهنى خود را بر متن اعمال مى كنند، عارى از اختالف اس
ــان بخشى از علم مطلق خداست كه به  عنوان امرى ضرورى براى هدايت بشر به  علم ايش
ــيار بر پرهيز از اختالف تأكيد  ــتـ  احاديث كافى دربارة شب قدر، بس ــان عطا شده اس ايش
ــان  ــود؟ يقيناً از آن روى به ايش ــد ـ . اين علم حياتى چگونه به امامان ابالغ مى ش مى  كنن
ــان هر روز مخاطب (محدث) جبرئيل و ديگر فرشتگان هستند؛ زيرا  ــود كه ايش عطا مى ش
خدا هرگاه ضرورى بداند، علم را بر امامان مكشوف مى سازد؛ اما هر سال در شب قدر نيز ـ 
هنگامى كه اوامر خدا براى دوازده ماه آينده از ملكوت فروفرستاده مى شودـ  عطا مى گردد.1 
در حديثى ديگر، موضوع ظريف ارتباط ليلآل القدر با قرآن با ابوجعفرـ  در اين جا مراد ابوجعفر 
دوم، امام نهم[] استـ  فقط پس از آن كه قول داده بود پرسش گر را مورد غضب قرار ندهد، 

مطرح گرديد. آن مرد جرأت كرد و پرسيد: 
آيا در مورد ليلآل القدر و نزول فرشتگان و روح بر اوصيا فكر مى كنيد كه ... 
ــت ايشان اخبارى را براى امامان بياورند كه پيامبر نمى دانست؟  ممكن اس
ــن مى دانم كه آن گاه كه پيامبر وفات كرد امرى نبود كه او بداند و  ــرا م زي
ــد [و بنابراين، هر علمى كه على پس از آن كسب  على نيز از آن آگاه نباش

كرده باشد، بايد افزون بر علم پيامبر بوده باشد]. 
ــتاخى نهفته در اين پرسش پنهان سازد؛ اما [چون]  ــت آزردگى خود را از گس امام نمى توانس

1.  كلينى، همان، 350/1ـ372.
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خود را مكلف به پاسخ گويى كرده بود، [اين  گونه] پاسخ داد:
« رسول خدا آن گاه كه در شب معراج عروج كرد بار ديگر به زمين بازگردانده 
نشد تا اين كه خدا علم گذشته و آينده را به او عطا كرد. اما بخش بزرگى از 
اين علم ماهيت كلى (جمل) داشت و در شب قدر براى او شرح داده تبيين 
ــب هاى قدر  ــد. علم على نيز، مانند پيامبر، كلى بود و اين علم نيز در ش ش
توضيح داده خواهد شد ـ مراد آن است كه در طول زندگى امامان توضيح 

داده خواهد شد ـ .»
ــد؟». امام پاسخ داد: «يقيناً»؛ سپس  ــامل توضيح نمى ش آن مرد ادامه داد: «آيا علم كلى ش

ادامه داد:
ــب قدر خدا به نبى و اوصياى او امر كرد كه اين كار يا آن كار  « اما در ش
را كنند. به آن ها گفته شد در مورد امورى كه از آن آگاهند چه  كار كنند ... 
[بنابراين، آن چيزى كه در شب قدر نازل مى شود] امرى است دربارة آن چه 

از قبل مى دانند و تسهيل «يسر» آن.»
ــترى مطرح گرديد؛ اما امام هرچه تحت فشار قرار گرفت، فقط تأييد كرد  ــش هاى بيش  پرس
ــب قدر موقعيتى است كه در آن  ــت و ش ــده اس ــول و امامان علمى برابر داده ش كه به رس
«حكمى» نازل مى شود كه بر اساس آن وصى، دربارة بندگان خدا داورى خواهد كرد.1 اين 
ــول و امامان و هم ضرورت علم فزاينده  ــخ ابوجعفر بود كه هم به حفظ علم كامل رس پاس

توفيق يافت. 
ــتمرار ليلآل القدر در امامان مطرح مى  كند، تاريخ  ــيعى براى اس ــنت ش حجت ديگرى كه س
پيوستة آن قبل از اسالم است؛ يك بار ديگر مى بينيم كه سنت، به عقب ـ به زمان انبياى 

پيشين ـ باز مى گردد تا ادعاهاى خود را تأييد كند. امام نهم [] گفته است:
ــت كه از روز نخستى كه شب قدر آفريده شد تا پايان  « مطلقاً ضرورى اس
جهان، حجتى براى تمام كسانى كه در زمين ساكن  اند باشد تا اين [علمى 
كه در اين موقعيت عطا مى شود] در آن شب بر آن بندگانى فرود آيد كه خدا 

1.  همان، 368ـ 379.
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دوستشان دارد. خدا روح و فرشتگان را در شب قدر با امر بر آدم فروفرستاد 
و آدم بدون به  جاى گذاشتن وصى وفات نكرد؛ و خدا «امر» را در شب قدر 
ــام انبيايى كه پس از آدم آمدند عطا كرد و آن را در هر وصى بعدى  ــه تم ب

قرار داد».1
اما ظاهراً پذيرش سهم امام از نهاد ليلآل  القدر حتى براى برخى از شيعيان دشوار است؛ زيرا به 
طرزى خطرناك به ادعاى نبوت نزديك مى شود. اين امر را لعن شديد كسانى كه مايل به رد 
آن هستند نشان مى دهد. هر كسى انكار كند كه ليلآل القدر در امامان و فقط در ايشان استمرار 
دارد، بنابر فرمودة امام پنجم[] «منكر» است.2 نقل شده است در حالى كه (عبداهللا) بن 
ــرعمو و صحابى على[] ـ اصرار مى كرد كه اين امر با محمد[] به پايان  عباس ـ پس

رسيده است، بال فرشته به او خورد و او را كور كرد.3
در شب قدر، از غروب آفتاب تا طلوع سپيده، امام از امورى ـ مانند: مرگ ها و تولدهايى كه 
روى خواهد داد، روزِى هر يك از مخلوقات خدا چه خواهد بود، چه كسى مطيع و چه كسى 
ــى به حج خواهد رفت،  آيا زمين بى حاصل و بى ثمر خواهد بود  ياغى خواهد بود، چه كس
يا بارور و... ـ مطلع خواهد شد.4 در اين شب خدا چنين امورى را مقّدر مى سازد و فرشتگان 

آن چه را در بارة اين امور نوشته شده به امام وقت مى رسانند.5
ــى نظير رزق و طول عمر در نوزدهم ماه رمضان (ماهى  ــا بنا بر حديث ديگرى، موضوعات ي
ــب به  طور  ــوند؛ اما رويدادها فقط در خود آن ش ــت) مقدر مى ش كه ليلآل القدر در آن واقع اس
نهايى مقدر مى گردند؛ «اگر براى اين نبود، امام [از آن چه بايد در آن سال روى مى  داد] هيچ 

1.  همان، 366.
2.  همان، 372؛  صفار، بصائر، 224. هدف حديث در عين حال اين نيز هست كه اثبات كند شب قدر فقط به امامان 
و نه به كسى ديگر تعلق دارد. محدودسازى ليلة القدر به امامان در احاديث ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته 
است، مثًال «... فقط ماييم كه ليلة  القدر متمايز كرده است و اين شب به هيچ كس ديگرى تعلق ندارد» (اشعرى، 

بصائر، 70). روشن نيست كه چه كس ديگرى مدعى چنين تمايزى شده است.
3.   كلينى، كافى، 357/1ـ 359. 

4.  صفار، بصائر، 220ـ 225؛ قمى، تفسير، 431/2.
5.  قمى، تفسير، 431/2.
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نمى دانست».1
ــتمر وجود دارد؛  ــافات ليلآل القدر و مصاديق ديگر علم مس در اين جا تفاوت مهمى ميان انكش
ــد، علم به رويدادهاست، در حالي كه پديدار مى شوند؛  ــب و روز [به امام] مى رس علمى كه ش
اما در شب قدر به امام علم به شرايط و رويدادهاى آينده عطا مى شود. اين امر، مسأله اى را 
مطرح مى سازد ـ كه در ادعاى كلى توانايى امامان به آگاهى قبلى مستتر است؛ اما موضوع 
ليلآل القدر آن را بيش تر كانون توجه مى سازدـ  و آن اين كه اگر امام آينده را با يقين مى داند، علم 
او چه تفاوتى با علم كامل خود خدا دارد؟ هم چنين چگونه مى توانيم از اين نتيجه بگريزيم 
ــاخته است؟ در اين جا به  ــينى امام از افعال خدا، قدرت و ارادة خدا را محدود س كه علم پيش
پرسش هايى مى رسيم كه به [علم] كالم مربوط مى شوند و بهتر است در همان بحث كالمى 
ــوند (ن.ك: فصل 7).2 در اين جا فقط بايد به سطح بااليى كه نظرية شيعى بر علم  مطرح ش

ظاهراً بدون قيد امامان قائل است اشاره كنيم. 

5ـ ما از غيب خبر نداريم
ــتگان و انبيا «عطا مى شود» و  ــت: يكى كه به فرش ــيعيان، علم خدا دو نوع اس به عقيدة ش
سپس به امامان مى رسد و ديگرى كه «[فقط] با اوست و هيچ  يك از آفريدگان خود را نسبت 
به آن آگاه نساخته است».3 علمى كه به خدا محدود است، علم به غيب است. سنت تأكيد 
دارد كه امامان و قبل از ايشان نبى ـ به   طور خودكار ـ از غيب خبر ندارند.4 امامان پنجم و 

ــبت  ــى خاصى را به ليلة  القدر نس 1.  صفار، بصائر، 220 و 222. روايتى از [امام] جعفر صادق[] معرفت شناس
مى دهد؛ بر اساس اين تبيين، خدا قلب امامان را بيرون مى آورد و بر آن با مدادى از نور، تمام علم را مى نگارد. 
به اين طريق، قلب او «مصحف ديدگان» و گوشش «مترجم زبان» مى شود كه اگر او بخواهد از امرى علم كسب 
 []كند، با ديده و قلب مى نگرد و آن چه را مى خواهد مى يابد؛ «گويى به كتابى نگاه مى كرده است». [امام] جعفر
مى گويد: علم ليلةالقدر تنها علمى است كه به اين طريق ابالغ مى شود؛ در موارد ديگر، علم فقط در قلب نفوذ 
مى كند و سپس به گوش تلقين مى شود (همان، 223ـ224). اين حديث كه تا حدى خيالى است، به نقل از ابن 
حريش روايت مى شود كه سند احاديث ليلة القدر در  كافى است؛ گرچه اين حديث در مجموعه كلينى نيامده است.

2.  منظور فصل هفتم رساله  دكتراى نويسنده  اين متن است. 
3.  كلينى، كافى، 1، ح 376.

4.  مثالً ر.ك: عياشى، تفسير، 16/1؛ كلينى، همان، 340/2؛ امام دهم[] پيش از آن كه خبرى از تجويز دارو به 
او برسد، طبيبى را  نزد يكى از پيروان خود فرستاد و اين امر موجب گرديده است تا راوى يادآورى كند كه 
اين احتماالً باور غالت را به اين كه امام از غيب خبر داردـ  هرچند او از آن علمى ندارد؛ فقط خدا او را آگاه 
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ششم[] نقل مى كنند كه على[] گفته است: «بدانيد كه خدا راسخان در علم [امامان] 
را از تالش براى پرده برداشتن از غيوب منع كرد و بدين ترتيب جهل ايشان به تفسير غيب 
محجوب را تأييد كرده است».1 امام هشتم، رضا[] با شنيدن ادعاى يكى از شيعيان كه 
ــت، پاسخ داد: «جعفر از آن چه  بنا بر پيش بينى [امام] جعفر صادق [] قائم ظهور كرده اس

بايد به امر خدا روى مى داد چه مى توانست بداند؟ زيرا خدا [حتى] به رسول فرموده است: 
[بگو] من نمى دانم با من يا با شما چه خواهند كرد؛ من فقط از آن چه بر من 

وحى شده است پيروى مى كنم3,2 
ناتوانى امامان از درك غيب ـ حتى در حالى كه علم خدا اجرا مى شود و وقايع در جريانند ـ 
در داستان امام ششم و كنيز خطاكار او به نمايش درمى آيد. نقل شده است كه [امام] جعفر 
[] مى خواست او را براى خطايى تنبيه كند؛ اما وقتى او به گوشه اى از خانه گريخت كه 
نتوانست پيدايش كند، او ماند و خشم فروننشسته اش. امام گفت: «شگفت آور است كه مردم 

ادعا مى كنند ما از غيب خبر داريم؛ در حالى كه جز خدا كسى از غيب خبر ندارد».4
ــى از علم آن به ايشان عطا  ــت بخش هرچند انبيا و امامان از غيب خبر ندارند، اما ممكن اس

شود. امام پنجم گفته است:
ــت از غيب خبر ندارد؛ اما در مورد آن چه در شب در آن  «از ما آن كه عالِم اس
ــه در روز در آن لحظه روى خواهد  ــه روى خواهد داد و در مورد آن چ لحظ
ــتاخيز  داد؛ امرى پس از امر ديگر و چيزى پس از پس چيز ديگر تا روز رس

«مخاطب» (محدث) قرار مى گيرد».5

مى سازدـ  تأييد مى كند.

1.  عياشى، تفسير، 163/1.
2.  احقاف/9.

3.  حميرى، قرب االسناد، 219ـ220.
4.  صفار، بصائر، 213 و 230ـ232؛ كلينى، كافى، 378/1ـ 379. به  نظر مى رسد اين داستان نيمه كاره باشد؛ گويى 
 ،[]حديث از اين كه علم امامان را جداً محدود سازد، اكراه دارد. مقايسه كنيد با اشعرى، بصائر، 59ـ  امام پنجم
ــيارى از چيزهايى را كه هرگز نديده بود توصيف كند، نمى توانســت بگويد كه پسر خودش  هرچند قادر بود بس
ـ. از سوى ديگر، حميرى داستان هايى را روايت مى كند كه در آن ها امام قادر است از امورى خارق  العاده  كجاست 

سخن بگويد كه غيب هستند (غيوب)؛ هرچند «جز خدا كسى از غيب خبر ندارد» (قرب  االسناد، 182ـ184).
5.  اشعرى، همان، 113. هرچند به نظر مى رسد علم به غيب با «علمى كه با شب مى آيد و با روز» تناظر دارد، اما 
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ــكار ميان جهل به غيب و علم به آن چه در هر لحظه روى خواهد داد با اين ادعا  تناقض آش
حل مى شود كه غيِب مختِص خدا، نشان دهندة بخشى از علم اوست كه ممكن است بالفعل 

بشود يا نشود. [امام] محمد باقر [] اين   گونه توضيح مى دهد:
ــت مى داند؛ از آن جهت كه امرى را  «خدا آن چه را از آفريدگانش پنهان اس
مقدر مى سازد و آن را در علم خود قبل از آن كه آن را بيافريند يا فرشتگان 
را از آن آگاه سازد پديد مى آورد (يقضيه). اين علم در نزد او ذخيره (موقوف) 
است و موضوع مشّيت اوست. اگر آن را بطلبد، آن را پديد مى آورد؛ اما اگر 
[امر ديگرى بر او روى دهد (يبدو له فيه)] آن را به اجرا در نمى آورد. علمى 
ــپس به ما رسيده است، علمى است كه خدا مقدر مى سازد،  كه به نبى و س

پديد مى آورد و [نيز] به اجرا در مى آورد».1
به عبارت ديگر، امامان ممكن است علم به غيب را در حالى كه خدا آن را به اجرا در مى آورد 
(يعنى در حالى كه به واقعيت تغييرناپذير تبديل مى شود) كسب كنند. از برخى روايات چنين 
به نظر مى  رسد كه علمى كه «غيب» است، فقط با رضايت خدا عطا مى شود. [امام] محمد 

باقر[] مى  گويد: 
«اگر علم غيب به ما عطا شود، ما مى دانيم؛ اما اگر از ما گرفته شود، آن گاه 

ما نمى دانيم».2
ــان مى دهد كه امامان امرى را فقط با تصميم به دانستن آن  اما گرايش ديگر در حديث نش
مى دانند. آن ها غيب را در صورتى كه خود بخواهند مى دانند؛ نه با رضايت خدا. از امام جعفر 
ــد: «آيا امام غيب را مى داند؟». او پاسخ داد: «خير؛ اما اگر بخواهد  ــيده ش صادق[] پرس

امرى را بداند، خدا آن را به وى تعليم مى دهد».3

احاديث صراحتًا به چنين ارتباطى اشاره نمى كنند.
1 . صفار، بصائر، 113؛ كلينى، كافى، 377/1ـ 378.

ــول اين نكته را تأييد مى كند ر.ك:  ــعرى، بصائر، 63. براى عبارتى در اين مورد كه رس 2 . صفار، همان، 513؛ اش
سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 215. 

3 . صفار، همان، 315؛ كلينى، كافى، 380/1ـ383. 
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