
 
عبدالرضا حّمادى1

چكيده
ــت؛ بحثى كه در طول تاريخ، همواره  ــترة دانش امام اس از مباحث مهم امامت، علم و گس
ــيعه بوده و كتابهاى متعددى نيز در اين زمينه تأليف شده است.  ــمندان ش مورد توجه دانش
دو كتاب بصائر الدرجات (صفار) و الحجآل (از مجموعة الكافى كلينى) از تأليفات مهم عصر 
غيبت صغرا بوده و بررسى ديدگاه  هاى مؤلفان آن، در شناخت فكرى حوزه حديثى قم بسيار 

مهم و مؤثر است. 
ــع آورى روايات اين موضوع،  ــتند، با جم صفار و كلينى كه ميراثداران حوزه حديثى قم هس

دانش امام را در گسترة خلقت و تقديرات معرفى كرده اند. 
ــات، بر اين نكته تأكيد مى كند كه  ــن پژوهش، با نفى اختالف ميان كافى و بصائرالدرج اي
ــت برنداشت، بلكه آن را به  گونه اى نظام مند و  كلينى نه  تنها از گفتمان حوزة حديثى قم دس

در قالبى جديد ارائه كرد. 
ــى جديد از روايات اين بحث (گسترة علم  ــده چينش در اين پژوهشـ   هم چنينـ  تالش ش
ــترة علم  ــام) بر مبناى متعلق هاى علم ارائه گردد. اين چينش كه برگرفته از روايات گس ام

است، معيار واحدى براى مقايسه باب ها و روايات دو كتاب فراهم مى نمايد.

ــتره علم امام، علم امام، ديدگاه صفار در بصائر الدرجات، ديدگاه كلينى در  كليد واژه ها: گس
الكافى، مقايسه ديدگاه كلينى و صفار در گستره علم امام

.كارشناس ارشد علوم حديث و پژوهشگر پژوهشكده كالم اهل بيت . *

گستره علم امام 
از منظر کلينی و صفار 

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 

صفحه 79 ـ 57 عبدالرضا حّمـادى*1
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مقدمه
ــيع است؛ زيرا امام، هادىِ امت به  سوى رستگارى  علم ائمه از مباحث بنيادين مكتب تش
 ــت خود، راه را بداند و از طريق نبوى ــين پيام  آور ذات ربوبى است؛ پس الزم اس و جانش
منحرف نگردد. اگرچه بعد از پيامبر اسالم برخى با نداى «حسبنا كتاب اهللا»، در پى حذف 
ــول خدا جانشينى منصوب از طرف خدا دارد؛ اما كتاب  ــه  اى بودند كه قائل بود رس انديش
خدا در مقابل آن ها ايستاد و با تقسيم آيات خود به «محكم» و «متشابه»، متشابهات را محتاج 
تبيين  كننده دانست، مبّين خويش را راسخان در دانش معرفى كرد و آگاهى از مضامين دقيق 

كتاب را به اهل ذكر احاله داد.1
گرچه در ابتدا، بحث درباره علم امام، نزاعى مبنايى بود ميان مكتب تشيع و مدعيان دروغين 
امامت، اما هنگامى كه ائمه پرده هاى جهل را نسبت به گسترة اين دانش كنار زدند، به 

گفتمانى درون مذهبى تبديل و موجب پيدايش آرا و گرايش هاى مختلف گرديد.
پژوهش حاضر، در پى بررسى نظرية دو نفر از بزرگان دورة غيبت صغرى در اين موضوع و 
ــة ميان اين دو نظريه است. داليل اهميت اين بررسى از اين قرارند: 1. مستند بودن  مقايس
ــده، به روايات ائمه؛  2. ضرورت بازشناسى فهم اصحاب و ديدگاه ايشان  آراى مطرح ش
ــودن به زمان صدور روايات و  ــبت به روايات در تبيين كالم معصومين؛ 3. نزديك ب نس
ــف نقاط اختالف و اشتراك  ــنايى با زبان و آگاهى از قراين؛ 4. فهم برتر از روايات با كش آش
ميان دو طرف و درنتيجه، دست يافتن به يك مجموعه اصول مسلم و مورد قبول بزرگان.

ــت كه چه نسبتى ميان ديدگاه صفار و كلينى در رابطه  ــؤال اصلى پژوهش حاضر اين اس س
ــتراك و افتراق اين دو مؤلفـ  در اين موضوع  ــترة علم امام وجود دارد و وجه هاى اش با گس

ـ  چيست؟
ــه، چينشى نو نسبت به ابواب اين دو كتاب  با توجه به ضرورت وجود مبناى واحد در مقايس
ــد، تا با جاى دادن  ــيم علم امام ارائه ش ــد؛ لذا طرح جديدى از تقس ضرورى به  نظر مى  رس
ــه اى روشن) ارائه شود.  ــترة علم امام (در مقايس احاديث ابواب مربوط به موضوع در آن، گس
اين دسته  بندى را مى توان از زواياى مختلف ارائه كرد؛ اما با توجه به موضوع پژوهش، به  نظر 

1.  ر.ك: آل عمران/7.
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رسيد بهترين تقسيم،  براساس متعلق و ـ به عبارتى ـ موضوع علم است.
در يك تقسيم  بندى كلى متعلق علم مى تواند به حقايق ثابت و غير ثابت تقسيم شود. منظور 
از حقايق ثابت، امورى هستند كه تغييرى در آن ها ايجاد نمى شود و علت آن نيز، تحقق معلوم 
ــت. اما حقايق غير ثابت  امورى هستند كه حتمى نبوده و تحقق و  يا حتميت تحقق آن اس

ثبات نيافته اند.
امور ثابت به دو قسم حقايق شريعت و حقايق عينى تقسيم مى  شوند و حقايق عينى نيز خود 
ــيم  اند. امور دنيوى نيز يا مربوط به گذشته است،  ــم دنيوى و غيردنيوى قابل تقس به دو قس
ــائات و احكام شرعى است  ــت، انش ــريعت مورد نظر اس يا حال و يا آينده. آن چه از حقايق ش
ــود و در مقابل آن، حقايق عينى قرار دارند كه يا در ماده  ــامل مى  ش كه احكام پنج گانه را ش

محصورند و يا فرامادى هستند.
ــت شدن مباحث و وجود معيار مشترك در مقايسه ميان نظريات اين  بنابراين، براى يكدس
ــده از سوى  ــيم به پيش مى بريم و ابواب طرح  ش دو مؤلف، مباحث خود را بر طبق اين تقس
كلينى و صفار را با اين چينش ارائه مى كنيم. در پايان نيز به رواياتى كه با عموم يا اطالق 
خويش دانش كلى ائمه را بيان مى كنند اشاره مى  كنيم و پس از آن به جمع بندى مباحث 

خواهيم پرداخت.

1ـ  حقايق شريعت
ــريعت از اساسى  ترين مباحث گستره دانش امام است كه نزاع هاى زيادى  علم به احكام ش
ــتند كه وجودى متفاوت از  ــت. احكام شرع حقايقى هس ــلمانان به وجود آورده اس ميان مس
ــت شارع ندارند و تا زمانى كه شارع خواستار آن هاست، از حقيقت بهره مندند. اين امور  خواس
ــامل احكام وضعى و تكليفى شريعت مى شوند. از جمله ديدگاههاى شيعه در امر امامت،  ش
ضرورى بودن چنين دانشى براى امام است؛ امام به  عنوان حجت الهى و واسطة بين خالق 
و خلق، الزم است فرامين پروردگار را بداند و آن را به بندگان ابالغ كند و تفاصيل احكام را 

براى ايشان بيان نمايد. 
ــت كه در مجموع چهارده حديث  ــه باب به اين بحث اختصاص يافته اس در كتاب كافى س
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ــود.1 باب اول با موضوع «وجوب رجوع به ائمه پس از اتمام مناسك حج و  ــامل مى  ش را ش
پرسش از مسائل دين» شامل سه حديث است كه هيچ  كدام در بصائر نيامده است. با توجه 
ــده  اند و موضوع آن ها وظيفة مردم پس از مناسك  ــايخ قم اخذ ش به اين كه اين روايات از مش
ــت، اين احتمال وجود دارد كه صفار اين روايات را در كتاب حج خويش آورده باشد؛  حج اس
لذا در بصائر نقل نكرده است. كلينى در اين باب ثبوت چنين دانشى براى ائمه را قطعى 
دانسته و به همين دليل، به مرحلة بعد از آن، يعنى وظيفه مردم در رجوع به ائمه پرداخته 
است. در روايت اول اين باب مى  خوانيم كه امام باقر به مردمى كه در اطراف كعبه طواف 

مى كردند نظر كردند و فرمودند: 
اين  چنين در جاهليت طواف مى كردند؛ هرآيينه مردم مأمورند كه طواف كنند سپس نزد ما 
بيايند و واليت و دوستى خود را به ما اعالم دارند و يارى خويش را بر ما عرضه كنند. سپس 

2.پس دل هاى گروهى از مردم را متوّجه آنها ساز :امام اين آيه را تالوت فرمودند
ــترك ميان زمان جاهليت و اسالم مورد  در اين روايت، طواف به  عنوان يك امر عبادى مش
ــاره قرار گرفته است ـ و طبق فرمودة امام ـ طواف بعد از اسالم، اگر بدون مراجعه به ما  اش

باشد، مانند طواف دورة جاهليت است.
ــن قلمداد شده و به مراجعه  ــرع، امرى روش در باب دوم نيز مانند باب اول، دانش امام به ش
جّنيان در اين مسائل به ائمه پرداخته شده است. اين دو باب، دانش ائمه به حالل و 

حرام را ثابت و بر لزوم پيروى از آن ها در احكام و واليت  پذيرى ايشان تأكيد مى كنند.
سومين باب در كافى، به  صورت عام بر دانش شريعت داللت دارد؛ زيرا ائمه را هدايت گر 
به  سوى معارف نبوى معرفى مى كند و احكام شرعى را نيز در دايرة همان معارف قرار مي دهد.
صفار نيز با اشاره به اين كه اوًال ائمه در همه حال از دانش حالل و حرام بهره مندند؛ ثانيًا 
اگر پرسشى را بى  پاسخ گذارند به علت جهل نيست و ثالثاً آن ها در اين دانش اجتهاد نمى كنند، 
ــول خدا را بازمى  گويند، اين دانش را به  صورت كامل براى ائمه به اثبات  بلكه ميراث رس
ــانده است. وى در چهار باب به اين موضوع مى  پردازد: «علم به كتاب و سنت»،3 «علم  رس

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 1/ 191، 392 و 394.
2.  ابراهيم/37.

3.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/301.
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ــگاه هدايت  گرى ائمه»2 و «علم به حالل و  ــه احكام امور پيچيده (معضالت)»،1 «جاي ب
حرام».3 

البته دو باب ديگر نيز در بصائر، چنين دانشى را براى ائمه ثابت مى كنند. عنوان هاى اين 
ــدن دانش از ائمه»4 و «ائمه؛ علماى آل محمد».5  دو باب عبارتند از: «امر به جويا ش
اگرچه عنوان هاى اين دو باب اعم از احكام شرعى هستند، اما با قرينه هاى موجود در روايات 
ــاص بر دانش ائمه به حقايق  ــوان گفت كه اين دو باب هم به  صورت خ ــده، مى ت ذكرش

شرعى داللت دارند. بنابراين، يازده باب در بصائر، به دانش اهل بيت داللت دارند. 
ــترك اول به  ــابه برخوردارند؛ عنوان مش ميان  ابواب كافى و بصائر،  دو باب از عنوان مش
مراجعة جنيان به ائمه در شناخت معارف دين مربوط مى  شود.6 تعداد روايات مشترك دو 
كتاب در اين باب سه مورد است.7 هم چنين يك حديث در اين باب بصائر ذكر شده كه در 
كافى در بابى ديگر درج گرديده است.8 غالب اين روايات، حكايت اصحاب از مالقات افرادى 
ــن آن ها امام مى  فرمايد: اين عده،  ــت كه بعد از رفت در محضر ائمه با ظاهرى عجيب اس
برادران شما از جنيان  اند كه براى دريافت معالم دينى نزد ما مى آيند. تعداد روايات اختصاصى 
بصائر ده مورد است و مطلبى متفاوت از ساير روايات ارائه نمى كند. نكتة قابل توجه در اين 

روايات، پرداختن به جزئيات امور است؛ مانند: رنگ لباس، قد، قيافه، سن و خاندان جنيان.
ــترك دوم موضوع هدايت  گرى ائمه است.9 در اين باب، كافى چهار حديث و  عنوان مش
بصائر نُه حديث آورده  اند و چهار حديث در هر دو به  طور مشترك آمده  اند.10 پنج حديث ديگر 

1.  همان/234 و389.
2.  همان/29 و331.

3.  همان/9، 10، 43، 95، 299، 478 و 489.
4.  همان/9.

5.  همان/10.
6.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 394/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/95.

7.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 395/1، 396؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/96، 97 و 100.
8.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 553/6؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/96.
9.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 191/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/29.

10.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 191/1 و 192؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/29، 30 و 31.
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نيز از روايات اختصاصى بصائر است و كافى حديث اختصاصى در اين  باره ندارد.
ــه باب (حاوى چهارده روايت) و صفار با ارائة يازده باب (حاوى  در مجموع، كلينى با ارائة س
هشتاد حديث) چنين دانشى را براى ائمه ثابت مى كنند. مجموع روايات اختصاصى كافى 
ــت. هم چنين ده  در اين بحث، هفت مورد و مجموع روايات اختصاصى بصائر 62 مورد اس
روايت ميان دو كتاب به چشم مى  خورند كه تحت عنوان باب مشترك نيستند. بنابراين، بين 

كلينى و صفار در ثبوت كامل دانش شريعت براى ائمه اختالفى وجود ندارد.

2ـ امور ثابت عينى مادى در گذشته
1ـ2) اعمال بندگان

ــده و با گذر زمان نابود  ــانها توسط فرشتگان الهى ثبت ش ــالم رفتار انس از منظر مكتب اس
ــود. دين اسالم معيار سعادت و شقاوت افراد در سراى آخرت را همين اعمال معرفى  نمى ش
مى كند و علم به آن را براى خداوند متعال ثابت مى داند و ميان پيدا و پنهان در اين دانش 
فرقى نمى گذارد. از نگاه مذهب شيعه و برخى از اهل تسنن، پيامبر نيز از اعمال امت آگاه 
مى شود؛ اما در چگونگى حاصل شدن اين دانش و مقدار آن اختالف است. اهل سنت قائلند 
كه گزارش اعمال به  صورت مجمل و كلى بر پيامبر عرضه مى شود و به ايشان مى گويند 
ــيعيان نيز بر سر علم امام به اعمال بندگان اختالف وجود  امتت اين گونه رفتار كرد. ميان ش
دارد؛ برخى اين دانش را بالفعل مى  دانند و در مقابل، عده ديگرى دانش امام به كليات اعمال 

را مى  پذيرند و جزئيات را متوقف بر خواست ايشان دانسته اند.1 
كلينى در كافى عرضة اعمال بر پيامبر و ائمه را پذيرفته و روايات اين دانش را در دو باب 
ــت.2 صفار نيز در بصائر ابواب اين  ــت؛ مجموع روايات اين دو باب، يازده مورد اس آورده اس
ــت كه در مجموع شامل 44 حديث در چهار  ــترىـ  ارائه نموده اس بحث راـ  با تفصيل بيش 

باب مى  شود.3

1.  ر.ك: پايان نامه گستره علم امام در مقايسه روايات اصول كافى و بصائر الدرجات، گفتار امور ثابت عينى 
مادى در گذشته اعمال بندگان

2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 219/1 و 397.
3.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/258، 427، 429 و  424.
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ــابه برخوردارند؛ باب، بى  نيازى  در اين ميان باز هم دو باب كافى و بصائر از عنوان هايى مش
ائمه به شاهد و دليل در حكم نمودن و قضاوت ميان مردم را اثبات مى كند كه به صورت 
ضمنى بر اين دانش ائمه داللت دارند. تعداد روايات مشترك اين دو باب، پنج مورد است كه 
سه مورد از آن  مشترك1 و دو مورد غيرمشترك است. 2 تعداد روايات اختصاصى كافى يك 

مورد و بصائر 13 مورد مى باشد. 
دو باب ديگر كافى و بصائر به  طور صريح عرضه اعمال بر پيامبر و ائمه را بيان مى كنند. 
تعداد روايات مشترك اين دو باب سه مورد است3 و دو مورد ديگر غيرمشتركند. 4 هم چنين 

تعداد روايات اختصاصى كافى يك مورد و بصائر سيزده مورد است. 
نكتة قابل توجه در روايات اين باب، اشاره به مصداق «مؤمنون» در آيه 105 سوره توبه است 
ــت؛ اما حضرت رضا در حديثى، مومنون  ــده اس كه در روايتى مراد از آن  ائمه بيان ش
را على بن ابى طالب مى داند. فيض كاشانى ذيل اين حديث مى نويسد: «اين بيان امام 
بدان خاطر است كه در زمان نزول آيه، تنها مصداق مؤمنون اميرالمومنين بوده است و 
اختصاصى در آيه نسبت به على وجود ندارد».5 وجه ديگرى نيز از طرف عالمه مجلسى 

بيان شده مبنى بر اين كه امام على مصداق اصلى و اتّم مؤمنون است.6
از مجموع روايات هر دو كتاب اين مطلب ثابت مى  شود كه ائمه به اعمال بندگان علم 
داشته و از آن آگاهند. اگرچه صفار در عنوان باب، به عدم فرق ميان زندگى و مرگ در اين 
ــب داللت دارند؛ زيرا در زمان  ــت، اما روايات كافى نيز بر اين مطل دانش تصريح نموده اس
ــان  ــول خدا در قيد حيات نبوده  اند و امام مى فرمايند كه اعمال بر ايش امام صادق رس

عرضه مى شود. 
نكته قابل توجه اين كه در كافى عرضه اعمال به  صورت روزانه نقل شده، اما در بعضى روايات 

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 397/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/258 و 259.
2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 398/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/451.

3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 219/1 و 220؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/424، 425 و  426.
4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 219/1؛  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/428 و 429. 

5.  فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافى، ج 3، ص 545
6.  مجلسى، محمدباقر، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول،  6/3.
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بصائر عرضة اعمال  در روزهاى پنج شنبه نيز بيان گرديده است كه شائبه تضاد ميان اين دو 
دسته از روايات را ايجاد مى كند.1 البته با كمى دقت، اين شبهه برطرف شده و تضاد ظاهرى 
ميان اين روايات برداشته مى شود؛ زيرا تضادى ميان گزارش روزانه اعمال و گزارش هفتگى 

وجود ندارد و اثبات يكى موجب نفى ديگرى نمى شود. 
2ـ2) علم به كتابهاى آسمانى

1ـ2ـ2) قرآن
قرآن كريم پيام خداوند به بشر براى زندگى سعادت مندانة اوست. اين پيام از سوى پروردگار 
در مدت بيست و سه سال بر پيامبر نازل شد و پيامبر آن را براى مردم قرائت و تبيين 
كردند. اگرچه طبق روايات، دانش قرآن شامل ماديات و فراماديات مى شود و بر همة دوره  ها 
احاطه دارد، اما از آن جا كه نزول قرآن در برهه  اى خاص از زمان تحقق يافته، از آن به «دانش 
گذشته» تعبير كرديم. قرآن كريم خود را روشنگر همة حقايق معرفى مى كند؛ اما آيات خود 
را به دو دستة محكم و متشابه تقسيم نموده و دانش متشابهات را به خداوند و راسخان در 
ــته  و بر بهره مندى  ــخان در علم دانس علم اختصاص مى دهد.2 ائمه خود را مصداق راس
خويش از تمام دانش قرآن كريم تأكيد نموده و به اصحاب خويش فرموده اند كه هر سخنى 

از ما مى شنويد بپرسيد از كجاى قرآن است.3
در يك باب از كافى به دانش قرآنى ائمه پرداخته شده است. اين باب، شش روايات دارد. 
ــا در بصائر، پنج باب به بيان دانش قرآنى ائمه اختصاص دارد.4 در مجموع 57 روايت  ام
ــده  اند. يك باب از اين مجموعه با عنوان باب كافى مشابه اند. 5 تعداد  در اين باب ها درج ش
روايات مشترك اين دو باب سه مورد6 و تعداد روايات مشترك دو كتاب كه در يكى از اين 

ــول كافى و  ــه روايات اص ــتره علم امام در مقايس ــادى، عبدالرضا، «گس ــتر ر.ك: حم ــراى توضيح بيش  1.  ب
بصائرالدرجات»، (پايان نامه كارشناسى ارشد دانشكده علوم حديث)،  فصل سوم، گفتار دوم.

2.  آل عمران/7.
3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى،60/1.

4.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/ 44، 193، 194، 212 و 301.
5.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، ص193

6.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 228/1و 229؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/193 و 194.
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دو باب و بابى ديگر از كتاب مقابل درج شده، چهار مورد است.1 دو حديث نيز در بصائر درج 
گرديده است كه در كافى نيست. روايت اول باب كافى چنين است:

جابر گويد از امام باقر شنيدم كه فرمود: 
« جز دروغ گو كسى از مردم ادعا نمى كند تمام قرآن را آن چنان كه نازل  شده جمع  آورى نموده 
است و قرآن را آن چنان كه خداوند نازل فرمود، جز على بن ابى طالب و ائمه بعد از او 

كسى جمع  آورى نكرده است.» 2
ــال صالح مازندرانى، مراد از عبارت «جمع القرآن كله» را جمع مبانى و معانى اول و دوم3  م
و بيش تر از آن مى  داند.4به  نظر مى رسد از روايت دوم باب بتوان اين معنا را استفاده كرد؛ زيرا 
امام پس از تعبير «كله» مى فرمايند «ظاهره و باطنه» كه اين تعبير، تفسير «جمع القرآن 

كله»  است.5
از مجموع روايات كافى و بصائر روشن مى شود كه اين دانش به  صورت كامل براى اهل بيت
 ثابت است و علم اهل بيت به قرآن، مانند دانش رسول خدا است و بر تمام ظاهر 
و باطن كتاب خدا آگاهند. در اين باب نيز اختالفى ميان ديدگاه كلينى و صفار وجود ندارد.

ـ 2) ساير كتب آسمانى 2ـ2
يكى از سنتهاى الهى، نزول كتاب بر انبيا و رسوالن خويش بوده است. صحيفه هاى ابراهيم، 
ــل و زبور در كنار قرآن كريم، مجموعه اى وحيانى را به  نمايش مى گذارند و بر  تورات، انجي
ــتمر در نزول وحى داللت مى كنند. ابوذر غفارى در روايتى از پيامبر نقل  ــيرهاى مس س

مى كند كه تعداد كتابهاى آسمانى 104 عدد است.6
ــان  كلينى در كافى، يكى از زواياى دانش ائمه را علم به كتابهاى انبيا بيان كرده و ايش

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 229/1 و 633/2؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/193، 194، 
212 و 214.

2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 228/1.
ــوخ و محكمات و متشابهات است و منظور از معناى اول،  ــخ و منس ــباب نزول، آيات ناس 3.  مراد از مبانى اس

معناى برگرفته از ظاهر الفاظ است و معناى دوم بر معانى تاويلى اطالق مى شود.
4.  مازندرانى، محمد صالح، شرح اصول الكافى، 312/5.

5. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 228/1.
6. صدوق، محمد بن على بن بابويه، الخصال، 523/2.
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ــمانى معرفى مى نمايد. وى احاديث اين  ــراث  داران علوم انبيا و وارثان كتابهاى آس را مي
موضوع را در يك باب1 شامل دو روايت جاى داده است.

در بصائر نيز سه باب شامل 27 حديث به بيان دانش ائمه نسبت به ساير كتابهاى آسمانى 
پرداخته است2 كه به  لحاظ عنوان در يك باب با كافى مشابهت دارند. تعداد روايات مشترك 
ــت. دو روايت ديگر بصائر  ــت3 و حديِث ديگر كافى در بصائر نيس اين دو باب يك مورد اس
ــده است كه ائمه اين  ــاره ش نيز در كافى وجود ندارد. در دو روايت كافى به اين نكته اش
كتابها را به زبان اصلى قرائت مى كنند و آن را ميراث انبيا براى خود مى دانند. در بصائر نيز 
سه داستان از قرائت كتابهاى پيامبران توسط امام باقر، امام صادق و امام كاظم نقل شده 

است. مجموع روايات اختصاصى بصائر در اين سه باب 20 مورد مى باشد. 
باب ديگر از بصائر به نقل اين سخن اميرالمؤمنين پرداخته كه اگر زمينه حكومت براى 
آن حضرت مهيا مى شد، در ميان هر قوم با كتاب خودشان حكم مى نمود. از اين باب روايتى 
ــوم، پنج روايت در ساير ابواب كافى درج شده است؛4  ــت؛ اما از باب س به كافى راه نيافته اس
اين روايات بر وارث بودن ائمه نسبت به انبيا و اين كه كتابهاى انبيا به ايشان ارث رسيده 

است، داللت دارند. 
از بررسى روايات دو كتاب، اين مطلب روشن شد كه كلينى و صفار معتقدند ائمه به تمام 
ــته اند و آن ها را به زبان اصلى قرائت مى كردند. بنابر اين در اين  ــمانى علم داش كتابهاى آس

بحث نيز اشتراك نظر برقرار است.

ـ امور ثابت عينى مادى در زمان حال 3
1ـ3) علم به حقايق عالم

گسترة دانش ائمه به وقايع گذشته محصور نمى شود. از ديدگاه روايات مكتب شيعه، امام 

1. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 227/1.
2. صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/132، 135 و 340.

3. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 227/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/341.
ــن، بصائر الدرجات/135،  ــى، محمد بن يعقوب، الكافى، 224/1، 225 و 227؛ صفار، محمد بن الحس 4. كلين

136 و 138.
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خليفة پروردگار در عالم است و بايد از اتفاقات حوزة مسئوليت خودآگاه باشد؛ لذا در روايات 
بسيارى امام، شاهد و ناظر اعمال و عالم به اتفاقات در هنگام وقوع معرفى شده است. كلينى 
در كافى روايات اين موضوع را در يك باب جمع  آورى نموده است كه شش حديث را شامل 
مى  شود. از آن جا كه روايات اين باب بر دانش عام ائمه نيز داللت دارند و بابى با عنوانى 

مشابه از بصائر نيز در آ ن جا وجود دارد، بحث از اين باب را به آن جا موكول مى كنيم.1
2ـ3)  شناخت انسانها

ــاب «ِفي َمْعِرَفتِِهْم  ــه در كافى به بحث از دانش ائمه اختصاص يافته، ب ــاب ديگرى ك ب
أْولَِياَءُهْم َو التَّْفِويِض إلَْيِهْم»2 است. اين باب شامل سه روايت است؛ دو روايت اول بر شناخت 
اعتقادى افراد توسط ائمه داللت دارند و روايت سوم، عالوه بر شناخت اعتقاد، بر شناخت 
شخصيتى افراد نيز داللت دارد دارد؛ زيرا امام مى فرمايد كه اگر صداى شخص را بشنويم، 

او را مى  شناسيم و مى دانيم چه كسى است. 
اما صفار روايات اين دانش را در هفده باب (شامل 120 حديث) جاى داده است. اين ابواب 

در سه گروه جاى گرفته اند:
1. شناخت خصوصيات جسمى و روحى افراد كه دو باب بصائر بر اين مطلب داللت دارند.3 
ــان را  ــد كه ما با ديدن چهرة افراد ايش ــه بر اين مطلب تاكيد مى كنن ــاب اول، ائم در ب
مى شناسيم و از اعتقادشان آگاه مى گرديم. اگرچه بابى مشابه به اين باب در كافى نيز وجود 
ــورة حجر4ـ  و تطبيق  ــير آية 75 س ــا كه روايات آن باب فقط در بيان تفس ــا از آن ج دارد، ام
متوسمين بر ائمه ـ  است، به  طور مستقيم گوياى گسترة علم امام نيست؛ لذا از ذكر آن 

صرف  نظر كرديم.5
2. علم به اعتقاد افراد6 در شش باب كه حاوى 28 روايت است.

1.  به گفتار هفتم با عنوان «علم عام» مراجعه كنيد.
2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 260/1.

3.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/259 و 354.
. مين   .4إِنَّ في  ذلَِك الياٍت لِْلُمتََوسِّ

5.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 218/1.
6.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/ 86، 89، 288، 289، 361 و 390.
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3. علم به اعمال افراد1 در نُه باب كه 72 روايت را دربرمى  گيرد.
باب ديگرى كه در كافى مشابه عنوان باب بصائر است، به شناخت ائمه نسبت به اصحاب 
واقعى از مدعيان دروغين اختصاص يافته است. تعداد روايات كافى در اين باب، سه حديث و 
تعداد روايات بصائر چهار حديث است؛ اما هيچ  يك از روايات اين باب از بصائر در كافى درج 
ــه روايت كافى در ابواب ديگرى از بصائر آمده است.2 از مجموع 120  ــده و در مقابل س نش

حديث اين بابها،  نوزده حديث به كافى راه يافته است. 
ــناخت امام نسبت به ابعاد جسمى،  اگرچه از روايات باب مربوط به اين موضوع در كافى، ش
روحى و عملى انسان به  طور كامل استفاده نمى شود، اما كلينى با درج نوزده روايت در ساير 
ابواب نشان داده كه اين دانش را پذيرفته است و اهل  بيت را عالم به  خصوصيات جسمى 

و روحى و آگاه از اعمال مى داند و در اين موضوع نيز با صفار مخالفتى ندارد.
ـ 3) شناخت تمام زبانها 3

ــان و پل ارتباط انسانها و انتقال  ــهاى انس ــخن گفتن) از مهم ترين كنش  زبان (به  معناى س
ــت و به همين دليل، از رفتارهاى تكرارپذير انسان  ــان به يكديگر اس ــته ها و افكارش خواس
ــت. از آن جا كه واليت ائمه به عرب  زبانها  بوده و از اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار اس
محصور نبوده و شامل تمام زمانها و مكان هاست، ضرورى مى نمايد كه امام بتواند با ساير 
امتها و نژادها ارتباط برقرار كند. صفار روايات اين بحث را در دو باب بصائر جاى داده است.3 
ــورد از آن در كافى نيز آمده  اند.4 در  ــت كه دو م ــوع روايات اين دو باب 22 حديث اس مجم
دومين حديث مشترك، از امام حسن مجتبى نقل شده كه من بر تمام زبانهاى شرق و 
ــرب آگاهم. اگرچه كلينى بابى به اين بحث اختصاص نداده، اما با درج روايات اين بحث،  غ
اتحاد نظر خويش با صفار را به اثبات رسانده است. هم چنين در باب «هر كتابى كه خدا نازل 
ــد آن را مي  دانند»5 بر اين نكته تأكيد  ــت و به  هر لغتى كه باش كرده، نزد ائمه موجود اس

1. همان/ 82، 242، 250، 396، 419، 431، 434، 435 و 437.
2. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 438/1؛  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/86، 88 و 387.

3. صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/333 و 337.
4. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 462/1 و 466؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/335 و 338. 

5. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 227/1.
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مى  كند كه ائمه به زبان كتابهاى آسمانى آشنا هستند و اين نيز خود داللت دارد كه كلينى 
اين مطلب را پذيرفته است.
ـ 3) فهم سخن حيوانات  4

ــت. در قرآن كريم اين دانش براى  ــخن حيوانات اس از جمله دانش هاى زمان حال، فهم س
ــخن او با هدهد و فهم كالم مورچه گزارش شده است. صفار در  ــليمان نبى نقل و س س
ــوخ  ــه باب، اين دانش را براى ائمه اثبات كرده و فهم كالم پرندگان، چهارپايان و مس س
ــبت داده است.1 اگرچه كلينى بابى را به اين موضوع اختصاص نداده، اما با  ــان نس را به ايش
درج هشت روايت از مجموع 43 روايت، در اين موضوع نيز با صفار هم  رأى گرديده است.

بنابراين از مجموع روايات دو كتاب كافى و بصائر روشن مى شود كه ائمه از خصوصيات 
ــخن حيوانات در زمان حال آگاهند. ذكر اين  ــان و از س ــمى و روحى افراد، اعمال ايش جس
نكته الزم است كه از مجموع اين روايات عام بودن چنين دانشى براى تمام زمانها استفاده 
نمى شود؛ زيرا امام در مقام بيان اصل موضوع است و مقدمات حكمت نسبت به خصوصيات 

تمام نيست؛ لذا تمسك به اطالق روايات صحيح نمى باشد.

ـ  امور ثابت عينى مادى در آينده  4
ــت. اگرچه بعضى چنين  ــبت به آينده اس ــن مباحث علم امام، دانش او نس از بحث  انگيزتري
دانشى را از ائمه نفى كرده و آن را مخالف قرآن مى  دانند،2 اما كلينى و صفار اين دانش 
را براى ائمه ثابت مى دانند و دانش نفى  شده در قرآن را علم غيب (دانشى كه از ديگرى 
دريافت نشده) ميدانند كه فقط علم الهى چنين خصوصيتى دارد. اين دانش به تناسب عنوان 

ابواب دو كتاب، در چهار گفتار مورد بررسى قرار خواهد گرفت. 
ـ 4) منفعت ها و خسارت ها  1

زندگى بشر از دو دسته امور پيدا و پنهان تشكيل شده است و انسانها همواره در پى كشف 
ــتر و دفع مضرات از خود بوده اند. رواياتى از اهل بيت ــايل پنهان براى جلب منفعت بيش مس

1. صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/341، 347 و 353.
ــتره علم امام در مقايسه روايات اصول كافى و بصائرالدرجات»، (پايان نامه  2. ر.ك: حمادى، عبدالرضا، «گس

كارشناسى ارشد دانشكده علوم حديث)، فصل دوم، گفتار امور ثابت عينى مادى در آينده.
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ــايل آگاه بوده و مى توانند از آن خبر دهند. نمونه هاى  ــان از اين مس ــده كه ايش  وارد ش
فراوانى نيز از اصحاب ايشان نقل شده كه امامان از آيندة ايشان خبر داده اند؛ اخبار شهادت 
ــط پيامبر اكرم،1 خبر پارس كردن سگهاى ربذه بر  اميرالمؤمنين و اباعبداهللا توس
ــه،2 اطالع از شهادت عمار توسط گروه سركش،3 خبر از به صليب كشيده شدن ميثم  عايش
ــت و پاى رشيد هجرى و كشته شدن كميل بن زياد توسط  ــدن دس تمار و جويريه، قطع ش

حجاج بن يوسف، نمونه  هايى از اين اخبار هستند.4 
ــت. تعداد روايات اين باب  كلينى در كافى روايات اين موضوع را در يك باب5 جاى داده اس

دو حديث است؛ اما صفار دو باب با هشت حديث را به اين بحث اختصاص داده است.6
عنوان باب اول بصائر مشابه عنوان باب كافى است و تعداد روايت مشترك اين دو باب يك 
ــت.7 روايت ديگر كافى در باب ديگرى از بصائر آمده است؛8 لذا كافى در اين باب،  مورد اس
روايت اختصاصى ندارد. هم چنين دو روايت بصائر در كافى يافت نشد. از مجموع اين گروه 
ــن مى شود در اين موضوع نيز كلينى و صفار اشتراك نظر دارند و ائمه را  از روايات روش

عالم به حوادث آينده مى دانند.
ـ 4) زمان رحلت  2

ــت. در دو  بُعد ديگر علم ائمه درباره حوادث آينده، علم امام به زمان ارتحال خويش اس
كتاب كافى و بصائر يك باب به اين بحث اختصاص يافته است.9 تعداد روايات اين باب در 
ــت حديث و در بصائر چهارده حديث است و در چهار مورد مشتركند.10 دو روايت  كافى هش

1.  مجلسى، محمدباقر، بحار االنوار، 358/93.
2.  مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الجمل/318.

3.  مجلسى، محمدباقر، بحار االنوار، 12/33.
4.  حلى، حسن بن مطهر، كشف اليقين/77.

5.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 264/1.
6.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/260 و 422.

7.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 264/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/260.

8.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 264/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/422.

9.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 258/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/480.
10. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 258/1، 259 و 260؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/ 482، 

483 و 484.
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ديگر باب بصائر در ساير ابواب كافى آمده  اند.1 چهار روايت در كافى و هشت روايت در بصائر 
از موارد اختصاصى هر كتاب هستند. با بررسى روايات اين دو باب روشن مى شود كلينى و 
ــن دانش را نيز براى اهل بيت پذيرفته  اند و در علم امام به زمان رحلت خويش  ــار اي صف

اختالفى ندارند. 
ـ 4) علم به وصى و امام بعد از خود  3

از ديگر شاخه  هاى دانش ائمه نسبت به حوادث آينده، علم هر امام نسبت به امام و وصى 
بعدى است. روايات اين بحث در يك باب از كافى قرار گرفته  اند2 كه تعدادشان هفت حديث 
است. در بصائر دو باب براى اين موضوع سامان يافته است؛ در يك باب روايات مربوط به 
شناخت امام نسبت به امام پس از خود و در باب ديگر احاديث شناخت وصى امام آمده  اند.3 

مجموع روايات اين دو باب يازده حديث است. 
ــترك اين دو باب دو  ــت و تعداد روايات مش باب اول در بصائر متناظر عنوان باب كافى اس
حديث مى باشد.4 در باب دوم بصائر روايتى درج شده كه با روايت هفتم باب كافى مشترك 
ــت.6 هم چنين دو روايت باب اول  ــت.5 در سه حديث نيز اشتراك در غير باب برقرار اس اس
بصائر در ابواب ديگر كافى درج شده  اند. بنابراين، تعداد روايات مشترك دو كتاب كه بر اين 
ــت. اين  ــت حديث و تعداد روايات اختصاصى كافى يك حديث اس دانش داللت دارند هش

روايات از اتحاد نظر كلينى و صفار نسبت به اين دانش ائمه حكايت مى  كنند.
ـ 4) اهل بهشت و دوزخ 4

ــت. در بصائر  ــت و دوزخ اس ــائلى كه تحقق خواهد يافت، ورود افراد به بهش ــه مس از جمل
به  صورت ويژه  اى به اين بحث پرداخته شده و آگاهى ائمه نسبت به اهل بهشت و دوزخ 
ــت. صفار دو باب از كتاب خويش را به اين  ــترة دانش ائمه دانسته شده اس در زمرة گس

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 468/1 و 491؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/483 و 484. 
2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 276/1.

3.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/ 473 و 474.
4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 277/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/474.
5.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 277/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/473.

6.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 276/1 و 277؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/475 و 476.
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بحث اختصاص داده و در مجموع 25 حديث متناسب با اين موضوع را آورده است؛1 از اين 
تعداد، دو مورد به كافى راه يافته و 23 مورد ديگر توسط كلينى نقل نشده است. اگرچه اين 
ــت و دوزخ را اثبات مى كند، اما با ضميمة اين  ــبت به اهل بهش دو روايت، علم پيامبر نس
ــول خدا بهره مندند، از ديدگاه كلينى نيز اين دانش  مطلب كه ائمه از تمام دانش رس
ــدار در همراهى كلينى با صفارـ  در اين موضوعـ   ــود و همين مق براى ائمه ثابت مى ش
كافى است. اشاره به اين نكته الزم است كه صفار در چگونگى دستيابى رسول خدا به اين 

دانش، روايات به معراج رفتن آن حضرت را همراه با جزئيات نقل مى كند.

ـ  امور ثابت عينى غير مادى 5
ــيم كرد. ماّديات، محصور به قيد  ــتة مادى و غيرمادى تقس حقايق عالم را مي توان به دو دس
ــى ندارند و از نوعى ثبات  ــتند؛ اما غيرماديات چنين حالت ــته، حال و آينده) هس زمان (گذش
ــم اعظم، علوم انبيا و  ــى اس ــه با امور مادى برخوردارند. در اين گفتار به بررس در مقايس
ــاب علم غيب به اهل بيت مى پردازيم. اگرچه برخى از علوم انبيا و  ــتگان و انتس فرش
ــبت به امور مادى است، اما از آن جا كه اين دانش شامل احوال خود مالئكه و  ــتگان نس فرش
عوالم فرامادى است، اين بحث را در اين گفتار مطرح نموديم. هم چنين دانش اسم اعظم و 
علم غيب نيز علم به ماديات محسوب نمى  شود؛ لذا در اين گفتار مورد بررسى قرار مى گيرد.

ـ 5) اسم اعظم 1
ــت و چگونه صاحب آن قادر به تصرف در عالم مى شود  ــم اعظم چيس در اينكه حقيقت اس
ــن نبودن اين بحث در روايات است و هركس با  ــت. اين اختالف ناشى از روش اختالف اس
ــت كه انسان براى  ــم اعظم، از نامهاى پروردگار اس گمانه زنى و حدس به آن مى  پردازد. اس
ــم، خدا را مى خواند و هرگاه خدا با اسم اعظم خوانده شود،  ــدن حاجتش، با آن اس برآورده  ش
ارادة خداوند به آن درخواست تعلق مى  گيرد و كم تر از آنى محقق مى شود. نمونه اى از اين 

تصّرفات، انتقال تخت ملكه سبا به دربار سليمان نبى است.2

1.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/190
2.  نمل/40
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ــم اعظم در كافى يك باب و در بصائر سه باب (شامل  ابواب مربوط به دانش ائمه به اس
ــن دو باب در دو روايت از مجموع  ــت1 كه در يك باب با كافى متناظرند. اي ــت) اس 29 رواي
ــتركند.2 تعداد روايات كافى در اين بحث سه حديث مى باشد كه هر سه مورد  نُه روايت مش
ــت. يك روايت ديگر كافى ـ در ادامة اين باب ـ با عنوان «نادر من  آن در بصائر موجود اس
الباب» درج شده است.3 هفت روايت ديگر بصائر در كافى يافت نشد. از 21 روايت باب دوم 
بصائر سه مورد در كافى درج گرديده است؛4 اما از چهار روايت باب سوم بصائر هيچ روايتى 
به كافى راه نيافته است. بنابراين، مجموع روايات مشترك در اين بحث شش مورد و مجموع 

روايات اختصاصى بصائر 28 مورد است.
ــم اعظم آگاهند و اين  كلينى و صفار معتقدند ائمه به 72 حرف از مجموع 73 حرف اس
ــت؛ به اين معنا كه هرگاه خدا را با اين اسامى  ــم ها به ايشان قدرتى خارق  العاده داده اس اس
بخوانند خداوند دعاى ايشان را مستجاب مى كند. در اين موضوع نيز كلينى، صفار را همراهى 

كرده و نظرية مكتب قم را پذيرفته است.
ـ 5) علوم انبيا و فرشتگان 2

ــوالن است. نكتة قابل توجه  ــتگان و رس يكى ديگر از جنبه هاى علوم ائمه، دانش فرش
ــت كه ائمه اين دانش را اعم از وراثتى و اهدايى پروردگار  در روايات اين موضوع اين اس
ــت كه در يك باب آمده  اند. 5 در  مى دانند. تعداد روايات اين بحث در كافى چهار حديث اس
بصائر نيز يك باب به اين بحث اختصاص يافته كه دربردارندة هجده حديث است. 6 تعداد 
روايات مشترك اين دو باب، سه حديث است7 و در دو حديث ديگر در غير باب مشتركند؛8 
ــت. در هر حال، عنوان باب  اما دوازده حديث در بصائر درج گرديده كه در كافى موجود نيس

1.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/208، 212 و 217.
2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 230/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/208.
3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 230/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/211.

4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 229/1 و 257؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/212، 213 و 214.
5.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 255/1.

6.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/109.
7.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 255/1 و 256؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/109، 110 و 111.
8.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 148/1 و 255؛  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/109 و 394.
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در دو كتاب، گوياى اشتراك نظر كلينى و صفار در پذيرش اين دانش نسبت به ائمه است.
ـ 5) علم غيب  3

ــد ميان  ــت. به  نظر مى رس ــترة دانش امام، بحث علم غيب اس از جمله مباحث مهم در گس
ــن واژه وجود دارد؛ نفى  كنندگان علم غيب، آن را به  معناى  ــزرگان، اختالف مفهومى در اي ب
ــى كه از ديگرى اخذ نگرديده مى دانند كه كلينى و صفار در اين گروه جاى دارند. در  دانش
مقابل، قائالن علم غيب آن را دانستن امور پنهان از نظر معنا مى كنند. بنابراين، بسيارى از 

نزاع هاى علم غيب ائمه بى مورد است.
در كافى بابى1 حاوى چهار حديث در اين زمينه، درج شده است كه در ابواب بصائر عنوانى 
ــار بابى به آن  ــاب در بصائر آمده، اما صف ــد. البته تمام احاديث اين ب ــت نش ــابه آن ياف مش
ــت.2 به  نظر مى رسد دليل اين امر، اثباتى بودن ابواب بصائر است؛ يعنى  اختصاص نداده اس
صفار در پى اثبات علوم ائمه است؛ نه نفى دانش از ايشان؛ حال اين كه اين چهار روايت در 
پى نفى دانش غيب از ائمه هستند؛ لذا صفار آن ها را در البه  الى ساير روايات درج كرده 

است. البته نقل اين روايات، خود دليل پذيرش اين نظريه از طرف صفار است.

6ـ  امور غير ثابت 
در يك تقسيم  بندى ديگر، مي توان حقايق عالم را به دو دستة ثابت و غير ثابت تقسيم نمود. 
ــت هنوز تحقق نيافته  و از  ــت، تحقق  يافته و موجودند؛ در حالي كه حقايق غيرثاب ــق ثاب حقاي
مسائلى هستند كه در قضا و قدر الهى جاى دارند و به دو گروه حتمى و غير حتمى تقسيم 
مى شوند. امور حتمى امورى هستند كه خداوند وعدة تحقق آن ها را داده و تخلف  ناپذيرند؛ اما 
امور غيرحتمى ممكن است تغيير پيدا كنند و براى خداوند نسبت به آن «بدا» حاصل شود. 
ائمه به اين گروه نيز علم داشته اند؛ اما دانشى متغير و بدا پذير كه با تحّقق بدا، از آن نيز 

آگاه مى شوند. 
كلينى دو باب كافى را به اين بحث اختصاص داده است3 و صفار روايات اين موضوع را در 

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 256/1.
2.  ر.ك: صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/ 113، 213، 315 و 378.

3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 253/1 و 254.
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چهار باب درج نموده است.1 در اين بحث، كافى هفت و بصائر 34 روايت آورده  اند. در بصائر 
ــد. تعداد روايات مشترك دو باب اول، سه مورد2 و  ــابه به بابهاى كافى يافت ش دو باب مش
تعداد روايات اختصاصى بصائر چهار مورد است. مشتركات دو باب ديگر، دو مورد در باب3 و 
دو مورد در غير باب است4 و در مجموع ميان دو كتاب ده روايت مشترك وجود دارند. كافى 
ــت. اين روايات،  ــت اختصاصى ندارد؛ اما مجموع روايات اختصاصى بصائر 23 مورد اس رواي
قابليت افزايش دانش ائمه را به اثبات مى رسانند و بر اين نكته تأكيد مى كنند كه دانش 

ائمه در زمانهاى مختلف و به  طور خاص در شبهاى جمعه افزايش چشم گيرى دارد.
از ديگر ابواب كافى درباره تكامل پذيرى دانش ائمه،  بابى است كه روايات تقسيم  كنندة 
دانش ايشان را در بردارد. در بصائر نيز روايات اين موضوع در يك باب5 آمده  اند. تعداد روايات 
اين باب سه حديث است كه دو حديث از آن متحد است. تعداد روايات مشترك در باب، دو 
مورد است6 و يك حديث از كافى در بابى ديگر از بصائر درج شده است.7 بنابراين، هيچ كدام 
از دو كتاب روايت مختص به خود ندارند و در تمام احاديث اين موضوع مشتركند؛ در نتيجه 

اتحاد كامل ديدگاه كلينى و صفار در اين موضوع نيز روشن مى شود.

7ـ علم عام
مراد از علم عام، دانش امام به تمام حقايق عالم و افعال و مقدرات الهى است. در كافى سه 
باب و در بصائر چهار باب بر دانش عام اهل بيت داللت دارند كه سه باب از دو كتاب با 

يكديگر مشابهت دارند. عنوان اين بابها در سه گروه قرار مى گيرند:
1. ائمه خزانه  داران دانش پروردگارند؛8 

1.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/130، 392، 395 و 464.
2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 253/1 و 254؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/130 و 131.

3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 254/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/395
4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 255/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/392.

5.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/318.
6.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 264/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات.

7.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 264/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/316.

8.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 192/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/103.
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2. ائمه هرگاه بخواهند دانش مى يابند؛1 
3. دانشِ آن چه بوده و هست در اختيار ائمه است. 2

ــتركات دو باب اول شش  ــت. تعداد مش مجموع روايات بصائر 38 و كافى پانزده حديث اس
مورد در باب3 و يك مورد در ساير ابواب است4 و بصائر نُه حديث اختصاصى دارد. در دومين 
ــاير ابواب  ــتراك وجود دارد5 و در يك حديث در س ــه حديث اش باب از كافى و بصائر، در س
مشتركند.6 تعداد روايات اختصاصى بصائر يك مورد است. در سومين باب از دو كتاب در يك 
ــاير ابواب مشتركند.8 تعداد احاديث  ــترك وجود دارد7 و در پنج روايت در س روايت باب، اش
ــاب چهارم بصائر9 به كافى راه  ــت. اگرچه هيچ روايتى از ب اختصاصى بصائر چهار مورد اس
نيافته است، اما روايات اين باب مطلب بيش ترى بر مباحث اين موضوع نمى افزايند و موجب 
كاستى در روايات عام دانش ائمه نيز نمى شوند. بنابراين، كلينى و صفار در اين بحث نيز 

اتحاد نظر دارند.

8ـ   نتيجة پژوهش
ــترة علم امام در دو كتاب كافى و بصائر الدرجات روشن  ــى روايات گس در مجموع از بررس
ــترة دانش ائمه اختالفى نيست و هر دو، دايرة  ــود كه ميان كلينى و صفار در گس مى ش
ــبت  ــان نس دانش ائمه را حقايق تحقق  يافته و مقدّرات آينده مى  دانند و البته دانش ايش
ــمرند. علم كامل به  ــته و اطالق علم غيب بر آن را صحيح نمى ش به آينده را بداپذير دانس
احكام شرعى، اطالع از وقايع گذشته، آگاهى به امور در حال وقوع و علم به مقدرات آينده، 

1.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 258/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/315.

2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 260/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/127.
3.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 192/1 و 193؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/103، 104 و 105.

4.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 8/2 ؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/106.
5.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 258/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/315.
6.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 257/1؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/315.
7. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 261/1؛  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/128.

8. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 260/1، 261 و 262؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/123، 124 و 129.
9.  صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات/106.
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ــيم مى كند كه دربرگيرندة تمام خلقت  ــترهاى عظيم از دانش را براى اهل بيت ترس گس
ــتره به  معناى علم فعلى نسبت به آن نيست؛ بلكه از منظر  ــت. البته ثابت بودن اين گس اس
ــتفاده  ــاب، ائمه هنگام نياز و ضرورت از اين دانش اس ــده در اين دو كت ــات ارائه ش رواي

مى  كنند تا در اِعمال واليت، عالمانه حركت نمايند.1
مجموع روايات بررسى  شده در رابطه با گسترة علم امام در كتاب بصائر الدرجات 423 حديث 
ــت. از كتاب كافى نيز 85 حديث ـ در ابواب اختصاص يافته به اين بحث ـ مورد بررسى  اس
قرار گرفت كه هفتاد مورد آنـ  همان طور كه ذكر شدـ   در بصائر نيز درج گرديده است. پنج 
مورد از اين احاديث را كلينى به  واسطة اساتيد خود از صفار نقل مى كند. با بررسى اسناد ساير 
ــود اين كه كلينى از صفار كم نقل مى  كند، به  جهت بى  اعتمادى به او يا  روايات معلوم مى ش
عدم پذيرش روايات وى نيست؛ بلكه كلينى همان مضامين را با سندهايى كوتاهتر و بدون 
ــايخ هم دورة او دريافت كرده است؛ به  عبارت ديگر، نقل از  ــاير مش نياز به اخذ از صفار، از س

صفار باعث طوالنى شدن اسناد مى  شد.
ــى مشخص مى كند كه كلينى نه  تنها از گفتمان قم دست برنداشته، بلكه با ارائه  اين بررس
نمونه هايى از روايات اين بحث، تفكر به ارث رسيده از كوفه به قم را به رى2 و بغداد منتقل 

مى كند.3 
تعداد روايات مشترك در ابوابى كه عنوان مشابه در دو كتاب دارند 43 مورد و تعداد روايات 

ــات»، (پايان نامه  ــه روايات اصول كافى و بصائرالدرج ــتره علم امام در مقايس ــادى، عبدالرضا، «گس 1.  حم
كارشناسى ارشد دانشكده علوم حديث)، فصل دوم، گفتار دوم.

ــده است (ر.ك:  2.  مرحوم آيت اهللا بروجردى معتقد اســت كافى قبل از عرضه در بغداد، در رى و قم عرضه ش
بروجردى، سيد حسين، تجريد األساتيد، 9/1).

ــدرو نيومن در كتاب The formative period of twelve Shiism معتقد اســت كه كلينى براى ارائه تفكر  3.  ان
حوزه حديثى قم در بغداد، با پراكنده كردن احاديثى كه بر جايگاه باالى ائمه داللت دارند از بازخورد 
حوزة عقل  گراى بغداد با اين دسته از احاديث جلوگيرى نمود. اين تفكر با اين پيش  فرض به  وجود آمده 

كه كلينى الكافى را در بغداد تأليف و منتشر نموده است. وى مى نويسد: 
      با وجود اين، كلينى در نهايت با كاهش تعداد احاديث مربوط به ابعاد خاص علم و قدرت ائمه و با ذكر 
پراكنده آن ها در جلدها و ابواب گوناگون و نامتناسب ـ كه موجب تقليل تأثير همه جانبه آن ها مى شد ـ يا با 
 ــته از احاديث بصائر را كه بر ابعاد شگفت  انگيزتر تواناييها و علم ائمه حذف آن ها ـ به  طور كلى ـ آن دس
ــت، عموماً كمرنگ كرده اســت (ر.ك: نيومن، اندرو. جى، دوره شكل  گيرى تشيع دوازده امامى/  تأكيد داش

276، 319، 323 و 347).
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مشتركى كه در باب اشتراك ندارند در مجموع دو كتاب 97 مورد است.1 
درباره حجم باالى روايات صفار بايد بگوييم كه وى به نقل يك حديث با سندهاى مختلف 
ــت. شيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين يكى از راه هاى  و طريقه اى متفاوت پرداخته اس
ــناد روايت در يك اصل مى  داند.2 اين مطلب نشان مى دهد صفار  وثوق به اخبار را تكرار اس
در پى ايجاد وثوق نسبت به محتواى اين روايات بوده است و به همين دليل روايات تكرارى 

در بسيارند.
هم چنين از مقايسه اين دو كتاب روشن مى شود كه كلينى به نقل روايات مصداقى و احاديث 
ناقل جزئيات كم تر پرداخته است؛ در حالي كه صفار اين گونه روايات را نيز نقل مى كند و شايد 

همين امر موجب غريب نمايى روايات اين كتاب گرديده است.
ــت؛ با اين تفاوت كه كلينى عنوان هاى  عناوين ابواب در هر دو كتاب برگرفته از روايات اس
خود را عام تر از صفار مى نويسد تا بتواند روايات مشابه را ذيل يك باب جمع كند و از حجم 
ــد؛ زيرا وى در پى ارائة مجموعه اى از اعتقادات و احكام عملى و اخالقى براى  ــاب بكاه كت
ارائه به جامعة عمومى شيعه ـ در جهت هدايت ايشان از جهل به سوى علم ـ بوده است و 

به همين دليل از زياد شدن حجم كتاب پرهيز كرده است.3

1.  توجه به اين نكته الزم است كه در  الكافى تعدادى از اين روايات در ابوابى كه از گستره علم ائمه سخن 
مى گويند ذكر نشده  اند؛  لذا آمار مشتركات، بيش از آمار روايات بررسى  شده در كافى است.

2.  بهايى، محمد بن الحسين، مشرق الشمسين/26
3.  كلينى در مقدمه كتاب چنين مى نويسد:

ــاخت و اميد دارم آن گونه كه خواسته بودى باشد.  ــان س ــته بودى را بر من آس       و خداوند تأليف آن چه خواس
ــس اگر در جايى از آن كوتاهى يافتى، نيّت ما در اهداى خيرخواهى كم نبوده؛ [چراكه] خيرخواهى براى  پ
برادران و هم  كيشان واجب است؛ عالوه بر اينكه اميد داريم در [ثواب] هر آن چه از اين كتاب اخذ مى شود و 
در هر عمل بر محتواى آن در روزگار خويش تا انتهاى دنيا شريك باشيم؛ چرا كه خدا واحد است و محمد 
پيامبر خاتم، واحد است و مكتب يكى است و حالل محمد حالل و حرام او تا روز قيامت حرام است. كتاب 
ــتحقاقش تمام نكرديم؛ چرا كه دوست نداشتيم از بهره آن  ــترديم و به مقدار اس الحجة را به مقدار كمى گس
[در اين كتاب] بى نصيب بمانيم و اميدواريم كه خداوند نيّت ما را آسان سازد و اگر اجل مهلت دهد كتابى 
تأليف كنيم كه گسترده تر و كامل تر از اين باشد كه حقش را ادا كند (كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 9/1).
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The Extent of Imam’s Knowledge 
according to Kolaini and Saffar
Abdurreza Hammadi

Abstract
Among the discussions on Imamate is that of Imam’s knowledge and its 
knowledge. This has been a constant source of discussion throughout 
the history among Shiite scholars, with numerous books having been 
composed in this respect, among them narrative literature on the Minor 
Occultation in the two books Basā’ir alـDarajāt by Saffār and AlـHujjah 
in Kalini’s AlـKāfī collection. The examination of the views of its authors 
has an important role in the intellectual study of Qom’s hadith school 
while clarifying the Companions’ impression of narrations on this topic. 
The extent of Imam’s knowledge is a controversial discussion on 
Imamate in the Muslim nation (ummah) and the followers of Shiism. 
Saffâr and Kalini, inheritors of Qom’s hadith school, have collected 
narrations on this topic to introduce Imam’s knowledge in the realm 
of Creation and preordinations. Knowledge of facts of the past, events 
of the present and preordinations of the future constitutes a large 
collection of truths that are compiled in Mohammad’s Household’s 
knowledge collection.
The present research rejects the view of some people on the 
difference between the two books, AlـKāfi and Basā’ir alـDarajāt, while 
emphasizing that not only kolaini did not give up the discourse of Qom’s 
hadith school, but he also provided them systematically in a new form.
An attempt has been made in the present research to provide a 
selection of narrations relating to this discussion based on the objects of 
knowledge. This selection was made of the large number of tradition on 
knowledge and provides a single criterion for comparing the chapters 
and narrations of the two books.

Keywords: Extent of Imam’s knowledge, Imam’s knowledge, Saffâr’s 
view in Basā’ir alـDarajāt, Kolaini’s view in AlـKāfī, comparison of Kolaini’s 
and Saffâr’s views on the extent of Imam’s knowledge.




