
توضيحى درباره مقاله 
پروفسور محمد على امير معزى، از شيعه  پژوهان معاصر غربى است كه در مباحث مربوط به 
ــترده  اى انجام داده است. وى استاد مدرسه مطالعات عالى  امام  شناسى شيعى، تحقيقات گس

سوربن است و كرسي شيعه  شناسي كوربن در مدرسه عالي سوربن زير نظر او اداره مي  شود.
وى رويكردى پديدارشناسانه نسبت به تشيع داشته و نخستين بار اين شيوه را در تأليف رسالة 
ــيع نخستين،1 به  كار گرفته  ــهـ  با عنوان رهنماى الوهى در تش دكترى خودـ  به زبان فرانس
است. او در اين كتاب كوشيده است براى امام  شناسى شيعى، با عنايت به احاديث موجود در 
منابع اصيل اماميه، ساختارى منظم و هماهنگ ارائه كند و البته براى اين منظور از رويكرد 
پديدارشناسانه بهره گرفته است. نظريه امام  شناسى شيعى، به  عنوان كانون منظومة اعتقادى 
شيعه، مورد توجه امير معزى است كه در اين راستا از مكتب هانرى كوربن تأثير گرفته است.
ــال 1992م به  ــت كه در س يكى از مقاالت مهم و قديمى امير معزى، دربارة صفار قمي اس
ــوالً محور درس  هاى دكتر  ــت. كتاب بصائر الدرجات (تأليف صفار) معم ــگارش درآمده اس ن
اميرمعزى در سوربن است. او بعد از اين مقاله، مباحث خود را در مقاالت و كتب ديگر از جمله 

كتاب مذهب راز در خصوص امام  شناسى از ديدگاه شيعه پي گيرى كرده است.
ــخصيت صّفار و كتاب  ــى بعضى از جنبه هاى ش در مقالة پيش رو، دكتر اميرمعّزى به بررس
بصائر الدرجات پرداخته است. وى در اين مقاله مدعى شده است برخى از بزرگان شيعه، برخورد 

 «The Divine Guide in Early Shi`ism» اين كتاب  با عنوان  Le Guide Divin Dans le shiism Originel  .1
به زبان انگليسى هم ترجمه شده است.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 

صفحه 111 ـ 81

صفار قمی و
 کتاب بصائر الدرجات  

محمد على اميرمعزى/ مترجم: ابوالفضل حقيرى قزوينى
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ترديد آميزى با صفار داشته و مضامين كتابش را غلّوآميز مى پندارند. اين ديدگاه، از تغيير مفهوم 
عقل نزد علماى متأخر نسبت به علماى نخستين نشأت مى گيرد؛ به طورى كه نزد متأخران، 
ــيارى از احاديثى كه شامل  ــت. در نتيجه بس عقل، ابزارى براى ادراك گزاره هاى منطقى اس
گزاره هاى فرامنطقى بودند و نزد متقّدمان صحيح تلقى مى شدندـ  با تغيير مفهوم عقلـ  مورد 

ترديد قرار گرفتند. 
اميرمعزى مراد از «علم» در روايات بصائر الدرجات را علوم سرّى و باطنى مى  داند. مسائل رجالى، 
برخى  تحليل هاى كلى دربارة گرايشات حديثى و كالمى در حوزه هاى علمى شيعه در قرون اوليه 

و غيبت امام دوازدهم نيز از ديگر موضوعات و مطالب مندرج در اين مقاله به  شمار مى  روند.
بديهى است درج مقاالت شيعه  پژوهان غربى به  معناى پذيرش صحت همة مطالب عنوان  شده 
ــى است. در عين حال به  ــت و در جاى خود، محتاج كنكاش و نقد و بررس ــوى آنان نيس از س
طور گذرا به مطلبى اشاره مى كنيم و آن اينكه ادعاى مؤلفـ  دربارة اين كه تغيير برخورد برخى 
ــمندان با احاديث مقامات امامان تنها به   خاطر تغيير مفهوم عقل بوده استـ  چندان  دانش

صحيح به   نظر نمى  رسد؛ چون:
اوالً: اصل تغيير مفهوم عقلـ  آن گونه كه مؤلف ادعا مى  كندـ  ثابت نيست؛

ــث مورد بحث را به  طور كامل معلول  ــوران اماميه با احادي ثانياً: نمى  توان برخورد برخى دانش
برخورد عقل گرايانه دانست؛ گرچه ممكن است در برخى موارد اين گونه باشد. البته قابل انكار 
نيست كه روش استدالل در مباحث عقيدتى نزد متكلمانى مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى با 
محدثان قم متفاوت است؛ ولى اين تفاوت روش، لزوماً به تفاوت  اساسى در اعتقادات  دو گروه 

نيانجاميده است.
ثالثاً: ترديدى وجود ندارد  كه مكتب تشيّع داراى مفاهيم بسيار واالى باطنى است؛ ولى اين كه 
بخواهيم بين علوم دينى خط  كشى كرده و برخى علوم را قدسى و باطنى و برخى ديگر (مانند 
ــت؛ همة علوم و معارف الهى ـ كه از طريق  انبيا و  فقه) را غير آن بدانيم، قابل پذيرش نيس
حجج الهى به دست مردم رسيده  اندـ  قدسى  اند. اين كه تنها برخى علوم در حد تحمل خواص 

است، دليلى بر محدود بودن علوم قدسى به آن ها نيست.
ــى و نقد تفصيلى مقالة آقاى امير معزى، به نوشتارى مستقل  ــد، بررس همان طور كه ذكر ش

نيازمند است.
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متن مقاله
رفتار ابن داوود حلّى (م647ق، 1249م)ـ  كه يكى از مشهورترين تذكره  نويسان امامّيه است 
ـ با معنى و حساب  شده به  نظر مى رسد؛ او در جايى از محمد بن حسن بن فرّوخ ياد مى  كند 
و امانتدارى و احساس مسئوليت  او را به  عنوان راوى حديث مى ستايد؛ اما وقتى نام صاحب 
كتاب بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفّار را ذكر مى كند، هيچ  يك از تعارفات رايج دربارة 
ــق) را در مورد او به  كار نمى برد.1 مقدس اردبيلى (م1058ق، 1648م) نيز ـ  امانتدارى (توثي
كه شهرتش به حق كمتر از عالمه حلّى نيستـ  در اثر مهم و معتبر خود جامع الرواآل همين 
ــى ساير منابعى كه در ادامه به آن ها رجوع خواهيم كرد نيز  ــت.2 بررس رويه را تكرار كرده اس
به ما نشان مى دهد كه اين دو نفر (محمد بن حسن بن فّروخ و محمد بن حسن صّفار) در 
حقيقت يك نفر هستند. هرچند اين دوگانگى در آثار ساير مؤلفين وجود نداردـ  و آن ها تذكرة 
ــتباه عالمه حلّى و مقدس  ــد اش واحدى براى صفّار قمى ذكر  مى  كنندـ   اما به   نظر مى رس
ــرىـ  دست  كم  اردبيلى در مورد صفّار قمى، بازگوكنندة موضع دوگانة همة علماى اثنى عش
پس از قرن پنجم هجرى ـ است؛ به  طورى كه تقريباً همة آن ها موضعى مبهم، ترديدآميز و 
نامشخص را در قبال صّفار قمى اتخاذ مى كنند؛ آميزه اى از احساس احترام و بى اعتمادى. 

ــى (وفات290ش ،  ــود صّفار قم ــت كه گفته مى ش ــن واكنش از اين بابت عجيب تر اس اي
3ـ902م) از اصحاب امام يازدهم، حسن بن على العسكرى (وفات 260ش، 874م) بوده 
ــتين (و شايد اولين) مجموعه  هاى بزرگ روايات و احكام  و كتاب بصائر الدرجات او از نخس
ــت. در واقع، اين كتاب قديمى ترين منبع شناخته شدة امام شناسى باطنى در آيين  امامّيه اس

اثنى عشرى است.3 
صّفار قمى يكى از استادان شيخ كلينى در زمينة حديث بود. مؤلفان بزرگى چون شيخ كلينى، 

1.  حسن بن على بن داوود حّلى (وفات پس از سال 707 ه ، 1307 م، تاريخ پايان نگارش كتاب «رجال») 
: كتاب الرجال، تهران، 1964 م. 

2.  محمد بن على اردبيلى : جامع الرواة، قم، 1331 خورشيدى(1953 م). 
3.   كتاب المحاسن اثر ابو جعفر برقى (م274 يا 280 ه ، 887 يا 893 م) منطقاً قديمى تر از بصائر است و بيش تر 
اثرى ادبى است تا رساله  ا ى دينى. در اين كتاب، امام شناسى موضوع اصلى نيست. ر.ك: الحسينى المحدث، 

F. Sezgin, GAZ, I/538, n° 28 ـتهران، 1370 ه ، 1950 م. هم چنين ر.ك: 
     در ادامه باز هم درباره ابوجعفر برقى سخن خواهيم گفت. 
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ابن ابى زينب نعمانى، ابن بابويه، شيخ طوسى و عالمه مجلسى، به كّرات از صّفار قمى نقل 
ــه اين امر بيان گر اهميت صّفار قمى در تدوين و تأليف اصول مكتب امامّيه  ــول كرده اند ك ق
است. با اين وجود، حتى تا روزگار ما، در محافل امامّيه موضع گيرى هاى مبهمى در مورد او 
وجود دارد. با اين كه آثار شيخ كلينى يا ابن بابويه (كه هردو به سنت  صّفار قمى تعلق دارند) 
ــده  اندـ  و مى  شوندـ   و حتى به  طور كامل به فارسى (در حال  ــر، تفسير و نقد ش بارها منتش
حاضر مهم ترين زبان تشيع امامّيه) ترجمه شده اند، تا كنون هيچ تفسيرى از آثار صّفار قمى 
ارائه نشده  است. از آثار صفار قمى فقط يك نسخة قديمى چاپ سنگى و ناياب وجود دارد 
ــال 1285ق (1868م) باز مى گردد؛ يك نسخة ديگر نيز ـ در تعداد  كه تاريخ چاپ آن به س
بسيار محدودـ  در سال 1960م از روى نسخة قبل چاپ شده است كه البته كمابيش معيوب، 

پر از غلط  هاى چاپى، فاقد اعراب گذارى و بدون ترجمة فارسى مى باشد. 1
ــف كتاب بصائر الدرجات  ــت كه مؤل ــم بر اين بوده و هس به اين ترتيب، در طى قرون رس
به   عنوان صحابة امام و استاد شيخ كلينى مورد ستايش قرار گيرد؛ اما از توجه جدى به 
ــود. ابو جعفر طوسى (وفات460ش، 1067م) در كتاب خود به نام فهرست،  اثرش پرهيز ش
ــه امام يازدهم معرفى  ــندة نامه هايى ب ــاّر قمى را به  عنوان «صاحب بصائر» و نويس صف
 ــه مكاتباتش با امام ــار را صحابه امام معرفى و ب ــاب رجال خود، صّف ــد. او در كت مى كن

اشاره  اى كوتاه مى  كند؛ اما در مورد آثار صفّار به  عنوان راوى حديث حرفى نمى  زند.2 
ــى (وفات450ق، 1058م) تذكره اى دربارة صّفار قمى  در همان دوران، احمد بن على نجاش
ــد. وى نام كامل صفّار به  همراه فهرستى  ــايد كامل ترين متن در مورد او باش ــت كه ش نوش
ــكرى سكوت  طوالنى از آثار مكتوب او را گرد آورد؛ ولى دربارة ارتباط صّفار با امام عس

1.  چاپ سنگى، ايران، 1285 ه ، 1868 م (همراه با «نفس الرحمان فى فضائل سلمان» اثر حسين بن محمد 
نورى طبرسى)؛ نسخه ى ميرزا محسن كوچه باغى، تبريز، (مقدمه ى ناشر به تاريخ 1380 ه ، 1960 م است 
و يادداشــت پايانى ناشر به تاريخ 1381 ه مى باشد). نسخه ى عكس بردارى شده ى اين اثر در هزار نسخه 
در سال 1362 خورشيدى (1983 م) در تهران منتشر شد.  ظاهراً كوچه  باغى كه آگاهى دقيقى از نسخه هاى 
خطى نداشت، از نسخه ى چاپ سنگى استفاده كرد و از «دروس» بحار االنوار عالمه مجلسى (وفات 1111 

ه ، 1699 م) بهره گرفت.  
     26شيخ طوسى : فهرست كتب شيعه، (چاپ Sprenger) چاپ مجدد در مشهد، 1972، ص144ـ143؛ شيخ 

طوسى : رجال، نجف، 1380 ه (1961 م)، ص436، شماره 16.
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ــى، راوى اصلى صّفار، يعنى محمد بن حسن بن وليد  ــى و شيخ طوس كرد.1 به  گفتة نجاش
(وفات343ق، 953م) محدثى محترم و معتبر، فقيه و مفسر قرآن در شهر قم بود. او نيز همة 

آثار صفّار را به  جز بصائر الدرجات روايت كرده است.2
ــت؟ او و اثر  ــكال و ترديد بوده و هس ــار قمى و كتابش بصائر الدرجات، محل اش ــرا صّف چ
ــاس و تعيين كنندة  غيبت امام دوازدهم اصلى  اش چه جايگاهى دارند؟ نقش او در برهة حس
 يا نقشى كه در سنت هاى اولية تشيع اثنى عشرى به او نسبت مى  دهند چيست ؟ نظر به 
اهميت صّفار قمى و اثرش در تحول تاريخى مكتب امامّيه و با عنايت به بى توجهى هايى كه 
به او و كتابش ابراز شده است (هم در آثار علماى امامّيه و هم در آثار ديگران در زمينة تشيع 

اثنى عشرى)، در اين مقالة كوتاه تالش مى كنيم پاسخى براى اين پرسش ها ارائه نماييم. 
* * *

ــت؛ ولى اطالعات اصلى  ــى هاى امامّيه آمده اس ــراً نام صّفار قمى در همة تذكره نويس ظاه
ــى، آورده شده است و مؤلفان متأّخر، همان  ــط نجاشى و شيخ طوس در مورد او عمدتاً توس

اطالعات را تكرار كرده اند يا بعضاً موارد كم اهميت ترى را به آن ها افزوده اند.3
شيخ ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صّفار قمى «اعرج» (لَنگ)، متوفى به سال 290ق 
ــام دهم على بن محمد نقى الهادى (م254 ه ، 868 م) و امام  ــر ام (903ـ902 م) معاص
ــن بن على العسكرى (م260 ه ، 874 م) بود. بنابر قول شيخ طوسى، صّفار  يازدهم حس

1.  نجاشى، احمد بن على، الرجال، بمبئى، 1317 ه (1899 م)، ص215 و 274. 
2.  طوسى، محمد بن حسن، فهرست/143؛ نجاشى، احمد بن على، الرجال/262؛ ابن نديم،  فهرست/279. 

3.  پيش تر به آثار نجاشى، شيخ طوسى، ابن داوود و مقدس اردبيلى (دو مؤلف اخير دو تذكره براى صّفار نوشته اند) 
اشاره شد؛ هم چنين ر.ك: مامقانى، تنقيه المقال، 103/3؛ مدرس، ريحانة االدب، 453/3؛ تهرانى، آقا بزرگ،  
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، 125/3ـ124؛ براى ساير منابع تذكره نويسى شيعه ر.ك: مقدمه كوچه باغى/10ـ 
9 و براى منابع غير شيعه ر.ك: بغدادى، اسماعيل پاشا، هدايه العارفين و أسماء المؤلفين، 24/2؛ كحاله، عمر 

رضا، معجم المؤلفين، 208/9.  
.Schia, Leipzig, 1926, 101ـR. Strothmann, Die Zwölfer ـ
.Brockelmann, GAL, S I/319 ـ
.F. Sezgin, GAS, I/538, n° 29 ـ

      (در اثر اخير، ارجاع به فهرست ابن نديم به خطا صورت گرفته است؛ زيرا در اين منبع اشاره اى به صّفار قمى 
نشده است).  
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از صحابة امام يازدهم به  شمار مى رفت و مسائل خود را به او عرضه كرده بود. بر اساس 
فهرستى كه نجاشى ارائه كرده استـ  و برخى مؤلفين متأخر نيز آن را نقل كرده اندـ  صّفار 
ــت غالباً آثار  قمى 37 مجموعة حديث را گرد آورده بود و همان گونه كه از عناوين آن ها پيداس
ــاب الوضو، كتاب الحج، كتاب المزار  ــتند؛ مانند: كتاب الصالآل، كتاب الصيام، كت فقهى هس
(زيارت قبور معصومين)، كتاب التجارآل، كتاب الطالق، كتاب الحدود، كتاب الفرائض، كتاب 
ــم رايج آن دوران، اين آثار جزوات كوچكى بودند كه در آن ها  ــربآل و... . ظاهراً، بنابر رس األش
ــاير رساله هاى او احتماًال  ــد.1 س احاديثى در مورد يك موضوع فقهى معين گرد آورى مى ش
ــاوى احاديث اعتقادى امامّيه بوده اند؛ مانند: الرد على الغالآل (رد آراء غير امامّيه)، المالحم  ح
ــتايش معصومين و اهل تشيع)،  ــگويى هاى آخرالزمانى)، التقيآل، المؤمن،2 المناقب (س (پيش 
ــمنان امامّيه)، روايات فى أوالد االئمآل (روايت احوال فرزندان ائمه) و  المثالب (نكوهش دش

بصائر الدرجات.
ــت ما نرسيده است. عنوان كامل اين  ظاهراً به  جز بصائر،  هيچ  يك از آثار صّفار قمى به دس
ــد و ما خصهم اهللا به ( كتاب  ــت: كتاب بصائر الدرجات فى علوم آل محم ــر چنين اس اث
درك درجات علوم آل محمد و آن چه خداوند به ايشان اختصاص داد).3 اما اين اثر بيش تر 

1.  برخالف سنت هاى اعتقادى، سنت هاى فقهى اماميّه تفاوت چندانى با سنت هاى فقهى محدثين سنى ندارند؛ 
ر.ك: 

 Y. Linant de Bellefonds, « Le droit imâmite » in Le shi’isme imâmite, Colloque de ـ
Strasbourg [69ـ Mai 1968], Paris, 1971, pp. 18399ـ, surtout 185.

      شيخ طوسى فهرست مجموعه هاى فقهى صفّار قمى را ارائه نمى كند و به ذكر اين نكته بسنده مى  كند كه صّفار 
جزواتى را به سبك حسين بن سعيد فراهم آورده بود. بنابر كتاب رجال شيخ طوسى، حسين بن سعيد بن 
احمد اهوازى، از صحابه امامان هشتم، نهم و دهم بود. وى مؤلف حدود سى مجموعه  فقهى بوده كه بعدها 
ــعيد و  ــين بن س صفّار قمى عناوين آن ها را كمابيش بدون تغيير براى آثار خود اقتباس نمود. (در مورد حس

تواريخ مربوط به او ر.ك: مامقانى، تنقيه المقال، 328/1 ـ 330).     
2.  در مورد تفاوت بين «مؤمن» (فرد معتقد به باطن دين) و «مسلم» (مسلمان عادى معتقد به ظاهر دين)، ر.ك: 

اميرمعزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تشيع اوليه. 
3.  اين عنوان در اكثر نسخ خطى مندرج در اين منابع قيد شده است: 

.Brockelmann, GAL, S I/319 ـ
.F. Sezgin, GAS, I/538, n° 29 ـ
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ــدة بصائر الدرجات مشهور است.1 اين كتاب اخيراً در ايران طبع شده و  با عنوان خالصه   ش
عنوان تازه اى نيز به آن داده شده است: بصائر الدرجات فى المقامات و فضائل اهل البيت.2 
ــترگ از روايات (شامل 1881 حديث؛ با چند مورد تكرارى) است  اين كتاب، مجموعه اى س
ــر نوعى تك نگارى  ــت. بصائ ــاپ آن در قطع وزيرى داراى 540 صفحه اس ــه آخرين چ ك
(monographie) دربارة ابعاد مختلف علم غيب امامان (يا آن چه مؤلف علم غيب دانسته 
ــت) مى باشد. در عنوان اولية كتابـ  در نسخ خطىـ  نيز به اين مسأله اشاره شده است.  اس
براى شناخت كلى از محتواى اثر، در اين جا به عناوين برخى از فصول كتاب اشاره مى كنيم:3 
ــيعيان آن ها» (جزء 1، ابواب 10ـ9)؛ «آموزه هاى امامان «خلقت ابدان و قلوب امامان و ش

 دشوار و سخت فهم (صعب مستصعب) هستند» (جزء 1، باب 11)؛ «علم خاندان پيامبر 
ــّرى است پيچيده در اسرار (سر مستسر)» (جزء 1، باب 12)؛ «امامان حجت خدا، باب  س
خدا، ولى امر خدا، وجه خدا، جنب خدا، چشم خدا و خزانه دار علم غيب هستند» (جزء 2، باب 
3)؛ «آن چه معصومين در عالم تاريكى (االظله) و عالم ذرات (الذر) ديدند و شناختند» (جزء 
2، ابواب 16ـ14)؛ «اجنه به ديدار امامان مى روند و مسائل دينى خود را از آن ها مى آموزند» 
ــتند» (جزء 3، باب 1)؛  ــاب 18)؛ «امامان وارثان علم آدم و همة علما هس ــزء 2، ب (ج
«امامان از امور آسمان ها و زمين، بهشت و دوزخ، گذشته و آينده تا روز قيامت آگاهند» 
(جزء 3، باب 6)؛ «امامان صاحب كتب  االولين و كتب پيامبران پيشين هستند» (جزء 3، باب 
10)؛ «امامان كتاب جفر، كتاب الجامعه و مصحف فاطمه را در اختيار دارند» (جزء 3، 

ــاگردان صّفار قمى؛ م299 يا  ــعرى (يكى از ش ــعد بن عبداهللا اش 1.  نبايد اين اثر را با كتابى به همين نام اثر س
ــعرى صاحب اثر معروف المقاالت و الفرق اســت. حسن بن  ــعد بن عبداهللا اش ــتباه گرفت. س 301ش) اش
سليمان حلّى خالصه  اى از اين اثر را فراهم آورده است (مختصر بصائر الدرجات). بر اساس رجال نجاشى 
ــعد بن عبداهللا اشعرى) كتابى در باب مناقب اهل بيت پيامبر بوده  و فهرســت شيخ طوسى، بصائر (اثر س
است؛ حال آن كه در خالصه اى كه حّلى از آن ارائه كرده است، موضوعات ديگرى نيز به چشم مى خورند. 
ــعد بن  به   نظر تهرانى (الذريعه، 183/20ـ182)، حلّى براى تأليف مختصر بصائر الدرجات، به  جز كتاب س
عبداهللا اشعرى، از بصائر صّفار قمى، كتاب سليم بن قيص، الغيبه شيخ طوسى، تفسير على بن ابراهيم قمى، 
التنزيل و التحريف سيارى، العمده ابن بطريق، البشاره ابن طاووس و برخى ديگر از آثار استفاده كرده است.    
ــخه جديد، عنوان ديگرى نيز براى اين اثر قيد شده است: كتاب بصائر الدرجات  2.  در صفحه نخســت اين نس

الكبرى فى فضائل آل محمد؛ به اين ترتيب، واژه «علوم» (مهم ترين واژه در عنوان اثر) حذف شده است. 
3.  در خاتمه مقاله حاضر، فهرست كامل مندرجات بصائر ارائه شده است. 
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باب 14، و جزء 4، ابواب 2ـ1)؛ «سالح محمد و آيات پيامبران مانند عصا و خاتم سليمان، 
الواح و صندوق (تابوت) موسى و پيراهن آدم در اختيار امامان است» (جزء 4، باب 
4)؛ «اسم اعظم خداوند به امامان اعطا شده است» (جزء 4، باب 12)؛ «امامان اصوات 
آسمانى را مى شنوند و صورت هاى عظيم تر از صورت جبرئيل و ميكائيل را مى بينند» (جزء 
5، باب 7)؛ «به اذن الهى، امامان مردگان را زنده مى كنند و ناشنوايان و جذاميان را شفا 
ــد و از مردگان ديدار مى كنند و مردگان نيز با آن ها مالقات مى كنند» (جزء 6، ابواب  مى دهن
3 و 5)؛ «وصيت پيامبر به امير المؤمنين پس از وفاتش» (جزء 6، باب 6)؛ «الهام به 
 از طريق قلب و پردة گوش (نكت قلب و نقر اذن)» (جزء 7، باب 3)؛ «امامان امامان
زبان پرندگان، بهائم و موجودات مسخ شده را مى دانند» (جزء 7، ابواب 17ـ14)؛ «قدرت پاى 
نهادن بر ابرها و عروج به آسمان ها» (جزء 8، باب 15)؛ «قدرت بينايى و بصر در ستون نور» 
ــد» (جزء 10، باب  ــد، نابود خواهد ش (جزء 9، ابواب 9ـ7)؛ «اگر زمين خالى از وجود امام باش
12)؛ «اماماندرست پيش از وفات و به يمن الهام الهى، آگاه مى شوند كه چه شخصى را 
بايد به  عنوان جانشين خود تعيين نمايند» (جزء 10، باب 13)؛ «باب ديگر دربارة قدرت هاى 

معجزه آساى امامان (اعاجيب) » (جزء 10، باب 18) و... .
كتاب صّفار قمى قديمى ترين مجموعة نظام مند احاديث مربوط به امام شناسى اثنى عشرى 
ــت. به همين  ــه  و عرفان قديمى امامّيه را در خود گرد آورده اس ــت و مبانى مابعدالطبيع اس
ــده آن را «باطنى غير  ــت كه نگارن ــنت اوليه اى اس ــك متعلق به س دليل، اين كتاب بى ش
ــن (نگارندة اين مقاله) در  ــى» (ésotérique nonـrationnelle) مى نامد. هم چني عقل
جاى ديگر،1 با تجزيه و تحليل تحوالت معنايِى واژة «عقل» و مطالعة تطبيقى منابع قديمى 
ــان داده كه در مرحلة اولية تدوين و تكوين مكتب امامّيه، مى توان دو سنت را شناسايى  نش
ــنت نخست قديمى تر است  كرد كه ماهيت و جهان بينى كامًال متفاوتى با يكديگر دارند. س
ــدود نيم  قرن پس از غيبت كبرى امام  ــد كه از دوران حيات امامان تا ح و به  نظر مى رس
ــت كه غيبت صغرى در سال  ــت. الزم به ياد آورى اس ــنت غالب بوده اس دوازدهم، س

ــيع اوليه، بخش هاى الف 1 و الف 2. در اين كتاب، همه   1.  ر.ك: امير معزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تش
منابع قديمى و آثار جديد در اين زمينه معرفى شده اند. 
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ــنت آشكارا  ــال 329ق (941ـ904م) روى داد. اين س 260ق (874م) و غيبت كبرى در س
ــت. در اين سنت، امامان  داراى خصوصيات باطنى و عرفانى و حتى غيبى و خارق العاده اس
ــرار مكتب خود معرفى مى كردند و غالباً آن را مترادف «امام» (راهنماى  «عقل» را كليد اس
الهى به تمام معنا) مى دانستند. در اين جا، عقل هم شامل خرد و عقالنيت است و هم شهود 
ــى است؛ حتى اگر در تناقض با  ــدار همة ابعاد قدس قلبى را در بر مى گيرد كه نگهبان و پاس
عقالنيت باشند. در اين تعبير اوليه، عقل نه فقط ابزار خردورزى، كه ابزار امور غيرعقلى نيز 

به  شمار مى رود.
در اين عرصه، نگارنده، عقل را «فهم قدسى» (hiéroـintelligence) يا «شهود قدسى» 
(intuition du sacré) معنا مى كند. اين سنت «باطنى غيرعقلى» به  طور اجمالى توسط 
ــى (م329 ه ، 940  ــيخ كلين ــب ايرانى در قم و رى، از جمله صّفار قمى، ش ــان مكت محدث
ــه آخرين راوى بزرگ اين  ــت. ابن بابوي ــده اس م) يا ابن بابويه (م381ق، 991م)، روايت ش
ــوب مى شود. غيبت امام محمد بن حسن المهدى القائم، آخرين امام تشيع  جريان محس
اثنى عشرى، اين راويان را در شرايط بسيار حساس و ظريفى قرار داد. به  عالوه، بايد دانست 
ــه غيبت آخرين امام، هم زمان با ظهور و رواج بيش از پيش مكتب الهيات ديالكتيكى  ك
و عقالنى (كالم) روى داد. متفكران امامّيه از حضور يك رهبر الهى و معنوى محروم شده 
 بودند. محيطى كه آن ها در آن زندگى مى كردند، از نظر اجتماعى متخاصم و از نظر سياسى 
ــه مى دواند  بى ثبات بود. در عين حال، در اين عصر، خردورزى عميقاً در ميان نخبگان ريش
و متفكران امامّيه ناگزير بودند به ابزارها و روش هاى رقباى اهل سنت خود مسلح شوند تا 
ــد در مباحثات عقيدتى با آن ها مقابله نمايند و در ضمن بين حفظ و نجات مكتب خود  بتوانن
از يك سو و تفاوت فاحش عقايد خود با ايدئولوژى  هاى غالب از سوى ديگر، نوعى سازش 

برقرار كنند.
ــيخ مفيد (م413ق، 1022م)، علم كالم (كه امامان به شدت با آن  با تالش هاى پيگيرانة ش
مخالف بودند) وارد محافل اماميّه شد. تحت نفوذ و تأثير معتزله، واژة عقل به  تدريج معناى 
قديمى خود را از دست داد و دامنة اطالق آن نسبت به گذشته محدود گرديد: خرد عقالنى، 
ديالكتيكى و منطقى و توانايى درك و دريافت فقط در حيطة عقالنيت. به يك باره، تماميت 
ــد و بزرگ ترين دانشمند الهيات امامّيه در نسل  ــتخوش تغيير ش آگاهى و وجدان دينى دس
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ــاگرد شيخ مفيد و قاضى عبدالجّبار  ــّيد مرتضى (م436ق، 1044م) ـ كه ش بعدى، يعنى س
معتزلى بود ـ خود را مجاز دانست كه به نام عقل و با استناد به برداشت جديد از عقالنيت، 
ــت به پيرايش مجموعه احاديث و روايات قديمى بزند؛ زيرا معتقد بود برخى احاديث از  دس
ــى بود كه  ــتند. منظور او دقيقاً احاديثى در زمينة امام شناس ديدگاه عقلى غير قابل قبول  هس

محتواى باطنى و خارق العاده داشتند.
ــد و با  ــيه رانده ش ــد روز افزون الهيات و فقه به حاش به اين ترتيب، بُعد باطنى در برابر رش
ــنت «الهيات فقهى عقلى»  ــش در مكتب عراقى بغداد، س ــيخ مفيد و پيروان تالش هاى ش
ــب و مورد احترام اكثريت در  ــه بينش غال (théologicoـjuridique rationnelle) ب
ــى براى اعادة اعتبار و به  ــيخ طوس ميان پيروان امامّيهـ  تا به امروزـ  بدل گرديد. بعدها، ش
ــدن صحت و اصالت «احاديث آحاد» (احاديثى كه فقط يك بار روايت  ــميت شناخته  ش رس
ــش قرن بعد، عالمه مجلسى (م1111ق ، 1699م) در اثر سترگش  شده اند) تالش كرد. ش
ــه داراى محتواى باطنى بودند، مجدداً مورد توجه قرار داد؛ اما اين  ــوار احاديثى را ك بحاراالن
ــنت اولية باطنى از انزوا و حاشيه نشينى كافى نبود. احتماًال  ــاختن س تالش ها براى خارج س
ــارها حتى در زمان حيات شيخ كلينىـ  كه در دوران غيبت صغرى مى زيستـ  نيز  اين فش
احساس مى شد. در نتيجه، سنتى كه صّفار قمى به صورت كمابيش نظام مند، واضح و روشن 
ــاگردش شيخ كلينى پراكنده  و كم  رنگ  در فصول مختلف كتابش ارائه كرده بود، در آثار ش
ــد؛ تا آن جا كه ارتباط آن با موضوع احاديث روايت  شده از ميان رفت. وانگهى، تعداد قابل  ش
ــيخ كلينى نقل  ــت، در «اصول كافى» ش توجهى از احاديثى كه صّفار قمى روايت كرده اس

نشده اند. اين روند در آثار ابن بابويه تشديد مى شود.
ــه غيبت و رجعت امام غايب  ــول، در محتواى باطنى و غيرعقلى احاديث مربوط ب ــن تح اي
ــاهده است. از كتاب الغيبآل  (اثر نعمانى؛ متوفاى حدود 345 يا 360ق) تا كتاب  نيز قابل مش
ــاهد روند تدريجى كم رنگ شدن تعداد زيادى از احاديث باطنى  كمال الدين ابن بابويه، ما ش
ــتيم. اين روند تا آن جا ادامه پيدا مى كند كه به  نظر مى  رسد شيخ طوسى در كتاب الغيبآل،  هس
ــأله غيبت و رجعت امام غايب (و طبعاً حذف همة  تمام توجه خود را به ارائة عقالنِى مس

جنبه هاى غير عقلى) معطوف مى  كند.
از دوران صّفار قمى كه در دوران حضور امامان مى زيست، تا دوران كلينى كه در عصر غيبت 
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صغرى زندگى مى كرد و سرانجام تا دوران ابن بابويه كه در عصر غيبت كبرى مى زيست، ما 
شاهد مسكوت ماندن و به ركود كشانده شدن تعدادى از احاديث باطنى و عرفانى در زمينة 
 (hétérodoxe) «ــى هستيم؛ همين امر سبب مى شد كه اين احاديث  «كژآيين امام شناس
قلمداد شوند. اما هنگامى كه به برهة حساس عقل گرايى مى رسيم، كسانى چون شيخ مفيد 
ــت آيين» (orthodoxe) نمايند. اين  ــّيد مرتضى تالش مى كنند اين روايات را «راس و س
ــام «عقل» و به  صورت كمابيش علنى و  ــد تا آن جا پيش مى رود كه همين احاديث به ن رون

شديد اللحن محكوم مى شوند.
وقتى از اين زاويه به امور مى نگريم، درمى يابيم كه كتاب صّفار قمى را مى توان خالص ترين 
و وفادارترين منبع در سنت اولية «باطنى غير عقلى» دانست. درست همين  جاست كه بايد 
دليل رويكرد مبهم امامّيه را نسبت به صّفار قمى و كتاب بصائر الدرجات او، از دوران شيخ 
ــبت به صحابه امام احساسى جز  ــو نمى توان نس ــت جو كنيم. از يك س مفيد به بعد، جس
ــت و احترام ابراز نمود؛ او منبع مستقيم اخبار براى شخصيت هاى بسيار برجسته و  بزرگداش
محترم بوده است؛ افرادى مانند: شيخ كلينى، على بن حسين بن بابويه (پدر شيخ صدوق)1 
ــن بن وليد4 و محمد  ــعرى،2 محمد بن جعفر مؤدب،3 محمد بن حس ــعد بن عبداهللا اش س
ــان، اوصافى را كه نجاشى براى صفار به  كار برده  بن يحيى العطار.5 تقريباً همة تذكره نويس
است، براى وى ذكر مى  كنند: «يكى از برجسته ترين محدثان قم»، «ثقآل»، «عظيم القدر»، 
«قليل السقط فى الروايآل». از سوى ديگر، در محافل امامّيه كه تحت تأثير عقل گرايى قرار 

ــواى دينى معتبر و محترم شهر قم و صاحب  ــى بن بابويه (م329ق، 941 م)ـ  پيش ــين بن موس 1.  على بن حس
رساالت متعددـ  در دوران غيبت كبرى مى زيست. او از نزديك با دو نايب آخر امام غايب آشنايى داشت 
(براى پرهيز از طوالنى شدن ر.ك: آثار نجاشى، شيخ طوسى، عالمه حّلى، مقدس اردبيلى و مامقانى كه در 
منابع همين مقاله ذكر شده  اند؛ هم چنين ر.ك: بحرانى، سليمان، فهرست البابويه و علماء البحرين/37 و 41).   

2.  نك: پى نوشت شماره 13.
3.  ابو جع فر محمد بن جعفر بن بطا المؤدب، پيشواى دينى برجسته در شهر قم در اوايل قرن سوم هجرى قمرى 

(قرن 9 م). براى مباحث مربوط به اعتبار و توثيق او ر.ك: مامقانى، الرجال. 
4.  ر.ك: پى نوشت شماره 8  همين مقاله. 

5.  ابو جعفر محمد بن يحيى عطار اشعرى قمى، پيشواى دينى و راوى بى بديل حديث و عضو خاندان قدرتمند 
اشعرى در شهر قم. شيخ كلينى به كّرات از او نقل قول كرده است. او با استناد به صّفار قمى احاديثى را روايت 

كرده است؛ اما در ادامه خواهيم ديد كه صفّار قمى نيز از او به  عنوان راوى مستقيم حديث ياد كرده است.  
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ــت آيينى»  را آشكارا  ــنت به «راس ــان اين بود كه گرايش اهل س گرفته بودندـ  و دغدغه ش
ــز بى اعتمادى و طرد  ــى ج ــندـ  محتوا و ماهيت كتاب صّفار قمى احساس ــه چالش نكش ب

برنمى انگيخت.
همان طور كه در ابتداى مقاله گفتيم، اين رويكرد تا آن جا پيش رفت كه صّفار قمى و صاحب 
ــتند. مؤلفان متعلق به سنت «الهيات فقهىـ  عقلى» منحصراً احاديث  بصائر را دو نفر دانس
ــير كردند و نه حتى به  ــد.1 بعدها، نه كتاب او را خواندند، نه تفس ــى صّفار را نقل كردن فقه
ــكلى شايسته آن را استنساخ نمودند. كالمى كه مامقانى از عالمه مجلسى در اين زمينه  ش

نقل مى كند بسيار گوياست: 
ــت كه او در آن از  ــت [و اين تنها كتابى اس اگر ابن وليد بصائر الدرجات را روايت نكرده اس
استادش روايت نمى كند]، به اين دليل است كه فكر مى كرد محتواى اين كتاب نزديك به 

[آراى] شيعيان اهل غلّو است.2
 اعتراض به جريان باطنى با «غلّو» خواندن آن امرى رايج است؛ در حالى كه تقسيم كردن 
شيعيان بين دو گروه «ميانه رو» (modéré) و «تندرو» (extrémiste) ـ تا آن جا كه به 
ــنت «باطنى غير عقلى» مربوط مى شود ـ يك تقسيم بندى تصنعى است. علي رغم تغيير  س
و تحريف آراى اهل غلّو توسط مخالفانشان، مى توان گفت كه مفاهيم عميق و اصلى آراى 
آنان به  طور كلى توسط خود امامان بسط و گسترش داده شدند؛ زيرا بيش تر چهره هاى مطرح 
در جريان غلّو، صحابة امامان بودند؛ هر چند امامان از آن ها انتقاد مى كردند يا حتى آن ها را لعن 

كرده و از خود مى راندند.
مثل همة سنت هاى باطنى، در اين جا نيز نبايد فقط به ظواهر امور اكتفا كنيم؛ لعن علنى يك 
صحابه مى توانست يكى از اشكال تقيه باشد. حتى مى توان تصور كرد كه دليل لعن كردن 
ــك صحابة تندرو، اين نبود كه «چه گفته؟»؛ بلكه مهم اين بود كه «چرا گفته؟».3 با اين  ي
وجود، شايد ابن وليد اشتباه نكرده باشد؛ مضافاً بر اين كه در دوران غيبت صغرى كشمكش 
عقلىـ  غيرعقلى به  سرعت در حال گسترش بود. به  هر حال، از زمان شيخ مفيد به بعد (البته 

1.  به  عنوان مثال: شيخ طوسى در استبصار، عالمه حّلى در شرايع يا حّر عاملى در وسائل الشيعه.  
2.  مامقانى، تنقيه المقال، 103/3. 

3.  نك: اميرمعزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تشيع اوليه. 
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سابقة اين كشمكش مسلماً قديمى تر است)، عقلّيون همواره رقباى خود را متهم مى كردند 
كه تحت تأثير آراى تندروها قرار گرفته اند. 

* * *
در متن بصائر، به بى نظمى هايى برخورد مى كنيم كه به نوبة خود برخى اطالعات تكميلى را 

در مورد كتاب و مؤلف آن به ما مى دهند:1
ــت.2 در هشت مورد،  ــده اس ــيزده حديث آورده ش 1) نام صّفار قمى در زنجيرة نام راويان س
ــود: ابوالقاسم حمزآل بن قاسم بن عباس (كه  ــطه به صّفار قمى وصل مى ش راوى با دو واس
ــايى او نشدم)3 و محمد بن يحيى العطار كه يكى از راويان اصلى بصائر  من موفق به شناس
است و پيش تر از او نام برديم.4 در چهار مورد، محمد بن يحيى العطار تنها واسطه ميان راوى 
ــتقيماً از صّفار قمى نقل مى كند.  ــت. در يك مورد نيز راوى، حديث را مس و صّفار قمى اس
ــاس اطالعاتى كه فعًال در اختيار نگارنده است، شناسايى راوى يا راويان اين احاديث  بر اس
ــت؛ اما اين احتمال وجود دارد كه يك يا چند شاگرد مستقيم يا غيرمستقيم  امكان پذير نيس
ــند؛ به  ويژه آن كه تقريباً در همة  صفّار قمى بعداً اين احاديث را به مجموعة اصلى افزوده باش
موارد ـ نظر به احترام مؤلف ـ حديث مربوطه در ابتداى جزء (10 مورد) يا در ابتداى باب (2 
مورد) گنجانده شده است. حتماً به همين دليل است كه اين نسخة بصائر را «نسخة طويل» 

يا «نسخة كبرى» مى نامند.5

ــت، به چشم  ــخه  هاى خطى  اى كه در اختيار نگارنده اس ــخه  هاى چاپى و هم در نس 1.  اين بى نظمى ها، هم در نس
مى  خورند.   

2.  صفار قمى،  بصائرالدرجات/56، 114،132، 162، 212، 262، 288، 313، 333، 368، 418 و470.   
3.  بر اساس رجال اماميّه، دو شخص كه هردو «حمزه بن قاسم» نام داشتند، معاصر صّفار قمى بودند: اولى در 
ــال 339ق  در قيد حيات بوده اســت و دومى مخبر مستقيم سعد بن عبداهللا اشعرى بوده است. هر دو نفر  س
از نوادگان ابوالفضل العباس ـ فرزند على بن ابي طالب ـ بودند؛ اما نام اولى «حمزه بن قاسم بن على 

أبو عال» (نه ابوالقاسم) و نام دومى «حمزه بن قاسم بن محمد» بوده است.   
4.  پى نوشت شماره 21. 

5.  ظاهراً نسخه چاپ شده بصائر همان نسخه طويل است. آقا بزرگ تهرانى مى گويد كه چندين نسخه از اين 
كتاب را ديده و تأكيد مى كند كه نسخه چاپ سنگى سال 1285ق  با نسخه طوالنى و كامل مطابقت داشته 
ــخه، عبارت «كبرى»  ــيعة، 125/3). هم چنين در اين نس اســت (تهرانى، آقا بزرگ، الذريعة إلى تصانيف الش
ــخه تبريز كه از روى اولى به طبع رسيده است (اما عبارت «كبرى» نه  ــت؛ مانند نس در عنوان كتاب آمده اس
روى جلد؛ بلكه در صفحه نخست كتاب آورده شده است). عنوان نسخه خطى  مشهد (1629) كتاب بصائر 
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ــكرى روايت  ــتقيماً از امام عس 2) در ميان 1881 حديث موجود در بصائر، هيچ  يك مس
ــت؛ حال آن كه به  گفتة بسيارى از تذكره نويسانـ  از جمله شيخ طوسى در رجالـ    ــده اس نش
صّفار قمى يكى از صحابة امام يازدهم بوده است. اگر اين خبر را بپذيريم (و هيچ دليل 
ــول كنيم كه صّفار قمى هرگز  ــردن دربارة آن وجود ندارد)، بايد قب ــرى براى ترديد ك معتب
شخصاً امام يازدهم را مالقات نكرده بود. در اين صورت، آن چه را كه رابطة مستقيم بين 
ــت كه بين آن دو مبادله مى شد و  صّفار قمى و امام يازدهم مى ناميم، نامه هايى بوده اس
امروز اثرى از آن ها در دست نيست. البته ما اثر ديگرى از صّفار قمى را در اختيار نداريم، اما 
اگر او امام عسكرى را مالقات كرده و يا با ايشان سخن گفته بود، حتماً آن چه را كه شنيده 

بود در كتاب بصائر الدرجات ـ كه بى شك از مهم ترين آثار اوست ـ  ذكر مى كرد.
ــت كه ـ تا جايى كه نگارنده مى  داند ـ  حتى  ــت قوت مى بخشد اين اس آن چه به اين برداش
ــد (حتى اگر حديث از بصائر  ــر، زمانى كه حديثى را از صّفار قمى نقل مى كنن ــان متأخ راوي
ــد)، هرگز آن را مستقيماً به امام عسكرى نسبت نمى دهند؛ ضمن آن كه صّفار قمى  نباش
هرگز حديثى را مستقيماً از امام دهم هادى روايت نكرده است. امام هادى به مدت 
34 سال قمرى (از سال 220ق  تا وفاتش در سال 254ق) امامت نمود؛ يعنى 6 سال پيش 
از وفات جانشينش، امام عسكرى. اين مسأله در مورد دو شخصيت برجستة معاصر صّفار 
قمى نيز صادق و صفّار هرگز حديثى را از آن ها روايت نكرده است. آن دو شخصيت عبارتند از 
دو نايب نخست امام غايب به نام هاى عثمان بن سعيد (نايب امام از 260  تا حدود 267ق) 
و محمد بن عثمان (نايب امام از حدود 267 تا 305ق). بنابراين، صّفار قمى احاديث امامان را 

تنها از طريق مراجعه به محدثان جمع آورى نمود. اما اين محدثان كه بودند؟
با بررسى اسناد احاديث در بصائر مى توان فهرستى شامل نام قريب به 120 مخبر مستقيم 
صّفار قمى را استخراج نمود. بسيارى از اين شخصيت ها (حدود يكصد تن) تنها با نام و بعضًا 

الدرجات الكبير است. ظاهراً امروز، اثرى از نسخه كوتاه در دست نيست. شيخ طوسى در فهرست (ص 143) 
از متمم بصائر ياد مى كند و حّر عاملى (م1104ق) در ميان منابع وسائل، از دو نسخه كوتاه و بلند بصائر نام 
ــناس بى بديل نسخ خطى شيعهـ  اين پرسش  برده اســت. اما در ابتداى قرن حاضر، آقا بزرگ تهرانىـ  كارش
را مطرح مى كند كه آيا نسخه  هاى خطى ناقص ترى كه او ديده بود، همان نسخه كوتاه است يا خير؟ (الذريعه، 
همان) بنابر اين، اين دانشمند بزرگ شيعه نسخه اى را كه بتوان آن را قطعًا نسخه  كوتاه بصائر دانست، نديده بود.     
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 با نام پدر يا كنيه، معرفى شده اند. برخى از آن ها صحابة امامان ششم، هفتم، هشتم يا نهم
ــندى بن ربيع، محمد بن خالد طياليسى، هيثم بن ابى المسروق نهدى و...)  بودند (مانند: س
كه به دليل عدم تطابق تاريخى، صفّار قمى نمى توانسته سخن آن ها را شخصاً شنيده باشد. 
با اين وجود، صّفار نام واسطه هايى كه او را به اين مخبران متصل مى كرده را نياورده است. 
شايد به همين دليل است كه برخى از تذكره نويسان او را متهم مى كنند كه در روايت احاديث 

مرتكب برخى خطاهاى كوچك شده و به اصطالح «قليل السقط فى الروايآل» بوده است.
ساير مخبران صفّار قمى شخصيت هاى مهمى هستند كه شناسايى آن ها به ما كمك مى كند 
ــخصيت او را بهتر بشناسيم و احتماًال بتوانيم جايگاهش را در سلسله مراتب دينى امامّيه  ش

تعيين نماييم:1
ـ ابو عبداهللا بن جعفر الحميرى ابو عباس قمى (وفات پس از 293ق): صحابة امامان دهم و 
يازدهم. وى مؤلف چندين كتاب از جمله االمامآل، التوحيد و الغيبآل است و  مكاتباتى نيز 

با محمد بن عثمان عمرى، نايب دوم امام غايب داشته است. 
ــحق بن عبداهللا قمى اشعرى: صحابة امامان نهم، دهم و يازدهم، يكى از  ـ احمد بن اس
ــود او در زمرة صحابة معدودى بود كه اين امتياز  ــوايان مكتب محدثان قم. گفته مى ش پيش
را داشتند كه امام غايب را از پيش از غيبتش مالقات كنند. او يكى از شناخته شده ترين 
ــام غايب در دوران غيبت  ــطه هاى ميان مؤمنان و نواب ام ــالن امامان بود و از واس وكي

صغرى به  شمار مى رفت. 
ـ احمد بن محمد بن خالد برقى قمى (م274ق): صحابه مشهور امامان نهم، دهم و يازدهم
 و مؤلف بيش از هفتاد كتاب از جمله رجال و محاسن كه به زيور طبع نيز آراسته شده اند. 
ـ احمد بن محمد بن سّيار (معروف به سّيارى اصفهانى): صحابه امام يازدهم و احتماًال 
ــر او مى رفت كه احاديث  ــت و اين ظن ب ــام دهم. او متهم بود كه از اهل «غلّو» اس ام
غلّو آميز را به امامان نسبت داده (تخليط) و ايمانش به فساد گراييده است (منحرف). با اين 
ــيخ كلينى نيز از او  ــت كه نه تنها صّفار قمى، بلكه ش ــخصيت هايى اس وجود، او يكى از ش

1.  در مورد اين شخصيت ها ر.ك: آثار نجاشى، شيخ طوسى، عالمه حّلى، مقدس اردبيلى و مامقانى (پى نوشت 
شماره 17 همين مقاله). 
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احاديثى را روايت كرده اند. 
ـ اّيوب بن نوح نخعى: صحابة امامان نهم، دهم و يازدهم و وكيل امامان دهم و يازدهم
. شيخ طوسى او را صحابة امام هشتم نيز مى داند، كه البته احتمال صحت آن اندك 

است. او محدثى معتبر و سرشناس بود و به  عنوان الگوى زهد و درست كارى ياد مى شد. 
 .ـ حسن بن على بن نعمان كوفى: صحابة امام يازدهم

ــاب: صحابة امام يازدهم. ابن داوود به خطا نام او را در زمرة  ــى خّش ــن بن موس ـ حس
صحابة امام هشتم آورده است. او به  عنوان محدثى برجستهـ  به  ويژه در مراكز مهم شيعه 

مانند قم و رى ـ شهرت داشت. 
ــواى بزرگ دينى در شهر قم و يكى از  ــعرى قمى: پيش ــين بن محمد ابو عبداهللا اش ـ حس

استادان شيخ كلينى. 
ــة امام دهم و صاحب چندين  ــحق احمرى نهاوندى (م268ق): صحاب ـ ابراهيم بن اس

كتاب؛ از جمله الغيبآل. او نيز چون سّيارى متهم به تخليط و غلّو بود. 
ــوان راوى احاديث صّفار قمى ياد كرديم  ــتر از او به  عن ـ محمد بن يحيى العطار قمى: پيش 
(ر.ك: پى نوشت هاى 21 و 28). عطار و صّفار با هم دوست و از نظر رتبة علمى هم رده بودند 

و به همين مناسبت متقابًال احاديث يكديگر را روايت مى كردند.
ــة امامان نهم، دهم و يازدهم كه در حدود  ــهل بن زياد آدم ( يا اَدمى) رازى: صحاب ـ س
ــازش ناپذير امامّيه در شهر قم، احمد بن محمد  ــال 255ق  متهم به غلّو شد. پيشواى س س
اشعرى، او را از شهر اخراج كرد. سهل راهى رى شد و از آن جا به امام يازدهم نامه نوشت 
ــط شيخ كلينى و ابن بابويه و حتى شيخ  ــرايط را براى او توضيح دهد. نام او بارها توس تا ش
ــت. دربارة او آراء و نظرات متفاوت و بعضاً ضد و نقيضـ  حتى در ميان  ــده اس مفيد ذكر ش

اعضاى جريان خردگرا ـ وجود دارد. 
ـ يعقوب بن اسحق ابو يوسف سكيت: صحابة امام نهم و از نزديكان امام دهم پيش 
از به امامت رسيدن ايشان. او يكى از متخصصان بزرگ شعر عرب  بود. وى در سال 244ق، 

به دستور متوكل (خليفه عباسى) به قتل رسيد.
به نظر مى رسد صفّار قمى ارتباط نزديك و مستمرى با بزرگ ترين علماى اماميّه ـ به  ويژه 
ــت كه در ميان آن ها صحابة امامان، مقامات مذهبى و  ــهر قم و رىـ  داشته اس در دو ش
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ــر با برخى از صحابة مستقيم امامان نشان  ــتند. حشر و نش محدثين نام آورى وجود داش
مى دهد كه صّفار قمى جايگاه مهمى در سلسله  مراتب علماى امامّيه داشته است؛ اما شايد 
درجه و مقام او تا آن حد رفيع نبود كه بتواند با رده هاى باالتر، يعنى امامان  يا نواب امام 
ــد. در واقع، به  نظر مى رسد صّفار قمى هرگز نواب امام  ــتقيم داشته باش غايب ارتباط مس
غايب را مالقات نكرده است. به  عالوه، در فهرست استادان صّفار قمى نام شخصيت هايى 
چون سيّارى، نهاوندى يا سهل بن زياد كه متهم به «غلّو» بودند به  چشم مى خورد و اين امر 
بر نكاتى كه پيش تر به آن ها اشاره كرديم داللت دارد؛ تمايز تصنعى و خالف واقع ميان شيعيان 
ــى غير عقلى» و جريان  ــته بندى ميان جريان «باطن ــيعيان «تندرو» يا دس «ميانه رو» و ش
ــت را متهم به گرايش به «غلّو» و  «الهيات فقهى عقلى». جريان دوم همواره جريان نخس
ــدروى» مى نمود و همين امر رويكرد مبهم و ترديدآميز نخبگان خردگراى امامّيه را در  «تن

مورد صّفار قمى توضيح مى دهد. 
ــألة غيبت  ــألة بنيادى تعداد امامان و مس ــن ناهنجارى در بصائر مربوط به مس 3) مهم تري
ــت. پيش از اين كه به بررسِى اين «ناهنجارى» بپردازيم، يادآورى چند نكته  آخرين امام اس
ــألة تعداد امامان و مسألة غيبت آخرين  ــد. مس ـ به  صورت اختصارـ  ضرورى به  نظر مى رس
ــتقيماً با مسألة «تقيه» مرتبط هستند. از نظر پديدارشناسى  هر آن چه كه به هويت  امام مس
و سرنوشت آخرين امام (منجى آخر زمان) مربوط است ـ الاقل در دوران پيش از غيبت 
ــتقيماً به مسألة «تقيه» پيوند مى خورد. در متون قديمى متعلق به سنت «باطنى غير  ـ مس
ــيخ كلينى1 و ابن بابويه2 نقل شده است، احاديث متعددى  ــط ش عقلى»، به  ويژه آن چه توس
ــه در آن ها نهايت رازدارى و  ــم مى خورند ك ــارة تعداد امامان و هويت قائم به چش درب
ــده است. آثار نعمانى و ابن عيّاش جوهرى (م401ق) به  طور ويژه به امام  احتياط رعايت ش
دوازدهم (و تعداد قطعى امامان) اختصاص دارند.3 فصل نخست اين اثر به تمامى به موضوع 
«تقيه» مى پردازد و ظاهراً هدف آن تفهيم اين مطلب به خواننده است كه در دوران حيات 

1.  منظور من از متون قديمى مرتبط با امام قائم به طور خاص اصول كافى، و كتاب الحجة است.  
2.  ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمه؛ اين اثر به امام دوازدهم، سرنوشت او، غيبت و رجعتش اختصاص 

دارد.
3.  نعمانى، الغيبة؛ ابن عيّاش جوهرى، منتخب االثر فى النص على عدد االئمه االثنى عشر. 
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امامان همة مسائل مربوط به آخرين امام بدون استثناء مشمول «تقيه» مى شده است. 
ــألة «منجى» و احاديث مربوط به نقش او (هم  ــالم، مس ــت كه در دين اس الزم به ذكر اس
ــيعه) در پاكسازى خونين جهان براى محو ناپاكى ها و  در احاديث نبوى و هم در احاديث ش
ــده است. همه مى دانند كه روايات آخر  ــناخته ش برقرارى عدالت و صلح، از ديرباز امرى ش
الزمانى (كه اكثراً منشاء شيعى دارند) باعث هراس و وحشت حاكمان اموىـ  به  ويژه حاكمان 
عباسى ـ مى شد. همة جنبش هاى «مهدوى» به  شدت سركوب مى شدند و هر شورشى به 
ــيده مى شد.1 از آنجايى  كه امامان (به  ويژه پس از فاجعة كربال) از نظر  خاك و خون كش
سياسى تقريباً به  طور كامل غير فعال شده بودند، منطقاً حق داشتند كه در مورد امام منجى 
ــان مهدى كه آخرين  ــاس اين منطق، براى حفظ ج ــند. بر اس مالحظه كار و رازدار باش
 و كلية اطالعات مربوط به هويت مهدى ــمار مى رفت، تعداد دقيق امامان امام به ش
ــد تا آخرين امام از امنيت برخوردار گردد؛ تا آن كه اين امنيت  به  صورت يك راز حفظ مى ش

نهايتاً از طريق غيبت او ـ به لطف خداوند ـ تأمين شود.
 (دوازده امام) و اطالعات دقيق تر در مورد مهدى غايب اين امر كه تعداد دقيق امامان
در منابع موجود پس از آغاز عصر غيبت (260ق) ذكر شدند، از نظر اعتقادى كامًال موجه و 
قابل قبول است.2 اطالعات ضد و نقيض در مورد امامان كه پيش از عصر غيبت توسط 
محدثين و راويان نقل شده اند، در آثار مؤلفان پس از عصر غيبت به  عنوان «تاكتيك ها» و 
ــده اند؛ اما اين امر مانع از آن نشد كهـ  بر حسب نيازـ  مؤلفان  «ترفند هاى» تقيه معرفى ش
ــد. از ميان مؤلفانى كه  ــتفاده كنن ــر غيبت نيز از همين مطالب در آثار خود اس ــس از عص پ

1.  در اين زمينه، نك: 
I. Freidlander : Die Messiasidee im Islam, Frankfort, 1903 ـ
ـMacdonald, Madelung : Mahdî, EI 12 ـ
 A. A. Sachedina : Islamic Messianism : the idea of the Mahdî in Twelver Shi’ism; New ـ
York, Albany, 1981
 ,J. O. Blichfeldt : Early Mahdism. Politics and Religion in the Formative Period of Islam ـ
Leiden, 1985.

ــاران امام اول، در اثرى به نام كتاب (كه منســوب به اوســت) (ر.ك: نعمانى،  ــن قيس هاللى، از ي ــليم ب 2.  س
الغيبة/62)، فهرست كامل اسامى دوازده امام را ارائه كرده است (ر.ك: كتاب سليم بن قيس/18 و 34) ؛ ولى 
اصالت اين اثر حتى از سوى عالمان اماميّه مورد ترديد است (ر.ك: حلى، حسن بن على، خالصة االقوال/53).  
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آثارشان بعدها مورد استفاده شيخ كلينى، نعمانى يا ابن بابويه قرار گرفت، مى توانيم به اين 
افراد اشاره كنيم: 

ابراهيم بن صالح: از ياران امام پنجم كه در اثر خود به نام الغيبآل تعداد امامان را پنج 
ذكر كرده است.1

ــتادش، على بن حسن طاطارى (از ياران امام  ــن بن محمد بن سماعى: وى به تبع اس حس
ــان بود. او در اثر خود به نام الغيبآل،  هفتم) معتقد به غيبت امام هفتم و مهدويت ايش

تعداد قطعى امامان را هفت دانسته است.2
 ــوم هجرى قمرى): او در اثرش، حديثى از امام ششم محمد بن مثنى حضرمى (قرن س
ــاس آن، پس از رحلت پيامبر، هفت امام ظهور خواهند كرد كه  روايت مى كند كه بر اس

آخرين آن ها مهدى خواهد بود.3
حسن بن على بطائنى كوفى: وىـ  كه احتماالً هم چون پدرش امام هشتم را درك كرده 

است ـ در كتاب الغيبآل، تعداد امامان را هشت تن ذكر مى  كند.4
عّباد بن عصفرى (م250): او كه از معاصران امامان دهم و يازدهم بود، در اثر خود تعداد 

امامان را يازده تن ذكر مى  كند؛ ولى به نام آن ها اشاره  اى نمى  كند.5
 با تكيه بر اصل مشيت الهى و تالش امام يازدهم براى مخفى نگه داشتن تولد و وجود 
امام غايب تا زمان غيبت،6 عالمان امامّيه در استدالل هاى خود بر اين امر تأكيد مى ورزند 

ــى، محمد بن حسن، فهرست/14؛ ابن داوود، رجال/15  ــى، احمد بن على، الرجال/12 و 19؛ طوس 1.   نجاش
و 416.

2.   نجاشى، احمد بن على، الرجال/39.  
3.   در مورد اين كتاب ر.ك: مدير شانه چى، «كتب اربعة حديث شيعه»، نامه آستان قدس، شماره هاى 1 و 2 

(سرى جديد)/38؛ هم چنين ر.ك: 
E. Kohlberg, « Alـusûl alـarba’umi’a, JSAI, 10 (1987), 128166ـ (Belief and Law in Imâmî 
Shî’ism, partie VII)

4.  تهرانى، آقا بزرگ، همان/76؛ در مورد پدر اين مؤلف ر.ك: كاشانى، معارف اخبار الرجال/289ـ288.  
5.   اصول االربعة/10. 

ــن، الغيبة/148؛ مسعودى،   ــى، محمد بن حس 6.  در مورد اين حديث ر.ك: ابن بابويه، كمال الدين/424؛ طوس
ــتم، دالئل  ــرة فى الغيبة/135؛ طبرى، ابن رس ــة/262 ؛ مفيد، محمد بن محمد، الفصول العش ــات الوصي اثب
االمامة/223؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابو طالب، 533/3 و 421/4؛ مجلسى، محمدباقر، بحار االنوار، 

238/1ـ236 و 335. 
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ــى را در مورد تعداد قطعى  ــان را وادار مى  كرد اعداد متفاوت ــه رعايت اصل تقيه، امام ك
جانشينان پيامبر مطرح نمايند. به اين ترتيب، مؤلفان پيشين كه غالباً امامان را درك 
كرده بودند، مورد تأييد مؤلفان پس از خود قرار گرفتند. تالش هاى خستگى ناپذير محدثان 
بزرگى چون شيخ كلينى، نعمانى و ابن بابويهـ  كه همگى در عصر پس از غيبت مى زيستند 

ـ سبب شد كه پيروان امامّيه سرانجام «اثنى عشريه» ناميده شوند.1
ــورت گرفته  اند، از  ــان مى  دهند اين امور بعدها ص ــواهد و قرائنى كه نش ــن، همة ش بنابراي
ــتفاده قرار گرفتند. آن ها اين امور را ابعاد گوناگون تقيه دربارة  ــوى عالمان اماميّه مورد اس س
تعداد امامان و هويت امام قائم معرفى كردند. اما مداركى كه مورّخان، آن ها را دال بر 
ــيت الهى و علم غيب هستند. در  ــانة اثبات مش «مداخلة مؤخر» مى دانند، براى مؤمنان نش
حقيقت، نحوة ارائه اطالعات به  گونه اى است كه مى توان دو مرحلة متمايز از يكديگر را در 
ــود؛ نقطة عطف اين دو مرحله، غيبت  ــايى نم مورد تعداد امامان و امام مهدى شناس

امام قائم است: 
1) ابتدا فقدان اطالعات يا اطالعات مبهم پيش از غيبت؛ سپس ارائة اطالعات بسيار دقيق 

پس از عصر غيبت.
ــكوت محدثان پيشين؛ سپس ظهور نام آن ها در آثار محدثان بعدى در متن اسناد  2) ابتدا س

احاديث.
3.؛2 سپس سخن گفتن علنى از امام مهدى 3) ابتدا ممنوعيت نام بردن از مهدى

ــپس  ــدان نام گذارى دقيق و صريح براى مكتب امامّيه پيش از عصر غيبت؛ س ــدا فق 4) ابت
نام گذارى اين مكتب تحت عنوان «اثنى عشريه» پس از عصر غيبت. 

ــنت اوليه بودند، يك نكته مصّرانه  به نظر نگارنده، در منابع قديمى امامّيه كه متعلق به س

1.  ر.ك: 
E. Kohlberg : « From Imâmiyya to Ithnâـashariyya », BSOAS, 39 (1976), 521534ـ (Belief and 
Law …, partie XIV)

2.  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 126/2؛ نعمانى، الغيبه/313. 
3.  نعمانى، الغيبة/217. نگارش نام مهدى به  صورت حروف جدا از هم (م ح   م د = محمد) ظاهراً بيان گر گذار 
به مرحله دوم است (ر.ك: كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 119/2؛ الروضة من الكافى، 102/1 و 76/2؛ 

ابن بابويه، كمال الدين، 430/2  و446.    
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ــته احاديث را در مورد تعداد امامان  مورد تأكيد قرار مى گرفت و آن اين كه امامان دو دس
ــتة نخست شامل اطالعات مبهمى بود كه براى  و هويت مهدى منتقل مى نمودند؛ دس
تودة پيروان در نظر گرفته شده بود و قرار بر اين بود كه اين احاديث مكتوب شوند. در اين 
گروه از احاديث، نام آخرين امام قيد نمى شد؛ تا زمانى كه تعداد قطعِى امامان معلوم نبود، 
ــت كه كدام يك از آن ها مهدى خواهد بود. دستة دوم احاديث كه صرفًا  ــى نمى دانس كس
براى خواص در نظر گرفته مى  شد، شامل اطالعات دقيق دربارة تعداد امامان و هويت و 
سرنوشت آخرين امام بود. نام آخرين امام در اين احاديث قيد مى شد؛ اما براى حفظ امنيت 
ــفاهى روايت مى شدند؛ تا اين كه  جانىِ امام مهدى، اين گروه از احاديث تنها به  صورت ش
ــد امام يازدهم، زمينه براى  ــد و با در امنيت قرار گرفتن جان فرزن ــان غيبت فرا برس زم

مكتوب نمودن اين احاديث نيز فراهم گردد. 
پس از عصر غيبت، رعايت تقيه در مورد اخبار مربوط به امام قائم ديگر ضرورت نداشت. 
در اين زمينه، ابن عّياش صراحتاً تأكيد مى كند كه امامان علم را به دو بخش تقسيم كرده 

بودند: علم غيبى (علم مكنون) و علم رايج و جارى (علم مبذول).1
ــيار معنادار  در اين وضعيت، مواردى مانند البرقى (م274 يا 280ق) و به  ويژه صّفار قمى بس
ــن هيچ اطالعاتى  ــد. ابوجعفر احمد بن محمد برقى در اثر خود به نام المحاس به  نظر مى رس
ــت اين كتاب، تحت عنوان  ــت. در فصل نخس ــارة موضوع مورد نظر ما ارائه نكرده اس درب
ــكال و القرائن»، برقى احاديثى را در مورد تعداد امامان روايت كرده كه در  «كتاب االش
آن ها اين تعداد بين 3 تا 10 متغير است؛ بى آن كه مؤلف اشاره اى به عدد 12 كرده باشد.2 با اين 
وجود، نام او بارها توسط كلينى، نعمانى يا ابن بابويه ـ و بسيارى از ديگر مؤلفان قديمى ـ  
 و نيز  سرنوشت غيبت و رجعت امام دوازدهم در اسناد احاديث مربوط به تعداد امامان

ــر/9. در مورد «علم مكنون» و  ــاش جوهرى، منتخب األثر فى النص على عدد األئمة اإلثنى عش ــن عيّ 1.  اب
«علم مبذول» ر.ك: صّفار قمى، بصائر/112ـ 109؛ كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى 376/1ـ 375. براى 

اطالعات جامع تر ر.ك: اميرمعزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تشيع اوليه، بخش 4. 
2.   البرقى، المحاسن/3 ـ 15؛ هم چنين ر.ك: 

E. Kohlberg : « From Imâmiyya to Ithnâـashariyya », p. 523.
      چند دهه پس از اين تاريخ، ابن بابويه در اثر خود به نام الخصال، احاديث متعددى را نقل مى  كند مبنى بر 

اين كه امامان دوازده تن بودند (ابن بابويه، الخصال، 329/2ـ264. 
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ذكر شده است.1 اما همان طور كه پيش تر گفتيم، اين امر دربارة شاگرد برقى، يعنى صّفار قمى، 
پيچيده تر است. در بصائر الدرجات، صّفار دربارة مفهوم «غيبت» سكوت كرده و به ذكر چند 
حديث كلى در مورد قائم  و رجعت او ـ بدون ذكر هويتش ـ  بسنده كرده است.2 او پنج 
ــت. پيداست كه روايِت فقط پنج  حديث در مورد دوازده تن بودن امامان روايت كرده اس

حديث در اين زمينه ـ در ميان 1881 حديث موجود در بصائر، رقم بسيار كوچكى است.
ــراى پراكنده نمودن  ــيعه ب ــوان تصور كرد كه صّفار قمى روش رايج ميان علماى ش مى ت
اطالعات را در پيش گرفته است؛ مضافاً بر اين كه اين پنج حديث با موضوع كلى باب هايى 
ــده اند، ارتباط منطقى ندارند.3 درست مثل برقى، مؤلفان بعدى نيز با  كه در آن ها گنجانده ش
تكيه به جايگاه صّفار قمى (كه غالباً او را محمد بن الحسن مى نامند)، روايات مربوط به امام 
ــا چگونه مى توان ناهنجارى و حتى تناقض  ــم و غيبت او را روايت مى كنند.4 ام دوازده
موجود نزد صّفار قمى را توضيح داد؟ او احاديثى را دربارة تعداد امامان روايت مى كند؛ ولى 
در مورد غيبت چيزى نمى گويد؛ حال آن كه از سال 260ق  به بعد، اين دو موضوع غير قابل 
تفكيك از يكديگر بودند. دست كم از زمان كيسانيه به بعد، موضوع غيبت در ميان اطرافيان 

ــه،/60، 239 – 240، 242 و 294؛ ابن  ــن يعقوب، الكافى، 191/2 و475؛ نعمانى، الغيب ــى، محمد ب 1.   كلين
بابويه، كمال الدين، 12/1، 25 ـ 26، 221، 241، 259، 288، 296 ـ 297، 299، 330 و 334/2، 339، 

361، 386، 388، 655 و 670.  
2.  صفار، محمد بن حسن، بصائر/24، 28، 70، 77ـ  78، 155، 175، 176، 183ـ  184، 189، 193، 259، 

262، 311، 356، 478، 484، 491 و510. 
3.    درباره«تبديد العلم» ر.ك: اميرمعزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تشيع اوليه؛ درباره اين پنج حديث ر.ك: 
صفار، محمد بن حسن، بصائر/280، 319، 320 و 372. اين احاديث مورد غفلت كلبرگ قرار گرفته اند كه 
مدعى است صفّار قمى هيچ حديثى در مورد غيبت و اين كه امامان دوازده تن بودند، روايت نكرده است: 
E. Kohlberg : « From Imâmiyya to Ithnâـashariyya », p. 523.

ــى بسيار كارآمد بوده و هست. اما مى توان تصور نمود كه  ــان مى دهد كه روش تبديد العلم روش      اين امر نش
ــمند اسرائيلى اين بوده است كه حديثى كه حاوى اسامى دوازده امام باشد روايت نشده  منظور اين دانش
ــامى دوازده امام در آن ذكر شده باشد،  اســت. در حقيقت، قديمى ترين اثر معتبرى كه فهرست كامل اس
ظاهراً  تفسير، اثر على بن ابراهيم قمى (م307ق) است كه چند سال پس از آغاز غيبت صغرىـ  و پيش از 
تصنيف اصول كافى شيخ كلينىـ  به رشته تحرير در آمده است (ر.ك: قمى، على بن ابراهيم، تفسير، 44/2).
ــى، 163/2ـ  165، 190، 195ـ  196، 470 و 483؛  ــد بن يعقوب، الكاف ــه ر.ك: كلينى، محم ــراى نمون 4.  ب
ــن، 136/1، 211، 262، 286، 288 ـ 289، 330 و  ــه، كمال الدي ــى، الغيبه/286 و 293؛ ابن بابوي نعمان

335/2، 344، 346، 348 ـ 350، 370، 523، 645، 649 و 671 ـ 672. 
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امامان موضوعى كامًال شناخته شده بود.
 صحابه و ياران امامان ،همان طور كه پيش تر بيان شد، حتى پيش از غيبت امام دوازدهم
آثار متعددى را دربارة «غيبت» تصنيف كرده بودند.1 صّفار قمى يقيناً بصائرـ  يا الاقل نسخة 
نهايى آن ـ را پس از وقوع غيبت صغرى در سال 260ق تصنيف كرده است؛ زيرا بين اين 
تاريخ تا زمان وفات او سى سال فاصله وجود دارد. بنابراين، طبيعى است كه نزد او احاديثى 
ــبت ارائة  ــتند؟ چرا صّفار نس را دربارة دوازده امام بيابيم. ولى چرا اين احاديث اندك هس
ــامى امامان و به  ويژه مسألة غيبت آخرين امام سكوت كرده است؟ حال  فهرست اس
ــتادان مستقيم او در عرصة حديث، يعنى نهاوندى و حميرى، آثارى به نام «كتاب  آن كه اس
الغيبآل» نوشته بودند؛ حميرى مانند احمد بن اسحق قمى، روابط نزديكى با نواب امام غايب

 داشت. به  عالوه، مى توان تصور نمود كه تا سال 290ق مطالب مربوط به احاديث مرتبط 
با امام دوازدهم هنوز به  طور كامل تدوين نشده بودند. هم چنين مى توان تصور نمود كه 
(همان طور كه در برخى جريان ها و گروه  هاى باطنى مرسوم بود) انتخاب احاديث روايت  شده 
ــتگى به رتبه و مرتبة راويان داشت. همان طور كه پيش تر گفتيم، صّفار قمى داراى مرتبة  بس
ــايد او اجازه روايت كردن برخى از احاديث،  ــيار بااليى در سلسله مراتب امامّيه نبود. ش بس

به  ويژه احاديث مربوط به غيبت را ـ دست كم به  صورت كتبى ـ نداشته است. 
* * *

پژوهش حاضر بخش نخست از يك تحقيق اجمالى دربارة كتاب بصائر الدرجات، در قالب 
يك مجموعة انتقادى، همراه با ترجمة كامل اين اثر است. با توجه به قدمت بصائر الدرجات 
ــنت هاى «باطنى غير عقلى» امامّيه  ــك وفادارترين گواه و سند در عرصة س و اين كه بى ش
ــراى مطالعة پيدايش و  ــت كه اثر صّفار قمى متنى بنيادين ب ــمار مى رود، مى توان گف به  ش

شكل گيرى عقايد باطنى در جهان اسالم است.
در پايان مقالة حاضر، فهرست كامل مندرجات بصائرالدرجات ارائه مى  شود. اين فهرست بر 

1.  ر.ك: 
J. M. Hussain : The occultation of the twelfth imam. A historical background, Londres, 1982, 
partie 2.1.1 

    هم چنين ر.ك: امير معزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تشيع اوليه، بخش 1ـ4.
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اساس نسخة تبريزـ  كه خود برگرفته از نسخه چاپ سنگى استـ  مرتب شده است و به  جز 
ــمارة باب ها ذكر نشده  اند.  ــخ خطى تطابق دارد. با اين وجود، ش برخى جزئيات، با اغلب نس
به  عالوه، الزم است به واژگان فّنى توجه ويژه اى مبذول شود؛ زيرا شناخت اين واژگان (كه 
درك آن ها هميشه آسان نيست) و سطوح معنايى مختلف احاديث كه براى سطوح مختلف 
پيروان در نظر گرفته شده اند ـ به نظر نگارنده ـ يكى از كليدهاى اصلى درك صحيح متن 

بصائرالدرجات است.1

ــت؛ زيرا اين كتاب در واقع نوعى تك نگارى  1.  مثالً «علم» واژه ا ى كليدى در كل كتاب بصائر الدرجات اس
ــنت در همان  درباره علم امامان و جنبه هاى مختلف آن اســت. بديهى اســت كه همانند محافل اهل س
ــد؛ اما  دوران، در ميان اماميّه نيز واژه علم، به  معنى علوم دينى ـ به  ويژه قرآن و حديث ـ به  كار برده مى ش
 ــنت «باطنى غير عقلى» رجوع مى كنيم، درمى يابيم كه منظور امامان ــناد قديمى س وقتى به مطالب و اس
ــاس و بنيان علوم دينى را تشكيل مى دادند (در  از علم، دانش هاى باطنى، غيبى و رمزى بوده اســت كه اس
ــيع اوليه، بخش 2ـ3 و «تأملى بر تحول تشيع  اين زمينه ر.ك: اميرمعزى، محمدعلى، راهنماى الهى در تش
اثنى عشرى؛ سنت ها و ايدئولوژى سازى ها؛ دربازگشت به متون اوليه؛ ميان واقعيت و جنبه هاى تاريخى»، 

مجموعه اسناد همايش كولِژ دو فرانس و دانشگاه عبرى اورشليم. هم چنين ر.ك: 
E. Kohlberg : « Imam and Community in the Preـghayba Period », Authority and Political 
Culture in Shi’ism, éd. S.A. Arjomand, New York, 1988. (Belief and Law …, partie XIII)

ــد. نخستين  ــته باش ــّرى» نيز داش       در جريان اوليه اماميّه، علم مى توانســت معناى «علم غيب» يا «علم س
ــود ـ حديث معروف پيامبر اســت كه فرمود: «طلب علم  حديث در بصائر ـ كه كتاب با آن آغاز مى ش
فريضه دينى همه مسلمانان است». در سطح نخست، اين حديث احتماًال مربوط به عوام و حتى سنى هايى 
است كه در برخى مجالس امامان شركت مى جستند؛ اما در سطح باالتر ـ كه ويژه اماميّه است ـ منظور 
ــت جو و طلب آن براى همه مسلمانان واجب نيست؛ زيرا شامل علوم غيبى و  از علم، علومى اســت كه جس
ــتدالل امامان ماهيتاً به گروه اقليت نخبگان اختصاص دارد. به  عالوه، در زبان  ــرّى اســت كه بنابر اس س
ــلم» (مسلمان ظاهرى) و مؤمن (مسلمان پيروى امامان) تمايز وجود دارد. در اين  ويژه اماميّه، بين «مس
سطح معنايى، واژه آخر حديث را نبايد «ُمسلم» خواند؛ بلكه بايد آن را «ُمَسِلّم» بخوانيم كه داراى كتابت 
يكسان با واژه نخست است؛ اما واژه اخير، در قاموس خاص اماميّه، متضمن معناى پيروى از رهبر معنوى 
يا امام نيز هســت. درباره «تسليم» يا «ُمَسِلّم» ر.ك: صفار، محمد بن حسن، بصائر/250؛ كلينى، الكافى، 

234/2؛ ابن بابويه، التوحيد/458.
     به اين ترتيب، حديث نبوى را مى  توانيم اين گونه نيز ترجمه كنيم: «طلب علم غيب، فريضه دينى همه پيروان 
خاص و نخبه اســت». هدف بقيه كتاب صّفار قمى تبيين همين «فريضه» و جنبه هاى مختلف آن است. به 
همين دليل، نگارنده اين سطور، در ترجمه فهرست مطالب كتاب، به اين جنبه مهم توجه داشته و در صورت 

نياز توضيحاتى را به آن افزوده  است، تا زمينه براى تحقيق بعدى  فراهم گردد.              
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جـزء 1 
ــب علم غيب يك فريضه دينى است/ پاداش خردمند رمزگو (عالم) و صحابة رمز آموز  كس
(متعلم)/ شناخت خردمند رمزگو (عالم) به منزلة شناخت خدا و رد او به منزلة نفى خداست/ 
ــبت به «عابد»/ مردم به سه گروه تقسيم مى شوند: عالم، متعلم و كف  برترى «مؤمن» نس
ــيعيان راستين متعلم، و سايرين كف روى آب هستند / علم را  روى آب؛ امامان عالم، ش
ــتجو كرد و امامان برخاسته از خاندان پيامبر معدن علم هستند /  بايد در معدنش جس
ــمة علم غيب اند / گمراهى كسانى كه از امامان حق رويگردان شدند  امامان سرچش
ــيعيان آن ها / خلقت ابدان و ارواح امامان و پيروان آن ها  / خلقت ابدان و قلوب امامان و ش
 دشوار و سخت فهم هستند (صعب مستصعب) / درك امر امامان آموزه هاى امامان /
 سّرى است پيچيده در اسرار (سر مستسر) / امامان ــوار است / علم خاندان پيامبر دش
راهنما و راهبر به  سوى پيام پيامبر هستند / امامان راستگو و صادق اند / تفاوت ميان 
ــوايان جور (ائمآل الجور) / شناسايى امامان هدايت (ائمآل  ــوايان عدل (ائمآل العدل) و پيش پيش
ــتى (مودت)  ــوايان گمراهى (ائمآل الضالل) / خداوند اطاعت (طاعت) و دوس الهدى) و پيش
ــتند  امامان را واجب گرداند / نزديكى ميان امامان و پيامبر / امامان اهل ذكر هس
ــند / امامان وارثان كتاب اند / پيامبردربارة امامان / امامان حالل و حرام را مى شناس
 فرمود: «خداوند قدرت فهم علم مرا به آنان عطا كرد» / پيامبر امر به ايمان به علم 
ــان فرمود / خداوند دربارة امامان فرمود: «آن ها كسانى هستند  امامان و اطاعت از ايش

كه مى دانند، و دشمنان آن ها كسانى هستند كه نمى دانند.»

جـزء 2 
ــجرة نبوت، كليد حكمت و موضع رسالت است / مثال قرآنى دربارة  امام معدن علم، ش
شجره مربوط به امامان و علم آن هاست / امام حجت خدا، باب خدا، ولى امر خدا، وجه 
ــت / َمَثل قرآنى «وجه اهللا» در وصف  ــم خدا و خزانه دار علم غيب اس خدا، جنب خدا، چش
امامان آمده است / امامان «هفت مضاعف» (المثانى) هستند كه به پيامبر عطا شد 
 نسبت به پيامبران اولى العزم ــبت به فرشتگان / واليت امامان / واليت امامان نس
ــبت به ساير پيامبران از زمان عالم ميثاق / باب  از زمان عالم ميثاق / واليت امامان نس
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ــن / پيمان (ميثاق) مؤمنين در عالم ميثاق،  ــرى دربارة واليت / واليت اميرالمؤمني ديگ
آفرينش امامان از نور الهى و «بينايى» امامان به نور الهى / پيمان (ميثاق) مخلوقات با 
واليت / امامان گواهان خدا (شهداء اهللا) در ميان مخلوقات هستند / پيامبر آن چه را در 
عالم تاريكى (االظلآل) و عالم ذرات (الذر) ديده بود بازگفت / اميرالمؤمنين آن چه را در عالم 
ميثاق ديده بود باز گفت / امامان آن چه را در عالم ميثاق ديده بودند باز گفتند / فرشتگان 
به ديدار امامان مى روند و اخبار را براى ايشان مى برند / اجنه به ديدار امامان مى روند 
و مسائل دينى خود را از آن ها مى آموزند / امامان خزانه دار علم غيب الهى در آسمان ها و 
زمين هستند / ملكوت آسمان ها و زمين به امامان عرضه شده است و آنان مافوق عرش 

را رؤيت مى كنند / امامان به كل علم فرشتگان، پيامبران و امور دو عالم آگاه هستند.

جـزء 3 
امامان وارثان علم آدم و همة علما هستند / علما علم را از يكديگر به ارث مى برند و 
به اين ترتيب، علم هرگز از ميان نمى رود / امامان وارثان علم پيامبران اولى العزم و ساير 
ــان از اخبار باليا و منايا و هم چنين از انساب قوم عرب آگاهند / امور  ــتند؛ ايش پيامبران هس
به  كلى بر آن ها آشكار شده است / امامان از امور آسمان ها و زمين، بهشت و دوزخ، گذشته 
ــتفاد» آگاه مى شوند / ــب جمعه از «علم مس و آينده تا روز قيامت آگاهند / امامان در ش

ــور و قرآن / آن چه از كتب اوليه (كتب  ــاس تورات، انجيل، زب احكام اميرالمؤمنين بر اس
االولين)، تورات، انجيل، زبور و صحف ابراهيم نزد امامان است / چگونه خاندان «الواح» 
 امال نمود و على صحيفه جامعه» را كه پيامبر» رسيد / امامان به دست امامان
ــت، در اختيار دارند / باب ديگر دربارة كتب (امامان) / امامان كتاب  به خط خود نوش

جفر، كتاب جامعه و مصحف فاطمه را در اختيار دارند.

جـزء 4 
امامان كتب پيامبر و امير المؤمنين را در اختيار دارند / كتاب تاريخ و وقايع جهان 
در اختيار امامان است / امامان فهرست اسامى شيعيان و اسامى پدران آن ها را در اختيار 
ــليمان، الواح و صندوق  ــد و «آيات» پيامبران مانند عصا و خاتم س ــالح محم دارند / س
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ــت / كتاب اسامى اهل بهشت و اهل  ــى و پيراهن آدم در اختيار امامان اس (تابوت) موس
دوزخ در اختيار امامان است / نسخة كامل قرآن فقط در اختيار امامان است / امامان

 ــير ظاهرى (تفسير) و برداشت باطنى (تأويل) قرآن هستند / على  صاحب علم تفس
ــده بود آگاه بود و ساير امامان نيز از آن  ــرايط به پيامبر وحى ش از هر آن چه در تمام ش
آگاه هستند / امامان اركان زمين، حجت بالغه و فصل الخطاب هستند / امامان طبق 
َمَثل قرآنى، در علم پايدار و استوارند (راسخون فى العلم) / علم در سينة امامان ثبت شده 

است / اسم اعظم خداوند به امامان اعطا شده است.

جـزء 5 
اسم اعظم خداوند و علم كتاب / باب ديگر دربارة اسم اعظم و قدرت هاى معجزه آساى آن 
ــب قدر در مى يابند / پيامبر همة زبان ها را مى  خواند و مى نوشت  / آنچه امامان در ش
/ از ميان اميرالمؤمنين و پيامبران اولى العزم، كدام يك اعلم بود ؟ / برترى امامان بر 
ــمانى را مى شنوند و صورت هاى عظيم تر از صورت  ــى و خضر / امامان اصوات آس موس
ــل و ملك الموت براى  ــل را مى بينند / صورت هايى كه جبرئيل، ميكائي ــل و ميكائي جبرئي
ديدار امامان اختيار مى كنند / دربارة «معضالتى» كه قرآن و سنت در موردشان سكوت 
كرده اند، امامان مورد «الهام» قرار مى  گرفتند / امامان از اسرار ضمير و حديث نفس 
(انسان ها) آگاهند / امام حتى از راه دور از آن چه شيعيان مى كنند و از آن چه در ضمير آن ها 
ــه پيامبر و امامان عطا نمود /  ــت / قدرت فوق طبيعى كه خداوند ب مى گذرد آگاه اس
امام پيش از آن كه كسى وارد منزلش بشود، از آمدن او خبر دارد / امامان احكام خود 
ــان حتى از راه دور از احوال  ــاس قانون فرزندان داوود صادر مى كنند / امام ــر اس را ب
شيعيان خود آگاه هستند / امامان از آن چه شيعيان از آن ها پنهان كنند و حتى از سرنوشت 

آن ها آگاهند.

جـزء 6 
ــاب  ــان را مى دانند / امامان از باليا و منايا، انس امامان دليل و زمان مرگ شيعيان ش
ــردگان را زنده مى كنند و  ــاب آگاهند / به اذن الهى، امامان م ــوم عرب و فصل الخط ق
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ــفا مى دهند / باب ديگر در زنده كردن مردگان به اذن الهى / امامان كران و جذاميان را ش
 ــد / وصيت پيامبر ــردگان نيز با آن ها مالقات مى كنن ــدار مى كنند و م ــردگان دي  از م
ــان  ــان را پس از مرگش به اميرالمؤمنين، پس از وفاتش / امامان مى توانند دشمنانش
ــات كنند / امامان از صداقت (ايمان) يا نفاق مخاطبان خود آگاهند / امامان از خير  مالق
 همة علوم غيبى را به على ــر و حب و بغض افراد نسبت به خود آگاهند / پيامبر و ش
ــريك كرد / ماجراى دو ميوة درخت انار /  ــم خود (و نه در نبوتش) ش ــت و او را در عل آموخ
ــتند كه پيامبر به على آموخت / امامان از  ــّرى هس امامان وارثان علوم غيب و س
بارورى يا بى حاصلى زمين ها و از هدايت و گمراهى انسان ها آگاهند / امامان اصول علم 
را از پيامبر به ارث برده اند و هيچ چيز را بر اساس نظر شخصى خود (رأى) ابراز نمى كنند / 
امامان هر آن چه را كه در قرآن و سنت آمده است مى دانند؛ هرگز بر اساس رأى شخصى 
خود ابراز عقيده نمى كنند و اجازه اين كار را به شيعيان خود نيز نمى دهند / ابوابى كه پيامبر
 به اميرالمؤمنين آموخت / حروفى كه پيامبر به اميرالمؤمنين آموخت / كلمه اى 

كه پيامبر به اميرالمؤمنين آموخت.

جـزء 7 
ــى كه پيامبر به على آموخت / وقتى امام اراده كند بداند، مى داند / الهام به  حديث
 / ــه علم امامان امامان از طريق قلب و پردة گوش («نكت قلب» و «نقر اذن») / س
ــخن مى گويد / باب ديگر دربارة «مَحَدّث» / آنچه  مين» س ثين» و «مَفَهّ امام با «مَحَدّ
ــاعت از آن آگاه مى شود /  ــاعت به س امام به  عنوان در مقام «مَحَدّث»، روز به روز و س
وراثت علم پيامبر و على بن ابى طالب از طريق قلب و پردة گوش («نكت قلب» و «نقر 
اذن») / كالم امامان هفتاد وجه دارد / امامان از زيادى و نقصان حقيقت و دروغ بر روى 
ــا را مى دانند / امامان مى توانند كتب همة پيامبران  ــن آگاهند / امامان همة زبان ه زمي
پيشين را به زبان هاى قديم بخوانند / امامان زبان پرندگان را مى دانند / امامان زبان 
بهائم را مى دانند / امامان زبان موجودات مسخ شده را مى دانند / امامان از «متوسمون» 
آگاهند / امام نيازى به تأييد و شناسايى ديگران ندارد / آن چه پيامبر در مورد امامان به 

عامة مردم گفت / كسانى در ميان پيشينيان كه امامان شبيه آن ها بودند.
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جـزء 8 
 خزاين زمين را در اختيار دارند / امامان امامان / تفاوت ميان انبياء، رسل و امامان
ــرار الهى را مى دانند و آن ها را به يكديگر منتقل مى كنند / آن چه به پيامبر تفويض شد  اس
ــده بود به امامان تفويض نمود / دربارة آن چه كه  / پيامبر آن چه را كه به او تفويض ش
در قرآن و سنت نيامده است، امامان از «توفيق الهى» برخوردارند / «معضالتى» كه در 
قرآن و سنت به آن ها اشاره نشده است / امام دوستان و دشمنان را با نظر كردن به چهرة 
آنها و با نگريستن به ِگلى كه از آن سرشته شده اند شناسايى مى كند / علم امامان شب و 
روز افزايش مى يابد، وگرنه علم از ميان مى رود / امامان از آنچه دور از آن ها روى مى دهد 
آگاهند / امامان قدرت جابجايى (سير) بر روى زمين را دارند / امامان قادرند اصحاب 
ــتند (سير) / باب ديگر دربارة قدرت هايى كه  خود را روى زمين از جايى به  جاى ديگر بفرس
خداوند به امامان اعطا نمود / امير المؤمنين و قدرت او براى سير در ابرها و عروج به 
 را خطاب قرار داد / پيامبر آسمان ها / خداوند در طائف از طريق جبرئيل اميرالمؤمنين
فرمود: «من بين شما دو چيز گران بها (ثقلين) را به يادگار مى گذارم: كتاب خدا و خاندانم» / 

اميرالمؤمنين تقسيم كنندة (قسيم) اهل بهشت و اهل دوزخ است.

جـزء 9 
قدرت «بصر» امامان حتى در زمان خواب / قدرت خواندن افكار / هر امام آن چه را كه 
آموخته است به جانشينش مى آموزد و پنج چيز ديگر را بر آن مى افزايد / اعمال (انسان ها) 
به پيامبر و امامان عرضه مى شود / اعمال (انسان ها) به امامان زنده و درگذشته عرضه 
مى شود / باب ديگر دربارة عرضة اعمال (انسان ها) به امامان زنده / عرضة اعمال به امامان
ــتون نور» / مناره اى از نور در مكانى كه امام حضور دارد قرار دارد و  ــطة «س  به  واس
ــر روى مى دهد مى بيند / باب ديگر دربارة  ــطة آن امام آن چه را در مكان هاى ديگ بواس
«ستون نور» در لحظة والدت امام / حديث نبوى: «حيات و ممات من هر دو ماية خير 
ــما هستند» / ارواح انبيا، اوصيا و مؤمنان و ذكر ارواح خمسة آل محمد / هرگاه  براى ش
كه امامان نياز داشته باشند، روح القدس بر آن ها نازل مى شود / «روح» كه در قرآن از آن 
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ياد شده است بر پيامبر و امامان نازل مى شود و آنان را از امور آگاه مى سازد / پيشواى 
عالم و مؤمن يا از طريق كتبى كه در اختيار دارد، يا از طريق آن چه آموخته است، يا از طريق 
اخبارى كه «روح» به او مى رساند از علوم غيبى آگاه مى شود / باب ديگرى دربارة «روح» / 
تفاوت ميان «روح» و مالئكه / امام پيشاپيش از زمان وفات خود خبر دارد / زمانى كه 
ــيده است / پيش از رحلت، پيامبر اسم اعظم خداوند،  امام مى فهمد كه به امامت رس

ميراث نبوت و ميراث علوم غيبى را به على سپرد.

جـزء 10 
ــت پيش از وفات و به يمن  ــان از «عهد» پيامبر در مورد وارثانش آگاهند / درس امام
ــخصى را به  عنوان جانشين خود تعيين  ــوند كه بايد چه ش الهام الهى، امامان آگاه مى ش
نمايند / آن چه امام حاضر به امام جانشين خود مى سپارد / زمانى كه امام جديد ميراث امامت 
ــتر است؛ ولى  ــب مى كند / علم بعضى امامان از امامان ديگر بيش  ــين كس را از امام پيش
ــت / آن چه نزد پيامبر و امامان يكسان  ــان اس دربارة حالل و حرام علم همة آن ها يكس
ــت / اماماناز زمان وفات خود آگاهند / زمين نمى تواند خالى از وجود امام بماند  اس
ــت / اگر زمين  ــند، يكى از آن ها امام اس ــخص باقى مانده باش / اگر بر روى زمين دو ش
ــوى مشرق و مغرب امامان ــد / مخلوقات آن س ــد، نابود خواهد ش خالى از وجود امام باش

 ــمنان آن ها تبرى مى جويند / امامان ــند، به ديدار آن ها مى شتابند و از دش  را مى شناس
ــتى حاكمان را برانگيزند / امامان اهل بهشت و دوزخ  قادرند، اگر اراده كنند، مهر و دوس
را مى شناسند / موجودات بى جان (غير الحيوانات) با امامان سخن مى گويند / باب ديگر 
ــر حقيقتى كه در علِم عامة مردم  ــاى امامان (اعاجيب) / ه دربارة قدرت هاى معجزه آس
ــد ناشى از آموزه هاى امامان است؛  ــنت) وجود داشته باش (الناس؛ در اين جا يعنى اهل س
ولى هر آن چه بر آمده از رأى شخصى و قياس باشد باطل و ناشى از دروغ گويى عوام است 
ــخن پيامبر و امامان در باب خودشان و رد اهل  ــليم» در مقابل امامان / س / «تس
غلّو كه از روى جهالت از درك معناى عميق اين سخنان محروم ماندند / دربارة كسانى كه 

آموزه هاى احاديث را رد كردند، بى آنكه آن ها را درك كنند.
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