
1

اتان كولبرگ2، پژوهش گر، شيعه  شناس معروف و پر اثر و استاد معاصر دانشگاه عبرى 
اورشليم در اسرائيل است كه مدرك دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد انگلستان، با 
تز دكترا با عنوان نگرش تشيع امامى به صحابة پيامبر، دريافت كرد. آثار پژوهشى 
مختلف و متعدد او طبق گزارش فرانك اچ. استيوارد به حدود 110 مقاله و كتاب 
منتشر شده مى رسد (4 كتاب، يك ويرايش كتاب، 39 مقاله، 24 مدخل در دايرآل 
المعارف ايرانيكا، 18 مدخل در دايرآل المعارف اسالم (ويرايش جديد)، 2 مدخل در 
دايرآل المعارف دين، يك مدخل در دايرآل المعارف عبريكا، يك مدخل در دايرآل المعارف 
تفكر سياسى اسالمى و 19 نقد و بررسى)3. برخى از آثار او به عنوان نمونه، عبارتند 
از؛ مقاالت و نوشته  هايى با عناوين: حديث شيعى4، اصول اربعمأآل5، برائت در انديشة 

* . مترجم
ــت :  ــناختى اين مقاله بدين صورت اس ــخصات كتاب ش 1.  مش

 Kohlberg Etan, “Vision and the Imams”, in: Autour du regard: Melanges Gimaret, Ed. E.
 Chaumont, avec la collaboration de D. Aigle, M.A. AMIRـMoezzi et P. Lory, Peeters,

2003, pp. 125157ـ.

2.  Etan Kohlberg. 

3.  Frank H. Stewart, "Etan Kohlberg; Works of Etan Kohlberg" in : "Le shi`isme imamite 
quarante ans après: Hommage à Etan Kohlberg,eds. Muhammad Ali AmirـMoezzi, Meir 
M. BarـAsher and Simon Hopkins,Paris, 2008, pp.1123ـ).

4.  Shii Hadith.

5.  AlـUsul alـarbaumia.

فصلنامه امامت پژوهى امام و قوای بصری 
سال اول ، شماره 3 
صفحه 113 ـ 146 اتان كولبرگ / ابوالفضل حقيرى قزوينى*
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شيعى1، عقيده و فقه در شيعة اماميه2، تشيع نخستين در تاريخ و پژوهش3، شاهدى 
ديرينه در مورد [استعمال] اصطالح «اثناعشريه»4، از اماميه تا اثناعشريه5، امام و 
اجتماع در دورة پيش از غيبت6، ابوجعفر محمدبن  على الباقر[] (در دايرآل المعارف 
اسالم،ج7)7، زين العابدين  علىبن  حسين بن  على بن  ابى طالب[] (در دايرآل المعارف 
اسالم، ج11)8، محدث9، موسى الكاظم[] (در دايرآلالمعارف اسالم، ج7)10، تكامل 
اماميه12،  شيعة  در  اصطالح «رافضه»  استعمال  نحوة  و  كاربرد  شيعه11،  تدريجى 

برخى از ديدگاه  هاى شيعة اماميه دربارة صحابه13 و ... . 
گرچه  كه  اوست  نوشته  هاى  از  يكى  بصرى»،  قواى  و  عنوان «امام  با  زير  مقالة 
امامت  در  امام  توانايى هاى  از  يكى  مورد  در  گزارشى  مقاله  اى  صرفاً  است  ممكن 
شيعى باشد؛ اما ـ همان گونه كه خواهيم ديد ـ پاورقى هاى مفصل و متنوع او در 
اين مقاله و مراجعة او به منابع فراوان متنوعى چون: علل  الشرائع صدوق، مناقب 
ابن  شهرآشوب، كامل الزيارات ابن  قولويه، اكمال  الدين صدوق، المختصر حلى، الخرائج 
و الجرائح قطب راوندى، بصائرالدرجات صفار قمى، االحتجاج طبرسي، داليل  اإلمامآل 
طبرى، اثبات  الهداآل عاملي، تفسير منسوب به امام عسكري، تفسير عياشي، تفسير 

1.  Bara'a in Shi'i doctrine.

2.  Belief and law in Imami Shi'ism.

3.  Early Shiism in History and Research.

4.  Early Attestation of the Term “Ithna 'Ashariyya”.

5.  From Imamiyya to Ithna 'Ashariyya .

6.  Imam and community in the preـGhayba period.

7.  Zayn alـAbidin, Ali b. alـHusayn b. Ali b. Abitalib (in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 11).

8.  Muhammad b. Ali Zayn alـAbidin Abu Dja’far called alـBakir (in, “Encyclopedia of Islam. 
Vol. 7).

9.  Muhaddath.

10.  Musa alـKazim (in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 7). 

11.  The Evolution of the Shi'a.

12.  The Term 'Rafida' in Imami Shi'i Usage.

13.  Some Imami Shii Views on the Sahaba.
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صافي فيض، تفسير على بن ابراهيم قمي، كافى كلينى، بحاراالنوار مجلسى، رسائل 
شريف مرتضي، االختصاص مفيد، مرآآلالعقول مجلسى، تفسير البرهان بحراني و ديگر 
منابع نشان مى دهد كه تا چه حد و با چه دقتى، حتى در موضوعى جزئى به مطالعه 

و بررسى و مرور منابع، از جمله منابع شيعى پرداخته است. 
در ادبيات كالسيك شيعي، از رؤيت اغلب در زمينه و مفاد موقعيت منحصر به   فرد ائمه 
بحث مي شود. به ويژه، امامان داراي قدرت رؤيتي فرا انساني و قادر به معجزاتي مرتبط با 

رؤيت، توصيف مي  شوند.1

1. قواي رؤيت فرابشرى
احاديث امامي به ستون نور (عمود، َمنار، مصباٌح من نور) اشاره دارند كه امام با كمك آن 
مي تواند آن چه را بر ديگران نهان است، ببيند. در مورد زمان دقيقي كه اين نور در اختيار 
امام قرار مي گيرد، اختالف  نظرهايي وجود دارد: هنگامي كه[امام] به اين دنيا مي آيد، آن 
زمان كه به سخن گفتن2 يا راه رفتن آغاز مي كند3، زماني كه به جواني مي رسد4، يا هنگامي 
كه به امامت مي رسد.5 با كمك اين عمود نور، امام مي تواند از اين سر دنيا تا آن سر (من 
بين المشرق و المغرب)6 را ببيند، دروني ترين افكار انسان ها (ضمير آن ها) را بداند و اعمال 

1.  من به فرانك استيوارت به دليل نظراتش درباره اين مقاله، مديونم.
2.  صفار، بصائر،431ـ432، ح 4، ص432ـ433، ح 7 و 8، ص434، ح 10؛ حلى، مختصر، 127 و  مجلسى، 

بحار، 136/26.
3.  صفار، بصائر،432، ح 2.

حلى  منبع  مجلسى،  گفته  به  ح1.   ،132 بحار،26/  مجلسى،  و  و2  ح1   ،435 434ـ  بصائر،  صفار،    .4
نوادرالحكمة (اثرى از محمد بن احمد اشعرى (دوران شكوفايى اواخر قرن سوم هجرى/ نهم ميالدى؛ نگاه 
كنيد به Kohlberg, Scholar, p. 299, n° 469) است كه حّلى از مؤلف گمنام مناهج التحقيق الى سواء 

الطريق نقل قول مى كند (مقايسه كنيد با آقا بزرگ تهرانى، الذريعة،184/23، ح 8570).
5.  صفار، بصائر، 434، ح10. اين اختالف را مى توان با پرسش از اين امر مرتبط دانست كه: آيا قواى فرا 

انسانى امام فطرى است يا اين قوا را در مرحله اى از زندگى خويش دريافت مى كند.
6.  صفار، بصائر،434ـ 435، ح 1 و 2 و مجلسى، بحار، 26، ح1. اين روايت در كتاب خصيبى، هداية(ص240 
از امام باقر[]) چنين است: «امامى از ميان ما كلماتى را در شكم مادرش مى شنود؛ هنگامى كه زاده 

مى شود، ستونى از نور از وى برمى  خيزد، كه با آن ستون اعمال مردم را مى بيند». 
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آن ها را هر كجا كه باشند مشاهده كند.1 هم چنين گفته شده است زمانى كه امام به امامت 
مي رسد، در هر بلد يا قريه اي براي وي عمود نوري برافراشته مي شود كه به وي امكان 

مي دهد آن چه را مردم انجام مي دهند، ببيند.2
در  را  زمين  و  ملكوت  از  بخش هايي  آن  و  درمي گذرد  زمين  سطح  از  امام  نظري  قواي 
كه  است  قرآن  كريم  از  آيه  اين  بر  باور  اين  بنياد  است.  نهان  سر  چشم  بر  كه  برمي گيرد 
َماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمَن الُْموِقِنيَن. (انعام:75)  َوَكَذلَِك نُِرَي ِإْبَراِهيَم َمَلكُوَت السَّ

بر طبق سنن شيعي، همان رؤيتي كه به ابراهيم داده شده، به ائمه نيز اعطا شده است. 
ماهيت اين رؤيت محل نزاع است. برخي بر اين باورند كه آيه مذكور به نور درون اشاره 
دارد3؛ اما تفسيرى كه ظاهراً سنت شيعي متقدم را دقيق تر منعكس مي سازد، آن است كه 
ابراهيم، سماوات و زمين را با ديدگان [جسماني] خود ديد.4 فعلي كه براي شرح آن چه بر 
زمين و آسمان رفته است بيشتر به كار مي رود، «كشط» به معناي «كندن» (مانند كندن 

پوست حيوان)5 است. 
اما شايد كندن پوست آسمان و زمين را نبايد به معناي ظاهري گرفت، بلكه بايد به اين 
معنا فهميد كه ابراهيم مي توانست هم اشياى دوردست را درك كند و هم فراسوي آن ها را 

1.  صفار، بصائر، 432، ح4، ص433، ح7 و 8؛ حلي، مختصر،127 و مجلسى، بحار،136/26، ح16.
2.  صفار، بصائر، 435ـ 437، ح1ـ7 و ص437، ح1ـ3 و مجلسى، بحار،26/ 133ـ134، ح3ـ 8. براى اين 

 .AmirـMoezzi, Guide divin, p. 151153ـ; Divine Guide, p. 58 موضوع نك: 59ـ
3.  محمدباقر مجلسى از اين سخن مى گويد كه به ابراهيم رؤيت (يا رويت در) قلب عطا شده است (بحار،7/ 
 AmirـMoezzi,:نك متقدم  امامى  شيعه  نزد  در  مفهوم  اين  كاربرد  مورد  در  گسترده  بحث  براى   .(61
.55 ـDivine Guide, p. 44 45 ـGuide divin, particularly p. 1)2 فخرالدين رازى از «عين البصيرة» و 
«بصيرةالقلبي» ابراهيم سخن مى گويد  (رازى، مفاتيح، 8/ 35)؛ در حالى كه عالِم الجزيرى عبدالرحمن  ابن 
محمد ثعالبى (م 875 هـ. ق/1470م) از اين سخن مى گويد كه به ابراهيم رؤيت قلبى داده شده بود كه به 

هيج فرد ديگرى از نسل وى داده نشده بود (ثعالبى، جواهر،5 / 490).
4.  مجلسى اشاره مى كند كه اين تفسير با سنت امامى انطباق بيشترى دارد، در حالى كه تفسير مبتنى بر 

رؤيت قلبى پذيرفتنى  تر است (بحار، 7 / 61).
5.  مثالً: « سطح زمين براى وى بركنده شد تا او بتواند آن را و آن چه را درون آن است، آسمان و آن چه را 
درون آن است، فرشتگانى كه آن [آسمان] را حمل مى كنند، عرش [خدا] و آن چه را بر آن است، ببيند 
فيض،  و  مجمع  البيان،106/7  طبرسى،  نك:   .534/ برهان،5  بحرانى،  ح33؛   ،363/  5 تفسير،  (عياشى، 

صافى،131/2). 
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ببيند: « به ديدگان وي چنان قدرتي داده شده بود كه در آسمان ها نفوذ مي كرد و او آن چه 
را در ميان آن ها بود مي ديد؛ او عرش و آن چه را باالي آن است، زمين و آن چه را زير آن 
است، ديد»1. ابراهيم، آن گاه كه به زمين مي نگريست، مي توانست آن چه را ديگران از ديدنش 
منع شده بودند، ببيند. اين مهم آن گاه ميسر شد كه خدا او را به نقطه اي برد كه بالفاصله 
زير آسمان قرار داشت و آن گاه ديدگان او را قدرت بخشيد (قّو على بصره) و بدين ترتيب وى 
را قادر ساخت زمين و آنان را كه در وى اند ببيند، اعم از آن كه همه بتوانند آن را ببينند يا 
نهان باشد (ظاهرين و مستترين)2. او مرد و زني را ديد كه به فحشا مشغول بودند و از خدا 
خواست كه آنان را نابود سازد؛ درخواست وي اجابت شد. ابراهيم درخواست خود را در مورد 
دو زوج ديگر نيز تكرار كرد، و آن ها نيز مردند؛ اما در مورد چهارم، خدا به ابراهيم امر كرد 

دست بكشد و فرمود كه خود نسبت به نوع انسان رحيم تر از ابراهيم است.3
 []در برخي احاديث ميان ابراهيم و ائمه ارتباطي برقرار شده است. مثًال [امام] جعفر صادق
اعالم مي كند كه هفت آسمان بر ابراهيم[] گشوده شد تا او بتواند آسمان هفتم را و آن چه 
را در آن است ببيند؛ به همين نحو، هفت الية زمين گشوده شد تا او بتواند آن ها و آن چه را 
در آن هاست ببيند؛ همين براي محمد[] روي داد و «من معتقدم براي صاحب شما [يعني 
 []پس از وي نيز روي داده است»4. هم چنين از امام صادق []و امامان [[]على

نقل شده است كه گفته است: 
«خدا آسمان ها را بر ابراهيم گشود تا وي آن چه را باالي عرش بود ديد، و 
زمين براي وي حركت داده شد تا وي آن چه را زير مرزهاي آن بود ديد. 

1. عياشى، تفسير،5/ 364، ح36 و فيض، صافى،2/ 132.
2.  نقل شده است كه پيامبر اين روايت را به ابوجهل نسبت داده است؛ نك: [امام] عسكرى[]، تفسير، 513 

؛ طبرسى، احتجاج، 35ـ36 و مشهدى، تفسير،4/ 367.
3.  [امام]عسكرى[]، تفسير، 513 (تا آيه 108 سوره بقره)؛ طبرسى، احتجاج، 36، هر دو .مجلسى، بحار،12/ 
60، ح 37 و 61، ح6؛ ابن بابويه، علل، 585 ـ586 تمام و طبرسى، جامع،7/ 246 (تا آيه 6:75 نيز نگاه 

كنيد). 
4.  راوندى، خرائج،2/ 867، ح83؛ هم چنين نك: صفار، بصائر، 107، ح2 و مجلسى، بحار،7/ 72، ح18. 
[امام] باقر [] درباره محمد[] و على[] بيان مشابهى دارد (عياشى، تفسير،5 /363، ح14؛ عاملى، 

اثبات،2/ 137، ح562 و بحرانى، برهان،5/ 534، ح562.
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همين براي محمد[ ] روي داد. من معتقدم براي صاحب شما و امامان 
پس از وي نيز روي داده است»1.

روش ديگر درك اشياى دوردست، نزديك تر ساختن آن ها با منقبض  ساختن زمين است. 
در حديثي كه از يكي از موالي پيامبر، طوبان، نقل شده است، محمد[ ] اعالم مي كند 
كه زمين براي وي منقبض گرديده (زويت األرض)، به نحوي كه وي  مي تواند مشرق و 
مغرب را ببيند. پيامبر مي افزايد كه حكومت امت وي به تمام مكان هايي كه وي ديده است، 
مي رسد.2 زماني كه حاكم حبشه، نجاشي، درگذشت، محمد[] به قبرستان بقيع رفت و 
تمام آن چه بين مدينه و حبشه بود بر وي مكشوف گرديد؛ او بستر نجاشي را ديد و بر وي 
 []مي گويد كه زمين براي امامان []نماز گزارد.3 در حديثي ديگر،[امام] جعفر صادق

منقبض گرديده است؛ آن ها مي دانند كه اصحابشان چه مي كنند.4
دليل آن كه امامان[] اشياى دوردست را مي بينند در داستاني بيان شده كه عبداهللا  بن  بكير 
(يا بكر) االرجاني (يا الرجاني5)، كه زماني[امام] جعفر صادق[] را از مكه تا مدينه همراهي 
كرده بود، نقل كرده است. در راه به كوهي به نام الغمد (اندوه) رسيدند. امام به ابن  بكير فرمود 
كه زير اين كوه يكي از دره هاى دوزخ است كه در آن قاتالن حسين[] و دشمنان شيعه 
تحت شكنجه هاي وحشتناك قرار دارند. هر گاه كه امام صادق[] از آن مكان مي گذشت 
آن ها را مي ديد و صدايشان را مي شنيد كه طلب كمك مي كنند و به آن ها مي گفت: چون 
آن گاه كه در قدرت بودند شفقتي نشان ندادند، اكنون سزاوار هيچ شفقتي نيستند.6 اين امر 

1.  راوندى، خرائج،2/ 866 ـ867، ح81؛ مشهدى، تفسير،4/ 368 و حلى، مختصر، 120.
 ensinck,:2.  طبرسى، تفسير،17/ 67؛ عاملى، اثبات، 2/ 70، ح395 (تا آيه 21:105). براى منابع سنى نك

50ـConcordance, s.v. zawa; Gahdami, Guz›, p. 44؛ بغوى، انوار، 5 /10، ح9.

 Cf. El2, 3.  طبرسى، مجمع  البيان،4/ 311 (تا آيه 3: 199) و عاملى، اثبات،2/ 57، ح371. مقايسه كنيد با
(art. «alـNadjashi» (E. van Donzel

 (Zusammenfaltung der Erde) (انزوى االرض) 4.  صفار، بصائر، 398، ح5. معجزات مربوط به طى  االرض
در 297ـGramlich, Wunder, p. 287 مورد بحث قرار گرفته است. براى نگرش شكاكانه نك: مرتضى، 

رسائل،3/ 57 ـ 155.
5.  در مورد رجان به عنوان نامى ديگر براى ارجان (در مرز ميان خوزستان و فارس) نك: ياقوت، معجم 

البلدان، 28/3.
6.  ابن  قولويه، كامل  الزيارات،539 ـ541؛ مفيد، اختصاص،340ـ341، هر دو؛ مجلسى، بحار، 25/ 372ـ374، 
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موجب گرديد كه بكير از امام[] بپرسد كه آيا وي مي تواند هر آن چيزي را كه ميان 
مشرق و مغرب است ببيند؟ امام صادق[] فرمود: به واقع چنين است؛ چگونه ممكن 
است امام، حجت خدا بر زمين باشد اگر نتواند هر آن كس را كه در آن است ببيند؟ چگونه 
مي تواند وظايف خود را انجام دهد اگر نتواند تمام نوع بشر را ببيند و از سوي آنان ديده 
شود1؟ اين نكته كه امام[] بر همه مرئي است در اين حديث بيش از اين دنبال نشده 
است؛ اما در گفت گوى ديگرى ميان[امام] جعفر صادق[] و ابن  بكير تبيين شده است.
[امام] جعفر صادق[] از شاگرد خود مى پرسد: چگونه پيامبر[] مى توانست پيام خود را 
به تمام نوع بشر برساند، در حالى كه در مدينه اقامت داشته است؟ ابن  بكير پاسخ را نمى داند 
و امام توضيح مى دهد: به فرمان خدا، جبرئيل زمين را با پرى از بال خود از جاى  كند و آن 
را براى محمد[] باال  آورد، به نحوى كه مانند كف دستش در برابر وى باشد. بدين ترتيب، 
او مى توانست به تمام مردم جهان بنگرد و هر گروه را به زبان خود ايشان مورد خطاب قرار 
دهد (و احتماًال هر گروهى مى توانست او را ببيند)2. محتمل است كه امامان نيز مى توانستند 

انسان ها را به همين شيوه ببينند. 
در حالى كه قواى فرابشرى ائمه[] ارتباط نزديكى با معرفت ايشان از امور نهان دارد، در 
برخى تبيين ها بر يك جنبه بيش از جنبه هاى ديگر تأكيد شده است. در مثال زير، اين قواى 
رؤيت ايشان است[كه بر آن تأكيد شده است]: هنگامى كه مبصر بياع الزوطى3 به خانة امام 
باقر[] آمد و بر در كوفت، در را مستخدمه اى جوان گشود. مبصر دست بر سينة او نهاد 
و از او خواست تا امام را از حضورش مطلع سازد. در آن لحظه، امام باقر[] كه در انتهاى 
ديگر خانه بود، به وى گفت وارد شود و فرمود: «اگر اين ديوارها ديد ما را مى پوشاندند، 

Crow, «The Death of alـI;Iusayn», p. 92. :ح24. هم چنين نك
1.  ابن  قولويه، كامل  الزيارات،542؛ مجلسى، بحار ،25/ 375، ح24 و بحرانى، برهان،351/3، ح2 (تا آيه34:28). 
اين باور را كه ديگران بايد هميشه امام را ببينند، نمى توان به سادگى با غيبت او جمع كرد. بنابراين ممكن 

است احاديثى از اين نوع، مقدم بر غيبت باشند. 
2.  قمى، تفسير،2/ 202ـ203 (تا آيه34:28) و بحرانى، برهان،3/ 351، ح1. نسب ابن  بكير در اين جا به اشتباه 

الدجانى (الرجانى) داده شده است.
3.  شايد او همان بشر بياع زوطى باشد كه از او در زمره شاگردان [امام] باقر [] اشاره شده است (طوسى، 

رجال، 108، ح6).
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آن گاه كه ديدگان شما را مى پوشاندند، شما و ما [يعنى امامان] يكسان بوديم». اين توبيخ 
ضمنىِ رفتار گستاخانة مبصر با اين پوزش روبه  رو شد: «من فقط مى خواستم اعتقاد خود را 

محكم سازم»1.
مثال ديگر، ما را به دورة پس از انتصاب امام رضا[] به واليت  عهدى از سوى مأمون 
مى برد. يكي از خوارج تصميم مى گيرد كه امام رضا[] را بيازمايد و اگر از پاسخ هاى امام 
رضا[] راضى نشد، او را بكشد. او مسلّح به خنجرى زهرآگين كه آن را در آستين خود 
پنهان ساخته است، به نزد امام رضا[] مى آيد. امام رضا[] قول مى دهد كه پاسخ 
پرسش هاى وى را بدهد، به شرط آن كه اگر پاسخ ها را قانع كننده يافت، شيئى را كه در 
آستين خود پنهان ساخته است، بشكند. خارجى، متحير، خنجر را بيرون مى كشد و آن را 

مى شكند.2 در اين مورد بر معرفت خاص امام رضا[] تأكيد شده است.
امامان قادرند اجنه را ببينند؛ هر چند به دليل آن كه بدن هايشان شفاف و لطيف است،3 
على القاعده در چشم انسان ناديدنى هستند. اجنه براى يافتن پاسخ هاى فقهى خود به نزد 

امامان مى آيند و بيشتر به عنوان خدمة ايشان رفتار مى كنند.4
هر چند فرشتگان از جوهرى ساخته شده اند كه همان كيفيات جوهرى را دارد كه اجنه از آن 

1.  ابن  شهرآشوب، مناقب،182/4 (در احاديث ديگر از آغاز توضيح داده شده است كه شاگرد خواهان آزمودن 
قواى امامان است؛ براى مثال، نك: خصيبى، هداية،250). در روايت هاى ديگر از اين حديث، شخص مورد 
بحث ابوالصباح الكنانى (راوندى، جرائح،5/ 272ـ273، ح2؛ إربلى، كشف،2/ 355 و مجلسى، بحار،96/ 
ح56)  اثبات،304/5،  عاملى،  و  مشارق،90  (برسى،  استنساخ)  در  (اشتباه  ميسر  يا  ح40)  248ـ 249، 
مى  باشد. در روايتى مشابه، [امام] صادق [] شاگرد خود را به دليل لمس شهوت آلود يك مستخدمه 
سرزنش مى كند، هر چند امام در زمان وقوع اين امر در خانه حضور نداشته است (صفار، بصائر،243، ح2؛ 
اعالم،275؛  طبرسى،  داليل، 115؛  طبرى،  ح87؛  اثبات،381/5،  عاملى،  ح29؛  بحار،97/ 71،  مجلسى، 

ابن  شهرآشوب، مناقب،226/4).
2.  راوندى، جرائح،2/ 766ـ767، ح86؛ مجلسى، بحار، 99/ 55، ح67 و خالصه  شده در بياضى، صراط، 

198، ح 20.
َرْونَُهْم. فقط در ايام سليمان  يُلُه ِمْن َحْيُث َال َت ِب َراُكْم ُهَو َوَق 3.  طبرسى، مجمع  البيان،38/8؛ تا آيه 7:27إِنَُّه َي
براى  بتوانند  تا  بخشيد  جسمانى  قدرت  ايشان  به  و  ساخت  (كثيف)  كدر  را  ايشان  اجسام  خدا  كه  بود 
سليمان كار كنند؛ (طبرسى، مجمع  البيان،38/8 و Gimaret, Lecture, p. 341 تا همين آيه. پس از مرگ 
 Gimaret, Lecture, سليمان آن ها به حالت نخستين خود بازگرديدند؛ رازى، مفاتيح،175/22، نقل شده در

p. 615 (تا آيه21:82)؛ رازى، مفاتيح، ج7، منقول در164ـGimaret, Lecture, p. 162، تا آيه2: 275.

4.  براى مثال نك: روايات گردآورى  شده در صفار، بصائر، 95ـ103.
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ساخته شده اند، پرسش از اين كه آيا ائمه مى توانند فرشتگان را ببينند، پاسخ روشنى ندارد.1 
گفته شده است، هنگامى كه پيامبر رحلت فرمود، جبرئيل و ديگر فرشتگان به زمين فرود 
آمدند؛ چشمان على[] باز بود (فتح الميرالمؤمنين بصره) و او ديد كه ايشان در غسل 
پيامبر، نماز گزاردن بر بدن وى و حفر قبر او به وى پيوسته اند. آن گاه گوش هاى وى گشوده 
شد (فتح الميرالمؤمنين سمعه) و او شنيد كه فرشتگان به پيامبر مى گويند: او[يعنى، على] 
ديگر هرگز با چشمان خويش آن ها را نخواهد ديد (انه ليس يعايننا ببصره بعد مّرتنا هذه). 
پس از مرگ على[]، حسن[] و حسين[] فرشتگان را ديدند كه جسد پدرشان را 
 []وفات كرد، حسين []مى شويند و پيامبر به ايشان كمك مى كند؛ هنگامى كه حسن
فرشتگان را ديد كه جسم برادرش را مى شويند و پيامبر[] و على[] به ايشان كمك 
مى كنند. بر[جنازة] حسين[] نيز فرشتگان، محمد[]، علي[] و حسن[] حضور 
يافتند. اين الگو با هر امام جديدى تكرار مى شود: او فرشتگان، پيامبر و امامان قبلى را 
مى بيند كه آداب كفن و دفن پدر او را انجام مى دهند.2 همين كه امامى به امامت مى رسد، 

فرشتگان ديگر براى وى ديدنى نيستند.
شايد اين باور كه امام حاضر نمى تواند فرشتگان را ببيند با  نظرية امامى محدَّث بودن 
امام (كسى كه فرشتگان وى را خطاب مى كنند) ارتباط داشته باشد. بر اساس اين  نظريه ، 
خاص  امتياز  شود،  دريافت  وى  ديدن  با  هم  و  فرشته  صداى  شنيدن  با  هم  كه  وحى اى 
انبياست؛ امامان معرفت را فقط از طريق شنوايى دريافت مى كنند (الهام)3. شايد احساس 

1.  مقايسه كنيد با: بيان شيخ مفيد (م413هـ. ق/1022م.) كه خدا گاهى فرد رو به موت را با تقويت قدرت 
 Sourdel, و اوايل، 48  مفيد،  ببيند؛  را  فرشتگان  لطيف  و  شفاف  بدن هاى  كه  مى سازد  قادر  وى  بينايى 
L›irnarnisme», p. 280, McDermott, Mufid, p. 272». نظريه جسمانى بنيادين اين نكته آن است 
 Vemet, كه پرتوهاى نور از چشم آغاز مى شود و به سوى شىء مى رود و نه برعكس؛ مقايسه كنيد با
Mathematics», p. 483». هنگامى كه يكى از مخالفان برجسته پيامبر، عبداهللا بن ابى  امية مخزومى، 
خواست فرشته اى كه پيام محمد  را تأييد مى كند به وى نشان داده شود، پيامبر پاسخ داد كه حتى اگر 
بينايى كافران تقويت مى شود و ايشان مى توانستند فرشتگان را ببينند، تصور مى كردند آن چه مى بينند، 
و  ح1  بحار،171/99،  مجلسى،  احتجاج،31؛  طبرسى،  تفسير، 505؛   ،[][امام]عسكرى) است؛  انسان 

بحرانى، برهان،2، ح1، تا آيه 17: 95ـ90.
2.  صفار، بصائر، 225، ح17.

3.  اين نكته در «Kohlberg, «Muhaddath بيشتر مورد بحث قرار گرفته است.
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شده است كه اگر امام نمى تواند فرشته اى را كه از وى معرفت الهى را دريافت مى كند 
ببيند، آن گاه در هر موقعيت ديگرى هم نمى تواند وى را ببيند؛ اما نشانه هايى هست كه اين 
تنها ديدگاه نيست؛ براى مثال، [امام] جعفر صادق[] مى گويد، فرشتگان از خانة امامان 
بازديد مى كنند و دست شان را تكان مى دهند. وقتى از او پرسيده مى شود كه آيا فرشتگان 
بر ايشان نيز ظاهر مى شوند، پاسخى غيرمستقيم مى دهد: «آن ها با فرزندان ما مهربان تر 
از خود ما هستند1». امام صادق[] اين را نيز مى گويد كه هنگامى فرشتگان از خانة او 
بازديد مى كنند، گاهى بعضى پرهاى خود را جا مى گذارند.2 پرسش از اين كه آيا امامان به 
واقع فرشتگان را در چنين مواردى مى بينند، بار ديگر بدون پاسخ مى ماند. در جاى ديگر، امام 
صادق[] از امامانى سخن مى گويد كه معرفت را از مخلوقى بزرگ تر از جبرئيل و ميكائيل 

مى گيرند و ايشان او را با چشمان خود مى بينند.3
نوع خاصى از قوة رؤيت فرابشرى، توانايى ديدن در تاريكى است. اغلب اين توانايى را به 
ذوالقرنين نسبت مى دهند. به گفتة [امام] على[]، او در شب نيز مى توانست مانند روز 
ببيند.4 همين توانايى به پيامبر نيز نسبت داده شده است.5 او مى توانست آن چه را در پشت 
بنابراين  و  مى ديد6  بود  روبه  رويش  را  آن چه  كه  ببيند  وضوحى  همان  به  دارد  قرار  سرش 

1.  صفار، بصائر،90، ح1و 92، ح9؛ هم چنين نك: راوندى، جرائح،850/2 ـ851، ح65 و مجلسى، بحار،99/ 
186، ح30.

2. صفار، بصائر،90، ح2و91، ح5 و93، ح13و94،ح20. عبارات مشابهى به [امام] زين العابدين[] (ص91ـ92، 
ح6) و [امام] باقر[] (ص91، ح3) نسبت داده شده است؛ بحرانى، برهان،110/4، ح7 (تا آيه41:30)، 

ص91، ح7 و ص92، ح8..
3.  صفار، بصائر،231، ح1. هم چنين نك: صفار، بصائر، 232، ح 4، 5 و 7.

4.  عياشى، تفسير،2/ 341، ح78 تا آيه18:85؛ مجلسى، بحار،12/ 198، ح28؛ بحرانى، برهان،2/ 483، ح24 
([امام] على [] عبارت «بسيط له فى النور» را چنين توضيح مى دهد كه ذوالقرنين مى توانست در شب 
نيز مانند روز ببيند)؛ طبرسى، مجمع  البيان،16/ 196؛ مجلسى، بحار، 12/ 172؛ ابن  بابويه، اكمال،373 و 
 AmirـMoezzi, Guide divin, p. 237, with note 503 = Divine .16مجلسى، بحار،12/ 193ـ194، ح
Guide, p. 94, 209 را نيز ببينيد. در ميان علماى امامى در مورد اين كه آيا ذوالقرنين پيامبر بود اختالف 

وجود دارد (نك: متون مورد اشاره در مجلسى، بحار،12/ 172، 180ـ182، 210ـ212).
5.  قضاعى، تاريخ،162 و نبهانى، وسائل،47. براى مثال هايى از اين امر كه صوفيان مى توانستند در شب 

.Gramlich, Wunder, p. 168 :ببينند، نك
6.  صفار، بصائر، 419، ح4، 5 و 7؛ قضاعى، تاريخ،162؛ راوندى، جرائح،507/2، ح20؛ مجلسى، بحار،17، 
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مى توانست آنان را كه در نماز پشت سرش صف بسته بودند، به همان وضوح كسانى كه 
در برابرش بودند ببيند.1 امامان  نيز مى توانند آن چه در پشت سرشان و در برابرشان قرار 

دارد ببينند.2
به انبيا و امامان فقط قواي رؤيت مخصوص عطا نشده بود؛ ايشان قادر بودند از ديده  شدن 
از سوي ديگران نيز بگريزند. اين توانايي به ويژه در زمان هاي خطر، به كار گرفته مي شد. 
داستاني نمونه وار در اين مورد به وليد بن مغيره مربوط مي شود كه تصميم داشت پيامبر را به 
قتل برساند. او به جايي آمد كه محمد[] نماز مي گزارد و صداي او را شنيد، اما نتوانست 
سوي  به  بزرگي  سنگ  مي خواست  ابولهب،  همسر  ام  جميل،  كه  هنگامي  ببيند.3  را  وي 
محمد[] پرتاب كند، نتوانست پيامبر را ببيند؛ پيامبر (براي ابوبكر) توضيح داد كه خدا 
حجابي بين وي و آن زن قرار داده بود.4 ديگر دشمنان دچار كوري موقت مي شدند5 يا با 
جانوران شرير روبه  رو مي گرديدند.6 خدمت گزاري كه خليفة منصور به وي دستور قتل[امام] 
جعفر صادق[] را داده بود، نتوانست مأموريت خويش را به انجام برساند؛ امام از خدا 
حمايت خواست و شيئى مانع ديد آن خدمت گزار گرديد.7 هنگامي كه خانة [امام] حسن 

،299، ح10؛ راوندى، قصص،299، ح10 و ابن  شهرآشوب، مناقب،124/5.
َبَك ِفى  َراَك ِحيَن َتُقوُم َتَقلُّ 1.  طبرسى، جامع،13/ 144، سيوطى، (از مجاهد تا آيات 218ـ :26 :219الَِّذى َي

اِجِديَن؛ طبرسى، مجمع،19/ 189؛ فيض، صافى،4/ 54؛ قرطبى، جامع،13/ 144 و سيوطى، درّ، 5/ 183. السَّ
2.  صفار، بصائر،420، ح6، و421، ح12؛ طبرسى، احتجاج،437.

3.  طبرسى، اعالم،30 و بحرانى، برهان، 5، ح4 (تا آيه 36:9).
عاملى،  اعالم،30؛  طبرسى،  نك:  هم چنين  ح70.   ،475 اثبات،  عاملى،  و  قرب  االسناد،140  حميرى،    .4
اثبات،605/5 ـ606، ح280 و بحرانى، برهان،4/ 519، ح2 (تا آيه 111:4) (هر دو از سعدبن  عبداهللا، بصائر 
الدرجات). در مورد احاديث سنى نك: منابع داده  شده در .Rubin, «Abu Lahab», p. 20~ note47 يك 
مانع (كه به عنوان سد توصيف شده است، نك: آيه 36:9) در جلو و پشت دشمنان محمد قرار داده شده 
بود كه ديدن او را ناممكن مى ساخت؛ او سپس بر سر ايشان خاك مى ريخت. طبرسى، احتجاج،213 و 

بحرانى، برهان،4/ 4، ح1.
5.  مثًال هنگامى كه پيامبر با ابوبكر وارد غار شد، تعقيب كنندگان ايشان كور شدند؛ (طبرسى، مجمع،10/ 64 

(تا آيه9:40)؛ عاملى، اثبات،2/ 62، ح383). هم چنين نك: مقاتل، تفسير،171/5.
6.  طبرسى، مجمع،23/ 7 (تا آيه 36:9) و عاملى، اثبات،2/ 75، ح 405 و طبرسى، اعالم،29.

7. صفار، بصائر،494ـ 495، ح1؛ حلى، مختصر،8 ـ 9؛ مجلسى، بحار،16/97 و كلينى، كافى،559 ـ560، 
ح12 و عاملى، اثبات، 344/5 ـ 345، ح20. بحرانى، مدينه،239/3ـ240، ح18. روايت تا حدى متفاوت 
نك:  شدن  نامرئى  مورد  در  بيشتر  مثال هاى  (براى  است  شده  نقل   Gramlich, Wunder, p. 219 در 
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عسكري[] از سوي حاميان برادر وي جعفر (موسوم به كذاب) مورد حمله قرار گرفت 
و غارت شد، پسر شش  سالة او (امام دوازدهم) بر دشمنان وي نامرئي گرديد، از مياِن در 

گذشت و ناپديد شد (غيبت)1.

2. معجزات مربوط به رؤيت
احاديث معجزات مربوط به رؤيت، بخشي از مجموعة غني احاديث اعجازي امامي را تشكيل 
مي دهد. اين احاديث را بايد در زندگي نامه هاي فردي امامان و در مجموعه هاي احاديث 
دوازده  و   []رسول  اهللا محمد  معجزات  به  صرفاً  كه  هست  نيز  آثاري  كرد.  پيدا  امامي 
امام[] اختصاص يافته است.2 واژة رايج براي اين قبيل خرق عادات، معجزه است. اين 
تصادفي نيست؛ با به  كارگيري واژه اي كه در وهلة اول براي معجزات انبيا به كار گرفته 
مي شد، اين نكته بيان مي گردد كه هم معجزات انبيا و هم معجزات امامان در خدمت يك 
هدف هستند: نشان دادن صفات فرا انساني ايشان و اثبات آن كه ايشان واقعاً همان  اند كه 

ادعا مي كنند (يعني نبي يا امام).3
دو معجزه  مربوط به رؤيت وجود دارد: وادار كردن ديگران به ديدن غيب و بيناساختن نابينا.

حلى،  و   3 و  ح2   ،495 بصائر،  صفار،  در   []صادق [امام]  مورد  در  ديگر  روايت  دو  ص218ـ221). 
مختصر،9 نقل شده است.

1.  ابن  بابويه، اكمال،373؛ مجلسى، بحار،102/ 47، ح33 و بحرانى، مدينه،5/ 249، ح121. اين ناپديد شدن 
ممكن است همان باشد كه غيبت صغرى را آغاز كرد. براى يافتن تاريخ هاى تولد گوناگون امام دوازدهم 

.Modarressi, Crisis, p. 77, note 123 :نك
 Andrre, Person, p. نك:  كل،  در  معجزات  براى   .AmirـMoezzi, «Savoir» نك:  نوشته ها  بررسى  براى    .2
,Gramlich, Wunder, passim; van Ess, Theologie, index, s.v. «Wunder»; Adang ;123ـ92 
 McDermott, :براى معجزات در نظريه شيعى امامى، نك Muslim Writers, index, s.v. «miracles».

.AmirـMoezzi, «Savoir» و به ويژه Mufid, index, s.v. «Miracle»

 Sourdel,اوايل،40ـ41؛ مفيد،  نك:  دهد،  انجام  معجزاتى  مى تواند  كه  باور  اين  مورد  در  بحث  براى    .3
L›imamisme», p. 275، McDermott, Mufid, p. 112; cf. Madelung, «Imiimism», p. 24». پيش تر 
يادآورى شده بود كه به گفتة اشعرى، گروهى از شيعه به اين باور معتقد بودند (اشعرى، مقاالت،125/5، 
نقل شده در Modarressi, Crisis, p. 45, note 150). بنى  نوبخت كه عمدتًا نظريات معتزلى داشتند، آن را 

.(Modarressi, Crisis, p. 44مفيد، اوايل،40 و) رد مى كردند
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2ـ1. واداركردن ديگران به ديدن غيب
نقل شده كه يك معجزه از اين نوع، هنگامي روي داد كه پيامبر و ابوبكر در آغاز سفر خود از 
مكه به مدينه به غاري پناه بردند. پيامبر، جعفربن  ابي طالب و همراهان وي را در كشتي روي 
درياهاي طوفاني ديد و به ابوبكر آن چه را ديده بود گفت. هنگامي كه ابوبكر خواست خود اين 
را ببيند، پيامبر چشمان وي را مسح كرد و به وي گفت: «بنگر!» ابوبكر كشتي و محل اقامت 
اهل مدينه را نيز ديد. با خود گفت: «اكنون باور دارم كه تو ساحري». پيامبر كه افكار وي را 
مي خواند، گفت: « تو آن كسي هستي كه صدق آن چه را گفته شده است، مي پذيرد»1. نكتة 
پنهان اين نظر كنايه  دار آن است كه ابوبكر، دو بار عليه پيامبر تخلف كرده است: نخست با 
ترديد در آن چه محمد گفته بود كه ديده است، و دوم، با توضيح معجزه به عنوان «سحر». 

در مورد برخي از امامان روايات مشابهي نقل شده است. هنگامي كه جابر بن يزيد از [امام] 
باقر[] دربارة آية 75 سورة انعام پرسيد، امام دست خود را باال برد و از جابر خواست كه 
سرش را باال ببرد. جابر به باال نگريست و ديد كه سقف خانه اي كه در آن سكونت دارند 
ترك برداشته است. از ميان ترك نگريست و نور خيره كننده اي را ديد. امام توضيح داد كه 
اين گونه بود كه ابراهيم، ملكوت آسمان ها و زمين را ديد. سپس به جابر گفت به زمين بنگرد 
و پس از آن سر خود را باال بياورد. هنگامي كه جابر به باال نگريست ديد كه ترك ناپديد شده 
است.2 در روايتي طوالني تر، داستان چنين ادامه مي يابد كه [امام] باقر[] جابر را به خانة 
ديگري هدايت مي كند. آن جا امام لباس خود را عوض مي كند و شاگرد را به سفري مي برد 
كه در طول آن، جابر ظلماتي را كه ذوالقرنين از ميان آن گذشته بود، چشمة آب حياتي را 
كه خضر از آن نوشيده بود و پنج جهاني را كه مانند جهان ما هستند مي بيند. امام توضيح 

 AmirـMoezzi, Guide divin, p. 2381.  صفار، بصائر،422، ح14 و مجلسى، بحار،71/19، ح23 كه در 239ـ
و يادداشت Divine Guide, p. 95, 210 = 508 مورد بحث، تجزيه و تحليل قرار گرفته است. روايت اندكى 
متفاوت در قمى، تفسير؛ عاملى، اثبات،143، ح576 و بحرانى، برهان،125/2ـ126 نقل شده است. اين 
عبارت در ويرايش نجف تفسير قمى وجود ندارد، در حالى كه بايد در ج5، ص290، خط 6 (تا آيه9:40) 
آمده باشد. از آن جا كه در اين روايت تفسير موهنى از لقب ابوبكر (صديق) شده است، ممكن است حذف 
آن نتيجه سانسور بوده باشد (در اين مورد نك: 45 ـAsher, Scripture, p. 39ـBar). هم چنين نك: صفار، 

بصائر، 422، ح13 و عاملى، اثبات،5 / 595 ـ596، ح260.
2.  ابن  شهرآشوب، مناقب،4/ 194؛ فيض، صافى،132/2 و مشهدى، تفسير،4/ 363 (تا آيه 6:75).
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مي دهد كه اين ها ملكوت زمين هستند كه ابراهيم نديده بود.1 سپس به جابر گفته مي شود 
كه چشم خود را ببندد. امام وي را با دست مي گيرد و هنگامي كه چشم خود را باز مي كند 
درمي يابد كه به خانه اي بازگشته اند كه سفر خود را از آن آغاز كرده بودند. امام لباس هاي 
قبلي خود را مي پوشد و هر دو به خانة نخست باز مي گردند. كل سفر سه ساعت طول كشيده 
بود2. اين امر كه امام مي تواند جاهايي را كه بر ابراهيم پوشيده مانده بود ببيند و به ديگران 

نشان دهد، متضمن برتري او بر ابراهيم است.
در اين روايت، جابر نخست با تقويت بينايي اش و سپس با انتقال فيزيكي به مكان هاي 
دوردست آن مكان ها را مي بيند. در روايات ديگر، اين روش نخست است كه شرح داده 
شده است. صالح  بن سعيد روايت مي كند كه امام دهم علي الهادي[] را ديده و حيرت 
خود را از منزلگاه نامناسب امام بيان كرده است.3[امام] هادي[] در پاسخ با دست خود 
اشاره اي مي كند و صالح باغ هاي زيبا و سرسبز را با زناني به عطر آغشته و جواناني به زيبايي 
مرواريد هاي پنهان (قرآن كريم، 52:24)، پرندگان، غزاالن و نهرهاي جاري مي بيند. صالح 
ادامه مي دهد: «چشم من لعن و نابينا شده است و چشمم از ديدن عاجز است». امام به وي 

گفت مكاني كه هم  اكنون ديده اند، آمادة استقبال از امامان است.4
در روايتي ديگر، [امام] علي زين العابدين[] از ابوخالد كابلي مي پرسد كه آيا دوست دارد 

1.  نك: مجلسى، بحار،96/ 281 (توضيحات).
2.  صفار، بصائر،404ـ 405، ح4؛ عاملى، اثبات،285/5ـ287، ح36؛ مفيد، اختصاص،317 ـ 318؛ مجلسى، 
بحار،96/ 280ـ281، ح82 و بحرانى، برهان،532. صفار به روايات ديگرى اشاره مى كند كه توانايى امام 
را در انتقال خود و ديگران به مكان هاى دوردست نشان مى دهد (بصائر،397ـ407)؛ فقط در حديثى كه در 
اين جا نقل شده، امام نخست لباس خود را عوض مى كند. براى استفاده از لباس در انجام معجزات، نك: 

.Gramlich, Wunder, p. 233237ـ

3.  بر اساس روايت طبرسى، اعالم  الورى، اين در روزى بود كه امام رسيده بود (احتماًال به سامرا، در سال 
233هـ ق/848م.).

4.  صفار، بصائر،406، ح7 و 407، ح11 و مجلسى، بحار،132/100ـ133، ح15. روايت تقريبًا مشابهى در 
كلينى، كافى،1/ 498، ح2؛ طبرسى، اعالم، 365ـ366؛ عاملى، اثبات،214/6؛ راوندى، خرائج،680/2ـ681، 
ح10 و مجلسى، مرآة،115/6 يافت مى شود. مجلسى تفسيرهايى از اين حديث ارائه مى كند كه يكى 
از آن ها آن است كه خدا بينايى صالح را موقتًا تقويت كرد و بدين ترتيب او را قادر ساخت، بنده هاى 
لطيف ايشان را ببيند كه ادراك آن ها معموًال براى فانيان معمولى منع شده است (بحار،100/ 133ـ135 

و مرآة،6/ 115ـ117).
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بهشت را ببيند؛ آن گاه كه ابوخالد پاسخ مثبت مي دهد، امام چشمان وي را مسح مي كند و 
ابوخالد خود را در بهشت مي يابد. پس از مدتي دوباره مي نگرد و مي بيند كه به خانة امام 
بازگشته است.1 هنگامي كه منخل  بن علي، امام نهم، محمد جواد[] را در سامرا ديد از 
وي درخواست پولي كرد تا بتواند به اورشليم برود. امام به وي صد دينار داد و به وي گفت 

چشمانش را ببندد. هنگامي كه منخل چشمان خود را بازگشود، خود را در اورشليم يافت.2
 در روايات ديگر، امام مردم گوناگون را به ديدن و شنيدن صداى كسانى كه مرده اند قادر 
مى سازد. وقتى مرد جوانى از طايفة بنى  محزوم به على[] از اندوه خود در مرگ برادر 
گفت، على به وى پيشنهاد كرد كه اين برادر را به وى نشان دهد. هر دو بر سر مزار برادر 
رفتند و على سحابى بر تن كرد؛3 يعنى همان جامه يا بردى كه پيامبر بر تن مى كرد. على 
چيزى زمزمه كرد و آن گاه به قبر ضربه اى زد؛ با اين كار برادر درگذشته از زمين برخاست و 

1.  طبرى، داليل  اإلمامة،90؛ عاملى، اثبات،257/5، ح64 (از محمد بن   جرير بن  رستم  طبرى، كتاب مناقب 
فاطمه و ولدها)، بحرانى، مدينه،74/3ـ 75، ح23 (از اثرى از محمدبن  جرير طبرى). براى ابوخالد كابلى، نك: 
.«Capezzone, «Abiura ;31ـvan Ess, Haresiographie, p. 29 در حديث آمده است كه ابوخالد در ابتدا 
پيرو محمد بن   حنفيه بود و سرانجام، هنگامى كه امام زين العابدين او را «كنكر» خطاب كرد ـ لقبى كه 
مادرش به وى داده بود و هيچ كس ديگرى نمى دانست ـ ، قانع شد كه امام زين العابدين[] امام واقعى 
است؛ خصيبى، هداية،221ـ222 و 226؛ عاملى، اثبات،253/5ـ254، ح54؛ طبرسى، اعالم،259؛ راوندى، 
احتجاج/1، 261ـ262، ح6؛ مجلسى، بحار،92/ 95، ح24 و 97، ح48؛ ابن  حمزه، ثاقب المناقب (مقايسه 
كنيد با تهرانى، الذريعة،5، ح8)؛ بحرانى، مدينه،3/ 127، ح94 (پدر ابوخالد به همسرش مى گويد كه پسرشان 
را، پس از آن كه وى را وردان مى نامد، كنكر خطاب كند)؛ بياضى، صراط،180/2ـ181. مقايسه كنيد با كشى، 
 Capezzone, رجال؛ مجلسى، بحار،94/92ـ 95، ح23 و 46/96، ح47؛ عاملى، اثبات،251/5، 49، ترجمه
؛6 ـ Abiura», p. 5» بحرانى، مدينه،3/ 75، ح24 (از محمد بن   جرير طبرى). به نظر مى رسد كه اين يك 
شيوه ادبى سنتى باشد: هنگامى كه مردى از يمن به نزد [امام] صادق[] آمد، امام او را سعد خطاب كرد ـ 

نامى كه مادرش به وى داده بود و هيچ كس ديگرى از آن آگاه نبود ـ (طبرسى، احتجاج،352).
2.  طبرى، نوادر،181، ح5.

3.  در روايتى از بصائر كه در بحار نقل شده، چنين آمده است. در نسخه چاپى بصائر و نيز نزد ابن  شهرآشوب، 
نام  هداية،69.  خصيبى،  با:  كنيد  مقايسه  است.  آمده  السحاب)  (اشتباه  المستجاب  شكل  به  كلمه  اين 
 Lane, نك:  مى شد.  ديده  ابر  مانند  هوا  در  زيرا  مى شود،  داده  پيامبر  عمامه  به  بيشتر  (ابر)  السحاب 
Lexicon, s.v.. گفته مى شود كه پيامبر اغلب عمامه خود را روى سر على قرار مى داد (نك: مجلسى، 
بحار،250/16ـ251 و203/20 و 297/38 و 91/ 88) و سپس از هر امامى به امام ديگر رسيده است 
 Cf.:قرار گرفت (مجلسى، بحار،103/ 15 و 36). مقايسه كنيد با []تا اين كه در اختيار [امام] مهدى

Kister, «Turban», p. 220 با يادداشت 16.
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كالمى به پارسى گفت.1 على از او پرسيد: «آيا تو عرب نمردى؟» و مرد پاسخ داد: «بلى، اما 
ما در پيروى سنت اين و آن2 مرديم و زبانمان وارونه شد».3 

مدتى پس از مرگ پيامبر، على[] به عمر اطالع داد كه تازه از مالقات با محمد[] و 
 []گروهى از فرشتگان بازگرديده است. هنگامى كه عمر ناباورى خود را بيان كرد، على
به وى گفت چشم هايش را ببندد، و سپس سه بار آن ها را مسح كرد. وقتى عمر چشم خود را 
گشود، پيامبر را به همراه گروهى از فرشتگان ديد. على[] به وى گفت كه چشم هايش را 
ببندد و هنگامى كه چشمش را بازگشود، محمد[] و فرشتگان ناپديد شده بودند4. پس از 
مرگ على[]، برخى از شاگردان وى (از جمله ُرشيد حجرى) اشتياق خود را براى[ديدن] 
وى بيان كردند. حسن[] پرده اى را كه روى يكى از درها بود باال برد و به حاضران گفت: 
«بنگريد (انظروا)، در اين خانه كيست؟» على[] آن جا نشسته بود. حسن[] پرده را 

انداخت.5
هر چند معموالً پيامبر و امامان به نحوي نشان داده شده اند كه به يك سان قادر به رؤيت غيب 
هستند، دست كم يك روايت وجود دارد كه حاكي از آن است كه اين توانايي فقط به پيامبر 
 []پيامبر قبل از ترك تبوك به علي ،[]اختصاص دارد. به گفتة [امام] زين العابدين
اطمينان داد كه وقتي خود (محمد[]) دور است، خداوند به جبرئيل فرمان خواهد داد كه 
زميني را كه وي بر آن گام برمي دارد و زميني كه علي[] (در مدينه) بر آن ايستاده است 

1.  اين كلمه به شكل«ر ـ م ـ اى ـ ك ـ آ» يا «و ـ م ـ اى ـ ك ـ آ» داده شده است.
2.  در برخى نسخه ها آمده است: «على سنت فالن و فالن».

مناقب،340/2؛  ابن  شهرآشوب،  و 195/91ـ196؛  ح39  بحار،230/6،  مجلسى،  ح3؛  بصائر،273،  صفار،    .3
مجلسى، بحار،30/27ـ31. روايت كوتاه ترى در بياضى، صراط،1/ 105 آمده است؛ در آن جا گفته مى شود 
 BarAsher, :كه اين زبان، زبان دوزخيان است. در اين مورد كه فالن اشاره اى است به سه خليفه، نك
Scripture, index, s.v. هم چنين نك: فصلى در بصائر تحت عنوان «امامان به ديدار مردگان مى روند و 

مردگان به ديدار ايشان مى روند»، ص274ـ282.
4.  طبرى، نوادر،50 ـ51، ح19. پس در اين حديث، هم [امام] على[] و هم عمر قادر به ديدن فرشتگان 

هستند.
5.  راوندى، احتجاج/810 ـ811، ح19؛ عاملى، اثبات،152/5، ح15 و بحرانى، مدينه،2،/187ـ 188، ح35. به 
همين نحو در برسى، مشارق،88. در برخى تقريرها، هنگامى كه امام با مرده سخن مى گويد شاگرد حاضر 

است، اما نمى تواند آن ها را ببيند (براى مثال نك: كلينى، كافى،243/3، ح1 و 2.
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را برافرازد و رؤيت علي[] را تقويت كند تا علي[] همواره بتواند محمد[] و اصحاب 
او را ببيند1 (و صدايشان را بشنود). مردي كه اين سخن را از امام زين العابدين[] شنيده 
بود فرياد برداشت: «چگونه ممكن است اين براي علي[] روي دهد؟ اين قدرت فقط 
به پيامبران عطا شده است.» امام پاسخ داد: اين معجزة محمد[] بوده است و نه كسي 
ديگر؛ هنگامي كه خدا زمين را براي علي[] برافراخت و نور ديدگان وي را تقويت كرد، 

در پاسخ به دعاي محمد[] بود.2

2ـ2.  بيناساختن نابينا
قرآن توانايي بيناساختن نابينا و شفاي جذامي را به مسيح نسبت مي دهد (49:3 و 110:5). 
بر اساس احاديث اماميه، مسيح اين توانايي را به برخي از حواريون خود منتقل كرد. يكي از 
حواريون نزد پادشاه روم برده شد و به وي جوان نابينايي را با چشمان از حدقه بيرون آمده 
(منكشف الحدقآل) نشان دادند. حواري دو فندق برداشت3 و آن ها را بر چشمان جوان نهاد 
و دعايي خواند؛ بينايي آن مرد بازگشت.4 دو حواري ديگري كه مي توانستند بيمار، نابينا و 
جذامي را شفا دهند از سوي مسيح به انطاكيه فرستاده شدند تا مردم آن جا را به ايمان به خدا 

فراخوانند. پادشاه بت پرست آن جا دستور داد كه ايشان را تازيانه بزنند.5
علماي اماميه تأكيد مي كنند كه قدرت شفاي معجز آسا كه به مسيح داده شده بود، به محمد 
و امامان نيز عطا شده است. هاشم  بن زيد6 مي گويد كه در زماني كه امام دهم، امام علي 

1.  عسكرى[]، تفسير،561 (تا آيه 2:114) و مجلسى، بحار،/ 237ـ238، ح24.
2.  عسكرى[]، تفسير،561 ـ562؛ مجلسى، بحار،21/ 238ـ239، ح24؛ طبرسى، احتجاج،330 و عاملى،   

اثبات،2/ 52 ـ53، ح361.
.(Lane, Lexicon, s.v) 3.  گفته مى شود فندق هندى، براى چشم بسيار مفيد است

4.  راوندى، قصص، ص268 و مجلسى، بحار،251، ح43.
5.  طبرسى، مجمع،14/23 (تا آيه36:20)؛ مجلسى، بحار،14/ 265 (از ثعالبى، تفسير). مقايسه كنيد با: طبرى، 
نوادر،12. گفته مى شود اليسا (اليشا) همان معجزات عيسى را انجام داد: روى آب راه رفت، مرده را زنده كرد 
و كور و جذامى را شفا بخشيد (مجلسى، بحار،401/13، ح8 كه از چند منبع نقل قول مى كند). در مورد 

.((Ez2, art. «Alisa›« (M. SeligsohnـG. Vajda :اين پيامبر نك
6.  در كتب معمول رجال به وى اشاره اى نشده است.
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الهادي[] شخص كوري (اكمه)1 را شفا بخشيد و در پرنده اي ساخته شده از گل رس دميد 
و آن را به پرنده اي زنده تبديل كرد، حاضر بوده است. هنگامي كه هاشم گفت كه تفاوتي 

بين امام و مسيح نيست، امام پاسخ داد: «من از اويم و او از من است».2
در اين روايت، امام و مسيح برابر نشان داده  شده اند. با اين همه، نظرية غالب آن است كه 
محمد[] و امامان[] برتر از مسيح هستند. بر اساس احاديث اماميه، از 73 حرفي كه 
اسم اعظم خدا (اسم اهللا األعظم) را تشكيل مي دهند دو حرف به مسيح داده شده بود. مسيح 
با كمك اين دو حرف مي توانست مرده را به زندگي بازگرداند و كور و جذامي را شفا بخشد. 

پيامبر و امامان، به نوبة خود، 72 حرف را در اختيار دارند.3
قدرت شفابخشي پيامبر و امامان از دوران زندگي ايشان فراتر مي رود. قطب الدين راوندي 

(م. 573 ق/1178ـ1177م.) مي گويد: 
بخشد،  شفا  خدا  اجازة  با  را  جذامي  و  كور  مي توانست  او[عيسي]  اگر  »
پس پيامبر ما و آل او نيز مي توانند. امروز، كور و جذامي به آرامگاه هاي 
ايشان[محمد[] و امامان] مي آيند و خداوند با بركت  بخشيدن به خاكي 
نور  ايشان  ديدة  به  شده اند،  دفن  آن  در   []امامان و   []محمد كه 
مي بخشد و جذام آن ها را رفع مي كند؛ اين را از خراسان تا بغداد و از كوفه 

تا حجاز مي دانند».4
روايات مربوط به توانايي محمد[] به بازگرداندن بينايي، بخشي از زندگي نامة وي در منابع 

1.  اين كلمه به معناى «كور»، «كور مادرزاد» و «شب  كور» است (Ullmann, WKAS, I, p. 367b). هم چنين 
نك: مقاتل، تفسير،1/ 277؛ طبرى، جامع،3/ 276ـ277؛ طبرسى، مجمع،3/ 86 ـ87 و مجلسى، بحار،14/ 
259 (تا آيه 3:49). طبرى ادعا مى كند (جامع،277ـ 278) كه اكمه آيه 3:49 به معناى «كور» است و با «قتاده» 
كه كور مادرزاد بود موافقت مى كند، كه اين به ويژه اشاره اى است به كسى كه كور مادرزاد است. به گفته طبرى، 
مخالفان عيسى ممكن است ادعا كرده باشند كه آن ها نيز مى توانند كور مادرزاد را درمان كنند، اما روشن است 

كه درمان نابينا معجزه است، زيرا هيچ پزشكى قادر به انجام آن نيست.
ح2390)؛  الذريعة،383/15ـ 385،  تهرانى،  با:  كنيد  (مقايسه  عيون  المعجزات  (منسوب)،  مرتضى  2.  شريف 

مجلسى، بحار،50/ 185، ح63، بحرانى، مدينه،27/5، ح40.
 Gramlich, Wunder, p. 3.  صفار، بصائر،208ـ209، ح3؛ مجلسى، بحار،4/ 211، ح5، و 11/ 68، ح25. به

6ـ164 نيز نگاه كنيد.

4.  راوندى، خرائج،2/ 921؛ مجلسى، بحار،17/ 259، ح4.
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سني و شيعي را تشكيل مي دهد.1 مثالً عثمان  بن حنيف2 روايت مي كند كه زماني كه مرد 
نابينايي به نزد پيامبر آمد و از شرايط خود شكايت كرد، حضور داشته است. پيامبر به وي 
گفت كه غسل كند و پس از آن دو ركعت نماز بگزارد و سپس از خدا بخواهد كه شفاعت 
محمد[] را بپذيرد و كوري را از چشم وي بردارد. آن مرد رفت و اندكي بعد بازگرديد، در 
حالي كه نابينايي اش از ميان رفته بود.3 در روايتي ديگر، پيامبر دعا مي كند كه به زني نابينا 
كه نزد خديجه[] بود بينايي عطا شود؛ درخواست او اجابت شد. خديجه[] يادآوري 
مي كند كه اين دعايي متبرك بود و پيامبر با تالوت آية 107:21 قرآن پاسخ داد: «ما تو را 
چونان رحمتي بر عالميان فرستاديم».4 هنگامي كه زني از پيامبر مي خواهد كه دختر وي را 
كه كور مادرزاد است شفا دهد، پيامبر با مسح چشمان دختر وي با تكه اي چوب (ظاهراً براي 
اجتناب از تماس مستقيم بدني) چنين مي كند5. در طول غزوة احد، يكي از چشمان قتادآل 
بن ربيع (يا قتادآل بن نعمان انصاري) از حدقه بيرون آمد. پيامبر آن را در دست خويش گرفت 
و به جاي خود برگرداند. از آن پس، اين چشم سالم ترين چشم قتادآل بود و قتادآل به «مردي 
شفاي  از  بزرگ تر  معجزه اي  را  اين   []علي گرديد.  مشهور  (ذوالعينين)  چشم»6  دو  با 

1.  روايات متعددى وجود دارد كه توانايى محمد [] را شفاى بيماران چشم بيان مى كند. يكى از بهترين آن ها 
به [امام] على [] مربوط مى شود كه دچار افتالميا (رمد) شده بود و هنگامى كه پيامبر در نبرد خيبر 
به چشم او دميد (يا آب دهان انداخت)، شفا يافت (ابن  بسطام، طب،80؛ عاملى، اثبات،2/ 147ـ 148، ح583؛ 
طبرسى، اعالم،99؛ مجلسى، بحار،21/21ـ22، ح17؛ عاملى، اثبات،110/2،ح506؛ راوندى، خرائج،160، 
ح249, مجلسى، بحار،13/18، ح36 و 21/ ح30؛ راوندى، قصص،347؛ ابن  شهرآشوب، مناقب،1/ 116؛ 
مجلسى، بحار،40/18، ح28؛ مقايسه كنيد با: طوسى، امالى،1/ 86؛ مجلسى، بحار،18/ 4، ح2؛ عاملى، 
اثبات،1/ 568 ـ 569، ح211؛ اربلى، كشف،1/ 213 (از ابن  حنبل و عاملى، اثبات،140/2، ح569). اين 
داستان اغلب در منابع تاريخى بيان شده است؛ براى مثال نك: طبرى، تاريخ، سرى اول، ص1579. براى 

.AmirـMoezzi, «DIn ‹Ali», p. 56آب دهان به عنوان ابزارى براى شفا، نك: 58ـ
2.  در برخى منابع به خطا آمده است، جنيد.

3.  راوندى، خرائج،55/1، ح88؛ مجلسى، بحار،13/18، ح32 و 5/94، ح6. اين داستان در  منابع سنى نيز 
نقل شده است. نك: منابع داده شده از سوى مصحح در راوندى، خرايج،55/1، ح6.

4.  ابن شهرآشوب، مناقب،83/1 و مجلسى، بحار،/17، ح45.
5.  ابن  شهرآشوب، مناقب،225/1 و مجلسى، بحار،416/16ـ417، ح1.

6.  ابن  شهرآشوب، مناقب،116/1؛ مجلسى، بحار،40/18، ح28 ( ابن  شهرآشوب و صفدى (نكت، ص38ـ39) 
عبد  ابن  در  مشابه  تقرير  دو  مى كند.  يادآورى  را  رويداد  اين  اوسى  خرنق  كه  مى كنند  نقل  را  آيه  دو 
نيز  است  داده  مصحح  كه  منابعى  و  تاريخ،156  قضاعى،  به  است.  آمده  1275ـ1276  استيعاب،  البر، 
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نابينا توسط عيسي دانست.1 هنگامي كه يكي از چشم هاي عبداهللا   بن انيس2 مجروح شد، 
پيامبر آن را مسح كرد و سالمت آن چشم بازگشت.3 در زمان قتل كعب  بن االشرف، رهبر 
بني  نذير، چشم محمد بن مسلمه از حدقه بيرون آمد و دستش قطع شد؛ پيامبر چشم و دست 
او را مسح كرد و هر دو به جاي نخست خود بازگشتند و اثري از جراحت باقي نماند.4 كنيز 
عبدالدار، موسوم به «زنيرا»، كه به اسالم مشرف شده بود، به همين دليل تحت شكنجه 
قرار گرفت تا اين كه ابوبكر او را خريد و آزاد كرد.5 پس از آزاد شدن، او كور شد.6 كافران 
مدعي شدند كه الت و عّزي وي را به آن دليل كه ديگر به آن ها ايمان نداشت، مجازات 

كرده اند. پيامبر بينايي وي را بازگرداند.7 
هنگامي كه جابر بن  عبداهللا، كه در آن زمان مردي پير بود، با [امام] محمد باقر[] در 
سنين جواني ديدار كرد، درودهاي پيامبر را به او رساند. جابر گفت كه محمد[] به او گفته 
 []است: «يك روز كور خواهي شد، اما بينايي تو باز خواهد گشت».8 در اين جا محمد

نگاه كنيد: راوندى، خرايج،42/1ـ43، ح50؛ مجلسى، بحار،9/18، ح12؛ راوندى، قصص،310؛ مجلسى، 
بحار،294/17، ح7 و250، ح3 و113/20، ح42؛ طبرسى، احتجاج،224؛ مجلسى، بحار،294/17، ح7؛ 
صفدى، نكت،37ـ 38؛ بياضى، صراط،54/1، ح25. در تقريرهاى ديگر، نام صحابى و غزوه داده نشده 

است (طبرسى، اعالم،28؛ راوندى، خرايج،32ـ33، ح30، هر دو؛ مجلسى، بحار،18/ 8، ح9).
1.  طبرسى، احتجاج،224؛ مجلسى، بحار،10/ 46، ح1.

2.  در مورد او نك: ابن  عبدالبر، استيعاب،869 ـ870؛ ابن  حجر، اصابه،15ـ17، ح4553.
مجلسى،  احتجاج،224؛  طبرسى،  ح28؛  بحار،40/18،  مجلسى،  مناقب،117/1؛  ابن  شهرآشوب،    .3

بحار،294/17، ح7؛ عاملى، اثبات،2/ 45، ح349.
نقش  مورد  در  ح349.  اثبات،45/2،  عاملى،  و  ح7  بحار،295/17،  مجلسى،  احتجاج،224؛  طبرسى،    .4
محمدبن  مسلمه در قتل كعب، نك: 26ـLecker, «Account», p. 25. در مورد اين داستان به طور كلى، 
نك: Rubin, «Assassination». به نظر مى رسد، در مورد مجروح شدن مسلمه در آن زمان، مطلبى در 
منابع تاريخى وجود نداشته باشد؛ اما گفته مى  شود كه وى در حين مأموريت در ذوالقسصه در سال ششم 

مجروح شده باشد (براى مثال نك: بالذرى، انساب، ص377).
5.  ابن  عبدالبر، استيعاب،1849.

6.  به نظر بالذرى؛ كورى او، نتيجه شكنجه بوده است.
7 . ابن  شهرآشوب، مناقب،1/ 117 و مجلسى، بحار، 40/18، ح28 (در هر دو منبع نام او به اشتباه «زهرا» ذكر 
شده است). در تقريرهاى مختلفى كه در سيره ابن  هشام (ص210) و استيعاب ابن  عبد البر (ص1849) ذكر 
شده (هر دو از عروه)، اين خداست كه بينايى وى را باز مى گرداند. در تقريرى كه بالذرى ارائه كرده است 
(انساب،196)، خدا بينايى او را باز مى گرداند، اما كافران ادعا مى كنند كه اين سحر محمد [] بوده است.

مجلسى،  ح14؛  خرائج،270/1ـ271،  راوندى،  و  ح202  اثبات،563/1،  عاملى،  امالى،250/2؛  طوسى،    .8
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پيش بيني مي كند كه جابر دوباره خواهد ديد، اما آن قدر زنده نمي ماند كه تحقق پيش بيني 
خود را شاهد باشد.

هر چند تمام امامان در اصول مي توانستند نابينا را شفا بدهند، اما اين توانايي به برخي از 
امامان بيش از امامان ديگر نسبت داده شده است. اين نكته را روايات ذيل كه بر حسب 

امامان مرتب شده اند، نشان مي دهند:
 []2ـ2ـ1. [امام] علي ابن ابي طالب

چهار نفر براي استمداد به نزد[امام] علي[] آمدند: دو نفر از آن ها كور بودند، ديگري لنگ 
و چهارمي جذامي.[امام] علي[] از ظرفي، كاغذي زرد (يا سفيد) برداشت و با صداي بلند 
از آن خواند؛ همة آن ها شفا يافتند.1 هر چند به ما گفته نشده است كه[امام] علي[] از 
روي چه متني خواند، ممكن است اين يكي از الواحي بوده باشد كه در اختيار امامان بوده 

است.2
پس از آن كه يكى از موالي[امام] علي[] در نبرد صفين كشته شد، علي به ديدار بيوة 
او و دو دخترش رفت كه يكي از آن ها در اثر آبله كور شده بود. امام آياتي را تالوت كرد و 

دستش را بر صورت دختر نابينا قرار داد؛ او بي درنگ بينايي اش را بازيافت.3

[امام]  جابر  كرده اند،  ثبت  را  مالقات  اين  كه  ديگر  سنن  در  بشارة،66.  طبرى،  و  ح26  بحار،32/46، 
باقر[] را  مى بيند و اشاره اى به كورى نمى  شود (براى مثال: كلينى، كافى،469/1ـ470، ح2 و ابن بابويه، 
علل،233ـ234)، در حالى كه در جاى ديگر، جابر كور است و تنها وقتى نام[امام] باقر[] را مى پرسد، 
مى داند كه امام در برابر او ايستاده است (براى مثال: قاضى نعمان، شرح االخبار،276/3، ح1186؛ مفيد، 
ارشاد،262؛ طبرسى، اعالم،268؛ اربلى، كشف،330/2 و 335؛ نك: Kohlberg, «Isnad», p. 146). ابن 
اشاره  عبداهللا  بن    جابر  نام  به  (مخافيف)  كور  اشخاص  فهرست  در  نكت،2  صفدى،  معارج،254؛  قتيبه، 
مى كند. صفدى به منابع ديگرى اشاره مى كند كه در آن ها نام جابر در چنين فهرست هايى آمده است 
(نكت، ص3 و 4؛ مقايسه كنيد با: ص132). شهيد ثانى ادعا مى كند كه جابر در زمان مرگ كور بوده 

است (نقل شده در مجلسى، مرآة،19/6).
1.  راوندى، خرائج،496/1، ح34؛ مجلسى، بحار، 41/ 195؛ بياضى، صراط،1/ 106؛ ابن حمزه، ثاقب المناقب؛ 

بحرانى، مدينه،291/1، ح281.
۲ . Kohlberg, «Scriptures», p. 297-307.

ح280؛  مدينه،290/1ـ291،  بحرانى،  ح5؛  ـ544،  خرائج،543/2  راوندى،  المناقب،  ثاقب   حمزه،  ابن     .3
ابن  شهرآشوب، مناقب،2/ 334ـ335. در تقريرى ديگر، على هر دو دختر و يكى از برادران او را شفا مى دهد 

(طبرى، بشارة،71ـ77؛ مجلسى، بحار،41/ 220ـ221، ح32).
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كوري شنيد كه[امام] علي[] نيايش مي كند؛ دعاي وي جملة زير را در خود داشت: «يا 
رحمان، از تو مي خواهم كه در چشمم نور و در قلبم يقين قرار دهي!» آن گاه كه مرد كور 

دعاي[امام] علي[] را تكرار كرد و به اين جمله رسيد، بينا گرديد.1
(م.  اعمش  مهران  بن  سليمان    بازمي گرداند.  را  بينايي   []علي [امام]  محبت  صرف 
148هـ.ق/765م. (تقريباً)) در حال عبور از قادسيه در مسير خود به سوي حج، به زن بدوي 
كوري رسيد كه دعا مي كرد[امام] علي[] بينايي وي را بازگرداند. اعمش، در راه بازگشت، 
دوباره زن را ديد و اين بار او بينا بود. زن به وي گفت كه پس از هفت شبانه روز دعا، مردي 
به سوي او آمد و پرسيد كه آيا محب علي است؟ زن به وي گفت كه هست، و مرد دعا 
كرد كه بينايي وي بازگردد. پس چنين شد. مرد به وي گفت كه خضر است و به وي اندرز 
داد كه به محبت علي ادامه دهد، زيرا اين هم در دنيا و هم در عقبى به سود او خواهد بود.2

 []2ـ2ـ2. [امام] علي زين العابدين
ابراهيم اسود تميمي (يا يمني) روايت مي كند كه كودكي كور را ديد كه به سوي[امام] 

زين العابدين[] آورده مي شود؛ امام چشمان كودك را مسح كرد و بينايي وي بازگشت.3
 []و[امام] جعفر صادق []2ـ2ـ3. [امام] محمد باقر

اغلب معجزات در اين جا به ابوبصير مربوط مي شود كه هم شاگرد[امام] باقر[] و هم 
شاگرد[امام] صادق[] بود4. در اين جا دو درون  ماية عمده وجود دارد؛ نخستين آن ها شاگرد 

1.   ابن  شهرآشوب، مناقب،287/2 و بحرانى، مدينه،292ـ293، ح284.
2.   شريف رضى، مناقب فاخرة (مقايسه كنيد با: تهرانى، الذريعة،22/ 331، ح7319)؛ بحرانى، مدينه،1/ 291ـ292، 
ح282. اعمش سند دو روايت، مشابه نيز هست. در روايت نخست، به زن كورى در مدينه مى رسد؛ سپس با 
آن زن در مكه مالقات مى كند. او پس از آن كه خضر (كه خود را از زمره شيعه على  ابن  ابى  طالب توصيف 
مى كند) براى وى دعا مى كند، بينا شده است (بحرانى، مدينه،292/1، ح283، از كتاب صفوت االخبار عن 
االئمة االثار (مقايسه كنيد با: تهرانى، الذريعة،15/ 48، ح317). در روايت دوم، اعمش در راه مكه در كنار 
جاده زن كورى را مى بيند؛ در راه بازگشت، درمى يابد كه آن زن در اثر ديدار با محمد[] و على[] بينا 

شده است (فرات، تفسير،1/ 228، ح306؛ مجلسى، بحار،42/ 44ـ 45، ح17).
3.  طبرى، نوادر، 115و بحرانى، مدينه،60/3، ح7.

4.  [امام] باقر و [امام] صادق سه شاگرد به نام ابوبصير دارند: ليط  بن  باخترى  مرادى، عبداهللا  بن  محمد اسدى 
و يحيى  بن ابوالقاسم. از آن جا كه ليط در ميان اين سه تن از همه به امامان نزديك تر بود، ممكن است اين 
احاديث به وى اشاره داشته باشند (نك: روايت كشى، رجال، 155 كه در زير به آن اشاره شده است؛ مقايسه 
كنيد با Moezzi, Guide divin, p. 87, note 182 = Divine Guide, p. 163ـAmir). يحيى تنها كسى 
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نابينايي است كه به وي بينايي داده مي شود و دوباره به حال نابينايي بازگردانده مي شود. اين 
امر، هنگامي روي داد كه[امام] صادق[] ديدگان ابوبصير را مسح كرد، او را بينا ساخت، و 

سپس بار ديگر چشمان وي را مسح كرد و دوباره وي را به حال نابينايي بازگرداند1. 
يك توضيح براي رفتار امام در روايتي ديگر آمده است. در اين جا، [امام] صادق[]، پس از 
بينا ساختن ابوبصير مي گويد، براي ابوبصير درست نيست كه در اين حال بماند، زيرا ممكن 
است مردم بدين وسيله توانايي هاي خارق العادة امام را دريابند. سپس امام چشمان ابو بصير 
را مسح مي كند و او به حال كوري بازمي گردد.2 بنابراين، قدرت امام در بازگرداندن بينايي، 
رازي است كه اگر آشكار شود ممكن است هم امام و هم شاگرد وي را به خطر اندازد.3 
در اين روايت بازگشت به حال نابينايي، امري است كه ابوبصير در آن هيچ اختياري ندارد. 

با اين همه، هميشه چنين نيست. در روايتي ديگر، ابوبصير از [امام] باقر[] مي  پرسد: آيا 
پيامبر دانش تمام پيامبران پيشين را به ميراث برده است و آيا امامان دانش پيامبر را به 
ميراث برده اند؟ هنگامي كه[امام] باقر[] به هر دو پرسش پاسخ مثبت مي دهد، ابوبصير 
مي خواهد بداند آيا امامان مي توانند مرده را به زندگي بازگردانند، نابينا را بينا سازند و سالمت 
جذامي را بازگردانند. امام مي گويد كه مي توانند. سپس به ابوبصير مي گويد نزديك شود 
و چشم ها و صورت او را مسح مي كند؛ ابوبصير خورشيد، آسمان، زمين و اطراف خود را 
مي بيند. امام به وي حق انتخاب مي دهد: او مي تواند همان گونه كه اكنون هست (بينا) بماند، 

است كه دريافته ام كه درباره او گفته شده كه كور مادرزاد بوده است (حلى، رجال،130؛ بحرانى، مدينه،159/3، 
ميالدى،  هجرى/دهم  چهارم  قرن  عالم  سند  با  تمام  بند 12، 975،  تنقيح،  مامقانى،  ح83؛  و297،  ح35، 
على  بن  احمد عقيقى كه كتاب رجالى به وى نسبت داده شده است)؛ نك: طوسى، فهرست،127، ح426، 

اردبيلى، جامع،334 و تهرانى، نوابغ، 172.
1.  ابن  شهرآشوب، مناقب،239/4؛ مقايسه كنيد با: حلبى، تقريب،121.

2.  صفار، بصائر، 271ـ282؛ مجلسى، بحار،79/47، ح59؛ عاملى، اثبات،390/5، ح105؛ طبرى، داليل، 133؛ 
 Gramlich, Wunder, p. 45; AmirـMoezzi, Guide divin, p. 235, بحرانى، مدينه،3/ 297، ح83، ترجمه

.note 495 = Divine Guide, p. 209

3.  اين راز حفظ نشد: هنگامى كه ابوعروه (كه جز در اين مورد ناشناخته است؛ نك: ممقانى، تنقيح، ص26) 
و ابوبصير وارد خانه امام مى شوند، ابوبصير به پنجره كوچكى نزديك سقف اشاره مى كند. ابوعروه متعجب 
مى شود كه ابوبصير چگونه جاى آن پنجره را مى داند و به وى گفته مى شود كه: «ابوجعفر [يعنى امام باقر] آن 
را به من نشان داد» (طبرى، اعالم،267؛ عاملى، اثبات،291/5، ح36؛ ابن شهرآشوب، مناقب،4/ 184؛ بحرانى، 

مدينه،159/3ـ160، ح35 و297، ح83).
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هر چند اگر چنين كند، در روز رستاخير بايد با داوري بازپسين روبه رو شود؛ يا مي تواند به حال 
نابينايي بازگردد و از بهشت خود اطمينان داشته باشد. ابوبصير راه دوم را انتخاب مي كند؛ امام 

چشمان وي را مسح مي كند و او دوباره كور مي شود.1 
در روايتي ديگر از اين حديث، ابوبصير مي گويد كه اين امر پس از اين كه نابينا شد، روي 

داد كه نشان مي دهد او كور مادرزاد نبوده است.2
اين انديشه كه بهشت كوران تضمين شده است، در جاي ديگري نيز مشاهده مي شود.
[امام] صادق[] به شاگرد خويش ابوعوف، از كوري مي گويد كه از پيامبر خواست تا دعا 
كند بينايي اش بازگردد. پيامبر دعا كرد و بينايي آن مرد بازگشت. مرد دومي آمد و همان 
درخواست را كرد؛ پيامبر به وي گفت از ميان بينايي و بهشت يكي را انتخاب كند. هنگامي 
كه آن مرد پرسيد: آيا پاداش نابينايي بهشت است؟ پيامبر پاسخ داد: «خدا، كريم تر از آن 
است كه مؤمني را مبتال به كوري سازد و آن گاه بهشت را پاداش وي نسازد.»3 اين مفهوم 
به روايات شيعي محدود نيست. در حديث قدسي منقول از انس  بن   مالك، پيامبر مي گويد: 
«خدا مي گويد: اگر بنده ام را به دو حبيبش (يعني چشم هايش) مبتال سازم و او صبورانه مدارا 

كند، آن گاه وي را به بهشت پاداش مي دهم.»4

كلينى،  ح35؛  برهان،158/3ـ159،  بحرانى،  ح13؛  بحار،237/46،  مجلسى،  ح1؛  بصائر،269،  صفار،    .1
مسعودى،  ح35؛  مدينه،158/3،  بحرانى،  ح6؛  اثبات،270/5ـ271،  عاملى،  ح3؛  كافى،470/1، 
اثبات،175ـ176؛ خصيبى، هداية،243ـ244؛ طبرى، داليل،100؛ طبرسى، اعالم،267؛ راوندى، احتجاج،2/ 
 Gramlich, Wunder, 711ـ712، ح8؛ مجلسى، بحار،46/ 237، ح14؛ ابن  شهرآشوب، مناقب،4/ 184؛
(with further references) 6ـp. 435. كشى در رجال خود (ص155)، در زندگى نامه ليط  بن باخترى، 
تقرير (نسبتًا كوتاه ترى) ارائه مى كند و بدين ترتيب او را با ابوبصير اين روايت يكى مى داند. در تقريرى 
ديگر، اين حق انتخاب پس از آن كه ابوبصير به حال نابينايى باز مى گردد به وى داده مى شود؛ نك: 
راوندى، خرائج،274/1ـ 275، ح5؛ اربلى، كشف،2/ 356؛ برسى، مشارق، ص91 (بدون پايان) و مجلسى، 
بحار،46/ 249ـ250، ح42. براى اين مفهوم كه ابتالى در اين جهان با نويد پاداش در جهان ديگر همراه 

Kohlberg, «Martyrdom», p. 24است، نك: .5 ـ
2 . ابن  شهرآشوب، مناقب،4/ 184 و بحرانى، مدينه،3/ 159، ح35. در روايتى ديگر، ابوبصير مى گويد «زمانى 
كه پير شده بودم و بينايى ام از ميان رفته بودم و پايانم نزديك مى شد» نزد [امام] صادق [] رفتم»؛ قاضى 

نعمان، شرح االخبار،464/2، ح1356؛ ايضًا در دعائم،1/ 76.
3 . صفار، بصائر،272، ح8 و مجلسى، بحار،18/ 5، ح4. گفته نشده است كه چرا پيامبر همين جواب را به 

مرد اول نداد؛ شايد محمد [] مى  دانست كه تقدير آن شخص نيست كه به بهشت برود.
4. بخارى، صحيح،42/4 (كتاب المرض، باب فضل من ذهب بصر)، ابن حنبل، مسند،144/3. در تقريرى با 
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دومين درون مايه، شاگردي است كه به وي امتياز ديدن مسخ شدگان، يعني آدمياني كه 
به حيوان تبديل شده اند، داده شده است. البته قرآن به مجازات تبديل انسان ها به ميمون 
و خوك اشاره مي كند؛1 و در روايات سني شواهد زيادي براي اين مفهوم وجود دارد كه 
دسته هاي گناه كاران در گذشتة پيش از اسالم به حيوان تبديل شده اند يا در آينده، به اين 
سرنوشت دچار خواهند شد.2 آن چه خاص سنت اماميه است اين ادعاست كه آنان كه به اين 
شيوه تنبيه شده اند (يا خواهند شد)، دشمنان شيعه هستند و اين مسخ با مرگ ايشان هم زمان 
است. دشمناني كه نام شان ذكر شده است عبارت  اند از: عمر بن سعد (فرماندة سپاه شام در 

كربال) كه به ميمون3 تبديل شد و امويان كه به وزغ تبديل شدند.4
در روايات مربوط به مسخ، باز هم، ابوبصير چهرة اصلي است. در يكي از اين گونه روايات، 
او از حّجي مي گويد كه در طي آن نزد [امام] جعفر صادق[] رفت. در حين طواف، پرسيد: 
آيا خدا تمام كساني را كه در اطراف ايشان هستند، مي بخشد. امام پاسخ داد كه اغلب ايشان 
ميمون و خوك  اند. هنگامي كه ابوبصير خواست آن ها را ببيند، امام كالمي چند گفت و 
سپس دست خود را از روي چشم هاي ابوبصير گذراند؛ ابوبصير ميمون ها و خوك ها را ديد 
و اين امر وي را هراسان ساخت. امام بار ديگر دست خود را روي چشم هاي وي گذاشت و 

سند ابوهريره، پيامبر نقل مى كند كه خدا مى گويد: «همان گونه كه دو حبيب [بينايى] شخصى را از او 
نيستم»؛  راضى  بهشت  از  كم تر  پاداشى  به  او  براى  دارد،  پاداش  به  اميد  و  است  ثابت قدم  او  و  مى گيرم 
ترمذى، صحيح،9/ 245؛ ابن حنبل، مسند،265/2؛ دارمى، سنن،231/2ـ2: كتاب الرقاق باب فى من ذهب 

بصره فصبر).
.Cook, «Dietary Law», p. 2221.  نك: 3ـ

.Rubin, «Apes» :2.  نك
3.  مرتضى، رسائل،351/1 (نقل شده در نعمان، كتاب التسلى والتقوى) و مجلسى، بحار،111/45.

ـ233، ح305 و مجلسى، بحار،61/ 53، ح41، و 65/ 226، ح7؛ راوندى، خرائج،1/ 283ـ284،  4.  كلينى، كافى،8/ 232
ح17؛ مجلسى، بحار،6/ 235، ح51، و 27/ 268، ح17. عبدالملك، درست قبل از مرگ خود، به وزغ تبديل 
شد و خزيدن آغازيد؛ پسرانش تنه درخت را گرفتند و بر آن كفن پوشاندند و چنين وانمود كردند كه اين جنازه 
پدرشان است (نك: منابع ابتداى اين يادداشت). در برابر، گفته مى شود كه [امام] على زين العابدين اين امر را رد 
كرده است كه آن هايى كه اهل بيت پيامبر را كشتند در اين جهان مسخ مى شوند؛ اما تنبيه ايشان در جهان ديگر 
 AmirـMoezzi, «Seull›homme», :به مراتب بدتر از مسخ خواهد بود (طبرسى، احتجاج،312). هم چنين نك
 Ralm, Gnosis, index, s.v. mash; :در مورد نظريه مسخ در ميان فرقه هاى مختلف غالت نك .p. 2078ـ

.Freitag, Seelenwanderung, index, s.v. mash
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اين بار ابوبصير آن ها را به شكل انسان ديد.1
دو تفسير احتمالي از اين روايت وجود دارد. نخستين تفسير آن است كه در آغاز ابوبصير 
كور بوده است. در اين مورد، آن چه در اختيار داريم، معجزه  اى دومرحله اى است: امام نخست 
اجازه مى  دهد كه ابوبصير شكل آيندة حجاج را ببيند. هنگامى كه ابوبصير اين تجربه را بسيار 
هراس آور مى يابد، واداشته مى شود كه حجاج را در شكل فعلى ايشان ببيند. تفسير دوم آن 
است كه در آغاز ابوبصير كور نيست،2 كه در اين حالت معجزه فقط عبارت از اين است كه 

شكل آيندة حجاج به ابوبصير نشان داده مى شود. 
اين كه افراد بيناشده مى توانند تجربه اى از اين نوع داشته باشند، در روايتى مربوط به[امام] 
زين العابدين[] و الزهرى نشان داده شده است. اين دو در عرفات ايستاده اند و الزهرى 
 []تخمين مى زند كه بيش از نيم  ميليون حاجى در اطراف ايشان است. [امام] زين العابدين
چنين پاسخ مى دهد: «چه بسيار غوغا و چه اندك حاجى!» سپس، چهرة الزهرى را مسح 
اطراف  در  كه  آنان  همة  ده هزار،  هر  در  يكى  استثناى  به  كه  مى بيند  الزهرى  و  مى كند 
ايشان  اند ميمون هستند. [امام] زين العابدين[] بار ديگر چهرة الزهرى را مسح مى كند 
و اين بار الزهرى همة ايشان را به شكل خوك مى بيند.[امام] زين  العابدين[] اين كار 
را تكرار مى كند و الزهرى مى بيند كه، به استثناى تنى چند، تمام كسانى كه در اطراف 
ايشان  اند، خرس هستند.3 سپس به الزهرى مى گويد چهره اش را با دستان خودش مسح كند 
و الزهرى بار ديگر[ايشان را] به شكل انسان مى بيند. امام توضيح مى دهد كه فقط آن هايى 

كه امامان را دوست دارند، حاجى واقعى هستند.4
برخى روايات، تركيبى از اين دو درون مايه را نمايش مى دهند. در يك داستان، ابوبصير كه 

ح93؛   ،385 ــات،384/5ـ  اثب ــى،  عامل ح40؛   ،827 ــج،2/  خرائ ــدى،  راون ح4؛  ــر،270،  بصائ ــار،  صف   .1
ــرى، داليل،132 ــده اى در طب ــر،112ـ113. روايت كوتاه ش ــه،3/ 296، ح82؛ حلى، مختص ــى، مدين بحران

     (tr. Gramlich, Wunder, p. 277) داده شده است.
.(Wunder, p. 277) 2.  به نظر مى رسد كه اين نظر گرامليش باشد

3.  اشتباه خواندن ذب به جاى دب. در مورد خرس به عنوان حيوانى مسخ  شده، نك: ابن بابويه، علل،483ـ 
489 و نيز خصال،464ـ466.

4.  [امام] عسكرى، تفسير،606 ـ 608 (تا آيه 202ـ 198: 2). منابع امامى تأكيد مى كنند كه الزهرى براى [امام] 
(El2, art. «Zayn alـ›.AbidIn» (E. Kohlberg) (forthcoming »). زين العابدين احترام بسيار قائل بود
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كور است، از [امام] باقر[] مى خواهد كه تضمين كند كه وى وارد بهشت مى شود. امام به 
وى مى گويد نخست عالمتى از توانايى هاى امامان را به وى نشان مى دهد؛ او چشم ابوبصير 
را مسح مى  كند و ابوبصير همه چيز را در سقيفه اى كه در آن نشسته اند مى بيند. سپس [امام] 
باقر[] به وى  مى گويد، به اطراف خود بنگرد و آن گاه كه ابوبصير چنين مى كند، فقط 
سگان، خوكان و ميمون ها را مى بيند. او درمى يابد كه اينان مردمى هستند كه مسخ شده اند 
و مى پرسد: اينان كيستند؟ امام به وى مى گويد: اينان اكثر مردم (سواد عام) هستند؛ اگر 
پرده از چشم تمام شيعه برداشته شود، آنان مخالفان خود را فقط در اين شكل مى بينند. امام 
به ابوبصير حق انتخاب مى  دهد: يا بينا بماند و با روز داورى رو به  رو شود يا به حال كورى 
بازگردد و از بهشتش اطمينان داشته باشد. ابوبصير دومى را انتخاب مى كند و مى گويد نيازى 

به ديدن اين خلق منكوس (آنان كه سر و ته شده  اند) ندارد.2،1
در داستانى كه يادآور برخورد ميان[امام] زين العابدين[] و الزهرى است، ابوبصير مى گويد: 
«چه بسيار حاجى و چه سر و صدايى راه انداخته اند!» [امام] باقر[] سخن وى را تصحيح 
مى كند و مى گويد: «بيشترشان غوغايى اند و كمترشان حاجى». سپس چشمان ابوبصير 
را مسح مى كند و دعا مى كند؛ ابوبصير بينايى خود را بازمى يابد. امام به وى مى گويد: «به 
حاجيان بنگر!» هنگامى كه ابوبصير چنين مى كند، مى بيند كه بيشتر آن ها ميمون و خوك  اند؛ 
تنها موارد استثنا مؤمنان (يعنى شيعه) هستند كه مانند ستاره اى در ظلمت مى درخشند. امام 
دعا مى كند و ابوبصير به حال نابينايى بازمى گردد. هنگامى كه ابوبصير از اين امر به شگفت 
درمى آيد، امام دو دليل براى وى مى آورد. نخست، كورى وى از سوى خدا ظلم نيست، بلكه 
لطفى است الهى (كه ماهيت آن بيش از اين توضيح داده نشده است، اما بايد آن باشد كه 

1.   هنگامى كه ابليس با بدن خوك و صورت ميمون در برابر يحيى  بن زكريا ظاهر شد، او را ممسوخ منكوس 
توصيف كردند (مجلسى، بحار،227/43، ح71 (با اشاره به غور االمور، حكيم ترمذى). هم چنين نك: تفسير 
مجلسى از منكوس به مثابه اشاره به كسى كه از انسان به حيوان تبديل شده است (بحار،63/  245). عبارت 
«الخلق المنكوس» ممكن است صرفًا به عنوان ناسزايى به كار برده شده باشد، بى آن كه ربطى به مسخ داشته 

باشد (براى مثال، نك: طبرسى، احتجاج، 440).
2.  راوندى، خرائج،2/ 821 ـ822، ح35 و مجلسى، بحار،30/27، ح3؛ عاملى، اثبات،5/ 303، ح54، بحرانى، 
مدينه،3/ 215ـ216، ح103، حلى، مختصر،113؛ مجلسى، بحار،284/46ـ 285، ح88 (در اين جا ابوبصير 
نخست تمام انسان هاى حاضر در سقيفه را مى بيند). در تقرير بياضى، صراط،2/ 182، ح3، ابوبصير همه 

كس جز شيعيان را به شكل سگ، خوك و ميمون مى بيند.
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به ابوبصير در بهشت پاداش داده خواهد شد). دليل دوم آن است كه امام هراس آن دارد كه 
مردم با اين تصور گمراه شوند كه امامان، و نه خدا، داراى قواى الهى هستند.1

امامان، همان گونه كه مى توانند كور را بينا سازند، مى توانند بينايان را نيز با كورى مجازات 
كنند. در روايتى كه هر دو عنصر در آن تركيب شده اند، ابوهارون مكفوف نقل مى كند كه 
زمانى كه به يكى از دشمنان امام رسيد كه به وى گفت: « تو كورى هستى كه با شتاب به 
سوى كورى ديگر مى روى؛ عاقبت شما، ساحران و كافران، دوزخ خواهد بود»، در راه بود كه 
به ديدار [امام] صادق[] برود. ابوهارون گريان به نزد امام آمد و داستان را براى وى بازگو 
كرد. [امام] صادق[] به وى اطمينان داد كه اين دشمن با بيرون افتادن مردمك هاى 
چشم هايش مجازات شده است. در برابر، امام به ابوهارون مى گويد: «خدا تو را بينا ساخت، 
هر چند نابينا بودى».2 معناى اين آن است كه ابوهارون از اين پس قادر به ديدن امورى 
است كه براى وى اهميت دارند، و قادر نخواهد بود فقط چيزهايى را ببيند كه اهميتى ندارند. 
ابوهارون راهنماى خود را بر مى گرداند و قادر مى شود كه بى راهنما راه برود، نوشته هاى 
روى سكه ها را بخواند و آذين ديوارها را ببيند. از احوال مردى كه او را نفرين كرده بود جويا 
مى شود و درمى يابد، پيش از آن  كه به خانه برسد، مردمك چشم هاى آن مرد از چشم هايش 

بيرون افتاده است. آن مرد كه ثروتمند بود به سائلى تبديل شد3.

1.  ابن  شهرآشوب، مناقب،4/ 184 و بحرانى، مدينه،3/ 160، ح36 (تقريرى كه تا حدى تحريف شده است)؛ 
مقايسه كنيد با: حلبى، تقريب، ص121. در داستانى متفاوت، ابوالجارود از تعداد زياد حاجيان در مكه 
(يا مدينه) ابراز شگفتى مى كند اما [امام] باقر [] به وى مى گويد كه شمار حاجيان واقعى اندك است 
(طبرى، بشارة، 73 مقايسه كنيد با: ص99). براى مكالمه اى مشابه ميان [امام] صادق [] و ابوبصير نك: 

صفار، بصائر،271، ح6؛ راوندى، خرائج،2/ 821، ح34 و مجلسى، بحار،27/ 29ـ30، ح2.
2.  اين تقرير بحرانى است. در متن خصيبى آمده است: «تو پس از او بينا شده اى».

عنوان  به  كه  مردمى  از  ديگرى  مثال هاى  ح257.  ـ53،   52 مدينه،4/  بحرانى،  هداية،257؛  خصيبى،    .3
قهپايى،  و  رجال،46  (كشى،  عازب  بن  براء   مانند  صحابه اى  مثال،  براى  هست:  نيز  شده اند  كور  مجازات 
مجمع،239/1ـ140) و انس  بن مالك (ابن  شهرآشوب، مناقب،2/ 338) كه مى دانستند على جانشين محمد 
است اما اطالعات خود را پنهان كردند، مردى كه از حسين بدگويى مى كرد (قرشى، عيون،110، 112 و 115)، 
مردى كه براى معاويه جاسوسى مى كرد (راوندى، خرائج، 1/ 207، ح48 و منابعى كه مصحح داده است) و 

محمدبن  صفوان كه به على ناسزا گفت (ابن  شهرآشوب، مناقب،2، 343).
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 []2ـ2ـ4. [امام] محمد جواد
عمارآل بن زيد1 گزارش مى دهد كه زنى را ديد كه پسر كورش را به نزد امام نهم، ابوجعفر 
محمد جواد[] آورد. امام پسر را لمس كرد، پسر برخاست و شروع به دويدن كرد، گويى 

چشم هايش هرگز كور نبوده است.2
داستان هاى  مربوط به[امام] جواد[] اغلب با اين هدف روايت مى شوند كه نشان دهند 
او هنگامى كه هنوز پسرى بسيار خردسال بوده، حتى پيش از رسيدن به امامت در سن 
هفت سالگى، قادر به انجام معجزات بوده است.3 يكى از اين داستان ها مربوط به محمد بن 
ميمون مى شود كه در اثر بيمارى، بينايى خود را از دست داده بود.4 هنگامى كه امام هشتم، 
امام رضا[]، قصد داشت سفر بازگشت به خراسان را آغاز كند، او در مكه همراه امام بود. 
به درخواست ابن ميمون، امام رضا[] به وى نامه اى براى ابوجعفر[] داد. هنگامى كه 
ابن  ميمون به مدينه رسيد، خدمت گزار ابوجعفر[]، موفق، او را از گهواره براى ديدار ابن 
ميمون بيرون آورده بود. از آن جا كه ابوجعفر[] خردسال تر از آن بود كه خود نامة پدرش 
را بگشايد، موفق آن را براى او باز كرد. ابوجعفر[] نامه را خواند و از ابن  ميمون پرسيد: 
«بينايى تو چگونه است؟» ابن ميمون پاسخ داد: «همان گونه كه مى بينى، چشم هاى من 
بيمار شده اند و من بينايى خود را از دست داده ام». ابوجعفر[] به وى گفت نزديك شود؛ 
آن گاه دست خود را بيرون آورد و چشم هاى او را مسح كرد. بى درنگ، بينايى ابن ميمون به 

وضع نخست آن بازگشت.5 
در روايتى متفاوت، شخص نابينا محمد بن سنان (م. 220هـ.ق/835م.)6 است و هنگامى كه 

1.  در مورد او نك: قهپايى، مجمع،4/ 252.
2.  طبرى، داليل،207 و بحرانى، برهان،315، ح31.

3 . McDermott, Mufid, p. 85; Modarressi, Crisis, p. 624ـ.

4.  در مورد او نك: ممقانى، تنقيح، بند 11، 435.
5.  راوندى، خرائج،1/ 372، ح1؛ اربلى، كشف،3/ 157؛ مجلسى، بحار،50/ 48، ح20؛ عاملى، اثبات،6/ 184، ح24, 

بحرانى، مدينه،4/ 333، ح48 و خالصه  شده در بياضى، صراط،2/ 199، ح1.
6.  در مورد او نك: مدخل طوالنى در مامقانى، تنقيح، بند 10، 820 و منابع مورد اشاره در آن جا. ابن  سنان اغلب 
 (Ralm, «Schatten », p. 23641ـ, Gnosis, p. 2423ـ and index; Modarressi, به غلو متهم شده است

Crisis, index, s.v.).
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ابوجعفر[] را لمس مى كند و مى گويد: «فطروسيه، فطروسيه» (شايد: باشد كه نتيجة اين 
عمل مشابه نتايج اعمالى باشد كه براى فطروس ـ يا به وسيلة او ـ انجام شد)1، بينايى اش 
بازگردانده مى شود. هويت فطروس را مى توان با حديثى ديگر اثبات كرد. در اين جا، ابن  سنان 
مبتال به بيمارى چشم است. [امام] رضا[] او را با نامه اى به نزد ابوجعفر[] مى فرستد، 
در عين حال به ابن سنان مى گويد كه به زودى براى او چيزى روى خواهد داد، اما آن گاه كه 
چنين مى شود، او هرگز نبايد آن را بر كسى ديگر فاش سازد. ابوجعفر[] به نامة پدر خود 
مى نگرد، سر خويش را رو به آسمان باال مى برد و مى گويد: «نجات يافت.» او آن قدر به 
تكرار اين سخن ادامه مى دهد تا سالمت به چشم هاى وى بازمى گردد. ابن  سنان شكرگزار 
ابوجعفر[] را شبيه صاحب فطروس (كسى كه شبيه صحابى فطروس است) مى نامد. 
ابن سنان توضيح مى دهد كه فطروس فرشته اى بود كه خدا بر او خشمگين شده بود؛ خدا 
 []يكى از بال هاى او را شكست و او را به جزيره اى تبعيد كرد. هنگامى كه [امام] حسين
فطروس  سراغ  به  جبرئيل  بگويد.  تهنيت  پيامبر  به  تا  فرستاد  را  جبرئيل  خدا  شد،  متولد 
رفت و به وى پيشنهاد كرد تا او را به نزد محمد[] ببرد تا پيامبر براى وى شفاعت كند. 
 []فطروس اين را پذيرفت. پيامبر به وى گفت با بال شكسته اش گهوارة [امام] حسين
را لمس كند. هنگامى كه فطروس چنين كرد، خدا بال او را ترميم كرد و او را به جاى خود 
خوشى  پايان  فطروس،  داستان  برخالف  ابن  سنان،  روايت  بازگرداند.2  فرشتگان  ميان  در 

كشى،  نك:  هم چنين  قرب  االسناد).  حميرى،  (از:  ح82   ،207 عاملى،6/  و  اثبات،203ـ204  مسعودى،    .1
رجال،488 و مجلسى، بحار،50/ 67، ح44.

2. كشى، رجال،487ـ 488؛ مجلسى، بحار،50/ 66ـ67 و مامقانى، تنقيح، بند10، 820. هر چند بدين ترتيب 
به  اشاره  اين  كه  مى رسد  نظر  به  اما  شده اند،  تلقى  فطروس  عنوان  داراى   []محمد هم  و  جبرئيل  هم 
[امام] حسين [] در دوران كودكى باشد، كه فطروس را يارى كرد همان گونه كه ابوجعفر نوزاد، بعدها به 
ابن  سنان كمك كرد. حديث ديگر آن است كه هنگامى كه حسين زاده شد، خدا به جبرئيل فرمان داد كه 
با فرشتگان ديگر به زمين برود و به پيامبر تبريك بگويد. او از روى جزيره اى گذشت كه فرشته اى به نام 
فطروس در آن زندگى مى كرد. فطروس در انجام مأموريتى كه خدا وى را به آن اعزام كرده بود تعلل كرد؛ 
پس خدا يكى از بال هاى او را شكست و او را در آن جزيره قرار داد. در آن جا به مدت 700 سال خدا 
را عبادت كرد. فطروس از جبرئيل خواست كه او را به نزد پيامبر ببرد، بدان اميد كه پيامبر براى او دعا 
كند. جبرئيل به محمد از شرايط فطروس گفت و محمد[] گفت: «به او بگو بالش را  بر روى نوزاد 
بكشد». فطروس بالش را بر گهواره حسين كشيد و خدا بالفاصله بال او را ترميم كرد؛ سپس، فطروس 
همراه جبرئيل به بهشت بازمى گردد (راوندى، خرائج،1/ 252ـ253، ح6 (و منابع داده  شده از سوى مصحح) 
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ندارد؛ ابن  سنان به هشدار [امام] رضا[] توجه نمى كند و پس از مدتى، آشكار مى سازد كه 
ابوجعفر[] او را شفا داده است؛ بيمارى وى به عنوان تنبيه، عود مى كند.1

 []2ـ2ـ5. [امام] على الهادى
روايت شفاى شخص كور به وسيلة[امام] هادى[] پيش تر بيان شده است.2 

 []2ـ2ـ6. [امام] حسن عسكرى
هنگامى كه على  بن عاصم كوفى، كه كور بود، به نزد [امام] حسن عسكرى[] آمد، امام 
به وى گفت او فرشى مى بافد كه بسيارى از انبيا و امامان بر آن گام برداشته اند و راه رفته اند. 
على به خود مى گويد: «چقدر دلم مى خواهد كه مى توانستم اين فرش را ببينم!» امام كه 
افكار على را مى خواند، به وى گفت كه نزديك شود و صورت او را لمس كرد و بدين ترتيب 
موجب گرديد كه او ببيند. على رد پاهايى را روى فرش ديد و امام توضيح داد كه اين ها 
رّدپاى انبيا و وارثان ايشان از آدم تا امامان است. سپس [امام] به على امر كرد كه نگاه خود 

را پايين بياورد و على چنين كرد؛ و دوباره كور شد.3
توانايى شفاى نابينايى به [امام] حسن عسكرى[] نيز نسبت داده شده است. بر اساس 
يك روايت، محمد بن حسن شمون (م. 258هـ.ق/871ـ872م.) به بيمارى چشم مبتال بود 
كه در نتيجة آن، بينايى يك چشم خود را از دست داده بود و در خطر آن بود كه بينايى چشم 
ديگر خويش را از دست بدهد. او نامه اى براى[امام] حسن عسكرى[] نوشت و از [امام] 

و مجلسى، بحار،182/42، ح7. هم چنين نك: ابن  بابويه، امالى،121 ـ 122 و كامل،140ـ141؛ مجلسى، 
بحار،243/42ـ244 و (تا دى) ج101/ 367). در تقرير طبرى، بشارة، محمد از خدا مى  خواهد كه فطروس 
را (كه در اين جا ملكى كروبى توصيف شده) ببخشد. خدا اين درخواست را مى پذيرد و فطروس فرشته 
 Ayoub, Suffering, p. 1›7 (and p. 268, notes 36 نگهبان آرامگاه حسين مى شود. براى اين روايت، نك:ـ 
.39 در تقريرى متفاوت، جنايت فطروس تصديق نكردن واليت على است؛ نك: صفار، بصائر،68، ح7 و 

مجلسى، بحار،340/26ـ341، ح10.
1.  كشى، رجال/ 487؛ مجلسى، بحار،50/ 66، ح43. در مورد گناه اذاعه (نشر باورهاى سرّى شيعه، نك: 

.(Kohlberg, «Taqiyya», p. 352

2.  نك: منابع يادداشت 70.
3.  برسى، مشارق،100ـ101؛ مجلسى، بحار،50/ 304ـ 305، ح81؛ حلى، اثبات،6/ 329ـ330، ح88 (تقرير 
نك:  هم چنين  است.  آمده  هداية/ 335ـ337  خصيبى،  در  است  شده  تحريف  اندكى  كه  تقريرى  ناقص). 
روايت  به  (اشاره  بند8336  تنقيح،  مامقانى،  و  است)  نشده  داده  (منبع  ح59  مدينه،5/ 100ـ102،  بحرانى، 

برسى).
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حسن عسكرى[] خواست كه براى شفاى چشم بيمار او دعا كند.1 امام اين درخواست را 
اجابت كرد و شفا به چشم محمد بازگشت.2

[]2ـ2ـ7.  امام دوازدهم
ابوعبداهللا محمدبن احمد صفوانى (كه در 346هـ.ق/988ـ957زنده بود)3 روايت مى كند كه 
قاسم  بن عال، كه امام دهم و امام يازدهم را ديده بود، هنگامى كه بينايى اش را از دست 
داد، بيش از هشتاد سال داشت. سال ها بعد، در زمانى كه رسولى با نامه اى از امام دوازدهم 
از راه رسيد كه اعالم مى كرد قاسم ـ كه اكنون 117ساله بود ـ هفت روز پس از رسيدن 
از  پس  روز  چهل  و  مى شود  بازگردانده  چشمش  به  بينايى  سپس  شد،  خواهد  بيمار  نامه 
دريافت نامه درخواهد گذشت، صفوانى در خانة خود در شهر آران آذربايجان بود. اين پيك 
لباس هايى هم آورده بود كه قاسم بر تن كرد. رويدادها همان گونه كه در نامه گفته شده 
بود، پيش آمدند؛ قاسم هفت روز بعد بيمار شد. چند روز بعد، خانواده و دوستانش به گرد او 
جمع شدند. او چشمان خود را با آستين جامه اى كه بر تن داشت (كه ظاهراً از لباس هايى 
بود كه امام براى وى فرستاده بود) ماليد و مايعى شبيه عصارة گوشت از چشمش بيرون 
آمد. پسر خود، حسن و ديگر حاضران را صدا كرد و آن ها ديدند كه شفا به عنبيه (يا چشم ها 
قاضى القضات  و  شد  منتشر  خارق العاده،  رويداد  اين  خبر  است.  بازگشته  او  حدقتين)  يا  و 
يا  (م.350هـ.ق/962ـ961م.  شافعى  مسعودى  حمدانى  عبيداهللا  عتبآل  بن  ابوسائب  بغداد، 
351هـ.ق/963ـ962م.)4 براى آزمايش بينايى چشم او آمد. حلقه اى با نگين فيروزه به وى 
نشان داد5 و قاسم تشخيص داد كه سه خط روى آن حك شده است (هر چند نتوانست متن 
اين خطوط را تشخيص بدهد). چهل روز پس از رسيدن نامه، قاسم درگذشت (23 شعبان 

1.  جالب است كه محمد نمى خواهد كه بينايى به ديده نابينايش بازگردد.
2. كلينى، كافى،510 ـ511، ح17؛ عاملى، اثبات،290/6، ح20. هم چنين نك: كشى، رجال،448؛   قهپايى، 
و  مناقب،432/4  (ابن  شهرآشوب،   است  شده  نقل  اقرا  اشجع  بن  از  مشابهى  روايت  مجمع،5/ 186ـ187. 

مجلسى، بحار،50/ 285، ح60).
Kohlberg, Scholar, index, s.v .. :3.  در مورد او نك

4.  در مورد او نك: بغدادى، تاريخ،320/12ـ322؛ ذهبى، سير،47 و منابعى كه مصحح داده است.
5.  مقايسه كنيد با: طوسى، امالى،1/ 48.
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304هـ.ق/19فوريه 917م.)1. يكى از آشنايان قاسم، به نام عبدالرحمن   بن محمد كه مشهور 
به شديد النصب بودن (شيعى ستيزى شديد) بود، از آن پس به شيعه پيوست.2

2ـ3. مسح
همان گونه كه مثال هاى ارائه  شده در اين جا نشان مى دهند، وسايل گوناگونى وجود دارد كه 
محمد[] و امامان از طريق آن ها معجزات مربوط به بينايى را انجام مى دهند. اين وسايل 
عبارت ند از: دعا (با عملى همراه با آن يا بدون آن)، قرائت از روى متنى مقدس (لوح)، واداشتن 
شخصى كه معجزه براى وى انجام مى شود به لمس امام و يا لمس چشم يا صورت شخص 
با ميله يا با پارچه اى مخصوص. رايج ترين روش براى امام، لمس يا مسح چشم يا صورت 
شخص است. اين عمل به كار معكوس ساختن وضعيتى معين مى آيد: نابينا را بينا مى سازد، 

اما بينا را هم كور مى كند.
البته اعتقاد به اثرات جادويى و شفابخش لمس يا مسح، منحصر به شيعة امامى نيست، بلكه 
در عربستان پيش از اسالم و در بخش هاى مختلف عالم اسالمى مشاهده شده است3. اين 

1.  اين تاريخ را مى توان بر اساس تقرير ابن  طاووس، فرج، 250 محاسبه كرد كه در آن جا گفته مى  شود كه پيام 
امام دوازدهم در تاريخ 13 رجب 304 مطابق با 10 ژانويه 917 رسيده است.

2.  راوندى، خرائج،467/1ـ470، ح14. تقرير طوالنى  تر در طوسى، غيبه، 188ـ192؛ مجلسى، بحار،313/51ـ316، 
ح36 آمده است. در اين جا ابوالقاسم از هر يك از امامان مى خواهد از جانب او در نزد خدا شفاعت كنند؛ هنگامى 
كه به نام موسى و على (امامان هفتم و هشتم) مى رسد، در پلك هاى او صدايى ايجاد شد، مانند آن صدايى كه 
كودكان هنگام تركاندن شقايق نعمان ايجاد مى كنند؛ عنبيه او منبسط شد، و هنگامى كه چشم هايش را با آستين 
خود ماالند، مايعى مانند عصاره گوشت از آن بيرون آمد. بينايى او بازگشته بود (طوسى، غيبه،191 و مجلسى، 
بحار،315/51، ح36). اين تقرير را ابن  طاووس، فرج، به نقل از راوندى، خرائج نقل كرده است. بنابراين، ممكن 
است كه ابن  طاووس نسخه اى از اين اثر در اختيار داشته كه از آن چه در نمونه هاى چاپى آمده متفاوت است 
(مقايسه كنيد با:  .(Kohlberg, Scholar, p. 215, nO 260 تقرير ديگر در بحرانى، مدينه،221/5ـ223، ح89 

آمده است كه به اثرى از شيخ مفيد اشاره مى كند ولى نام آن را نمى برد.
 Lefebure, . «Miroir», p. 207; Goldziher, «Zauberelemente», p. 327 = p. 56; Fahd, Pantheon, :3.   نك
.p. 27 از پروفسور ميشائيل لكر براى اين منابع بسيار سپاسگزارم. گفته مى شود كه مسح از سوى فرشتگان 
مورد استفاده قرار مى گرفته است. پيامبر از مردى از بنى  اسرائيل سخن مى گويد كه وقتى فرشته اى او را 
مسح مى كند بينايى اش بازمى گردد، بخارى، صحيح،373/2ـ374 و صفدى، نكت،35ـ36؛ مقايسه كنيد با: 
.7ـGramlich, Wunder, p. 396 گفته مى شود، افعى به سن هزار سال مى رسد. سپس مسافات طوالنى طى 
خواهد كرد تا برگ هاى رازيانه تازه بيابد، زيرا مى داند با كشيدن آن ها به روى چشم هايش، بينايى اش باز خواهد 
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[باور] در ادبيات امامى در ارتباط با انواع گوناگون معجزه يافت مى شود؛ وقتى امام دوازدهم 
به دنيا آمد، پس از آن كه پدرش صورت او را مسح كرد، به سخن  گفتن آغاز نمود1. محمد 
و امامان، براى درمان ناشنوايى،2 جذام،3 جراحات سر4 و سردرد،5 قرار دادن دستى قطع شده 
بر سر جاى خود،6يا بازگرداندن طراوت به درختى خشك شده،7 از مسح استفاده مى كردند. 
فقط پيامبر يا امام مى توانستند چنين استفاده اى از مسح داشته باشند. تالش ناموفق براى 
شفابخشى يا انجام معجزه با استفاده از اين روش، فريبى را فاش مى سازد. هنگامى كه به 
مردم يمن خبر رسيد كه پيامبر پسرى را با مسح سر او شفا بخشيده است، زنى به همراه 
پسرش و به اميد درمانى مشابه به نزد مسيلمه[پيامبر دروغين] آمد. اما هنگامى كه مسيلمه 

سر پسر را لمس كرد، پسر تاس شد و تمام اخالف وى نيز به همين نحو تاس بودند.8

گرديد (زمخشرى، كشاف،243/4 (تا آيه87:3) و دميرى، حيوان،27/1.
1.  برسى، مشارق،101.

2.  [امام] جواد[] گوش ها و سر شخص ناشنوايى را مسح مى كند (ابن  شهرآشوب، مناقب، ج4، ص390).
3.  طبري، داليل،93.

4.  [امام]عسكرى[]، تفسير، 23.
5.  ابن  شهرآشوب، مناقب،232/4 و مجلسى، بحار،134/47 و 182.

6.  مانند كارى كه روايت شده است كه پيامبر وقتى دست عبداهللا  بن  عتيق قطع شد انجام داد؛ نك: راوندى، 
بحار،  مجلسى،  احتجاج، 224؛  طبرسى،  ح42؛  و113/20،  ح3  بحار،250/17،  مجلسى،  و  قصص،310 

ج17، ص294، ح7. هم چنين نك: روايت مربو.ط به محمدبن مسلمه كه پيش تر نقل شد.
7.  حلى، مختصر،72 و مجلسى، بحار،27، ح5.

8.  طبرسى، اعالم،27 و راوندى، خرائج،29/1، ح19 و مجلسى، بحار،8/17، ح8. در تقرير ابن  شهرآشوب، 
مناقب،116/1 و مجلسى، بحار،39/18ـ40، ح28، نام پسر ابن  محلب ذكر شده است. منبع ابن  شهرآشوب، 
ابانة  الكبرى و اثر ابن  بطة الكبرى (م387هـ ق/997م.) است كه فقط بخشى از آن باقى مانده است (نك: 

(Kohlberg, Scholar, p. 1856ـ, nO 182.




