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تکيهبر آراء برقی ،کلينی و صدوق
[محمدمهدی مطهری]2

چکیده
مسـئلۀ والیـت تکوینـی امامـان؟مهع؟ همـواره در میـان صاحبنظـران و اندیشـمندان
امامیـه مـورد مناقشـه بـوده اسـت .بررسـی چنیـن مسـئلهای عالوه بـر اینکه در شـناخت
مقـام امـام ،حائـز اهمیـت اسـت ،در ترسـیم و شناسـایی خـط فکـری صحیـح امامیـه
نیـز از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت .مدرسـۀ قـم بـا تنـوع روش و خطـوط فکـری،
درحالیکـه در مبـارزه بـا غلـو شـهرت دارد ،ایـن حـوزه از مباحـث امامتـی را بهصـورت
گسـترده مطـرح کـرده اسـت .ایـن مقالـه بـه بازشناسـی بـاور سـه تـن از شـخصیتهای
برجسـتۀ مدرسـۀ قـم ،یعنـی احمـد برقـی و شـیخ کلینـی و شـیخ صـدوق در موضـوع
والیـت تکوینـی میپـردازد و بـا کشـف منظومـۀ فکـری مشـایخ قـم در مسـئلۀ تصرفـات
تکوینـی امامـان ،بـه ایـن نتیجه میرسـد که نهتنها اصـل تصرفات تکوینـی امامان مورد
پذیـرش مشـایخ مدرسـۀ قـم بـوده بلکـه بهصـورت گسـترده و بـا تنـوع موضوعـات بـه نقل
روایـات ایـن مسـئله پرداختهانـد.
کلیدواژ ههـا :والیـت تکوینـی ،تصرفـات تکوینـی ،مدرسـۀ کالمی قم ،محمـد بن یعقوب
کلینـی ،احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقی ،شـیخ ابوجعفـر محمد بن بابویـه صدوق.
 .1تاریخ دریافت ،96/06/03 :تاریخ پذیرش96/08/28 :
 .2دانش آموختۀ درس خارج حوزۀ علمیۀ قم ،پژوهشگر بنیاد جعفری،
Mohamadmahdi7.motahari@yahoo.com
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درآمد
اندیشـۀ کالمـی امامیـه ،مراحـل مختلفـی را پشـت سـر گذاشـته و جریانهـای گوناگونـی
بـه خـود دیـده اسـت .ایـن گرایشهـا در دورههـای مختلـف و بـا رویکردهـای متفـاوت،
خوانشهـای جدیـدی از مضامیـن اعتقـادی ارائـه کـرده و آثـار گوناگونـی پدیـد آوردهانـد.
البتـه در هـر دورۀ تاریخـی ،پـارهای از اندیشـمندان در قالـب جریانهـای کالمـی و بـا
تعاملی هدفمند زمینههای پیدایش مدرسـهای فکری را فراهم آوردهاند .در تاریخ کالم
امامیـه چنـد مدرسـه را میتـوان شناسـایی کـرد .یکـی از این مـدارس ،مدرسـۀ کالمی قم
اسـت .گرچـه در نـگاه رایـج ،مدرسـۀ قـم کمتـر بـه کالم شناختهشـده و وجهـۀ غالبـش،
نصگرایـی اسـت ،امـا بـه نظـر میرسـد در قـم شـاهد یک جریان مسـتمر کالمی هسـتیم.
ازآنجاکه گرایش فکری غالب در قم حدیثگرایی با معیارهایی دقیق و سـختگیرانه
در پذیـرش احادیـث بـود ،نظریهپرداز یهـای کالمـی متکـی بـر دادههـای عقلـی و
تبیینهـای خـارج از متـن روایـات در قـم جایگاهـی نداشـت .در حقیقـت ،اصلیتریـن
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جریـان کالمـی قـم ،جریـان محـدث _ متکلمـان یـا خـط حدیثـی _ کالمـی اسـت کـه بـا
اعتقـاد بـه اینکـه میـراث رسـیده از اهلبیـت بـا همـان چارچـوب و ادبیات ،پاسـخگوی
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نیازهـای جامعـۀ اسلامی اسـت از ورود بـه عرصـۀ نظریهپـردازی و تبیینهـای خـارج از
چارچـوب نـص ،پرهیـز میکـرد .ازآنجاکـه اختلاف در پـارهای از باورها یا شـیوهها منشـأ
پیدایـش خطـوط فکـری متمایـزی در یـک جریـان میشـود ،محـدث _ متکلمـان قم نیز،
بـه خطـوط متمایـزی قابـل تفکیک هسـتند.

خط فکری احمد بن محمد بن عیسی
در میـان افـرادی کـه در انتقـال میـراث کوفـه بـه قـم نقـش داشـتند ،بیشـترین حجـم را
احمـد بـن محمـد بـن عیسـی انتقـال داده اسـت .ابنولیـد و ابنبابویـه را میتـوان در
خـط فکـری احمـد بـن محمـد بـن عیسـی دانسـت .آراء و اندیشـههای ابنولیـد را در
شـاگردش شـیخ صـدوق میتـوان ردیابـی کـرد .صـدوق در بیشـتر اندیشـههایش تابـع

اسـتادش ابـن ولیـد بـود؛ ایـن مطلـب را گذشـته از برخی اشـارات شـیخ صـدوق ،حجم
گسـتردۀ روایـات ابنولیـد در آثـار صـدوق نیـز تأییـد میکنـد.

خط فکری ابراهیم بن هاشم
در کنـار خـط فکـری احمـد اشـعری ،خطـوط فکـری دیگـری را نیـز میتـوان شناسـایی
کـرد کـه در پـارهای جهـات بـا خـط فکـری احمـد بـن محمد بن عیسـی اختلاف دیدگاه
داشـتند .یکـی از ایـن خطـوط فکـری کـه در قـم فعـال بـود و اختالفاتـی بـا خـط احمـد
اشـعری داشـت ،بـا ابراهیـم بـن هاشـم بـه قـم راه یافتـه بـود .پـس از ابراهیـم بـن هاشـم و
پسـرش علـی بـن ابراهیـم ،ابوجعفـر محمـد بـن یعقوب کلینـی را میتـوان میـراثدار این
خـط فکـری دانسـت.

خط فکری برقی
ویژگــی مشــترک محمــد بــن خالــد برقــی و پســرش احمــد بــن محمــد بــن خالــد ،نقــل از
ضعفــا و مجاهیــل و اعتمــاد بــر اخبــار مرســل بــود .شــاید ارتبــاط حدیثــی بــا پــارهای از
راویــان متهــم بــه غلــو نیــز در همیــن راســتا باشــد.

1

بنابرایـن در ایـن نوشـتار بـر آنیـم تا با بررسـی و جسـتجو در میان آثار و تـراث برجایمانده
از سـه شـخصیت مهـم از خطـوط فکـری مذکـور در مدرسـۀ قـم ،یعنـی احمـد بن محمد
بـن خالـد برقـی و محمـد بـن یعقوب کلینی و محمد بن علی بن بابویه (شـیخ صدوق)
و مقایسـۀ آنهـا بـا یکدیگـر ،دیـدگاه ایـن مدرسـۀ کالمـی را نسـبت بـه موضـوع والیـت
تکوینـی امامـان بـه دسـت آوریـم.
 .1طالقانی ،سید حسن« ،مدرسۀ کالمی قم» ،مجلۀ نقد و نظر.66/1 ،

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

مدرسـۀ قـم ،مدرسـهای معتـدل و بـهدور از افـراط و تفریـط و در مبـارزه بـا غالیـان بسـیار
ً
جـدی بـود ،اطلاع از باورهـای آنهـا در اهـداف پیـش رو کاملا ضـروری بـه نظـر میرسـد؛
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در ایـن پژوهـش بـه دنبـال بازخوانـی تفکـرات مشـایخ مدرسـۀ قـم هسـتیم و ازآنجاکـه
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از آنجاکـه ایـن مسـئله نهتنهـا از ارکان موضـوع امـام شناسـی ،بلکـه یکـی از محورهـای
اتهام به غلو و یا تقصیر در طول تاریخ تشیع بوده است ،تحوالت اندیشۀ امامیه در این
موضـوع حائـز اهمیـت اسـت .با توجه به اینکه مدرسـۀ قـم بهعنوان نمـاد اعتدالگرایی
همـراه بـا اتقـان و اسـتناد قـوی باورهـا به اهلبیت شـناخته میشـود ،شـناخت بـاور این
مدرسـه در موضـوع والیـت تکوینـی ،جایگاهـی ممتـاز مییابـد و در شناسـایی مـرز غلـو
از آموزههـای اصیـل و باورهـای راسـتین امامیـه ،اهمیـت بسـزایی دارد .نظـر بـه اینکـه
اطمینـان بـه صـدور حدیـث در نقل و کتابت آن ،از جایگاهـی بیبدیل برخوردار بوده و
محدثـان بـزرگ شـیعه در سـدههای نخسـت ،از نقـل روایاتی که اطمینان بـه صدور آنها
نداشـتند ،خودداری میکردند 1و هدف اصلی در این مقاله شـناخت اندیشـۀ مشـایخ
قـم اسـت ،صـرف روایتگـری راوی را نشـانۀ پذیـرش روایـت دانسـته و معتقدیـم میتـوان
مضمـون روایـت را بهعنـوان منظومـۀ فکـری راوی به او نسـبت داد.
چـون آثـار احمـد برقـی _ جـز قسـمت کوچکـی از کتـاب محاسـن _ باقـی نمانـده و در
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دسـترس نیسـت سـعی کردیـم کـه بـا بررسـی اسـناد شـاگردان و کسـانی کـه از او روایـت

کردهانـد منظومـۀ فکـری او را در ایـن حـوزه نمایـان کنیم .در مـورد کلینی نیز کتاب کافی
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ایشـان و بعضی از اسـناد صدوق که کلینی در سـند آنهاسـت مورد بررسی قرار گرفتند.
در مـورد شـیخ صـدوق نیـز جمیـع آثـار ایشـان کـه در حـوزۀ امامـت تألیـف شـدهاند مورد
بررسـی قـرار گرفته اسـت.

قدرت بر تصرفات تکوینی
مرحـوم کلینـی در کافـی روایاتـی را نقـل کـرده اسـت کـه نشـان میدهـد ایشـان درصـدد
اثبات اصل قدرت بر تصرفات تکوینی برای ائمه؟مهع؟ بودهاند .ایشـان در بابی مسـتقل
روایاتـی را آوردهانـد کـه ائمـه را واجـد اسـماء اعظـم الهـی میداننـد کـه بـه وسـیلۀ آنهـا،
 .1حسـینی ،سـید علیرضـا و حمـادی ،عبدالرضـا« ،جایـگاه نقـد محتوایـی در اعتبـار سـنجی
شهـای قـرآن و حدیـث.27/1 ،
احادیـث شـیعه» ،مجلـۀ پژوه 

تصرفاتـی در نظـام تکوینـی عالـم انجـام میدهنـد 1.کلینـی بـر اسـاس روایـت دیگـری،
ائمـه؟مهع؟ را حامـل جمیـع علـم الکتـاب میداند که به وسـیلۀ آن میتـوان نظام تکوینی
َ
عالـم را در دسـت گرفـت و هـر نـوع تغییـری در آن ایجـاد کـرد 2.وی در َ«ب ُ
ـاب َمـا ِع ْنـد
ْ َْ
َْ َ
آیات الن ِبیاء» که در رابطه با همین موضوع اسـت ،جمیع آیات و معجزات
ال ِئ ّم ِة ِم ْن ِ
انبیـاء گذشـته را بـرای ائمـه ثابـت میدانـد و پنـج روایـت را بـه آن اختصـاص میدهـد.

3

در روایتـی دیگـر ،ائمـه؟مهع؟ خـود را وارث قـرآن معرفـی کردهانـد؛ قرآنـی کـه بـه وسـیلۀ آن،
کوههـا را بـه گـردش آورنـد و زمیـن را بـه طـی االرض درنوردنـد و مردههـا را زنـده کـرده و بـه
سـخن آورنـد؛ در ادامـۀ روایـت حضـرت امـام کاظـم؟ع؟ بـه صراحـت میفرمایـد:
و بـه راسـتی در کتـاب خـدا آیاتـی هسـت کـه هر چه به وسـیلۀ آن خواسـته
شـود بـه اذن خـدا مجـری گـردد و همـۀ آن آیـات بـرای اهلبیـت؟مهع؟ در ّام
الکتـاب مقرر شـده اسـت.

4

شیخ صدوق و احمد برقی در آثار خویش ،این قسم روایات را منعکس نکردهاند.

قدرت بر رجعت به دنیا
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کـه قـادر بـر رجعتهـای متعـدد باشـد دارای قـدرت تکوینـی خـارج از حـد تـوان بشـر
اسـت 5.در روایتـی کـه در کافـی آمـده ،از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه او خـود
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،230/1 ،باب ما اعطي االئمة؟ع؟ من اسم اهلل االعظم .
 .2همان ،229/1 ،ح.5
 .3همان ،231/1 ،باب ما عند االئمة من آیات االنیاء؟مهع؟.
 .4همان ،226/1،ح.7
 .5البت ــه زن ــده ش ــدن پ ــس از م ــرگ از اختی ــار انس ــان خ ــارج اس ــت و بازگش ــت ب ــه ای ــن دنی ــا ب ــه
ق ــدرت و اختی ــار خداون ــد متع ــال میباش ــد ،ول ــی از آنج ــا ک ــه ام ــام ب ــر خ ــاف حال ــت متع ــارف،
ته ــای متع ــدد دارد و از عب ــارات روای ــت اس ــتفاده میشـــود کـــه اذن ایـــن رجعتهـــا ب ــه
رجع 

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

بـا توجـه بـه اینکـه زنـده شـدن بعـد از مـرگ ،نوعی دخل و تصرف تکوینی اسـت ،کسـی
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یکـی دیگـر از اقسـام تصرفـات تکوینـی ،قدرت بر رجعت و بازگشـت به این دنیا اسـت.

را صاحـب رجعتهـای متعـدد بـه ایـن دنیـا معرفـی کـرده اسـت .1شـیخ صـدوق نیـز در
کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه ایـن قـدرت را بـرای ائمه؟مهع؟ ثابـت میداند.

2

حاالت امامان در رحم مادر و در هنگام والدت
هـر سـه شـخصیت مهـم مدرسـۀ قـم ایـن قسـم از تصرفـات تکوینـی ائمـه؟مهع؟ را روایـت
کردهانـد .البتـه مرحـوم کلینـی بابـی را بـا عنـوان «بـاب موالیـد االئمـه» بـه ایـن موضـوع
اختصـاص داده و بـا ذکـر هشـت روایـت در ایـن بـاب 3بیشـتر از دیگـران بـه ایـن موضـوع
پرداختـه اسـت .احمـد برقـی و شـیخ صـدوق بـه یـک روایـت در ایـن بـاب بسـنده
کردهانـد .مرحـوم کلینـی روایـت میکنـد که امام موسـی بن جعفر؟ع؟ هنـگام والدت دو
دسـت بـه زمیـن نهـاد و سـر بـه آسـمان برداشـت .امـام صـادق؟ع؟ ایـن کار خار قالعاده
را نشـانۀ رسـول و یـا وصـی رسـول بـودن شـخص قلمـداد کـرد .سـپس امـام صـادق؟ع؟
دسـت بـر زمیـن گذاشـتن امـام هنـگام تولـد را نشـانۀ قبضـه کـردن جمیـع علـوم نازلـه بـر
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روی زمیـن معرفـی کـرده و سـر بـه آسـمان بلنـد کـردن را گفتگـوی او بـا پـروردگار دانسـته
اسـت 4.احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی همیـن روایـت را بـدون اختالف گـزارش کرده
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اسـت 5.در دو روایـت دیگـری کـه کلینـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل کـرده آمـده اسـت کـه
امـام در شـکم مـادرش صداهـا را میشـنود و خلقـت امـام نیـز متفاوت با دیگران اسـت؛
زیـرا هنـگام انعقـاد نطفـه ،خداونـد متعـال فرشـتهای میفرسـتد تـا نوشـابه از زیـر عـرش
یت ــوان رجع ــت مک ــرر ب ــه ای ــن دنی ــا را حاک ــی از ق ــدرت ف ــوق بش ــری
ایش ــان داده ش ــده اس ــت ،م 
ام ــام دانس ــت.
 .1همان ،197/1 ،ح.3
 .2صدوق ،محمدبن علی ،من ال یحضره الفقیه.614/2 ،
ْ َ َّ
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب ،همانَ ،385/1 ،ب ُ
ید ال ِئم ِة؟مهع؟.
اب َم َوا ِل ِ
 .4همان ،ح.1
 .5برقی ،احمدبن محمد ،المحاسن ،314/2 ،ح.32

برگیـرد و آن را بـه امـام دهـد تـا بنوشـد 1.کلینـی در روایتـی دیگر حالت تولـد امام را چنین
گـزارش میکنـد:
چـون او را بزایـد نشسـته باشـد و برایـش گشایشـی شـود که چهـار زانو بیرون
آیـد و بچرخـد روی زمیـن تـا برابـر قبلـه گـردد هرسـو کـه باشـد و تا یک شـب
و روز از دو دسـتش سـیل طال روان اسـت.

2

کلینـی در کافـی نقـل میکنـد کـه از نشـانههای امـام ایـن اسـت کـه هنـگام تولـد بـه کف
دسـت بـر زمیـن آیـد و آواز خـود را در وقتـی کـه نـوزاد اسـت به ادای شـهادتین بلند کند.

3

صـدوق در ایـن رابطـه نـه تنهـا بـاب جداگانـهای اختصـاص نـداده بلکـه روایتـی را نقـل
میکنـد کـه در آن ،بـه سـخن گفتـن امـام در هنـگام تولـد اشـارهای نشـده اسـت.

4

تبدیــل شــدن عصــا بــه اژدهــا و شــکافتن دریــا و جوشــیدن چشــمه از ســنگ
بــا قــدرت امــام
از امـوری کـه در آیـات قـرآن بـه صراحـت از آن یـاد شـده اسـت ،معجزاتـی چـون تبدیـل
شـدن عصـای حضـرت موسـی؟ع؟ بـه اژدهـا 5و شـکافته شـدن دریـا 6بـه وسـیلۀ عصـا و
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 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،387/1 ،ح.3-2
 .2همان ،ح.5
 .3همان ،388/1 ،ح.8
 .4صدوق ،محمدبن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،20/1 ،ح.2
 .5اعراف.107 :
 .6شعرا.63 :
 .7بقره.60 :
 .8کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،231/1،ح.1
 .9صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین ،673/2 ،ح.28

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

کـه هـم کلینـی در کافـی 8و هـم صـدوق در کمـال الدیـن و تمـام النعمـة 9نقـل کردهانـد

واليت تکوينی (تصرفات تکوينی) امامان از منظر انديشمندان

جـاری شـدن چشـمه از سـنگ بـا ضربـۀ عصـای حضـرت موسـی 7اسـت .طبـق روایتـی

عصای موسـی نزد ائمه؟مهع؟ اسـت و هنگامی که از او بازپرسـی شـود ،جواب گوید .در
ادامـۀ ایـن روایـت ،آمده اسـت که امام باقـر؟ع؟ فرمودند:
آن عصـا بـرای قائـم مـا؟جع؟ آمـاده گشـته اسـت؛ او با آن همـان کاری که
یکـرد را انجـام میدهـد.
موسـی م 

کلینی و صدوق روایتی را از امام باقر؟ع؟ نقل کردهاند که فرمود:
چون حضرت مهدی؟ع؟ در مکه قیام کند و هنگامی که بخواهد متوجه
کوفه شود منادیش فریاد کشد که کسی خوردنی و آشامیدنی همراه خود
برندارد و سنگ حضرت موسی که به وزن یک بار شتر است با آن حضرت
است .در هر منزلی که فرود آیند ،چشمه آبی از آن سنگ بجوشد که گرسنه
را سیر و تشنه را سیراب کند و همان سنگ توشۀ آنهاست تا هنگامی که
در نجف به پشت کوفه فرود آیند.

1

قدرت بر تکلم به هر زبانی و دانستن کالم پرندگان و تمامی موجودات
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امامـان؟مهع؟ بـه جمیـع لغـات و زبانهـا و لهجههـا و گویشهـای متنـوع بشـری آشـنا و
آ گاه بـوده و میتوانسـتند فصیحتـر از اهـل آن لغـات ،سـخن بگوینـد 2.در روایتـی کـه
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کلینـی در کافـی آورده اسـت بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده کـه هـر کـس ایـن صفـات را
نداشـته باشـد ،امام نیسـت 3.در روایت دیگری ،ائمه؟مهع؟ خود را وارثان قرآن میدانند؛
قرآنـی کـه خداونـد در آن منطـق طیـور و وحوش و جانداران را برای ائمه؟مهع؟ مقرر فرموده
اسـت 4.کلینـی در کتـاب کافـی روایاتـی را نقـل کـرده اسـت کـه بیـان میکننـد امامـان
 .1کلینـی ،محمدبـن یعقـوب ،کافـی ،231/1 ،ح3؛ صـدوق ،محمدبـن علی ،کمال الدیـن،670/2 ،
ح.17
یشـود و
 .2در توضیـح ایـن مطلـب بایـد گفـت کـه ایـن قبیـل امـور از مـوارد خـرق عـادت محسـوب م 
یتـوان نشـانۀ والیـت و تصـرف فـرد دانسـت.
مصادیـق خـرق عـادت را م 
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،285/1 ،ح.7
 .4همان ،226/1 ،ح.7

علاوه بـر اینکـه بـه جمیـع لغـات و گویشهـای بشـری آشـنا هسـتند و قـدرت بـر تکلـم
بـه همـۀ آنهـا را دارنـد ،بـه جمیـع زبانهـای طیـور و وحـوش نیـز آ گاهـی دارنـد 1.در روایتی
دیگـر از امـام حسـن؟ع؟ نقـل شـده اسـت که ایشـان خـود را آ گاه به هفتـاد میلیون لغت
معرفـی کردنـد 2.در روایتـی دیگـر کـه بـاز هـم کلینـی آن را نقـل میکنـد حکایـت جالبـی
آمـده اسـت کـه نشـان دهنـدۀ تکلـم امـام باقـر؟ع؟ بـه زبـان پرنـدگان اسـت 3.در روایـت
دیگـری میخوانیـم کـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟ بـه لغـات ترکـی و رومـی و صقالبـی بـا
غالمـان تـرک و رومـی و صقالبـی خـود صحبـت کردنـد 4.احمـد بـن محمـد بـن خالـد
برقـی نیـز بـا نقـل دو روایـت در ایـن بـاب بـه ایـن جنبـه از صفـات امـام میپـردازد؛ یـک
روایـت او بـه آشـنا بـودن امـام بـه لغـات و زبانهـای بشـری داللـت میکنـد 5و روایـت
دیگـر ،بـه علـم امـام بـه منطـق حیوانـات اشـاره دارد و تصریـح میکنـد کـه امـام آواز یـک
قمـری را بـرای راوی ترجمـه کـرد 6.امـا شـیخ صـدوق فقـط بـه جنبـۀ آشـنا بـودن امـام بـه
زبانهـای مختلـف بشـری اشـاره میکنـد 7و هیـچ روایتـی در مـورد آ گاه بـودن امامـان بـه
زبـان طیـور و پرنـدگان و دیگـر حیوانـات نقـل نکـرده اسـت.

معمولـی الزم بـرای طـی کـردن آن اسـت ،از دیگـر تصرفـات تکوینـی ائمـه؟مهع؟ اسـت
کـه گاه بـرای خودشـان و گاه بـرای یارانشـان انجـام دادهانـد .در روایتـی از امـام رضـا؟ع؟
 .1همان ،285/1 ،ح.7
 .2همان ،462/1 ،ح.5
 .3همان ،470/1 ،ح.4
 .4همان ،509/1 ،ح.11
 .5صدوق ،محمدبن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،228/2 ،ح.2
 .6صفار ،محمدبن حسن ،بصائر الدرجات ،344/1 ،ح.13
 .7صدوق ،محمدبن علی ،همان ،227/2 ،باب معرفته؟ع؟ بجمیع اللغات.

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

طـی االرض ،کـه در اصطلاح روایـات پیمـودن مسـافت طوالنـی در کمتـر از مـدت زمان

واليت تکوينی (تصرفات تکوينی) امامان از منظر انديشمندان

ّ
طی األرض و درهم پیچیده شدن زمین
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آمـده اسـت کـه خـود ایشـان حضـرت موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ را غسـل دادهانـد درحالـی
کـه حضـرت در زنـدان بغـداد بـود و امـام رضـا؟ع؟ در مدینـه حضـور داشـت 1.در روایـت
دیگری که کلینی آن را نقل میکند اسحاق جالب روز عرفه در سامره بود و روز عید با
طـی االرض بـه بغـداد آمـد 2.در روایـت دیگری که آن را نیز کلینی نقل کرده ،آمده اسـت
کـه امـام جـواد؟ع؟ یـک مـرد شـامی را در یـک شـب از شـام بـه کوفـه و سـپس بـه مدینـه
و مکـه بـرد و دوبـاره بـه شـام برگردانیـد و همیـن امـر سـبب شـد کـه مـردم بـه او نسـبت
ً
پیغمبـری بدهنـد 3.شـیخ صـدوق نیـز در ایـن بـاره _ یعنـی طـی االرض _ حدیثـی نسـبتا
طوالنی نقل کرده اسـت و در آن ،داسـتان طی االرض حضرت موسـی بن جعفر؟امهع؟ را
نقـل کـرده کـه سـه روز پیـش از شـهادتش در یـک شـب از زنـدان هـارون به مدینـه رفت و
عهـد امامـت را بـه پسـرش امـام رضـا؟ع؟ واگـذار کـرد و برگشـت 4.جنـاب احمـد بن ابی
عبـداهلل البرقـي نیـز در ضمـن روایتـی نقـل میکنـد کـه یـاران امـام زمـان؟جع؟ از محـل
سـکونت خـود غایـب شـده و در یـک شـب در مکـه حاضـر میشـوند.

5
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قرار و بقای زمین به امر امام
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از دیگـر نشـانههای تصرفـات تکوینـی امـام ،ثابـت و برقـرار مانـدن زمیـن و اهـل آن بـه
واسـطۀ وجـود و حضـور امـام بـر روی زمیـن اسـت 6.روایـات دال بـر ایـن مطلـب را مرحـوم
 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،384/1 ،باب ان االمام ال یغسله اال االمام من االئمة ،ح.1
 .2همان ،498/1 ،ح.3
 .3همان ،492/1،ح.1
 .4صدوق ،محمد بن علی ،همان ،100/1 ،ح.6
 .5صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین.672/2 ،
 .6در تبییـن نقـش امـام در بقـای زمیـن و اهـل آن گفتـه شـده اسـت کـه چـون امـام علـت غایـی بـرای
نظـام وجـودی عالـم اسـت و وجـود معلـول بـدون علـت غایـی آن محـال اسـت ،بقـای زمیـن بسـته
بـه وجـود امـام اسـت .بـرای مطالعـۀ بیشـتر در رابطـه بـا ایـن موضـوع ر.ک :ربانـی گلپایگانـی ،علـی،
«نقـش غایـی امـام در نظـام آفرینـش» ،مجلـۀ انتظـار موعـود.9/31 ،

کلینـی و صـدوق نقـل کردهانـد .کلینـی در ایـن بـاب سـیزده روایـت را ذکـر کـرده اسـت
کـه وجـه مشـترک بیـن همـۀ آنهـا این اسـت که اگـر امام روی زمین نباشـد زمیـن اهلش را
فـرو بـرده و از بیـن مـیرود 1.شـیخ صـدوق هماننـد کلینـی باب مسـتقلی به ایـن موضوع
اختصـاص داده و  23روایـت ذیـل ایـن بـاب نقـل کـرده اسـت؛ از ایـن تعـداد 15 ،روایت
مضمـون مشـترکی دارنـد و آن ایـن اسـت کـه بقـاء و اسـتقرار زمیـن و اهـل آن ،بـه حضـور
امـام بـر روی آن بسـتگی دارد 2.وی همچنیـن در کتـاب عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ روایتـی
نقـل کـرده بـه ایـن مضمـون کـه بـه دعـای امـام رضـا؟ع؟ زمیـن بـه لـرزه افتـاد و همـۀ شـهر
لرزیـد 3.جنـاب احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی در ایـن زمینـه روایتـی نقـل نکردهاند.

قدرت بر پنهان کردن خود از دیگران
امـام ایـن قـدرت را دارد کـه خـودش را از نظـر و مشـاهدۀ دیگـران پنهـان کنـد و بـدون
اینکـه مـردم ملتفـت حضـور وی شـوند در جایـی حضـور پیـدا کنـد و ایـن نیـز در زمـرۀ
تصرفـات تکوینـی امامـان؟مهع؟ قـرار میگیـرد .ایـن قسـم از معجـزات را فقـط کلینـی و
صـدوق روایـت کردهانـد .کلینـی در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل میکنـد کـه امـام

کـه در دوران غیبـت ،در اجتماعاتـی مثـل حـج شـرکت میکنـد بـدون اینکـه کسـی
متوجـه حضـور او شـود در حالـی کـه او مـردم را میبینـد 5.صـدوق نیـز در ضمن حدیثی
َ ُ ََ َْ َ َ َ ْ ُ
َ
اب أ ّن ال ْرض ل تخلو ِم ْـن ُح ّجة ،ح4و13-10؛ همان،
 .1کلینـی ،محمدبـن یعقـوب ،کافـی ،179/1 ،ب
 ،534/1ح.17
 .2صدوق ،محمدبن علی ،همان ،201/1 ،باب العلة التي من أجلها یحتاج إلی اإلمام ،ح9-1و-14
15و19-18و20و.22
 .3همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،172/2 ،ح.1
 .4کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،337/1 ،ح.6
 .5همان ،339/1،ح.12

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

میبینـد 4.در روایـت دیگـری آمـده اسـت کـه از خصایـص امـام زمـان؟جع؟ ایـن اسـت
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(هـر سـال) در حـج شـرکت میکنـد ولـی مـردم او را نمیبیننـد در حالـی کـه او مـردم را
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طوالنـی نقـل میکنـد کـه غسـل و کفـن و حنـوط حضـرت امـام موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ به
دسـت امـام رضـا؟ع؟ انجـام شـد؛ درحالیکـه سـندی بـن شـاهک گمـان میکـرد کـه او
حضـرت را غسـل میدهـد و حنـوط و کفـن میکنـد و هیـچ یـک از افـراد حاضـر در موقـع
غسـل ،امـام رضـا؟ع؟ را نمیشـناختند.

1

قدرت بر تکلم بعد از موت
مرحــوم کلینــی ســه روایــت در کافــی نقــل میکنــد کــه مضمــون آنهــا ،قــدرت داشــتن
اهلبیــت بــر تکلــم بعــد از فرارســیدن مــوت میباشــد .در دو روایــت ،محتــوای وصیــت
رســول اهلل؟لص؟ بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ چنیــن اســت کــه بعــد از مــرگ مــن هــر ســؤالی
داشــتی بپــرس کــه مــن بــه تــو پاســخ خواهــم داد 2.در روایــت دیگــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟
بعــد از رحلــت رســول اهلل؟لص؟ ایشــان را در بیــداری بــه ابوبکــر نشــان داد و رســول اکــرم
بــا او تکلــم کــرد و او را از غصــب خالفــت برحــذر داشــت و بــه او دســتور داد از علــی؟ع؟
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متابعــت کنــد 3.ایــن روایــات و یــا روایاتــی بــا مضامیــن مشــابه را شــیخ صــدوق و احمــد
برقــی نقــل نکردهانــد.
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قدرت بر تکلم در مهد
کلینـی در روایتـی نقـل میکنـد کـه امـام موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ در گهـواره به لسـان عربی
فصیـح بـا راوی سـخن گفتـه و دسـتوری بـه او داده اسـت 4.البتـه روایـات شـبیه بـه ایـن
مضمـون _ یعنـی سـخن گفتـن در هنـگام تولـد و در مهـد _ را هر سـه بزرگوار از مدرسـۀ قم
نقـل کردهانـد .احمـد بـن محمـد بـن خالـد نقـل کـرده اسـت کـه امـام کاظـم؟ع؟ بعـد از
 .1صدوق ،محمدبن علی ،همان.104/1 ،
 .2کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،296/1 ،ح7؛ همان ،297/1 ،ح.8
 .3همان ،533/1 ،ح.13
 .4همان ،310/1 ،ح.11

والدت آیـهای از قـرآن را تلاوت کـرده اسـت؛ 1شـیخ صـدوق نیـز قریب به ایـن مضمون را
در مـورد امـام رضـا؟ع؟ روایـت کرده اسـت.

2

قدرت بر بازگرداندن جوانی و تصرف در زمان و زمانیات
مرحـوم کلینـی دو روایـت در ایـن مـورد ذکـر کـرده اسـت کـه در روایـت اول قصـۀ حبابـۀ
والبیـه آمـده اسـت .حبابـۀ والبیـه زنی بـود که در زمـان امیرالمؤمنین؟ع؟ میزیسـت و از
آن حضرت نشانۀ امامت طلبید .ایشان بر سنگی مهر زدند و این را یکی از نشانههای
امامـت برشـمردند .حبابـه بعـد از آنحضـرت خدمـت امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟
رسـید و آنهـا نیـز بـر روی آن سـنگ مهـر زدنـد .آن سـنگ نـزد آنهـا ماننـد مـوم نـرم بـود و اثـر
مهـر آنهـا بـر روی سـنگ باقـی میمانـد .حبابـه سـپس خدمـت امـام سـجاد؟ع؟ رسـید
در حالـی کـه آن حضـرت مشـغول نمـاز بـود؛ هنگامـی که از مهـر زدن آن جنـاب مأیوس
شـده بـود بـا یـک اشـارۀ امام زیـن العابدین؟ع؟ به حالـت جوانی برگشـت .حبابۀ والبیه
تـا زمـان امـام رضـا؟ع؟ زنـده بـود و تـا زمـان ایشـان هـر یـک از ائمـه بر سـنگ او مهـر زدند.

3

مرحـوم کلینـی از ابوهاشـم جعفـری نقـل میکنـد کـه سـنگ مذکـور در نـزد فرزنـدان ایـن

امـام نـرم شـد و اثـر مهـر او بـر سـنگ باقـی مانـد 4.در روایـت دیگـر کلینـی آمـده اسـت کـه
ام اسـلم از رسـول اهلل؟لص؟ نشـانهای بـرای شـناخت اوصیـای آن حضـرت درخواسـت
کـرد؛ آن حضـرت فرمـود نشـانه آن اسـت کـه سـنگ در دسـتان او نـرم شـود و او بتوانـد
آن را پـودر کنـد و بـا آن خمیـر درسـت کنـد کـه ایـن کار را امیرالمؤمنیـن و امـام حسـن
 .1برقی ،احمدبن محمد ،المحاسن ،314/2 ،ح.32
 .2صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،20/1 ،ح.2
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی  ،346/1ح.3
 .4همان ،347/1 ،ح.4
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مهـر زدنـد .امـام حسـن عسـکری؟ع؟ نیـز بـر آن مهـر زد در حالـی کـه سـنگ سـخت بـرای

واليت تکوينی (تصرفات تکوينی) امامان از منظر انديشمندان

زن بـود و بعـد از امـام رضـا؟ع؟ بـه محضـر ائمـۀ بعـد هـم آورده شـد و هـر یـک از آنهـا بـر آن
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و امـام حسـین و امـام علـی بـن حسـین؟مهع؟ انجـام دادنـد 1.شـیخ صـدوق نیـز قضیـۀ
حبابـۀ والبیـه و داسـتان بازگشـت جوانـی او بـه امـر امـام سـجاد؟ع؟ را نقـل کرده اسـت.

2

همـو نقـل میکنـد هنگامـی کـه حضـرت امـام رضـا؟ع؟ وارد نیشـابور شـدند و در محلـۀ
الشـاباد سـکونت گزیدنـد در خانـهای کـه نـزول اجلال فرمودنـد نهـال بادامـی کاشـتند
کـه آن نهـال در مـدت یکسـال رشـد کـرد و تبدیـل به درخت شـد و میوه هم داد 3.روشـن
اسـت کـه رشـد نهـال بـادام و بـه ثمر نشسـتن آن طی مدت یکسـال جزو خـوارق عادات
محسـوب شـده و نشـان دهندۀ تصرف امام؟ع؟ در زمان اسـت .از احمد بن محمد بن
خالـد برقـی در ایـن زمینـه روایتـی بـه دسـت ما نرسـیده اسـت.

سخن گفتن با شجر و حجر
مرحـوم کلینـی در ایـن بـاب چهـار روایـت ذکـر کـرده اسـت .او از امـام صـادق؟ع؟ نقـل
میکنـد کـه فرمـود درخـت بـرای مـا بـه سـخن در میآیـد و اهلبیـت؟مهع؟ میتواننـد
درخـت را بـه سـخن درآورنـد 4.امـام جـواد؟ع؟ عصایـی را کـه در دسـت شـخصی بـود
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بـه نطـق درآورد و آن عصـا بـه حجـت و امـام بـودن آن حضـرت شـهادت داد 5.در روایـت
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دیگـری آمـده اسـت کـه عصای حضرت موسـی بـرای امام زمان به سـخن درمیآید و هر
گاه کـه امـام بخواهـد ،ناطـق شـده و حـرف میزنـد 6و در روایـت دیگـری میخوانیـم کـه
حجـر االسـود بـه امـر امـام سـجاد؟ع؟ بـه سـخن درآمـد و به زبـان عربی فصیح بـه امامت
و والیـت او شـهادت داد 7.شـیخ صـدوق در ایـن بـاب تنهـا بـه نقـل یـک روایـت اکتفـا
 .1همان ،355/1 ،ح.15
 .2صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین ،536/2 ،ح1و ،537/2ح.2
 .3همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.133/2 ،
 .4کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،193/1 ،ح.6
 .5همان ،353/1 ،ح.9
 .6همان ،231/1 ،ح.1
 .7همان ،348/1،ح.5

کـرده و یکـی از روایاتـی کـه کلینـی آورده اسـت را او نیـز روایت کرده اسـت؛ در این روایت
آمـده اسـت کـه عصـای حضرت موسـی بـرای امام زمان به سـخن در میآیـد و هرگاه که
امـام بخواهـد ،عصـا ناطـق شـده و حرف میزنـد 1.احمد برقی در ایـن زمینه روایت قابل
توجهی نـدارد.

زنده کردن مردگان و شفای بیماران و از بین بردن سختیها و مشکالت
بــر اســاس روایتــی کــه کلینــی در کافــی گــزارش کــرده اســت امامــان؟مهع؟ میتوانســتند
بیمار یهــای ســخت و العــاج را شــفاء دهنــد و مردههــا را زنــده کننــد و ایــن مقــام،
بــه خاطــر ایــن اســت کــه آنهــا حامــان و وارثــان قرآنــی هســتند کــه علــم بــه ایــن افعــال
در آن وجــود دارد 2.ابوبصیــر کــه نابینــا بــود نقــل میکنــد کــه حضــرت باقــر؟ع؟ دســت بــه
چهــره و دیــدۀ مــن کشــید و مــن خورشــید و آســمان و زمیــن و خانههــا و هــر چــه در شــهر
بــود را دیــدم 3.کلینــی در گزارشــی دیگــر نقــل میکنــد کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــخصی را
کــه مــرده بــود و او را دفــن کــرده بودنــد زنــده کــرده و بــا او صحبــت کــرد 4.در روایتــی دیگــر
کــه در کافــی گــزارش شــده آمــده اســت کــه امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ گاو مــردهای را
زنــده کــرد 5.شــیخ صــدوق هــم در عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟ نقــل میکنــد کــه حضــرت

و مــردم از ایــن درخــت استشــفا میکردنــد و شــفا مییافتنــد 6.همانگونــه کــه از متــن
روایــت مشــخص و روشــن اســت چنانکــه رشــد و بــه ثمــر نشســتن ایــن درخــت غیــر
 .1صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین ،674/2 ،ح.28
 .2کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،226/1،ح.7
 .3همان ،470/1،ح.3
 .4همان ،456/1 ،ح.7
 .5همان ،484/1 ،ح.6
 .6صدوق ،محمدبن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.133/2 ،
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کاشــتند کــه در طــی یکســال رشــد و نمــو کــرد ،بــه طــوری کــه در همــان ســال میــوه داد
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رضــا؟ع؟ بعــد از ورودش بــه نیشــابور و اقامــت در خانـهای ،درخــت بادامــی را در آنجــا
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عــادی بــود ،میوههــای آن نیــز دارای اثــر غیــر متعــارف بــوده اســت؛ زیــرا طبیعــت بــادام
انــواع مرضهــا و دردهــا را شــفا نمیدهــد بلکــه ایــن اثــر بــه جهــت ایــن بــود کــه امــام
رضــا؟ع؟ ایــن نهــال را کاشــت و اثــری فوقالعــاده در آن نهــاد .در کتــب موجــود احمــد
بــن محمــد بــن خالــد ،در ایــن بــاب روایتــی نیســت.

قدرت امامان بر تغییر ماهیات
تغییـر ماهیـت اشـیاء نیازمنـد قدرتـی فـوق بشـری اسـت و از اقسـام تصرفـات تکوینـی
محسـوب میشـود .در روایتـی کـه کلینـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل میکنـد آمـده اسـت
هنگامـی کـه والـی مدینـه خانـۀ امـام صـادق؟ع؟ را بـه دسـتور خلیفـۀ عباسـی آتـش زد،
ایشـان در میـان آتـش راه میرفـت بـدون اینکـه آتـش گزنـدی بـه او برسـاند؛ 1حـال ایـن
تغییـر یـا در بـدن امـام حاصـل شـده اسـت کـه آتـش آسـیبی بـه او نمیزنـد و یـا اینکـه در
ماهیـت آتـش دخـل و تصرفی شـده اسـت کـه در هر دو صورت ،تصرفی تکوینی توسـط
امـام صـادق؟ع؟ انجـام شـده اسـت .کلینـی در روایـت دیگـری نقـل کـرده که شـخصی
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از اهـل مدائـن گویـد کـه امـام زمـان؟جع؟ را در عرفـات دیـد کـه سـنگریزه را تبدیـل بـه
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طلا کـرد و بـه شـخص گـدا داد 2.یکـی از اصحـاب امـام رضـا؟ع؟ گویـد :پـول بسـیاری
نـزد امـام رضـا آوردم ،ولـی حضـرت از آن شـادمان نگشـت .مـن اندوهگیـن شـدم؛ امـام
فرمـود« :ای غلام! آفتابـه لگـن بیـاور ».سـپس روی تختـی نشسـت و دسـتش را گرفـت
و بـه غلام فرمـود« :آب بریـز!» راوی گویـد :از میـان انگشـتان ایشـان بـه داخـل طشـت،
طلا جـاری بـود ،سـپس متوجـه مـن شـد و فرمـود« :کسـی کـه چنیـن اسـت بـه پولـی
کـه تـو برایـش آوردهای اعتنایـی نـدارد 3».شـیخ صـدوق نیـز در ایـن موضـوع دو روایـت
مـیآورد کـه یکـی مربـوط بـه امام موسـی بن جعفـر؟امهع؟ و دیگری مربوط بـه امام رضا؟ع؟
 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،473/1 ،ح.2
 .2همان ،332/1 ،ح.15
 .3همان ،491/1 ،ح.10

اسـت؛ در روایت اول که از علی بن یقطین مروی اسـت حضرت أبوالحسـن موسـی بن
جعفـر؟ع؟ و در روایـت دوم امـام رضـا؟ع؟ صـورت شـیری کـه بـر بعضـی از پردههـا نقـش
بسـته بـود را تبدیـل بـه شـیر واقعـی و درنـده کرد و آن شـیر ،شـخصی را دریـد و هیچ اثری
از آن شـخص باقی نگذاشـت و سـپس به حالت اول خود برگشـت 1.اسـحاق بن جعفر
گویـد :شـنیدم پـدرم (امـام صـادق؟ع؟) میفرمـود« :هنگامـی کـه هـر یـک از ائمـه؟مهع؟
متولـد میشـوند تـا یـک شـب و روز از دو دسـتش سـیل طلا روان اسـت 2».احمـد بـن
محمـد بـن خالـد برقـی حدیثـی در ایـن بـاب روایـت نکـرده اسـت.

تسخیر گیاهان و درختان و ابر و باد و حوادث جوی
کلینـی سـه روایـت در کافـی نقـل کـرده کـه در هـر سـه مـورد ،گیاهـان و درختـان مسـخر و
تحـت امـر امامـان؟مهع؟ بودهانـد .در روایـت اول محمـد بـن فلان واقفـی گوید کـه درختی
بـه امـر امـام موسـی بـن جعفـر؟ع؟ از جای خود حرکت کـرد و به امامـت آن حضرت اقرار
کـرد 3.در روایـت دیگـری ،کلینـی نقـل کرده اسـت کـه امام صادق؟ع؟ فرمود :حسـن بن
علـی؟امهع؟ درخـت خرمـای خشـکی را بـه حـال اولیـۀ خـود برگردانـد و از آن ،بـرگ و خرمـا

سـال زنـده شـد و بـرگ و میـوه داد 5.مرحـوم کلینـی روایـت دیگـری نیـز در کافـی آورده
اسـت که در آن از امام صادق؟ع؟ نقل شـده اسـت هر آنچه برای سـلیمان نبی مسـخر
بود برای امام نیز مسـخر اسـت و ازآنجاکه ابر و باد و جمیع اشـیاء مسـخر سـلیمان نبی
 .1صدوق ،محمدبن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ 96/1 ،ح1و.171/2
 .2همان ،387/1 ،ح.5
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،352/1،ح.8
 .4همان ،462/1 ،ح.4
 .5همان ،497/1 ،ح.10

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

زیـر درخـت سـدری کـه خشـک و بیبـرگ بـود وضـو گرفـت؛ سـپس آن درخـت در همان

واليت تکوينی (تصرفات تکوينی) امامان از منظر انديشمندان

بـرآورد 4.در روایـت دیگـری ،کلینـی از ابوهاشـم جعفـری نقـل میکنـد که امـام جواد؟ع؟
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بـود ،بـرای ائمـه؟مهع؟ نیـز همۀ آنها مسـخر هسـتند 1.شـیخ صدوق نیـز در روایتی در کمال
الدیـن نقـل میکنـد کـه جمیـع خالیـق ،تحـت امـر و فرمـان امـام هسـتند .از عمومیـت
جمیـع خالیـق _ کـه شـامل درختـان و گیاهـان و ابـر و بـاد و حـوادث جـوی میشـود _
میتـوان دریافـت کـه شـیخ صـدوق نیـز بـه این امـر معتقد بـوده اسـت 2.وی روایتی دیگر
در کمـال الدیـن نقـل میکنـد کـه تسـخیر ابـر و بـاد ،نـه تنهـا برای امـام مقدور اسـت بلکه
بـرای بعضـی از یـاران امـام زمـان؟جع؟ نیـز مقدور میباشـد و بعضی از آنها بـر روی ابرها
سـیر و حرکـت دارنـد 3.احمـد بـن محمـد برقـی همیـن روایـت را بـا الفـاظ مشـترک نقـل
کـرده اسـت و بـه مسـخر بـودن ابـر و بـاد بـرای امـام و یـاران ایشـان معتقـد اسـت 4.البتـه
شـیخ صـدوق بـه تفصیـل جریـان نمـاز بـاران امـام رضـا؟ع؟ را نیـز نقـل میکنـد کـه بـه
دعـای آن حضـرت بـرای مـردم بـاران نـازل میشـود.

تسخیر انسانها ،اجنه ،مالئکه و سایر موجودات
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تسخیر انسانها
مرحـوم کلینـی داسـتانی ازعمـرو بـن هبیـره نقـل میکنـد کـه در آن ،عمرو به واسـطۀ تأثیر
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سـخن امـام صـادق؟ع؟ بـر یکـی از دشـمنانش ،از مـرگ نجـات پیـدا میکنـد 5.احمـد
بـن محمـد بـن خالـد برقـی نیـز در سـند ایـن روایـت واقـع شـده اسـت؛ بنابرایـن او نیـز بـه
ای�ن موض�وع معتق�د ب�وده و آن را ب�اور داش�ته اس�ت 6.در روایـت دیگـری کـه کافـی آن را
نقـل میکنـد آمـده اسـت کـه وقتـی فضـل ،وزیـر مأمـون ،در حمـام کشـته شـد ،سـربازان
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،438/1 ،ح.3
 .2صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین ،673/2 ،ح.26
 .3همان ،672/2 ،ح.24
 .4همان ،672/2 ،ح.24
 .5کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،473/1 ،ح.3
 .6همان.

و افسـران و هواخواهـان او در خانـۀ مأمـون انجمنـی تشـکیل دادنـد و گفتنـد :ایـن مـرد
_ یعنی مأمون _ فضل را غافلگیر کرده و کشـته اسـت و ما باید از او خونخواهی کنیم.
مأمـون بـه امـام رضـا؟ع؟ عـرض کـرد :آقـای مـن! اگـر صلاح میدانید به سـوی ایـن مردم
برویـد و متفرقشـان کنیـد .حضـرت مـردم را دیـد کـه فشـار میآورنـد ،پـس بـا دسـت خود
اشـاره کرد و فرمود« :پراکنده شـوید ،پراکنده شـوید!» یاسـر گوید :به خدا آن مردم چنان
روی بـه بازگشـت گذاشـتند کـه بـاالی یـک دیگـر میافتادنـد و بـه هـر کـس اشـاره فرمود،
دویـد و برفـت 1.شـیخ صـدوق روایـت درخـور توجهی در این بـاب ندارد.
تسخیر جن
مرحوم کلینی از سدیر صیرفی نقل میکند که امام باقر؟ع؟ فرمود:
ای سـدیر! مـا خدمتگزارانـی از طایفـۀ جـن داریم که هر گاه شـتاب داریم،
آنها را میفرسـتیم.

2

در روایت دیگری آمده است که امام باقر؟ع؟ فرمود:
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ جانشـین و خلیفـهای در میـان جنیـان دارد کـه فرامیـن
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آن حضـرت را اجـرا میکنـد.

3

ارادۀ امــام زمــان؟ع؟ هســتند 4.در ایــن روایــات بــه طــور مطلــق جنیــان را فرمانبــردار امــام
معرفــی کردهانــد و ایــن اطــاق ،اوامــر شــخصیه را نیــز دربــر میگیــرد .درحالــت عــادی،
جنیــان تحــت امــر یــک انســان قــرار نمیگیرنــد و اینکــه جنیــان همــۀ اوامــر امامــان را
 .1همان ،490/1 ،ح.8
 .2همان ،395/1 ،ح.4
 .3همان ،396/1 ،ح.6
 .4صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین ،673/2 ،ح.26

مدرس ـــۀ کالمی قـ ـــم ،با تکيهبر آراء برقـ ــی ،کلينـــی و صـــدوق

البتــه شــیخ صــدوق در روایتــی بــه ایــن تصریــح میکنــد کــه جمیــع خالیــق تحــت امــر و

واليت تکوينی (تصرفات تکوينی) امامان از منظر انديشمندان

ً
امــا شــیخ صــدوق و احمــد برقــی روایتــی کــه صریحــا دال بــر تســخیر جــن باشــد ندارنــد؛

اطاعــت میکننــد نشــان دهنــدۀ قــدرت و والیتــی اســت کــه جنیــان را مســخر فرمــان
امــام میکنــد.
تسخیر مالئکه
تسـخیر مالئکـه بـه معنـای فرمانبـرداری و اطاعـت از اوامـر امـام اسـت .در کافـی آمـده
است که آنها بدون اذن امام به کاری که مأمور شدهاند نمیروند 1و حتی ملکالموت
ً
نیـز نـزد آنها تسـلیم اسـت و نمیتواند مسـتقال و بـدون اجازۀ امام ،جان افـرادی که مأمور
بـه قبـض روح آنهـا شـده اسـت را بسـتاند 2.طبـق روایتی کـه در کافی آمده اسـت مالئکه
بـا ائمـه؟ع؟ مصافحـه میکننـد 3و ائمـه بالهـای مالئکـه را از زمیـن برمیچیننـد.

4

جنـاب احمـد بـن محمـد برقـی در این زمینه روایتی دارد که نشـان میدهـد هنگام نبرد
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا دشـمنانش جبرائیـل در طـرف راسـت و اسـرافیل در طـرف چـپ و
ملکالمـوت نیـز در پیـش روی حضـرت مشـغول قتـال بودنـد 5.شـیخ صـدوق نیـز ایـن
روایـت را نقـل کـرده و بـه مفـاد آن معتقـد بـوده اسـت.

6
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تسخیر حیوانات
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کلینـی در روایتـی نقـل میکنـد کـه احمـد بـن حـارث قزوینـی گویـد :خلیفـۀ عباسـی
اسـتری داشـت بسـیار چمـوش؛ یکـی از همدمـان خلیفـه گفـت :یـا امیـر المؤمنیـن! چرا
دنبـال حسـن بـن رضـا نمیفرسـتی تـا بیایـد ،یـا ایـن اسـتر را سـوار شـود و یـا او را بکشـد
تـا راحـت شـوی .خلیفـه ،امـام عسـکری؟ع؟ را احضـار کـرد ،راوی گویـد هنگامـی آن
 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،394/1 ،ح.4
 .2همان 259/1،ح 4و ،260/1ح.8
 .3همان ،393/1 ،ح.1
 .4همان ،393/1 ،ح.3-2
 .5صدوق ،محمدبن علی ،االمالي ،ص ،512ح.9
 .6همان ،512،ح.9

حضـرت نزدیـک اسـب شـد بـدون هیـچ مقاومتـی زیـن شـد و بـه امـام سـواری داد 1.در
روایتـی دیگـر کـه بـاز هـم کلینـی آن را نقـل کـرده اسـت آمـده کـه حضرت ابـو محمد؟ع؟
را بـه نحریـر (کـه گویـا مسـتخدم بـاغ وحـش بـوده) سـپردند (تـا نـزد او زندانـی باشـد) .او
حضـرت را میـان درنـدگان انداخـت .امـام؟ع؟ را دیدنـد کـه بـه نمـاز ایسـتاده و درندگان
گرد او هسـتند.

2

کشف حجب و رؤیت ملکوت
احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی دو روایـت در ایـن باره نقل کـرده اسـت .در یک روایت
نقـل میکنـد کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در لحظـات آخـر عمـر شریفشـان بـه دخترشـان خبـر
میدهنـد کـه مالئکـه و جمیـع انبیـاء و مرسـلین؟مهع؟ را مشـاهده میکننـد کـه بـرای
مالقـات کـردن او صـف بسـتهاند و منتظرنـد.

3

مرحـوم کلینـی نیـز دو روایـت در ایـن بـاب آورده اسـت .صالح بن سـعید گوید هنگامی
کـه خدمـت امـام هادی؟ع؟ رسـیدم و او را در سـرای گدایان جـای داده بودند ،حضرت
بـه مـن فرمـود« :پسـر سـعید ،تـو هم چنیـن فکر میکنی؟!» سـپس با دسـتش اشـاره کرد و

پیامبر اکرم؟لص؟ را به او نشـان داد و در حالی که حجاب از چشـمان ابوبکر کنار رفت
بـه او فرمـود کـه بـه علـی بـن ابـی طالـب ایمـان بیـاور و حـق او را غصـب نکـن 5.مرحـوم
صـدوق نیـز در ایـن بـاره دو روایت آورده اسـت که اولی خبر امام صادق؟ع؟ از حقیقت
 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،507/1 ،ح.4
 .2همان ،513/1 ،ح.26
 .3صدوق ،محمدبن علی ،االمالي ،318 ،ح.4
 .4کلینی ،محمدبن یعقوب ،کافی ،498/ 1،ح.2
 .5همان ،533/1 ،ح.13
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اسـت کـه هنگامـی کـه ابوبکـر غاصبانـه بـر مسـند خالفـت نشسـت ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟
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او را در بوستان بسیار سرسبز و با خادمان بسیار دیدم 4.کلینی در روایت دیگری آورده
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رعـد و بـرق اسـت کـه داللـت بـر رؤیـت ملکـوت و کشـف حجـب بـرای امامـان دارد 1و
روایـت دیگـر نیـز لحظـات آخر عمـر امیرالمؤمنین؟ع؟ را گزارش میدهـد که آن حضرت
مالئکـه و انبیـاء را مشـاهده میکردنـد و بـرای دیگـران حکایت کردند.

2

قدرت بر خارج کردن گنجهای زمین
کلینـی بـا آوردن دو روایـت در ایـن بـاب ،بـه ایـن نـوع از تصرفـات تکوینـی امامـان اشـاره
میکنـد .کلینـی نقـل میکنـد کـه امـام صـادق؟ع؟ بـا پـای مبارکشـان شـمشهایی از
طلا را از زمیـن خـارج کردنـد 3.در روایـت دیگـری ابراهیـم بـن موسـی از امـام رضـا؟ع؟
درخواسـت مالـی داشـت و پافشـاری او سـبب شـد کـه آن حضـرت شمشـی از طلا را از
زمیـن خـارج کـرده و بـه او داد 4.مرحـوم احمـد بـن ابـی عبـداهلل البرقـي و شـیخ صـدوق
روایتـی بـا ایـن مضامیـن نقـل نکردهانـد.

ید بیضای امام
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شـیخ کلینـی نقـل میکنـد کـه پسـر منصـور گویـد :شـبی خدمـت امـام رضا؟ع؟ رسـیدم
و او در پسـتوی خانـه بـود ،پـس دسـتش را بلنـد کـرد ،مثـل اینکه در خانه ده چراغ باشـد
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(روشـن و منـور گشـت) .آنگاه مـرد دیگـری اجـازۀ تشـرف گرفـت ،حضـرت دسـتش را
انداخـت و بـه او اجـازه داد.

5

قدرت بر کندن کوه آهن
ش ــیخ ص ــدوق بناب ــر روایت ــی ک ــه از ام ــام ص ــادق؟ع؟ نق ــل میکن ــد ،معتق ــد اس ــت ک ــه
 .1صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه ،526/1 ،ح1497و.1498
 .2همو ،االمالي ،ص ،318ح.4
 .3کلینی ،محمدبن یعقوب ،همان ،474/1 ،ح.4
 .4همان ،488/1 ،ح.6
 .5همان ،487/1 ،ح.3

مــردی از اصحــاب امــام زمــان؟جع؟ توانایــی چهــل مــرد را دارد و قلــب او از پــارۀ آهــن
اس ــتوارتر اس ــت و اگ ــر آنه ــا ب ــر کوهه ــای آه ــن بگذرن ــد آن را برکنن ــد 1.چنی ــن قدرت ــی ه ــر
ً
ً
چن ــد ب ــرای اصح ــاب ام ــام زم ــان نق ــل ش ــده اس ــت ول ــی عق ــا و نق ــا ام ــکان ن ــدارد
مأم ــوم دارای قدرت ــی برت ــر از ام ــام باش ــد؛ ب ــه عب ــارت دیگ ــر ای ــن ق ــدرت ب ــه طری ــق اول ــی
بــرای امــام زمــان ثابــت اســت؛ زیــرا امــام آنهاســت .کلینــی و احمــد برقــی ایــن مضمــون
را روای ــت نکردهان ــد.

تکمیل عقول مردم به دست امام
مرح ــوم ص ــدوق نق ــل ک ــرده اس ــت ک ــه اب ــن اب ــی یعف ــور از ام ــام باق ــر؟ع؟ روای ــت میکن ــد
کــه فرمــود:
چون قائم ما قیام کند دسـتش را بر سـر بندگان نهد و از برکت آن دسـت،
عقـل و خرد آنهـا کمال یابد.

2

کلینی و احمد برقی این مضمون را روایت نکردهاند.
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رد الشمس و تصرف در حرکت آفتاب

مــکان قبلــی خــود کــه در روایــت از آن بــه رد الشــمس تعبیــر شــده اســت،
دو ب ــار اتف ــاق افت ــاده اس ــت؛ اول ب ــار در زم ــان حی ــات رس ــول اهلل؟لص؟
و دیگ ــری بع ــد از وف ــات ایش ــان و هنگام ــی ک ــه امیرالمؤمنی ــن از جن ــگ
نه ــروان بازمیگش ــتند ،اتف ــاق افت ــاد.

3

مرحوم کلینی و احمد بن محمد بن خالد برقی این قضیه را روایت نکردهاند.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،673/2 ،ح.27
 .2همان ،675/2 ،ح.31
 .3همو ،من ال یحضره الفقیه ،203/1 ،ح610و.611
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تص ــرف در حرک ــت آفت ــاب و ب ــه عب ــارت دیگ ــر بازگش ــت خورش ــید ب ــه
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مرحوم صدوق میفرماید:

نتیجهگیری
در موضوعات مطروحه ،گرچه احمد بن محمد بن خالد برقی به نسـبت شـیخ کلینی
و شـیخ صدوق روایات کمتری ،نقل کرده اسـت ،اما هر سـه شـخصیت بزرگوار مدرسۀ
قـم تصرفـات تکوینـی امامـان را قبول داشـتند و آنهـا را در کتب خویش گـزارش کردهاند
و ایـن مطلـب نشـان از اعتقـاد آنهـا بـه ایـن بـاور اصیـل شـیعی دارد .از طرفی ،از مقایسـۀ
بیـن شـیخ کلینـی و شـیخ صـدوق و میـزان روایتگـری ایـن دو میفهمیـم کـه آن دو در
بیش از شـصت درصد از موارد مطرح شـده ،اشـتراک نظر داشـتند و این موارد مشـترک
از اهـم مصادیـق تصرفـات تکوینـی بـرای امامـان بـه شـمار مـیرود و مـوارد اختلاف نیـز
موضـوع مهـم و قابـل توجهـی نیسـت .علاوه بـر اینکـه در دو مـورد هـم فقـط صـدوق
روایـت تصرفـات تکوینـی را نقـل کـرده اسـت؛ بنابراین به نظر نمیرسـد اختالف کلینی
و صـدوق را بتـوان بـه مبانـی تفکـر و غالیانـه بـودن یـا نبـودن آموزههـای اختالفـی نسـبت
داد؛ بلکـه بیشـتر اختالفهـا بـه مبانـی و روشهـای روایتگـری ایـن دو بزرگـوار مربـوط
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میشـود کـه اعتمـاد بـه برخـی رجـال توسـط کلینـی سـبب اندکـی گسـترش روایتگـری
در ایـن زمینـه شـده اسـت .از طرفـی چـون مدرسـۀ قـم بـه سـختگیری در نقـل احادیث و
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مبـارزه بـا غالیـان و آموزههـای غالیانـه و یـا شـبهغلو مشـهور بـوده اسـت ،میتـوان چنیـن
نتیجـه گرفـت کـه ایـن آموز ههـا از نظـر مشـایخ قـم ،بـه هیـچ روی غالیانـه نبـوده اسـت.
نتیجـۀ ایـن تحقیـق میتوانـد مقدمـهای بـرای تحقیقـات دیگـر در زمینـۀ بازشناسـی مـرز
غلـو از دیـدگاه مشـایخ مدرسـۀ قـم باشـد.
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الوالية التكوينية (أو التصرفات التكوينية) عند األئمة
من منظار علماء مدرسة قم الكالمية
مع االستناد إلى آراء البرقي ،والكليني ،والصدوق

1
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الملخص:
كانت مسألة الوالية التكوينية عند األئمة؟مهع؟ من المسائل المبحوث عنها عند مفكري
ً
َّ
وإن دراسة هذه المسألة _ مضافا إلى دورها في معرفة مقام اإلمام _ لها
وعلماء اإلمامية.
ِّ
أهم ِّية قصوى في ترسيم ومعرفة المنهج الفكري الصحيح عند اإلمامية .
َّإن مدرسة قم الكالمية مع ّ
تعدد المناهج والرؤى الكالمية مع كونها اشتهرت بمحاربتها الغلو
بشكل ّ
موسع.
بحثت هذه المسألة من مباحث اإلمامة
ٍ
هذه المقالة تسعى لقراءة آراء ثالثة من أهم الشخصيات البارزة في مدرسة قم ،وهم:
أحمد البرقي ،والشيخ الكليني ،والشيخ الصدوق في موضوع الوالية التكوينية بالخصوص،
َّ
ومع تسليط الضوء على المنظومى الفكرية لمشايخ مدرسة قم تستنتج أنه ليس فقط أصل
مسألة التصرفات التكوينية عند األئمة؟مهع؟ يعترف بها مشايخ مدرسة قم ،بل عمدوا إلى
رواية موضوعاتها في نطاق واسع وفي مجاالت مختلفة من هذه المسألة .
الكلمات األساسية :الوالية التكوينية ،التصرفات التكوينية ،مدرسة قم الكالمية ،محمد بن
يعقوب الكليني ،أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،أبو جعفر محمد ابن بابويه الصدوق.
 .1تاريخ استالم المقال96/06/03 :؛ تاريخ القبول.96/08/28 :
 .2طالب في الحوزة العلمية بقم المقدسة ،باحث في مركز الثقافة الجعفرية:
Mohamadmahdi7.motahari@yahoo.com

225

whole universe. It then seeks to explore the thought line
of scholars in Qom as regards to Imams authorities and
influences in the whole universe. It is concluded that the
principle of authority to influence the whole universe was
not only approved by the scholars in Qom religious school,
but scholars have also sought to re-narrate these accounts
comprehensively under numerous titles.

Keywords: authority to influence the whole universe,

influence the whole universe, rhetoric school of Qom,
Mohammad-bin-Yaghoob Koleini, Ahmad Bin-Mohammad
Ibn-Khaled Barghi, Sheikh Abu-Jafar Mohammad IbnBaboye Sadoogh

Imams’ authority to influence the whole
universe (the influence the whole universe)
from the perspective of rhetoric scholars in
Qom, with a special focus on the ideas from
scholars such as Barghi, Koleini and Sadooq1
Mohammad Mehdi Motahari

2

Abstract
The issue of Infallible Imams’ authority to exert influence in
the whole universe is a controversial one among scholars
and experts on Imamieh issues. An investigation into such an
issue is not only important in fathoming the elevated status
of Imams, but it also assumes considerable importance in
outlining and discerning the appropriate thought line of
Imams. The religious schools in Qom have always enjoyed
diversity of methods and thought lines, at the same time
the schools have always sought to counter exaggeration.
The imamate-related issues have been comprehensively
discussed in religious schools of Qom. The current study
seeks to investigate the ideology of three prominent
scholars namely Ahmad Barghi, Sheikh Kolaini and Sheikh
Sadooq in the domain of Imams’ Authority to influence the
1. Accepted August 25, 2017. Approved: November 19, 2017
2. A Howze Graduate, Researcher in Jafari Foundation, Mohamadmahdi7.
motahari@yahoo.com
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