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چکیده
بصائرالیرجات نوشتۀ ّ
محمد بن حسن صفار و االرشاد فی معرفة حججاللن علیالعباد اثـر
ّ
شیخ مفید ،از کتابهای مهم حدیثی و تاریخی دو اندیشمند متعلق به مکتب حدیثی قم
نسبت داده شده اسـت
و بغداد است .در این دو کتاب ،معجزاتی به ائمۀ معصومین
که میتوان آنها را در دو بخش کلی تقسیمبندی نمود :علـم امـام ،و دخـل و ّ
تصـرفات
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meysam.khalili1370@gmail.com

امام به اذن خداوند در عالم خلقت (والیت تکوینی) .در این مقاله تالش شده اسـت :بـه
بررسی ابعاد مختلف حوزۀ اعجاز ائمۀ معصومین

کـه در دو کتـاب بصوائرالیرجات و

االرشاد مندرجاند ،با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی پرداخته شود .بررسیها نشـان میدهـد:
ّ
دقت بیشتری نشـان
شیخ مفید نسبت به حسن صفار ،پیرامون نقل معجزات ائمه
داده است؛ و این مطلب حاکی از روش عقلگرایانۀ شـیخ در برخـورد بـا انبـوه احادیـث و
روایات وارده در حوزۀ کرامات ائمه

است.

کلیدواژهها :معجزه ،کرامت ،ائمۀ معصومین

 ،االرشاد ،بصائرالیرجات.
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مقدمه

معجزه و کرامت ،هر دو اعمالی خارقالعاده هستند که بر نیروی ماورای طبیعی تکیه دارنـد .ولـی
ا گر خرق عادت با ادعای نبوت (یا منصب الهی) و تحدی همـراه باشـد ،در اصـطالح علـم کـالم
معجزه نامیده میشود (علیرضایی۶۵ :03۵0 ،؛ سجادی .)0۵1/3 :0313 ،در توضـی بیشتـر
در این زمینه باید گفت :کرامت عبارت است از «انجام کار خارقالعاده با قدرت غیرعادی و بـدون
ادعای نبوت» (مظفر .)239/0 :03۶۵ ،اگر این امور خارقالعاده همراه با ادعای پیامبری باشـد،
ّ
معجزه خوانده میشود .البته در اصطالح حدیث ،به کارهـای خارقالعـادۀ ائمـه نیـز معجـزه
گفته میشود .ابوبصیر در این باره میگوید :به امام صادق

عرا کردم :چرا خداوند بزرگ بـه

پیامبران ،رسـوالن و شـما معجـزه عطـا کـرده اسـت؟ امـام

فرمـود« :تـا دلیـل روشـنی بـرای

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

راستگویی باشد .معجزه نشـانهای از سـوی پروردگـار جهانیـان اسـت و آن را بـه غیـر پیـامبران و
رسوالن و امامان عطـا نمیکنـد تـا راسـتی راسـتگو از دروغ دروغگـو شـناخته شـود» (مجلسـی،
 .)12 /00 :0۴13از اینرو امور خارقالعادهای که توسط ائمه

انجام میشود ،گاهی با عنوان

معجزه و گاهی بهعنوان کرامت مطرح میشود (طوسی ،بیتا )20۴:و دلیل قاطع بـرای حقانیـت
ائمۀ اطهار

اسـت .بـر ایـن اسـاس پـژوهش حاضـر نیـز بـا رویکـردی مشـابه ،گفتـار و کـردار

خارقالعادۀ ائمه

را معجزه نام نهاده و تعریف اصطالحی آن را اراده نکرده است.

بحث و گفتوگو پیرامون معجزات ،کرامات و تواناییهای فـوق بشـری ائمـۀ معصـومین
ّ
پیشینهای کهـن دارد و بـه سـدههای نخسـتین هجـری و حتـی بـه دورۀ ائمـه بـر میگـردد.
گزارشهای تاریخی که در این زمینه در تقابل اندیشههای مختلف امامی به ما رسیده است ،گواه
این مطلب است (برای نمونه ر.ک :نوبختی ۵۵ :0۴1۴،ـ  .)۵۶با ظهور و بـروز مکاتـب گونـاگون
حدیثی و کالمی در دورههای بعد ،دیدگاههای ّ
خاصی دربـارۀ تواناییهـای ویـژۀ ائمـه شـکل
گرفت و اختالفاتی پیرامون چگونگی ظهور کرامت از امام ،منشأ آن ،گسترۀ والیت تکـوینی ،علـم
امام و ...بهوجود آمد.
در پاسخ به این اختالفها ،نویسندگان بسیاری در اثبات دیدگاه خـود آثـاری تـألیف کردنـد .از
جمله شخصیتهایی که بـه کثـرت نقـل امـور خارقالعـاده از ائمـه شـهرت داردّ ،
محمـد بـن
الحسن الصفار (م291ق) ،متعلـق بـه مکتـب حـدیثی قـم اسـت کـه کتـاب بصوائرالیرجات را بـه
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موضوع امامشناسی با محوریت علم امام اختصاص داده است .در واقع انگیزۀ اصلی نویسـنده در

کتاب مذکور ،فقط نقل احادیث در حوزۀ علوم مختلف ائمه

است و شـیوۀ نقـل روایـت بـدون

نقل هی گونه توضیحی ،در ابواب گوناگون کتاب به چشم میخورد.
شیخ مفید (م۴03ق) نیز ،که طالیهدار مکتب کالمی ـ حدیثی بغداد است ،دیدگاه دیگری در
زمینۀ نقل معجزات از ائمه

در پیش گرفته و برخی افکار و عقاید را در این زمینـه منتسـب بـه

غالت میداند و توجه ویژهای در پذیرش امور فوق بشری از آن بزرگواران نشان داده است که این
ً
موضوع در آثار مختلف ایشان کامال مشهود است .انگیزۀ اصـلی شـیخ از نگـارش کتـاب االرشواد
نیز ،بنا بر مقدمۀ مؤلف ،توضیحاتی اجمالی از زندگانی ائمۀ اطهار
از ائمۀ شیعه است که آشنایی با دورههای مختلف زندگی ائمۀ اطهار

و معرفی مختصر هـر یـک
در چینش گزارشهـای

کتاب مذکور ،نقش اصلی را ایفا میکند.

بر مکاتب حدیثی ،بر نحوۀ پذیرش احادیـث از جانـب محـدثان آن مکتـب مـؤثر اسـت .بـه همـین
جهت مقایسۀ آثار حـدیثی مـرتبط بـه هـر مکتـب و حـوزۀ حـدیثی ،بـا سـایر مکاتـب و حوزههـا در
زمانهای مختلف ،از اقداماتی است که موجب آگاهی و فهم ما نسبت به حدیث و مکاتب حدیثی
میگردد.
از آنجایی که کتـاب بصوائرالیرجات منحصـر بـه نقـل امـور فرابشـری و معجـزات و کرامـات
است ،و کتاب االرشاد شیخ مفید نیز به برخی از این معجزات اشاره نموده ،همونـین بـا

ائمه
ّ
توجه به اهمیت دو کتاب مذکور در شـناخت زنـدگانی و کرامـات ائمـۀ هـدی

نـزد امامیـه ،بـه

بررسی مقایسهای روایات این دو کتاب پرداخته شده است.
بحث و بررسی پیرامون معجزات و کرامات ائمه
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تحلیــل مکاتــب حــدیثی شــیعی در ســدههای اولیــۀ اســالمی ،موضــوعی اســت کــه بــا
ً
شناخت محدثان و آثار حدیثی به جامانده از آنان امکانپذیر است .قطعا زیربناهای فکـری حـاکم

در دو کتاب مورد بحـث در ایـن جسـتار،

یعنی بصائرالیرجات و االرشاد تا کنون بهصورت مستقل صورت نگرفته است .هرچنـد مقـاالتی در
زمینۀ گسترۀ علم و نیز والیت تکوینی ائمه در اصـول کـافی و بصـائرالدرجات ،نگاشـته شـده
است (حمادی )۵9 :0391 ،بصائرالیرجات ،تنها جهت نقل ابعاد مختلف معجزات امام ّ ،
اعم
از علم غیب و امور فرا بشری و حوزههای مربوط به والیت تکـوینی امـام اسـتّ .امـا پیرامـون
کتاب االرشاد فی معرفة حججاللن علیالعباد بایـد گفـت :هرچنـد اکثـر محتـوای کتـاب بـه تـاریخ
زندگانی ائمه اختصاص یافته استّ ،اما در قسمتهایی از کتاب میتوان مطـالبی فراتـاریخی
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نیز مشاهده نمود که در آنها برای ائمه

 ،اموری فوق بشری نقل میکند .بـا توجـه بـه آنوـه

بیان شد ،سؤال زیر مطرح میگردد:
ـ معجزاتی که در دو کتاب بصائرالیرجات و االرشاد عنوان شـدهاند ،شـامل چـه حوزههـایی از
امور فرا بشری میشود؟
پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به این پرسش ،و همونین بررسی مقایسهای امور فـوق
نسبت داده شده ،به رشته
بشری که در دو کتاب بصائرالیرجات و االرشاد به ائمۀ معصومین
تحریر در آمده است.
 .1آشنایی با مکاتب حدیثی قم و بغداد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵
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از آنجایی که نگرشهای حـدیثی محـدثان از مکـاتبی الهـام گرفتـه شـده اسـت کـه در آن رشـد
یافتهاند ،شناخت مکاتب حدیثیای که صفار و مفید در آن دانـش آموختهانـد نیـز میتوانـد سـبب
ّ
آشنایی با کتابهای حدیثی آنها گردد ،زیرا روش مکاتب آنها تـا حـدودی در آثـار آنهـا تجلـی
یافته است.
با وجود همکاری و مبادلۀ علمی مکاتب حدیثی با یکدیگر ،اختالفات ـ و گاهی ـ منازعاتی نیز
بین محدثان وجود دارد .یکی از دالیل منازعات مکاتب با یکـدیگر ،اخـتالف دانشـمندان شـیعه از
جهت برداشتهای فکری یا تفـاوت در سـبک و سـیرۀ فنـی اسـت .اینگونـه اختالفـات ــ کـه تـا
حدودی طبیعی به نظر میرسد ـ بنا به شواهد تاریخی ،در بین سران حوزههای قم و بغـداد وجـود
داشته است .چنانکه اختالف شیخ صدوق و شیخ مفیـد در زمینـۀ عقایـد کالمـی موجـب شـد بـا
وجود رابطۀ استاد و شاگردی ،شیخ مفید با نوشـتن شـرح عقایـد صـدوق ،در واقـع ّردیـهای علیـه
اعتقادات محدثان قم بنویسد (معارف.)31۵ :0392 ،
زمانی که مکتب قم بـه «اهـل جبـر و تشـبیه» شـناخته میشـدند و آنهـا را «مقلـدین متـون
حدیث ،بدون نقد و تحلیل و پیروان اخبار آحاد میدانستند ،این متکلم و محد بزرگ مکتب قـم
همت خود را به کار بست تا به همگان نشان دهد مکتب قم و عالمان قمی ،نقلگرا و اهل حدیث
نیستند .گـواه بـر ایـن ادعـا نگـارش کتابهـای التوحیوی و کما الویین و تموام النعمون اسـت کـه
عقلگرایی مکتب قم را به نمایش گذاشته است.
مطلب قابل ّ
توجه دیگر در پیدایش منازعات و اختالفات بین مکاتـب ،عبـارت اسـت از نقشـی
که از ناحیه غالت و دیگر منحرفین مذهبی ایفا شده اسـت .آنوـه مدرسـۀ حـدیثی قـم را مشـهور

ً
کرده و آوازه آن را در آفاق پراکنده ،برخورد شدید و نسبتا بدون مسامحۀ عالمان قم در برابـر خطـر
ً
غالیان و تفکر غالیانه بود .تعریف تقریبا خاص قمیها از غلـو ،موجـب رواج گسـترۀ مفهـوم شـد و
افرادی را در بر گرفت که در مکتبها و حوزههای دیگر غالی شمرده نمیشدند .عـالوه بـر آن بـه
ّ
دلیل یکدست بودن شهر قم و اقتدار عالمان شیعی در آن ،کسانی که بـه تفکـر غالیانـه گـرایش
داشتند ،به شدت مجازات میشدند .برخی محدثان مشهور به اتهام غلو از شهر قم اخراج شدند و
امکان ح ور در مجامع علمی و حدیثی آن را از دست دادند (طباطبایی ۵1 :0393 ،ـ .)۵0
نمونهای از مخالفتهای مکتب قم با اندیشه غالت را میتوان در آثار شـیخ صـدوق مشـاهده
کرد .وی در کتاب االعتقادات بابی را با عنوان «االعتقاد فی نفی الغلـو و التفـویض» (ابـن بابویـه،
0۴0۴ق :صص  91ـ  ،)012میآورد و در این باب به بیان اندیشههای غالت و مفوضه پرداخته و
از دیگر مواردی که در تفکر شیخ صدوق پررنگ است ،مسألۀ «سـهوالنبی» اسـت .وی انکـار
سهوالنبی را غلو میداند (ابن بابویه0۴03 ،ق .)3۵9/0،ایشان به دلیل بع ی روایاتی که نزدشان
معتبر بوده ،به این مطلب اعتقاد پیدا کرده است که خداوند ،پیامبر را در امور غیر نبوت و تبلی ؛ به
سهو انداخت تا به مردم اعالم بدارد پیامبر مثل آنهـا بشـر اسـت و او را بـهعنوان معبـود در کنـار
خداوند قرار ندهند .و دیگر آنکه مردمان هنگامی که دچار فراموشی میشوند با سهو پیامبر حکم
آن را بدانند .در پایان روایت نیز از قول استادش ابن ولید نقل میکند :نخسـتین مرتبـه در ّ
غلـو یـا
نقطۀ شروع آن ،نفی فراموشی و سهو از پیامبر است و اگر جایز باشد اخبار وارده در اینبـاره را
ّرد کنیم ،جایز خواهد بود که همۀ اخبار را ّرد کنیم ،و ّرد همۀ اخبار مستلزم ابطال دیـن و شـریعت
است (همان.)3۶1:
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آنها را رد کرده است.

از ســویی دیگــر دربــارۀ مکت ـب کالمــی ـ حــدیثی بغــداد ،میتــوان گفــت بــا توجــه بــه وجــود
درگیریهای فکری بین شیعیان و مخالفانشان در بغداد و تأثیرپذیری حوزۀ حدیثی بغداد از کوفه،
نوعی عقلگرایی در سدههای دوم و سوم در این حوزۀ حدیثی پیدا شده بود .عالوه بر ایـن ،وجـود
ّ
متکلمانی از خاندان نوبختی از دیگر نشانههای گرایشهای عقلی و کالمی در حوزۀ حدیثی شیعه
در بغداد است .وجود چنین زمینههایی بود که سرانجام موجب شـد در قـرن چهـارم ،گرایشهـای
بـــارز عقـــلگرایی و اجتهـــاد در احادیـــث فقهـــی در حـــوزۀ بغـــداد ظـــاهر شـــود و حرکتـــی کـــه
«ابنابیعقیل ّ
عمانی» در ثلث ّاول این قرن آغاز کرد با حرکت «ابنجنید» پیگیری شود و سپس با
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تالشهای شیخ مفید و سیدمرت ی در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ،بـه اوج خـود برسـد؛
ً
به طوری که در انتهای قرن چهارم هجری حوزۀ حدیثی بغداد کامال دارای مشرب عقلگرایی شد
(جباری.)19 :03۵۵ ،
 .۶نگاهی کوتاه به دو کتاب بصائرالدرجات و االرشاد

پیرامون کتاب بصائرالیرجات باید گفت :نویسندۀ کتاب ،شیخ ابوجعفر ّ
محمد بن حسن بـن فـروخ
ّ
صفار قمی ،متوفای سال 291ق ،معاصر امـام هـادی و امـام حسـن عسـکری اسـت .او آثـار
مختلفی در زمینههای حدیثی و فقهی تألیف نموده اسـت .تنهـا اثـری کـه از صـفار بـه دسـت مـا
رسیده ،کتاب بصائرالیرجات است .این کتاب ،مجموعهای سترگ از روایات (شامل 0۵۵0حدیث،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

با چند مورد تکراری) است و نوعی تکنگاری دربارۀ ابعـاد مختلـف علـم غیـب امامـان و کرامـات
ّ
(امیرمعزی ۵۶ :0391،ـ .)۵1
آنان است
کتاب صفار قمی ،قدیمیترین مجموعۀ نظاممند احادیث مربوط بـه امامشناسـی اثنیعشـری
است که به دست ما رسیده است ،و مبانی مابعدالطبیعـه و عرفـان قـدیمی امامیـه را در خـود گـرد
آورده است .هرچند بصائر ،کتابی حدیثی ـ کالمی استّ ،اما این بدین معنا نیست که مسائلی چون
نص بر تعیین امام از آیات و روایات ،کرامات ائمه  ،:تاریخ ائمه
محور اصلی احادیث آن ،بیان ویژگیها و تواناییهای ائمه

و ...در آن دیـده نشـود؛ بلکـه
بهویژه علم آنان است .در چیـنش

احادیث در ابواب مختلف کتاب ،و معرفی علوم گوناگونی که برای ائمه

در نظر گرفتهشده ،به

مواردی هموون معرفی علم و مراتب آن ،و صدق علم ویژۀ امامان توجـه شـده اسـت .همونـین
سعی شده ابوابی که م امین آن بسیار نزدیک به هم است ،پشت سر هم آورده شود.
کتاب االرشاد فی معرفة حجج اللن علی العباد نیز نوشتۀ ابوعبدالله ّ
محمد بن نعمـان عکبـری
بغدادی ،معروف به «شیخ مفید» ( 33۶ـ ۴03ق) است .او از سرآمدان علوم مختلف شیعه اسـت.
شیخ جلیلالقدر ،آثار مختلفی در زمینههای گوناگون کالمی ،فقهی ،حدیثی و تـاریخی بـه رشـتۀ
تحریر در آورده است (طوسی ،بیتا :ص  .)0۵۵شیخ مفید طالیهدار مکتب متکلمان بغداد است.
او پایههای کالم شیعی در دورههای پس از آن را نیز بنا کرده است .بسیاری از اعتقـادات کالمـی
شیعیان در مباحثی همچون امامت ،عدل الهی و عصمت توسط مکتـب متکلمـان بغـداد نظـام و

48

سامان یافت (گرامی ،ص  .)01۵بروز علمی شیخ مفید همزمان با سیطرۀ مکتـب فقهـی کالمـی

قم و بغداد بر مذهب امامیه بود .عظمت علمـی شـیخ مفیـد ،تألیفـات فـراوان او در فقـه و کـالم،
آشنایی مستقیم او با مبـانی و جزئیـات هـر دو گـرایش ،تـرویج افکـار او توسـط شـاگردان ّ
مبـرزی
همچون سید مرت ی ،و شیخ طوسی و بـاالخره نقـش عظـیم او در تثبیـت مکتـب تشـیع امـامی،
بهوسیلۀ مناظراتی که با مخالفان داشت ،از جمله عواملی بود که باعث شد مکتب فقهی ـ کالمی
شیخ ،خیلی زود جای خود را در میان امامیه باز کند (صفری 01 :03۵۶ ،ـ .)00
از جمله تالشهای شیخ در جهت احیای مکتب شیعه تألیف االرشواد فوی معرفوة حجوج اللون
علی العباد بوده است .همانطور که از نام کتاب پیدا است ،شیخ مفید آن را در شرح زنـدگی ائمـۀ
اطهار و پرداختن به جوانب مختلف حیات ایشان نگاشته است .وی در آغاز کتاب به علت نگاشتن
این کتاب اشاره کرده است:
گوشهای از اخبار ائمه که موجب دانش به احواالت آنها میشود ،که از من خواستی برایـت
فراهم آورم تا همانند عالمان و عارفان نسبت به آنان معرفت یابی و برایت فرق بـین ادعاهـا و
معتقدات آشکار شود .و بینات و مطالب روشن با شبهاتی که در هم آمیخته است از یکـدیگر
جدا شود و چون صاحب انصاف و اهل تدین به حق اعتماد کنی (مفید.)11/1 :1112،

ایشان در ادامه ،بحث پیرامون هر امام را در قسمتی مجزا ذکر کرده است و به ابعاد مختلفـی
هموون والدت ،مدت زندگانی و امامت ،دالیل مبنی بر امامـت ،کرامـات مشـاهده شـده از امـام،
رحلت یا شهادت و ...اشاره کرده است .هرچند نوع زندگینامهنویسی شـیخ در کتـاب ارشـاد کمتـر
فراتاریخی بوده و بیشتر روی مطالب منطبق با تـاریخ متمرکـز اسـتّ ،امـا میتـوان در ایـن میـان
مطالبی فراتاریخی پیرامون امام نیز یافت.
ّ
ّ
ذکر این نکته نیز ضروری است که با دقت در محتوا و توجه بـه انـدک بـودن ایـن مطالـب ،در
ّ
مقایسه با بخشهای دیگر بهویژه بخشهای تاریخی و نیز تفکیک مشخص آن از دیگر بخشها

مقایسۀ معجزات ائمه دربصائرالدرجات حسن صفار و االرشاد شیخ مفید

به توفیق خداونـد ،آنوـه از ثبـت اسـامی و تـاریخ عمـر و ...محـل دفـن و اسـامی فرزنـدان و

این تصور را از بین برد .و صبغة تاریخی بـودن ایـن اثـر را تقویـت کـرد .هرچنـد آوردن معجـزات و
کرامات باعث میشود این اثر را در زمرا آثار ترکیبی ،یعنی آثاری که مباحث تاریخی و فراتاریخی را
با هم آوردهاند ،طبقهبندی کنیم.
نکته قابل ّ
توجه در معجزات و کرامات مندرج در این کتاب ،آن است که شخصیت کالمـی و
منش عقلگرایی شیخ در گزینش بسیاری از این کرامات ،از میان حجم فـراوان معجـزات منقـول
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ّ
در کتب امامیه در زمان وی مؤثر بوده است؛ بهگونهای کـه بیشتـر معجـزات آورده شـده ،تـا حـد
زیادی معقول و قابل پذیرشاند؛ بهویژه آنکه بیشترین حجم این معجـزات ،دربـارۀ علـم فـراوان
ائمه

بوده است که کمتر آنها را از بعد تاریخی خارج میسازد.

شایان ذکر اسـت اگرچـه شـیخ مفیـد در ایـن کتـاب یـک دوره زنـدگی ائمـه

را بـه تصـویر

میکشد؛ اما با دقت در مطالب آن میتوان دریافت که ایشان حتیاالمکان سعی نموده مسیری را
در گزارشهای خود طی کند که به تقویت مبانی کالمی خود یا دست کم به عدم تعارا با آنهـا
بینجامد.
 .3علم امام در بصائرالدرجات و االرشاد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

امامان معصوم

در قلۀ دانش و حکمت و معرفت قرار دارند و علمی که خداونـد بـه آنـان عطـا

کرده است ،از علم تمام مردم باالتر است و هی یک از مردم را یارای درک مقـام برتـر علمـی آنـان
نیست .یکی از مبـاحثی کـه دو کتـاب مـذکور بـدان پرداختهانـد ،علـم امـام

اسـت؛ ایـن علـم

حوزههایی از علوم فرا بشری را نیز شامل میشود .علوم در نظر گرفتهشده برای امام بـهطور کلـی
تقسیمبندیهایی دارد که در دو کتاب مذکور نیز صادق اسـت .علـوم مختلـف امـام را میتـوان در
موراد زیر دستهبندی نمود:
 3ـ  .9علم به شریعت

از جمله دیدگاههای شیعه در امر امامت ،ضروری بودن علم امام به شریعت و احکـام دیـن اسـت؛
امام بهعنوان ّ
حجت الهی و واسطۀ بین خلق و خالق ،الزم است فـرامین پروردگـار را بدانـد و آن را
بــه بنــدگان ابــالغ کنــد و تفاصــیل احکــام را بــرای ایشــان بیــان نمایــد (حمــادی.)۵9 :0391 ،
بهرهگیری از این علم توسط امام ،در روایات بصائر الدرجات و ارشاد شیخ مفیـد نمـود گسـتردهای
دارد.
صفار معتقد است :نخست ائمه در همـه حـال از دانـش حـالل و حـرام بهرهمندنـد؛ دوم ا گـر
پرسشی را بیپاسخ گذارند ،به دلیل جهل نیست؛ و سـوم آنهـا در ایـن دانـش اجتهـاد نمیکننـد،
بلکه میرا رسول خدا

را باز میگویند .وی در چهار باب به ایـن موضـوع میپـردازد :علـم بـه

کتاب و سنت (صفار ،)310 :0۴1۴ ،علم به احکام امور پیویده (مع الت) (همان ،صص 23۴
57

و ،)3۵9جایگاه هدایتگری ائمه

(همان 29 :و )330و علم به حـالل و حـرام (همـان،9،0:

 ۴1۵ ،229 ،9۵ ،۴3و .)۴۵9
ّ
البته دو باب دیگر نیز در بصائر چنین دانشی را برای ائمـه

ثابـت میکننـد :امـر بـه جویـا

شدن دانـش از ائمـه (همـان )9 :و ائمـه علمـای آل ّ
محمـد
عنوانهای این دو باب اعم از احکام شرعی هستندّ ،اما با قرینههای موجود در روایات ذکر شـده،
(همـان .)01 :اگرچـه

میتوان گفت این دو باب نیز بهصورت خاص بر آگاهی ائمه
یکی از روایاتی که مؤید بهرهمندی امام

به حقایق شرعی داللت دارند.

از این علـم اسـت ،حکایـت اصـحاب ،از مالقـات

با ظاهری عجیب است که بعـد از رفـتن آنهـا امـام

میفرمایـد:

افرادی در مح ر ائمه
ّ
«این عده ،برادران شما از جنیاناند که برای دریافت معالم دینی نزد ما میآیند» (همان.)29:

ثابت میکند .هرچند تعداد روایات اختصاصی تنها ده مورد است و مطلبی متفاوت از سایر روایـات
در آنها ارائه نمیشود.
شیخ مفید نیز در روایات ارشاد پیرامون علم امام ،به لزوم این علم نزد ایشان ،اشاره کرده و در
ابواب مختلفی که برای هر یک از ائمه

اختصاص داده است ،روایاتی در این زمینـه مـیآورد.

در باب سوم و در توضی وقایع جنگ صفین و به نیزه شدن قرآن توسط سپاه معاویه ،سخن امـام
علی

را نقل میکند که فرمودند:
از خدا و حدود الهی بپرهیزید و در جنگ چشمانتان را بـاز کنیـد کـه اگـر چنـین نکنیـد،
ّ
متفرق خواهید شد و زمانی پشیمان خواهید شد که دیگر سودی ندارد.

و امر همانگونه شـد کـه امـام

فرمودنـد (مفیـد .)3۵3 :0392 ،در همـان بـاب داسـتان
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در مجموع صفار با ارائۀ یازده باب مشتمل بر هشتاد حدیث ،چنین دانشـی را بـرای ائمـه

حاکمی از حکمرانان جن را بیان میکند که بهصورت ثعبان یا اژدها ظـاهر شـده و بـا ح ـرت در
مسجد کوفه به گفتگو پرداخت و پیرامون امور و مبهمات شریعتشان از ح رت مشورت گرفـت.
در باب دوازدهم و در توضی علم امام ،منابع علم امام را بیان میکند :غـابر 1و مزبـور ،0نکـت در
دلها و نقر در گوشها ،1جفر 1سرخ و سفید ،مصحف فاطمه

و جامعه کـه مشـتمل بـر تمـام

نیازمندیهای مردم است.
سپس به توضی هر یک از موارد بیان شده میپردازد .بـرای نمونـه در توصـیف جامعـه ،آن را
کتــابی معرفــی میکنــد کــه طــولش هفتــاد ذراع اســت و ح ــرت پیــامبر

آن را امــال نمــوده و
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ّ
علی به خط خود نوشته است؛ و امام قسم یاد میکند که خداونـد جمیـع آنوـه تـا روز قیامـت
ّ
مردم بدان محتاجاند در آن آورده است؛ حتی میزان خسارت و خـراش جزیـی تازیانـه و نصـف آن
(همان ۵۵۶:ـ  .)۵۵1در باب سیزدهم پرسشهای ابیالعوجاء را از امام صادق

بیان میکنـد

که جهت کاستن از مقام واالی ح رت و کوچک نشاندادن علم واالی ح رت مطرح شده بود.
و پاسخهای بسیار مستدل امام

را نقـل میکنـد و آن را جـزو کرامـات آن معصـوم بـه حسـاب

میآورد (همان ۶12:ـ  .)۶13در باب شانزدهم پرسش ابوبصیر را از امام کاظم

نقـل میکنـد.

پرسش از چگونگی شناخت امـام کـه بـا ایـن پاسـخ از ح ـرت مواجـه میشـود :امـام هـر چـه را
میپرسند ،پاسخ میدهد و چون از سـؤال بـاز بمانـد خـود او بـه سـخن در میآیـد و از غیـب خبـر
میدهد (همان ۶2۵:ـ  .)۶31در باب بیست و پنجم که به بیان کرامات امام جواد

اختصاص

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

یافته ،به نقل مناظرهای بین امام جواد و چند تن از علمای عباسی در مجلس مأمون میپردازد که
امام

به زیبایی سؤاالت شرعی را که پیرامون صید محرم مطرح شده بود ،در سن نـه سـالگی،

پاسخ گفتند .در نهایت در باب چهلم که به بیان احواالت ح رت حجـت

و نشـانههای ظهـور

ح رت اختصاص یافته است؛ در این باب به موضوع نشر معـارف حقیقـی اسـالم ،پـس از ظهـور
ح رت اشاره شده است (همان 113:ـ .)11۵
 3ـ  .2علم شناخت تمام زبانها

از دیگر علومی که برای امام ،مطرح شده علم شـناخت تمـام زبانهـا اسـت .از آنجـا کـه والیـت
ائمه

محصور به عربزبانها نبود ،و شامل تمام زمانها و مکانها اسـت ،ضـروری مینمایـد

که امام بتواند با دیگر امتها و نژادها ارتباط برقرار کند .صفار روایات این بحث را در دو باب بصائر
جای داده است (صفار 333 :0۴1۴ ،و  .)331مجموع روایات این دو باب 22 ،حدیث است .برای
نمونه در حدیثی از امام حسن مجتبی

نقل شده که ایشان خود را آگاه به تمام زبانهای شرق

و غرب عالم ،معرفی میکنند (همان.)33۴ :
در ارشاد شیخ مفید نیـز ،بـه وجـود چنـین علمـی نـزد ائمـه
شانزدهم ارشاد ،پرسش ابوبصیر از امام کاظم

اشـاره شـده اسـت .در بـاب

مطرح شده که از ح رت پرسید :امام را با چـه

صفتی باید شناخت؟ امام صفاتی را بیان نمودند که یکی از آن موارد ،صحبت کردن با هر فـرد بـه
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زبان خود آن فرد و علم شناخت تمام زبانها توسط ایشان است (مفید ۶29 :0392 ،ـ  .)۶31در

باب سی و سوم ،شیخ مفید گزارشی از ابوحمزه نصیر ،خادم امام حسن عسکری

نقل میکند

که امام با غالمان خود که ترک و روم و ...بودنـد ،بـه زبـان خودشـان صـحبت میکـرد .ایـن امـر
موجب ّ
تعجب ابوحمزه و باعث ایجاد سؤال از چگـونگی دسـتیابی امـام ،بـه ایـن علـم میشـود.
ح رت عسکری

در پاسخ وی میفرماید« :خدا ّ
حجتش را از میان آفریدگارانش برگزیده و بـه

او آشنایی با همه چیز را آموخته و او از زبانهای مختلف و نسب افراد باخبر است و از پیشآمـدها
خبر دارد» (همان.)133:
 3ـ  .3آگاهی به زمان ارتحال

از دیگر علومی که برای امام در نظر گرفتهشده ،علم به زمان رحلت اسـت .در بصوائرالیرجات ،در
شده است .برای نمونه علم امام علی
و خبر دادن امام باقر

مبنی بر شهادتش به دست ابنملجم (همـان)۴۶۶/2:

از شهادتش (همان )۴11/2:حاکی از وجود این علم نزد امام است.

شیخ مفید نیز در ارشاد در توضی زندگانی امام علی

و در فصل شصت و سوم به موضـوع

خبر دادن ح رت ،دربارۀ شهادت خود و ضربهای که ابنملجم به فرق مبارکشان وارد مینمایـد،
اشاره میکنند (مفید .)3۵1 :0392،در شرح زندگی امام حسن مجتبی

نیز احادیثی پیرامـون

خبر دادن ح رت ،از زمان و چگونگی شهادتشان و نام قاتلششان ،بیان میکند (همان.)۴11:
 3ـ  .4علم غیب

بر اساس آموزههای مکتب تشیع ،امـام ویژگیهـایی دارنـد کـه افـراد عـادی ندارنـد .یکـی از ایـن
ویژگیها علم غیب است .غیب و امور غیبی بـر دو قسـماند :غیـب مطلـق و غیـب نسـبی .غیـب
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بخش دهم کتاب و باب نهم (صفار ۴۶۶ /2 :0390 ،ـ  )۴1۵چهارده روایـت در ایـن زمینـه نقـل

مطلق آن است که در هی شرایطی قابل ادراک نیست .همانند ذات الهی که غیبالغیوب است و
در این مرتبه ،تنها ذات ،علم به ذات دارد و چرایی عدم اطالع بـر غیـبالغیوب نیـاز بـه اسـتدالل
ندارد ،چه اینکه مفهوم اساسی آگاهی و احاطه عـالم بـر معلـوم اسـت ،و در نظـام آفـرینش هـی
موجودی برتر از ذات واجب باریتعالی نیست که بتواند آگاهی بر مرتبه غیبالغیوب پیدا کند.
غیب نسبی نیز ،غیبی است که به شرایط خاص زمانی و مکانی بـرای افـراد قابـل درک اسـت
که خود دارای مراتب است ،و اینگونه نیست که هرکس به این وادی قدم گذاشت ،بر تمام علـوم
آگاهی یابد (مروی ،مصـطفوی .)0۵ :0390 ،همونـین بایـد گفـت :آگـاهی پیـامبران و امامـان
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معصوم

از غیب دو گونه است .0 :ذاتی و بدون تعلیم و القا از بیرون؛  .2اکتسـابی و بـا تعلـیم

خداوند .متکلمان و دانشمندان شیعه که قائل به علم غیب بـرای پیـامبر و امـام معصـوماند ،علـم
آنان را ذاتی و بدون تعلیم الهی نمیدانند؛ آنان معتقدند اگـر کسـی چنـین ادعـایی داشـته باشـد،
بدون شک از غالت به شمار میآید .به باور امامیـه ،آنوـه معصـومان

دارنـد بـه اذن الهـی و

موهبت خدادادی است .نیز بر این باورند که دریافت وحی نبوتی با وجـود پیـامبر خـاتم

پایـان

پذیرفت ،ولی دریافتهای غیب الهی که همان علم لدنی است ،به کلی مسـدود نشـد و امامـان و
با تعلیم الهی صالحیت دریافت علم لدنی را دارند (همان.)0۶:

معصومان
ّاما پیرامون روایات و گزارشهای حسن صفار در موضوع علم غیب ائمه باید گفت :صفار
ً
ّ
بهرغم اینکه مهمترین انعکاسدهندۀ روایات علم امام ،در میان متقـدمان امامیـه اسـت ،و تقریبـا
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

باالترین سط م امین علوم را برای امام در نظر گرفته ،و نیز بخش قابـل مالحظـهای از کتـاب
خود را به این موضوع اختصاص داده اسـت ،در نامگـذاری هی کـدام از ابـواب کتـابش ،از تعبیـر
«علم الغیب» استفاده نکرده است (گرامی.)03۵ :0390،
گزارشهایی که ّ
محمد بن حسن صفار در بصائرالدرجات از شخصیتهای مختلف قـم در آن
دوره ،بهویژه احمد بن ّ
محمد بن عیسی اشعری نقل کرده است ،هـم شـامل علـم وراثتـی امـام از

پیامبر میشود و هم شامل جهات علم امام که اکثر آنها وحی غیر ّ
نبوتی است .صفار ،بـابی
را به این مطلب اختصاص داده که علم وراثتی ائمـه و وحـی غیـر ّ
نبـوتی (هموـون نکـت در
قلوب و نقر در اسماع) با هم همراهند (صفار 30۶ :03۶2 ،ـ )32۵؛ و بابی جداگانه با عنوان علم
غیــب بــرای علــم امــام در نظــر نگرفتــه ،ولــی احادیــث بســیاری در ایــن زمینــه نقــل کــرده اســت
(همان.)31۵ ،30۵ ،003،203:
شیخ مفید نیز به دلیل فراوانی روایات وارد شده در موضوع علم غیـب ،اصـل آن را میپـذیرد؛

ّاما آن را شرط امامت و حتی از صفات الزم برای امام ندانسته و وجوب عقلی آن را منکر میشود.
او تنها به لزوم پذیرش آن به جهت سماع ،یعنی ورود روایات ،اکتفا میکنـد .وی ایـن ویژگـی را در
حقیقت نوعی لطف پروردگار نسبت به ائمه

میداند و معتقد است این ویژگی موجب میشـود

راه اطاعت دیگران از آنها و تمسک به امامت آنها هموار شود (مفید.)۶1 :0۴03 ،
از مهمترین چالشهایی که معتقدان به علـم غیـب مطلـق ائمـه
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توجیه برخی از موضعگیریهای تاریخی امامان

بـا آن رو بـه رو هسـتند،

اسـت کـه در ظـاهر بـا علـم غیـب آنهـا در

تناقض است .باورمندان به علم غیب ،در طول تاریخ امامیه پاسخهای گونـاگونی بـرای رفـع ایـن
تناقض ظاهری ارائه کردهاند (صفریّ .)2۴ :03۵۶ :اما شـیخ مفیـد در یکـی از نوشـتههای خـود
بهصورت مفصل وارد این مبحث شده و بهطرح اشکال و پاسخ آن میپردازد .او اشکال را از زبـان
پرسشگر اینچنین مطرح میکند:

با ّ
توجه به آنکه ما امامیه بر اعتقاد به اینکـه امـام

داریم ،چگونه میتوانیم حرکت امیرالمؤمنین

بـر همـه چیـز آگـاه اسـت ،اجمـاع

به مسـجد ،در شـب شـهادتش را توجیـه
بـه سـمت

کنیم؟ با آنکه او میدانست شهید میشود .همونین حرکت امـام حسـین

کوفه چگونه توجیه میشود؟ با آنکه او میدانست کسی او را یاری نخواهـد کـرد و در ایـن
سفر کشته خواهد شد .چرا امام حسن

با آنکه میدانسـت معاویـه صـل نامه را رعایـت

سپس در مقام جواب به این اشکاالت ،ادعای اجماع امامیه مبنی بر علم غیب مطلق امـام را
رد میکند (مفید0۴03 ،ق .)۶9 :برای مثـال دربـارۀ شـهادت امـام علـی

میگویـد« :ممکـن

فیالجمله میدانست که کشته خواهـد شـد و

است طبق اخبار رسیده ،چنین بگوییم که امام
ً
قاتل خود را نیز میشناختّ ،اما اینکه دقیقا هنگام کشته شدن خـود را نیـز بدانـد ،روایـت شـفافی
ّ
وارد نشده است» (همان ،ص .)11البته ایـن نظـر شـیخ ،بـا برخـی روایـات کـه در ارشواد آورده در
تعارا است .ایشان فصلی جداگانـه را در ارشواد بـه اخبـاری اختصـاص داده اسـت کـه ح ـرت
علی

در آنها خانواده و یارانش را از شهادتش باخبر نمـود .او در ایـن فصـل روایـاتی آورده کـه

نشان میدهد ح رت به زمان و مکان شهادت خویش آگاه بوده است (مفید 21 :0392،ـ .)30
دربارۀ امام حسین

نیز میگوید:
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نخواهد کرد و شیعیان پدرش را خواهد کشت ،اقدام به بستن معاهده با معاویه کرد؟

هی دلیل عقلی و نقلی مبنی بر آگاهی او به خوار شدنش از سوی کوفیان نداریم؛ و اگر
بر فرا ،معتقد به چنین علمی باشیم ،همان جـواب بـاال را کـه دربـارۀ امـام علـی
داریم ،میتوانیم دربارۀ امام حسین

نیز جاری کنیم (مفید.)12 :1111 ،

ّاما برخالف نظر مطرح شده ،در ارشاد روایاتی مبنی بر آگاهی امـام حسـین
خویش ،از جمله به روایـت رویـای صـادقهای اشـاره میکنـد کـه در آن پیـامبر

از سرنوشـت
 ،ح ـرت را از

سرنوشتش پس از خروج به سمت عراق با خبر میکند؛ سرنوشتی که موجـب شـهادتش میشـود
(مفید .)۴13 :0392،دربارۀ امام حسن

نیز میگوید:
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اخبار و روایات و نیز قرائن تاریخی ،داللت بر چنین علمی از سوی آن ح ـرت داردّ ،امـا
ّ
علت اقدام آن ح رت بر صل در اینصـورت ،آن بـود کـه بـدین ترتیـب از زودتـر کشـته
شدن خود و یارانش جلوگیری کند و فساد عاجلی را که در صـورت عـدم صـل  ،بـر دیـن
وارد میشد ،از بین ببرد (مفید 11 :1111،ـ .)10

ایشان نزدیک به همین دیدگاه را در ارشاد نیز آورده است (مفید.)21۵ :0392،
میتوان خالصۀ دیدگاههای صفار و مفید را پیرامون علـم غیـب امـام اینگونـه عنـوان نمـود:
گزارشهای نقل شده از صفار و مفید حاکی از این است که هر دو به علم ویژه و خاص اهلبیت،
به جهت کارکرد خاص آن (اطاعت بندگان و هموار شدن راه هـدایت) ،قائـل هسـتند؛ امـا تفـاوت
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

دیدگاهها پیرامون چگونگی اعطای این علم است .تفاوت دیدگاهها در ایـن اسـت کـه در بصـائر از
وجود و منشأ علم سخن گفته شده و در نهایت کارکرد آن یاد شده (یعنی بحثی ثبوتی)ّ ،اما در آثـار
مفید از چرایی و فلسفۀ آن هم بحث شده و در مواردی شیخ مفید برخالف صفار ،وارد جزئیات نیز
شده است .یعنی بر پایۀ برخی نقلهای تاریخی ،بحث پیرامون علم غیب امـام را بـه میـان آورده و
استداللهایی را در این زمینه آورده است.
 .4اعجاز ائمه

در بصائرالدرجات و االرشاد

معجزات و کرامات امام ،شامل حوزههای مختلفی میشود؛ از جمله:
 4ـ  .9دخل و تصرف امام در امور خلقت ،به اذن الهی

در خلقـت،

دخل و تصرف در عالم و امور خلقت انواعی دارد .نـوعی از دخـل و تصـرفات امـام
ّ
تصرف دنیا و قدرت ایشان بر حرکت دادن جماد و کوههـا و ...اسـت .در بصـائر روایـاتی بـر قـدرت
اهلبیت

بر حرکت دادن کوه و قطعهقطعه کردن زمین داللت دارد (صـفار000 /0 :0390،؛

2۴۵/0؛  .)30۴ /2در این روایات ،امام

با استناد بـه آیـهای از قـرآن ،میفرمایـد« :در قـرآن،

آیاتی وجود دارد که بهوسیلۀ آنها ،میتوان کوهها را بهحرکت درآورد و زمین را شکافت و مردگـان
را بهسخن درآورد ،و ما وارثان چنین قرآنی هستیم .پس قـادر بـه انجـام ایـن کارهـا هسـتیم (شـاه
رجبیان.)030 :0392 ،
از جـا
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روایتی در بصائر وجود دارد کـه بیـان میکنـد چگونـه کـوه بـه اشـارۀ امیرالمـؤمنین
حرکت کرد و بهسوی کوه دیگر رفت ،و دوباره به مکان ّاولـش بازگشـت (صـفار ،جـزء ،۵بـاب،03

ح .)9همونــین در بصــائر ،روایتــی آمــده کــه وقتــی ابوعبداللــه بلخــی ،در ســفری خــدمت امــام
صادق

بود و چاه آبی نیافتند که از آن استفاده کنند ،ح رت بـا صـدای بلنـد ،چـاه پنهـانی را

صدا زد ،آبی پاک و خوشگوار بـرای آنهـا بیـرون آمـد (همـان .)۵32/2 :0390 ،صـفار ،هشـت
روایت نیز پیرامون سخن گفتن غیر حیوانات (سنگ ،حجراألسـود ،درخـت و )...بـا اهلبیـت
میآورد (همان :جزء ،01باب ،01ح 0ـ  .)۵روایات بصائرالیرجات پیرامون این نوع معجزه از امـام
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بسیار زیاد است و در این مختصر نمیگنجد.
شیخ مفید نیز در ارشاد ،در بیان معجزات و کرامات ائمه  ،رویدادهایی را بیان کرده است
که وجود این نوع از اعجاز را ،نزد امام ثابت میکند .در توضـی معجـزه و کرامـات علـی ،
خبر مشهور راهب سرزمین کربال را بیان میکند که با دیدن کرامتی از ح رت علی مسـلمان
شده بود .در این ماجرا ،ح رت در راه جنگ صفین هنگامیکه مشاهده میکند تشنگی بر یـاران
غلبه کرده ،به نقطهای از بیابان اشاره میکند و امر میکند آن نقطه را جهت یافتن آب حفر کنند.
یاران امام ،پس از تالش بسیار ،به سنگ بزرگی برمیخورند کـه بـا تـالش بسـیار نمیتواننـد آن را
خارج کنند .امام  ،با مشاهدۀ این ناتوانی یاران ،انگشت را زیر سنگ بـزرگ قـرار میدهـد و بـا
یک حرکت آن را از جای خود درمیآورد و چند متر آنطرفتر پرتاب میکند (مفید 310 :0392،ـ
.)311
شیخ مفید در فصل هفتاد و ششم کتـاب ارشواد و بـاز هـم در بیـان معجـزات و کرامـات امـام
علی بـه حادثـۀ ردالشـمس و بازگشـت خورشـید بـرای ح ـرت ،اشـاره میکنـد و اخبـار آن را
مسـتفیض میدانـد .همونـین وقــوع آن را دو بـار مطـرح میکنـد:یکبــار در ایـام زنـدگی رســول
خدا و دیگری بعد از رحلت ح رت( ،همان ،صـص 3۵1.ـ  .)3۵3ایشـان پیرامـون زنـدگانی
امام کاظم و در بیان کرامات ح ـرت ،بـه ظهـور کرامتـی از امـام میپـردازد کـه موجـب
افزایش معرفت حسن بن عبدالله به امام ،میشود .در این کرامت ،به کنده شدن درخـت از زمـین
و ح ور آن نزد امام به اذن خدا اشاره شده است (همان ۶2۵ :ـ .)۶29
 4ـ  .2شفای بیماران

از دیگر معجزات امام ،که در گسترۀ والیت تکوینی ایشان است ،شفا دادن مـریض بـه امـر خداسـت.
روایات پیرامون این نوع اعجـاز ائمـه  ،در بصوائر بسـیار اسـت .بـرای نمونـه در حـدیثی آمـده کـه
اهلبیت از بیماریهای شیعیان آگاهاند و برای آنها دعـا میکننـد .دعـای اهلبیـت مسـتجاب
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اسـت ،ایشـان چیـزی را اراده نمیکننـد مگـر اینکـه خـدا نیـز آن را اراده کـرده باشـد (صـفار:0390،
ّ
 .)۵۴1/0روایات مربوط به قدرت اهلبیت بر شفا دادن کور و پـیس ،در بصـائر در حـد استفاضـه
است (همان .)2۵ /2 ،مواردی هم وجود دارد که اهلبیت به اذن خدا و به دست قدرت خـویش
بیماران را شفا دادهانـد؛ از جملـه موهـای سـر فـردی کـه سـفید شـده بـود را بـه حـال ّاول برگرداندنـد
َ
(همان 2۵ /2:ـ  ،)29دستی را که به دلیل فصد کردن ورم کرده بود شفا دادند و( ...همان.)30/2:
طبق بیان قبلی ،شیخ مفید در ارشاد ،در بیشتر موارد به توضیحاتی پیرامون زندگانی ائمه
و تاریخ زندگی ایشان بسنده نموده است؛ ّاما در برخی موارد نیز به بیان معجزاتی از ایشان پرداخته
است .ولی باید ّ
توجه داشت نقل این معجزات ،از موضوع اصلی کتاب خارج است .مفیـد در بیـان
معجزات ح رت حجت طی روایتی ،به شـفا یـافتن مـریض بـه دسـت امـام اشـاره کـرده
است .در این روایت از زبان محمد بن یوسف نقل میکنـد« :بـه مرضـی دچـار شـدم کـه هـر چـه
معالجه کردم اثر نداشت .نامهای به امام زمان نوشته و درخواست دعا کردم .جـواب آمـد خـدا
لباس عافیت را بر تو پوشانید و تو را در دنیا و آخرت با مـا قـرار داد .یـک هفتـه نشـد بیمـاری مـن
ّ
درمان شد و محل زخم مانند کف دست ،صاف و پاک شد» (مفید ۵12 :0392،ـ .)۵13
 4ـ  .3زندهکردن مردگان

از دیگر حوزههایی که برای والیت تکوینی امام ،در نظر گرفتهشـده و معجزاتـی از ائمـه گـزارش
شده است ،زنده کردن مردگان و میراندن زندگان به امر خدا اسـت .روایـات مسـتفیض و مشـتمل بـر
صحی  ،حکایت از قدرت اهلبیت بر زنده کردن مردگان دارد .در بصـائر ،هشـت روایـت در ایـن
زمینه آمده است (صفار .)31 /2 :0390،بـرای نمونـه ،در روایتـی آمـده اسـت :امـام کـاظم در
ّ
سرزمین منا با یاران عبور میکرد که صدای گریه شنید ،پس از جویا شدن علت این امر زنی را یافتند
ّ
که با کودکانش گریه میکرد .امام علت را پرسید ،زن گفت :همه سرمایۀ ما یک گاو بـود ،کـه از
شیرش برای خودم و بوههایم استفاده میکـردیم ،اینـک ایـن گـاو مـرده اسـت و نمیتـوانیم هزینـۀ
زندگی فقیرانۀ خود را تأمین کنیم .امام کاظم به او فرمود :ای کنیز خدا! میخـواهی آن را بـرای
تو زنده کنم؟ به قلب آن زن الهام شد که بگوید آری ،لذا گفت :آری ،امام کاظم کنـار رفـت و دو
رکعت نماز خواند ،سپس دسـتهایش را بهسـوی آسـمان بلنـد نمـود و پـس از دعـا بـه درگـاه الهـی،
برخاست و کنار آن گاو آمد و با چیزی به قسمت آخر بدن آن زد .ناگاه گاو جنبید و برخاسـت ،و مثـل
اول زنده شد .زن با دیدن این منظره شگفت زده شد و بیاختیار فریـاد زد :سـوگند بـه خـدای کعبـه،
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این عیسی بن مریم است .در این هنگام امام کاظم از هجوم جمعیت که از هر سو در رفـت
و آمد بودند استفاده نمود و به میان مردم رفت و ناپدید شد (همان.)3۵/2:
از آنجا که صفت زندهکردن ویژۀ خداوند است ،اگر کسی بهصورت مسـتقل و بـدون نیـاز بـه
خداوند بتواند چنین کاری انجام دهد ،امری است که با توحید منافات دارد .اما ا گـر کسـی بـا اذن
الهی و استفاضه از فیض ربوبی ،بخواهد چنین کـاری را انجـام دهـد ،بـا توجـه بـه اینکـه قـدرت
خداوند بیانتها است ،تا زمانی که آن امر محال نباشد چنین کاری ممکن خواهد بود و هی گونـه
منع عقلی در این مورد وجود ندارد.
همونین در روایتی امام کاظم قدرت خویش را بر زنده کردن مردگان ،به آگـاهی خـویش
از قرآن مستند میکند و میفرماید« :در قرآن ،آیاتی وجـود دارد کـه بـا آنهـا امـام میتوانـد،
آنوه را بخواهد انجام دهد» (همان.)3۵/2 :
در قرآن نیز آیاتی هستند که به ایـن نمونـه از معجـزات ائمـۀ معصـومین اشـاره دارنـد .از
جملۀ این آیات میتوان به آیات مربوط به زنده شدن مردگان به دست ح ـرت عیسـی اشـاره
ً
کرد .شایان ذکر است قطعا زنده کردن اموات با اجازۀ خدا بوده و ح رت عیسی بن مریم نیـز
فقط وسیلهای بوده که با بشر سنخیت داشته تا قدرتنمایی خدا را برای مردم مجسم نمایـد .کمـا
اینکه مابقی پیامبران نیز همین وظیفه را اجرا مینمودند.
در االرشاد مفید ،به زنده شدن مردگان توسط ائمه اشارهای نشده است .ولی در دو روایت
در بیان احواالت امام صادق به نقش امام در میراندن اشاره شـده اسـت .شـیخ ،در بیـان
معجزات و کراماتی از امام صادق روایتی را میآورد که فردی در مجلـس منصـور دوانیقـی بـه
ح رت ،نسبت شورشگر داده بود و در این زمینه قسم دروغ یاد کرده بـود .وی پـس از ایـن قسـم
دروغ و نفرین ح رت ،به زمین افتاد و از دنیا رفت (مفید .)۵۵۵ :0392 ،در روایتی دیگر ،نفـرین
ح رت بر داود بن علی را نقل میکند که این نفرین باعث مرگ داود شد (همان.)۵۵1 :
نتیجهگیری

پرسش کلیدی پژوهش حاضر دربارۀ حوزههای مختلف امور فرا بشری و معجزات و کرامات ائمه در
دو کتاب بصائرالیرجات و االرشاد است .این پژوهش ،بررسـی و تحلیـل معجـزات ائمـه را کـه در دو
کتاب مذکور عنوان شده است ،رهیافتی مناسب جهت پاسخ به این پرسش میداند و نشان میدهد:
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 .0از نظر ساختار ،بصائرالیرجات حجم وسیعی از روایات را به تواناییهـای ویـژۀ ائمـه و کرامـات
ً
آنها اختصاص داده است .در حالی که در کتاب االرشاد ،غالبا به تاریخ زنـدگانی ائمـه پرداختـه
شده است؛ اگرچه در مواردی عالوه بر مطالب تاریخی و شرح زندگانی هـر امـام ،بخشـی نیـز بـرای
نقل معجزات و کرامات و امور خارقالعادۀ فرا تـاریخی کـه الزمـۀ امامـت اسـت ،در نظـر گرفتهشـده
استّ .اما بخش مذکور ،در برابر سایر فصول و ابواب کتاب ارشاد ــ کـه بـه مطالـب تـاریخی زنـدگانی
ائمه اختصاص یافته ـ حجم اندکی از کتاب را تشکیل میدهد .تا جایی که شیخ مفید ،در ارشـاد
از نقل کرامات امام حسین ،امام زینالعابدین ،امام باقر و ...صرفنظر نموده است.
 .2صفار ،محور اصلی بصائرالیرجات را به توضی علم امام ،اختصاص داده و انواع علوم بشـری
و فوق بشری را برای امام ،در نظر میگیرد و بیشترین روایات نقل شده درزمینۀ علم غیـب امـام ،در
ً
کتاب بصائرالیرجات نقل شده است .اما شیخ مفید ،در نقل معجـزات و کرامـات هـر امـام ،اکثـرا بـه
علم فراوان امام ،اشاره کرده و حجم وسیعی از نقل کرامات امام ،در االرشاد بـه علـم وافـر ائمـه
منحصر شده است .نقل این روایات در االرشاد بیانگـر آن اسـت کـه شـیخ مفیـد در نقـل حـدیث راه
میانهای اختیار کرده است و در تعارا نقل و عقل ،او بیشتر جانب عقل را گرفته است.
 .3روایات مربوط به والیت تکوینی امام و تواناییهای ویژۀ امام ،از جملـه :توانـایی شـفا دادن
مریض به اذن خدا ،زنده کردن مردگان و میراندن زندگان ،تصـرف در دنیـا و قـدرت ائمـه بـر
حرکت دادن جماد ،کوهها و ...در ابواب مختلف بصائرالیرجات ظهور یافته استّ .امـا شـیخ مفیـد
نیز در االرشاد در اندک مواردی به وجود این علوم نـزد امـام ،اشـاره نمـوده و معجـزات و کرامـاتی
هموون واقعۀ ردالشمس ،ماجرای از جا کنـدن سـنگ بـزرگ توسـط امـام علـی در سـرزمین
کربال ،که موجب مسلمان شدن راهب مسیحی گردید ،شفا دادن مـریض توسـط امـام زمـان
و ...از وی نقل شده است.
 .۴از مجموع مطالب بیان شده نتیجه حاصل میشود :کتـاب بصوائرالیرجات سرشـار از نقـل
مطالب فوق بشری برای ائمه است که با دیدگاه حـدیثی صـفار قمـی و هممکتبـانش سـازگار
ّ
استّ .اما شیخ مفید ،دقت ویژهای در قبال نقل معجزات و کرامات ائمـه در االرشواد از خـود
نشان داده و نقل گزینشی کرامات ائمه از ایشان ،با ّ
توجه به انبوه کرامات نقل شده در جوامع
حدیثی شیعه خود گواه این مطلب است.

پینوشتها:
 .1غابر به معنای «باقی» است (مصـطفوی ،)0۵9/۵ :03۶۵ ،بنـا بـر ایـن مـراد از آن علـوم گذشـته
است.
ْ
ْ
َ
 .0در تعریف مزبور آمده است« :ال َم ْز ُب ُور ف َما یأت َینا» (کلینی)2۶۴/0 :0۴11 ،؛ مزبور عبـارت اسـت از
علوم آینده.
 .1امام صادق

ُ
فرمود :علم ما سه نوع است :غابر و مزبور و نکت در قلوب و نقر در گوشها .غابر

عبارت است از :علوم گذشته .مزبور عبارت است از :علوم آینده .نکت در قلوب ،عبارت اسـت از:
الهام و نقر در اسماع ،دستورهای فرشتگان است(همان).
رســول

امــالء فرمــوده و امیرالمــؤمنین

یادداشــت نمودهانــد ،و در روایــات مــا از ایــن

یادداشتها به جفر و جامعه یاد میشود و یکی از میرا های پیامبر
بعد به ار منتقل شده است (همان.)23۵ /0 :

است که از امامی به امام
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 .1نوشتههایی که از ح رت علی

باقی مانـده اسـت ،و ایـن نوشـتار ،مطـالبی اسـت کـه ح ـرت
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کتابنامه

 .1ابن بابویهّ ،
محمد بن علی0۴03( .ق) .من ال یحضره الدقین ،تصحی علیاکبر غفاری ،قـم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
 .2ـــــــــ 0۴0۴( .ق) .اعتقادات االمامین (للصیوق) ،قم :کنگره شیخ مفید؛
 .3امیــر معــزیّ ،
محمــدعلی .)0391( .صــفار قمــی و کتــاب بصـائر الــدرجات ،امامووت وهوهووی،
شماره۴؛
 .4حمادی ،عبدالرضا« .)0391( .گستره علـم امـام از منظـر کلینـی و صـفار» ،اماموت وهوهوی،
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شماره۴؛
 .5جبــاری ،محمدرضــا« .)03۵۵( .نگــاهی بــه مکاتــب حــدیثی شــیعه در ســده هــای اولیــه»،
شیعنشناسی ،شماره  3ـ ۴؛
 .6سجادی ،سید جعفر0313( .ش) .فرهن

معارف اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 .7شــاهرجبیان ،غالمرضــا« .)0392( .گســتره والیــت تکــوینی اهلبیــت

در اصــول کــافی و

بصائرالدرجات» ،امامت وهوهی ،شماره 9؛
 .8صفار ،محمد بـن الحسـن0۴1۴( .ق و 0391ش) ،بصوائرالیرجات ،قـم :کتابخانـه آیتاللـه
مرعشی؛ قم :انتشارات بقیةالله؛

 .9صفری ،نعمتالله« .)03۵۶( .شیخ مفید و تاریخنگاری او در کتاب االرشاد با ّ
توجـه بـه برخـی
مبانی کالمی و اصولی او» ،شیعنشناسی ،شماره 0۵؛
 .11طباطبایی ،سـیدمحمدکاظم .)0393( .تواریخ حوییث شویعن ،2قـم :سـازمان چـاپ و نشـر
دارالحدیث ،چاپ دوم؛
 .11طوسیّ ،
محمد بن حسن( .بیتا) .فهرست ،نجف :المکتبة المرت ویه؛
 .12طوسی ،نصیرالدین( .بیتا) .تجرییاالعتقاد ،تهران :مکتب االعالم االسالمی؛
 .13علیرضاییّ ،
محمد03۵0( .ش) .وهوههی در اعجاز علمی قرآ  ،رشت :کتاب مبین؛
 .14کلینی ،محمد بـن یعقـوب بـن اسـحاق0۴11( .ق) .الکوافی ،تصـحی علیاکبـر غفـاری و
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محمد آخوندی ،تهران :دار الکتب االسالمیه؛

 .15گرامی ،سید ّ
محمدهادی .)03۶1( .نخستین مناسبات فکری تشیع (بازخوانی مفهـوم غلـو
ّ
در اندیشه جریانهای متقدم امامی ،تهران :دانشگاه امام صادق ؛
 .16مجلسیّ ،
محمد باقر0۴13( .ق) .بحاراألدوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء؛
محمد بن ّ
 .17مرت ی زبیدیّ ،
محمـد .)03۵۵( .توال العوروم مون جوواهر القواموم ،بیـروت:
دارالهدایة؛
 .18مروی ،مصطفوی؛ احمد ،سید حسن« .)0390( .مبـانی عقلـی و نقلـی علـم غیـب امامـان
معصوم

» ،قبسات ،شماره ۶3؛

 .19مصطفوی ،حسن .)03۶۵ ( .التحقیق فی کلمات القرآ الکریم ،تهـران :وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمی؛
مدرسین وابسته به حوزه علمیه قم؛
 .21معارف ،مجید .)031۴( .وهوههی در تاریخ حییث شیعن ،بیجا :نشر ضری ؛
 .22ـــــــــ  .)0392( .تاریخ عمومی حییث ،تهران :کویر ،چاپ سیزدهم؛
محمد بن ّ
 .23مفیدّ ،
محمد .)0392( .االرشاد فی معرفة حججاللن علیالعباد ،قم :تهذیب؛
 .24ـــــــــ 0۴03( .ق) .اوائلالمقاالت ،بیروت :دارالمفید؛
 .43نجفی خمینی ،محمدجواد039۵( .ق) .تدسیر آسا  ،تهران :انتشارات اسالمیه ،چاپ اول؛
 .26نوبختی ،حسنبنموسی0۴1۴( .ق) .فرقالهیعن ،بیروت :داراألضواء.

مقایسۀ معجزات ائمه دربصائرالدرجات حسن صفار و االرشاد شیخ مفید

 .21مظفر ،محمدرضا .)03۶۵( .بیایةالمعارفااللهیوة فوی شورح عقائوی االمامیوة ،قـم :جامعـه
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