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 و مبادی آگاهی امام از آن قرآنظاهر و باطن 

 اهلل نجّارزادگان فتح

 استاد دانشگاه تهران پردیس فارابی، تهران

 حسن محمّدی احمدآبادی

 مربّی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نراق

 محمّدتقی شاکر

 و حدیث، قم قرآندانشجوی دکتری کالم اماميّه، دانشگاه 

 (11/51/5931؛ تاریخ تصویب:51/7/5931فت: )تاریخ دریا

 چکیده

قرآن آخرين کتا  آسمانی، بر دو ساحت ظاهر و باطن استوار شده است و افرراد خاصّری از   
مند و جامعة بشری برای دستيابی به آن حقايس در جهت سير تعالی نيازمند بره   اين آگاهی بهره

و باطن قرآن را پيشروايان خرويش معرّفری    باشد. مكتب تشيّع مصداق آگاهان از ظاهر  ايشان می
خراص و  ی، دارای مجراری و مبرادی   فراتر از علرم عرادّ  امام  دانش کند و بر اين باور است که می
 .داردصال علم امام بره خداونرد سربحان    داللت بر اثبات ديدگاه اتّ ،و روايات آيات .باشد می الهی

در مقام بررسی و اثبات چگرونگی آگراهی و   ای و رويكردی تحليلی  مقالة حاضر با روش کتابخانه
علم گستردۀ امام به قرآن است. شناخت چگونگی ايصال امام به حقايس قرآن با بررسی مجاری و 
مبادی گوناگون آگاهی امام از ظاهر و باطن قرآن آشكار خواهد شد که اين مهم به دليل جايگاه 

 پذيرد. باشد می مقرّر شده، برای امام می

 بطن قرآن، ظهر قرآن، مبادی دانش امام. قرآن کريم، دی:واژگان کلی

                                                           

 Email: najarzadegan@ut.ac.ir  


 Email: f.gofteman@gmail.com 


 Email: 14mt.shaker@gmail.com   )نويسندۀ مسئول( 
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 مقدّمه

ترين حادثة تاريج اسالم را مسألة جانشينی پيامبر اسالم  ، پُرچالشملل و نحلشهرستانی در 

کند که هيچ موضوعی همانند آن مبنای اختالف و تعار  واقرع نشرده اسرت:     )ص( گزارش می

مثل  قاعد ٍدينيةعلى   اإلسالم  نذ ما سلّ سیف فی ،اإلمامةخالف  األمّةأعظم خالف بین »

بزرگترين اخرتالف ميران امّرت )اسرالم(، اخرتالف در برا ِ        فی کلّ زمان: اإلمامةما سلّ على 

کره   امامت است، چون هيچ شمشيری در اسالم بر بنيان دين کشريده و آختره نشرده، همچنران    

. ايرن سرخن بره روشرنی     (86: 6ج ،6810)شهرسرتانی،  « برای امامت در هر زمانی بروده اسرت  

سازد. قصور يا غلوّ در امامرت، هرر    اهميّت مسألة جانشينی پ  از رسول خدا )ص( را نمايان می

کنرد. اعتقراد و    های مخصوص به خود را بر جامعة اسالمی تحميرل مری   ها و خسارت يک آسيب

مرت اسرت. در ميران    هرای نهراد اما   التزام به امامت، مبتنی بر شناختِ صحي، از مقرام و ويژگری  

هايی که برای امام در امامت خاصّه مطرح شده، علم و عصمت از نمود بيشرتری   اوصاف و ويژگی

باشرد. برر اسراس     باشد مری  برخوردار است، هرچند اين دو صفت دارای پيوندهای عميقی در می

ه که مبتنری  کانون دانش و مرکز پاسج به نياز بشری است و در تفكّر اماميّ قرآنآيات و روايات، 

السّالم( آگاهان از اين کرانون و عالمران بره دو سراحت      بر کتا  و سنّت است، ائمّة اطهار )عليهم

در ساختار اعتقادی شيعه، علم امام شبيه علم پيامبر )ص( است و از باشند.  ظاهر و باطن آن می

ديگران است کره   نايافتنی برای های گسترده و دست ترين منابع و مبادی دانش امام، آگاهی مهم

تررين   پيامبر به جانشينان خود تعليم يا انتقال داده است. مقالة پريش رو، بررسری يكری از مهرم    

 است. قرآنالسّالم( يعنی واکاوی گونة آگاهی امام به  مبادی و مجاری دانش امام )عليه

د نمايرد، عبارتنر   کمک می قرآنمسائلی که در بررسی دقيس طريس و چگونگی دانش امام به 

 از:

 از ظاهر و باطن. قرآنر برخورداری 6

 .قرآنر وجود آگاهانی از حقايس 1

 .قرآنر چگونگی آگاهی امام از ظاهر 8

 .قرآنر چگونگی آگاهی امام از باطن 0

ها ما را در رسيدن به هدف اصرلی مقالره يعنری اثبرات آگراهی امرام از        پاسج به اين پرسش

ژه و مخصوص که مستلزم گسرتردگی و تمرايز دانرش    با منابعی وي قرآنحقايس ظاهری و باطنی 
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امام است، نزديک خواهد نمود. از اين رو، پاسج دو پرسش نخست که به عنوان مقدّمرة طررح و   

برا   قررآن پيگری دو سؤال أخير است، به اختصار و پاسج شيوۀ آگراهی امرام بره ظراهر و براطن      

 شود. تفصيل بيشتری دنبال می

و دليرل   قررآن ا به فهم ويژگی و خصوصيّت آگراهی ائمّره از   ه همچنين پاسج به اين پرسش

 السّالم(، کمک خواهد کرد. يادکرد آن به عنوان منبعی برای علوم الهی و ويژۀ ائمّه )عليهم

 و وجود آگاهانی از آن قرآنظهر و بطن 

 های حيات بشری، در مسرألة  را، با وجود تطوّر دورهقرآن ترين دليل ماندگاری  توان اصلی می

به وجود بطن در نظام هستی يا بخشی از آن داللرت دارد   قرآنجستجو نمود. آيات  قرآنبطون 

 قررآن (. هرچند آشكارا بره براطن   68و  8؛ الحديد/18؛ لقمان/88؛ األعراف /696و  618)األنعام/

يرا   قررآن تصريحی صورت نگرفته است، اما مفسّران با تمسّک به آياتی که بره تردبّر و تأمّرل در    

 قررآن تصري، شده، برر وجرود براطن بررای      قرآنتی که در آن به فراگير بودن تمامی امور در آيا

 (.3: 6ق.، ج 6069و آلوسی،  890و  898: 1تا.، ج  اند )ر.ک؛ ذهبی، بی تالزم آورده

داللت دارد )ر.ک؛ بحرانی،  قرآنروايات فراوانی از فريقين به وجود باطن برای الفاظ ظاهری 

(. جابر بن يزيد جُعفی که در دو مرحلره  1ر  3: 1ق.، ج6080سيوطی،  و 00ر07: 6ق.، ج 6061

شنود، در پاسج بره چرايری    السّالم، سؤال و دو پاسج متفاوت می ای از امام باقر، عليه از تفسير آيه

از دورتررين امرور    قرآنبواطن و ظواهری است و تفسير  قرآنبرای »کند:  اين امر از امام نقل می

(. سرؤال  61و66: 6ق.، ج6838و عيّاشری،   888: 1ق.، ج6876)برقری،  « باشد شر میبه اذهان ب

« نِّالا وَ لَهَا ظَهـرٌ وَ بَطـنٌ   آيَة مِن  مَا»فايل بن يسار ر از اصحا  اجماع ر دربارۀ مراد از تعبير   

، تک آيات دارد، با اين پاسج امرام براقر   که خود داللت بر شيوع اين تفكّر و فراگيری بطن به تک

تأويل آن است که برخی از آن گذشرته و برخری از    قرآنبطن »شود که  رو می السّالم، رو به عليه

(. عالّمره طباطبرائی در ايرن زمينره     1؛ ح 188ق.: 6080)صرفّار،  « آن هنوز تحقّس نيافته اسرت 

 آنقرکند که به منزلة روحِ  را امری ديگر معرّفی می قرآنخداوند متعال ماورای اين »نويسد:  می
و مارامين   قررآن نامد و تمام معرارف   می« کتا  حكيم»است؛ همان حقيقتی که خداوند آن را 

باشد، امری که از سنج الفاظ نيست. اين امر همان تأويلی است که اوصاف  متكّی بر آن می قرآن

(. بر اين اساس، عمردۀ  90: 8 ق.، ج6067)طباطبائی، « آن در آياتِ بيانگر تأويل ذکر شده است.
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ليل چرايی لزوم تأويل در آيات، وجود بطون فراوان و معارف عميقی است که در قالب الفراظی  د

 محدود بيان شده است.

های ناصرحي، و   همچنين به التزام داللت بر وجود زمينة برداشت قرآنطرح مسألة تأويل در 

قرايس آيرات برا    نمايد. راهكار رهيافرت بره ح   می قرآندر نتيجه، لزوم تبيين و تفسير دقيس آيات 

جايگاه مفسّر و مبيّن دانستن پيامبر )ص( توسّط خداوند سبحان تبيين شرده اسرت. بره بيرانی     

کننردۀ   کننرده و عرضره   گوياتر، خداوند با علم به اين نياز، راه وصول به اين هردف را در دريافرت  

ار ايرن  (. لزوم استمر10و00وحی يعنی شخص پيامبر)ص( تحقّس و تعيّن بخشيده است )النّحل/

های بروز اختالف پ  از پيامبر خاتم )ص( امری است که خِررَد، تراريج و    مهم با توجّه به زمينه

: 6، ج6819دهرد )کلينری،    های مورد تأييد پيشوايان دين بر آن گواهی می شواهدی از استدالل

تم سورۀ سورۀ رعد در کنار آية هف 08(. در پاسج به اين نياز، آية 0؛ ح 676و همان:  8؛ ح 616

(، دليلِ بر آگاهی برخی ديگرر، از  الْعِلْمِّ... فِی وَالرااسِخُونَ اللّهإ نِّالا تْویلهإ یَعْلَمإ ...وَمَاعمران ) آل

 قرآنعمران با آگاهی ايشان از تأويل  و بيانگر عدم تنافی آية هفتم از سورۀ آل قرآندانش کامل 

سبأ بره برگزيردگان خرود     ةمبارک ۀسور از 16 يةاين علم الهی را خداوند طبس آاست. همچنين 

مطابس رهنمود روايات پيامبر اکرم )ص( و شواهد فرراوان تراريخی و شرهادت     وده است.فرمطا ع

. برا آنچره   6باشرد  بخش اين امر پ  از پيامبر، امام علی )ع( می بزرگان از صحابه و تابعين، تحقّس

 .1شود گذشت، پاسج دو سؤال نخست روشن می

 قرآناز ظاهر  آگاهی امام

گرفت. گستردگی اين  در زمان حيات رسول خدا )ص( با نام مصحف صورت می قرآنتدوين 

صرحابی کره دارای    18هرای آن دوره، نرام    ای است که در ثبت مصرحف  امر در آن عصر به گونه

 قررآن (. فهم چگونگی آگاهی امام از ظراهر  889: 6811اند، ثبت شده است )راميار،  مصحف بوده

پرذير اسرت.    ای کره برا يرادکرد مصرحف علری )ع( شرهرت يافرت، امكران         اخت از نگاشرته با شن

منردی از   دارد کره اميرالمرؤمنين )ع( در بهرره    های گوناگونی از اين حقيقت پررده برمری   گزارش

آوری دارای امتيرازات   تر و اين آگاهی و اقدام به جمع گام از ديگر صحابی پيش قرآنتمامی آيات 

ی در هراي  ها و بيان امور فرعری، مخاطرب را برا ابهرام     ت. هرچند گاه تنوّع گزارشای بوده اس ويژه

، جرای  8کننردۀ ايرن حقيقرت    سازد، امّا با توجّه بره گسرترۀ منرابع نقرل     رو می برخی مسائل روبه

بره جرای    قررآن يابی امام علی )ع( در درک کامل آيات و آگاهی به همة الفاظ  ترديدی در کمال

جمع علی ابرن  »با عنوان  المصاحفق.( در کتا   861ن نمونه سجستانی)م. به عنوا گذارد. نمی
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به گزارشی در ايرن زمينره اشراره دارد دارد )ر.ک؛    « فی المصحف القرآنطالب رضی اهلل عنه  أبی

 قررآن آوری  (. محمّد بن سيرين پ  از نقرل گرزارش عُكرمره از جمرع    18و 96تا:  سجستانی، بی

از عُكرمره دربرارۀ کيفيّرت آن    »گويرد:   لت پيامبر اکررم )ص( مری  توسّط امام علی)ع( پ  از رح

لَو مصحف پرسيدم و اينكه آيا مطابس با تنزيل گردآوری شده است؟! عُكرمه در پاسج من گفرت:  

ق.، 6061)سريوطی،  « أَن یإؤَل فُوهإ ذَلِكَ التاَْلِیف مَـا اسـتَطَاعإوا   عَلَى وَالْجِّنُّ اإلِّنسإ اجْتَمَعَتِ

(. اين اقرار، آن هم از مخالفين، از عظمت تالش اميرالمرؤمنين )ع( و جامعيّرت   611و  616: 6ج

أن عنردهم بجميرع    األئمّةة برا  فری   »دارد. روايات چندی در ذيل عنروان   کار ايشان پرده برمی

بر اين انحصرار تأکيرد دارد )ر.ک؛    الدّرجات بصائردر کتا  « القرآن الّذی أنزله عَلَی رسوله )ص(

مَا مِـن أَحَـدٍ   »کنرد:   (. به عنوان نمونه جابر از امام باقر )ع( نقل می660و668ق.: 6080صفّار، 

ـ   ا مِنَ الناا ِّ یَقُولُ أَناهإ جَمَعَ القُرآنَ کُلاهإ کَمَا أَنزَلَ اهللُ نِّالا کَذاابٌ وَ مَا جَمَعَهإ وَ مَا حَفَظَـهإ کَمَ

( و در تفسرير قمری   668ق.: 6080)صفّار، « مِن بَعدِهِ األَئمَّةُ طَالِبٍ وَ أَنزَلَ اهللُ نِّالا عَلَیُّ بن أَبی

جَمَعَ القُرآنَ نِّالا وَصِـیِّ مإحَمَّـد    األُمَّةِمَا أَحَدٌ مِن هَذِهِ »کند:  ابوحمزۀ ثمالی از ايشان نقل می

 (.091: 1، ج6817)قمی، « )ص(

يبری خراص، شرامل    شرود، ايرن مصرحف عرالوه برر ترت      بر اساس آنچه از روايات استفاده می

 شود. های آن اشاره می نيز بوده است که به ويژگی قرآنتوضيحاتی نسبت به آيات 

 توان به دو گروه تقسيم نمود: خصوصيّات اين مصحف را می

 های کلّی ـ ویژگی4

(.  ( 936: 1ق.، ج6069)هاللری کروفی،   « جَمَعَرهُ کُلَّرهُ  »بوده است:  قرآنالف( شامل تمام 

حارت امير )ع( صورت پذيرفته است. حارت برا مرورد خطرا  قررار دادن     کتابت آن به دست 

عِندِی بِّـإِّمالَءِ رَسإـولِّ اهللِّ وَ    أَنزَلَهَا اهللُ فِی کِتَابِّهِ عَلَی مإحَمَّدٍ آيَة نِّنا کُلا »فرمايد:  طلحه می

و در بيران امرام    (936)همان: « کَتَبَهإ بِّیَدِهِ»(. در روايت ديگر آمده: 197)همان: « خَط ی بِّیَدی

مذکور در بين دو لوح  قرآن(. ج( 188: 1، ج6819)کلينی، « کَتَبَهإ عَلِیٌّ»صادق )ع( آمده است: 

قَـد  »جمع شده است. حارت امير )ع( پ  از نگارش مصحف آن را به مردم عرضره و فرمرود:   

سرت. اميرالمرؤمنين   (. د( شامل مطالبی در ذيل آيات بوده ا188)همان: « جَمَعَتهإ مِنَ اللاوحِین
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فِی لَیـلٍ وَ الَ نَهَـارٍ وَ الَ    آيَةًفَمَا نَزَلَت عَلَیهِ )رسول اهلل )ص(( »فرمايد:  )ع( در اين رابطه می

وَ الَ نَارٍ وَ الَ سَـهلٍ وَ الَ جَبَـلٍ وَ الَ ضِـیَاءٍ وَ الَ     جَنَّوٍةوَ الَ  آخَِ  سَمَاءٍ وَ الَ أَرضٍ وَ الَ دإنیَا وَ الَ 

الا اَقرَأَنِیهَا وَ نِّمالَهَا عَلَی وَ کَتَبَتهَا بِّیَدَیَّ وَ عَلامَنِی تَْوِّیلَهَا وَ تَفسِیرَهَا وَ مإحکَمَهَـا وَ  ظُلمَةٍ نِّ

دَعَـا   القِيَامَةِمإتَشَابِّهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ کَیفَ نَزَلَت وَ أَینَ نَزَلَت وَ فِیمَن اَنزَلَت نِّلَی یَومَ 

مِن کِتَابِّ اهللِّ وَ الَ عَلَـی مَـن أَنزَلَـت نِّالا     آيَةًنا یإعطِینِی فَهإمَا وَ حِفظاً فَمَا نَسِیَت اهللُ لِی أَ

ــیٌّ ؛ کلينرری، 198و 60: 6ق.، ج6838؛ نيررز ر.ک؛ عيّاشرری، 663ق.: 6080)صررفّار، « نِّمــالَهإ عَلِ

برای استفادۀ  ( و883: 13ق.، ج 6080(. تدوين مصحف به امر پيامبر )مجلسی، 10: 6، ج6819

(. هرچنرد مرورد اسرتقبال دسرتگاه     188: 1، ج6819عموم مسلمانان صرورت گرفرت، )کلينری،    

 (.197: 6ق.، ج 6080حكومت قرار نگرفت )طبرسی، 

 های خاص ( ویژگی1

تدوين آن بر اساس ترتيب نزول، ذکر ناسج و منسوخ، شامل برودن برخری از تأويرل آيرات،     

متشابه، تفصيل برخی از احكام، ذکر اسامی اهرل حرسّ و باطرل،    اشتمال بر تنزيل، بيان محكم و 

؛ 381: 1ق.، ج6069امالی پيامبر و خطّ علی )عليهمرا و آلِهِمرا السّرالم( )ر.ک؛ هاللری کروفی،      

؛ ايررازی، 197: 6ق.، ج6088؛ صرردوق، 67: 6، ج6838؛ عيّاشرری، 633ق.: 6068فرررات کرروفی، 

 (.36ر601: 6838

 قررآن دهندۀ آگاهی کامل و دقيس امرام علری )ع( از ظرواهر     ن، نشا0آنچه به اختصار گذشت

است که با واسطة پيامبر )ص( صورت پذيرفته است. هر چند ميزان دانش انتقالی توسّرط ائمّرة   

السّالم( به جامعة اسالمی ر به دالئل گوناگون ر به صورت جامع نيست، امّا اين امرر     هدی )عليهم

باشرد،   قررآن السّالم( به ظرواهر   آگاهی کامل ائمّة اطهار )عليهم تواند دليلی بر انكار دانش و نمی

تواند ميان مرحلة آگاهی و مرحلة انتقال دو ساحت جدا حاکم باشد و اين مسرأله در   چرا که می

بخشری از ايرن آگراهی در     نيز جاری اسرت. البتّره شرواهد مناسربی برر انتقرال       قرآنبا  بواطن 

 .9های گذشته داللت دارد دوره

 قرآنش امام به باطن دان

 قررآن ، به وسعت دانش و علوم جای گرفتره در  هاو مقايسة آن قرآنبا کنار هم نهادن سه آية 

« شَـیْءٍ...  کُـل   مِـن  األَلْوَاحِّ فِی لَهإ وَکَتَبْنَا»( آيرة  6استدالل شده است. اين آيات عبارتند از: 
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 یَخْتَلِفُـونَ  الاذِی لَهإمإ لِیإبَیِّنَ» ( آية1موسی )ع( است.  توراتکنندۀ  ( که توصيف690)األعرف/

 عَلَى شَهِّیدًا بِّكَ ...وَجِّئْنَا»( آية 8کنندۀ جايگاه عيسی )ع( است.  ( که بيان86)النّحل/« فِیهِ...

( کره جايگراه پيرامبر )ص( و    36)النّحرل/ « شَـیْءٍ...  ل کُـل   تِبْیَانًا الْکِتَابَ عَلَیْكَ وَنَزالْنَا هَؤُالءِ

نمايرد )عيّاشری،    را نسبت به سائر کُتُب آسرمانی روشرن مری    قرآندانش بيان شده در  فراگيری

هرا و   کره از وجرود اليره    ،قررآن بيانگر بطون  با توجّه به روايات(. از اين رو و 111: 1ق.، ج6838

 آورده اسرت  هايی مخصوص به راسخان در علم سخن به ميان و معرفت قرآنهايی پنهان از  پرده

اطهرار   ةبررای ائمّر   قررآن هرای   که بيانگر اختصاصی و ويژه بودن آگاهی یت در رواياتبا دقّنيز  و

برا لحراظ و    قررآن برودن   «یءشَر  لِّان کُبيَتِ»شود که مراد از  دانسته می ،باشد الم( میالسّ )عليهم

 خداوند و برگزيدگانی از جانب اوبرای و حقايقی است که آگاهی از آن تنها  قرآنتوجّه به بطون 

نويسرند:   گيری نسبت به روايات طرح شده در اين زمينه می عالّمه طباطبائی در نتيجه .باشد یم

بلكه ، به طريس داللت لفظی استآن از بيان  اعمّ ،چيزهمه  از قرآنبودن  گرروايات از بيان مراد»

تعارف ی و منمايد که فهم عادّ هايی کشف می از اسرار و نهفتهکه اشارات و اموری است  قرآن در

 (.819: 61  ج ،ق.6067)طباطبائی، « داردنتوان درک آنها را 

از همة امور برا موضروع امّ الكترا  و لروح      قرآنيافتن ارتباط و پيوند زدن ميان بيانگر بودن 

، برا تمسّرک   قرآنالسّالم( به  محفوظ در روايات و همچنين استناد يافتن دانش وافر ائمّة )عليهم

( 1و 9، 0، 8؛ ح 617ق.: 6080صرفّار،  و  68؛ ح11: 6)ر.ک؛ کافی، ج  ،«لِّ شَیءٍتِبيَاناً لِكُ»به آية 

 قررآن نمايد که مجاری و مبادی ايصال دانش لروح محفروظ کره     زمينة اين پرسش را فراهم می

تر، با توجّه به ذاتی نبودن دانش  شود. به بيانی روشن تجلّی آن است، چگونه برای امام محقّس می

های دانش و علرم   (، سرچشمه68: ش6866پيامبر و امام )ر.ک؛ شاکر و برنجكار،  بشر و از جمله

توان آنها را مجاری آگراهی از   دانسته شده است و از اين رو، می قرآنالهی پيشوايان شيعه که از 

 دانست، کدامند؟ قرآنبطون 

يونرد  که بره اجمرال يراد شرد و پ     قرآنالزم است پيش از بررسی اين موضوع، مسألة بطون 

ی مفسّرين شيعه و سرنّ الكتا  و کتا  مبين روشن شود. بيشتر  با لوح محفوظ و امّ قرآنمعارف 

کتا  مبين را  ديگر،ب تفسيری خود چه تفاسير روايی و چه تفاسير با سبک و گرايشهای تُدر کُ

 ۀدايرر انرد کره    مبارک انعام به معنای کتا ، لوح و حقيقی در نزد خدا دانسته ۀسوراز  96يةدر آ

چه به معنرای علرم    ،اين تفسير از کتا  مبين باشد. شمولی معرفت و علم آن بسيار گسترده می

موجودات و  طةتفسيری است که بيانگر راب ،باشد قرآنی اگر به معنای خدا يا لوح محفوظ و حتّ
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ه آگاهی به موجوداتی است کر  ۀکتا  مبين دربرگيرند بيان ديگر،به  است.با علم خدا  مخلوقات

 ق.،6838، عيّاشری )ر.ک؛  نمايد ت میربوبيّ آنگاه و است قدرت و علم خدا آنها را هستی بخشيده

 (.011: 1ق.، ج 6061و بحرانی،  169: 6816؛ صدوق، 816: 6 ج

آگراهی   ،انرد  الكترا  پرداختره   مراد از رواياتی که به بيان ارتباط امام با کتا  مبين يا علم امّا

 دّ نظرر بلكره آنچره مر    نيسرت، ت و آگاهی امام از تمام کتا  مبرين  معرف مطلس يكباره و شمول

، توان به نتيجه و تلفيس ارتبراط ايرن تفسرير برا روايرات ديگرر پرداخرت        و با آن می استروايات 

 تحقّرس نره  ، آگاهی امرام از بخشرهايی از کترا  مبرين     تحقّس همراه با يابی امكان آگاهی شرافتِ

 باشد. می آن يكباره و شمولی

برودن   «یءشَر  لِّكُلِ اًانبيَتِ» فسيردر رواياتی که به ترا  «ونكُا يَمَ وَ انَا کَمَ»عبارت د از مقصو

کنار هم قرار دادن شواهدی ديگر آشركار نمرود. بره عنروان نمونره،      توان با  می ،اند پرداخته قرآن

ـ  نهإمِ وَ اءَجَ دا قَمَ هِنمِفَ یالًْوِّتَ رآنِّلقُلِ ناِّإ» :کنرد  نقل می )ع(ار از امام صادق اسحاق بن عمّ ا مَ

ـ راعَ ةِمَّئِاألَن مِ امٍمَنِّ مانِّی زَفِ یلُْوِّالتا عَقَا وَذَإِّفَ یءإجِّم یَلَ ـ نِّ هإفَ ـ ذَ امإمَ ـ زاال كَلِ )صرفّار،   «انمَ

ق.، ج 6080و مجلسرری،  88973 ح؛ 661 :17 ج ق.،6086؛ حرررّ عرراملی،  9 ح؛ 669 ق.:6080

يلی است که برخی از آن محقّس و روشن شده است و برخی تأو قرآن(. همانا برای 11؛ ح67: 36

اينچنين نيست. آنگاه که در زمان يكی از ائمّه تأويل آن واقع شود، امرام آن زمران بره آن آگراه     

ق.: 6080صرفّار،   ؛68 ح؛ 61 :6 ج ،6838، عيّاشری ) از اين روايرت و دو روايرت مشرابه   شود.  می

را  قررآن روايتی کره  از همچنين  (.88938ح ؛661: 17 ج ق.،6086و حرّ عاملی،  7و 1 ح ؛669

علرم امرام از    که آيد به دست می ،های مردم توان فهم آن را ندارند که عقل داند میشامل اصولی 

؛ به اين معنا که بررای  ا عمومی و جامع استامّ اجمالی و کلّی، علمی ،يا لوح محفوظ قرآنباطن 

نی فراهم شده است، و از همين رو، در روايات، منابع و امام امكان اين آگاهی توسّط مجاری معيّ

امرام  کنند بر اينكه  السّالم( ياد شده که اين روايات داللت می مجاری گوناگونی برای ائمّه )عليهم

برا آن مبرادی و    ،های خود را از حقايس در کتا  مبين که خطرا و سرهو در آن راه نردارد    آگاهی

را کره   علرم الهری   نرة کتا  مبرين يرا خزي  . بر اين اساس، دآور به دست می های دانش سرچشمه

ای برای  های ويژه که راه ناميد السّالم( )عليهم ی ائمّهتمعرف ر شاهتوان  ناپذير است، می دگرگون

کم ا حدثتُذَنِّ»فهم صحي، اين امر به درک دقيس رواياتی همانند  .وصول به آن معيّن شده است

ـ ونِلُاسئَفَ یءٍشَبِّ ـ ن کِی مِ و  1؛ ح 888: 9؛ همران، ج  9؛ ح18: 6، ج6819کلينری،  ) «اهللِّ بِّاتَ

های امام بره   نمايد، چرا که از سويی، تمام آگاهی ( کمک می893؛ ح 116: 6ق.، ج 6876برقی، 
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تجلّی و مرتبة نازله از لوح محفروظ و امّ الكترا     قرآنشود ر از آن رو که   بازگشت داده می قرآن

توسّرط مبرادی خاصّری     قررآن ی آگاهی از حقايس پنهان يرا براطن   است ر و از سوی ديگر، مجار 

 شود. محقّس می

 قرآنمبادی آگاهی امام از باطن 

را بره صرورت مسرتقيم از پيرامبر )ص(      قررآن بيان شد که امام دانش خود نسبت به ظراهر  

يابی کامل حارت  تحقّس بخشيده است. مصحف امام علی )ع( که از امالی پيامبر )ص( و آگاهی

مير )ع( از شأن نزول، ناسج و منسوخ، مطلس و مقيّد و تمرام امرور الزم در درک صرحي، الفراظ     ا

باشرد. برا مالحظرة مجموعرة      و رابطة آنها برخوردار است، نماد و تبلور اين آگاهی می قرآنآيات 

 های نهان شود که مصحف ارزندۀ امام، دربردارندۀ برخی از اليه روايات ذيل اين عنوان آشكار می

فَمَـا نزلَـت   »در برخی از گزارشها و روايات همانند: 1«تأويل»نيز بوده است. تعبير  قرآنمعارف 

مِنَ القُرآن نِّالا أَقرَأَنِیهَا وَ أَملََْهَا عَلَیَّ فَکَتَبتُهَا بِّخَط ـی وَ عَلامَنِـی    آيَةًعَلَی رَسإولِّ اهللِّ)ص( 

« نسإوخَهَا وَ مإحکَمَهَـا وَ مإتَشَـابِّهَهَا وَ خَاصَّـهَا وَ عَامَّهَـا    تَْوِّیلَهَا وَ تَفسِیرَهَا وَ نَاسَخَهَا وَ مَ

اسرت، بلكره    قررآن ( نه به معنای جامعيّت اين صحيفه نسبت به بطون 10: 6، ج6819)کلينی، 

. عمده دليل بر اين گفتار، عرالوه  7است قرآنبيانگر شمول اين صحيفه نسبت به برخی از بطون 

( و 686تصري، برر آن دارد )الكهرف/   قرآنگونه که  ی از اوراق، همانبر نيازمندی به حجم عظيم

لزوم لدنّی و الهی بودن اين دانش، رواياتی است که دانش گذشته و آينرده ترا قيامرت و احكرام     

 ؛63 ح ؛19 :6ق.، ج 6088بابويره )صردوق(،    )ر.ک؛ ابرن  اسرت  قررآن تمام امور مورد اختالف در 

ان همة امور مورد نيراز مرردم، خبرر آسرمان و زمرين و هريچ       (. بي7 ح ؛18: 6ج ،6819کلينی، 

 ؛0 ح؛ 116و  6؛ ح96 :6 ج چيزی نيست، مگر اينكه در کتا  خدا بيان آن وجود دارد )همران، 

(، خبر شرما و گذشرتگانتان و   91 ش ؛111: 1 ج ق.،6838، عيّاشی ؛1 ح؛ 667ق.: 6080صفّار، 

کنيد )برقری،   ی شما را از آن خبر دهد، تعجّب میای که اگر کس گونه آيندگانتان در آن هست، به

کنند، در کنار  را بيانگر تمام امور معرّفی می قرآن(. اين روايات که 898؛ ح 117: 6 ج ق.،6876

کنند و هر يک را متكفّل نروع   ای است که به تفكيک مبادی دانش امام اشاره می روايات گسترده

، جمع ميان خانوادۀ روايات اقتاای ايرن سرخن را دارد.   اند. بر اين اساس خاصّی از دانش دانسته

فرمايرد:   السّالم( از پيامبر)ص( نقل می در منابع اهل سنّت نيز آمده است که اميرالمؤمنين )عليه
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عِلمإ البَاطِنِّ سِرٌّ مِن أَسرَارِّ اهللِّ وَ حإکمٌ مِن حِکَمِّ اهللِّ یَقذِفإ فِی قُلُـوبِّ مَـن یَشَـاءإ مِـن     »

 (.696: 68ق.، ج6086و متّقی الهندی،  616: 1ق.، ج 6086سيوطی، « )عِبَادِهِ

ها و منابع دانش امام را به دو دستة کلّی تقسيم  توان سرچشمه بندی کلّی می در يک تقسيم

 نمود:

تروان   القدس و برخوردداری از اسرم اعظرم را مری    مندی از روح واسطة الهی؛ بهره الف( عنايات بی

 ساز دانش عميس و الهی امام به شمار آورد. جزء مبادی و امور زمينه

شود. در ذيل هرر يرک از    يافته از پيامبر و فرشته می های انتقال  ( علوم انتقالی که شامل دانش

يرابی   توان مسرير آگراهی   اين دو، مجاری و منابع چندی قرار دارد که اين مبادی و مجاری را می

 شود. ال به عناوين و محتوای آن اشاره میو به اجم3نام نهاد قرآنامام از حقايس پنهان 

 ـ جامعه4

 ميان عميس پيوند از ام نشانه و امام علم دربارۀ روايات تأکيد مورد هام عنوان از جامعه يكک

است. جامعه اثری از رسول خدا )ص( خوانده شده اسرت:   نبوّت کتا  يا صحيفة جامعه و امامت

های اين اثرر، نگرارش    (. از ويژگی601و686ق.: 6080)صفّار، « )ص( إِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ عَن رَسُولِ اهللِ»

باشد. محتوای اين نگاشته مطابس گزارش روايات  آن توسّط امام علی )ع( با امالء پيامبر )ص( می

 (.183: 6، ج 6819متعدّد، حالل و حرام الهی است )کلينی، 

 ـ أَلف باب1

يات ألف با  است کره از طررق متعردّد نقرل     از روايات مشهور در کُتُب حديثی فريقين، روا

(. تحقّس اين امر در روزها و يا ساعات پايانی عمر شريف پيامبر اکرم 81: 1شده است )مناقب، ج 

)ص( صورت پذيرفت، و حارت هزار دروازۀ علم را که هر يک گشايندۀ هزار در علرم اسرت، بره    

کند که  می اميرالمؤمنين )ع( داللت از هنبات بن اصبغ امام علی )ع( تعليم و تحديث نمود. روايت

 هرايی  آگراهی  و الهی حرام و حالل شامل )ص(، اکرم پيامبر حارت توسّط آن به تعليمی ابوا 

 توصيف در نيز (. غزّالی107: 1ق.، ج 6088بابويه )صدوق(،  است )ابن آينده و گذشته به نسبت

 و روايرت  اين پذيرش آن، با بودن عیطبي فوق يا و بودن طبيعی اميرالمؤمنين )ع( و دانش اين

 و احترام تجليل با و آگاهی است و معرفت اين بودن لدنّی و الهی به معتقد آن، دانستن صحي،

(. اين منبع دانش در کنار کترا  جامعره دو منبرع    130تا:  طاوس، بی کند )ابن می ياد امر اين از

اطهرار   ةائمّر  ،روايرات  رهنمود آيات و مطابساصلی آگاهی کامل امام از حالل و حرام الهی است. 
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 انرد. از ايرن رو،   مند شده بهره (ص)پيامبر اکرم  از طريس را6)احكام( حرام حالل و دانش کامل به

انتقالی از پيرامبر   محوری برای تبلور دانشهای نقش امام نسبت به اين علوم، نقشی تبيينی و امام

 .است

 ـ صإحإف انبیا9

 خبرر  گذشرته  آسرمانی  هرای  کترا   حقايس از قرآن که است آن گربيان طه از سورۀ 688 آية

 را قررآن  و نمايرد  مری  اُولری  صرحف  از پيامبر الهی و غيبی آگاهی مذکور داللت بر آية دهد. می

 معرّفری  انرد،  داشرته  اجمراع  آن برر  پيرامبران  تمامی که احكامی اصول و حسّ عقايد بر مشتمل

 مفسّررين  .داند می پيامبر )ص( ادّعای و قرآن حقّانيّت برای شاهدی و بيّنه را امر اين و کند مک

 آسرمانی  هرای  اند. کترا   نموده بيان آسمانی کُتُب ساير و انجيل و تورات را اُولی از صُحُف مراد

صُرحُف موسری و ابرراهيم،     مثرل  هرايی  صرحيفه  و انجيرل  ،زبرور  ،ترورات  مانند گذشته پيامبران

امام علی  به آن انتقال اکرم )ص( واسطة پيامبر که ستنده مكتوبی علوم جملة عليهماالسّالم، از

در روايرات برا    هرا  صحيفه و ها کتا  اين از .است بعدی امام به انتقال در واسطه امامی هر )ع( و

 شود مک برداشت چنين روايات از (.108: 6، ج 6819عنوان جِفر أَبيَض ياد شده است )کلينی، 

 (.106است )همان:  بوده فراوانک و گسترده علم ملانبيا( شا صُحُف و جِفر )کُتُب که

 ـ مصحف فاطمه ) (1

شرنيده، شركل گرفتره     الفاظ و عبارات مصحف از صدای ملكی که حارت فاطمره )س( مری  

است. پ  امالکنندۀ کلمات به حارت زهرا )س( ملک )جبرئيل( و امالکنندۀ آنها به امام علری  

(. نگرارش  69؛ ح 691و  9؛ ح 698ق.: 6080ار، )ع( حارت صديقة طاهره )س( بوده است )صفّ

مصحف توسّط اميرالمؤمنين )ع( صورت گرفته است. از اين رو، مصحف بره خرطّ ايشران اسرت     

توان بره دو   اند، می )ر.ک؛ همان(. رواياتی را که به تبيين محتوا و موضوع اصلی مصحف پرداخته

يات سلبی تذکّر داده شده است، داخرل  گروه تقسيم کرد: الف( روايات سلبی: آنچه در تمامی روا

باشد که اين مفهوم با کمری اخرتالف در    کريم در مصحف فاطمه )س( می قرآنای از  نشدن آيه

و  3؛ ح 690؛ همران:  69؛ ح 691؛ همران:  9؛ ح 698تعابير متعدّدی آمده اسرت )ر.ک؛ همران:   

ن موضروع و محتروای اصرلی و    (.  ( روايات اثباتی: گروه دوم از روايات، به بيا8 ح؛ 696همان: 

یإخبِّرُهَا عَن أَبِّیهَا وَ مَکَانِـهِ وَ  »پردازند:  گاه برخی جزئيّات از مسائل مطرح شده در مصحف می

(. در نتيجره، مصرحف   9 ح ؛106: 6 ج ،6819)کلينری،  « یإخبِّرُهَا بِّمَا یَکُونُ بَعدَهَا فِی ذُرِّیَّتِهَا
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السّالم( و فرزنردان حاررت زهررا )س( و     ئمّه )عليهمشامل آگاهی و اخباری از آينده نسبت به ا

 فاطمره  فرزنردان  و ائمّره  اسرتخالف  سررانجامش  کره  اسرت  حوادثی بيانپادشاهان و حاکمان و 

 (.1: 6866)ر.ک؛ برنجكار و شاکر،  بود خواهد زمين روی بر اهلل عليهم( )سالم

 ـ تحدیث و الهام2

مُجرری و   حوادث حرال دانسرته شرده اسرت.     در روايات از مجاری علم امام به «نكت و نقر»

مفيد،  ؛388: 1جق.، 6086)راوندی،  فی شده استدهنده نكت و نقر در روايات مالئكه معرّ انجام

)نكرت   در قلرب  افكندندر روايات (. 813و  810 ق.:6080صفّار،  و 813و  137ق.، الف: 6068

روزانه يا بره تعبيرر روايرات، حرادث، کره      علمِ . اند فی نمودهث بودن معرّرا نشانة محدَّ فی القلب(

 «اعِسرمَ ی األَفِر  قررٌ نَ وَ و ِلُی القُنكت )يا قذف( فِ»در روايات با تعبير،  ،آگاهی از زمان حال است

 يرا  و باشرد  پيامبر آنكه بدون ،گويد یم سخن او با فرشته که است یکس ثمحدَّ. بيان شده است

 و الهرام  طريرس ه بر  یدانشر  او در شرود کره   ه مری به کسی محدث گفتر  يا و ببيند را فرشته آنكه

 ،اسرت  یمخفر  ديگرران  بر که حقائسآن  از او قلب در آنكه يا و شود ايجاد یاعل مبدأ از مكاشفه

نمايد  نيازمنديهای الزم به آن را نيز طلب می السّالم( )عليهحيطة وظايف و شئون امام  .آيد پديد

طلبد و ايرن ترالزم امرری     ها و علوم ايشان را می یو گسترۀ قلمرو واليت الهی او گستردگی آگاه

 اهللَ نانِّ» کنرد:  نقرل مری   السّالم( )عليهاز امام صادق  ،صفوان در اين باره باشد. روشن و عقلی می

 «.رضِّاألَ وَ اءِمَالسَّ ارِّخبَأَن یئاً مِشَ نهإی عَخفَیإ مَّثُ هِادِبَن عِمِ بدٍعَبِّ جَّحتَن یَأَ مإعظَأَ وَ لُّجَأَ

 ـ عمود نور6

اصرلی کره اثرر و     ةهمگی در يک نكت ،باشند رواياتی که در ذيل اين عناوين قابل بررسی می

ارتباط عمود يا  ،امر مشترک ميان روايات. حاد در نقل دارنداشتراک و اتّ ،پيامد اين مجری است

 .اسرت ها  انساننش و رفتار و اعمال آگاهی امام نسبت به کُو منار يا مصباح نور با اعمال بندگان 

 کرردن  ، تروان ديردن و مشراهده   السّالم( )عليهوجود عمود نور برای امام  ةثمره و نتيجاز اين رو، 

. اينكره مرراد از عمرود نرور چيسرت؟ روايتری صرحي، )ر.ک؛ مجلسری،         باشد ها می اعمال انسان

( از امام رضرا )ع( بره روشرنی پاسرخگوی ايرن پرسرش اسرت. يرون  برن          113: 0  ج ق.،6080

گرويی آيرا منظرور     تو چره مری  »کند که امام به من فرمود:  دالرّحمن برای ياران خود نقل میعب

دانرم. امرام    گردد؟ من گفرتم نمری   که برای صاحب )امام( تو برافراشته می68عمودی از آهن است

السّالم( فرمود، بلكه مراد از عمود نور فرشته است که در هرر شرهری موکّرل اسرت و خردا       )عليه
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نمايد. روايت با صراحت عمرود نرور را بره     او اعمال بندگان آن شهر را بلند و نمايان می وسيلة به

ناميرده شردن فرشرته برا      العقرول مرآةکند و به گفتة عالّمه مجلسی در  ملک تفسير و تبيين می

عنوان عمود به شيوۀ استعاره صورت گرفته، چرا که گويی ملک عمودی از نور است که امرام در  

کند و يا به اين علّت اين تشبيه صورت گرفته که اعتماد امام درکشف امور بره ملرک    آن نظر می

 (.113)همان:  باشد. می

السّرالم( دارای طهرارت و    با دقّت در آنچه گذشت، عالوه بر اين نكته که ائمّة اطهرار )علريهم  

را از  قررآن ر الم( علرم تفسري  السّر  ائمّره )علريهم  توان گفت که  می ،66اند فهم صائب و دقيقی بوده

 اند: ويژگی بيان داشته چند قرآناز تفسير  امامعلم و آگاهی برای ا امّ، اند ننمودهديگران نفی 

 .قرآنديگر مفسّران ت آگاهی ايشان در برابر آگاهی ناقص ت و جامعيّعموميّر 6

تفسرير  در برابر آگاهی ناصحي، و فهم نادرست و يا  ،قرآنو تبيين امام از بودن تفسير  نمتقر 1

 .قرآناز  ظنّی

 از مجاری ويژه و الهی. قرآنيابی امام به باطن و حقايس پنهان  ر امكان راه8

نيز با توجّه به دانش الهی امام است که حارت کاظم )ع( ابراز عقيرده شخصری در مسرائل    

ذير دين را از سوی امام به صورت جد، رد و آن را انكار و دانش امام را از منبع الهری و ترديدناپر  

 (.68؛ ح11: 6، ج6819نمايد )کلينی،  بيان می

 گیری نتیجه

به عنوان کانون هدايت بشری پ  از عصر ختم نبوّت، بررای بره دسرت دادن هردايت      قرآن

باشد. اوصريای پيرامبر )ص( کره بره      کامل خود نيازمند آگاهانی از حقيقت ظاهر و باطن آن می

را به فراخرور   قرآنی دادن به هدايت الهی توسّط اند، وظيفة تجلّ نصّ و نصب الهی معيّن گرديده

ای بر عهده دارند. اين آگاهی نه دانشی سطحی و نره در تروان دسرتيابی کامرل بشرری       هر دوره

است. دانش امام در اين زمينه، آگاهی و علمی الهی با مبرادی و مجراری ويرژه اسرت کره خرود       

باشرد و برا    ة جانشرينی پيرامبر )ص( مری   بيانگر و دليلی صادق بر حقّانيّت دعوی شيعه در مسأل

های متعدّد علم امام و روشن شدن الهی و غير طبيعری برودن آنهرا     توجّه به مبادی و سرچشمه

باشد کره ايرن امرر ادّعرای انحصرار مرجعيّرت        گردد که علم امام علمی خاصّ و ويژه می ثابت می

، پيامبر قرآنور اساسی دانش امام به نمايد. مح السّالم( را ثابت می علمی برای ائمّة شيعه )عليهم

يابی ديگرر  دسرت امكران   ايرن آگراهی،   ةآگاهی امرام و بره واسرط   اکرم )ص( است. بر اين اساس، 
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در  (ص)پيرامبر اسرالم    تِخاتميّر  برة وابستگی شديد به جايگراه و مقرام و رت  ، ها از حقايس انسان

ز خود و انتقال از ايشران بره   به شريعت پ  ا کنندگانِ کسب فيض و علم و انتقال آن به هدايت

 مردم دارد.

 ها: نوشت پی

ر در اين زمينه سخنان فراوانی داللت بر سرآمدی و جامعيّت دانش امام علری)ع( دارد کره بره    6

( پيامبر اکرم )ص( در گفتاری مشهور که راوی آن امّ سلمه است، بره  6شود:  دو نمونه اشاره می

و  قررآن ع( تصري، دارند و يا رواياتی که ائمّة اطهار را برا  و امام علی) قرآنمعيّت و همراهی دائم 

(. 076ق.: 6060و طوسری،   666: 6، ج 6819نمايد )ر.ک؛ کلينری،   را با ايشان معرّفی می قرآن

انرد، پر  از درک عمرس آگراهی      عبّاس که شيعه و اهل سنّت بر فاريلت او اقررار نمروده    ( ابن1

روتنی دانش خود را در مقايسه با دانش حاررت هماننرد   ، با فقرآناميرالمؤمنين )ع( به حقايس 

ق.: 6060و طوسری،   181ق.،  : 6068کنرد )ر.ک؛ مفيرد،    قطرۀ آبی در برابر درياها معرّفی می

مرا  »گويرد:   دانرد و مری   (. همو در تعبيری ديگر، دانش خود را مديون تعليم استاد خرود مری  61

(. وی برا  68و 36: 6ترا.، ج   )ذهبری، بری  « أَبِری طَالِرب   أَخَذتُ مِن تَفسِيرِ القُرآن فَعَرن عَلِریّ برن   

گيری در برابر انديشة برتری دانش تفسيری وی نسبت به امام علی )ع( در ردّ اين ديردگاه   جبهه

آموز مكتب  دانش خود را از علی )ع( و دانش علی را از پيامبر )ص( دانسته است و خود را دانش

تروان بره گفترار عبرداهلل برن       های ديگر می نمايد. از نمونه تفسيری اميرالمؤمنين )ع( معرّفی می

مسعود، حاکم نيشابوری، عامر شعبی، عايشه، عبداهلل بن عمر، عطاء بن أبی رباح، زرکشری، ابرن   

عطيّه، جزری دمشقی، ابن أبی الحديد، زرقانی، محمّدحسين ذهبی، ابن عاشور و ... اشاره داشت 

 (.61ر687: 6831)ر.ک؛ مردادی، 

های مطررح، برا    ورود تفصيلی به پاسج اين دو سؤال به همراه ذکر شواهد فراوان آن و ديدگاهر 1

توّجه به لزوم رعايت حجم مقاله، ممكن است به هردف اصرلی نگاشرتة حاضرر کره بيران شريوۀ        

 باشد، آسيب رساند. ويژه در بخش باطن آن می به قرآن،آگاهی امام به 

برا   قررآن علی )ع( را که بيشرتر داللرت برر جمرع کامرل      های مربوط به مصحف امام  ر گزارش8

های شيعه و اهل سنّت از منابع علوم قرآنی، تاريج،  توان در کتا  نمايد، می های خاص می ويژگی

 (.813ر813: 6811حديث و ... رهگيری نمود )ر.ک؛ راميار، 
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السّرالم(   علری )عليره   توان به کتا  مصحف امام از آثار مستقلّ انتشار يافته در اين مسألة میر 0

 تأليف سيّد محمّدعلی ايازی اشاره داشت. نگارنده از اين اثر در نگاشته خود بهره برده است.

از ابوالحسن عاملی فتونی از آثار ارزنده در گرردآوری   األسرارمشكاةو  األنوارمرآةر مقدّمة کتا  9

 و نمايش اينگونه روايات است.

و تأويرل مرراد    قررآن اَند. تفسير بيان معنای ظاهری  ن وجهر تأويل و تفسير عموم و خصوص م1

 يرِفسِر التَّ ينَبَ الفرقُ»نويسد:  واقعی و بيان مصداقی آن است. مرحوم مصطفوی در اين زمينه می

 ،قالًعَ وَ اماًزَلتِإِ وَ باًدَأَ يرِعبِالتَّ رُاهِظَ يهِاِقتَا يَمَ وَ فظِاللَّ ولِدلُن مَعَ حثُالبَ وَهُ يرَفسِالتَّ نَّ، أَيلِأوِالتَّ وَ

 الَ وَ اسِک النَّر لَعَ ادُرَک المُخفَد يُقَ ، وَنهِمِ ودُقصُو المَ ادُرَالمُ وَ فظِاللَّ عَرجَمَ ينُعيِتَ وَهُفَ يلُأوِا التَّمَّأَ وَ

ا يَعْلَرمُ تَأظوِيلَرهُ   وَ مَر  ر  فظِاللَّ نَمِ ادُرَالمُ وَ ودِقصُالمَبِ عِالَطِّک اإلِلَإِ اجُحتَا يُذَهَ، فَفظِاللَّ رُاهِظَ يهِلَعَ لُّدِيُ

 (.671: 6، ج 6818)مصطفوی، « إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الظعِلظمِ

السّرالم( بره طلحره     اين سخن با روايت سليم برن قري  هاللری کره در آن، امرام علی)عليره      ر 7

( تنافی ندارد؛ زيرا همانگونه کره  698: 6ق.، ج 6088)طبرسی، ...« و تأويل کلّ آيةٍ »فرمايد:  می

السُرالم( گونراگون اسرت و حاررت عرالوه برر        در ادامه خواهد آمد، منابع دانش امام علی)عليره 

اند که شامل حالل و حرام الهی بروده   مصحف شريف، کتابی به نام جامعه با امالی پيامبر نگاشته

است. دليل بر اين ادّعا، سخن  های ديگر در گزارشها و روايات ذکر شده است و همچنين صحيفه

خود حارت است که در انتها به مسألة ألف با  که يكری از مبرادی علرم الهری ايشران توسّرط       

پيامبر است، اشاره دارد که بر اساس روايات اين مجرای دانش عالوه بر فرراهم آوردن آگراهی از   

 دانش حالل و حرام ، شامل علوم ديگری نيز بوده است.

های علم امام را به تفصريل مرورد    مقاالت مستقل ديگری هر يک از اين سرچشمه ر نگارنده در3

 (.18ر 38: 6868بازبينی قرار داده است )ر.ک؛ شاکر، 

: 6866و شراکر و برنجكرار،    697رر  631: 6866ر برای آگاهی بيشتر در اين با ، ر.ک؛ شاکر، 6

 .1ش 

 يلِبِسَر  یلَر عَ يددِالحَ ذکر» نويسد: السّالم، می ر مالّصال، مازندرانی دربارۀ اين جمله امام، عليه68

 (.810: 1 ج ،ق.6831 ،)مازندرانی «هِحوِنَ وَ بٍشَخَ نمِ ودُمُالعَ ونُكُيَ دقَفَ الّاِ وَ  يلِمثِالتَّ
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فرمايد که پيامبر اکرم )ص( در حسّ من دعا فرمرود: دَعَرا اهللُ    السّالم( نقل می ر امام علی)عليه66

مِن کِتَا ِ اهللِ وَ الَ عِلماً أَمالَهُ عَلَیَّ وَ کَتَبتُرهُ مُنرذَ دَعَرا     آیَةًهمُهَا وَ حِفظُهَا فَمَا نَسِيتُ أَن يُعطِيَنِی فَ

 (.10: 6، ج 6819)کلينی، « اهللُ لِی بِمَا دَعَا

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

ات کتابخانرة  . تهرران: انتشرار  األمـالی (. 6811. )ابوجعفر محمّد برن علری   بابويه )صدوق(، ابن

 اسالميّه.

ــدق.(. 6863ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر . ) . قررم: انتشررارات جامعررة  التّوحی

 مدرّسين قم.

ــالق.(. 6088رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر . ) . قررم: انتشررارات جامعررة   الخص

  مدرّسين قم.

. قرم: انتشرارات جامعرة    األخبـار  معانی(. 6816ر . )رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 مدرّسين قم.

 الذّخائر. قم: دار المنضود. للنّفو  السّعود سعد تا(. موسک. )بی بن علکّ طاووس، ابن

. تهرران: سرازمان چراپ و انتشرارات     مصحف امام علـی )ع( (. 6838ايازی، سيّد محمّدعلی. )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 . تهران: بنياد بعثت. . چاپ اوّل البرهان فی تفسیر القرآنق.(. 6061. ) د هاشمبحرانی، سيّ

 . قم: دار الكُتُب اإلسالميّه.المحاسنق.(. 6876برقی، احمد بن محمّد بن خالد. )

البيرت،   جلرد. قرم: مؤسّسره آل    16. وسـائل الشّـیعه  ق.(. 6086حرّ عاملی، محمّد بن حسن. )

 السّالم. عليهم

 .التفسـیر  نشوةٍ  عن تفصیلی بحث المفسّرون؛ و التّفسیر(. تا بی) .حسين بن محمّد ذهبی،

 .العربی التّراث احياء دار :بيروت

 . تهران: مؤسّسة انتشارات اميرکبير.تاریخ قرآن(. 6811راميار، محمود. )

 مهردم  امام قم: مؤسسة الجرائح. و الخرائج(. .ق 6086) اهلل.هبة بن الدّين سعيد قطب راوندم،

 )ع (.
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اهلل مرعشی آیة. قم: کتابخانة الدرّ المنثور فی تفسیر المْثورق.(. 6080. ) الدّين سيوطی، جالل

  . نجفی

 والتّوزيع. والنّشر للطّباعة الفكر بيروت: دار الصّغیر. الجامع ق.(.6086ررررررررررررررررررررر . )

 الفكر. دار: لبنان .القرآن علوم فی اإلتقان.(. ق6061).  .ررررررررررررررررررررر

 والنّشر. للطّباعه الحديثه قاهره: الفاروق .المصاحف تا(. سليمان. )بی بن عبداهلل سجستانی،

الساّلم، و پاسخگویی به شبهات پیرامون  منابع علم امام، علیه(. 6868شاکر، محمّدتقی. )
اورۀ محمّردتقی  نامة دورۀ کارشناسی ارشد به راهنمايی دکتر رضرا برنجكرار و مشر    . پايانآن

 ق.(.6088المبارک  )رماان 6868سبحانی. دانشكدۀ علوم حديث قم. سال 

. سال هفردهم.  مجلّة علوم حدیث«. پژوهشی در روايات ألفِ با (. »6866رررررررررررررررر . )

 .697ر631. صص11شمارۀ 

ين کتررا  الجامعرره و نقررش آن در فرآينررد تبيرر(. »6866شرراکر، محمّرردتقی و رضررا برنجكررار. )

 .36ر661. صص1. شمارۀ 09دورۀ  های قرآن و حدیث. مجلّة پژوهش«. های شيعی آموزه

مسررألة آگرراهی از غيررب و امكرران آن از نگرراه    (. »6866رررررررررررررررررررررررررررررررررر . )

 .19ر30. صص 68. سال سوم. شمارۀمجلّة مطالعات تفسیری«. مفسّران

مجلّة آینة «. حقيقت تحديث و رابطة آن با نبوت(. »6861رررررررررررررررررررررررررررررررر . )

 .608ر613. صص 87سال سيزدهم. شمارۀ  معرفت.

 الرّضی. الشّريف قم: .النحل و الملل (.6810. )محمّد بن عبدالكريمشهرستانک، 

 محمّـد   آل فضائل بصائر الدّرجات الکبرى فیق.(. 6080صفّار، محمّد بن حسن بن فرّوخ. )

  مرعشی. اهلل آیةالم(. قم: انتشارات کتابخانة السّ )عليهم

 انتشرارات  دفترر  قرم:   . القـرآن  تفسیر فى المیزانق.(. 6067محمّدحسرين. )  سيّد طباطبائک،

 قم. علميّة  حوزۀ مدرّسين جامعة اسالمک

 . مشهد: نشر مرتای.اإلحتجاجق.(. 6088طبرسی، ابومنصور احمد بن علی. )

 . قم: انتشارات دارالثّقافه.األمالیق.(. 6060. ) طوسی، محمّد بن حسن

. تحقيرس سريّد هاشرم رسرولی محالّتری.      کتاب التّفسیرق.(. 6838عيّاشی، محمّد بن مسعود. )

 تهران: چاپخانة علميّه. 
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 سرازمان  تهرران:  الکـوفى.  فرات تفسیرق.(.  6068ابرراهيم. )  بن فرات ابوالقاسم کوفک، فرات

 المک.اس ارشاد وزارت و انتشارات چاپ

.  . تحقيس سيّد طيّب موسوی جزايری. چاپ چهارم تفسیر قمی(. 6817. ) قمی، علی بن ابراهيم

 قم: دار الكتا .

 جلد. تهران: دار الكُتُب اإلسالميّه. 3. الکافی(. 6819کُلينی، محمّد بن يعقو . )

 .الميّةاإلس المكتبةتهران:  الکافی. شرح ق.(.6831احمد. ) بن صال، محمّد مازندرانک،

 .الرّسالة مؤسّسة: بيروت العمّال. کنزق.(. 6086الهندی، عالءالدّين علی. ) متّقی

. تحقيرس سريّد هاشرم رسرولی. چراپ دوم.       العقـول  مَآ ق.(. الف. 6080) .دباقرمحمّ ،  مجلسی

 تهران: دار الكُتُب اإلسالميّه. 

 الوفاء. مؤسّسةروت ر لبنان: جلد. بي 668.بحاراألنوارق.(.  . 6080ررررررررررررررررررر . )

 نشرر  و ترجمره  تهران: بنگراه  الکریم. القرآن کلمات فی التّحقی  (.6818حسن. ) مصطفوم

 کتا .

 روشـهای  و تفسیر در پژوهشی؛ قرآن و الساّلم، علیه علی، امام(. 6831. )محمّرد  مرادی،
 .نما هستی :تهران. الساّلم علیه علی، امام اندیشة در آن

 .مفيد شيج جهانی کنگرۀ انتشارات: قم .االختصاص الف. .(.ق6068) محمّد. بن محمّد مفيد،

 .مفيد شيج جهانی کنگرۀ انتشارات: قم .االمالی  . .(.ق6068) ررررررررررررررررررررررر .

 . قم: انتشارات کنگرۀ جهانی شيج مفيد.المقنعهق.(. ج. 6068) ررررررررررررررررررررررر .

 . قم: انتشارات الهادم.کتاب سلیم بن قیسق.(. 6069قي . ) هاللی کوفی، سليم بن


