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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان،۱۶ شمارة ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  چگونگي آن  به قرآن وعلم امام
    ١زاده محمود قيوم  
    ٢محمدتقي شاكر  

  چكيده
دانشي الهي دارد، از اين رو نقـش هـدايتگري     uاز ديدگاه اماميه امام معصوم    

علـم  و روايـات     آيـات  .گيـرد   ها را دربرمي    او ظاهر تا باطن جامعه و همة انسان       
را علم اين  منابع حاضر يكي از ة مقال.كنند   به روشني اثبات مي     را Mالهي ائمه 

 امام بيـان    ةاحاديث، قرآن را از منابع مهم آگاهي و علم گسترد         . كند  تحليل مي 
 Nپيـامبر اكـرم    حقايق و بطون قـرآن را از       به آگاهي   M اطهار ةائم. اند دهكر

. انـد    قرآنـي پرداختـه    هاي  فرا گرفته و در كاركردي تبييني به تفسير و تحليل آموزه          
بـا  .  فصل الخطابِ اختالفات و بازگوكنندة تعاليم نبـوي اسـت          Mبنابراين امام 

كـه خداونـد بـه دليـل        دارد  حقايق قـرآن مجـاري گونـاگوني        اين همه، درك    
  .دساز  ميمند ده است، او را از آن بهرهكرجايگاهي كه براي امام مقرر 

  .ظهر و بطنامامت، علم امام به قرآن،  :يواژگان كليد
                                                        

 ۱۲/۱۱/۱۳۹۱: يرشتاريخ پذ ـ ۹/۵/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(maarefteacher@yahoo.com)دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه . ١
  .(14mt.shaker@gmail.com) )نويسندة مسئول ( قرآن و حديثعلومدانشجوي دكتري . ٢
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  مقدمه
نگاه سطحي  است كه در تاريخ اسالم  برانگيزترين موضوع     چالش جانشيني پيامبر 

در پي داشـته و گـاه        مسلمانان   هايي را براي برخي     ها و كاستي    آن، آسيب يا غاليانه به    
، و پايبندي    به امام، چونان جانشين پيامبر    اعتقاد   . است گرديده تكفير    و اتهامماية  

، به ويژه   هاي نهاد امامت است    و ويژگي جايگاه    صحيحِ او مبتني بر شناختِ   به امامت   
اهميـت  .  كه پيونـدي ژرف و ناگسـستني دارنـد         امام علم و عصمت     ةمسئلدر دو   

دربـارة  گـويي بـه شـبهات        و اعتقادي شيعه و لزوم پاسخ       شناختي ةعلم امام در منظوم   
.  دارد هـاي علـم امـام      شمهبا دريافت و فهم دقيق از سرچـ       آن، ارتباطي تنگاتنگ    

 ختم نبوت و چگونگي پيونـد آن بـا موضـوع خالفـت و واليـت       ةمسئلافزون بر اين،    
اهـل سـنت بـا    . سـازد  دوچندان مـي  را  علم امام ِ   اهميت بررسي مجاري   ، ائمه

 ديگـر   بـر   به ويـژه اميرالمـؤمنين علـي       هل بيت ابرتري علمي   وجود پذيرش   
: ۱۴۱۱؛ حاكم حسكاني،  ۶۱۴ و ۱۱/۶۰۵: ۱۴۰۹متقي هندي، : ك.اره ربراي روايات در اين ب( ١اصحاب

را » أنا مدينی العلم وعلـّي بابهـا  « و با اينكه روايت نبوي    )۴۲/۳۸۴: ۱۴۱۵؛ ابن عساكر،    ۱/۱۳۵
: ۱۴۱۲؛ ابـن عبـدالبر،      ۱۱/۵۵ :۱۳۸۳طبري،  : ك.ر(اند    كه تأييدي بر مدعاي ماست، نقل كرده      

؛ قرطبي،   ۳/۶۰  و ۱/۴۹: ۱۴۱۵؛ مناوي،   ۱/۴۱۵: ۱۴۰۱ ؛ سيوطي، ۷/۲۱۹: ۱۴۰۴ الحديد، ؛ ابن ابي  ۳/۱۱۰۳
هـا و    داننـد و سرچـشمه      مـي  مجاري اين دانـش را از مـسيري عـادي         ،  )...؛  ۹/۳۳۶: ۱۴۰۵

  ٢.كنند  ميرا انكارآن  ويژه و متمايز  الهيمجاري
                                                        

: نويـسد   مـي  پس از اشاره به برخي روايات در گـستردگي علـم امـام علـي              فيض القدير مناوي در   . ١
  ).۶۱ـ ۳/۶۰: ۱۴۱۵(» ي هذا الباب ال تكاد تحصيواألخبار ف«
ن اهل سنت با رواياتي كه داللت بر علم ويژه و الهي امام             انوع تعامل گروهي از ارباب رجال و محدث       . ٢

ی أنـا مـدين   « نمونه شديدترين مواضع راجع به حديث        يارب. نمايد، گوياي اين مسئله است      مي علي
اند كه خو ترين احاديثي مي  سست ازوي اين حديث را. اخذ كرده استن تيميه   برا ا »  بابها علّيالعلم و 

وي كذب حـديث را برآمـده از مـتن آن    . كند  پس از پيامبر داللت مي  بودن علي » اعلم الناس «بر  
ابوالصلت هـروي راوي ايـن روايـت، بـه جهـت نقـل ايـن                ). ۷/۳۷۸: ۱۴۰۶ميه،  ين ت با: ك.ر(داند   مي

اين امر به خـوبي     . ه است شدن حنبل، عقيلي، دارقطني و ذهبي تضعيف         احمد ب  هاي  ، در نوشته  روايت
 بر ديگر صـحابه بـا وجـود شـواهد مـتقن و              د كه حتي پذيرش برتري علمي امام علي       ده  مي نشان

هاي متعدد مبني    در واقع اهل سنت با وجود روايات و گزارش        . ها امري مشكل است    فراوان، براي آن  
: تـا   طبرانـي، بـي   : ك.ر( »قضانا عليّ أ« دوم   ة خليف ة همانند جمل  مؤمنينر جايگاه ويژة علمي اميرال    ب
  .اند گونه روايات دچار تناقض شده  مواجهه و تعامل خود با اينة، در گون)۷/۳۵۷
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؛  اسـت   از جهاتي هماننـد علـم پيـامبر         اعتقادي شيعه، علم امام    ة منظوم در
هاي تعليمي يـا انتقـالي ايـشان اسـت كـه در ميـان                 ز منابع مهم دانش وي، آموزه     چه ا 

 به وديعه سپرده است و جز اينان كسي به آن جانشينان خود، يعني امامان معصوم    
مبتنـي بـر     عقلـي و روايـي عـام از فـريقين،            ةاين بـاور عـالوه بـر ادلـ        . دسترسي ندارد 

  پرداخته شده است كـه يـا پيـامبر         رواياتي خاص است كه در آن به تبيين علومي        
هـايي   آن را به جانشين منصوص و منصوب الهي خود منتقل ساخته است يـا بـا شـيوه               

 اين احاديث با برشمردن محتـوا       .ديگر همانند ارتباط با فرشته، دريافت گرديده است       
  .و هستة علوم انتقالي، به كيفيت اين انتقال و زمان آن نيز اشاره دارد

  ابع علم امامچندگانگي من
 در رواياتْ برخي منـابع را كـه ائمـه   . است گسترده و متعدد     امام منابع دانش 

 ١.توان ديد   اند، مي   براي اقناع نزديكان و خاموش ساختن برخي مخالفان عرضه داشته         
روح القـدس،  : عبـارت اسـت از   پيـشوايان شـيعه  ِ  به طور كلي منـابع مهـم دانـش    

، صحف و كتب انبيا، عمود نور، الـف          فاطمهجامعه، مصحف   قرآن، اسم اعظم،    
، بنـدي كلـي    در تقـسيم  . )۸۸ ـ  ۲۵: ۱۳۹۰ ، اشـتيجه   شـاكر  :ك.ر() نقر و نكـت   ( باب، تحديث 

تـوان    مـي  »واسـطه علـوم با  « و   » الهـي  ةواسـط  عنايات بي «مجموعة اين منابع را در ذيل       
: ك.ر(شـود     دي مي بن  دستهك  لَ و مَ  به علوم انتقالي از پيامبر    قسم اخير نيز    . جاي داد 

 حـرام  علـم حـالل و     روايـات،  مطابق رهنمود آيـات و     ، اطهار ةائم. )۳۸ ـ۲۵: همان
 فــرا از پيــامبر اكــرم بــه قــرآن را و همچنــين آگــاهي )احكــام و قــوانين عملــي(

 معـصوم و امام يابد  ميتفسيري   ـ تبيينياينان كاركردي نقش  رو از اين. اند گرفته
                                                        

نـزد امـام    ) از علماي اهل سـنت    ( من با حكم بن عيينه    : كند  مي نجاشي از محمد بن عذافر صيرفي نقل      . ١
داشـت تـا در     مـي و امام به وي احترام و عنايت خاصي مبـذول پرسيد  يم حكم از امام   . بوديم باقر

 . را بيـاور   برخيز كتاب جدم اميرالمؤمنين   : ود حضرت به فرزندش فرم    .يك مسئله اختالف نمودند   
 آنگاه امـام بـاقر    .  پيچيده را آورد    فرزند امام باقر كتابي بسيار بزرگ و در هم         :گويد  مي ابن عذافر 

:  بعـد رو بـه حكـم بـن عيينـه نمـود و فرمـود                .اسـت ه خط علي و امالي رسول خد      باين كتاب   : فرمود
خواهيد برويد، ولي به خدا سوگند علم مورد اعتماد را جـز              مي  سلمه و ابوالمقدام هر جا     ، تو ،محمدابا

  .)۳۶۰ـ۳۵۹: ۱۴۰۷  نجاشي،:ك.ر( گرديد، نخواهيد يافت در پيش كساني كه جبرئيل بر آنان نازل مي
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  .رود انتقالي از پيامبر به شمار مي هاي  بازگوكنندة دانش براي رفع اختالف وشاخصي
 در اين جستار    ١طلبد،  با اينكه بررسي هر يك از اين منابع، پژوهشي مبسوط را مي           

هايي كـه در ايـن پـژوهش     پرسش. كنيم   را بررسي مي   آگاهي امام به قرآن   چگونگي  
ي خاص اسـت كـه      هاي دانششامل  آيا قرآن   . ۱: توان مطرح كرد، عبارت است از       مي

 از دانـش قـرآن    آگاهي ائمـه   ِ   نمود و ويژگي   .۲؟  طلبد   را مي  يافتگاني ويژه  دانش
 چگونـه از    ائمـه . ۴؟  اسـت آگاهي از قرآن، چه نوع دانـشي        رهاورد  . ۳چيست؟  

  ؟دارداي   آيا اين منبع خود مجاري ويژه وشوند  ميمعارف قرآن آگاه
اثبـات  «يعنـي   ايـن جـستار     دف اصـلي    ها ما را در رسيدن به ه       پاسخ به اين پرسش   

  .كرد نزديك خواهد » از طريق مجاري ويژهدانشي گسترده و متمايز براي ائمه

   به مفسر از نگاه آياتنياز
 عطـا شـده   يافتگـاني خـاص   دانـش كه آيا آگاهي از قرآن بـه  در پاسخ به اين پرسش   

هـايي   شـامل دانـش   خ گفت كه آيـا قـرآن        ضروري است به پرسشي ديگر پاس     است،  
معارف قرآن محـدود بـه      توانند رسيد؛ يا اينكه       ها به آن نمي     ويژه است كه همة انسان    

؟ يابـد   با هر اسـتعداد و تـواني آن را درمـي          اي،   الفاظ و مفاهيمي است كه هر خواننده      
سـازد و بيـان     را روشـن مـي     از قـرآن     آگـاهي ائمـه   ِ    پرسش ويژگـي  پاسخ به اين    

  . استي براي علوم الهي و خاص ائمهدارد كه از چه رو قرآن منبع مي
شناسـاند كـه بـه منزلـة روحِ قـرآن       خداوند ماوراي اين قرآن را حقيقتي ديگر باز مي 

كند كه تمـام معـارف قـرآن متكـي بـر آن               ياد مي » كتاب حكيم «است و از آن با عنوان       
كنندة  اين حقيقت، از سنخ الفاظ نيست، بلكه همان تأويلي است كه در آياِت بيان             . است

  :اين آيات به دو نكته داللت دارند .)۳/۵۴: ۱۴۱۷طباطبايي، (تأويل وصف شده است 
» تفـسير بـه رأي  «ها كه در روايات نبوي بـه    وجود زمينة برداشت ناصحيح از آن     : اول

  .تعبير شده است
                                                        

فصلنامة انديشة : ك.براي نمونه ر(ه در مقاالتي مستقل هريك از اين عناوين را بررسي كرده است نگارند. ١

، فصلنامة كالم اسـالمي   ؛   ۶ش: ۱۳۹۱،  فصلنامة پژوهشهاي اعتقادي كالمي   ؛  ۳۰ش: ۱۳۹۱،  نوين ديني 
  ).۲ش: ۱۳۹۱، حديثهاي قرآن و  مجلة پژوهش؛  ۶۳ش: ۱۳۹۱، فصلنامة علوم حديث؛  ۸۳ش: ۱۳۹۱
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وجوه بودن مفـاهيم    و تشريح آيات به دليل اجمال و ذو         نياز به تفسير، تبيين     : دوم
  .ها و معاني آن

هايي ژرف كه در قالب الفاظي محـدود   در حقيقت، بطون معنايي فراوان و آموزه  
  .بيان گرديده است، آيات قرآن را نيازمند تأويل ساخته است

   به آگاهان از قرآن پس از پيامبرنياز
 ؟اسـت شناسانده  راهكاري را    ويل و تفسير آيات قرآن    أآيا خداوند متعال براي فهم ت     

: ك.ر(مـشخص كـرده اسـت       تبيين و تفـسير قـرآن        را   يف پيامبر يكي از وظا  قرآن  
اما وضع پس از رحلت ايشان چگونه است، به ويژه آنكـه بـه گـزارش                 .)۶۴ و   ۴۴/ نحل

ان و  آيـا هـدايتگر   تاريخ، پس از ايشان اختالفي گـسترده ميـان مـسلمانان رخ نمـود؟               
؟ تي را فيـصله دهنـد  اند تا چنين اختالفـا     شدهشريعت و دين منصوب     نگاهباناني براي   

در مناظرات هشام بن حكم با عمرو بن عبيـد           اين شيوه از استدالل و پرسش عقلي را       
 :ك.ر( ديـد    تـوان   مـي  با مردي شامي در محضر امام صـادق       نيز   و   ،در مسجد بصره  

بـه  در اين گونـه اسـتدالالت        .)۴ح،  ۱۷۱  و ۳ح،  ۱/۱۶۹: ۱۳۶۵؛ كليني،   ۱۵ ح ،۵۸۹: ۱۳۶۲صدوق،  
  اسـت  شـده  پس از پيامبر، بدون تنافي بـا خـتم رسـالت، اشـاره               دايتي فكري و ه   خأل

ــري۱/۱۹۵: ۱۳۸۵ صــدوق، :ك.ر( ه در محــضر امــام منــصور بــن حــازم كــ  .)۳۲: ۱۳۸۳، ؛ طب
گويـد، پـس از اثبـات خداونـد و لـزوم بعثـت پيـامبراني بـراي                    مـي   سخن صادق

،  يـامبر  اثبات نيـاز بـه وجـود حجـت پـس از پ            درالهي،  آموزش و شناخت تعاليم     
 زيـرا مرجئـه و   ؛تواند باشد نمي  قرآن حجت پس از پيامبر:كند   مي استداللچنين  

 .كنـد   مـي  قدريه و حتي زنديق براي چيره شدن بر طرف مسلمان خود به آن استدالل             
 از ميـان ابـن   .پس براي قرآن قّيمي الزم است كـه حجيـت قـرآن بـا آن كامـل شـود           

اسـت   ند، تنهـا علـي    ا  هشدشناخته  به قرآن   مسعود، حذيفه و ديگراني كه آگاهان       
قّيم و نگاهبان قرآن اسـت و حجـت پـس از            او   پس   .كه به تمام قرآن آگاهي داشت     

گويـد صـحيح    يو آنچه دربارة قرآن م  واجب است   اطاعتش  ، از اين رو     پيامبر اوست 
 ةشـيو كند و     براي وي طلب رحمت مي     ، پس از سخنان منصور    امام صادق . است
نيــاز بــه داليــل ديگــر از . )۱۵ح، ۲/۱۸۸ ؛۱/۱۶۸: ۱۳۶۵كلينــي، ( دپــسند مــيرا  اولي الاســتد
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ناسـخ و   ،)۲/۴۵۱: ۱۳۶۷قمـي،  : ك.ر( محكـم و متـشابه   ، ضرورت شـناخِت آيـات       حجت
؛ عياشي،  ۳، ح ۱۳۶: ۱۴۰۴؛ صفار،    ۸۹/۸۸: ۱۴۰۴مجلسي،  : ك.ر( است   منسوخ و شأن نزول آيات    

مردم توان درك قرآن را ندارنـد و چـه بـسا            همة   رواياتبه گزارش    .)۱، ح ۱/۱۴: ۱۳۸۰
جابر بن يزيد جعفي كه دو      . زده شوند   شگفتآگاهي از حقايق مستور در آن       پس از   

از علت اين     شنيده است، با شگفتي    پاسخ متفاوت را در توضيح يك آيه از امام باقر         
وابـسته  حضرت پس از اشاره به ظهر و بطن قرآن، دريافت حقايق قرآن را              . پرسد  امر مي 

دانند و سـپس از احتمـاالت متعـدد در مقـصود و               داند كه آن حقايق را مي       به كساني مي  
؛ ۱۳ ح ، ۸۹/۸۳: ۱۴۰۴ مجلـسي، : ك.ر( »ان يفتـي  «عبـارت   . دهـد   مـي  قرآن خبر  معناي آيات 

در برخي روايات مؤيدي ديگر بر اين        )۴۳ ح ،۲/۳۵۸: ۱۴۰۳؛ صدوق،   ۱۱ح،  ۱/۱۲: ۱۳۸۰عياشي،  
ا من أمر يختلف فيه اثنان إال وله أصل في كتاب اهللا عزّ وجلّ ولكـن                م«روايت   .ادعاست

  دليلي بر وابستگي فهم و دريافـت كامـل         )۶ ح ، ۱/۶۰: ۱۳۶۵كليني،  ( ١»ال تبلغه عقول الرجال   
  )۳ ح،۷/۱۵۸ :همان: ك.ر( است امور از قرآن، به راهنمايان و عالمان به حقايق قرآن

  اند؟ ه كسانيآگاهان از قرآن چ
منـدان از علـم و        كـه بهـره    تـوان دريافـت     به طور ضمني و آشكار مـي      آيات قرآن   از  

م ومــن عنــ عــمل  آيــة .انــد  قــرآن افــرادي خــاصِ آگــاهي ٌقــل کــىف بــاهللا شــھیدا بیــىن ویبــ ْ ِ ِ
ُ ََ ْ ْ َ ََ ْ نُک ْ َ ِ

ْ َ ً
ِ
َ
ِ َّ ِ

َ َ ْ َمــن  ُ ِ
تاب ِا

َ لِک
ْ

 )ةدر كنار آي   )۴۳/ رعد  ُوما یعمل تأویله إال اهللا َّ َّ
ِ
ُ َ

ِ
ْ َ ُ َ ْ َ َ ون ىف العـملَ ِ والرا

ْ
ِ
ْ

ِ
َ ـُ

ِ َّ َ ) دليـلِ   )۷/ آل عمران ،
  .است  از علم كامل به قرآنبر آگاهي ائمه

 اقامة برهان و حجتي در برابر منكران رسالت پيامبر        نخست  آية  : توضيح آنكه 
خداوند در اين آيه كـسي را كـه آگـاهي كامـل از قـرآن دارد، شـاهد بـر                 چه  ؛  است

ٌومن عن عمل  مصداق  .دكن   مي  معرفي مبرصدق و راستي رسالت پيا     ْ ِ ِ
ُ َ ْ ْ تاب ََ ِمن ا

َ لِک
ْ َ ِ بر 

و اقـرار مفـسران قـرآن،        صـحابه     و سخنان بزرگانِ   اساس روايات، كلمات پيامبر   
. )۷/۱۶۶: تـا   بـي ( دانـد   مـي  علم كامل كتاب را نزد علي     آلوسي  .  است امام علي 
  از او،دانــستم  مــي كتــاب خــدا اگــر احــدي را دانــاتر از خــود بــه:گويــد مــيعبــداهللا 

                                                        
، هيچ موردي نيست كه دو نفر در آن اختالف كنند مگر اينكه اصلي بـراي آن در قـرآن وجـود دارد     . ١

  .رسد  نمي عقول مردم به آناما
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: ك.ر( دانـد   مـي  همو آبشخور علم خود را از دانش حضرت علـي          اما. آموختم  مي
ٌومـن عنـ عـمل  ة اگـر جملـ    الميـزان تفـسير    نويـسندة  بـه تعبيـر      .)۶/۴۶۲: ۱۴۱۵طبرسي،   ْ ِ ِ

ُ َ ْ ْ َمـن  ََ ِ
تاب ِا

َ لِک
ْ

 آورندگان به رسول خـدا    از ايمان   كسي ر ب  گمـان وي  بـي ، كنـد  صـدق 
 روايات صحيح و فـراوان      گزارش زيرا آن حضرت به      بود؛ خواهد   حضرت علي 

 مرحوم عالمه تنها وجـود روايـت ثقلـين        . تر و داناتر به قرآن بود      از تمامي امت، آگاه   
 را بـراي    )۱۴۸ و ۳/۱۰۹: تـا  ؛ حاكم نيـشابوري، بـي     ۲۶ و ۱۷،  ۳/۱۴: تا  ابن حنبل، بي   :ك.براي نمونه ر  (

 نيـز آنگـاه     از اميرالمـؤمنين   .)۱۱/۳۸۶: ۱۴۱۷طباطبايي،  ( داند ي م اثبات اين ادعا كافي   
ـ إ«:  رعد فرمود  ة سور ۴۳ ةكه دربارة بهترين منقبت ايشان سؤال شد، با تالوت آي          اي ّي

 آية مذكور با    ة در روايات با مقايس    .)۱/۱۵۹: ۱۴۰۳طبرسي،  (» ي بمن عنده علم الكتاب    عن
َقال الذی عن عمل مـن  ةآي ِ ٌ

ْ
ِ ِ
ُ َ ْ

ِ
َّ َ ـك بـه قبـل أن یرتـد إلیـك طرفـكَ تـاب أنـا آ َ ا َ َُ ْ َْ ْ َ ِ

َّ َ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ
َ

ِ
َ لِک

ْ
 ) بـه عظمـت     )۴۰/ نمـل

  .ه استشد اشاره دانش و آگاهي حضرت اميرالمؤمنين
  تبيين و تفسير قرآن پـس از پيـامبر       ِ   نساء به چگونگي استمرار    ة از سور  ۵۹آية  

برد كـه وظيفـة مـردم         مي رادي نام خداوند در كنار نام رسول خود، از اف       . داللت دارد 
خداوند اطاعت و پيروي از ايشان را قرين اطاعـت خـود          . استها اطاعت    آندر برابر   

 و  قرار گرفتن نام اين گروه در كنار نام پيامبر         .قرار داده است   اش  و پيامبر گرامي  
  بـه عبـارتي    . دارد  اين اطاعت، داللت بر علم و عصمت ايشان        اطالقخداوند متعال و    

  .)۸۰ /نساء: ك.ر(داند  ديگر، خداوند اطاعت از رسول و اولواالمر را اطاعت از خويش مي
 مسئلة هدايت و مالزم وندترتب نام رسول و اولواالمر بر نام اهللا از آن روست كه خدا

از ايــن رو اطاعــت از رســول و . دانــد آن اطاعــت و حكومــت را مخــصوص خــود مــي 
  .ه به اختيار انسان نهاده شده است، ضروري استاولواالمر، براي تحقق اين امر ك

مصداق آياتي كه داللت بـر آگـاهي افـرادي بـه حقـايق               ، در سخنان ائمة اطهار   
ايـن  . انـد    شـناخته شـده    قرآن دارند، به گونة انحصار يا برترين مـصداق، اهـل بيـت            

لفان را بـا    و اصحاب و مخا    داند  روايات علم و معرفت فراوان ايشان را مستند به قرآن مي          
 ۷/ ؛ آل عمران  ۲۶۹ و   ۱۲۱/ بقره: ك.براي آيات استنادي ر   ( سازد  آشنا مي  منبع علم و آگاهي امام    

؛ نيز براي ۲۸/ ؛ حديد۳۲/ ؛ دخان۳۲/ ؛ فاطر ۴۹/ ؛ عنكبوت ۷/ ؛ انبياء ۴۳/ ؛ نحل ۴۳/ ؛ رعد ۱۹/ ؛ انعام ۱۸و  
: ۱۴۱۱حـسكاني،   حـاكم   ؛  ۱۱ ح ،۲۳/۱۹۱؛  ۲۹۵،  ۳ح،  ۱/۲۵۷: ۱۳۶۵كلينـي،   : ك.روايات ذيل اين آيات ر    
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، ۴ ح،۳ ح،۱۷۴ ،۲ ح،۱۷۳ ،۱ ح،۲۳/۱۷۲: ۱۴۰۴؛ مجلــسي، ۳۱۰ـ ۳۰۸  و۱۵۶ـ ۲/۱۵۵ ؛۴۳۷ـ ۴۳۲ ،۱/۴۰۵
 ،۲۰۰، ۱۸ ح،۱۹۳، ۱۶ ح،۱۹۲، ۱۰ ح،۱۹۱،  ۶، ح۵ح ،۳ ح،۱۸۹، ۱۸ح ،۱۷ ح،۱۷۷ ،۱۶ح ،۱۴ح ،۱۳ ح،۱۷۶
  .)۷۵ح و ۷۴ح ،۷۳ ح،۸۹/۱۰۱؛ ۵۰ح ،۲۲۸، ۵۲ح ،۵۱ ح،۲۰۴ ،۴۸ ح،۲۰۳، ۴۵ ح،۲۰۲، ۳۸ح ،۳۷ح ،۳۴ح

آگـاه   را با استناد به آيات مذكور، اهل بيت پيامبر در اين روايات  پيشوايان شيعه 
خالصة اين روايات چنين . اند مردم را موظف به پرسش از ايشان دانسته قرآن، و از دانش

 و علـم     به وديعت نهاده شده است     اهل بيت  در سينة  بينات الهي،  علم به آياتِ  : است
. آن اسـت، ويـژة ايـشان اسـت         تالوِت حقيقي  و عمل به كتاب خداوند سبحان كه سبب       

مردمان است و راسـخان      با استناد به آيات قرآن، انذاردهندة       همچون پيامبر  امام
  ناطقـان قـرآن    أويل و تنزيل قرآن و    تبه  كه آگاهان    ند هست ة اهل بيت  در علم ائم  

 شك و رجس از ، علمي كه خدا به ايشان داده است  مندي از  باشند و به سبب بهره     مي
لي إّ هذا العلم انتهي       نإ« :در يكي از اين روايات فرمود      امام باقر  .استايشان دور   

ا العـمل :  قال صابعه ثمّ أ جمع   في القرآن، ثمّ   آي َبل هو آیات یبنات ىف صدور الذین أو ْ ِ
ْ َُّ ُ َ ِ ِ

ُ ُ ٌ ٌ
ِ

َ ِّ َ َ َ ُ ْ َ  «) ،صفار
  .)۴۸ ح،۲۳/۲۰۳: ۱۴۰۴  مجلسي،؛۳۳۵۸۷ح، ۲۷/۱۹۹ :۱۴۰۹  عاملي،حّر ؛۱۴ح، ۲۰۶ :۱۴۰۴

 »ال يفــارقهمال يفــارقون القــرآن و«:  بــا قــرآن ناگســستني اســتائمــهارتبــاط 
هاللـي  ؛ ۱/۲۷۷: ۱۳۹۵؛ ۱ح، ۱/۱۲۳: ۱۳۸۵ ؛ صدوق، ۶۳۴: ۱۴۱۳وس،  وطا ابن ؛۱/۱۴۸ :۱۴۰۳طبرسي،  (

 اهللا  ّ  نإ«: فرمايـد   مـي   ائمـه  در توصـيف   حضرت امـام علـي    . )۶۴۶: ۱۴۱۵ كوفي،
جعلنـا مـع    أرضـه و  ته فـي    حّجرنا وعصمنا وجعلنا شهداء علي خلقه و      تعالي طهّ ک و تبار

؛ بـه راسـتي     )۵ح،  ۱/۱۹۱: ۱۳۶۵كلينـي،   (» يفارقنـا  ال نفارقـه و   جعل القرآن معنا ال   القرآن و 
خلقش ما را بر او  . بخشيدخداوند تبارك و تعالي ما را پاك گردانيد و به ما عصمت             

قـرآن و قـرآن را در     مـا را در كنـار  او. در زمين قرار داد گرفت و حجت خود  شاهد
  .گيرد  ميپذيريم و نه آن از ما فاصله  نه ما از آن جدايي مينهاد؛كنار ما 

   به قرآن آگاهي ائمهويژگي
ي ترين راز ماندگاري قرآن ُبعد باطن با اينكه ظاهر و باطن قرآن به هم پيوسته است، اصلي

شناسد كه     اهل قرآن و دانا به حقايق آن را كسي مي          از اين رو امام صادق    . آن است 
از حضرت امام حـسين، امـام سـجاد و          . از ظاهر و باطن و از ابتدا تا انتهاي آن آگاه باشد           
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ف و  يمعاني آيـات بـه عبـارات، اشـارات، لطـا          بندي    دسته روايتي در     صادق امام
 ةمنين در نام  ؤ اميرالم ١.يك از ديگري متفاوت است     كه فهم هر     دقايق نقل شده است   

در . شـود   مـي  در بطن داشـتن قـرآن متـذكر       را   خود به معاويه، گفتار رسول خدا     
دانـسته   در قـرآن     يروايات دانش گذشته و آينده تا قيامت و احكام تمام امور اختالف           

ديگر اين روايات در    تعابير   .)۷ح،   ۱/۶۰ :۱۳۶۵كليني،  ؛  ۹۸ح ، ۱/۶۵ :۱۴۰۳صدوق،  (شده است   
 و خبر آسـمان و زمـين در كتـاب            امور مورد نياز مردم    ةبيان هم : اين باره چنين است   

ــتخد ــي، ( اس ــفار، ؛ ۴ح ،۲۲۹، ۱ ح،۱/۵۹ :۱۳۶۵كلين ــي،  ؛۲ح ،۱۹۷ :۱۴۰۴ص ، ۲/۲۶۶ :۱۳۸۰عياش
آگاهـان از   اگر  اي كه     آگاهي از گذشتگان و آيندگان در آن هست، به گونه          ؛)۵۶ش

  .)۳۵۳ح ،۱/۲۶۷ :۱۳۷۱ برقي،( گردد  موجب شگفتي مي،امور خبر دهندآن به اين 
 بـراي علـم و      ،انـد   علـم تفـسير قـرآن را از ديگـران نفـي نكـرده              اگرچه ائمه 

  :اند از قرآن دو ويژگي بيان داشته آگاهي امام
  .آيات ناقص است برخي آگاهي ديگران از؛ بنابراين  عموميت و جامعيت)الف
  .از قرآنبرخي  برابر فهم نادرست يا تفسير ظنّي دردقت و اتقان؛ ) ب

را با بررسـي    خصوصيت دوم   . تا حدودي روشن شد    گذشت ويژگي اول با آنچه   
  :توان ديد روايات و موارد ذيل مي

 دانـد   مـي  ناشـدني از هـم    جدا و قرآن را ِعدل هـم و         رواياتي كه اهل بيت    .۱
 )۱ح،  ۲/۴۱۴ ؛۳ح،  ۱/۲۹۳: ۱۳۶۵كلينـي،   : ك. ر بـراي نمونـه   (  حـديث ثقلـين    .)۴۷۹: ۱۴۱۴طوسي،  (

  .استترين سند بر اين ادع بهترين و متقن
  الهـي و بـه واسـطة پيـامبر         ،قـرآن  بـه    ائمـه رواياتي كه علم و آگـاهي       . ۲

سلوني عن كتـاب اهللا فـواهللا       «: فرمايد  مي  در اين زمينه    امام علي  .دانسته شده است  
أنيهـا رسـول   قـد أقر إال ووال مسير وال مقام من كتاب اهللا في ليل وال نهار       یما نزلت آي  

 :ك.رنيـز  ؛ ۱۱۵۸ ح،۵۲۳: ۱۴۱۴طوسـي،   (» وتنزيلـه  ويلـه أت منـي  فعلّ ...آلـه اهللا صلّي اهللا عليه و    
: ۱۳۸۰؛ عياشي،   ۳۳ ح ،۵۱۳،  ۱ح،  ۴۷: ۱۴۰۴؛ صفار،   ۵۰۶ ح ،۷/۴۴۲ ؛۴ح ،۳ ح ،۲۲۴،   ۱/۶۴: ۱۳۶۵ كليني،

 از من دربـارة     ؛)۵۹ح،  ۹۷ و   ۲۷ ح ، ۸۸،  ۱۰ح،   ۸۱،  ۳ ح ،۸۹/۷۹: ۱۴۰۴ ؛ مجلسي، ۱۳ ح ،۱۷،  ۵ح،  ۱/۱۵
                                                        

 ی فالعبـار  ؛ واللطائف والحقـايق   یاالشاری و العبار: شياءأربعه  أكتاب اهللا علي     «:فرمايد  مي م صادق اما. ١
  .)۲۹: ۱۳۷۹، عاملي :ك.ر(» نبياءق لألئالحقاء ووليا واللطائف لأل للخواصّی واالشارللعواّم
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اي در شب يا روز و در راه و توقفگاه نازل نـشد،               به خدا سوگند، آيه   !  خدا بپرسيد  كتاب
  .ويل و تنزيلش را به من آموختأتو مگر آنكه پيامبر آن را براي من قرائت كرد 

 در لـسان    .دهـد  ش خبـر مـي    ويل براي آيات  أقرآن كريم از وجود ت    گذشت كه   . ۳
  و ۱/۲: ۱۳۸۰عياشـي،   ( ياد شده اسـت      »بطون« يا   »بطن«ا واژگان   اين حقيقت ب   روايات از 

اين . )۳۴ح، ۹۰  و۱۵ح،  ۸۹/۸۳: ۱۴۰۴ ؛ مجلسي،۷۶۹: ۱۴۱۵هاللي كوفي،  ؛۱/۵۹۸: ۱۴۱۶؛ بحراني، ۱۱
بيان  »تأويل كتاب«و  »أحُرف سبعی«روايات اهل سنت بيشتر با الفاظ و عبارات  مطلب در

 ابن عباس دربارة  حاتم از     ابن ابي  .)۸ ـ ۲/۶: ۱۴۰۴ سيوطي،   :ك.براي اطالع بيشتر ر   ( شده است 
ّ القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون ال تنقضي عجائبه وال تبلغ         إن «:كند  قرآن نقل مي  

 شناســاند و در علــم مــي را برتــرين راســخ پيــامبر امــام بــاقر. )۲/۶: همــان(» غايتــه
آموخـت و   وند علم بـه تأويـل و تنزيـل را بـه صـورت كامـل بـه ايـشان         خدا« :فرمايد مي

  .)۳۹ ح،۹۲ و ۸ ح، ۸۱ ، ۸۹/۸۰: ۱۴۰۴مجلسي، ( »اوصياي بعد از او به تمامي آن آگاهند
 بـه   ن و بزرگان فريقين بر وسـعت و دقـت آگـاهي اهـل بيـت               ااقرار مفسر . ۴
 ی نـزل علـي سـبع   القـرآن « :اهل سنت از ابـن مـسعود نقـل شـده اسـت             از طريق  .قرآن

أبي طالب عنده منه علم الظـاهر   بن علّيّ   وله ظهر وبطن وإنال، ما منها حرف إ   حرفأ
حرفي ظـاهر     قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر         ؛)۱/۴۷: ۱۴۱۶بحراني،  (» الباطنو

همچنـين از  .  استطالب و باطني دارد و همانا علم ظاهر و باطن قرآن نزد علي بن ابي       
خدري، وهب بـصري، زيـد بـن         سعيدو عبداهللا بن عباس، اب    ، بن خطاب  ام سلمه، عمر  

بـه   در علم و آگـاهي وسـيع اميرالمـؤمنين علـي           سخناني   ثابت، مجاهد و ديگران   
  .)۱۶۳ـ۱۵۳ :۱۴۰۸بري كوفي، ح(قرآن نقل شده است 

  نمعارف قرآن و ظهر و بطن آ
ط، زمانـه و  ي شـرا  مكنون و ذو بطون است و بايـد بـه فراخـور   ياز آنجا كه قرآن كتاب  

روايـات بـا    . ضـروري اسـت   از حقـايق قـرآن       افراد، تبيين گردد، وجود افرادي آگاه     
ء  ةاستناد به آي   نا له ىف األلواح من کل  ٍو

ْ َ ْ َِّ ُ ْ َِ ِ
َ َ ْ

ِ
ُ َْ َکت َ در مقـام توصـيف تـورات اسـت و آيـة            كه 

 تلفون فیه ِلیبني هلم الذی  ِ َ
ُ
ِ
َ ْ َ

ِ
َّ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ ِ     بـا آيـة   دو  آنةو مقايـس كند    مي توصيفكه انجيل را   َوجئنـا ْ

ِ
َ

ء ل  یانــا  تـاب  ٍبـك شـھیدا  هـؤالء ونزلنــا علیـك ا ِ
ْ ََ ِّْ لکـُ ُلک

ِ
ً ََ ْْ َ َِ َ َ

ِ
ْ ََ ََ َ َّ َ َ ً

ِ
َ

ِ ،بــه  كــه مربــوط بــه قــرآن اســت
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؛ ۳ و ح۱، ح۲۲۸: ۱۴۰۴صـفار،  (  وسيع دانش و علمي كه در قرآن اسـت توجـه داده           گسترة
هـا و زمـين و        امـام از آنچـه در آسـمان        با اشاره بـه علـم     ياتي   روا .)۲/۲۶۶: ۱۳۸۰عياشي،  

مـا  ( و آينـده  ) كـان  ما(  از دانش گذشته   اوكيد بر آگاهي    أبهشت و جهنم است و با ت      
كـرده اسـت، چنـان كـه      ايـن معرفـت و آگـاهي را قـرآن       ة، ريشه و سرچـشم    )يكون

ه مطلـب   مـام بـ   اپيشوايان شيعه در برابر آشفتگي مخاطب خود از چگـونگي آگـاهي             
یـان کـل    اهللا تعالي يقولّ  إن.  من كتاب اهللا   کعلمت ذل  «:فرمايد  مي پوشيده و پنهان   ِّفیـه  ُ ُ َ ْ ِ ِ ِ

ٍء ْ َ
  «)  ،خـدا   ، اين مطلب را از كتـاب خـدا دانـستم          ؛)۶ ح و ۵، ح ۴، ح ۳ ح ،۱۲۷: ۱۴۰۴صفار 
 نـده كن بيـان   كـه  شـود  از روايات استفاده مي   . »در آن بيان هر چيزي است     « :فرمايد مي

ء   امور كه آيةةبودن قرآن از هم  ل  یانا  تاب  ٍونزل علیك ا
ْ َ ِّ لُک ِلک

ً ََ ْْ َِ َ َ
ِ

ْ َ َ َ َّ َ ،بر آن داللت دارد 
  . استپذيرتفسير با پيوند به لوح محفوظ و خزينة علم الهي،

  در مقايـسه بـا جايگـاه       دربـارة مقـام پيـامبر      در پاسخ به سؤالي      امام كاظم 
شـمارد و بـا       را برتـر مـي     هاي حضرت رسـول    ايي علم و توان   موسي و عيسي  

 را علـت ايـن   »كتـاب مبـين  « و » الكتـاب ّمأ«از ايـشان   آگـاهي  ،استناد به آيات قـرآن  
اين علم الهي را به برگزيدگان خـود        خداوند    كه فرمايد و مي  نمايد  مي معرفي برتري
 ،۵۸ ح ،۲/۲۲۶: ۱۳۸۰؛ عياشـي،    ۳ ح ،۲۲۸: ۱۴۰۴صـفار،   (  عطا نموده است   ، اطهار باشند  ةكه ائم 

داننـد، هـم دالالت       كه قرآن را بيانگر هر چيـز مـي        روايات    از اين رو مرادِ    .)۴۶ ح ،۳۳۰
را  كه فهم عادي و متعارف تـوان درك آن         اشارات و اموري نهفته   لفظي است و هم     

هـا از    در نتيجه بـا توجـه بـه روايـات بطـون كـه در آن                .)۱۲/۳۲۵: ۱۴۱۷طباطبايي،  ( ندارد
هايي مخصوص به راسخان در علم، سخن به ميـان            عنايي پنهاِن قرآن و معرفت    هاي م   اليه

 ائمـة اطهـار    قرآن به دانش  كه بيانگر اختصاصي بودن      آمد و با دقت در رواياتي     
ء شود كه مراد از       مي دانسته ،هستند ٍیان کل 

ْ َ ِّ ُ ُ َ ْ ِ بطـون قـرآن و       با لحـاظِ   ، قرآن بودِن 
  . او شدني استتنها براي خداوند و برگزيدگانحقايقي است كه آگاهي از آن 

پيـامبر و   كـه در روايـات بـراي         »لـوح محفـوظ   « و   »كتـاب مبـين   «اين آگاهي بـه     
از ايـن رو  . واالي ايـشان اسـت  جايگـاه    بـه دليـل    ،شـده اسـت   ثابت دانـسته     ائمه

ي شمرده  ترين دين  و كامل به شمار رود    اديان   دهندة پايانمنطقي است كه آيين اسالم      
 يافتـه اسـت   تجلـي    در پايـان دوران ارسـال پيـامبران       د كه هرگز نسخ نگرديـده و        شو
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آيا هر چيزي در     ال كه ؤدر پاسخ به اين س     موسي كاظم  امام. )۱/۲۶۹: ۱۳۶۵كليني،  (
كنيد؟ با نفي اظهار نظر  كتاب خدا و سنت پيامبر هست يا شما در آن اظهار عقيده مي      

ء   تمام امـور   ةكنند  بيان نار قرآنْ و بيان عقيدة شخصي، سنت را نيز در ك         ٍیـان کـل 
ْ َ ِّ ُ ُ َ ْ ِ 

 .نياز به سنت در فهم كامل از قرآن است دهندة نشان كه )۱۰ح،  ۱/۶۲: همان(كند  معرفي مي
از سـوي ديگـر،   . كننـدة تمـامي امـور نيـست       به تعبيري ديگر ظاهر قرآن به تنهايي تبيـين        

كه مجتهـدان اهـل      اي  همانند شيوه  ـ  م را دخالت و اظهار نظر شخصي اما      روايت مذكور، 
 به طور كلـي     ـگيرند  مي سنت با قياس و استقرا در به دست آوردن حكم الهي به كار            

فورثنـا  «: دانند  مي پيامبر   ةواسطه  از قرآن ب  را  پيشوايان شيعه آگاهي خود     . كند   مي نفي
  .)۷ح، ۱/۱۷: ۱۳۸۰ياشي، ع ؛ ۶ح، ۱۹۵: ۱۴۰۴صفار،  ؛۷ح، ۱/۲۲۶ :همان(»  شيءهذا الذي فيه كلّ

  چگونگي آگاهي امام به معارف قرآن
 منحـصر بـه قـرآن       چه بسا از مطالب يادشده اين گمان رود كه منبـع دانـش امـام              

: ك.دربـارة ايـن مـوارد ر      ( جفر، الهـام، تحـديث     به مصحف، جامعه،  بنابراين استناد   . است
ش الزم اسـت مفهـوم      به ايـن پرسـ    در پاسخ   ست؟  از چه رو   )۱۸۶ـ۶/۱۶۵ش: ۱۳۹۱،  شاكر

  .روايي شود و ارتباط آن با قرآن و نقش آن در علم امام بررسي »كتاب مبين«
ٍوال رطـب   را در آيـة  »كتاب مبـين «شيعه و سني روايي و غير روايي     ن  ابيشتر مفسر 

ْ َ َ َ

ٍوال یابس إال ىف کتاب مبني ِ
ُ
ٍ

َ
ِ ِ

َّ َ
ِ ٍ ِ

َ َ )اند  دا دانسته به معناي كتاب، لوح و حقيقتي در نزد خ         )۵۹/ انعام
 ايـن تفـسير از كتـاب مبـين،        .  است  معرفت و علم آن بسيار گسترده      ِ  شمولي كه دايرة 

كتـاب  « بـه عبـارت ديگـر،      .سـت با علـم خدا    موجودات و مخلوقات   ةرابط كنندة بيان
آفريـده  هـا را   آگاهي به موجوداتي است كه قدرت و علم خدا آن    دربرگيرندة »مبين

 مـذكور   ةدر ذيـل آيـ    را  روايـاتي   عياشي و شيخ صدوق      .و به امورشان پرداخته است    
  را همـان   »كتاب مبـين  « با تبيين كلمات آيه،      اند كه پيشوايان معصوم شيعه     آورده

؛ صـدوق،   ۱/۳۶۱ :۱۳۸۰عياشـي،   (»  فـي كتـاب مبـين      ک ذل كلّ«: اند كتاب مبين تعبير نموده   
 تفـسير  »امام مبـين « به   »كتاب مبين « گرچه در رواياتي     .)۲/۴۲۶: ۱۴۱۶؛ بحراني،   ۲۱۵: ۱۳۶۱

 ، معرفتي كتاب مبين و تحقق آن قبـل از خلقـت موجـودات             ةحيط گسترة،  شده است 
 و مـراد از امـام بـودن          اسـت  امامت به معنـاي مـصطلح آن       مانع از ارادة   طبق روايات، 
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. اسـت  اين كتاب در آگاهي داشتن و آگاهي دادن و علم قبـل از وقـوع              ِ  آهنگي  پيش
  .توان دريافت روايات ميچنين برداشتي را از 

 مراد از رواياتي كه به بيان ارتباط امام با كتاب مبين يـا علـم الكتـاب پرداختـه                   اما
 روايات است آنچه مقصود .كتاب مبين نيست باره از تمام   يك  و آگاهي مطلق  ،است

 توان به نتيجه و تلفيق ارتباط اين تفسير با روايات ديگر پرداخت، شـرافتِ               مي و با آن  
هايي از كتاب مبـين، نـه تحقـق     يابي و بلكه تحقق آگاهي امام از بخش   آگاهي اِنامك
 در رواياتي كـه بـه تفـسير        را» ما يكون ما كان و  «عبارت   .است  آن ِ  باره و شمولي   يك
 ء ٍیـان کـل 

ْ َ ِّ ُ ُ َ ْ ِ   تـر   تـوان روشـن   مي  با تمسك به روايات ديگر    ،اند  بودن قرآن پرداخته
  :كند نقل مي از امام صادقاسحاق بن عمار . نمود

مام من إذا وقع التأويل في زمان إ ف ئمنه ما لم يج    جاء و   فمنه ما قد   ويالًأ للقرآن ت  ّ  نإ«
 ،۲۷/۱۹۶ :۱۴۰۹ عــاملي، ؛ حــّر۵ح، ۱۹۵ :۱۴۰۴صــفار، (»  الزمــانکمــام ذلــإ عرفــه یئّمــاأل
ن كــه برخــي از آدارد  يويلأهمانــا قــرآن تــ؛ )۶۲ ح،۸۹/۹۷: ۱۴۰۴مجلــسي، ؛ ۳۳۵۷۸ح

در زمـان يكـي از ائمـه        پس هر گـاه كـه       . نهمحقق و روشن گرديده است و برخي        
  .گردد ، امام آن زمان به آن آگاه ميرخ دهداي  ويل آيهأت

 ۶ح ،۱۹۵: ۱۴۰۴صفار،   ؛۱۰ح،  ۱/۱۲ :۱۳۸۰عياشي،  : ك.ر( از اين روايت و دو روايت مشابه      
ي كـه قـرآن را شـامل اصـولي          و همچنين روايت   )۳۳۵۸۰ح ،۲۷/۱۹۶: ۱۴۰۹ عاملي،   حّر ؛۷ ح و

علـم امـام از   كـه  آيـد    ميبه دست  فهم آن را ندارند،   مردم توانِ خردهاي  كه   داند مي
در مواردي  هرچند   ، علمي كلي اما عمومي و جامع است       ،باطن قرآن يا لوح محفوظ    

آيد كه امام تمام جزئيـات        از اين روايات چنين برنمي     .با جزئيات مشخص شده باشد    
 منـابع و مجـاري گونـاگوني        از همين رو در رواياتْ    . داند  ميقوع حوادث   را قبل از و   

 از حقـايق كتـاب       كه ايشان به ياري آن      ياد شده است    ائمه براي دانش و آگاهي   
 .گردنـد  آگـاه مـي  در زمان و مكان مخصوص     مبين كه خطا و سهو در آن راه ندارد،        

  و اين منابع و مجـاري    ة  جمل زا... مصحف فاطمه، جفر، جامعه، تحديث، عمود نور و       
  .اند كتاب مبين يا همان علم الهي در واقع طرق علم امام به

قرآن تجلي كه علم الهي اليتغير  ة كتاب مبين يا خزين كهتوان گفت   مي از اين رو  
است كـه راه رسـيدن       ائمه شدة آن است، منبع اصلي معرفت و آگاهي         و مرتبة نازل  
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 علمي حقيقي و     رو علم پيامبر و همچنين علم ائمه        از اين  .است فرشته  آن پيامبر و   به
واقـع   در .اين معنا در روايات مختلف با بيانات گوناگون بيان گرديـده اسـت          .است الهي

 ةوظيفـ  به دليـل   داند كه ائمه   را در علم خدا مي     اين روايات ريشه و اساس دانش     
ذا إ«وايـِت    ر بـر پايـة آنچـه گذشـت،       . انـد  از آن برخـوردار شـده      هدايت و پيـشوايي   

: ۱۳۷۱؛ برقي،   ۲ ح ،۵/۳۰۰  و ۵ ح ، ۱/۶۰: ۱۳۶۵كليني،  (» لوني من كتاب اهللا   أثتكم بشيء فاس  حّد
بـه مـسئلة بطـون قـرآن و          زيـرا فهـم آن از سـويي          فهميده خواهـد شـد؛     )۳۵۸ ح ،۱/۲۶۹

 لـوح محفـوظ،   تصديق آن وابسته است و از جهتي ديگر به وابستگي معارف قرآن با            
 ؛ب مبين و از طرف ديگر به تعدد مجاري آگاهي امـام از آن كتـاب                الكتاب و كتا   اّم

كه قرآن تجلـي آن     است   وجود معارفي الهي و مستور       ِ   آن تصديق  ةاضالعي كه نتيج  
و پـذيرش  كنـد   مـي  امكان آگاهي امام از آن حقايق را تبيين     ةو مسئل آيد    به شمار مي  

ختميـت رسـالت و   . دسـاز   مـي روشـن را سرچشمه و مجاري اين آگـاهي بـراي امـام           
مقتضي آن است كه علم مربوط به رسـالت و نبـوت كـه بـه تعبيـري همـان                     پيامبري،

: ۱۳۹۱،  فـصلنامة كتـاب قـيم     برنجكـار،   شاكر و    :ك.ر(پايان يابد   با خاتميت    است،   هدايت عام 
نها از راه خاتم المرسلين     از دين و شريعت ت    هرگونه آگاهي    از اين رو   .)۱۳۰ـ۶/۱۱۰ش

اين امر اقتضا دارد مبادي و مجاري علم امام به كتاب مبين يا همان لـوح                 .شود  محقق مي 
علمـي خـدايي     توان تمام علوم امام را      سو مي   يعني از يك   محفوظ دو گونه تصوير شود؛    

به تمامي كتاب مبين و ام الكتاب و علم  يافت و به تعبير برخي روايات، آن را امكان علم   
از علوم امام از جمله حالل و حـرام و           توان بخشي   ميالكتاب بيان داشت؛ از سوي ديگر       

پيامبر نيز الهـي     تشريع و تقنين را از جانب پيامبر و به واسطة ايشان دانست، هرچند دانش             
توان   كه به امر خدا بوده است، ميها را به دليل كسب از پيامبر اين گونه دانش .است

نبـوت و    گمـان شـأن و جايگـاه        ه بـي  شده از پيامبر دانست كـ       علوم انتقالي و علوم كسب    
  . سببِ امكان آگاهي امام از آن علوم بوده استخاتميت رسالت پيامبر اكرم

  لم امام به قرآنبازتاب ع
؛ چـه قـرآن از      ، تطبيق معاني آيات بر غير مورد نزول گـسترش يافـت           در دورة تابعين  

هايي از معـارف       جلوه قاز ائمة اطهار به ويژه امام باقر و صاد        . بطون بود  ديد اينان ذو  
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 جابر بـن يزيـد      ١.هاي حديثي ذكر شده است       از ظاهر قرآن نمود يافته كه در كتاب        برتر
  يـك آيـه    بـارة  در  متفاوت از امـام بـاقر       تفاسيري ِ  جعفي آنگاه كه جوياي چرايي    

 :۱۳۸۰ ؛ عياشي، ۲/۳۰۰: ۱۳۷۱ برقي،   :ك.ر( يابد  مي بطون بودن قرآن   ا ذو ر شود، علت آن   مي
 :ك.ر(كند     درخواست مي   از اين رو وي گاه از امام تفسير باطني برخي آيات را            .)۱/۱۲

  وي همچنـين   .)هاي فـراوان ديگـر كـه جـابر ناقـل آن اسـت               و نمونه  ۵۰ ،۴۲ ،۱/۴۱: ۱۳۸۰عياشي،  
حماد بن عثمان نيز وقتـي      . گويد رواياتي شنيده است كه امكان بازگويي آن را ندارد           مي

شـنود كـه نـزول         را مي  كند، پاسخ امام صادق     جستجو مي از علت اختالف احاديث     
كـه بـه هفـت      داند    را آن مي  داند و كمترين حق براي امام         مي قرآن را بر هفت حرف    

 انتقـال   دهنـدة    اين روايات نـشان    .)۱/۱۲: ۱۳۸۰؛ عياشي،   ۲/۳۵۸: ۱۴۰۳صدوق،( وجه فتوا دهد  
 در  صـادق  از امام ذريح محاربي   چنان كه   برخي بطون قرآن به متن جامعه است،        

كه ديگـران تـوان تحمـل    يابد  را درمي كالمي ، حجةتفسير باطني يكي از آيات سور 
 حضرت در جواب عبداهللا بن سـنان در چرايـي تفـاوت بيـان ايـشان                 .اند آن را نداشته  

مـن يحتمـل مـا يحتمـل        ا و ا وباطنًـ   للقـرآن ظـاهرً    ّ  نإ«: فرمايد  مي نسبت به وي و ذريح    
 بطـن قـرآن بـه        در برخي رواياتْ   .)۳۴۰ :۱۳۶۱ ؛ صدوق، ۴/۵۴۹: ۱۳۶۵ي،   كلين :ك.ر( ٢»!ذريح

 پس از اشـاره بـه انـدراج         حضرت امام باقر  .  دانسته شده است   ويل قرآن أمعناي ت 
أمنا أحیا النـاس جخیعـا  ةخروج از ضاللت به سمت هدايت در تبيين آي    ًومن أحیاها  ِ َ َ َ ََّ َْ َْ ََّ َ َفَک َ ْ ََ آن را 

 امام صادق . )۱/۲۳۲ :۱۳۷۱ ؛ برقي، ۲/۲۱۱: ۱۳۶۵كليني،  : ك.ر( داند  ميبرترين تأويل آيه    
َسريوا فیھا لیاىل وأیامـا آمنـني ة  در تفسير آي   ِ ِ ً َّ ََ َ َ

ِ
َ َ ِ ُ ِ    دربـارة راه مكـه و منـي اسـت، بـا وجـود             كـه

                                                        
 ة بـه مـسئل     االسرار ی االنوار و مشكا   یمرآ ة مجموعـ  ةدر مقدم ) ۱۱۳۸ .م( شريف ابوالحسن عاملي فتوني   . ١

وي با تأكيـد بـر      .  در بطن قرآن پرداخته است     اثبات بطن براي قرآن و مسائل آن از جمله جايگاه ائمه          
)  ائمـه (ّ تمام القرآن أنّما أنـزل لإلرشـاد إلـيهم             إن«:  امامت معتقد است   آيات مطرح در مسئلة واليت و     

ّ اهللا عزّ وجلّ جعل جملی بطن         واإلعالم بهم وبيان العلوم واألحكام لهم واألمر بإطاعتهم وترک مخالفيهم وإن          
وي در ). ۳: ۱۳۷۴(» القرآن في دعوی اإلمامی والواليی كما جعل جلّ ظهره في دعوی التوحيد والنبّوی والرسالی  

بـايي    ترين بخش كتاب خود با نظمي مناسب، با تكيه بر كليدواژة اصلي روايت، بـه صـورت الـف                    طوالني
  ).۳۴۷ـ ۶۹: همان: ك.ر(اند  تر از ظاهر آيات را بيان داشته رواياتي را گرد آورده كه معارفي عميق

 روشـن دارد كـه ايـشان        ي داللتـ  ايـن كـالم از امـام      «: نويسد  مي شريف فتوني در ذيل اين روايت     . ٢
 كتمـان  است،   گونه را از بيشتر مردم حتي از فردي مثل ابن سنان كه از فضالي اصحاب               ويالتي اين أت

  .)۷: همان :ك.ر(» ده استفرمو مي
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اي را كــه خــدا آن را مبــارك قــرار داده اســت، اهــل   ملمــوس، مــراد از قريــهنــاامني
: ۱۴۰۳ ؛ طبرسـي، ۱/۹۰: ۱۳۸۵؛ صـدوق،  ۸/۳۱۱: ۱۳۶۵ كلينـي،  :ك.ر( كنـد   معرفـي مـي    بيت

توان در ذيل تفسير آيـاتي جـست          ها را مي    گونة ديگر از اين نمونه     .)۳۶۰ و ۳۲۷،  ۲/۳۱۳
برانگيز همانند تشبيه و تجسيم خدا، جبر و اختيار انسان و مـسئلة              كه به موضوعاتي مناشقه   

: ۱۳۸۶نجمي،  : ك.ايات با روايات اهل سنت در اين باره ر        گونه رو   براي مقايسة اين  (پردازد    ميامامت  
 مـرتبط،  عياشـي كـه بـه تبويـب احاديـث     به قلـم   القرآن باطنأليف كتاب ت. )۲۵۰ـ۱۶۹

 :ك.ر( انتقال برخي از اين معارف تا عصر پـس از حـضور دارد   از پرداخته است، نشان  
هـاي معنـايي آن       و تمام اليـه   با اين همه آياتي كه تفسير باطني يافته         . )۳۹۹ :تا طوسي، بي 

  .تبيين شده باشد، محدود است و علت آن، شرايط زمان و مكان و مخاطب است

  گيري نتيجه
  .تابد معناي ظاهري را برمي يي فراتر ازها  مدلول،هاي معرفتي گوناگون اليهبا قرآن . ۱
  .ق قرآن امري روشن استيپس از انقطاع وحي لزوم آگاهاني از حقا. ۲
دانش امام به واژگان ظاهري قرآن محدود       . از مبادي اصلي دانش امام است     قرآن  . ۳
  .هاي پنهان قرآن است بلكه گستردگي آن در آگاهي وي نسبت به بطون و اليه. نيست
و  ، علم به هر دو ُبعد ظاهر و باطن قـرآن اسـت       هاي انحصاري ائمه    از ويژگي . ۴

  .شود و ديگري ناطق است، ديده ميتعاملي دو سويه بين قرآن و امام كه يكي صامت 
اندوزي ديگران از محضر       و دانش  آگاهي امام . پيامبر علمي الهي است    دانش. ۵

 در انتقال علوم نبوي به هاديان پس        او، ارتباطي تام با شناخت جايگاه خاتميت پيامبر       
  .فته استاز اين رو امام دانش خود را به قرآن و حقايق آن، از پيامبر دريا. از خود دارد

با توجه به جاودانگي قرآن و در بر داشتن دانش گذشته و آينده، مجاري آگاهي               .  ۶
هاي مرتبط با قرآن، از مبادي و طرقي متعدد به امام    به اين دانش و تطبيق آيات و آگاهي       

ِ   هاي تجلـي    بخش و واسطه   هاي تحقق   در حقيقت، مبادي دانش امام، حلقه     . يابد  انتقال مي 
  .آيد شدة آن به شمار مي م كتاب مبين و ام الكتاب است كه قرآن مرتبة نازلِ عظي دانش
 دانش فراتر   ِ  از تبيين   برجسته يهاي نمونه تها و احاديث اهل بي     در گزارش . ۷

  .توان ديد مياز ظاهر الفاظ قرآن را 
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  شناسي كتاب
، بيروت، دار احيـاء    ع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السب       آلوسي، محمود بن عبداهللا،      .۱

  .تا التراث العربي، بي
  . ق۱۴۰۴،  نجفياهللا مرعشي ی آية، قم، كتابخانشرح نهج البالغهالحديد معتزلي،  ابن ابي .۲
 رشـاد  محمـد  تحقيـق  ،القدريـه  الـشيعی  نقض في النبويی السنّی منهاجعبدالحليم،   بن احمد تيميه، ابن .۳

  .ق ۱۴۰۶ قرطبه، رياض، سالم،
  .تا الصادر، بي ، بيروت، دارالمسند، ، احمدلبن حنبا .۴
  . ق۱۴۱۳الكتاب،  ، قم، دارالتحصين ،علي بن موسيووس، سيدبن طاا .۵
، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت،       االصحاب یاالستيعاب في معرف  ابن عبدالبر، يوسف بن عبداهللا،       .۶

  .ق ۱۴۱۲ الجيل، دار
  .ق ۱۴۱۵ التوزيع، و النشر و یللطباع الفكر دار بيروت، ،دمشق یمدين تاريخعساكر،  ابن .۷
  . ق۱۴۱۶، بعثت، تهران، البرهان في تفسير القرآنبحراني، سيدهاشم،  .۸
  . ق۱۳۷۱ ه،سالمي، قم، دار الكتب االالمحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد،  .۹
  . ق۱۴۱۱ چاپ و نشر، ةمؤسسجا،  بي، شواهد التنزيلحاكم حسكاني،   .۱۰
  يوسـف عبـدالرحمن المرعـشلي، بيـروت، دار         تحقيق،  الصحيحينلي  المستدرك ع حاكم نيشابوري،     .۱۱

  .تا المعرفه، بي
، مقدمه و تحقيق محمدرضا حسيني جاللـي،  الحبري تفسير حبري كوفي، ابوعبداهللا حسين بن حكم،      .۱۲

  . ق۱۴۰۸بيروت، مؤسسی آل البيت الحياء التراث، 
  . ق  ،۱۴۰۹آل البيت، قم، هالشيع وسائل عاملي، حّر  .۱۳
الفكـر،   ، بيـروت، دار   الجامع الصغير في احاديـث البـشير النـذير        الدين عبدالرحمن،    ي، جالل سيوط  .۱۴

  .ق ۱۴۰۱
  . ق۱۴۰۴اهللا مرعشي نجفي،  ی آية، قم، كتابخان المنثور في تفسير المأثورالدّر،  همو .۱۵
  .ش ۱۳۹۰الحديث،  قم، دار، منابع علم اماماشتيجه، محمدتقي، شاكر   .۱۶
،  ۶شـمارة   ،   كتـاب قـيم    ةفـصلنام  ،»ت و خاتميت از ديدگاه قرآن و روايات       امام « برنجكار،  و شاكر  .۱۷

  . ش۱۳۹۱تابستان 
ــاكر و  .۱۸ ــه « برنجكــار، ش ــصحف فاطم ــون آن حقيقــت م ــبهاتي پيرام ــه ش ــصلنامة ، » و پاســخ ب ف

  . ش۱۳۹۱، تابستان  ۶شمارة ، هاي اعتقادي كالمي پژوهش
هـاي    پژوهش ةمجل ،»هاي شيعي  تبيين آموزه كتاب الجامعه و نقش آن در فرآيند        « ، شاكر و برنجكار   .۱۹

  . ش۱۳۹۱پاييز و زمستان ، ۲شمارة ، قرآن و حديث دانشگاه تهران
  . ۶ش، ۱۳۹۱، تابستان پژوهي  امامتةفصلنام ،» منابع علم امام «شاكر،  .۲۰
  . ش۱۳۶۲ اسالميه، ةجا، كتابخان ، بياالمالي ، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي،صدوق  .۲۱
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