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  2رضا برنجکار، 1محمد تقی شاکر
  )9/12/91تاریخ پذیرش نهایی:  - 22/9/91 (تاریخ دریافت مقاله:

  چکیده

هاي مسئله علم امام موضوع منابع علم امام است. شـناخت منـابع علـم امـام،      از شاخه

ـ   مالکـی روشـن   و کـرده  میزان حساسیت نسبت به گفتار ایشان را معـین   ۀبـراي گون

 الجامعـه . در روایات، از منابع علم امـام، نوشـتاري بنـام    استمواجهه با سخنان ایشان 

 ياز دو کانون اصـل  يیک الجامعهاست.  شدهتعبیر  صحیفهدانسته شده که گاه از آن به 

سرچشـمۀ دانـش   در کنـار   ،ي(علیه السالم) به احکام و حالل و حرام اله يعلم امام عل

بـه احکـام    سایر پیشوایان شیعه يند آن آگاهیاست که فرآ ار در علم)الف باب(هز زای

قطعـات   يبـر رو ر زمان پیامبر توسـط امیرالمـومنین،   . نگارش این نوشته داست الهی

 نیـز  گونـه کـه عنـوان آن   آن ،است. دانش این صـحیفه  افتهیصورت از پوست  يمتعدد

، حقـایق احکـام   بـه  يدسترس ينیاز و مردم را برا يامام را از دیگران بانگر است، ینما

کامـل حـالل وحـرام     ۀبر تکمیل دین و عرضـ  يا نشانه ن امریا .نماید يامام منیازمند 

و نقشی موثر در تبیین معـارفی از   استتوسط پیامبر اعظم(صل هللا علیه وآله وسلم) 

  آن داشته است.بخشی از استحکام و دین 

  

  .خاتمیتچالش، حالل و حرام، ، امالء، الجامعهامام علی،    :ها  کلید واژه

  

                                                        

  :دانشجوی دکتری کالم امامیه دانشگاه قرآن و حدیث ،نویسنده مسئول. 1
14mt.shaker@gmail.com 

  .پردیس قم ،دانشگاه تهران استاد. 2
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  مقدمه -1

 يقی. نگاشته حاضر با تلفاست يگریقابل پ يمتعدد يوایااز ز الجامعهموضوع  يبررس

 درموجود های  روایات و گزارش از يخی، تاري، کالميثیحد تحلیلیپژوهش و ها،  از نگاه

به نقش آن در  1الجامعهکتاب بررسی چیستی تا عالوه بر  ،نموده است ارائه موضوع این

، یعني مسئله پایان نبوت آنهاي اعتقادي پیوند یافته با  استحکام بخشي و تبیین آموزه

امام ها  و مسئله امامت و ویژگيو منبع آن؛ و پرسش از نیازمندي به احکام مسائل جدید 

کـه   يسـواالت  .بپردازد، در این فرآیند الجامعهو جایگاه  و چگونگي تشخیص مصداق آن

شـود؛   يمـ  مطـرح  يدر سه پرسش اصل ن مقاله را به خود اختصاص داده است،یمحور ا

و امور  نبوتمسئله ختم با  الجامعهوند یپ ي، دوم چگونگالجامعه يستیچ ينخست بررس

  . عهیشهای  آموزهن ییدر بستر اعتقادات و تب و نقش آن يخی، سوم عوامل تارپیرامون آن

 يرامون آن، الزم است نگـاه یپ و سواالت مطرح در الجامعه يستیچ يبررساز ش یپ

ل یـ تحلامـر مـا را در اثبـات صـدقِ     ن یرد. ایصورت پذ امبریامام و پارتباط  يچگونگبه 

  د.ینما يکمک مها  افتیدر وها  داده

  يامام علو نقش آن در دانش  امبریبا پ يوستگیپ -1-1

 میـان اسـتوار   يیونـد پ شـواهد  از )13و12، مجادلهال :  (نک مجادله سوره يانیم یاتآ

یات کـه بـه   آاین . است )لیه السالم(عامیرالمومنین و )لوات هللا علیه و آله(صخدا رسول

ض حضـور و کسـب دانـش از    یفـ  اهتمـام درک  ۀشناسـ است  شناخته شده يیات نجوآ

مفاد  بهمل اعتنها خود را امیرالمومنین . استبا وجود تنگدستى  امام علىامبر، توسط یپ

اد کـرد از  یـ ش بـا  یخو تفاسیر درو آلوسي فخر رازي  ،زمخشري د.ینما يم يمعرف آیات

 يرا در راستا حضرت يدرپ يانفاق پحب کشاف صا ق نموده اند.یان حضرت، آنرا تصدیب

مباهات  افتخارات و یه نجوي را یکي ازآابن عمر  داند. يم پرسشهای خویشافتن پاسخ ی

کنار تـزویج   این افتخار را در يو .ن را داردآرزوي آه هر کسي ک است دانستهامام علي 

 انیبو به دست گرفتن پرچم در جنگ خیبر براي حضرت  )سالم هللا علیها(فاطمه زهرا 

 ،فخـررازی ؛ 4/494 ،(زمخشـری  .اسـت ن آفـوق العـادگي    کـه نشـانه اهمیـت و   نموده، 

 بـا  کـودکى  سن از که ،امیرالمومنین ىانزندگ تاریخ يبررس) 14/225  ،؛ آلوسی29/496 

البالغه از زبان حضرت بیان  جهاي نه خطبه آن در يفرازهابرخي از و  خورده یوندپ یامبرپ

                                                        

  از الجامعه در سراسر مقاله حاضر، کتاب و صحیفۀ الجامعه است.. مقصود 1
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 192درخطبـه   حضـرت  دارد. يمـ ن ارتبـاط پـرده بر  یـ ا يژرفـا  از خـوبى  به، است شده

صـلوات هللا  (خویش از کودکي در محضر رسـول هللا  اشاره به تربیت  البالغه پس از نهج

گاه غـار   که حضرت رسول در خلوت ای به گونه ،نزدیک ایشان با وي وندیپو  )لهآعلیه و 

من نور  ؛دینما يمان یب چنیننیرا ا وندیپاین ثمرات  1،ساخت يش میهمراه خواو را حرا 

هنگامي که وحي بـر پیـامبر   ، من ي دیدم، و بوي نبوت را مي بوییدمرسالت را م وحي و

: شیطان اي رسول خدا این ناله کیست؟ گفت ، گفتمآمد ناله شیطان را شنیدمفرود مي

شـنوم   را مـن مـي   ! تـو آنچـه  علـي  :فرمود ، ویوس گردیدأرستش خویش ماست که از پ

جز اینکه تو پیامبر نیستي بلکه وزیـر مـن    ،بیني بینم مي آنچه را که من مي و شنوي مي

 حـوادث زمـان ایـن    توجه بـه اینکـه  )192خطبه ،(سیدرضی .روي بوده و به راه خیر مي

عظمت  ،است ه و آله)ی(صلوات هللا عل دوران نوجواني حضرت امیر و ابتداي بعثت پیامبر

و تاکیـد بـر   . در تایید سازد يان مینماحضرت را به خوبي معنوی و علمی روحي و مقام 

به عنوان نمونه ( مود.توان شواهد فراواني از تاریخ و کلمات فریقین اقامه ن این گفتار مي

 ،حـاکم نیشـابوری  ؛ 1/33 ،مفیـد، ارشـاد  ؛ 309 ،طوسـی ؛ 388و269امالی،  ،صدوق:   کن

  )5/301 ،ترمذی؛ 432 و 1/104

  

  دانش امام يمباد -2

با  .است امام ویژگی هایشناخت صحیح از مقام و اعتقاد و التزام به امامت مبتني بر 

و  )علـیهم السـالم  (توجه به مسئله ختم نبوت از جانبي و موضوع خالفت و والیت ائمـه  

موضـوع   ؛عهیان شـ یشـوا یدر پ يو علم ي، اخالقينیت دیانحصار مرجع يپرسش از چرائ

در سعادت امام جایگاه نقش و  لیه دل. علم امام بشود يممبادي و منابع علم امام مطرح 

 يا . گونهاستو الهي  ممتاز يدانشمرجعیت دیني و علمي ایشان، و شان ت انسان یو هدا

تعالیم و مجاري دریافتي از پیامبر اعظم (صلوات هللا علیه وآلـه و   آگاهی،از مبادي این 

   گیرد. مي آفرین را دربرهاي علم و کانون نیشیپکه علوم و کتب انبیاء است سلم) 

ــدر  ــ ی ــاه کل ــاد  يک نگ ــمه و مب ــه سرچش ــم يب ــاه عل ــوایپ يو آگ ــیش   عه، یان ش

ــوان مجــار يمــ ــش ا يت ــگیشــان را در دو گــروه عمــده پیدان ــوم  ؛نمــود يری ــف: عل   ال
                                                        

 فِي لِي یَرْفَعُ أُمِّهِ أَثَرَ الْفَصِیلِ اتِّبَاعَ أَتَّبِعُهُ کُنْتُ لَقَدْ وَ«حضرت در وصف این پیوند مي فرماید :  .1
اءِ یَأْمُرُنِي وَ عَلَماً أَخْلَاقِهِ مِنْ یَوْمٍ کُلِّ الِاقْتِدَ اءَ هٍسَنَ کُلِّ فِي یُجَاوِرُ کَانَ لَقَدْ وَ بِهِ بِ اهُ بِحِرَ  لَـا  وَ فَأَرَ
اهُ   ...». غَیْرِي یَرَ
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   زاده، قیـوم  :  ک(نالقـدس  علـوم بـی واسـطه شـامل روح     .واسطه. ب: علـوم بـا واسـطه    يب

ــاکر، ــم )98-87 ش ــم اعظ ــی و اس ــد.  م ــطه  باش ــا واس ــوم ب ــدهدرعل ــته  برگیرن   دو دس

  از فرشـته   يب: علـوم انتقـال   امبر بـه امـام  یـ افتـه از پ یاست: الف: علوم انتقال  ياز مباد

  . علـوم  2 ي. علـوم شـفاه  1امبر شامل سـه شـاخه اسـت:    یافته از پیعلوم انتقال  .ا روحی

ــوب  ــوروث 3مکت ــوم م ــر . ي. عل ــه ــک از ای ــروهی ــا  ن گ ــا، از اصــل  و شــاخهه   و  يه

ـ  .باشـد  يمعلوم امام  يها از سرچشمه ينیا عناویرنده عنوان ی، دربر گيفرع ، شـاکر  :  ک(ن

18-28(   

  علـوم  ، نیـی خـاتم النب  ين و وصـ یجانشـ  يبـرا  انتقـال و دریافـت دانـش    يمباداز 

ــالي ــي از انتق ــامبر م ــد.  پی ــامبر باش ــالي از پی ــوم انتق ــدد و   عل ــامل موضــوعات متع   ش

   يونـد یپ قـت بـا  یدر حقو شـنیدن و   نگـردد، کـه برخـي از علـوم بـا گفـت       متنوعي مي

  ق برجسـته  یاز مصـاد  موضـوع ألـف بـاب (هـزار در علـم)     است، کـه   روحي تحقق یافته

  بـه صـورت مکتـوب در    توسـط امـام    حضـرت رسـول   علوماز برخي  ن مورد است.یدر ا

  ن دسـته  یـ ژه ایـ و ياز نمودهـا  »الجامعـه « بـا عنـوان   يا فهیا صـح یـ کتـاب   .اسـت  آمده

ــا  ز نگاشــتهاو برخــي اســت.  ــا هفیو صــحه ــوروث یشــیپ يه ــه م ــه گون ــاز طر ين ب   ق ی

   يتمـام  در. گذشـته اء یـ انب يآسمان کتب ار امام قرار گرفته است، همانندیدر اخت امبریپ

   رو از ایـن ، نمایـد  مـی  ایفـا پیامبر اکـرم   ،در انتقال علم به امام را ياساسنقش  موارداین 

؛ همــو :  ک(نــ .شــده اســتایـن علــوم تحــت عنــوان علــوم انتقــالي از پیــامبر قــرار داده  

  )252-1/221،کلینی

در بررسـي  پژوهش حاضر پاسخگوی سه سـوال اصـلی اسـت،    همانگونه که گذشت، 

  ؛ چگــونگي پدیــد شــود مـی  بــه طـرح ایــن امــور پرداختــه  از چیســتی الجامعــه،سـوال  

  آمدن الجامعه، محتواي الجامعه، ارتباط الجامعه با سائر عناوین طـرح شـده در روایـات.    

   بایـد  را ایـن مسـائل   از چگونگی ارتباط جامعـه بـا مسـئله خاتمیـت    در پاسخ به سوال 

  پیگري نمود؛ نقش الجامعه در تحلیل مسئله خـتم نبـوت، مکتوبـات بـه ارث رسـیده و      

از نقـش تـاریخ در تبیـین اعتقـادات     نقش آن در اثبات وصایت امام. در بررسي پرسش 

است؛ جایگاه الجامعه در عرصـه تثبیـت یـا    ته قرار گرفعناوین ذیل مورد پژوهش  شیعه،

  ارتقاي اعتقادات شیعه، نقش جریانهاي درون شیعي در شـیوع تفکـر اتصـال علـم امـام      

  به پیامبر. 
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 الجامعهت یماه -3

   1اسـت.  الجامعـه کتـاب   ،هاي مورد تاکید روایات در رابطه با علم امـام  یکي از عنوان

  ن یـی در تب .باشـد  عمیـق میـان امامـت و نبـوت مـي     اي از پیونـد   نشـانه نمود و  ن امریا

  منتسـب  رسـول خـدا   بـه   اي معرفـي شـده کـه    نگاشـته  الجامعـه ت آن، یو ماه يستیچ

  همانـا   )21ح1/146 همـو،  ؛3ح1/139 ،کلینـی ( ».انمـا هـو اثـر عـن رسـول هللا     «، است

  ائمـه اطهـار   ، الجامعـه  بـه  تـر  دقیـق رهیافـت  بـراي   باشـد. اثري از پیـامبر مـي   الجامعه

ــد را ذکــر نمــوده ویژگیهــائیاوصــاف و  )علــیهم الســالم(   بنــدي  بــه صــورت دســته. ان

   سـخنان نگـارش  توسـط پیـامبر و    الجامعـه امـالء   -1 توان به این موارد اشاره کـرد:  مي

ــطحضــرت  آن ــي  توس ــام عل ــه الســالم)ام ــنیدن  (علی ــتن و ش ــن گف ــه صــورت . ای   ب

ــودهخصوصــي  ــژه ب   نوشــته  -2 )13ح1/149 ؛ همــو،19ح1/145 ،(کلینــی .اســت و وی

  یـن صـحیفه، از   ا ۀانـداز  -3 (همـو)  شدن کلمات پیامبر بر روي پوست شتر یا گوسفند.

ــاد ذراع  ــول هفت ــدازنظــر ط ــه ان ــامبر ذراع ۀ، ب ــوده  پی ــی .اســتب ؛ 6ح1/153 ،(کلین

 )5ح1/241همو

گـاه بـا   ن نگاشـته  یا ازات متفاوت است. یدر روا عنوان به کار رفته برای این نگاشته

و ان عنـدنا لصـحیفة طولهـا    « جملـه  نام برده شده است. جفریا کتاب یا  هصحیفتعابیر 

 مطرح شده استدر روایات ی یکسان اما به مضمونگوناگون های  عبارتبا  »ذراعاً سبعون

انگر یـ است کـه ب تعبیر هفتاد ذراع تعبیري  .دارد الجامعهکه داللت بر هفتاد ذراع بودن 

از  ت.بـوده اسـ   پر حجم صحیفه یا کتابي قطور و الجامعهاست و  الجامعهت حقیقواقع و 

همچنین تعـابیر و کلمـات   . است الجامعهشدن ف وصه و مشاهد این گفتار، قرائن ۀلجم

دور هـم و تصـریح بـه    به مطوي و پیچیده بودن آن  ،خود ائمه (علیهم السالم) از آن به

خارجي داشتن و  ينیعاز قرائن وجود  2باشد آن که از پوست شتر یا گوسفند مي جنس

کتاب یا  صحیفهگاه به  الجامعهباشد. همچنین تعبیر از قابل لمس بودن این کتاب مي و

اشـاره   الجامعـه کـه بـه موضـوع جفـر و      یاز اندیشمندان .استخود شاهدي بر این ادعا 

                                                        

کـافي و بصـائر   کهن شـیعه،  روایات الجامعه به صورت گسترده در دو کتاب حدیثي اصلي و  .1
باشند. (برای  الدرجات مطرح شده است، که بسیاری از آنها دارای سندی صحیح و مسند می

  و...)1، 3، 5ح241-1/238کلینی،  :  نمونه نک
  استفاده شدن از دو نوع پوست می تواند به دلیل گستردگی مطالب باشد.تعبیر به . 2
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ایجي و شـریف   )1/11ابن عربی، :   نک( ،عبدالرزاق کاشانی 1مي توان از غزالي،اند  داشته

و احمـد بـن حنبـل و دیگـران     از محدثین اهل سنت بخاری و مسلم  نام برد. 2جرجاني

صدرالمتالهین نیز در دو  3اند. خود جای داده صوص در صحاح و مسانیدروایاتی در این خ

همو، ؛ 38و37 ،مفاتیح الغیب (صدالمتالهین، پرداخته است. الجامعهکتاب خود به جفر و 

     )7/34 ،اسفار

  الجامعهمحتواي  -1-3

 با عبارتهاي متفاوتي در کتابهاي حدیثي ثبت شـده  الجامعهبیان موضوع و محتواي 

توان به محتواي کلي و موضوع اصـلي   با کنار هم قرار دادن آنها و قرائن دیگر مي 4است.

انـد   پرداخته الجامعهکه به بیان موضوع اصلي  هائی کلمات و عبارت دست یافت. الجامعه

همخواني و  کلماتدیگر به نوعي با این  ریان ساخت. تعابینماتوان در پنج عبارت را مي

  مقاربت دارند.

 ،(کلینـی  .هي فیها حتي ارش الخـدش و  اال هکل ما یحتاج الناس الیه و لیس قضیـ 

 )72 ح 23، 41 ح 13، 25 ح 23،9 ح 26/22 ،عالمه مجلسی ؛6ح1/153

                                                        

وي در گفتار سیزدهم از کتاب سر العالمین و کشف ما في الدارین با اشاره به نگارش جفر و  .1
الجامعه از سخنان پیامبر توسط امام علي، در ضمن، اقرار به دانش وسـیع امیرالمـومنین و   

  )467شابوری، یفتال ن :  (نکنماید. آگاهي حضرت از اخبار آینده مي
در ذیل طرح مسئله علمِ به شيء مستلزم علـم ضـروري بـه     . ایجي در مواقف در مبحث علم،2

شویم، براي نمونه به کتاب جفر و الجامعه اشاره  عالم بودن است وگرنه دچار تسلسل علم مي
کند و شریف جرجاني در شرح مواقف در تبیین، جفر و الجامعه را از نگاشته هـاي امـام    مي

و از جمله علوم فراواني از آینده بوده اسـت   علي (علیه السالم) دانسته که دربردارنده دانش
منـد   که به صورت رمزي نگاشته شده بوده است و فرزنـدان ایشـان نیـز از دانـش آن بهـره     

  )22و6/21اند. (ایجی،  بوده
ای نزد امیرالمـومنین (علیـه    . در کتب حدیثی اهل سنت روایاتی به روشنی به وجود صحیفه3

هائی از محتوای آن که، شامل احکـام و   یات نیز به گوشهدهد که بیشتر روا السالم) خبر می
اند. مصادیق متفاوت احکام مطرح شده در این روایـات   حالل وحرام الهی است، اشاره نموده

بـرای نمونـه؛ مسـلم     :  بیانگر تعدد اوراقی است که روایات اهل سنت به آن اشاره دارد.(نـک 
 119و  118و  110و  102و  81و  1/79؛ احمد بن حنبـل،  217/85، 6و  4/115نبشابوری،

  )144و  45و  69/10، 8و  221/67، 36/4، ½؛ بخاری، 152و  151و  126و 
رو، بـه نقـد    محتوای الجامعه، و، الجامعه؛ جفر و صحف، در نگاشته پیش . مطالب ذیل عنوان4ِ

ی مطرح شده در مقاله جفر و الجامعه در دانشنامه جهان اسالم جلد دهم؛ و دیدگاههابرخی 
بهاردوسـت،   :  پـردازد. (نـک   مقاله الجامعه در دایرة المعارف بزرگ اسالمی جلد هفدهم مـی 

  )356و  17/355؛ طاووسی مسرور، 10/475-480
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 ح 144، 3 ح 142 ،(صفار .ما من حالل و ال حرام اال و هو فیها حتي ارش الخدشـ 

8( 

 .فیها کل حالل و حرام و کل شيء یحتاج الیـه النـاس حتـي االرش مـن الخـدش     ـ 

 )3 ح 151 صفار، ؛1 ح 1/238 ،(کلینی

 )11 ح 148 ،(صفار .ما ترك علي شیئاً اال کتبه حتي ارش الخدشـ 

 144 ،(همو .فیها ارش الخدش ما خلق هللا من حالل و حرام اال و هو فیها حتي انّـ 

 )11 ح

هر  ،عبارت شماره سه، که »متمام حالل و حرامها«، و »تمام نیازمندیهاي مردم« تعبیر

بـا محتـوا و موضـوع     ۀطاحادیث در راب میان ۀنتعارض گو ۀط، نقرا دربر گرفته ي آنهادو

فهماند محتـواي   ئني در خود روایات به خواننده ميرسد قرا نظر مي اما به .است الجامعه

 .استمسائل فقهي  يحرام و به تعبیر ، احکام و حالل والجامعهکلي و اساسي موضوعات 

کـه بـه    الجامعهعلت گفتگو درباره  و جهت و الجامعهاحادیث  اویاناین قرائن عالوه بر ر

است که  الجامعهصحیفه هایي از  شامل قطعهد تواند کمک نمای مي الجامعهفهم محتواي 

رائـت شـده   توسـط امـام ق  نچـه  آ و اسـت  قرائت شدهاز اصحاب  يبرختوسط امام براي 

؛ 94 و 7/93، 4 ح 1/241 ،کلینـی  :  ک(ن قرار گرفته است. اختیار ما بصورت احادیثي در

ــفار ــن )14 و 11 ح 165 ،21 ح 158 ،16 ح 157 ،17 و 14 ح 145 ،7 ح 143 ،ص  ای

ی که ما را به قرائن و شواهد نماید.مي الجامعه حتوایداللت خوبي بر مضمون و م موارد

  مي توان اینگونه برشمرد: و موضوع این نگاشته راهنما است، محتوا

، از فقهاء الجامعه مندی نسبت به بهره(علیهم السالم) را به دلیل  روایاتي که ائمه -1

ائمـه (علـیهم    ،انـد. در ایـن روایـات    برتر دانسته و بزرگان فقهي دیگر مذاهب و گروهها

نیاز و برتر از سـایر   بي الجامعهاختیار داشتن و تمسک به  السالم) خود را با توجه به در

علمـي  ، الجامعـه را به علت عدم دست رسي به ها  دیگر نحله ءفقها علمو اند  فقها دانسته

 ،15 ح 145 ،صـفار ( 1معرفي نموده انـد.  (علیهم السالم) نیازمند به ائمه آنها را ناقص و

 )33 ح 161 ،16 ح 157

                                                        

سـنت) نـزد امـام    کند من با حکم بن عیینه (از علمای اهل  محمد بن عذافر صیرفی نقل می .1
نمود و امـام بـه وی احتـرام و عنایـت      باقر (صلوات هللا علیه) بودیم، حکم از امام سوال می

داشت. تا در یک مسئله اختالف نمودند، حضرت به فرزندش فرمود: برخیز  خاصی مبذول می
 ←(علیهگوید، فرزند امام باقر  کتاب جدم امیرالمومنین (علیه السالم) را بیاور، ابن عذافر می
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، با ایشان در میان گذاشـته شـده   آنچیستی  و تبیین الجامعهکه وجود  اصحابی -2

، محمد بن مسلم، ابن ابي یعفور ابوبصیر ، همانندباشند می از بزرگان فقهي شیعه شتریب

 (که جهت و علت آن توضیح داده مي شود.) ...و

و بـدون  صورت منفرد به  »ما من حالل و حرام«تصریح گروهي از روایات به تعبیر -3

 ۀکـه گسـتر   »کـل مـا یحتـاج النـاس الیـه     «اي. در این روایات عباراتي شبیه  هیچ اضافه

 .اسـت  دهیـ گردن انیب ،شامل مي شود وضوعات را عالوه بر موضوعات فقهيم از بیشتري

 ،69 ح 38 ،66 ح 36 ،60 ح 35 ،22 و 25 ح 26/25 ،عالمه مجلسی؛ 6ح  153، (صفار

 )16 و 15 ح 23 ،10 ح 22 ،104 ح 52 ،78 ح 44

 فرمایـد:  اعین مي نبه مهران ب الجامعهدر روایتي امام باقر پس از سخن از وجود  -4

مـي توانـد    »لحکمنا« که عبارت )5 ح 143 ،(صفار» لو ولینا الناس لحکمنا بما انزل هللا«

 باشد. الجامعه احکاميِ ،فقهياي بر محتواي  قرینه

امام باقر از وجود کتابي در نزد خود متعلق به امام  ؛کندمحمد بن مسلم نقل مي -5

کنند، محمد بـن   م) به صورت کامل از آن تبعیت ميعلي خبر داد که ائمه (علیهم السال

یـا جـوامعي از علـم اسـت یـا      آپرسیدم میراث علمي که به شما رسیده  :گویدمسلم مي

کنند مثـل طـالق و   ين صحبت مآاموري که مردم در مورد  ۀمتفصیل ه و شامل تفسیر

تمـام علـم را یعنـي قضـاء و      )علیه السـالم (: همانا علي حضرت فرمود ؟شودواجبات مي

ن سـنتي  آ اگر زمان ما فرا رسید چیزي نخواهد بود مگـر اینکـه در   واجبات را نگاشت و

شـود فهـم محمـد بـن     همانگونه که مالحظه مي )7 ح 143 (همو، .وجود خواهد داشت

 نچه اوآاست. حرام رفته  حالل و مسلم از کتاب مذکور به امور مربوط به مسائل احکام و

 يجـوامع  یا ایـن کتـاب و  آیافتن پاسخ این مطلب است که  ،نمودهپرسش به  کنجکاورا 

حضرت  باشند. يز میام نمسائل و احکیا شامل جزئیات اند  ن، کلیاتي را ذکر کردهآمانند 

، »العلـم «بـراي لفـظ    »القضاء والفـرائض «با تایید فهم محمد بن مسلم و عبارت تفسیري 

 ن را درآ ودانسـته اسـت   ز یـ ن فروعـات احکـام   برخوردار ازرا  )علیه السالم(کتاب علي 

 . نماید معرفي مي (صلوات هللا علیه و آله) تمام سنن پیامبر ۀبرگیرند

                                                                                                                                  

السالم) کتابی بسیار بزرگ و درهم پیچیده آورد، آنگاه امام باقر (علیه السالم) فرمود: این →
محمد  ابا فرمود، و نمود عیینه بن حکم به رو سپس است، خدا رسول امالی و علی خط کتاب

خواهید بروید، ولی به خدا سوگند علم مورد اعتماد را جز در  تو، سلمه و ابوالمقدام هر جا می
  )360و  359نجاشی، (نخواهید یافت.  شده استپیش کسانی که جبرئیل بر آنان نازل 
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در  ،بـه اتفـاق   .اسـت  احادیـث اکثر عبارات پایاني ، الجامعهاز شواهد بر محتواي  -6

 دلیليامر این  .مطرح شده است ه و خراشخدش ۀمه و دیجری ۀلطرح مسئبخش پایانی 

 کـه  چرا، استتمام مسائل فقهي مورد نیاز مردم  ،است که محتواي این صحیفه یا کتاب

توانـد   مثالي از علـوم دیگـر مـي   موضوع و  نشدن بهاشاره و ر یتعباجماع احادیث بر این 

شامل تمامي ابواب و مسـائل احکـام و عبـادات     الجامعهباشد که محتواي  مناسبی لیدل

 تـرین مسـئله از علـوم و    الزم بود جزئـي ن صورت یر ای؛ در غدیگرموضوعاتي شود نه  مي

در برخي از احادیث، قطعات و جمالتي از  شود. انیبدر برخي روایات  نیز دیگر موضوعات

احکام  مسائلي چند از بازگویي تنها که جمالت این در دقت و مالحظه شده، بیان الجامعه

  -7/93 ،4 ح 1/241 ،(کلینی .باشد می الجامعهبر محتواي  ۀناست نشانگر و قری عبادات و

 )14 و 11 ح 165 ،21 ح 158 ،16 ح 157 ،17 و 14 ح 145 ،7 ح 143 ،صفار؛ 95

احکام  ،الجامعهاصلي  و محور محتوادهد  می نکه نشا است شواهدي ان شد،یآنچه ب

تـوان   هاي دیگري هـم مـي   قرائن مذکور قرینه هالبته ب 1.مي باشدحالل وحرام  و مسائل

توان ادعا نمود  م) مياز جمله با نگاه کلي و کالن به منابع علوم ائمه (علیهم السال افزود.

ـ یابي به گـروه و گو  از این منابع متکفل بیان و دستکه هر یک  هـا   دانـش خاصـي از   ۀن

رد تاکید ائمه (سالم هللا علیها) که جزء منابع مو ۀبه عنوان نمونه مصحف فاطم .اند بوده

و یـا روایـت   ، اي بوده است باشد منبع شناخت و آگاهي از علوم ویژه (علیهم السالم) مي

بـا   (علیـه السـالم)  از امام صادق  )1 ح 316 ،صفار ؛916 ح 408 ،طوسی ( حارث نضري

که آن را مشتمل بر تمام احتیاجـات مـردم در مسـائل     الجامعهتوجه به مضمون روایات 

 و قلـب  در نکت چون علومي مجاري که مصادر و استداند، بیانگر این مطلب  فقهي مي

  2باشد. مي عبادات و احکام سوای مسائلي اذن، در نقر

                                                        

اسم کتاب علي( علیه السالم) فـي االحکـام و قـد    « . عالمه عسکري در این زمینه مي نویسد:1
». األئمه من أهل البیت اسم کتاب علي الذي امال علیه رسول هللا فیه االحکام؛ الجامعهسمى 

  )2/309(عسکری، 
مقـاالت   :  یـابي بـه آن نـک    . تبیین کامل این امر از حوصله این مقاله خارج است براي دسـت 2

؛ حقیقــت مصــحف 6نگارنــده؛ منــابع علــم امــام (علیــه الســالم) مجلــه امامــت پژوهــي ش
الم هللا علیها) و پاسخگوئي به شبهاتي پیرامـون آن، مجلـه پژوهشـهاي اعتقـادي     فاطمه(س

؛ صحیفه جامعه و علم امام، مجله 63؛ چیستي عمود نور، مجله علوم حدیث ش 6کالمي ش
های قرآنی،  ؛ علم امام (علیه السالم) به قرآن و چگونگی آن، مجله آموزه83کالم اسالمی ش 

  .16ش
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  ؛ جفر و صحفالجامعه -2-3

بـه   ،دهنـد  هاي گوناگوني توسط ائمه خبـر مـي   احادیث از در اختیار داشتن صحیفه

خوانـدن و فهـم نوشـتارِ درون برخـي      ،روایـات  براساس گـزارش گروهـی از  اي که  گونه

عالمه  ؛1 ح 307،صفار ؛284 ارشاد، ،(مفید توسط غیر امام ممکن نبوده است.ها  صحیفه

هاي در اختیـار ائمـه    ایات گاه از برخي کتابها و صحیفهدر رو )115 ح 26/55 ،مجلسی

 ۀ(علیهم السالم)، با عنواني مشترک نام برده شده است. از آن رو کـه بیـان رابطـ    اطهار

 ،تهرانـی آقـا بـزرگ    :  ک(ن و عنوان آنها گاه دچار خلط گردیده است،ها  میان این نگاشته

 ۀناسـب اسـت. از جملـ   مسئله الزم و منیم نگاهي به این  )11/255امین، ؛5/118-120 

گاه ها  اشاره نمود. عنوان کلي تمام صحیفه جفرمهم ترین این عنوانها مي توان به عنوان 

به کار برده شـده اسـت. طبـق     جفر ابیض، به صورت جفر ۀبه واژ ابیضبا افزودن صفت 

هـاي موسـي و ابـراهیم     صحیفه، انجیل، تورات، زبورشامل:  جفر ابیضبرخي از احادیث 

نام بـرده   جفر ابیضرا نیز در ذیل  مصحف فاطمه (سالم هللا علیها)است. برخي روایات 

در بـر   جفـر ابـیض  در برخي دیگر از روایات ) 1 ح 150صفار ؛3 ح 1/240 ،(کلینی اند.

 ؛2/372 ،(طبرسـی  .دانسته شده است انجیلو  توراتتمام کتابهاي الهي قبل از دارنده 

 ،راونـدی  ؛1/210 ،فتال نیشابوری ؛2/170 ،اربلی ؛284 ،طبرسی ؛2/186 ،مفید، ارشاد

سالح و  فراگیرندۀبه تنهایي و بدون صفت أبیض، آنرا  جفر، ۀواژروایاتي دیگر با  )2/894

 ،عالمـه مجلسـی   ؛9 ح 154 ،(صـفار  بیان نموده است. مصحف فاطمهکتب رسول هللا و 

دانـد   متعددي مـي  روایات، شامل کتابهایبنابر را  جفرمال محسن امین،  )80 ح 26/45

برخـودار از علـومي   هـا   که رسول خدا براي امیرالمومنین امالء نموده است. این نگاشته

انتساب نادرست  )11/256 ،(امین 1از حوادث آینده بوده است. دهنده گوناگون و آگاهي

 (علیـه السـالم) نشـان    توسط برخي از اندیشمندان اهل سنت به امام صادق جفرتالیف 

 و 5/118  ،آقابزرگ تهرانی :  نک( گزارش تاریخي وجود جفر در قرن دوم مي باشد. ۀدهند

و بیان فراگیـري دانـش آینـده، کـه      الجامعه وجفر گاه همراهي  )16/139 ،خوئی ؛119

(صـلوات هللا علیـه)    گزارش برجسته آن را در مسائل پیراموني خالفت عهدي امام رضـا 

                                                        

 النبـي  إمـالء  مـن  علم فیه جفر، مسک بأنه الهداۀ االئمۀ عن الروایات به وردت ما بعد . الجفر1
 هللا رسـول  إمالء من ع علي فیه کتب جلد قدمناه کما ) الجفر11/256الوصي. (امین،  بخط

علـیهم   البیـت  أهل ةأئم عن ةالروای  جاءت هکذا ةالمتاخر الحوادث و العلوم من أنواعا) ص(
  السالم (همو).
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  سبب شده است که برخي )263 ،طبری ؛4/364  ،(ابن شهرآشوب توان مشاهده نمود، مي

با آنچـه گذشـت   اما  .را شامل علم به آینده بدانند الجامعه )356 و 355طاووسی،  :  ک(ن

 حکمعلم به  ۀیعني دربردارند ،تنها شامل بخشي از دانش آینده الجامعهکه  استروشن 

در ادامـه   الجامعـه (مقصود از جدیـد بـودن احکـام     باشدمسائل جدید و احکامي نو مي 

همانند نام شیعیان و مخالفـان یـا   ـ   برخوردار از سائر علومرو  از اینتبیین خواهد شد)، 

  1نیست. ـ و آینده دانش گذشته

و ودائع به جاي مانـده   در تحلیل چرائي این اختالف، توجه به خانواده احادیث علم

علم هر پیامبري به پیامبر پس  ،کنند پر اهمیت است. روایات فراواني داللت مي براي امام

این انتقال در روایات با عبارت، ارث رسیدن و از . یافته استاز او و اوصیاء ایشان انتقال 

علـم   این انتقالِ )4 ح 225 ،8تا1 ح 223-1/221 ،(کلینی .تعبیر شده استارث بردن 

گفته شده، علم و دانشي که با آدم ابوالبشر است.  تنها اختصاص به علوم مکتوب نداشته

ائمه (علیهم السالم) از آن به زمین آمد، علمي ماندگار و باقي در زمین است که انبیاء و 

پیامبر اکرم (صلي هللا علیه و آله  ،(همان) روایات برخوردار و به ایشان ارث رسیده است.

 ،صـفار ؛ 5 ح 1/225 (همـو،  د.نمای طایاي تمام انبیاء معرفي ميو سلم) را وراثِ علوم و ع

(علـیهم  در روایات تاکید شده صحف انبیاء گذشته توسـط پیـامبر بـه ائمـه      )5 ح 136

از روایـات   )15 ح و 13 ح 10، 138 و 9 ح 137 ،(صـفار  السالم) به ارث رسیده اسـت. 

 معـارف و حقـایقي ارزشـمند و شـامل     ۀهاي مذکور دربرگیرنـد  شود صحیفه استفاده مي

 )15 ح 589 صدوق، امـالی، ؛ 3 ح 1/169 (کلینی، ي بوده اند.مباني و دالیل معارف اله

نین در تمـام صـحف انبیـاء مکتـوب     که والیت امیرالمومهمچنین در روایات بیان شده 

شواهدي از آن در روایـات بیـان شـده    و  )1 ح 72 ،صفار ؛6 ح 1/437 (کلینی، باشد مي
                                                        

جفر در اینگونه تعابیر از آنروست که واقعیت داشتن یا نداشتن را دربر دارد و مراد مقصود از . 1
باشد و هر یک بیانگر مطلبي مخصوص خود است و  از الجامعه از حیث جواز و عدم جواز مي

به کار رفتن این دو به همراه هم نباید باعث سرایت محتواي هر یک به دیگري شود. اما در 
که به الجامعه استناد داده شده است، باید گفت امور اخالقي هم به امور  مورد موارد اخالقي

عالمه عسگري در تاییـد ایـن گفتـار    گنجد.  شود ودر ذیل حالل وحرام مي عملي مربوط مي
نگارد: یظهر من بعض األحادیث انه کان لدى األئمة کتابان  پس از ذکر گروهي از روایات مي

السالم اسم أحدهما الجامعۀ فیه احکام الحـالل والحـرام ، وآخـر    من أبیهم االمام على علیه 
یسمونه بالجفر فیه أنباء الحوادث الکائنه. وکتاب ثالث من أمهم فاطمة بنت رسول هللا (صل 
هللا علیه و آله و سلم) یسمونه مصحف فاطمه ، فیه أنباء من الحوادث الکائنة والکتب الثالثة 

  )311و  2/310سالم. (عسکری، کانت بخط اإلمام علي علیه ال
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در برخي روایات  )3 ح 1/515 ،کلینی ؛15 ح 180 به بعد، 417 (صدوق، توحید، است.

به امامي دیگر تصریح  از اماميها  هاي انتقال صحیفه ي واسطهبه نقل و انتقال کتب و حت

 ،9 ح 148 ،صـفار  ؛257طبرسی ابومنصـور  ؛1 ح 303 ،6 ح 1/290 (کلینی، شده است.

ــی ؛6 ح 164 ،3 ح 163 ــه مجلس ، 187 ح 183 ،100 ح 97، 51 و 96 ح 26/50 ،عالم

شود این انتقال، انتقالي حقیقي  از اینگونه روایات و روایات دیگر استفاده مي )24 ح 12

بوده و صحف اصلي انبیاء در اختیار و دسترس پیشـوایان شـیعه بـوده اسـت. کتابهـاي      

  از  ابـراهیم   و صـحیفه هـایي مثـل    تورات، زبور، انجیـل آسماني پیامبران گذشته مانند 

الم) در انتقال آن به امام علي (علیه الس ۀعلوم مکتوبي است که پیامبر اکرم واسط ۀجمل

 و 1 ح 1/223 ،(کلینی .استاست و همچنین هر امامي واسطه در انتقال به امام بعدي 

ها،  از این کتابها و صحیفه )7 ح 26/20،عالمه مجلسی؛ 7 ح 256 ،6 و 5 و 4 ح 225 ،3

  شده اسـت. مطـابق آنچـه     یاد جفر ابیضدر برخي روایات با تعبیري اختصاري و با واژه 

  دو  ۀبرگیرنـد عنـواني اسـت کـه در    جفر ابـیض یا  جفر ۀنمود، واژ توان ادعا بیان شد مي

بـه   ،نـد ا هاي که قابـل مشـاهده بـود    شود: دسته ميها  ها، الواح و صحیفه دسته از نگاشته

توانستند آن را قرائت کنند و مطالب آن را درک  ي که آگاهان به زبانِ آن کتاب ميا گونه

 ،عالمـه مجلسـی   ؛4 ح 325 ،11 ح 137 ،(صـفار  .نمایند، مثـل کتـب تـورات و انجیـل    

در نتیجه، هائي که به صورت رمز و اشاره بوده است.  دسته دوم نگاشته )20 ح 26/186

  . ابوعبیـده از امـام   اسـت علـم گسـترده و فراوانـي     بردارندۀدر است کهای  مجموعه جفر

  هـو  « ؛در پاسخ از جفـر بیـان داشـت    حضرتد که نمای صادق (صلوات هللا علیه) نقل مي

به گاه نام کل این مجموعه  )5 ح 1/241 ،کلینی ؛6 ح 153 ،(صفار .»جلد ثور مملوّ علماً

 به اطالق کـل بـر جـزء تعبیـر    این امر از  ادبیات عربدر برخی از آن اطالق شده است. 

  شود.  می

  

  دمسائل جدی و ةالجامع -4

 يا هیما واند دستت يم ،الجامعهچند از  يان شد عالوه بر روشن نمودن مسائلیآنچه ب

نقـش   میـان ایـن   کـه در  يدو پرسش رد.ین مقاله قرار گیدوم ا محوریطرح سوال  يبرا

مکتوبات به . 2ل مسئله ختم نبوت، یدر تحل الجامعهنقش . 1 ؛کند عبارتند از يم ينیآفر

  ت.یده و نقش آن در اثبات وصایارث رس



 101  های شیعی و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه» الجامعه«کتاب 

 يابیـ  متکفـل دسـت   يا نگاشته الجامعه است که روشن بیان شدکه  فراوانیبا دالئل 

، (ص)امبریـ توسـط پ  »الجامعـه «است. امـالء   يامام به احکام اله يتراز فقه حِیامن و صح

ات احکـام و حـالل و   یـ ان جزئیـ و حجم فراوان و ب (ع)ينگاشته شدن آن توسط امام عل

 انیعت پایان نزول احکام و شریرو که با ختم نبوت جر از آن ن گفتار است.ید ایحرام مو

ن یـ ، انیسـت د یـ جد ین احکامیع و تقنین تشرأش يامام دارااز سوی دیگر و  پذیرد يم

چگونه  يد عملیو مسائل جد يد فقهیجد يسوال مطرح است که امام نسبت به پرسشها

مکتب و  کند می نگاهز یانگ خدشه يعه به موضوع ختم نبوت با نگاهیا شیکند. آ يم تعامل

 رو نیـ دهـد، و از ا  ينسـبت مـ   پس از ایشان ينیمع افرادِبه را  ع شئون پیامبر خاتمتشیّ

ـ   باشـد  يمـ ت خاتمیّ هم به تزلزل در اعتقاد یقینيِمتّ ت در ایـن مکتـب   و مفهـوم خاتمیّ

ازمنـد  ینن سـوال  یـ هـر چنـد ا   )55 و 54 ،(سـروش  .استمفهومي سست و رقیق شده 

 الجامعـه  عنـوان ات مطرح کننده یرواکه  يا اما جنبه ،1است آن گوناگون يایواز يبررس

گر اعتقاد کامل بیان ، زیرااست يفراوان تیاهم ين پرسش باشد دارایا يگو تواند پاسخ يم

و از سوی  است؛ مندی از پاسخ این شبهه و بهره عتیان ختم شریعه به جریان شیشوایپ

را وظـایف امـام    تبیـینِ شـئون و   تبیین آموزه خاتمیـت و فرآیند در  الجامعهدیگر نقش 

  .نماید می روشن

پدید آمدن مسائل جدید و نیاز مردم بـه آگـاهي از احکـام مسـائل جدیـد از       چالش

 .اسـت مورد اشـاره  قـرار گرفتـه     الجامعهجمله مواردي است که در روایات ذیل عنوان 

وصـیای  نیازمنـدي مـردم بـه ا   دالئـل  را یکـي از   الجامعهاز  يمند بهره عه،یان شیشوایپ

سبب را  الجامعهاز  شیو آگاهي و شناخت خواند  معرفي نموده منصوص از جانب پیامبر

علـم یسـتغني بـه عـن النـاس و      «تعـابیري هماننـد    اند. ان نمودهیبنیازي از دیگران  بي

یا علم  )142 و 141 ح 62 عالمه مجلسی، ؛2 و 1 ح 326 (صفار، »الیستغني الناس عنه

را  الجامعـه و یـا   ]16 ح 166 ص ،صـدوق، التوحیـد  [ الجامعـه جدید خوانـدن محتـواي   

 158 (صفار، دانستن )4، حقافالا( }من علم ان کنتم صادقین ة{او أثار ۀیآ مصداق

و  وصـول مطمـئن در   يئمجراعه از یان شیشوایپ يمند بهرهگر  ، بیان)21 ح 167 ،20 ح

روایات با اشاره به پدیدار شدن موضوعات و مسائل نـو، وجـود   است.  ياحکام اله تبیین

                                                        

. برای مالحظه زوایای این مسئله نگاه کنید؛ امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و حدیث (مجله 1
  ).6کتاب قیم، ش 
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احکـام   ار داشـتن یدر اخت مندي کامل و توانمنديِ پاسخ صحیح و را سبب بهره الجامعه

در ایـن   ]16 ح 149 ،23 ح 146 ،صـفار  ؛14 ح 1/57 (کلینـی،  بیان نموده انـد.  يواقع

 قـوانین و  سـبب فاصـله گـرفتن از واقـع و     الجامعـه دوري و غفلت از  روایات بیان شده،

شـده   )ير به رای(تفس و نظریات شخصي دستوارات حقیقي خداوند، با تمسک به قیاس

   )8 ح 148 ،22 ح 146 ،(صفار .است

 (کلینـی،  ،الجامعهیا  مصحف علياز  بن اعین زراره ۀارزند مشاهده، مطالعه و گزارش

دهـد تـا چـه انـدازه     نشـان مـي   است،که مشتمل بر احکام و تکالیف عملي  )3 ح 7/94

ش یاحکام الهي را (تا پ انحراف ۀزمین جریان غالب سیاسي نسبت به حقایق احکام جفا و

برخورد خـود بـا    ۀدر گونزراره بیان  1.استپدید آورده  )علیهما السالم نیصادق ۀاز دور

 با حقایق احکام استشایع از احکام ) دوره(در آن  هتفاوت میان آن چ بیانگراین صحیفه 

 والیـت اهـل بیـت   حصـن  بـه   ویف تشرّ يویژه آنکه این رویداد در ابتدا هب 2دارد، الهی

 )84،(حـائری 3اسـت. یافته او با امام باقر (علیه السالم) صورت  ي(علیهم السالم) و آشنائ

و فـرائض،   به احکام یشخو آگاه دانستنپس از  ،را فهیصحبرداشت خویش از آن زراره 

 الْأَمْرِ وَ الصِّلَةِ مِنَ النَّاسِ بِأَیْدِي مَا خِلَافُ فِیهَا فَإِذَا فِیهَا فَنَظَرْتُ« اینگونه گزارش مي کند؛

آنرا باطل رو  از این )7/95 (کلینی، . »کَذَلِک عَامَّتُهُ إِذَا وَ اخْتِلَافٌ فِیهِ لَیْسَ الَّذِي بِالْمَعْرُوفِ

، آنرا در تضاد با آنچـه  الجامعه ياز نظر او درباره محتوا و در پاسخ سوال امام پندارد يم

                                                        

های فراوان از دگرگونی در احکام و قوانین شریعت و اجتهـاد در مقابـل    . برای مالحظۀ نمونه1
  )385-87الدین، ( شرف  :  نص از طرف برخی صحابه و خلفاء، نک

. موید تفاوت صحیفه با احکام مطرح در میان مردم، پاسخ حضرت به سوال ابتدائي زراره است 2
 أَحَـداً  أَجِدُ مَا فَقَالَ الْجَدِّ عَنِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ«که منجر به رویت الجامعه شد، او مي گوید: 

أْیِهِ إِلَّا فِیهِ قَالَ لَّا بِرَ هاي مطـرح را مخـالف    حضرت تمام دیدگاه». علیه السالم ؤْمِنِینَالْمُ أَمِیرَ إِ
کند، و به عبـارتي دیـدگاه امـام علـي      اند بیان مي آنچه امیرالمومنین در صحیفه خود آورده

  السالم را دیدگاهي متفاوت دانسته است. علیه
الف؛ متن روایت و گفتار زراره و رفتار او که واکنشی عقالئی است نه تعبدی ب؛  :. با توجه به3

منکر و غریب دانستن محتوای الجامعه، ج؛ زمان این رخداد که در عصـر امامـت امـام بـاقر     
زمانۀ نخست آشنائی و تشرف زراره به مذهب ناجیه د؛ وصفی که زراره از ؛ (علیه السالم) پ

ه و خود را فردی دانا و آگاه به مسائل مطرح و دانش فقه رایـج در  خود در متن روایت نمود
خواند ه؛ و در جانب مقابل بحثی از حجت بودن امام مطـرح نیسـت، روشـن     بستر مردم می

است که تعجب زراره ناشی از تعلقات شریعتی است که مـذهب اهـل سـنت بـه او تحمیـل      
  شود. ب الجامعه از او پدیدار مینموده است. از این رو رفتار طرد گونه نسبت به کتا
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ناصـحیح و حقیقـت    را »الجامعـه «بطالن  ۀامام انگار 1.داند می کنند يعمل مبه آن مردم 

و در دلیل آن، استناد کلمات صحیفه  داند يماحکام را همان امور مطرح شده در صحیفه 

ارَةُ یَا اللَّهِ وَ رَأَیْتَ الَّذِي فَإِنَّ« کند؛ يمطرح مرا  (ص)به رسول خدا  رَأَیْتَ الَّذِي ،الْحَقُّ هُوَ زُرَ

لَاءُ گر امـام در مقابـل انکـار    ید يانیبه ب. »بِیَدِهِ  علیه السالم عَلِيٍّ خَطُّ وَ )ص(اللَّهِ رَسُولِ إِمْ

 ين استناد میرالمومنیامبر و نگارش امیامالء پ يعنیبه سرچشمه آن  »الجامعه«ت یحقان

ق احکام و یافت حقایو دردادن انتقال  يامام برا ينیچ نهین استناد در واقع زمید و اینما 

امبر را یش استناد گفتار خود به پین عمل خویاست چرا که امام با ا زرارهمعارف توسط 

  بهره به نسبت ،صحیفه آن حقیقت از آگاهي از پس زراره .نماید می مسجل و اثبات او يبرا

نقل  دوستان خودخورد و آنگاه که جریان را براي برخي از  نبردن کافي از آن افسوس مي

با توجه به  2دهند. قرار مي اتیان مرجع عرضه و پاالیش روارا به عنو يصحاب وا کند، مي

در دسـته اول از اصـحاب اجمـاع و     ارهرز گزارش کشی از اصحاب اجماع و قرار گـرفتن 

فقـه  در تبیـین   الجامعـه نقـش  از  )238 ،(کشی ،کشیدانستن وی توسط  »افقه السته«

انتشار های  (علیه السالم) در ایجاد نخستین جرقه باقرشیعه، و کارگردانی بی نظیر امام 

 تصحیح نگاه وی و زراره به الجامعه نمایش با شیعه، رفتار و اندیشه بستر در الجامعه احکام

   3دارد. میبر پرده آن، به نسبت اصحاب رویکرد و اصحاب برای رویداد این گزارش و آن به

                                                        

لَافُ هُوَ ءٍ بِشَيْ لَیْسَ بَاطِلٌ . قُلْت1ُ   عَلَیْهِ. النَّاسُ مَا خِ
شود تعبیـر کتـاب الفـرائض     با توجه به آنچه گفته شد و تعابیر درون متن روایت دانسته مي. 2

یل است که در تعبیري دیگر از الجامعه یا برخي از آن است. دلیل بر این گفتار دو روایت ذ
ها را با توجه دادن به  ها را متعدد دانسته، روایت دوم تعدد صحیفه یک روایت حضرت صحیفه

تفاوت عناوین و فصول احکام و تعلق هر صحیفه به بخشي از احکام همانند مسائل قضـا، یـا   
لصحیفة عن جابر بن یزید، قال: قال أبو جعفر الباقر: ان عندي  .1فرائض تبیین نموده است. 

. قال أبو جعفر: ان عندنا 2) 12ح  144فیها تسعة عشر صحیفة قد حباها رسول هللا (صفار، 
صحیفة من کتب علي طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فیها ال نعدوها وسألته عـن میـراث   
العلم ما بلغ! أجوامع هو من العلم أم فیه تفسیر کل شئ من هـذه األمـور التـي تـتکلم فیـه      

ثل الطالق والفرائض؟ فقال: ان علیا کتب العلم کله القضاء والفرایض فلو ظهر أمرنا لم الناس م
نکتـه دیگـري کـه از روایـت مطـرح در مـتن        )7ح  143یکن شئ اال فیه ، نمضیها. (همـو،  

شود تأییدي بر روایات حل تعارض میان اخبار است که یک راه آن را مخالفت با  استفاده مي
این روایت از این جهت بیاني خاص در تایید مسئله شیوۀ حل تعارض  د.ان عامه مطرح نموده

  میان روایات است. 
رو (الجامعه و قیـاس) بیـان    . تبیین بیشتر این مسئله و روایات بیانگر این ادعا در بخش پیش3

  .می شود
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دانش امام به حالل  يارو مج منشا، شود می دانستهان شد یکنون باز مجموع آنچه تا 

پیشـوایان شـیعه   سرچشمه دانش بلکه  ،نیست ياستنباط و اجتهاد شخص، يحرام الهو 

 يعنـ ی يافـت احکـام شـرع   یدر يروشن و تنها مجـرا  يمنشأ نسبت به احکام را باید در

از یـ ن برل یاحکام را نشانه و دل يقیاز دانش حق يمند بهره و 1.جستجو نمود (ص)امبریپ

 .دانسـت  پیشـوایان شـیعه   تیحقان نشانهرا  الجامعهاز  ائمه يمند بهرهشان و یمردم به ا

چگـونگی   درصدرالمتالهین در بیانی در ذیل عنوان تفاوت میان نگاشته خالق و مخلوق 

 مطرحو بیانی ذوقی در این باب ، آنرا امری الهی دانسته بر تمامی احکام الجامعهاشتمال 

  )35 و 7/34 ،المتالهین، اسفاررصد :  ک(ن .کند می

  

  سو قیا ةالجامع -5

، اسـتدالل و  قابـل پیگـری اسـت    الجامعهذیل عنوان  تِروایادر از جمله مطالبي که 

ي انحرافي مذهب تشیع و بلکه دیگر ها و شاخه هاجریاندر برابر  الجامعهاحتجاج به وجود 

   باشد. فرق و مذاهب مي

السالم) با توجه دادن به مبـادي معرفتـي و لـزوم مسـتند و     (علیهم  پیشوایان شیعه

منبـع معرفتـي و آگـاهي خـود را      ؛منقح بودن احکام و فتاواي صادر شده توسط علمـاء 

از امـام بـاقر    بن یسـار  فضیل دانند. مي )صلوات هللا علیه و آله(مستند به کلمات پیامبر 

 )من ربنا بیّنها لنبیه فبیّنها نبیه (صلي هللا علیه و آله و سلم هانا علي بین« نقل مي کند:

؛ 9 ح 301 ،2 ح 299 ،صفار ؛280،(مفید، اختصاص. »لنا و لوال ذلک لکنا کَهوالء الناس

 )43 و 44 ح 31 ،42 ح 26/30 ،عالمه مجلسی :  برای مالحظه روایاتي با این مضمون نک

اي که خدا آنرا براي پیامبر خود روشن نموده هستیم که پیامبر آنرا بـراي مـا    ما بر بینه

 ،مقابـل  در )علیهم السـالم (مانند این مردم بودیم. ائمه ه ،نمود و اگر اینگونه نبود بیان

ظـن و  ، را قیـاس  هچـون ابوحنیفـه و ابـن شـبرم     عالمانیي مصدر احکام و فتوا ریشه و

                                                        

ي الهي . سید محسن امین در اعیان الشیعه علم امام را بواسطه انتقال آن از طریق پیامبر دانش1
) آیت هللا بروجردی نیز بر ایـن  11/556(امین،  نمی داندداند و مانعي براي چنین امري  مي

این کتاب نزد خاصه و عامه به شهرت رسید و معروفیت یافت. زیرا  نویسد: عقیده است و می
آنان در جواب بسیاری از استفتائات اهل سنت مانند غیاث بن ابراهیم،طلحه بن زید سکونی، 

گفتند که در کتاب علـی(ع) چنـین آمـده     ان بن عیینه، یحیی بن سعید و مانند آنها میسفی
  )42، معارف :  (نک است
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 شـنیدم:  )صـلوات هللا علیـه  (از امـام صـادق    کنـد  نقل ميابي شیبه  اند. تخمین دانسته

بـراي   الجامعـه گمراهي است، همانـا وجـود    الجامعهدربرابر  هدانش ابن شبرم آگاهي و«

مده است. همانا آحرام گرد  ارد، درآن علم حالل وذگ کسي مجال کالم و حرفي باقي نمي

حالي که اینگونه  در ،شدند و دانش اصحاب قیاس با قیاس خواستار دست یافتن به علم

دسـت   همانا دین خدا با قیاس به جز دوري از حقیقت ثمري ندارد و نمودن،کسب علم 

روایت مذکور عالوه بـر   )16 ح 149 ،23 ح 146 ،صفار ؛14 ح 1/57 ،(کلینی .»آید نمي

کند، دوري از آن را سـبب بـي راه    را علم حالل و حرام بیان مي الجامعهآن که محتواي 

ابـن ابـي    داند. مي قیاس آویزه هائی چونبا چنگ زدن به  ،رفتن و دور شدن از حقیقت

تبییني از علت هالکت با  (علیه السالم) کاظمکند امام  عمیر از محمد بن حکیم نقل مي

پاسخ این پرسش که  درو شمرد  ، پندار ناقص بودن دین خاتم را مردود مياقوام گذشته

 فرماید: مي پیامبر با توجه به ختم رسالت چگونه تامین خواهد شد،هاي پس از  نیازمندي

این اکمال دین در دو سـاحت حیـات و    ،خداوند دین خود را براي پیامبرش کامل نمود

آن شان و در زمان رحلت ایبا وجود  ،پیامبردر زمان حیات  ،گردد ممات پیامبر محقق مي

 ح0 17/26 ،محـدث نـوری   ؛3 ح 147 ،18 ح 150 ،(صـفار  بـا اهـل بیتشـان.    حضرت،

کامـل  بیان نشدن حضرت پندار نقص دین و یا  )56 ح 26/34 ،عالمه مجلسی؛ 21285

 ئمـه اطهـار  تمسـک بـه ا   ،و راه رسـیدن بـه آن حقـایق را    رداحکام اسالم را  شریعت و

در مقابل جریان  ،اهل بیتجریان  السالم) (علیه حضرت .معرفی می نماید السالم) (علیهم

داند که طبق رأي و نظر خود نه آن حقیقتي که خـدا بـا    مانند ابوحنیفه ميه یساز فقه

دیـن   ،رفتـار  پـردازد و در  حالل و حرام خدا مي آن دینش را کامل نموده به فتوا و بیان

 را پیـامبر(ص)  دیـن  و شـریعت  ۀخدا را ناقص و عقل و خرد ناقص خود را کامـل کننـد  

  1.ددان مي ابوحنیفه امثال نیازمند

  

 ها آموزه تثبیت تبیین و گر صحف دریو د الجامعهنقش  -6

ق یـ ت دقیریامـا مـد   ،استانحراف  يبرا يعامل ،در ابتدازا  چالشهر چند ظهور امور 

 يو فضا يط فرهنگینه ساز فراهم شدن شرایالسالم) زم همی(عل توسط ائمه اطهار حوادث
                                                        

کـه   الجامعـه  یقینـي ماننـد   علمـي و  يدر برابر منبع توسط مخالفین تمسک به شیوه قیاس. 1
براي قیاس مستمسکي زیرا  ،محتواي الجامعهبر است اي خود قرینه روایات به آن اشاره دارد،

  .بوده است عامهحالل وحرام توسط فقهاء  یافتن احکام و
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 يفرامـوش شـده و آشـنائ   ن معارف ییعه و تبیش يدتیاوج دادن و صعود عق يبرا يفکر

سندگان دوران حاضر ینواز  يکه تصور برخ يا نهیزم 1.می شد مستور معارفیبا  آیندگان

 نیعه در عصر صـادق یش يدتید در منظومه عقیجد هائی ولفهن بودن و تولد میرا به آغاز

بستر به  يتوجه يل با بین تحلیا )107-57 ،مدرسی :  ک(ن کشانده است، السالم) همای(عل

امامت و منزلت و معارف ها  گزاره و پرورش يشکوفائ يبرا يعموم يو عدم تقاضا تاریخی

 ،يچنـد  يهـا  افتـه اسـت و دالئـل و نشـانه    یامبر صـورت  یدر عصر پس از پ ،و نقش آن

از دالئـل   يکیتواند  يم الجامعه ثیخانواده احاد يد. بررسینما يآن را روشن م ينادرست

به  يگوئ ، در پاسخالجامعه همانند يهائ و نقش نگاشته دیل به شمار آین تحلیا ينادرست

در  ،ها ن نگاشتهیاز به ایدر ن 2(ص)امبریو پاسخ پ انیچند در محور امامت را نما يشبهات

  خ آشکار سازد.یدر بستر تار را نیرالمومنینگارش آن توسط ام يسوال از چرائ

  از زمـان امـام بـاقر     ،علمـي  مجـرای  کـه ایـن   ،یکي از مبادي علم امام است الجامعه

 ،50 ح 33 ،24 ح 25 ،16 و 14 ح 23 ،12ح  26/22 ،(عالمـه مجلسـی   (علیه السـالم) 

پس از  )98 ح 51 ،96 ح 50 ،90 ح 48 ،109 ح 53 ،101 ح 51 ،59 ح 35 ،54 ح 34

  بـه صـورت وسـیع بـه خـواص      ایجاد نمـوده بـود،    ،که شرائط سیاسی و فرهنگی فترتی

  در  ایـن موضـوع   )2ح  151 ،11 ح 144 ،صـفار  :  نـک ( .معرفـي شـد  مـردم  هـاي   گروهو 

ــادق   ــام ص ــان ام ــهزم ــترده الســالم) (علی ــهرت گس ــیع  ش ــواص و ش ــان خ   یان و اي می

 142، 3 ح 139 ،صفار ؛5 ح 1/241 ،کلینی (یافته بود. انحرافیهاي فرعي و  حتي شاخه

 ۀسؤاالت ابتدائي گروهـي از اصـحاب و مـردم دربـار     ،این شهرت ۀننشا )6 ح 153، 2 ح

  منصـور  آغـاز سـخن    .باشد مي) السالم علیهما( رضا امام و صادق امام از ویژه به ،الجامعه

  آنچــه در رابطــه بــا  در پرســش از درســتی الســالم)، (علیــهامــام صــادق  بــابــن حــازم 

   کنـد کـه   مـي  وي گـزارش ، ادعاي مطرح شده اسـت  صحتشنیده است، بیانگر  الجامعه

  طولهـا سـبعون    ةیـذکرون ان عنـدکم صـحیف   ان النـاس   پرسـیدم:  السالم) (علیهاز امام 

                                                        

  ).3/147مطهری،  :  ک(نبراي مالحظه نقش چالشها در جهش فکري و علمي . 1
قال: یا نبي هللا! أتخاف علي النسـیان؟ قـال   » اکتب ما املي علیک«هللا(ص) لعلي  . قال رسول2

یحفظـک وال ینسـیک، ولکـن اکتـب     لست أخاف علیک النسیان وقـد دعـوت هللا لـک أن    «
األئمة مـن ولـدك بهـم تسـقى أمتـي      «قال: قلت: ومن شرکائي یا نبي هللا؟ قال: » لشرکائک

» الغیث، وبهم یستجاب دعاؤهم، وبهم یصرف هللا عنهم البالء، وبهم تنزل الرحمة من السماء
» ة مـن ولـده  األئمـ «وأومى إلـى الحسـین(ع) و قـال:    » هذا أولهم« وأومى إلى الحسن وقال: 

  )401؛ مفید، ارشاد، 1/208(صدوق، علل الشرایع، 
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مـردم  ) 3 ح 139 ،(صـفار  ...ذراعاً فیها ما یحتاجون الیـه النـاس، و ان هـذا هـو العلـم؟     

  ایســت کـه طــولش هفتــاد ذراع هســت کــه درآن تمــام   گوینــد نــزد شــما صــحیفه مـي 

 149 ،2 ح 142 ،صفارارد مشابه نگاه کنید: براي مالحظه مو( نیازهاي مردم آمده است.

  )13 ح

  در زمـان  ي بـه صـورت ویـژه افـراد     دورهقبـل از ایـن    ،يروایـات  بنابرکه توجه به این

و  )23 ح 168 ،16 ح 166 ،4 ح 163 ،(صفار هپیامبر (صلي هللا علیه و آله) مثل ام سلم

  سـلیم   ؛1/153 ،(طبرسـی، ابومنصـور   السـالم)  (علیـه امیرالمـومنین  در زمـان   هیا طلحـ 

  گـوي ادعـاي نوظهـور     انـد، خـود پاسـخ    آگاهي یافتـه  الجامعهنسبت به  )657 ،بن قیس

   یو دلیلـ اسـت  هائي جدید توسط ائمه متاخر شـیعه   بودن احکام و بیان معارف و آموزه

  (صـلوات هللا علیـه و آلـه)     تـا عصـر پیـامبر    شیعه و ریشه داشتن آنهای  آموزهبر پیوند 

  است.

  

  چالشهاي عقیدتي -7

ترین مباحث حوزه کالم اسالمي است و اهل بیت بـر   اي امامت از ریشه که اشاره شد

اند. در نگاهي تاریخي بـه موضـوع    تعمیق عقاید مردم در این بخش تأکید فراوان داشته

 الجامعهجایگاه . 1 و شامل پاسخ گیرد بر ميکه بخش سوم پژوهش حاضر را در ،الجامعه

نقش جریانهـاي درون شـیعي در شـیوع    . 2، تثبیت یا ارتقاي اعتقادات شیعه ۀدر عرص

مـی   هـاي شـیعه را   نقش زمان در انتشار آموزه ؛می باشدتفکر اتصال علم امام به پیامبر 

اول قـرن  به عنوان مقدمه باید گفت؛ دوره تاریخي نیمـه  . دیکش  تصویربه به خوبی  توان

(صلوات هللا علیهما) و انتقال حکومت از خاندان بني  دوم که همزمان با امامت صادقین

ت. از یک سو پیدایش و رشـد  اهمیت اس دارایاز چند جهت  باشد، می امیه به عباسیان

سـازي افکـار و    فکري در ابتداي قرن دوم هجري و حرکت به سمت تئـوري  جریان های

راهم آورد. و از سـوي دیگـر جریـان    پیدایش شبهات و چالشها فـ ها، فضا را براي اندیشه

هـا و انشـعاب   کشید، و فرقهلف ميمنتسب به شیعه اذهان را به سمت و سوي مخت های

د. در مورد علویاني که در داتشکیل مي الحسن رادروني مانند زیدیه، کیسانیه، بني هائی

با  است؛ یکي قیامها و مبارزاتي که این دوره به فعالیت پرداختند دو حیطه قابل بررسي

شـیعي   جامعهدیگري چالشهاي عقیدتي که در فضاي و بني امیه و بني عباس داشتند، 
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ـ  توسط آنهـا پراکنـده شـد.    داعیـه داري   1)94 و 93 ،عطـوان  ؛15 و 14 ،طقـوش  :  ک(ن

چـالش در مسـئله    ،جماعتي همچون بني الحسن نسبت به مسأله امامت در یـک کـالم  

مصداق امام بود. از دیگر سو، رابطه میان جریان معتزله و بنـي الحسـن رابطـه عمیقـي     

 .اندشاگردان ایشان معرفي شده ،گذاران معتزلي مانند واصل بن عطاء است چرا که بنیان

پذیرش رهبري سیاسي حرکت بنـي   ۀدهند گزارش کلیني نشان )7 ح 1/601 ،(کلینی

یک جریان چالشي با پیونـد پشـتوانه    توان اعتزال است و آن را ميالحسن توسط سران 

فکري و عقیدتي معتزله و منزلت اجتماعي علوي بنـي الحسـن بـه شـمار آورد. ادعـاي      

مهدویت در این بین توسط برخي از سادات حسني و همین ادعا توسط برخي از خلفـاء  

که طرح اندیشه مهدویت و عباسي، برخي مستشرقین را بر این باور نزدیک نموده است 

 2هاي حسنیان در این عرصه است.اي متأثر از تالشتعقیب آن از جانب عباسیان به گونه

 به مبارزه با بني امیـه پرداختنـد.   اول با اعتماد نابجا به عباسیان در مرحله بنی الحسن

گزارشهاي تاریخي و روائي بیانگر تفاوت واکنش ائمه معصوم نسبت به  )256 (اصفهانی،

  چالشها است.  گونه های مختلف

و پس از آن تشخیص مصداق امام یـا  ها  آفرین عقیدتي، تبیین ویژگي از موارد چالش

باشد. این مسئله با بررسی اعتقادات و  آن دوره، خلیفه (یا خلیفة هللا) مي رایج به تعبیر

گروهي از سادات حسني در مقابله با جریان عقیدتي امامـان منصـوص و معصـوم    رفتار 

مهمترین نقطه انحراف بني الحسن را، در نگاه یک سویه ایشـان بـه    3قابل پیگری است.

توان تحلیل نمود. ایشان با وجود تأکید بـر، در دسـت داشـتن سـالح      مسئله وراثت مي

پوشـي و آنـرا بـه     ن میراث علم اسـت چشـم  ها که مهمترین آرسول خدا، از سایر مؤلفه

                                                        

سازي علویان براي ایجاد چالش نقاط اشتراک و افتراق با جریـان سیاسـي و فکـري ـ      زمینه .1
فرهنگي حاکم دارد که از حوصله این نگاشته خارج است. جهت مالحظـه ایـن چالشـها در    

  .]به بعد17بهرامی،  :  (علیه السالم) (نک ابتدای امامت امام کاظم
نگاشته سعید امیر » گیري نهاد غیبت در شیعه دوازده امامي بحران امامت و شکل«: مقاله   نک .2

و چاپ شده در مجله  Routledgeچاپ انتشارات  Shi'ismکتاب  9مقاله شماره  ارجمند،
محمـد  : ؛ ترجمـه 515-491صـص   -1996سـال   28المللي مطالعات خاورمیانه شماره  بین

  حسین افراخته.
نمود  دهند گاه سخنان بنی الحسن جماعتی از شیعه را به سواالتی وادار می . روایات نشان می3

هماننـد جمـالت    که نشان از شبهات مطرح شده توسط بنی الحسن در آن مشـهود اسـت.  
) صهللا((ع ) ألقوام کانوا یأتونه ویسألونه عما خلف رسول قال أبو عبد هللا ابتدای این روایت:

  )155صفار،  :  إلى علي(ع) وعما خلف علي إلى الحسن...(نک
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 در ایـن فـراز و فـرود    الجامعـه گرفتند. با آنچه که به اجمال گذشت به نقـش  سخره مي

(سـالم   مصحف فاطمـه و  الجامعهدر بررسي روایاتي که به موضوعاتي مانند  پردازیم. می

دیگر صحف به ارث رسیده و در اختیار ائمه (علـیهم السـالم)    ،و تا حدودي 1هللا علیها)

و آن طرح نام و واکنش هـاي گروهـي از بنـي     نمایان استمطلبي مشترک  ،اند پرداخته

گیـري امـام صـادق و     . موضعاستجریان امامت  در اختیار ائمه وهای  نگاشته الحسن به

در اختیار های  نگاشتهو ها  فهصحی آشکار ساختن و برخي ائمه (علیهم السالم) با تبیین

 عبدهللا بن الحسـن و پسـرش   هماننداز بني الحسن  سازی برخی برابر جریان ، درایشان

همطراز و خود را دانش و آگاهی امام، با عادي جلوه دادن منابع و سرچشمه که ، محمد

 انتشـار گسـترش و   و جهت سبب نمودند، می مقام امامت و رهبری شیعه مطرحشایسته 

را روشن  الجامعهنزد ائمه اطهار از جمله های  نگاشتهو ها  عناوین و حقایقي مانند صحیفه

  .شمردیي نباید عامل این اتفاق برهرچند این موضوع را به تنها .نمایدمي

 نداشتن کوشید، تفاوت می آفرین که عبدهللا بن الحسن در انتشار آن از مطالب ابهام

امامان شـیعه   دانشبود تا  تالشدر  وی .است )اهل سنت(عامه علم نزد وي با علم نزد 

 .با حکم واقعـي مطابقـت نـدارد   است که  تفسیرِ برأي و بیانِ شخصيرا (علیهم السالم) 

که در نزد  ادعا دارد: عبدهللا بن حسن دکن نقل ميچنین علي بن الحسین از امام صادق 

حضـرت بـا تاییـد ایـن ادعـاي       است نمی باشـد. تر از علمي که نزد مردم  او علمي بیش

به تبیین تفاوت جایگاه خویش با جایگاه امثـال عبـدهللا بـن حسـن      ،عبدهللا بن حسن

هللا عبدهللا بن الحسن ما عنـده مـن العلـم اال مـا عنـد       صدق و« فرماید: پردازد و مي مي

 ح 161 ،19 ح 157 ،(صفار» ... فیها الحالل و الحرام و ةلجامعالناس و لکن عندنا و هللا ا

نیاز به آگاهي از علومي برتر  ۀفآنگاه فلس )92 ح 48 ،84 ح 26/46 ،عالمه مجلسی؛ 33

کیف یصـنع عبـدهللا اذا جـاء    « دهند: از علوم رایج و عمومي را با این عبارت توضیح مي

 عالمـه  :  نـک (آمده اسـت.   »مِن کُلّ فَنّ«ها  در برخي نسخه( .»یسألونه الناس من کل افق

بیایند و از نزد او مردم از هر سو آنگاه کهچه خواهد کرد عبدهللا  )92 ح 26/48 مجلسی،

در واقع این عبارت بیاني دیگر از شـرائط و جایگـاه و    .ت خود را بخواهندسؤاالپاسخ او 

نقـش   جهـت گویي به مردم با مذاهب و عقاید گوناگون به  پاسخ توانِ و لزوممنزلت امام 

                                                        

حقیقت مصحف فاطمه سالم هللا علیها و پاسـخ گـوئي بـه    «. نگارندگان مقاله اي تحت عنوان 1
  )52-37 شاکر، برنجکار، :  (نک اند. به صورت مستقل تدوین نموده »شبهاتي پیرامون آن
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الزم هـای   و جایگاه علم در حلقه تکمیـل ویژگـی   گوشزد است،مام ا ۀهدایتي که بر عهد

   .نماید می روشنرا برای منصب امامت 

ــ   ــام صــادره از ائم ــي تفــاوت احک ــار ۀدر مقابــل ســوال از بیــان منشــا و چرائ  اطه

ول هللا بـه رسـ   پیشوایان شـیعه و بیانات  سخنانمستند ساختن ، السالم) با عامه (علیهم

آن مصحفهاي گوناگون و کتابهاي متعددي بود که از  ۀکه نشان است،برترین شیوه پاسخ 

 .اسـت و بـه ارث رسـیده    پس از ایشـان انتقـال   پیشوایانالسالم) به  امیرالمومنین (علیه

  :  ک(ن اند مشاهده نمودهبرخي نیز آنرا  که ها صحیفه و کتب این )19 و 16 ح 157 ،(صفار

 ،کلینی ؛14 و 11 ح 165 ،21 ح 158 ،16 ح 157 ،17 و 14 ح 145 ،7 ح 143 ،صفار

از احادیث نقل شده از پیامبراکرم (صلي هللا علیـه و   سرشار ،)94 و 4/93، 7 ح 1/241

احادیثي کـه تنهـا    1.استالسالم) نگاشته شده  آله و سلم) بود که توسط امام علي (علیه

پیامبر، امیرالمومنین، به . انتساب روایت کننده آن امیرالمومنین (علیه و آله السالم) بود

بـرای زیـر   بني الحسن  دستمایهکه وجوه مشترک افتخار و  (علیهم السالم)فاطمه زهراء

و هـاي گونـاگون   مصحف راهکار ارائۀبا  بود، السالم) برتري امام صادق (علیهسوال بردن 

 و از آنجا که این سرمایه عظیم تنها در ؛می شد ظاهرایشان  ارتباط خاص و ویژه نمایش

تفـاوت   دلیلوجه امتیاز و آشکار ساختن نمودهای آن،  اختیار ائمه (علیهم السالم) بود،

لـزوم پیـروي از ایشـان را بـراي طبقـات       جهـت احکام صادرشده از ایشان با مخالفان و 

  نمود .ميمردم روشن مختلف 

داخلي به منصب امامت  ۀجبه ۀالسالم) در مقابل هجم ائمه اطهار (علیهمدر نتیجه، 

تشـویق بـه    مـردم را گرفت، با تردید و تشکیک در مصادیق واقعي آن صورت ميگاه که 

نمودند و ازطرف دیگر با امثال عبدهللا بن الحسن مي و دانش از منابع علم پرسشطرح 

، سـعي در رفـع   یشاختیار خـو  درهای  بانمایش و آشکار ساختن برخي از صحف و کت

م ویژه و م اتصال علم امام به پیامبر (صلوات هللا علیه وآله) و عدم وجود علعد غبار توهمِ

نمودنـد. ابـن ابـي یعفـور وقتـي از امـام صـادق        السالم) مي مخصوص براي ائمه (علیهم

شـنود،  را مـي  )که مشتمل بـر صـحف متعـددي اسـت    ( جفر ابیضالسالم) اوصاف  (علیه

                                                        

اي و  فردي با نام عبدهللا پس از بیان وجود چنـین نگاشـته  . امام صادق (صلوات هللا علیه) به 1
ح  166(صفار، ». اما انک ان رأیت کتابه لعلمت انه من کتب األولین«محتواي آن مي فرماید؛ 

بودن مصحف و نگاشته شدن آن در دوره  کهن) این عبارت بر 3ح  7/94؛ محدث نوری، 18
  ماید.ن هاي پیشین از لحاظ جلد و اوراق آن داللت مي
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پرسد آیا بني الحسن از این او مي این نقطه تالقی است؛ کند که بیانگرسوالي مطرح مي

ا یَعْرِفُ أَ«د و به آنچه فرمودید معرفت دارند امور مطلع هستن ، حضرت با »الْحَسَنِ بَنُو هَذَ

 1.نمایـد  ، انگیزه دنیایي و حسادت را مانع از تمایل به حقیقت بیان ميتایید آگاهی آنها

 راکتب و صحیفه  ۀکه مسئل نمودمالحظه  یدر روایات توان می را واکنشها گونهاین یندآفر

 اند. نموده ياسرائیل معرف يو بن يهمانند تابوت در قوم موس ،عالمت امامتآنرا نشانه و 

جلـوه   ، به تمسخر و کـم اهمیـت  جبهه استدالل و برهاندر  يبني الحسن پس از ناکام

 ارائـه که  )15 ح 156 ،11 ح 155 (صفار، در اختیار ائمه پرداختند، نگاشته های دادن

. امـام  بـود سبب تایید ادعاي ائمه  ها، نگاشتهاین صحف و تحقق خبرهاي مستند به این 

در جریان والیت عهدي تحمیلـي از مـامون بـراي     همچنان که گذشتالسالم) رضا (علیه

 ،(محـدث اربلـی   .نماینـد  استناد مي و جفر الجامعهجلوگیري از انحراف فکري شیعه به 

 670در سـال   يمرحوم اربل )49/152 ،عالمه مجلسی ؛4/364 ،ابن شهرآشوب ؛2/337

(صلوات هللا علیه) را مشاهده و عینـا از آن نقـل    حضرت امام رضا حاشیهاین عهدنامه و 

 يرسـم  ۀاز اندیشمندان معاصر این عهد نامه را بـه جهـت بیانیـ    يبرخ (همان) کند. يم

 )81(حائری، دانند. يم الجامعهجفر و در اثبات  يبودن آن سند بسیار مهم

  

  

  

                                                        

نْکَارِ وَ الْجُحُودِ عَلَى الدُّنْیَا طَلَبُ وَ الْحَسَدُ یَحْمِلُهُمُ لَکِنَّهُمْ. 1  خَیْراً لَکَانَ بِالْحَقِّ الْحَقَّ طَلَبُوا لَوْ وَ الْإِ
های نـزد اهـل بیـت     آفرینی صحف و نگاشته ) از دیگر موارد نقش3ح  1/240(کلینی،  .لَهُمْ

(سالم هللا علیها) اشاره داشت. طبق روایات وجود  به مصحف فاطمهتوان  السالم) می (علیهم
اي براي مقابلـه بـا یـک جریـان      (سالم هللا علیها) نیز وسیله صُحُف از جمله مُصحف فاطمه

پیچیدۀ انحرافي دیگر از بني الحسن شد. در جریان ادعاي مهدویتِ محمد بن عبـدهللا بـن   
السالم) بـا بیعـت    ه بودند، مخالفت امام صادق (علیهها بر آن اتفاق نمود حسن که تمام گروه

که منبع ـ  برای وي به استناد ذکر نشدن نام وي در مصحف فاطمه به عنوان حاکم و خلیفه
این استناد در اوقات دیگر به سبب پرسش از چرائي مخالفت حضرت، و حتي ابتـداً توسـط   

 :  (نـک  1وردن این توطئه گردیـد. باعث جلوگیري از اجماع و برهم خ ـامام اشاره شده است  
السالم در  ) این امر در روایات متعدد دیگري نیز از امام صادق علیه193-2/190مفید، ارشاد

بیان ناکامي بني الحسن در کسب خالفت و گوشزد کردن آن به اصحاب و مردم ادامه یافت 
آن را ابتـر و   و حضرت با استناد به مصحف از پیوستن شیعیان به این جریـان جلـوگیري و  

، ص 31؛ 8و  7ح  1/242نمود. (کلینـی،  سرانجام کشته شدن محمد بن الحسن را بیان مي
  )7و  4و  3و  2ح  169
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  گیری نتیجه

بـه امـالء    ياثـر  ،شده استاطالق  الجامعهکه به اختصار به آن  لجامعهالصحیفه ا -1

 .اســت الســالم) (علیــه يامــام علــ نگــارشپیــامبر (صــلوات هللا علیــه و آلــه و ســلم) و 

انتقال علم پیامبر(صلوات هللا علیـه و آلـه و    ۀالسالم) به عنوان واسط امیرالمومنین (علیه

 السالم) نقش اساسي و محوري در این میان داشته است. سلم) به ائمه(علیهم

مردم پـس از دوران خـتم نبـوت، بـه احکـام و       يشامل نیازمندیهااین مجموعه  -2

 (صـلوات هللا علیـه و آلـه) و    پلی میان دانش رسول خـدا است و آنرا باید حالل و حرام 

 شمار آورد، که عالوه بر اطمینان بخشی به یاران خاص ائمه السالم) به (علیهم دانش ائمه

  .آمده است می شمار السالم)، عاملی برای احتجاج مذهبی و اتمام حجت به (علیهم

نقش الجامعه در رد انگاره تضعیف خاتمیت، با توجـه بـه اسـتناد یـافتن احکـام       -3

تاکیـد روایـات بـر ایـن      و باشـد  مـی  ه پیامبراکرم آشکارتبیینی توسط پیشوایان شیعه ب

صحیفه از منظری پاسخ به مسئله چگونگي آگاهي امام از احکام و مستند فتاواي امامان 

 .است شیعه

بـه ارث رسـیده بـه ائمـه بـویژه الجامعـه در       های  در جنبه نقش آفرینی نگاشته -4

از زمان امام بـاقر  که  فقهي شیعيدر ابتداي نهضت دینی، های  استحکام و تبیین آموزه

احکـام  پـذیرش  و  تحـول بودند که جریان این  الجامعههائی همانند  نگاشته آغاز گردید،

داستان زراره و واکـنش زراره بـه مصـحف و رفتـار      .نمودندعملي را تسریع و فراهم مي

بر ایـن   مستدلشاهدي  ،عامل با او در درک و پذیرش حقایقشناسي امام در چگونگي ت

  ادعا است.

 شـمار  السالم) بوده است و نشـان امامـت بـه    این کتاب تنها در اختیار ائمه (علیه -5

شیعه نسبت بـه جایگـاه    و معرفتی در ارتقای عقیدتی آنرا نقشتوان  می رفته است و می

 ادعاهـای در تشخیص مصداق امام با توجه بـه حـوادث و   و معرفت امامت و جایگاه علم 

   پیگیری نمود.بنی الحسن 

هاي اصیل  نقش زمان در فراهم آوردن بستر انتشار آموزه ،آنچه گذشت بر مروربا  -6

 شیعه نمایان است.
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 کتابشناسی

 قرآن کریم -1

سالم). قم، مؤسسـه  مناقب آل أبي طالب (علیه ال، ابن شهرآشوب مازندراني، محمد بن علي -2

 ق.1379انتشارات عالمه، 

 التـراث  احیـاء  دار ، . بیـروت  عربـى  ابـن  تفسـیر  ،محمـد  الدین محیى عبدهللا ابو عربى، ابن -3

 . ق 1422، العربى

 بی تا.بیروت، دار صادر،  ،د احمد بن حنبلمسن، احمد ابن حنبل -4

 ق.1381إربلي، علي بن عیسي، کشف الغمه. تبریز، چاپ مکتبه بني هاشمي، -5

 ق.1385، بقم، دار الکتا ،الطالبیین، مقاتل الفرج علي بن الحسیناصفهاني، ابو -6

 قــم، اســماعیلیان و ،الشــیعة تصــانیف إلــى الذریعــة، تهرانــى، محمــد محســن بــزرگ آقــا -7

 ق.1408 ،اسالمیه کتابخانه تهران،

، بیـروت، دارالکتـب العلمیـه    ،. و.. روح المعاني في تفسـیر القـرآن العظـیم   ، آلوسي، محمود -8

 ق.1415

 ق.1406 ، للمطبوعات التعارف دار . بیروت،الشیعه أعیان، محسن امین، سید -9

 ق.1325 ، ، الشریف الرضي افست قم  ،مواقفشرح ال ،ایجى، میر سید شریف -10

 ق.1401بی جا، دارالفکر،  صحیح البخاری،، بخاری، ابو عبدهللا محمد بن اسماعیل -11

علیها و پاسخ گوئی به  حقیقت مصحف فاطمه سالم هللا«برنجکار، رضا و شاکر، محمد تقی  -12

 ش.1391، 52-37، ص6پژوهشهای اعتقادی کالمی، قم، ش  ،»شبهاتی پیرامون آن

، 10دانشنامه جهان اسالم، تهران، شرکت افست، جلد  ،»جفر و جامعه«، بهاردوست، علیرضا -13

 .ش1385، 480-475ص

 لیه السالم)،(ع صادقچالشهاي عقیدتي جریان امامت پس از شهادت امام ، بهرامی، علیرضا -14

 ش.1391قم، موسسه دارالحدیث، 

بیـروت، دار   ،سـنن الترمـذی(الجامع الصـحیح)   ، عیسـی محمـد بـن عیسـی     وترمذی، ابـ  -15

 ق.1403،الفکر

 ق.1397،مطابع األهرام التجاریةقاهره،  ،)ع(اإلمام جعفر الصادق، عبد الحلیم ،جندي -16

 ق.1411بی جا، مؤسسه چاپ و نشر،  ،.و.. التنزیلشواهد ،، محمدحسکانیحاکم  -17

و مرکـز   تهران،کتابخانـه  ،بازسازی متون کهن حـدیث شـیعه  ، حائری، سید محمد عمادی -18

 ش.1388اسناد مجلس شورای اسالمی، 

ــب هللا  -19 ــرزا حبی ــوئی، می ــاج  ،خ ــ منه ــي  ةالبراع ــرح  ف ــج ش ــه نه ــه   ،البالغ ــران، مکتب ته

 ق.1400االسالمیه،

 ش.1385 ،قم، طلوع مهرنهج البالغه، ترجمه محمددشتي،  حسین،محمد بن سید رضی، -20

 ق.1409قم، مؤسسه امام مهدي (عج)،  ،جرائحالخرائج و ال ،راوندي، قطب الدین -21
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-42، ص63علوم حدیث، قـم، ش  ،»چیستی عمود نور«رضوی، رسول و شاکر، محمد تقی  -22

 ش.65،1391

. بیـروت، دار الکتـاب العربـي،    و... نزیلالتالکشاف عن حقائق غوامض ، زمخشري، محمود -23

 ق. 1407

 ،نشـر سـمپاد  ، قـم  ،والیـت  خاتمیـت و ، ، محمـد سـعید  بهمـن پـور  سروش، عبدالکریم و  -24

 .ش1389

 ق.1415قم، انتشارات الهادى،  ،لیم بن قیسکتاب س،سلیم بن قیس هاللي کوفى -25

یرامـون آن، قـم،   گوئي به شـبهات پ السالم و پاسخ  منابع علم امام علیه، ، محمد تقيشاکر -26

 ق.1390موسسه دارالحدیث،

، 6کتـاب قـیم.ش   ،»امامـت و خاتیمـت از دیـدگاه قـرآن و روایـات     « ،برنجکار، رضاهمو و  -27

 ش.1391

 ق.1426لنص و االجتهاد. قم، طلیعه النور،ا، شرف الدین، سید عبدالحسین -28

 . ش1363 ،موسسه تحقیقات فرهنگى، تهران، مفاتیح الغیب ،محمد  صدر المتألهین، -29

 م.1981. بیروت، دار احیاء التراث ،الحکمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة ،همو -30

 ،الـداوري  هانتشارات مکتبـ قم،  ،علل الشرائع ،صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه -31

 تا. بی

 ش.1357، التوحید. قم، جامعه مدرسین، همو -32

 ش.1362، األمالي. تهران، انتشارات کتابخانه اسالمیه ،همو -33

تشارات کتابخانه آیت هللا مرعشي، قم، ان ،بصائر الدرجات، صفار، محمد بن حسن بن فروخ -34

 ق.1404

رف المعا ةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران، مرکزدایر ةدایر ،»جامعه«، طاووسی مسرور، علیرضا -35

 ش.1388، 35 و 355 ، ص17بزرگ اسالمی، جلد 

 ق.1403مشهد، نشر مرتضي،  ،، اإلحتجاجطبرسي، ابو منصور احمد بن علي -36

 ق.1390تهران،دار الکتب اإلسالمیة،  ،يإعالم الور، طبرسي، امین االسالم فضل بن حسن -37

 . ق1413، بعثت،  قم ه،، دالئل اإلمامطبرى آملى ، محمد بن جَریر بن رستم -38

 ،جودکی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :هترجم به ، دولت عباسیان،طقوش، محمد سهیل -39

 ش.1378

 ق.1414  ،قم، انتشارات دارالثقافه ،األمالي، طوسي، محمد بن حسن -40

 ق.1410،النعمان ۀمؤسس ،بیروت ،معالم المدرستین، سید مرتضى ،عسکري 41

 بی تا. ،بیروت، دارانجیل ،الدعوه العباسیه مبادی و اسالیب ،عطوان، حسین -42

  ق. 1416. بیروت، دارالفکر، ،مام الغزالىرسائل اال ةمجموع، ابو حامد غزالى،  -43
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انتشارات رضي،  قم،  ،المتعظین ةیرالواعظین و بص ةروض، فتال نیشابوري، محمد بن حسن -44

 ش.1375

 ، احیـاء التـراث العربـي    ، دار یـروت . ب،مفاتیح الغیـب  ،فخررازي، ابوعبدهللا محمد بن عمر -45

 ق.1420

اندیشـه نـوین    ،»چیسـتی روح القـدس و آثـار آن   «، زاده، محمود و شاکر، محمد تقی قیوم -46

 ش.1391، 100-87، ص30دینی، ش

 .ش1348 ،انتشارات دانشگاه مشهدمشهد، . رجال الکشي ،د بن عمرمحمّ، کشي -47

 ش.1365 الکتب اإلسالمیه،افي. تهران، دار الک ،کلیني، محمد بن یعقوب -48

 ق.1404الوفاء،  ةبیروت، مؤسس ،مجلسي، محمد باقر،بحار األنوار -49

ایزدپنـاه، تهـران،    هاشم :مترجم ،مکتب در فرایند تکامل ،مدرسی طباطبائی، سید حسین -50

 ش.1387انتشارات کویر

 ،بیـروت، دارالفکـر  (الجامع الصحیح)،  صحیح المسلم ،بو الحسین مسلممسلم نیشابوری، ا -51

 تا. بی

 ش.1386،گري)، قم، صدرامجموعه آثار (علل گرایش به مادي مطهری، مرتضی، -52

، تهران، موسسه فرهنگـی و هنـری ضـریح    ،تاریخ حدیث شیعه درپژوهشی  معارف، مجید -53

 .ش1374

 قـم، انتشـارات کنگـره جهـاني شـیخ مفیـد،       ،مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اإلرشـاد  -54

 ق.1413

 ق.1413اإلختصاص. قم، انتشارات کنگره جهاني شیخ مفید، ،همو  -55

  ق.1408آل البیت علیهم السالم،  ةقم، مؤسس ،نوري، میرزاحسین، مستدرك الوسائل -56

  



 

 


