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  Dآموزيِ ائمه هاي علم شهود، يكي از روش
  
  

  1سيدعلي هاشمي  10/12/1392: تاريخ دريافت
    26/01/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

ها،  از اين شيوه يكي. گيرد رس آنان قرار مي هاي گوناگوني در دست به شيوه Dعلوم ائمه
توصيفي ـ  هاين مقاله سعي كرده است به شيو. شهود برخي حقايق پنهان از ديگران است

پاسخ به اين سؤال . تحليلي به گردآوري و تحليل رواياتي بپردازد كه به اين شيوه مربوط است
 Dائمهآموزي را براي  علم هاصلي، هدف اين نوشتار است كه آيا شواهد روايي، وجود اين شيو

را بر اساس روايات شناسايي  Dتوان مصاديقي از علم شهودي ائمه كند و آيا مي تأييد مي
اعمال مردم در عمود  هكرد؟ خبردار شدن از ايمان و كفر افراد به هنگام ديدن آنان، مشاهد

 ترين محورهايي است كه در اين موضوع، از روايات ، مهم ها و زمين نوراني و ديدن ملكوت آسمان
شود كه اين علوم از  گونه برداشت مي از شواهد موجود در اين روايات، اين. استخراج شده است

  . گرفته است قرار مي Dهطريق شهود در اختيار ائم
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  مقدمه
رساند؛ البته ديدن گاهي حسي است  شهود و شهادت، در مقابل غيبت، حضور و ديدن را مي

راغب (رود  بيشتر در مورد مشاهدات قلبي به كار مي» شهود« هواژ. قلبي هو گاهي نوعي مشاهد
تر از علم  نكته ديگر آن كه شهود، خاص). 128 :6 ، 1360مصطفوي،  ؛465: ق1412اصفهاني، 

معلوم است؛ مانند  هن مشاهدآيد كه گاهي بدو هاي گوناگون به دست مي است، زيرا علم به شيوه
 هاي از طريق خبرهاي ديگران؛ در حالي كه در شهادت و شهود، مشاهد علم به رخ دادن حادثه

  ). 88: ق1400عسكري، : ك.ر(شود  مستقيم، موجب علم مي
. خاصي كارآيي دارد هدانيم، حواس ما در قلمرو امور حسي و آن هم در محدود كه مي چنان

مسائل معنوي مانند باورهاي . حواس ما خارج هستند ههاي جهان از داير بسياري از واقعيت
مراد از . هاي افراد، از اين سنخ امورند كه با حواس عادي قابل مشاهده نيستند اعتقادي و نيت

قي از جهان را با شهود در اين نوشتار آن است كه افرادي بتوانند فراتر از قلمرو حواس، حقاي
اين مشاهده همان چيزي است . ها نيستند قلب خود مشاهده كنند كه ديگران قادر به ديدن آن

؛ فناري، 192 :، التعليقة1370عربي،  ابن: ك.ر(كنند  كه در مباحث عرفاني از آن به شهود ياد مي
اي  لوم به گونهدر اين شيوه، مع). 451 :2، 1371تلمساني،  ؛315: 1375قيصري،  ؛190: 1374

حسي قابل مقايسه است و مانند خبردار  هشود كه از جهت روشني با مشاهد نزد فرد حاضر مي
حسي، از حواس  هنيست؛ هرچند در آن مانند مشاهد... شدن، استنباط كردن، به دل افتادن و

  . ظاهري استفاده نشده است
را داراي  Dتوان ائمه دهد كه مي كه در ادامه خواهد آمد ـ نشان مي مرور بر روايات ـ چنان

آموزيِ  هاي علم ، يكي از شيوه البته بايد توجه داشت كه اين شيوه. چنين شهودي دانست
آموختن از حجت : هاي مختلفي مانند علوم ايشان به شيوه. آنان هاست، نه تنها شيو Dائمه

ز ميراث مكتوب مندي ا ، بهره)295: ق1404؛ صفار، 655: 1 ق، 1429كليني، : ك.ر(پيشين 
كليني،  :ك.ر(، الهام )592: 1 ق، 1429كليني، : ك.ر(مانند كتاب جامعه  Dائمه هويژ

، دريافت از )658: 1ق، 1429كليني، : ك.ر(، تحديث )317: ق1404؛ صفار، 658: 1ق، 1429
  . گيرد در اختيار ايشان قرار مي... و) 677: 1ق، 1429كليني، : ك.ر(القدس  روح

مندي از اين شيوه ـ در صورت اثبات  با عرفا در بهره Dست كه اشتراك ائمهناگفته پيدا 
با شهود عرفا در تمام  Dـ به معناي آن نيست كه شهود ائمه Dاين شيوه براي ائمه

. شوند معصوم هستند و گرفتار خطا نمي Dايم كه ائمه مثال پذيرفته. ها يكسان است ويژگي
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در اين گونه  D اند؛ بنابراين شهود ائمه  بهره از آن بي آنان تأييداتي خاص دارند كه ديگران
 D ها مانند معصومانه بودن، با شهود عرفا متفاوت است؛ همچنين مصاديق شهود ائمه ويژگي

مقام امامت  هتر از شهود عرفاست و نسبت به برخي حقايق، مانند امور ويژ تر و روشن بسيار قوي
هاي روشني بين شهود عرفا و  بنابراين تفاوت. شهود ندارنديا نيازمند تأييدات خاص، عرفا توان 

» شهود«توان از تعبير  رسد مي گونه تمايزها به نظر مي وجود دارد؛ با وجود اين Dشهود ائمه
و عرفا استفاده كرد، زيرا گفتيم كه مقصود از شهود،  Dبراي هر دو گروه، يعني امامان معصوم

است كه اين شيوه در هر دو گروه وجود ) قلب(ديدن حقايقي از جهان با غير ديدگان حسي 
ها يا مراتب، موجب نادرست شمردن استفاده از اين  بنابراين صرف تفاوت در برخي ويژگي. دارد

پردازيم تا  ي روايات مرتبط به اين موضوع ميدر ادامه به بررس. نيست D ائمه هتعبير دربار
را صاحب علوم شهودي به معناي يادشده  D توان بنابر روايات، ائمه روشن شود كه آيا مي

  دانست يا خير؟
 هاند، اما اين بحث دربار در منابع عرفاني به تفصيل، به تحليل كشف و شهود عرفاني پرداخته

شاهد بودن «در روايات، تعبير . هاي جدي است بررسي كمتر مورد توجه بوده و نيازمند Dائمه
و صفار،  466: 1ق، 1429كليني، : ك.ر(بسيار مورد استفاده قرار گرفته است » بر مردم

شاهد بر اعمال مردم  D اند كه ائمه برخي علماي اماميه نيز تصريح كرده). 82: ق1404
اند كه مقصود از شاهد بودن  ، اما به اين پرسش پاسخ نداده )73: ق1414صدوق، (هستند 

 هداشتنِ دانش شهودي است يا خير؟ برخي نيز معاني ديگري غير از معناي يادشد Dائمه
). 589ـ 587: 2، 1383شيرازي،  ؛ مكارم339: 2ق، 1404مجلسي، : ك.ر(اند  شهود را بيان كرده

در اين . يافته استاي مستقل در مورد موضوع اين مقاله ن حال نويسنده، كتاب يا مقاله  به هر
ايم تا در مجموع  شده نيز توجه كرده هاي داللي، به سندهاي روايات نقل مقاله، ضمن بررسي

روشن شود كه روايات اين موضوع تا چه اندازه به لحاظ سندي قابل اعتماد است؛ به همين 
م كه ضعيف البته توجه داري. ايم جهت در صورتي كه روايت معتبر بوده است، به آن اشاره كرده

ضعف سند عوامل . بودن سند، ضرورتاً به معناي نادرستي و ساختگي بودن يك نقل نيست
روايت يا روايات ضعيف، . دهد ها، ساختگي بودن روايت را نتيجه مي مختلفي دارد كه يكي از آن
 ها وجود داشته باشد و اين قرائن، انسان را به اطمينان برساند، اگر شواهدي بر درستيِ آن

هاي سنديِ اين  در بررسي). 253: 1390طباطبايي، : ك.ر(تواند مورد پذيرش قرار گيرد  مي
افزار با  اين نرم. ايم اعتماد كرده »النور دراية «افزار  هاي كارشناسان رجالي نرم مقاله، به داوري
  . اهللا شبيري زنجاني تهيه شده استت هاي رجالي آي توجه به ديدگاه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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شهود «و » شهود اعمال«، »شهود باورها«: عمدتاً در سه محور اساسيروايات بحث شهود، 
  . پردازيم ها مي نقل شده است كه ما بر حسب اين سه قلمرو، به نقل و بررسي آن» حوادث جهان

  شهود باورها. 1
روشن است كه . مقصود از شهود باورها، شهود ايمان و كفر و حاالت معنوي افراد است

. مانند ايمان و كفر، امري مادي نيست كه در ظاهر آنان قابل مشاهده باشدحاالت معنوي افراد 
: ق1404صفار، : ك.ر(ها و افكار مردم آگاهند  از نيت D روايات بسياري داللت دارند كه ائمه

ها  تواند از طريق شهود، الهام، خبر دادن فرشتگان يا ديگر شيوه اين آگاهي مي). 253ـ235
اين مقاله نيست؛ به همين دليل در اين بحث به رواياتي اشاره  هديگر وظيفهاي  بررسي راه. باشد
  . گونه امور، داللت روشني داشته باشند كنيم كه بر شهود اين مي

 »إِنَّ في ذلك آليات للْمتَوسمينَ«: شريفه هدر آي» متوسمين«را مصداق  D رواياتي كه ائمه
به » توسم«. تصريح دارند D ي است كه بر شهود ائمهكنند، از شواهد معرفي مي) 75: حجر(

اما در ). 183: 6 ، 1375؛ طريحي، 871: ق1412راغب اصفهاني، (معناي فراست و زيركي است 
به متوسمين، از ديدن ايمان، نفاق يا كفر افراد به عنوان  Dبيت روايات، ضمن معرفيِ اهل

به  D بير اين روايات اين است كه ائمهظاهر تعا. مصداقي از توسم آنان خبر داده شده است
شوند، نه از طريق  هنگام مالقات با افراد، از طريق نوعي مشاهده، از ايمان يا كفر آنان آگاه مي

تنها  D در اين روايات بيان نشده است كه ائمه. ها آزمودن و استنباط از حاالت و رفتار آن
  . ند به اين مقام برسندتوان مصداق متوسمين هستند يا افراد ديگري نيز مي

از متوسمان بود و پس از  Jنقل شده است كه پيامبر اكرم jدر روايتي از اميرالمؤمنين
در . شريفه هستند هدر آي» المتوسمين«ايشان، خود آن حضرت و امامان پس از ايشان، مصداق 

اين روايت آمده است كه آن حضرت، شناخت ايمان يا كفر و خوبي يا بديِ افراد را از مواردي 
در روايات ). 357و  355ـ354: ق1404صفار، (كنند  افراد مشاهده مي هدانستند كه در چهر

 هدر آي) تافراد زيرك و داراي فراس(نيز مصداق متوسمان  jمتعددي از امام باقر و امام صادق
معرفي شده و در برخي از اين روايات توضيح  D ، ائمه»إِنَّ في ذلك آليات للْمتَوسمينَ«: شريفه

داده شده است كه آنان هنگام ديدن افراد، وضعيت ايمان، كفر يا ديگر حالت معنوي آنان را در 
، بيش از ده روايت از در اين منبع). 361ـ354: ق1404صفار، (كنند  ايشان مشاهده مي هچهر

حاالت باطنيِ افراد  هها بر مشاهد اين دو امام در اين موضوع نقل شده كه در تعدادي از آن
ما «: نيز با سند صحيح نقل شده است كه jاز امام رضا. تصريح شده است D توسط ائمه
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؛ 555: 1ق، 1429كليني، (» شناسيم بينيم، حقيقت ايمان يا نفاقش را مي وقتي فردي را مي
به هنگام  D ظاهر، بلكه صريح اين روايات اين است كه ائمه). 288و  120: ق1404صفار، 

. كنند ايشان مشاهده مي هرو شدن با افراد، ايمان يا كفر و برخي حاالت آنان را در چهر روبه
 تعابير اين روايات با خبردار شدن از ايمان افراد هماهنگ نيست، بلكه از نوعي مشاهده سخن

  . گفته شده است
  إِنَّا لَنَعرِف«: در روايات متعددي نيز بدون بيان آيه ياد شده، اين نكته تأكيد شده است كه

بينيم،  ؛ ما حقيقت ايمان يا نفاق افراد را زماني كه مي» بِحقيقَةِ اإلِيمانِ و حقيقَةِ النِّفَاق  إِذَا رأَينَاه  الرَّجلَ
شناسيم، زماني  ما حقيقت ايمان يا نفاق هر كس را مي«: ؛ يا)285: ق1410كوفي، (شناسيم  مي

؛ 278ق، 1413؛ مفيد، 288: ق1404؛ صفار، 430: 2ق، 1429كليني، (» بينيم كه او را مي
شما بر ما وارد «: نيز نقل شده است jاز امام صادق). 260: 2ق، 1379شهرآشوب،  ابن
روايات ديگري نيز اين ). 142: ق1404صفار، (» شناسيم مي شويد و ما خوبانتان را از بدانتان مي

در يكي از اين روايات آمده است كه ). 290ـ 289: ق1404صفار، : ك.ر(كنند  محتوا را تأييد مي
آنان شروع به . وضعيت اعتقادي و معنوي فردي پرسيدند هاز اصحابش دربار jامام صادق

من . شناسيد شما مردم را خوب نمي«: آنان فرمودبه  jامام. تعريف و تمجيد از آن فرد كردند
يعني در همان يك لحظه، كامالً وضعيت او را (كنم  به يك لحظه ديدنِ شخص اكتفا مي

زراره و ساير . ترين افراد معرفي كردند در ادامه، آن فرد را از خبيث jامام صادق. »)شناسم مي
را به طور واضح مشاهده  jم صادقكارهاي آن فرد، صحت سخن اما هاصحاب بعدها با مشاهد

ها نيز گويا به همان شناخت شهودي مربوط  گونه شناخت اين). 289: ق1404صفار، (كردند 
  .است

روايات يادشده بيشتر به بيان اصل مسئله شهود باورها و حاالت روحي و معنوي افراد توسط 
ممكن است گفته شود علم به ايمان . اند و كمتر به تحليل چگونگي اين مطلب پرداخته D ائمه

 هتواند از شهود باطن افراد حاصل شده باشد، ممكن است در نتيج كه مي و كفر افراد، چنان
روايات پيشين و برخي  هاما به قرين. از ظاهر حاالت آنان باشد Dحدس دقيق و قوي ائمه

رسد، مقصود اين روايات همان شهود است؛ مثالً در يكي از اين روايات  نظر ميديگر از روايات به 
. مؤمن يا كافر: كه بين دو چشم او نوشته شده است هيچ مخلوقي نيست، مگر آن«: آمده است

بنابراين كسي بر . پنهان نيست Jاين مطلب از شما پنهان است، اما از امامان خاندان محمد
: ق1404صفار، : ك.ر(» شناسند كه مؤمن يا كافر است كه او را مي آن شود، مگر آنان داخل نمي

ظاهرِ اين تعبير آن است كه در هنگام ديدنِ افراد، ). 303و  302ق، 1413؛ مفيد، 358و  354

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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  اين نوع شناخت، همان شهودي است كه از. بينند بينند كه ديگران نمي آنان چيزي را مي
  ، از باب تشبيه معقول به»نوشته بر پيشاني«رسد تعبير  آن سخن گفتيم؛ البته به نظر مي

به هنگام ديدن حسي افراد، ايمان يا كفر آنان را  D دهد ائمه محسوس است كه نشان مي
  . كنند شهود مي

بيان كردند كه ايشان  jروزي اميرالمؤمنين: در نقلي ديگر با سند صحيح آمده است
برخاست و ادعا كرد آن حضرت را در پيدا و پنهان  فردي. شناسند دوستان و دشمنان خود را مي

نيست ) ي شيعيانم(ها به خدا نام تو در ميان نام! گويي دروغ مي«: فرمود jامام. دارد دوست مي
آن مرد » .نيست و سرشت تو از غير آن سرشت است) ي آنان(ها تو در ميان چهره هو چهر
پرستم  من خدا را با واليت شما مي! اناي اميرمؤمن«: مرد ديگري برخاست و عرض كرد. نشست

: فرمود jامام» .دارم دارم كه در پيدا دوست مي گونه دوست مي و شما را در پنهان همان
بر واليت ما از تو ميثاق گرفته شده . است) شيعيان(سرشت تو از آن سرشت ! گويي راست مي«

  ظاهر تعابير). 310: ق1413 ؛ مفيد،390: ق1404صفار، (» .و روحِ تو از ارواح مؤمنان است
كرده  دهد، ايشان در همان لحظه روح و سرشت آن افراد را مشاهده مي اين روايت نيز نشان مي

  . است
الحرام، به امام   اهللا حاجيانِ بيت هدر روايتي از ابوبصير نقل شده است كه هنگام مشاهد

بل ما أكثر «: به او فرمود jامام» !كنندگان زيادند چقدر حاجيان و ناله«: عرض كرد jباقر
سپس آن حضرت در ! كنندگان زيادند و حاجيان كَمند ؛ بلكه چقدر ناله»الضجيج و أقلّ الحجيج

مقابل تعجب ابوبصير، بر ديدگان او دست كشيد و او اكثر آن جميعت را به شكل حيواناتي 
مشابه اين روايت با ). 184: 4 ق، 1379شهرآشوب،  ؛ ابن76: تا عبدالوهاب، بي ابن(مشاهده كرد 

رسد، رخدادي بوده  نيز نقل شده است كه به نظر مي jسند موثق از ابوبصير از امام صادق
الدين راوندي،  ؛ قطب184: 4 ق، 1379شهرآشوب،  ابن: ك.و ر 270: ق1404صفار، (است 
ده در روايت ديگر، اين محتوا از عبدالرحمن بن كثير از آن حضرت نقل ش). 821: 2ق، 1409
  ).358: ق1404صفار، (است 

ما چشماني داريم كه شبيه چشمان مردم نيست «: نقل شده است jچنين از امام رضا هم
: ق1414؛ طوسي، 419: ق1404صفار، (» و در آن نوري است كه شيطان نصيبي از آن ندارد

به اذن  D كنند كه ائمه شده را تقويت مي گونه روايات، برداشت ياد رسد اين به نظر مي). 245
  .آن نيستند هكنند كه ديگران قادر به مشاهد الهي حقايقي را مشاهده مي
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  شهود اعمال . 2
كه در  شود و چنان توان دريافت كه اعمال مردم بر امام عرضه مي چنين مي از روايات هم

  . ادامه توضيح داده خواهد شد، اين عرضه به صورت شهود است
: نقل شده است كه به اصحابشان فرمودند Jاددر روايتي با سند صحيح از رسول خ

گوييم و  گوييد و ما با شما سخن مي شما سخن مي. زندگيِ من براي شما موجبِ خير است«
شود؛ اگر كار نيك و زيبايي ديدم،  اعمال شما بر من عرضه مي. مرگم نيز براي شما خير است

» كنم ز خداوند طلب بخشايش ميكنم و اگر غير آن ديدم، برايتان ا خدا را بر آن ستايش مي
در يكي از روايات اين مجموعه نقل شده است كه فردي پس از اين ). 444: ق1404صفار، (

شود، در حالي كه بدن شما پوسيده  چگونه اعمال ما بر شما عرضه مي: سخن حضرت، پرسيد
يزي از خداوند، گوشت ما را بر زمين حرام كرده است؛ پس چ«: حضرت پاسخ داد! شده است؟
اعمال به آن حضرت در عالم  هاين روايت از عرض). 444ـ443: ق1404صفار، (» خورد آن را نمي

  . كند چگونگي اين عرضه سخني بيان نمي هدهد، اما دربار برزخ خبر مي
اعمال بندگان خداوند بر پيامبر  هنيز بر عرض jو امام صادق jروايات متعددي از امام باقر

، 544: 1ق، 1429كليني، (برخي از اين روايات، سند صحيح . ت دارنددالل D و ائمه Jاكرم
و ) 11و  3، 2، 1، ح428ـ427؛ 15و  6، ح426ـ425؛ 14و  9، 5، ح424: ق1404؛ صفار، 2ح

در برخي از ). 7، ح428: ق1404؛ صفار، 3، ح544: 1ق، 1429كليني، (برخي سند موثق دارند 
اعمال تأكيد شده است  هبه عنوان روز عرض» شنبه پنج«اين روايات با سند صحيح، بر روز 

» صبح«اعمال در هر  هالبته در برخي ديگر، از عرض). 2، ح427و 15، ح426: ق1404صفار، (
شهرآشوب،  ابن: ك.و ر 429: ق1404؛ صفار، 545: 1ق، 1429كليني، (خبر داده شده است 

و برخي ) 1، ح543: 1ق، 1429كليني، (سند برخي از اين روايات، موثق ). 341: 4 ق، 1379
گونه جمع كرد كه گويا  توان اين اين اختالف را مي). 6، ح425: ق1404صفار، (صحيح است 

شايد به نحو (ممكن است اين كار، يك بار . شود هاي مختلف انجام مي اعمال در زمان هعرض
  . هر هفته انجام شود هشنب در پنج) شايد به نحو اجمالي(هر روز و يك بار ) تفصيلي

اعملُوا فَسيرَى اللَّه عملَكُم و رسولُه و «: هاعمال به آيه كريم هدر برخي از اين روايات، عرض
مستند شده و بيان شده است كه خداوند شاهداني در ميان بندگانش ) 105: توبه( »الْمؤْمنُونَ

در ميان اين روايات، روايات با ). 430ـ424: ق1404؛ صفار،  543: 1ق، 1429كليني، (دارد 
كننده بر اين مطلب،  كه تعداد زياد روايات داللت سند صحيح و موثق كم نيست؛ افزون بر آن

ـــــــــــ
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عادي نيست، بلكه با توجه به شواهدي از  هكريمه، مشاهد همقصود از اين آي. بخش است اطمينان
) Dائمه(اوند، پيامبرش و مؤمنان ها توسط خد ، به شهود اعمال انسان»رؤيت«جمله تعبير 
از تطبيق ). 124 :8 ، 1374شيرازي،  مكارم ؛378 :9 ق، 1417طباطبائي، : ك.ر(داللت دارد 

شهودي انجام  هتوان دريافت كه عرضه به شيو كريمه مي هاعمال در آن روايات بر اين آي هعرض
  . شود مي

ت با صراحت بيشتري از شهود در اين روايا. روايات ديگري نيز مؤيد اين برداشت است
كاري ناپسند انجام  jيكي از اصحاب امام باقر مثالً. خبر داده شده است D اعمال توسط ائمه

چنان كه  اگر اين ديوارها، هم«: آن حضرت از درون خانه بر او نهيب زده و سپس فرمود. داد
» )در حالي كه چنين نيست(شويم  شوند، مانع ديد ما شوند، ما و شما برابر مي مانع ديد شما مي

اعمال  هبرخالف روايات قبل، اين روايت در مقام بيان عرض). 182: 4 ق، 1379شهرآشوب،  ابن(
تري در شهود اعمال دارد و چنين دانشي از لوازم مقام امامت معرفي  نيست، بلكه ظهور روشن

  . شده است
بينم،  ا را پشت سرم ميمن شم«: نقل شده است jدر روايتي با سند صحيح از امام صادق

در دو روايت ديگر با سند صحيح از ). 420: ق1404صفار، (» بينم گونه كه در مقابلم مي همان
من شما را در حالي كه در خواب هستم «: فرمود Jآن حضرت نقل شده است كه رسول خدا

نيز در ادامه در يكي از اين دو روايت، اين جمله » .بينم گونه كه در بيداري مي بينم، همان مي
كشي، : ك.و ر 421: ق1404صفار، (» خوابد خوابد، اما قلبم نمي چشمم مي«: آمده است

به ابزارهاي شهودي مجهزند كه  D گونه روايات نيز مؤيد آن است كه ائمه اين). 29: ق1409
  . امور و اعمال غافل نيستند هآنان حتي در حالت خواب، از مشاهد. اند بهره ديگران از آن بي

  اعمال هعمود نوراني و عرض

» مناري از نور«يا » عمود« هدربار jدر روايات متعدد و مستفيضي از امام باقر و امام صادق
. شود اعمال به امامان از طريق آن انجام مي هرسد، عرض سخن گفته شده است كه به نظر مي

هايي در  وجود تفاوت رسد كه با مجموع اين روايات از اين دو امام، به بيش از سي روايت مي
با  jاز امام باقر). 442ـ431: ق1404صفار، : ك.ر(دهند  محتوا، از عمودي از نور گزارش مي

شنود،  سخنان را مي) او. (سخن نگوييد) از روي ناداني(امام  هدربار«: سند صحيح نقل شده است
كند، خداوند  م ميقيا) امامت(پس زماني كه به امر ... در حالي كه جنيني در شكم مادرش است

صفار، (» نگرد به اعمال مخلوقات مي) در آن(كند كه  براي او در هر شهري مناري بلند مي
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 D در روايات برخي ديگر از ائمه). 296ـ295: 2ق، 1429كليني، : ك.و ر 437ـ436: ق1404
اي بين  له، عمود نور را وسيjبنا بر روايتي، امام رضا. توان اشاراتي به اين عمود يافت نيز مي

بيند و امام به هر دانشي نياز  خداوند و بين امام معرفي كرده است كه در آن اعمال بندگان را مي
: 1ق، 1378؛ صدوق، 528: 2، 1362صدوق، (كند  داشته باشد، از طريق آن دريافت مي

  ). 214ـ213
مجموع هاي صحيح در اين مجموعه و مستفيض بودن  با توجه به وجود روايات داراي سند

روايات اين موضوع، در اصل وجود عمود يا مناري از نور كه امام از طريق آن، برخي علوم ويژه را 
امام از اين عمود نور در  هزمانِ استفاد هاختالفاتي دربار. كند، جاي ترديدي نيست دريافت مي
براي امام  عمود هرسد به مراتب يا مراحل عرض شود كه به نظر مي شده مشاهده مي روايات ياد

اشاره داد كه از دوران جنينيِ امام شروع شده و تا به عهده گرفتنِ مسئوليت امامت تكميل 
توان دريافت كه  شده مي از مجموع روايات ياد). 442ـ431: ق1404صفار، : ك.ر(شود  مي
ن شده، اي البته برخي روايات ياد. اعمال مردم به امام است هترين كاركرد اين عمود، عرض مهم

صفار، (گيرد  كنند كه علوم ديگري نيز از اين طريق در اختيار امام قرار مي احتمال را تقويت مي
  ). 442: ق1404

  چيستيِ عمود نوراني

خداوند، عمود نور را از تمام مخلوقاتش غير از امام، «: آمده jدر روايتي از امام صادق
تواند حقيقتي مادي، مانند  چنين حقيقتي مي). 440ـ439: ق1404صفار، (پنهان داشته است 

احتمال ديگر . برخي امواج نور يا صوت باشد كه براي افراد عادي قابل مشاهده و شنيدن نيست
آن ) شهود(قادر به ديدن  D دي است كه تنها ائمهآن است كه عمود نور، حقيقتي غيرما

  . اعمال، هماهنگ است هرسد اين ديدگاه با شواهد يادشده در بحث عرض به نظر مي. هستند
كه، در اكثر روايات مربوط به عمود نور، اين تعبير تكرار شده است كه امام در  ديگر آن هنكت

در   »ينْظُرُ بِه«و  »يرَى بِه«تعابير . كند اهده ميآن عمود، اعمال بندگان خدا يا مطالب ديگر را مش
اكثريت اين روايات آمده است كه تأكيد بر آن است كه علم به اعمال از طريق مشاهده است، نه 

در عمود نوراني،  D اعمال به ائمه هعرض هشود كه شيو بنابراين اين برداشت تقويت مي. گزارش
ديدن است؛ با وجود اين، هنوز برخي جزئيات اين موضوع، مانند علت تشبيه به عمود نوراني 

  . روشن نيست
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  شهود ساير حقايق. 3
افزون بر شهود باورها و اعمال، رواياتي از شهود امور مختلفي مانند بيماري يا سالمتي افراد، 

در روايتي نقل شده . دهند ان جهان توسط امام خبر ميحوادث برزخ و قيامت و ديگر حقايق پنه
اش از  خدمت ايشان رسيد، در حالي كه رنگ چهره jيكي از اصحاب اميرالمؤمنين: است

. آن فرد از بيماري خود خبر دارد. او پرسيد هاز علت زرديِ چهر jامام. بيماري زرد شده بود
و از غم شما، اندوهگين و از  به درستي كه ما از شادي شما، شاد«: آن حضرت فرمود

» .گوييم كنيد و ما آمين مي كنيم؛ پس شما دعا مي شويم و برايتان دعا مي تان، بيمار مي بيماري
كنيم و شما آمين  گوييد، اما چگونه ما دعا مي دانستم كه چه مي«: آن فرد عرض كرد

). 260: ق1404ر، صفا(» براي ما حاضر و غايب يكسان است«: حضرت پاسخ داد» !گوييد؟ مي
در واقع پاسخِ اين استبعاد راوي بوده است كه چگونه آن حضرت، در حالي كه در  jجواب امام

گرِ اين  گويد و پاسخ امام، بيان جا حضور ندارد، از دعاي شيعيانش آگاه است و آمين مي همه
براي آنان واقعيت مهم است كه آن حضرت از احوال شيعيان خود در مناطق مختلف آگاه بوده، 

. گونه از طريق حواس عادي، ممكن نيست آگاهيِ اين. گويد كند و دعاي آنان را آمين مي دعا مي
، ظهور در آن دارد كه آنان به امور پنهان از حواس »براي ما حاضر و غايب يكسان است«تعبير 

نس و سؤال ابتداييِ امام گويا به جهت ايجاد ا. عادي، همچون امور قابل مشاهده آگاهند
در  jچيني براي بيان آن مطالب بوده است؛ مانند سؤال خداوند متعال از حضرت موسي زمينه

  ). 18ـ17: طه(وادي مقدس طوي 
به  jبنا بر اين روايت، اميرالمؤمنين. در روايتي ديگر، مشابه مطلب فوق نقل شده است

ما به بيماريِ او بيمار كه  شود، مگر آن هيچ مؤمني نيست كه مريض «: يكي از اصحابش فرمودند
كه  كند، مگر آن دعا نمي. شويم كه به اندوه او، اندوهناك مي شود، مگر آن شويم و محزون نمي مي

: گويد راوي مي» .كنيم كه براي او دعا مي شود، مگر آن ساكت نمي. گوييم مي» آمين«دعاي او را 
االماره  است كه همراه شما در دارآيا اين براي كساني ! خدا مرا فداي شما بگرداند«: عرض كردم

 jاميرالمؤمنين» انديشيد؟ چه مي) پراكنده هستند(كساني كه در اطراف زمين  ههستند؟ دربار
، 259: ق1404صفار، (» ما پنهان نيست) ديد(هيچ مؤمني در شرق زمين و غير آن، از «: فرمود
قايقي فراتر از ديد عادي ح هگونه تعابير به خوبي از مشاهد اين). 102: ق1409؛ كشي، 260
  . ها توسط آن حضرت حكايت دارد انسان

را  J، آن حضرت در فرازي ابتداي نزول وحي بر پيامبر اعظم»قاصعه«معروف  هدر خطب
كردم و  ديدم و عطر پيامبري را استشمام مي نور وحي و رسالت را مي«: اند گونه گزارش داده اين
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اي پيامبر : پرسيدم. شيطان را هنگامي كه وحي بر ايشان نازل شد، شنيدم هبه درستي كه نال
 آنچه تو. نااميد شده است خويش پرستش از كه است شيطان اين: اين ناله چيست؟ فرمود! خدا
 تو جز اين كه) نيست تو و من ميان فرقي( بينى؛ مى بينم مى من آنچه و شنوى مى شنوم، مى من

  ).301: 192ق، خ1414رضي، (»  دارى قرار خير راه بر و هستي روزي بلكه نيستى، پيامبر
وگو   السالم ساعاتي طوالني با اموات گفت در نقلي ديگر آمده است كه آن حضرت، در وادي

ديدي كه آنان با محبت،  شد، مي آشكار مي) حقايق(كرده و به راوي خبر دادند كه اگر براي تو 
). 599: 5 ق، 1429كليني، (گويند  و با هم سخن مي )اند در كنار هم نشسته(حلقه حلقه 

  . ديدند ديدند كه ديگران نمي دهد آن حضرت حقايقي را مي گونه روايات نشان مي اين همجموع
نشان داده شده  jها و زمين به اميرالمؤمنين ملكوت آسمان: كنند كه رواياتي كه بيان مي

نقل  jدر روايتي با سند صحيح از اميرالمؤمنين. تواند در اين مجموعه قرار گيرد است، نيز مي
داده نشده  Jنُه چيز به من داده شده است كه قبل از من به كسي غير از پيامبر«: شده است

رسيدن به علوم هاي  ، يا راه هاي آسمان شايد مقصود راه(ها براي من گشوده شده است  راه. است
به درستي . ام ها و فصل خطاب آگاه شده ها و بالها و نَسب ؛ به مرگ)الهي و حقايق پنهان باشد

» پس هيچ چيز از گذشته و آينده برايم مخفي نماند  كه به ملكوت به اذن پروردگارم نظر كردم؛
از تعابير ). 415ـ414: 2، 1362؛ صدوق، 201: ق1404صفار، : ك.و ر 205: ق1414طوسي، (

حقايقي بزرگ و  هها و زمين، به معناي مشاهد ملكوت آسمان هاين روايات پيداست كه مشاهد
  . الهي بوده است كه از ديد ديگران پنهان است

و كَذلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات و األَرضِ و «: در تفسير آيه jدر روايتي از امام باقر
براي او از زمين پرده برداشته شد تا زمين و «: نقل شده است) 75: انعام( » موقنينَليكُونَ منَ الْ

تا آسمان، ساكنانش، فرشتگاني كه آسمان را ) پرده برداشته شد(ساكنانِ آن را ديد و از آسمان 
» گونه به صاحب شما نشان داده شد همين. كنند و عرش و ساكنان آن را مشاهده كرد حمل مي

در روايتي با . است j، خود امام باقر»صاحبِ شما«مقصود از ). 107ـ106: ق1404 صفار،(
همين كار «: سند صحيح از آن حضرت، مشابه همين مطالب بيان شده و در پايان آن آمده است

  انجام شده jو اميرالمؤمنين Jبراي رسول خدا) ها و زمين نشان دادن ملكوت آسمان(
ملكوت  هنيز از مشاهد jدر رواياتي مستفيض از امام صادق). 205: 1، 1367قمي، (» است

در اين ). 108ـ 107: ق1404صفار، (خبر دادند  D و ائمه Jها و زمين توسط پيامبر آسمان
براي حضرت   ها و زمين ملكوت آسمان هروايات كه سند برخي صحيح است، نيز چگونگي مشاهد

ن او تشبيه شده و تصريح شده است كه اين به برداشته شدن پرده از برابر ديدگا jابراهيم

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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نيز رخ داده  D و ائمه Jاختصاص نداشته و براي رسول خدا jاتفاق به حضرت ابراهيم
اشاره به اين نكته دارد كه اين » پرده برداشتن«تعبير ). 5و  4، 2، ح107: ق1404صفار، (است 

  تند، اما در جهان وجودشود كه از سنخ امور مادي نيس مشاهده، ديدن اموري را شامل مي
  . دارند

در روايتي با سند موثق، . اند برخي ديگر از روايات به بيان موارد ديگري از شهود پرداخته
گويا به تو و رفيقت «: ضمن خبر دادن از زمان مرگ يكي از اصحابش فرمود jامام صادق

گويا به تو و «تعبير  ).265: ق1404صفار، (» يكساني قرار داريد هنگرم كه در بهشت در درج مي
. حقايق پنهان جهان آخرت است هگرِ نوعي مشاهده از سوي ايشان دربار ، بيان»نگرم رفيقت مي

به جهان ماديِ ما محدود نيست،  D دهند كه علوم ائمه چنين نشان مي گونه روايات هم اين
 D اين شواهد مؤيد آن است كه ائمه همجموع. شود بلكه حقايق جهان آخرت را نيز شامل مي

  . شوند از طريق شهود، به برخي حقايق جهان آگاه مي

  گيري نتيجه
  :شمرد گونه بر توان اين ترين نتايج اين بحث را مي مهم

هايي است كه برخي  مادي توسط قلب، يكي از شيوه شهود يا همان ديدن حقايق غير. 1
  . گيرد يقرار م D علوم بدان روش در اختيار ائمه

دهد اموري مانند باورها، اعمال و ساير حقايق جهان،  شده نشان مي مرور بر روايات نقل. 2
 D از مصاديق علوم شهودي ائمه... ها و زمين، حوادث برزخ و قيامت و مانند ملكوت آسمان

  . هستند
آور نيستند،  اگرچه برخي از اين روايات به تنهايي به جهت ضعف سندي اطمينان. 3

شهود باورها، (ديگر را تأييد كرده و در هر يك از سه موضوع محوري بحث  روايات يك همجموع
روايات معتبر و قابل توجهي نيز وجود دارد كه ترديد ) شهود اعمال و شهود ساير حقايق جهان

  . كند شده را برطرف مي ياد
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