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 مقدمه
 ایشتان  امامتت  اثبات بر محکمی دلیل امامان علمی افضلیت، شیعه علمای دیدگاه از
 ظتاهر  امتا   علت   حتدود  و ماهیتت  بحت   در شیعی اندیشمندان دیدگاه تفاوت. باشد می
 علت   و دانسته افضلیت شرط را شریعت احکا  به اما  کامل عل  ایشان از برخی. شود می
، هیت بابو  ابتن  /111ص، 1ج، تتا  بتی ، آشتو   شهر ابن).ندارند نظر مد را( غیب عل )لدنی
 معتقدنتتد دیگتتر گروهتتی( 111ص، 1ج، ق1111،  یطبرستت ؛102 و 111ص، ش1131
 افاضتی  غیتب  عل  از و بوده دارا را اللهیخلیفة مقا  خدا رسول از تبعیت به ائمه
هتا   آن چتون  و فراترند فرشتگان از ،انسان بر مالئکه سجدۀ دلیل به ایشان زیرا ،مندند بهره
 ستن   از ایشتان  علت   نیتز . ندا مقا  این دارای نیز ائمه ،اولی طریق به ،دارند غیب از اطالع
 یافتته  تنتزلل  علو  شامل ه  لذا؛ گیرد دربرمی را باطن و ظاهر که است الهی اسماء به عل 
، 1ج، ش1131، آملتی  جتوادی ).است ربانی و حقیقی علو  بردارندۀدر ه  و طبیعت عال 
 (11ص، ش1133، طباطبایی /10، صش1133، الری نجفی /21ص، 1ج و 113ص

 کته  انتد  دهکتر  استتناد  مختلت   منتاب   به را خود علو  همواره ائمه ،حال عین در
 و بتاطنی  جنبت   صترفا   ،مناب  این از برخی. است ایشان عل  بودن( عنایی)افاضی از حاکی
 هتای  صتحیفه  و هتا  کتتا   شکل بهکه  دیگر برخی و ،تحدی ، الها  مانند داشته ملکوتی
 مکترر  صتورت  بته  بیت اهل روایات در. جامعه و جفر مانند ندا ظاهری رؤیت قابل
،  ینیکل).است یافته نگارش علی خط و پیامبر یامال به جامعه و جفر که شده نقل
، استت  پیتامبر  از ایشتان  علت   بتودن  وراثتتی  بر دال مناب  این وجود( 112، 1 جتا،  بی
 شتد  خواهی  شدگان هالک از ،بگویی  سخن خود رأی بر بنا اگر: فرمودند ائمه که چنان ه 

 و هاست آن در ها دانش اصول که رسیده ما به خدا رسول از پدرانمان از آثاری ولیکن
، 1ج، ش1132، صتفار ).استت  مردمان  گنجین نقره و طال که همچنان ماست گنجین ها  آن
      (111ص

 منبت   دو ایتن  تفتاوت  بیان و محتوا تبیین، جامعه و جفر دربارۀ مقاله این اصلی محور
 دو یتا  هستتند  کتتا   یک عنوان دو جامعه و جفر آیا که است این اساسی سؤال و است
 در دارند؟ ه  با هایی تفاوت چه کتا  دو این محتوای ،صورت این در ند؟ا مستقل کتا 
 در و شتده  نگاشتته  ها دانشنامه برخی در مقاله و محدود کتا  چند ،سؤاالت این بررسی
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 ایتن  از برختی  در. استت  گردیتده  اکتفا رجالی و سندی بررسی به عمدتا  ،احادی  تبیین
( 11ص، 1130، بتاجگیران  زاده حسین)نموده رد را جامعه و جفر کتا  دو استقالل ،مناب 
 دلیتل  بتدون  ادعتایی  ائمه جفر کتا  به جفر عل  انتسا  که ندا قائل دیگر بعضی و

 بته  را علتو   ایتن  انتسا  که مواردی در یا( 133ص، 10ج، ش1131، عادل حداداست.)
، ش1133، بجنتوردی  موستوی .)انتد  ننموده ذکر مدعا این بر دلیلی ،اند دهکر بیان ائمه
 از انتستا   ایتن  نمودن مدلل بر عالوه دارد سعی حاضر مقال  در نگارنده( 133ص، 13ج

 متورد  عقلتی  رویکرد با را لهمسئ این ،موارد برخی در ،حدیثی و نقلی رویکردهای طریق
 .  دهد قرار بررسی

 اصطالح و لغت در جفر
 و بزغالته  بته  یتا  چهارماهه بز بچه به لغت در و دارد زیادی کاربردهای عربی زبان در جفر
 بته  گتاهی ( 113، ص1ج ق،1133اثیر،  ابن).گویند می بخورد غذا و شود بزرگ که ایبرله

، طریحتی ).گوینتد  می، بنویسند چیزی آن بر که پوستی هر یا بز و میش و گوسفند پوست
 پوست جنس از ای جعبه یا نشده پر کهاست  چاهی معنای به نیز( 113، ص1ج. ق1113
  ( 111ص، 1ج، ق1111، منظور ابن).ندارد چو  که

 بیتت  اهل نزد که شود می گفته مخصوصی کتا  یا کتب به ،روایات اصطالح در جفر
، گوستفند  مثل حیواناتی پوست بر علی خط و اکر  رسول امالی به و است پیامبر
 استت  شتده  ذکتر  ستنی  و شیعه روایات در مطلب این است. شده نگاشته شتر و گاو، بز

 ایشتان  و کرد می امال را مطالب خدا رسول بر جبرئیل که شده نقل سلمه ا  از که چنان
 روایتت  در نیتز  (113، صق1111، مغازلیال ابن).فرمود می امال علی برای را مطالب
 نمتود  دعوت را علی ،من  خان در اکر  پیامبر که شده گزارش سلمه ا  از مشابهی

  (121، ص1ج، ش1132، صفار).فرمود امال وی بر را زیادی مطالب و
 ترکیتب  طریتق  از کته  شتود  متی  گفتته  غریبته  علو  از عی نو به ،دیگر اصطالحی در جفر

، اخالطتی ).کترد  پیتدا  عل  آینده و گذشته حوادث به توان می حروف آن اعداد و حروف
 طتور  همان که شده گفته عل  این توضیح در( 1، ص10330ۀ شمار، دهدار /11تا، ص بی
 از و( ذهنتی  وجود)معنا به لفظ از و( لفظی وجود)لفظ به( کتبی وجود)خط از توان می که
 کلمات ،کتبی وجود همان از توان می، یافت داللت( خارجی وجود)خارجی شیء به معنا
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، 11131ۀ شتمار عربی،  ابن /11تا، ص ، بیاخالطی).کرد پیدا راه آن باطنی و غیبی معانی به
 در معتانی  و الفتا   این حقیقی واض  و هستند واحد شیء ظهورات هااین زیرا( 102ص

 داللت پس( 11: بقره).آموخت آد  به را اسماء کل که است متعال خداوند ،انسانی مظاهر
 بتر  امتر  این و است ذاتی و طبعی داللت بلکه ،نیست وضعی داللتها  آن معانی بر الفا 
 بتا هتا   آن ترکیتب  و ابجتدی  حتروف  نوشتن با حال. است منطق و نحو علما نظر خالف

 سخن این شاهد .کرد کش  را ای پیچیده روابط توان می ،خاص های جدول در اعدادشان
 آن بترای  خاصتی  تعداد که شده نقل روایات و ادعیه کتب در فراوانی اذکار که است این
تتا،   ، بتی کلینی).کند می ظاهر را مخصوصی آثاری ترکیب این رعایت و است گردیده بیان
 بتر  اعتداد  و حتروف  این داللت کامل درک البته( 111ت113 و 111ت111 و 111، ص1ج

 دو در ،وجتود  مراتتب   هم در آن از استنتاج و عل  این اصول فه  و آن حقیقی مدلوالت
 و اکتر   پیتامبر  به مختص که است کامل طهارت داشتن مستلز  ،صعود و نزول قوس
 أَسْتمَعُهُ ْ  وَ یوُلْتدِ  أَکْبَرُ یابْنِ یعَلِ» :فرمود کاظ  اما  که چنان، باشد می ایشان بیت اهل
 أَوْ ینَبِت  إِلَّتا  هِیت فِ نْظُرُی سَیلَ وَ الْجَامِعَةِ وَ الْجَفْرِ کِتَا ِ یفِ یمَعِ نْظُرُی یلِأَمْرِ أَطْوَعُهُ ْ وَ یلِقَوْلِ
 ،همته  از و متن  گفتار به نسبتها  آن نیشنواتر و فرزند نیتر بزرگ یعل پسر :  ینَبِ یوَصِ
 کست   و است کیشر جامعه و جفر به کردن نگاه در من با، است من دستور  یمط شتریب
 /11، ص1ج، ش1131، بابویته  ابن).«باشد غمبریپ وص  ای امبریپ مگر کند ینم نگاه آن در

 کتس  هیچ که نیست معنا این به معصو  سخن این( 10، ص12 جق]ال [، 1101، مجلسی
 کته  انتد  کرده ادعا ائمه اصحا  از تعدادی چراکه ؛کند نگاه ها کتا  این ظاهر به تواند نمی
 ینهمت  در فریقین منظر از آن محتوای و جامعه» بح : ک.ر)اند دیده را ها صحیفه این متن
 علت   حیطت   در تنهتا  هتا  کتتا   ایتن  علت   حقیقتت  کته  معناستت  ایتن  بته  بلکته ( «مقاله

 از ای رقیقته  و رشتحه  را ختود  های دانسته ،عرفان اهل از متبحران و است معصومین
ۀ شتمار ، دهتدار  /102ص، 11131ۀ شتمار عربتی،   ابن).دانند می بیت  اهل عل  دریای
، 1ج، ش1131، آملتتی زاده حستتن /332ص، 13ج، ق1102، شوشتتتری /1، ص10330
 (111 و 131ص

  شیعه منابع در جفر اقسام
       :اند از که عبارت دهش معرفی احادی  در جفر از مختلفی اقسا 
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 وْ یت الْ هَذَا حَةَیصَبِ الْجَفْرِ کِتَا ِ یفِ نَظَرْتُ یإِنِّ: »فرمود صادق اما : جفر کتا  الف.
 وْ ِیت  إِلَت   کُتونُ ی مَا وَ کَانَ مَا عِلْ ِ وَ ایالرَّزَا وَ ایالْبَلَا وَ ایالْمَنَا عِلْ ِ عَلَ  الْمُشْتَمِلُ الْکِتَا ُ هُوَ 
 استت  کتتاب   آن و ستت  ینگر م  جفر کتا  در امروز صبح: فرمود صادق اما : امَةیالْقِ
 امتت یق روز تتا  آینتده  و گذشتته  علت   و ،بزرگ مصائب و ایبال و ایمنا عل  بر مشتمل که
 (112، ص11 جق]الت [،  1101، مجلستی  /111ص، 1ج، ش1131، هیبابو  ابن)«.باشد می
    .برند می کار به را جفر کتا  لفظ صراحت به اما 

 یأَ وَ قُلْنَتا  قَالَ ضَیالْأَبْ الْجَفْرَ یعِنْدِ إِنَّ»: فرمود صادق اما  :(سفید)ابیض جفر ب.
 وَ  َیإِبْترَاهِ  صُتحُ ُ  وَ سَت  یعِ لُیت إِنْجِ وَ مُوسَت   تَتوْرَا ُ  وَ دَاوُدَ زَبُورُ یلِ فَقَالَ قَالَ هِیفِ ءٍ یشَ

 کته  پرسید راوی، است من نزد ابیض جفر که فرمود صادق اما ...: و الْحَرَا ُ وَ الْحَلَالُ
 تورات، ابراهی  صح ، داوود زبور آن محتوای: فرمود اما  دارد؟ وجود آن در چیزی چه

 ؛113تت 111، ص1جتتا،   ، بتی کلینتی )«.باشتد  متی ... و حرا  و حالل، عیسی انجیل، موسی
 شترح  در (130 و 111، ص1ج، ش1132، صفار /13، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی

 جتنس  از مخزنتی  عنوان به پوست این که دکر استنباط را احتمال دو توان می روایت این
 پوستت  ایتن  روی بتر  استت  محتمتل  اینکته  یتا  ،دربرداشتته  را گذشتته  انبیاء کتب، چر 

 شترعی  قواعتد  بته  آن از بخشتی  کته  استت  شتده  نگاشتته  گذشتته  انبیاء کتب محتویات
 الهتی  علتو   و آینتده  و گذشتته  وقای  دیگر های بخش در است ممکن و یافته اختصاص

 . باشد دهش ثبت
 قُلْتتُ  قَتالَ  الْتأَحْمَرُ  الْجَفْترُ  عِنْتدِی » :فرمود صادق اما  که( سرخ)احمر جفر ج.
 یفْتَحُتهُ  لِلتدم ِ  یفْتتَحُ ها  آن  ذَلِکَ وَ السِّلَاحُ قَالَ الْأَحْمَرِ الْجَفْرِ فِی ءٍ شَی أَی وَ فِدَاکَ جُعِلْتُ
 چته  پرسد می است، راوی من نزد سرخ جفر: فرماید می اما :  لِلْقَتْل السمی ِ صَاحِبُ
 ختدا  رستول  ستالح  آن در: دهتد  متی  پاس  حضرت دارد؟ وجود سرخ جفر در چیزی
، 1ش، ج1132صتفار،  )«.کنتد  متی  بتاز  جنگیتدن  برای را آن قائ  حضرت  و دارد جای
 جفر، این در که است آمده روایات در( 13، ص13ق]ال [، ج1101مجلسی،  ؛111ص

 بیترون  ستالح  آن نکنتد،  قیتا   بیتت  اهتل  قتائ   تتا  و دارد جتای  خدا رسول سالح
مفیتد،   /13ص، 13ق]ال [، ج1101، مجلسی /111ص، 1ش، ج1132صفار، .)آید نمی
 علتی  کته  شتده  نقتل  صتادق  اما  از حدیثی در( 133ص، 1ق]ال [، ج1111
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 نمتود،  متی  متدارا  ایشان با و کرد می رفتار عر  با بود سفید جفر در که علمی با مطابق
مجلستی،  .)کنتد  متی  عمتل  عر  میان در است سرخ جفر در آنچه طبق بر ما قائ  ولی
 نگهتداری  برای مخزنی ه  جفر این رسد می نظر به لذا( 113ص، 11ق]ال [، ج1101
 شتده  نگاشتته  آن در فتتن  و مالح  و جهاد به مربوط علو  ه  و باشد پیامبر سالح
 .است
 جِلْتدُ  هُتوَ  فَإِنَّمَتا  الْجَفْرِ یفِ قَوْلُهُ أَمما وَ» :فرمود آن دربارۀ صادق اما  که ثور جفر .د
 پوستت  ،جفتر : امَتةِ یالْقِ وْ ِی إِلَ  هِیإِلَ النَّاسُ حْتَاجُی مَا عِلْ ُ وَ کُتُبٌ هِیفِ کَالْجِرَا ِ مَذْبُوحٍ ثَوْرٍ

 مَشتک  آن به مرد  عمو  که باشد می پوست جنس از ظرفی مانند و است گاو شدۀ دباغی
 آن بته  امتیق روز تا مرد  که است حرا  و حالل از علومی و ها صحیفه آن در. گویند می
 (131، ص13 جق]ال [، 1101، مجلسی)«.دارند اجیاحت

 نگهتداری  بترای  هایی کیسه صرفا  ها پوست این بقی  ،جفر کتا  از غیر معتقدند برخی
 شتامل  ابتیض  جفتر  کته  ای گونته  به هستند خدا رسول از میراثی وسایل یا ها صحیفه
 جلتد  عنتوان  بته  ثور جفر و پیامبر زره و سالح شامل احمر جفر و مقدس های کتا 
، برکتات ).دارنتد  قترار  آن داختل  در احمتر  جفتر  و ابتیض  جفر که باشد می ها این اصلی
 پوستت )ثتور  جفتر  همان را ابیض جفر ،شیعه یعلما از برخی البته( 11ت11، صق1111
 بته  را جفتر  کتتا   ایشتان  البتته . است کتب نگهداری مخزن که دانند می( گاو شدۀ دباغی
 .استت  شتده  ذکتر  واق  بیانگر حقیقی احکا  ،آن در که پذیرد می مستقل کتا  یک عنوان

 نتیجته  تتوان  متی  فتوق  احادیت   به توجه با اما( 30ت13ص، 1جق] [، 1101، مجلسی)
 خاصتی  اشتیاء  و کتتب  نگهتداری  بترای  مخزنی عنوان به ه  ها پوست این از که گرفت

 عنتتوان بتته هتت  و شتتده متتی استتتفاده ختتدا رستتول شمشتتیر و لبتتاس و زره همچتتون
 گذشته در زیرا، نگاشتند میها  آن بر را پیامبر از میراثی علو  ائمه که هایی صحیفه
 حیوانتات  پوستت  از ،باشتد  داشتته  بیشتتری  دوا  خواستتند  متی  که مطالبی نگارش برای

 درجهتا   آن در کته  استت  علتومی  تنوع از حاکی ها پوست این تنوع لذا. کردند می استفاده
 نتوزده  آن در کته  استت  ای صحیفه من نزد همانا: فرمود باقر اما  که چنان ،است شده

، 1ج، ش1132، صتفار ).استت  رستیده  ارث متا  بته  ختدا  رسول از و باشد می صحیفه
 (11ص، 13جق]ال [، 1101، مجلسی /111ص
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  شیعه روایات در جفر محتوای
 علتی  خط و اکر  رسول امالی به شیعه مکتو  میراث عنوان به که کتبی ازجمله
 مطالب آن اقسا  و محتوادربارۀ  ،شیعه حدیثی مناب  در که است جفر کتا  ،یافته نگارش
 در امتا ( 110ص، 1جتتا،   ، بیکلینی).کند می اثبات را آن وجود اصل که دهش نقل مختلفی
 :کرد بندی جم  دسته سه در را شیعه روایات توان می آن محتوای با 

 شترای   و احکا  به عل ، جفر عل  که دارند اشاره نکته این به احادی  اول دست  .الف
 بتوده  بتز  یتا  گوسفند پوست روی بر عل  آن نگارش، جفر به آن نامگذاری دلیل و است
 متن  نزد ابیض جفر: است آورده صادق اما  از العالء ابی بن حسین ،روایتی در. است
 حتالل  و ابراهی  صح ، عیسی انجیل، موسی تورات، داوود زبور آن در و است موجود

( 13، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /113، ص1جتا،  ، بیکلینی.)دارد وجود ...حرا  و
 میتان  بته  ستخن  جفتر  از حسن اوالد: که شده روایت کوفی ابوالقاس  از دیگر حدیثی در

 صتادق  حضترت  بته  خبتر  ایتن  که هنگامی. ندارد اصلی و نیست چیزی گفتند و آوردند
 کته  متیش  پوستت  و بتز  پوستت : هستتند  پوستت  تا دو: فرمود حضرت آن، شد گزارش
، صتفار ).ختراش  دیت   حتتی  استت  موجود چیز همهها  آن در که هایی نوشته از سرشارند
 (13، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /133، ص1ج، ش1132
 و حوادث از تلویحا  که شده معرفی جامعه از غیر جفر عل  ،روایات دو  گروه در ب.
 و جفتر  بتا   در را طتوالنی  روایتت  صتادق  اما  از ابوبصیر. دهد می خبر غیبی امور
 هتر  به عل  و احکا  را جامعه محتوای ،آن در که کند می نقل فاطمه مصح  و جامعه
 از رنت   سترخ  استت  ظرفتی : فرماید می جفر مورد در اما ،کند می معرفی حرامی و حالل
، 1جتتا،   ، بیکلینی).دارد وجود ایشان اوصیای و پیامبران عل  ،آن در که شده دباغی پوست
 (13، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /111ص

. دارنتد  تصریح ،است مالح  و غیبی اخبار حاوی جفر اینکه بر روایات سو  گروه .ج
 شتده  دبتاغی  پوستت  کته  استت  جفر ما نزد: فرمود باقر اما  که است آمده روایتی در

 روز تتا  آینتده  و حال،  گذشته وقای  و شده نوشته ه  آن های ساق روی بر حتی که است
 ،ق1111، طوستتی /133، ص1ج، ش1132، صتتفار.)استتت گردیتتده ثبتتت آن در قیامتتت
 صتادق  امتا   ،دیگتری  حتدی   در( 13، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /133ص
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 علت   و بالیتا  و منایتا  عل  بر مشتمل است کتابی آن و نگریست  جفر در امروز: فرماید می
 داده اختصتاص  ائمه و محمد به را عل  این خداوند که قیامت روز تا آینده و گذشته
، فتتیض /112، ص11 جق]التت [، 1101، مجلستتی /133، صق1111، طوستتی).استتت
 (112، ص1ج، ق1103
  سنت اهل دیدگاه از جفر

 ،جفتر  خصتوص  بته  و بیتت  اهتل  علمی میراث با مواجهه در سنت اهل دانشمندان
 .اند دهکر ارائه را متفاوتی های دیدگاه

 نوشتت   هتیچ  علتی  حضترت  گویند می و گشته منکر را میراثی چنین برخی الف.
 کته  انگشتت  یتک  ۀانتداز  بته  کتوچکی   ورقت   مگر نکرده دریافت پیامبر از را خاصی
 داشتته  متی  نگته  شمشتیرش  غتالف  در را نوشتته  آن و بتوده  کوتتاه  جملت   سته  محتوی
 (132، ص1ج، ق1101، بخاری).است
 امامتان  علمتی  ضتع   نشتان   را آن اما ،پذیرفته را ها کتا  این وجود دیگر برخی .ب
 ابوحنیفته  همچتون . آورند می دسته ب کتا  روی از را علمشان ایشان که کنند می تفسیر
 صتادق  جعفتر : گفتت  متی  زیترا  ،دانستت  متی  صتادق  امتا   از اعلت   را خود که

 نظتر  ختود  اجتهتاد  و رأی بتا  متا  اما ؛کند می اخذ را علمشها  آن از که دارد هایی صحیفه
 ( 133، ص11ج،  1233، عساکر ابن /113، ص1ج، ق1101، جرجانی.)دهی  می

 دائمتی  مصتاحبت  علی معتقدند عامه فراوان روایات بر تأکید با دیگر گروهی. ج
 از ،متعدد و مشابه روایات در. است نگاشته می را ایشان سخنان و داشته خدا رسول با

 او نتزد  علی و آورد را ای شده دباغی پوست اکر  رسول که شده نقل سلمه ا  و عایشه
 هتای  قستمت  همت   کته   جایی تا نگاشت می علی و فرمود می امال را مطالبی پیوسته و بود

 /13ص، 11ج،  1001، نستایی ).گردیتد  پتر  آن هتای   ستاق  حتی و پوست بیرون و داخل
  (111، ص1ج، ق1111، بیهقی

 .انتد  کترده  بیتان  خاصتی  اتیت نظر هتا کتا  این مطالب با  در سنت اهل دانشمندان
 جمی  آن در که( وجهه اهلل کر )علی از است کتا  دو جامعه و جفر: نویسد می جرجانی
 هتا کتا  آن واسط  به او اوالد و شده ذکر حروف عل  طریق به جهان انقراض تا حوادث
 علتی  اما : است آورده نیز قندوزی( 11، ص3ج، ق1111، جرجانی).کردند می حک 
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 ایشتان  سخن به دارد اشاره امر این و است برده ارث به پیامبر از را حروف اسرار عل 
 کستی  اولتین  علتی  و« .بالبا  فعلیه العل  اراد فمَن بابها علی و العل  مدینة انا: »فرمود که

 و حروف اسرار با  در را جام  جفر و نمود وض  اسال  در را صددرصد مرب  که است
 بتا  عربی ابن (122ت123، ص1ج، ق1113، قندوزی.)کرد نگارش آخرین و اولین حوادث
 دانستته  اکر  رسول جنا  از حروف عل  وارث را علی ،فوق حدی  بر استدالل

 علت   از ای رشتحه  خودش عل  که است معتقد و داند می عباس ابن را سخن این راوی و
 (113ص، 11131ۀ شمارعربی،  ابن).است ابیطالب نب علی
 کته  هستتند  متدعی  ای طائفه و است صادق اما  به منسو  جفر که شده گفته نیز
 پوستت  روی بتر  اعظ  بسط طریق بر را گانه 13 تهجی حروف ابیطالب بن علی اما 

 در را آنچته  ختاص  الفتا   و معین شرایط و مخصوص طرق به ،آن از تا داد قرار جفری
 از را آن بیتت  اهل که است علمی این و نماید استخراج ،است ثبت قدر و قضا لوح

 آنتان  روش و اند برده ارث به ایشان از نیز اولیا و مشای  برخی و اند برده می ارث همدیگر
 بتر  کته  شتده  گفتته  و انتد  کترده  می پنهان دیگران از کامل صورت به را آن که بوده چنان

 آن ختروج  که مهدی مگر ،باشد داشته کامل تسلط تواند نمی کسی کتا  آن حقیقت
 تفتتازانی ( 112، ص1جو  121ص، 1جتتا،   ، بیخلیفه حاجی).است انتظار الزمان آخر در
 ضتد  بر جامعه و جفر که نوشت آن آخر در ،مونمأ عهدنام  پشت بر رضا اما : گوید 

، 1ج، ق1101، تفتتازانی ).مانتد  نخواهتد  ختود  عهد سر بر مونمأ که یعنی ؛دارد داللت آن
 علت   ،آن در و استت  صتادق  جعفتر  اما  از عل  این اصل که شده نقل نیز( 133ص

 بوده موجود خصوصا  ایشان از برخی بر و عموما  بیت اهل بر آینده وقای  و حوادث
 واقت   اولیتا  بترای  که کرامتی و کش  طریق به او بیتِ اهل و جعفر برای عل  آن و است
 ای گوستاله  پوستت  در جعفتر  نزد مکتوبی صورت به کتا  آن. است شده واق  ،شود می
 استت  گذارده جفر را آن نا  و کرده روایت را آن( زیدیه بزرگان از)عجلی هارون که بوده
 (333ت333، ص1ج،  1003، خلدون ابن).بود شده نگاشته آن بر که پوستی اس  به

  جفر روایات ارزیابی
 های دیدگاه شیعه دانشمندان ،ها آن ارزیابی و تبیین و جفر به مربوط روایات با مواجهه در

 :از دان عبارت که اند کرده طرح را متعددی و مختل 
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 محتتوای  امتا  ،اند دانسته مستقل کتا  دو را جامعه و جفر اگرچه ایشان از برخی .الف
نظریته را   این و اند نموده معرفی قیامت روز تا شریعت احکا  هم  به عل  را کتا  دو هر
 رد ،انتد  کترده  تعریت   حروف و اعداد طریق از غیبی امور به عل  را جفر دیگر برخی که

  /121 و 111 ،111، صق1101، امین)1.اند دانسته شیعه بر تهمتی را ایشان ادعای و نموده
 دیگتر  برختی ( 313 و 313، ص1ج، ش1131، اردبیلی مقدس /101، صق1111، مغنیه
 کته  دانستته  الطتائالت  ازجملته  را ادعتا  ایتن  و شده خارج انصاف حد از شان داوری در

 .انتد  دهکتر  طترح  را آن مترد   کتردن  سرکیسته  بترای  شیادان و نیست شرع و عقل مطابق
  (1112، ص1ج، ش1131، سجادی)

 تقابتل  قرینت   کته  معتقدند روایات بررسی در علما از دیگر برخی ،ایشان مقابل در .ب
 کته  داردهتا   آن در شتده  طرح موضوعات تفاوت بر داللت، روایات در جامعه و جفر میان
 در اینکته . بود خواهد آن از غیر حتما  جفر کتا  ،باشد احکا  بر مشتمل جامعه کتا  اگر

 ایتن  بتر  داللت اند، دهکر معرفی گذشته اوصیاء و انبیا عل  را جفر محتوای ،روایات برخی
 وجتود  با البته. است شده نمی محدود شریعت ظاهری احکا  به گذشته انبیاء عل  که دارد
 محتتوای  به نسبت اطالعی هیچ ،شرعی احکا  بر جفر شمول عد  و جامعه از جفر تغایر
، ق1111، برکتات ).استت  معصتو   امتا   علت    حیطهت  در لهئمس این زیرا، نداری  آن
 (30 و 11ص

 در اینکته  صرف به عقل گذاشتن مسکوت زیرا ،رسد می نظر به نقد قابل فوق دیدگاه
 دربتارۀ  کته   همچنان. نیست موجهی دلیل ،است نیامده جفر برای تفصیلی و شرح ،روایات
 ،نشتده  گفتته  سخن تفصیل به روایات در نیز اما  عل  مناب  سایر و الها  و وحی حقیقت

 بستیاری  عقالنتی  هتای  کوشتش  ،عمیتق  مفاهی  این بهتر درک برای اسالمی فیلسوفان اما
   .اند داشته مبذول
 ازجمله کهاست  جفر عل  شامل جفر کتا  معتقدند شیعه علمای از دیگری  دست .ج
، وجتودی  ستع   به بستگی آن صحت بارۀدر داوری و عل  این فه  اما. است غریبه علو 
 بته  رستد  چته  دانشتمندان  عمو  دسترس از عمال  لذا. دارد فرد فه  مراتب و نفس تزکی 
، ش1131، عطتاری  /113 و 111، ص11ج، ق1113، حستینی ).استت  ختارج  مرد  عوا 
 (11، صتا بی، اخالطی /1ص
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 کتا  گفت توان می ،گذشته احادی  ظاهری تعارض رف  و علما آرای بندی جم  در
 ت گذشتت هتا   آن ذکتر  کته  ت جفر اقسا  سایر از ائمه علو  مناب  از یکی عنوان به جفر
 طتور  بته . دربردارد را متعددی موضوعات که شود می شمرده مستقل کتابی و بوده متمایز
 آن فصتول  سایر و بوده شرعی مسائل و احکا  بر مشتمل کتا  این ابوا  از برخی ،قط 
 کته  استت  جفتر  عل  و غریبه علو ، علو  آن از یکی. است یافته اختصاص دیگر علو  به
هتا   آن احکتا  ، آینده و گذشته حوادث از اطالع بر عالوه خدا اذن به ،آن طریق از توان می
 .دکر استخراج نیز را

 علت   و جفتر  کتتا   بتین  نسبتی هیچ معتقدند که علما از گروهی بدبینان  دیدگاه البته
 در فراوانتی  شتواهد  ،گذشتت  که چنان زیرا، نیست پذیرش قابل چندان ،ندارد وجود جفر

 ایتن  از اطتالع  عد ، ایشان بدبینی دلیل شاید. دارد داللت امر این بر سنی و شیعه روایات
 علت   این به عال  را خود، دروغ ادعاهای طرح با که است بوده افرادی استفادۀ سوء و عل 

 هتر  از استتفاده  ستوء  امکتان  کته  درحالی. اند کرده جم  خود دور را مرد  و کرده معرفی
 دارای جفتر  علت  . نتدارد  داللتت  عل  آن بودن کاذ  بر استفاده سوء و دارد وجود علمی
 بته  و اجمال نحو به آینده و گذشته وقای  به توان می آن در تبحر با که است متقنی اصول
 فهت   بته  بستتگی  آن تفصتیل  یا اجمال اما ،گردید عال  خداوند ارادۀ از مستقل نه اهلل اذن
 .  دارد وی باطنی و قلبی طهارت از برخورداری، او وجودی  سع، فرد

 نتزد  در جفتر  صتحیف   همتان  دقیقتا   جفتر  علت   که نظر این گفت توان می کههمچنان
 آن استماعیلیه  و زیدیته  مانند ها فرقه برخی که باشد می گزاف ادعایی ه ، است ائمه
، خلتدون  ابتن ).کننتد  اثبتات  عشتری  اثنتی  شیع  مقابل در را خود حقانیت تا  دهکر طرح را

 متأثور  جفر کتا  اند نکرده ادعا عل  این متبحران که درحالی( 333ت333ص، 1ج،  1003
 علتی  از منقتول  جفتر  عل  این اصل گویند می بلکه است رسیده ایشان به علی از

 ( 1، صق1121، طلحه ابن).است
 الهتی  ای صتحیفه  جفتر  صحیف  که رسید نتیجه این به توان می گذشته مطالب براساس

 عل  شامل عظی  کتا  این ابوا  از بخشی و دارد اختصاص اطهار ائمه به که است
 همته  سرچشم  که است این مسئله این دلیل ؛است حروف و اعداد عل  که شود می جفر
 اوصتیا  و انبیتا  کتتب  به علو  این استناد تاری  طول در اما ،هستند الهی انبیاء بشری علو 
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  ،       رازى ).استت  گردیده ابداع ایشان توسط که بشری صنای  برخی مانندشده،  حذف ایشان
    (131 ص  ،  ش    1131  ،        ابوحات 

 صتورت  ظتاهر  بته  کتری   قترآن  همانند جفر کتا  که معتقدند عل  این در 1متبحّران
 تنتزل  مختل  عوال  در آن حقیقت و است حس عال  ورای آن نزول مبدأ اما ،دارد حسی
 شتتده ظتتاهر لفظتتی و کتبتتی وجتتود صتتورت بتته متتاده عتتال  در اینکتته تتتا یافتتته
 قترآن  آیات از مندی بهره که طور همان لذا( 11ت10، ص3ج،  1231، صدرالمتألهین).است
 بیتت  اهل روایت بر بنا و است چنین این نیز جفر فه  ،دارد بستگی مخاطب فه  به

 اشتکال  این توان می سخن این با نیز. است مطهر خاندان این فرد آخرین نزد جفر حقیقت
 ای صتحیفه  در قیامتت  روز تا آینده و گذشته حوادث کل چگونه که گفت پاس  را مقدر
 شتمار بتی  هتای بطتن  دارای امتا   علت   منبت   عنتوان  بته  قترآن  کههمچنان. گیرد می جای
 منتاب   ستایر ( 123ص، 11جق]الت [،  1101، مجلستی  /13، ص1ج  ،   تا    بی  ،       بحران )است
 متعتال  خداوند تعلی ، کتب این الفا  منب  زیرا، هستند ویژگی همین دارای نیز ایشان عل 
 وحتی  صورت به چه خالق کال  و شده نگاشته علی خط و پیامبر یامال به که است
، آملتی  جتوادی .)استت  بسیار تنزالت و نامتناهی مراتب دارای ،بیانی وحی یا باشد قرآنی
 بته  قترآن  عظی  معانی که گونه آن لذا( 11، صش1133، عابدی /111، ص1ج، ش1131
 کتتا   در هت   قیامتت  روز تا حوادث کل ،گرفته قرار« الدفتین بین» در یافته تنزل صورت
 ختدا  پیتامبر . هستتی   انبیتا  وارثان ما: »فرمود صادق اما . است شده گنجانده جفر
  کلمت  هزار ،ای کلمه هر از و آموخت او به کلمه هزار و پوشانید ای پارچه در را علی
 (111، ص10جق]ال [، 1101، مجلسی)«.گردید گشوده دیگر

 را علتی  کته  قنتدوزی  و عربتی  ابتن  جز به اینکه سنت اهل نظر نقد در دیگر نکت 
 صتادق  امتا   و علتی  اما  به را جفر کتا  دیگران ،اند برده نا  پیامبر از عل  وارث
 کته  چنتان  اوال  کته  درحتالی ، انتد  نکترده  ذکتر  پیتامبر  از میراثی سنت را وآن کرده منسو 
 بته  را علتومی  ،گوناگون موارد در اکر  پیامبر که شده نقل سنت اهل مناب  در ،گذشت

 مختلتت  هتتای پوستتت بتتر راهتتا  آن علتتی و فرمتتود امتتال علتتی حضتترت
 مناب  در ثانیا  و( 111، ص1ج، ق1111، بیهقی /13ص، 11ج،  1001، نسایی)نگاشت می
 که شده معرفی علی اما ها  آن کاتب و رسول حضرت هامتن این ۀکنندامال ،شیعه
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 .  است رسیده ارث صادق اما  به نسل به نسل
 فریقین منظر از آن محتوای و جامعه
 اهتل  و شتیعه  روایتات  در که است ای صحیفه ائمه علو  مکتو ِ مناب  از دیگر یکی
 ستبعون  طولهتا  صحیفة»، «کثیر عل  فیها»، «جامعه» مانند مختلفی اوصاف و الفا  با ،سنت
 کتتا  »، «ابیطالتب  بتن  علتی  خطه و اهلل رسول امالء هذه»، «عظیما  مدروجا  کتابا »، «ذراعا 
، 1ج، تتا  بتی ، کلینتی  /130، ق1103، نجاشی.)است شده توصی « عتیقة صحیفة» و« علی
 (231، ص1ج، ق1111، عبتدالبر  ابتن  /11 و 11، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /133
 کته  است امر این گویای ،دارد نا « جامعه» که عظی  مجموع  این وص  در عبارات تعدد
 شتده  گنجانده آن در الهی و اسالمی های دانش مختل  ابعاد در عظیمی معارف و حقایق

 حقیقتت  همان: فرمود حسن اما  که همچنان. است الهی علو  هم  جام  ،کتا  آن و
 و ماستت  نتزد  جزئیاتش هم  با عل  مجموع  کل و هستی  عل  اهل ما و ماست نزد عل 
 رستول  یامتال  به ما نزد ،خراش یک  جریم حتی ،شود می حادث قیامت روز تا آنچه هر
ق]الت [،  1101، مجلسی /131ق] [، 1111، مفید).است مکتو  علی خط و اهلل
 (100، ص11ج

 اصتحا   ستؤاالت  بته  پاست   در ائمه که است این صحیفه این وجود دلیل ترین مه 
 حکت   ختدا  احکتا   غیر به یا داشته امامت ادعای یا که مخالفانی با احتجاج در و خویش
 براستاس  ایشتان   علت   کننتد  ثابتت  تتا  کترده  استتناد  صتحیفه  این به کرلات به ،نمودند می

 ارث ایشتان  بته  خدا رسول از که است کاملی عل  بلکه ،نیست ظنی امور و حدسیات
 نفتر  هشت که اند داده قرار ایشان رؤیت معرض در مستقیما  را آن نیز گاهی. است رسیده
 :از نتد ا عبتارت  نفتر  هشتت  ایتن . اند دیده را جامعه یا علی کتا  مستقیما  که اند کرده ادعا

 بتن  فضتل ، اعین بن عبدالملک، اعین بن ، زرار شبل بن یحیی، مسل  بن محمد، ابوبصیر
. ندا اما  مخالفان از عتیبه بن حک  و ائمه اصحا  از که عبداهلل ابی مولی معتب، کثیر
 کتتا   دربتارۀ  ایشان که نموده حدی  نقل ائمه از دیگر راوی 130 ،افراد این جز به

 حتر  /31 و 112، ص3ج، تا بی، کلینی).اند گفته سخن مشابه صفات و خصوصیات با علی
، نجاشتی  /11 و 11، ص13جق]الت [،  1101، مجلسی /133، ص13ج، ق1102، عاملی
 (133ت130، صق1113، العاملی/ قانصو 130، صق1103
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 :کرد بندی طبقه گروه سه در را با  این روایات توان می ،حدیثی مناب  در تأمل با
: فرمایتد  می صادق اما . اند کرده ذکر را «جامعه» عنوان صراحت به اول دست  الف.
 را آن مبتارکش  زبان با اکر  رسول که است ذراع هفتاد آن طول که است کتابی جامعه
 حتالل  تما  ،سوگند خدا به و است نگاشته را آن خودش دست با علی و نموده امال
 حتتی  یتا  زدن تازیانته  و خراش دیه حتی ،قیامت روز تا مرد  احتیاجات جمی  و حرا  و

، مجلستی  /111، ص1ج، تتا  بی، کلینی)1.است دهش بیان آن در ،تازیانه و خراش آن نص 
، ش1131، طبرستتی /113ق] [، ص1111، مفیتتد /13 و 13، ص13جق]التت [، 1101
 (101ص

 معرفتی  جامعه مشابه کامال  هایویژگی با علی کتا ، روایات این از دو  گروه در .ب
 هفتتاد  آن طتول  کته  علی کتب از است ای صحیفه ما نزد: فرمود باقر اما  .است شده
 1(11، 13جق]ال [، 1101، مجلسی).کنی  نمی تجاوز آن از هرگز ما و است ذراع

 هتایی  صتحیفه  به ائمه بلکه ،نکرده اشاره علی کتا  یا جامعه به صراحتا  سو  دست  .ج
 طتول  کته  است  ای صحیفه ما خانه در: فرمود صادق اما . اند نموده اشاره جامعه شبیه
، 1ج، تتا  بتی ، کلینتی ).استت  شتده  جم  آن در حرا  و حالل تما  و است ذراع هفتاد آن
 (12، ص13جق]ال [، 1101، مجلسی /113، ص1ج، ش1132، صفار /112ص

  
 امتال  کری  قرآن از غیر به را هایی صحیفه اکر  رسول نیز سنت اهل علمای نظر از
 علتی  ،ایشتان  گتزارش  به. اند نگاشته راها  آن علی ازجمله صحابه برخی و نموده
 ،نگاشتت  متی  حتدی   یتک  فقط روز هر اگر و داشت دائمی مصاحبت پیامبر با قرن ثل 
 ،ایشتان  منتاب   در( 111، صتا بی، ابوریّه.)باشد مانده جا  به او از حدی  هزار دوازده باید
 النلته  و»: استت  آمده آن توصی  در عبارات این که دارد شهرت علی صحیف  نا  به کتابی
 احتمتاال   کته  «متعتدد   موضوعات و کثیر  امور فیها الصحیفة هذه»، «احکا  عد  فیها جُم 

 معلمتی  /11، صق1103، عبدالمطلب فوزی.)است جامعه همان علی صحیف  از مرادشان
 (13، صق1111، الیمانی

 روایات محتوای بررسی
 بته  و نوشتته  مختلفی های پوست روی جامعه صحیف  که آید برمی روایات این مجموع از
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 رستد  متی  نظر به که است بوده( متر 11 حدود)ذراع هفتادها  آن طول و اند هشد متصل ه 
 قترار  زوال و شتدن  کهنته  معترض  در کته  باشتد  مجموعته  همتین  ،علی کتا  از منظور
 مهتدوی  /23 و 21، ص1ج، ق1103، عتاملی  امین /112، ص3ج، تا بی، کلینی).گیرد نمی
، ش1133، لهینصدرالمتأ /111ص ،1ج، ق1111، عسکری /111ت110، صش1133، راد
 بتتا علتی  کتتا  ، روایتات  در اوال  زیترا  (111، صق1113، العتاملی  قانصتو  /33، ص1ج

 دستتخط  و پیتامبر  امالی به، ذراع هفتادها  آن طول)شده معرفی جامعه مشابه  اوصاف
 ثانیتا   و( استت  موجود آن در قیامت روز تا مرد  احتیاجات جمی ، شده نگاشته علی
  . است شده داده استناد نیز علی کتا  به جامعه به مستند احکا  و مسائل
 و اعتقتادی ، اخالقتی ، فقهتی  مستائل  از مختلفتی  ابوا  توان می روایات در واکاوی با
 بته  توان می نمونه طور به که نمود استخراج جامعه و علی کتا  از را مالح  اخبار گاهی
، شتهادات ، قضتاء ، اشتربه  و اطعمته ، طتالق  و نکتاح ، ارث، بیت  ، جهاد، حج، روزه، نماز

 اشتاره  مالحت   انبیای تاری ، فضایل و عقاید، اخالقیات، دیات و حدود، مناهی و معاصی
 (11ت13، صش1131، طباطبایی مدرسی /112ت111، ص1ج، ق1111، عسکری).کرد

 مستائل  بارۀدر ،شده گفته سخن علی کتا  از که موارد اکثر در که است این مه   نکت
 انتدک  آینتده  اخبتار  بارۀدر کتا  این به ائمه استناد و بوده اعتقادی و اخالقی، فقهی
 بتن  عبتداهلل  بتن  محمد امامت ادعای مورد در صادق اما  از حدیثی مانند است؛ بوده
 ندیتده  امتت  ایتن  پادشتاهان  و خلفتا  ۀزمتر  در علی کتا  در را او نا » :فرمود که حسن
 ایتتن( 111، ص13جق]التت [، 1101، مجلستتی /111، 1ج، ش1132، صتتفار).«استتت
 کتتا   ایتن  دادن نسبت در برخی تا دهش باع  علی کتا  به آینده بارۀدر اندک استنادات

 کته  رستد  می نظر به اما. کنند لحا  ه  از غیر را متن دو این و شده تردید دچار جامعه به
 توصتی   در ،متوارد  اکثتر  در که حال عین در. است داده رخ نیز جامعهبارۀ در مسئله این

 شتده  داده نستبت  آن به نیز آینده اخبار ،شده بیان اعتقادی و اخالقی، فقهی احکا  ،جامعه
 و جفر که است نوشته آن ذیل در حضرت که رضا اما  با مأمون عهدنام  مانند است؛
 سترانجا   بته  و متأمون  عهدشتکنی  از وستیله  ایتن  به و دارند داللت آن خالف بر جامعه
 حتر  /131، ص1ج، ق1111، شهرآشتو   ابتن ).دهنتد  متی  خبر خود والیتعهدی نرسیدن
 همان علی کتا  نابراینب( 133، ص1ج، ش1131، اربلی /133، ص1ج، ق1102، عاملی
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 آن از ای عمتده  هتای  بختش  بلکه ،شود نمی محدود فقهی مسائل به صرفا  که است جامعه
 مستائل ، آینتده  حتوادث  ،دیگتر  ابوا  در اما شود می اعتقادات و اخالقیات، احکا  شامل
 برداشتت  رضتا  امتا   ستخن  از تتوان  متی  البته. است شده گنجانده معرفتی و تاریخی
 کند می عمل جامعه در مذکور احکا  برخالف فقهی احکا  به مأمون که  نمود ه  دیگری

 در بنتابراین . دهند می خبر آینده رخدادِ این از اما  و شود می عهدنامه نقض سبب که
 اخبتار  استتناد  خاطر به اوال  ،فقهی احکا  به شده بیان علو  نکردن محدود، جامعه صحیف 
 تمتا   فرمودنتد  ائمه که است این صحیفه این خاص ویژگی ثانیا  و است آن به آینده

 تتا  مترد   نیازهای کردن محدود و دارد وجود کتا  این در قیامت روز تا مرد  احتیاجات
 بته  ایشتان  نیتاز  چراکته ؛ رستد  متی  نظتر  به یحداقل دیدگاهی ،فقهی قواعد به قیامت روز

 جامعته  بنابراین. است آن ظاهری قواعد از بیشتر بسیار دین باطنی حقایق و ربانی معارف
 ،ابتوا    آن از برختی  محتتوای  کته  بتوده  مختلفی ابوا  دارای که است علی کتا  همان
  . باشد می فقهی احکا 

، متأمون   عهدنامت  با  در رضا اما  از مذکور روایت براساس سنت اهل از برخی
 ستخن  ایتن  امتا  ،است ماَلحِ  و غیبی اخبار بارۀدر صرفا  که دانسته یکی را جفر و جامعه

 ادعتایی  ،استت  حتروف  علت   صترفا   ها صحیفه این عل  که ادعا این زیرا ،است نادرست
 نیتاز  متورد  فقهتی  احکتا   ،جامعه محتوی ،شیعه روایات از بسیاری در نیز. است دلیل بی
    .است شده ذکر مرد 

 فقهتی  احکا  اینکه دلیل به گرفت نتیجه توان می گذشته مباح  بندی جم  در بنابراین
 استنادات بیشتر ،جفر کتا  بارۀدر و است آینده اِخبارات از بیشتر، جامعه کتا  به مستند
 اکثتر  امتا  ،دارد اختصتاص  احکتا   بته  جامعه ابوا  بیشتر است، آینده اِخبار به ائمه
  .است( غیبی)آینده رخدادهای خصوصدر جفر کتا  ابوا 

 گیری نتیجه
 بته  جامعه و جفر ،ها آن محتوای بررسی و معصومین طریق از ذکرشده روایات براساس
 امالی به که رسیده ایشان به خدا رسول از وراثت، طریق از اما  عل  منب  دو عنوان
 اثبتات  بتر  داللت مکتو  آثار این وجود. است یافته نگارش علی خط و پیامبر
 رفتته  متی  کتار  بته  ائمه مخالفان اسکات و شیعیان اقناع برای و داشته ایشان امامت
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 بتا  کته  رستیده  امتا   دست به ربانی تعلی  به مکتو  میراث این واق  در اما. است
 علت   و الهی اسماء به عل  سن  از ایشان عل  ندارد، زیرا منافات ایشان عل  بودن لدنی

 علت   بته  تبتدیل  امکتان  و دربرگرفتته  را باطنی و ظاهری علو  هم  که است حضوری
 مبتدأ  از فتیض  انتقتال  واسط  اول، صادر عنوان به پیامبر. دارد را( آثارمکتو )حصولی
 امتا   توصتی   بته  لتذا . استت  حضتوری  عل  صورت به معصو  امامان به فیاض
مجلستتی، .)شتتوند نمتتی پوستتیدگی و کهنگتتی دچتتار هرگتتز هتتا صتتحیفه ایتتن بتاقر 
 نگتارش هتا   آن روی بر علو  این که پوستی فقط نه یعنی( 11، ص13ق]ال [، ج1101
 زمتان  مترور  دچتار  هرگز نیز ایشان علو  بلکه است، مصون ماده عال  تغییرات از یافته
 اند الهی اسماء ظهورات علو  این که است آن از حاکی عل  نشدن کهنه این و شود نمی
( 12الترحمن:  )«شَأن   فِی هُوَ یَوْمٍ کُلُّ»: دهد نمی رخ تکرار هرگز الهی اسماء تجلی در و

 مترد   هم  که است الهی صفات و اسماء تازۀ به تازه تجلیات ها صحیفه این علو  پس
    (33، ص1ش، ج1133صدرالمتألهین، .)نیازمندند ها آن به قیامت روز تا

 تفستیری ، زوال بتدون  صتحیف   یتک  در مترد   احتیاجات شدن جم  ویژگی با  در
 کته  استت  رایانته  مانند ها صحیفه این متن شاید که کرد ارائه توان می امروز علو  با مطابق
 و نتد ا زوال معترض  در دیرتتر  و داده جتای  ختود  در را اطالعتات  از زیادی بسیار حج 
 امتا   کته  چنتان  ،کنتد  متی  ظتاهر  راهتا   آن علت   خاصتی  طریق به بخواهد هرگاه اما 

 و بتود  نشتده  نوشتته  چیزی آن در که گشود اصحابش مقابل در را ای صحیفه صادق
، مفیتد ).شتد  ظتاهر  آن در هتایی  نوشتته  و کشید دست آن روی بر سپس ،بود سفید کامال 
  (113، صتا بی

 :کرد اشاره زیر نکات به توان می جامعه و جفر روایات از گیری نتیجه در
 صترفا   جفتر  کته  سخن این و است مختل  علو  بر مشتمل ای صحیفه جفر کتا . 1
 کیست   عنوان به ثور جفر البته. نیست پذیرفتنی است، مختل  کتب داری نگه برای مخزنی
 .  است بوده پیامبر از میراثی سالح و کتب نگهداری

 است جامعه از غیر جفر کتا ، جامعه و جفر از روایات متفاوت توصی  . براساس1
 احکتا   بتارۀ در آن بتا   چنتد  کته  شتوند  متی  شامل را گوناگونی ابوا  ،کتا  دو این و

 امتا   ختاص  دستتورات  و علتو  ، اخالقیتات  بتر  مشتتمل  دیگتر  فصول و است شریعت
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 احکتا   همتان ، غیبتی  اخبتار  و آینده به مربوط علو  از بخشی اینکه یا. است معصو 
 .باشد می اما  عل  حیط  در آن تغییر که است زمان اقتضائات به مربوط

 ابتوا   از بخشی حداقل که گفت توان می روایی شواهد براساس جفر کتا  بارۀدر. 1
 جامعته  صحیف  بارۀدر اما ،شود می شمرده غریبه علو  از که است جفر عل  بر مشتمل آن
 اخالقتی  و شترعی  دستتورات  و احکتا   بته  آن ابتوا   از وستیعی  بخش رسد می نظر به

 .است یافته اختصاص

 خوانتده  علتی  کتتا   عنوان به روایات در جامعه که کرد بیان توان می ،حت  طور به. 1
 بته  آنچه اما. است دهش ذکر روایات در یکسانی های ویژگی عنوان دو هر برای زیرا ،شده
 کتتا   بلکته  نیست علی کتا  همان ،دارد شهرت سنت اهل میان در علی صحیف  عنوان

    .شود می برده نا  نبی صحیف  عنوان با آن از که است کوچکی

 

    ها:      نوشت    پی

شده تعری  کرده که در آن، حوادث  . البته عالمه محسن امین در جای دیگر، جفر را پوست دباغی1

 (21، ص1ق، ج1103ها نوشته شده است.)امین عاملی،  گذشته و آینده و احکا  آن

داشته و برخی از ایشتان، آثتاری را در ایتن موضتوع تتألی       دانشمندان بزرگی در این عل  تبحر  .1

عربتی، ابتن طلحته شتافعی، خواجته نصتیرالدین        توان برای نمونه، بزرگانی چون ابن اند که می کرده

طوسی، شی  بهایی، میرداماد، میرزا حسین قلی همدانی، محمود دهدار عیانی، میرزا ابوترا  عرفتان،  

 اده آملی را نا  برد.ز سید حسین اخالطی و عالمه حسن

فرماید که طول این طومار هفتاد ذراع و عترض آن بته انتدازۀ یتک پوستت       . مشابه این روایت می1

، ق]الت [ 1101/ مجلسی، 112و  111، 111، ص1تا، ج مانند پوست ران شتر بزرگ است.)کلینی، بی

و  113، ص1ش، ج1132/ صتفار قمتی،   130، ص1ق، ج1103/ فتیض،  13و 11، 13ت10، ص13ج

 (  132ت113

، 1جو  11، ص1جتتا،   ، بتی کلینتی  :انتد از  خطا  کرده، عبارت کتا  علیکه به  روایات مشابهی .1

 (11، 13ج، ق]ال [1101، مجلسی /303ت123، ص1جش، 1132قمی،  صفار/ 133ص
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