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چکیده
گستره علم امام ،همیشه مورد اختالف علمای شیعه و سنی بوده و بحث مفصللی
را به خود اختصاص داده است .این مسأله بین علمای شلیعه ییلم ملورد اخلتالف
بوده و یظر واحدی در این زمینه وجود یدارد .یوشتار حاضر که با روش توصلیفی-
از حیلث یلللی
تحلیلی سامان یافته ،به بررسلی گسلتره عللم املام معصلوم
میپردازد .این امر ،از طریق جمعآوری و دستهبندی احادیث باب ،بررسی صلحت
و سلم آیان و در یهایت ،تحلیل مضمون آیها صورت گرفته است .حاصل پلووه
به این امر منتهی شده است که متعلق عللم املام معصلوم محلدود و محصلور در
دایره معارف و احکام دین ییست ،بلکه بسیار گستردهتر ،و شامل املوری همولون
حوادث گذشته و آینده ،منایا و بالیا ،باطن ایسانها ،تمام زبانها ،زبلان حیوایلات،
علم اولین و آخرین ،و حتی عالم برزخ و قیامت و احوال بهشت و جهنم است.
واژههای کلیدی :علم امام ،علم ماکان و ما یکلون ،زبلان حیوایلات ،اسلم اعظلم،
منایا و بالیا.

 .1دانش آموخته سطح  4مؤسسه آموزش عالی امام صادق
 . 2استاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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مقدمه
متکلمان امامیه در این باره اجماع دارید که امام باید از علمی جلامع و کاملل یسل ت
به معارف و احکام دین برخوردار باشد ،تا بتواید مردم را به درستی هدایت کنلد ،و ییلر از
کسی واجد چنین ویوگی ی وده است.
امامان دوازدهگایه اهل بیت
عالوه بر عللم کاملل بله
اما سوالی که مطرح است ،این است که آیا ائمه اطهار
معارف و احکام دین ،از حللایق علالم تکلوین و حلوادث گذشلته ،حلال و آینلده ،بلاطن
ایسانها ،اخ ار برزخ ،قیامت و ...ییم آگاه بودهاید یا خیر؟ عالمان و متکلمان امامیله در ایلن
باره دیدگاه واحدی یدارید .منشأ دیدگاههای مختلف آیان ییم احادیثی است کله از اماملان
در این باره یلل شده است .در مورد گستره عللم املام ،بلا دو دسلته روایلات
معصوم
روبرو هستیم .دسته اول که در این یوشتار از آیها به «احادیث حدّ اکثری» یاد ملیکنلیم،
شامل روایاتی میشود که یا به داللت مطابلی و یا به داللت التماملی بلر ایلن املر دالللت
دارد که دامنه معلومات امام  ،از حیث تنوع ،بسیار گسترده و مشتمل بر علوم ظلاهر و
باطن است ،و از حیث زمایی شامل گذشته ،حال و آینده میشلود .املا دسلته دوم کله از
آیها به «احادیث حدّ اقلی» یاد میکنیم ،به حسب ظاهر علم ییب را از املام یفلی کلرده،
علم برخی امور را به خدا اختصاص داده ،از اضافه شدن تدریجی علم امام در طلول زملان
و  ....خ ر میدهد .هدف یوشتار حاضر آن است که با بررسلی دو دسلته احادیلث ملذکور،
گستره علم امام از منظر احادیث را روشن کنیم.
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الف .احادیث حدّ اکثری

این دسته احادیث ،خود بر دو یوع هستند .1 :احادیثی که به صلورت مسلتلیم و بله
داللت مطابلی بر وسعت دایره علم امام داللت دارد؛  .2احادیثی کله بله دالللت التماملی،
این امر را تأیید ملیکنلد .از آن جلا کله یللل و بررسلی همله احادیلث در ایلن زمینله از
گنجای یک ملاله خارج است ،ما یمویههایی از هر دو دسته را یلل و بررسی میکنیم.
 .1احادیث دال بر وسعت دامنه علم امام ،به داللت مطابقی
یمویههایی از احادیث دسته اول که به صورت مستلیم و به داللت مطابلی ،بیلانگلر
گستره علم امام است را از یظر میگذراییم:
« .1-1عِلْمَ مَا كَان و ما هو كائن»

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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 .1سند روایت بدین شرح استِ « :عدة ِمن أص َح ِاب َنا عن أح َمد بن ُم َح َّم ِد بن ِع َيسى عن ابن أ ِبي ع َمير عنن َجعف ِنر بنن عث َمنا عنن
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َس َماعة عن أ ِبي َب ِصير َو ُو َهي ِب بن حفص عن أ ِبي ب ِصير» .احمد بن محمد و ابن ابنى عمينر اب بگرننا شنيعت هسنجندر جفعنر بنن
ِ
عثما نيگ ثقت است(خالصت حلىر )23ر و سماعت و ابو بصير هم ثقت هسجند.
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در رابطه با گستره علم خود ع لارت« :إِنَّ عِنْلدنیاا
در احادیث بسیاری ،ائمه اطهار
عِلْمن منا کاانا ون عِلْمن منا هُون کاائِنٌ إِلاى قِینامِ السَّاعنة» یا ع اراتی مشلابه آن را بله کلار بلردهایلد.
ع ارت ممبور در  11حدیث ذکر شده است (صلفار211 ،121،121 :1 ،1141 ،؛ کلینلی،
211 ،214 ،214 :1 ،1141؛ خصی ی232 ،1111 ،؛ ابلن بابویله223 :2 ،1312 ،؛ هملو،
313 :2 ،1311؛ طوسلللی111 ،1111 ،؛ مجلسلللی-114 :21 ،111-111 :11 ،1143 ،
 341 ،34 :11 ،111و.) ...
در  2حدیث دیگر ع ارت« :إِیِّی لاأاعْلامُ منا فِی السَّمناوناتِ ون منا فِی الْأارْضِ ون أاعْلامُ منلا فِلی
الْجننَّةِ ون أاعْلامُ منا فِی النَّارِ ون أاعْلامُ منا کاانا ون منا ینکُون» به کلار رفتله اسلت (صلفار:1 ،1141 ،
 1( 121،122حللدیث)؛ عیاشللی211 :2 ،1324 ،؛ کلینللی211 :1 ،1141 ،؛ ابللن شللهر
آشوب211 :1 ،1311 ،؛ مجلسی.)111 :21 ،1143 ،
در حدیث دیگری آمده است که خداوید متعال کسی را که به امامت بر ملیگمینلد،
از اخ ار آسمان محروم یخواهد ساخت (کلینی .)211 :1 ،1141 ،در ایلن زمینله حلداقل
 21حدیث با مضمون واحد و با اسناد مختلف یا به صورت مرسل یلل شده اسلت (صلفار،
11( 122 -122 :1 ،1141حللللدیث)؛ کلینللللی 1( 213 -214 :1 ،1141 ،حللللدیث)؛
مجلسی .)111-141 :21 ،1143 ،داللت این احادیث ،بر گستردگی علم امام یسل ت بله
همه وقایع عالم روشن است.
 .1-2علمی هموزن علم فرشتگان و پیامبران
در شماری از احادیث بیان شده که خداویلد متعلال دو گویله عللم دارد :یکلی عللم
مکنون که مختص به اوست و دیگری علمی که به فرشتگان و پیام ران خود عطلا کلرده،
و امامان از آن علم برخوردارید .امام صادق در این بلاره ملیفرمایلد« :إنَّ لِلَّلهِ عِلْمنلیْنِ
عِلْمٌ منکْنُونٌ منخْمُونٌ لاا ینعْلامُهُ إِلَّا هُون مِنْ ذالِکن ینکُونُ الْ ندناءُ ون عِلْلمٌ عنلَّمنلهُ منلاائِکاتالهُ ون رُسُللاهُ ون
أایْ ِیناءنهُ ون یاحْنُ یاعْلامُهُ» (کلینلی .)111 :1 ،1141 ،ایلن حلدیث از حیلث سلندی صلحی
است.1
در برخی احادیث ییم چنین تع یر شده است« :الْعِلْمُ عِلْمنانِ فاعِلْمٌ عِنْلدن اللَّلهِ منخْلمُونٌ
لامْ ینطَّلِعْ عنلایْهِ أاحنداً مِلنْ خالْلِلهِ ون عِلْلمٌ عنلَّمنلهُ منلاائِکاتالهُ ون رُسُللاه» (برقلی213 :1 ،1311 ،؛
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کلینی .)111 :1 ،1141 ،این حدیث ییم در کافی دارای سندی صحی ملیباشلد .1ایلن
تع یر با  1سند مختلف (همان؛ ابن بابویه )111 ،1398 ،در کتب روایی ث ت شلده اسلت
و تع یر «إِنَّ لِلَّهِ عِلْمنیْنِ» و مایند آن با  23سند یلل شده اسلت (صلفار-141 :1 ،1141 ،
 112و  21( 311حدیث)؛ کلینلی111 :1 ،1141 ،؛ مفیلد 1113 ،اللف .)313 ،در ایلن
احادیث ،مالئکه مطلق است و همه مالئکله را در بلر ملیگیلرد ،حتلی ج رئیلل و دیگلر
مالئکه بمرگ الهی و فرشتگایی که مسئول ث ت اعمال هسلتند ،فرشلتگایی کله در بلرزخ
هستند و یا در قیامت و در بهشت و جهنم ،همه را در بر خواهد گرفت.
از طرفی قرآن کریم میفرمایلد :فَالْمُدَبِّرات ِِأَمْداتِ( یازعلات( )1 :و سلوگند بله
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فرشتگایى که [به اذن خدا امور آفرین را] تدبیر مىکنند) .عالمه ط اط لایی در تفسلیر
این آیه میفرماید :همه مفسران معتلدید که این آیه یاظر به مالئکه است کله همله املور
هستی را به اذن الهی تدبیر میکنند و هرگم از امر الهی تخلف یملیکننلد و آیوله بله آن
امر شدهاید ایجام میدهند (ط اط ایی .)124 :24 ،1111 ،پس امور عالم که همه هسلتی
را در بر میگیرد ،توسط مالئکه الهی ،به اذن خدا تدبیر میشلود؛ بنلابراین عللم بله تملام
ییم دارای این علم هستند.
هستی در یمد مالئکه موجود است ،و ائمه اطهار
 .1-3احادیث اسم اعظم
در احادیث متعددی با اسناد مختلف بیان شده که اسم اعظم  13کلمله اسلت و بله
برخی از ای یا مثال  1حرف داده شد و ..اما  12کلمه آن در یمد ماسلت و تنهلا یلک کلمله
مختص به خود خداوید متعال است که احدی از آن اطالع یدارد (بله عنلوان یمویله ر: .
کلینی .)234 :1 ،1141 ،این احادیث ییم داللت دارید که اسرار هستی و علم به رملوز آن
است .تعداد این احادیلث ییلم حلداقل 11
و دخل و تصرف در آن ،در یمد ائمه اطهار
حدیث میباشد (صفار 14( 212-242 :1 ،1141 ،حلدیث)؛ کلینلی3( 234 :1 ،1141 ،
حدیث)؛ مسعودی231 ،1384 ،؛ مجلسی.)111 -113 :11 ،1141 ،
 .1-4علم كامل به قرآن
فرمودهاید ،در قرآن همه چیلم هسلت و ملا بله
در احادیث متعددی ائمه اطهار
تمام قرآن عالم هستیم .این احادیث در الفاظ با هم مختلف بوده ،وللی همله آنهلا یلک
مضمون را بیان میکنند و آن اینکه خ ر آسمان و زملین ،بهشلت و جهلنم ،عللم اول و
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 .1سند روایت بدین شرح استُ « :م َح َّمد ب ُن ِإس َم ِاعيل عن الفضل بن شاذا عن ح َّم ِاد بن ِع َيسنى عنن ِرب ِعني بنن عب ِند الل ِنت عنن
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الفضيل بن َی َسار قال َس ِمعت أَبا َجعفر » کت همگى اب ثقات هسجند.
ِ ِ

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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آخر ،علم ماکان و مایکون و ...در قرآن موجود است و ملا بله تملام آن علالم هسلتیم (بله
عنوان یمویه ر : .کلینلی11 :1 ،1141 ،؛ صلفار .)111 :1 ،1141 ،تعلداد ایلن احادیلث،
حداقل  11حدیث میباشد که با اسناد مختلف یا به صورت مرسل ،در کتب اولیله شلیعه
یلل شده است (قملی112 :2 ،1141 ،؛ برقلی211 :1 ،1311 ،؛ صلفار-121 :1 ،1141 ،
 2( 122حللدیث)؛ کللوفی111 ،1114 ،؛ کلینللی،221 ،221 ،111 ،11 ،11 :1 ،1141 ،
 14( 211 ،211حدیث)؛ ابن ابی زینلب11 ،1311 ،؛ مجلسلی،112 ،111 :21 ،1141 ،
 121و  312 ،31 :11و  21 ،21 :12و .)...ایللن احادیللث داللللت داریللد بللر ایللنکلله امللام
معصوم اخ ار گذشته ،اتفاقات آینده ،باطن ایسانها ،آسمانهای هفتگایله و زملین ،علالم
برزخ و قیامت و بهشت و جهنم ،همه را میداید.
احادیث دیگری ییم در منابع حدیثی یلل شده است که ش یه همین مضلمون بلوده
و داللت بر این امر دارید که آن کسی که کل کتاب در یمد اوست ،امیرالمومنین عللی بلن
ابیطالب است .در برخی احادیلث یللل شلده کله منظلور ،کلل اهلل بیلت اسلت و
امیرالمومنین افضل آنهاست (ر : .صفار 211 :1 ،1141 ،و .)231
در این موضوع حداقل  11حدیث (هالللی143 ،124 :2 ،1141 ،؛ قملی:1 ،1141 ،
311؛ صللفار 211 -212 :1 ،1141 ،و  23( 231حللدیث)؛ عیاشللی 13 :1 ،1324 ،و :2
 1( 221-224حدیث)؛ کلینلی 1( 234 -222 :1 ،1141 ،حلدیث)؛ ابلن بابویله،1311 ،
111؛ مفیلللد 1113 ،اللللف341 ،؛ مجلسلللی 111 ،111 ،113-114 :21 ،1141 ،و :31
 131 -134و )...با الفاظ و اسناد مختلف و با مضمون واحد یلل شده ،و تصری داریلد کله
اسلت ،کله بلا
منظور از «مننْ عِنْدنهُ عِلْمُ الْکِتاب» خصوص امیرالمومنین یا ائمه اطهار
استفاده از قرآن و علم به بطون آن ،از جمیع حلوادث و اتفلاقهلای علالم تلا روز قیاملت
اطالع دارید .تع یر «عِنْدنهُ عِلْمُ الْکِتاب» ظهور در این مطلب دارد که علم بله تملام کتلاب
که در آن تمام اسرار هستی یهفته است ،در یمد ائمه اطهار حاضر است و بالفعلل علالم بله
آیها هستند.
 .1-5علم منایا و بالیا و...
بیان شده که علم به «منایلا و بالیلا» یلمد
در احادیث بسیاری از ائمه معصومین
ماست ،یا اینکه فرمودهاید :ما از علم منایا و بالیلا و ایسلاب و فصلل الخطلاب آگلاهیم .در
حدیثی صحی السند امام صادق میفرماید :به من خصلتهایى عطا شلده کله هلی
کس یس ت به آنها بر من پیشى یگرفتله اسلت ،ملرگ ملردم و بالهلا و یوادهلا و فصلل
الخطاب (قرآن یا تشخیص حق از باطل) را میدایم ،آنچله پلی از ملن بلوده از دسلتم
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یرفته و آن چه یمدم حاضر ییست (از امور آینلده) بلر ملن پوشلیده ییسلت ،بله اذن خلدا
بشارت میدهم و از جایب او اداى وظیفه میکنم ،همه اینها از طرف خداسلت کله او بله
علم خود مرا یس ت به آنها توایا ساخته است (کلینی.)111 :1 ،1141 ،
تعللداد ایللن احادیللث ،حللداقل  13حللدیث اسللت (هاللللی113 :2 ،1141 ،؛ قمللی،
141 :2 ،1141؛ صلللفار 242 -111 :1 ،1141 ،و  22( 221 -214حلللدیث)؛ کلللوفی،
311 ،221 ،112 ،1114؛ کلینی 112 -111 :1 ،1141 ،و 121؛ ابلن بابویله:2 ،1312 ،
111 ،113 ،111؛ مفید 1113 ،الف223 ،؛ طوسلی241 ،1111 ،؛ مجلسلی:21 ،1141 ،
 214 -211 ،211 ،111 ،112 -111و  314 ،311 ،311 ،331 :34و )...کلله بلله وضللوح
به زمان مرگ مردم ،بالهلا و مصلی تهلایی کله در
داللت دارید بر اینکه ائمه اطهار
آینده قرار است به آنها برسد و همچنین به اس اب یلمول ایلن بالهلا ،علالِم هسلتند کله
گویای علم به آینده و علم ییب آن بمرگواران است.
همچنین در کتاب بصائر الدرجات بابی را با عنوان «أیهم یعرفلون آجلال شلیعتهم و
س ب ما یصی هم» مطرح ،و در آن  11حدیث یلل شلده (صلفار)211 -212 :1 ،1141 ،
زمان مرگ اصلحاب خلود و چگلویگی آن و سل ب آن را بله اصلحاب
که ائمه اطهار
خاص خود میگفتند.
 .1-6علم اولین و آخرین
عللم اوللین و آخلرین را
در احادیث متعددی بیان شده است که امامان معصوم
دارا بودهاید .این مضمون در بی از  34روایت بیان شده اسلت (هالللی112 :2 ،1141 ،؛
قمللی211 :2 ،1141 ،؛ صللفار112 ،114 :1 ،1141 ،؛ کلللوفی12 ،1114 ،؛ کلینلللی،
321 :1 ،1141؛ ابن قولویه312 ،12 ،1356 ،؛ ابلن بابویله141 ،112 ،121 :2 ،1113 ،؛
هملللو 12 ،1311 ،و 311؛ مفیلللد 1113 ،اللللف231 ،؛ طوسلللی 21 :1 ،1141 ،و 22؛
مجلسی 131 ،112 :14 ،1141 ،و  122 ،11 ،21 :21و  113 ،111 ،11 :14و )...که بله
روشنی داللت دارد جمیع علوم اولین ایسان تا آخرین ایسایی که روی زملین ملیآیلد در
موجود است ،که دال بر علم ییب و علم به آینده است.
یمد ائمه اطهار
 .1-7عرضه اعمال عباد بر امام
در احادیث بسیاری آمده که اعمال ع اد بر امام عرضه میشلود .ایلن احادیلث چنلد
دستهاید:
الف) مضمون دسته اول این است که اعمال ایسانها بر امام معصوم عرضه ملیشلود.
بر ط ق این احادیث که بلی از  14سلند مختللف دارد (قملی 211 :1 ،1141 ،و 341؛

صفار 11( 234 -221 :1 ،1141 ،حلدیث)؛ عیاشلی11 :2 ،1324 ،؛ کلینلی:1 ،1141 ،
224 -211؛ ابن بابویله)111 :1 ،1113 ،؛ طوسلی141 ،1111 ،؛ مجلسلی:11 ،1141 ،
عرضله
 111 -111 ،131و  312 -311 :23و ،) ...تمام اعمال ایسان بر ائمله اطهلار
میشود و آیان از عملکرد ایسانها آگاه میگردید.
ب) دسته دوم احادیثی است که در تفسیر آیله :تعْمبلُوتِفَسبدَباَ ِِتللَّد ُِِعبمبلَكُد ِِْوبِ
ربسُولُ ُِوبِتلْمُؤْمنُون( توبه )141 :بیان شدهاید .در این احادیث ،مومنان در آیه بر اماملان
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تط یق شده است .تعداد این احادیلث ییلم بلی از  14حلدیث ملیباشلد
اهل بیت
(قمللی 211 :1 ،1141 ،و 341؛ صللفار 23( 234 -221 :1 ،1141 ،حللدیث)؛ عیاشللی،
 1( 141 -142 :2 ،1324حدیث)؛ کلینلی 1( 224-211 :1 ،1141 ،حلدیث)؛ طوسلی،
141 ،1111؛ مجلسی 111 -111 ،131 :11 ،1141 ،و  312 -311 :23و.)...
بیان داشتهایلد کله بلاطن
ج) دسته سوم احادیثی است که در آنها ائمه اطهار
ایسانها را میبینند و ایمان و یفاق آنها را تشلخیص ملیدهنلد و ییلم از یلام شلیعیان و
ییاکان آیان آگلاهی داشلتهایلد .تعلداد ایلن احادیلث ییلم  11حلدیث ملیباشلد (قملی،
141 :2 ،1141؛ صفار 1( 222 :1 ،1141 ،حدیث)؛ کوفی 223 ،1114 ،و 221؛ کلینلی،
 223 :1 ،1141و 132؛ ابن بابویه221 :2 ،1312 ،؛ مفیلد 1113 ،اللف212 ،؛ مجلسلی،
 212 ،111 ،112 ،121 ،112 :21 ،1141و 311 -313 :142و .)...در برخلللی احادیلللث
ییم وارد شده که ما اهل بیت ،ایسلان خلوب و متللی را از ایسلان بلد و فاسلق تشلخیص
میدهیم .امام صادق فرمودید« :إِنَّ اللَّهن أاخاذا الْمِیثااقا مِیثالاقا شِلیعنتِناا مِلنْ صُللْبِ آدنمن
فاناعْرِفُ خِینارنکُمْ مِنْ شِراارِکُمْ» (صفار .)221 :1 ،1141 ،در حدیث دیگری از امام بلاقر
چنین آمده« :إِیَّهُ لایْسن مِنْ منخْلُوقٍ إِلَّا بنیْنا عنیْنایْهِ منکْتُوبٌ مُلْْمِنٌ أاوْ کالافِرٌ ذالِلکن منحْجُلوبٌ
عننْکُمْ ون لایْسن بِمنحْجُوبٍ عننِ الْأائِمَّةِ مِنْ آلِ مُحنمَّدٍ ص ثُلمَّ لالیْسن ینلدْخُلُ عنلالیْهِمْ أاحنلدٌ إِلَّلا
عنرافُوهُ مُْْمِنٌ أاوْ کاافِرٌ ثُمَّ تالاا هنذِهِ الْآینةا إِنَّ فِی ذلِکن لاآیلاتٍ لِلْمُتاونسِّلمِینا فاهُلمُ الْمُتاونسِّلمُون»
(مفیللد 1113 ،الللف( .)342 ،ر : .صللفار 1( 214 -221 :1 ،1141 ،حللدیث)؛ مفیللد،
 14( 341 -342 ،1113حدیث))
از مجموع این احادیث استفاده میشود که امام معصلوم از ظلاهر و بلاطن ایسلانهلا
(ییت ،ایمان ،یفاق و اعمال) آگاهی دارد و این مطلب یکی از قلمروهای علم امام است.
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از زبان پریدگان دو دستهاید :یک دسلته بلا
احادیث مربوط به آگاهی ائمه اطهار
ع ارت «عُلِّمْنا مننْطِقا الطَّیْرِ» به این مساله تصری شده است؛ و در دسلته دوم ایلن تع یلر
ییامده ،ولی از سخن گفتن امام با حیوایات و یلا فهمیلدن زبلان حیوایلات گلمارش شلده
است.
احادیثی که در آنها تع یر «عُلِّمْنلا مننْطِلقا الطَّیْلرِ» وجلود دارد ،حلدود  11حلدیث
میباشد (صفار 14( 311-311 :1 ،1141 ،حدیث)؛ کلینی221 :1 ،1141 ،؛ ابلن بابویله،
 313 ،1143؛ مفید 1113 ،الف 3( 213 ،حلدیث)؛ مجلسلی،11 ،11 ،11 :11 ،1141 ،
 24و  212 ،211 ،213 ،211 ،211 -213 ،221 :21و .)...در بی از  14حدیث (صلفار،
 12( 311 -311 :1 ،1141حدیث)؛ مفیلد 1113 ،اللف 24( 213 ،حلدیث)؛ مجلسلی،
 24 ،11 ،11 ،11 :11 ،1141و  212 ،211 ،213 ،211 ،211 -213 ،221 :21و)...
سخن گفتن امام با حیوایات و یا فهمیدن زبان حیوایات گمارش شده اسلت .ایلن احادیلث
ییم بر گستره علم امام و گسترده تلر بلودن آن از عللم بله معلارف و احکلام دیلن دالللت
میکنند.
 .1-9آگاهی به تمام زبانها
بله تملام زبلانهلا آگلاهی داشلته و تلوان
احادیث مربوط به اینکه ائمه اطهلار
صح ت را داشتهاید دو دستهاید :در برخی از آنها تصری شده که امام معصلوم بله تملام
زبانها (بِکُلِّ لِسنان) آگاهی دارد (بله عنلوان یمویله ر : .کلینلی221 :1 ،1141 ،؛ صلفار،
 .)333 :1 ،1141دسته دیگر احادیثی است که شخصی از امتهای دیگر بلا زبلان دیگلر
مایند ع رایی ،سریایی ،فارسی و ...خدمت امام معصوم میرسد و حضرت با زبلان او سلخن
گفته و پاسخ سواالت او را داده است .در این رابطه احادیلث زیلادی وارد شلده اسلت کله
جمعآوری آن ها بسیار مشکل اسلت ،چلرا کله در ابلواب مختلفلی از کتلب روایلی یللل
شدهاید .اما آنچه یگاریده جملع آوری کلرده بلدن شلرح اسلت :مرحلوم صلفار در بصلائر
الدرجات  21حدیث ( 221 -221 :1و )311 -333؛ شلیخ صلدوق در عیلون  3حلدیث
()221 :2؛ شیخ مفید در اختصاص ییم  1حدیث ()212-221؛ ط رسی در اعلالم اللوری
 2حدیث ()332؛ عالمه مجلسی ییم در بحار االیوار جلد  21یلک بلاب مسلتلل را بلدین
موضللوع اختصللاص داده و عنللوان بللاب را «أیهللم ع یعلمللون جمیللع األلسللن و اللغللات و
یتکلمون بها» قرار داده و در مجموع  31حدیث را یللل کلرده اسلت ( )113 -124 :21و
در توضی آنها مییویسد« :اما اینکه آیان به تمام لغات آگاهی داشتهایلد ،اخ لار در ایلن
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میگفتند (همان)211 :1 ،؛  .1از همه اشیا آگاهند (صفار)113 :1 ،1141 ،؛ و. ...
مجموع این احادیث نیز بیانگر گستردگی قلمرو علم امامان معصوم
 .2احادیث دال بر وسعت دامنه علم امام به داللت التزامی

میباشد.

در احادیث بسیاری بدون اینکه از گستره علم امام سخنی به میان آمده باشلد ،املام
از وقایع آینده سخن گفته و به همان شکل کله خ لر دادهایلد ،اتفلاق افتلاده
معصوم
یلل شده است .در ایلن
است .این دسته از احادیث یال ا به عنوان کرامات ائمه اطهار
یوشتار یمویههایی از آنها را بیان میکنیم:
 .1خ ر دادن امیرالمومنین به زمان ،مکان و یحوه شلهادت خلود (مفیلد1113 ،
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زمینه یمدیک به تواتر است و اگر اخیار عامه را ییم به آن اضافه کنیم ،مجلالی بلرای شلک
در این موضوع یمیماید» (.)113 :21
 .1-11آگاهی از مقدرات هر سال در شب قدر
در احادیث متعددی بیان شده است که در شب قدر فرشتگان بلر هلر یلک از ائمله
یازل شده و حوادث و وقایعی که در یک سال رخ خواهد داد را به اطلالع آیلان
اطهار
میرسایند .این مطلب در بی از  14حدیث بیلان شلده اسلت (صلفار-224 :1 ،1141 ،
 11( 221حدیث)؛ عیاشی211 :2 ،1324 ،؛ کلینلی 213 -212 :1 ،1141 ،و 14( 132
حدیث)؛ ابلن ابلی زینلب14 ،1311 ،؛ ابلن بابویله111 ،1312 ،؛ هملو111 :2 ،1312 ،؛
مفیللد 1113 ،ب311 :2 ،؛ طوسللی112 ،1111 ،؛ مجلسللی ،11 -11 :21 ،1141 ،بللاب
«األرواح التی فیهم و أیهم مْیدون بروح اللدس و یور إِیَّلا أایْمالْنلاهُ فِلی لایْلالةِ الْلالدْرِ و بیلان
یمول السورة فیهم » ( 13حدیث) و )...و به روشنی بلر گسلتردگی عللم املام دالللت
میکنند.
 .1-11احادیث دیگر
عالوه بر احادیثی که ذکر شد ،احادیث متعدد دیگری ییم بیانگر گستره وسیع عللم
راسلخان در عللمایلد (صلفار،
امام میباشد که عناوین آیها ع ارتند از .1 :ائمه اطهلار
)242 :1 ،1141؛  .2صاح ان علم و دای اید (هملان)241 ،؛  .3ملیداینلد چله زملایی از
دییا میروید (همان)121 ،؛  .1امامی که یداید ،فلردا چله اتفلاقی ملیافتلد ،املام ییسلت
(همان)121 ،؛  .1از همه اسمایی که خداویلد متعلال بله حضلرت آدم آموخلت ،آگاهنلد
(کلینی)113 :1 ،1141 ،؛  .1اگر بر زبان اصحاب کلیدی وجود داشت -کله کنایله از سلر
یگهداری اصحاب بوده -تمام اتفاقات آنها ،حتی اتفلاقهلا تلا روز قیاملت را بله شلیعیان
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ب11 :1 ،و 11؛ ابن أبی الحدید)12 :1 ،1141 ،؛ عاق ت خوارج در یهروان (یهل ال الیله،
خط لله 11؛ ط رسللی332 :1 ،1111 ،؛ ح لرّ عللاملی)111 :3 ،1121 ،؛ روی کللار آمللدن
معاویه و سبّ کردن ایشان در منابر و مج ور کلردن شلیعیان بله برائلت از ایشلان (یهل
ال الیة ،خط له  ،11ص 12؛ ط رسلی314 :1 ،1111 ،؛ حلرّ علاملی)222 :11 ،1141 ،؛
کشته شدن برخی از اصحاب خود و بیان یحوه کشته شدن برخی از آنها (مفیلد1113 ،
ب 323 :1 ،و  321و 321؛ حرّ عاملی 111 :3 ،1121 ،و  111و .)121
 .2خ ر دادن امام حسن مجت لی از زملان شلهادت ،قاتلل و یحلوه بله شلهادت
رسلیدن خلود (راویلدی211 :1 ،1141 ،؛ ابلن شلهر آشلوب2 :1 ،1311 ،؛ حلرّ علاملی،
 )21 :1 ،1121و شهادت امام حسین و قضایای کربال (ابلن بابویله ،1311 ،ص 111؛
ابن طاووس21 ،1312 ،؛ حرّ عاملی.)24 :1 ،1121 ،
 .3خ ر دادن امام حسین به شهادت خود و یحوه آن (ابلن بابویله111 ،1311 ،؛
ح لرّ عللاملی)32 :1 ،1121 ،؛ شللهادت هملله اصللحاب خللود در شللب عاشللورا (راویللدی،
211 :1 ،1141؛ ح لرّ عللاملی )13 :1 ،1121 ،و زوال و یللابودی بنللی امیلله (ابللن بابویلله،
113 ،1311؛ ابن طاووس11 ،1141 ،؛ حرّ عاملی.)32 :1 ،1121 ،
به حاکم شدن عمر بن ع د العمیلم (صلفار،
 .1خ ر دادن امام علی بن الحسین
114 :1 ،1141؛ ط ری241 ،1113 ،؛ حرّ عاملی )11 :1 ،1121 ،و آملدن جعفلر کلذاب
(فرزید امام هادی) و آنچله او ایجلام ملیدهلد (ابلن بابویله324 :1 ،1311 ،؛ ط رسلی،
111 :2 ،1314؛ ط رسی312 :2 ،1143 ،؛ حرّ عاملی.)11 :1 ،1121 ،
 .1خ ر دادن امام باقر به کشته شلدن زیلد بلن عللی و مکلان و یحلوه قتلل او
(خصی ی211 ،1111 ،؛ مسعودی111 ،1321 ،؛ راویلدی212 :1 ،1141 ،؛ حلرّ علاملی،
)111 :1 ،1121؛ حاکم شلدن منصلور دواییللی (راویلدی213 :1 ،1141 ،؛ حلرّ علاملی،
 )121 :1 ،1121و حمللله «یللافع بللن ارزق» بلله مدینلله (راویللدی221 :1 ،1141 ،؛ ح لرّ
عاملی.)114 :1 ،1121 ،
 .1خ ر دادن امام صادق به شهادت زید بن علی (کشلی221 ،1141 ،؛ راویلدی،
113 :2 ،1141؛ حرّ علاملی)241 :1 ،1121 ،؛ زملان و یحلوه کشلته شلدن «معللی بلن
خنیس» (کشی321 ،1141 ،؛ ابن شهر آشوب221 :1 ،1311 ،؛ حلرّ علاملی:1 ،1121 ،
 )121و تاریخ موت ابلی حملمه ثملالی (صلفار213 :1 ،1141 ،؛ خصلی ی211 ،1111 ،؛
راویدی.)111 :2 ،1141 ،
 .1خ ر دادن امام موسی الکاظم به زمان مرگ دو یفر از کسلایی کله بله دیلدار
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ایشان آمده بودید (راویدی342 :1 ،1141 ،؛ حرّ علاملی)212 :1 ،1121 ،؛ و اتفلاقهلایی
که برای «علی بن یلطین» پی میآمد (مفیلد 1113 ،ب221 :2 ،؛ راویلدی:1 ،1141 ،
.)331 -331
 .2خ ر دادن امام علی بن موسی الرضا به هدایت شدن برادر یکلی از اصلحاب و
تولد فرزیدی برای او (راویدی)312 :1 ،1141 ،؛ مکنویات قل ی «ع داهلل بن مغیلره» (ابلن
بابویه211 :2 ،1312 ،؛ راویدی)311 :1 ،1141 ،؛ پسر یا دختلر بلودن جنلین (راویلدی،
312 :1 ،1141؛ حرّ عاملی.)311 :1 ،1121 ،
 .1آگاهی امام محمد بن علی الجواد از ییت و افکار اشخاص (کلینلی:1 ،1141 ،
111؛ مفیللد 1113 ،ب)211 :2 ،؛ علللم بلله صللاح ان یامللههللای فاقللد یشللایی (کلینللی،
111 :1 ،1141؛ مفیللد 1113 ،ب)213 :2 ،؛ و اطللالع از بللدهی پللدر و پرداخللت آن
(کلینی111 :1 ،1141 ،؛ مفید 1113 ،ب.)212 :2 ،
 .14خ ر دادن امام علی بن محمد الهادی به مرگ متوکلل (راویلدی:1 ،1141 ،
142؛ مجلسی )111 :14 ،1143 ،و برکناری قاضلی بعلد از دو ملاه (راویلدی:1 ،1141 ،
311؛ حرّ عاملی.)112 :1 ،1121 ،
 .11خ ر دادن امام حسن عسکری به برکنار شدن المستعین (طوسلی،1111 ،
241؛ راویللدی134 :1 ،1141 ،؛ حلرّ عللاملی)23 :1 ،1121 ،؛ مللرگ مهتللدی بللن واثللق
(طوسی241 ،1111 ،؛ راویدی131 :1 ،1141 ،؛ حرّ علاملی)23 :1 ،1121 ،؛ ملرگ ابلن
حجاج (مسعودی211 ،1321 ،؛ راویدی112 :1 ،1141 ،؛ حلرّ علاملی )33 :1 ،1121 ،و
آگاهی از ییلت و افکلار اشلخاص (طوسلی112 ،1111 ،؛ راویلدی114 :1 ،1141 ،؛ حلرّ
عاملی.)11 :1 ،1121 ،
 .12خ ر دادن حضرت ولی عصر (عجلاهللتعلالیفرجلهالشلریف) از ملرگ عللی بلن
محمد سمری (ابلن بابویله111 :2 ،1311 ،؛ طوسلی311 ،1111 ،؛ ط رسلی:2 ،1143 ،
.)112
از وقایع آینده دالللت ملیکننلد .اگلر
این احادیث به روشنی بر علم ائمه اطهار
چه برخی از این احادیث مرسل و برخی ضعیفاید ،املا اوال :سلند برخلی از آنهلا معت لر
است؛ و ثاییا :کثرت آنها مفید تواتر معنوی و موجب علم و اطمینان است.
یکته پایایی اینکه از احادیث به دست میآید که آگاهی امام از امور یی لی در عصلر
یمد شیعیان از مسلمات بوده است و اگر در شلناخت املام دچلار شلک و
ائمه اطهار
تردید میشدید ،از این طریق امام را میشناختند (به عنلوان یمویله ر : .کشلی،1141 ،
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121و  312و 311؛ کلینللی311 :1 ،1141 ،؛ مفیللد 1113 ،ب221 :2 ،؛ ابللن بابویلله،
.)111 :2 ،1311
یتیجه این احادیث آن است که املام  ،علملی متصلل بله عللم الهلی دارد و بله
ایدازهای که خداوید متعال اجازه دهد ،از کلیه املور مطللع ملیگلردد .ایلن عللم ،شلامل
احکام ،تفسیر قرآن ،باطن افراد ،لسلان مختللف ،اتفاقلات آینلده و تملامی املور یی لی و
پنهایی حتی عالم بمرخ و قیامت است.
ب .احادیث حدّ اقلی
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گفته شد در ملابل احادیثی که بلر وسلعت دامنله عللم املام تأکیلد داشلت ،مفلاد
دالللت داریلد .در ادامله ،بله یللل و
دستهای دیگر از روایات ،بر محدودیت علوم ائمه
تحلیل برخی از این روایات میپردازیم:
 .1روایات نافی علم غیب
بله
در منابع روایی به احادیثی برملیخلوریم کله در آیهلا حضلرات معصلومین
صراحت یا به کنایه ،آگاهی از آینده و علم ییب را از خود یفی میکنند .در این ملالله بله
چند یمویه از این روایات اشاره میکنیم:
 .1-1سدیر می گوید :من و ابلو بصلیر و یحیلاى بلماز و داود بلن کثیلر در مجلسلی
یشسته بودیم که امام صادق با حالت خشم وارد شد ،چلون در مسلند خلوی قلرار
گرفت ،فرمود :شگفتا از مردمى که گمان می کنند ما ییب می داییم! کسى جم خداى علم
و جل ییب یمی داید .من ملی خواسلتم فلالن کنیلمم را بلمیم ،او از ملن گریخلت و ملن
یدایستم که در کدام اطاق پنهان شده است (کلینی.)211 :1 ،1141 ،
 .1-2عمار ساباطی میگوید« :از امام صادق پرسیدم که آیا امام ییب ملیدایلد؟
فرمود :یه ،ولى هر گاه بخواهد چیمى را بداید خدا آن را به او بیاموزد» (همان).
 .1-3معمر بن خالد میگوید« :مردى از اهلل فلارس بله حضلرت ابلو الحسلن
عرضکرد :آیا شما ییب میدایید؟ امام فرمود ،حضرت ابو جعفلر فرملود :چلون عللم
الهى براى ما گشوده شود ،بداییم و چون از ما گرفته شود یداییم ،علم راز خلداى عموجلل
بله راز گویلد و
است که آن را با ج رئیل در میان گذارد و ج رئیل آن را به محملد
محمد به هر که خواهد (از امامان ) به راز گوید» (همان).
 .1-1امیرالمومنین فرمودیلد« :چللدر روزگلار گذرایلدم و از راز ملرگ تفحلص
کردم که آنرا بدایم ،ولی خدا یخواست که آنرا بدایم ،چلرا کله علملی مکنلون و پنهلان
است» (شریف رضی ،1111 ،خط ه .)111

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

بررسی گستره علم امام از منظر احادیث  /محمد فرضی پوریان – محمد حسن قدردان قراملکی 

 .1-1حسن بن محمد دیلمی در کتاب خود بدون سلند روایتلی را از املام بلاقر
یلل میکند که در فراز آخر آن حضرت میفرمایلد« :بله خلدا قسلم ،ملن و هلی یلک از
پدرایم ،ییب یمیداییم و علم به ییب مخلتص خداویلد متعلال اسلت» (دیلملی،1142 ،
 .)113این روایت در هی کتاب روایی ق ل از ایشان یلل یشده است.
تحلیل و بررسی
برای پاسخ به این روایات ،در مجموع چند نکته گفته شده است:
 .1اقتضای حکمت و مصلحت الهی :علم امام از طرف خداى تعالى افاضه ملىشلود و
گاهى حکمت و مصلحت اقتضا میکند که یک امر جمئى و کوچک مایند بلودن کنیلم در
اطاق را یداید (مجلسی.)111 :3 ،1141 ،
 .2حمل بر تلیه یا دفع یلو :ممکن است به س ب حضلور جاسوسلایی از حکوملت ،و
یا حضور شیعیان ضعیفالعللى بوده که بله املام یسل ت الوهیلت و خلدائى ملیدادهایلد
(همان).
 .3تفکیک بین علم ط یعی و موه تی :امام دوگویه علم و آگاهی دارد؛ عللم ظلاهری
و علم باطنی .علم باطنی همان علمی است که از طلرف خداویلد متعلال بله آیلان افاضله
شده و موه تی بوده و از راه کسب و تعلیم حاصل یشده است ،این علم تلام بلوده و هلی
جهلی در آن راه یدارد .علم ظاهر ییم الزمله ایلن بلدن ملادی و عنصلری بلوده و اسل اب
خاص خود را میطل د .وقتی امام میفرماید یمیدایم ،یعنی به علم ظلاهر و بلا ایلن بلدن
عنصری که ییاز به اس اب خاص خود دارد یمیدایم ،اما منافاتی بلا آن عللم بلاطن یلدارد
(این پاسخ از عالمه ط اط ایی است ،ر : .یادم.)313 ،1322 ،
 .1حمل بر روایات مشیت امام :برخی فعلیت داشتن روایات عللم املام را ییذیرفتله و
با روایات «مشیت» جمع کرده و گفتهاید :امام ،بالفعل یمیدایلد بلکله هلر گلاه اراده کنلد
بداید ،آگاه میشود ،لذا این روایات یافی علم ییب را به همان حالت عدم اراده املام حملل
کردهاید ،یعنی معتلدید اینجا امام خود یخواسته بداید ،پس خ ر داده که یملیدایلم ،للذا
این احادیث منافاتی با علم ییب امام یدارید(س حایی)114 ،1321 ،
به یظر میرسد از میان این وجوه ،وجه دوم اقوی است؛ زیلرا مْیّلد روایلی هلم دارد؛
چنایکه در ادامه روایت سدیر آمده که وقتی به مجلس خصوصی آملدیم ،حضلرت فرملود
علم به تمام کتاب در یمد ماست (کلینی .)211 :1 ،1141 ،روایاتی که بیان کردهایلد اگلر
زبان شما قفل داشت ،تمام چیمهایی که قرار بود بله شلما برسلد را بله شلما ملیگفتلیم
(صفار ،)211 :1 ،1141 ،و روایات «حدیثهم صلعب مستصلعب» (صلفار24 :1 ،1141 ،؛
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کلینی )141 :1 ،1141 ،هم مْید این وجه هستند؛ زیلرا برخلی از شلیعیان ییلم تحملل
را یداشته و ممکن بوده است یالی شده و از دیلن خلارج
شنیدن سخنان ائمه اطهار
گردید .عالمه مجلسلی ( )111 :3 ،1141و برخلی دیگلر (ر : .یلادم )131 ،1322 ،ییلم
این وجه را برگمیدهاید.
صرفیظر از این وجوه ،روایات حدّ اقلی با فرض صحت سلند در تعلارض بلا روایلات
حدّ اکثری ،به هی وجه توان ملابله یدارید؛ چون روایات حدّ اکثلری ،هلم از یظلر تعلداد و
هم از یظر سند ،قویتر هستند.
 .2اختصاص علم به امور پنجگانه به خدا

در روایتی مرسل و بدون ذکر یام امام معصوم ،یلل شده علم به پن چیم مختص بله
خدا دایسته شده :زمان وقوع قیامت ،یمول باران ،چگویگی جنین در رحم ملادر ،املوری را
که ایسان در آینده ایجام میدهد ،و محل ملرگ او .ایلن روایلت تنهلا در تفسلیر مجملع
ال یان آمده (ط رسی )141 :2 ،1312 ،و در هی من ع روایی ق ل از ایشان یافلت یشلد و
علمای بعدی ییم از ایشان یلل کردهاید.
سخنی مشابه همین مضمون از امام علی وارد شلده ،کله تنهلا در یهل ال الیله
آمده (خط ه  )122و در منابع اولیه یافت یشد ،علملای بعلدی ییلم از یهل ال الیله یللل
کردهاید.
تحلیل و بررسی
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صاحب مجمع ال یان (ط رسی )141 :2 ،1312 ،و برخی دیگر (مکلارم:11 ،1311 ،
 )11معتلدید این روایات یافی اصل علم به این پن مورد ییست ،بلکه منظلور عللم تلام و
کامل به تمام خصوصیات و جمئیات مسلاله اسلت ،یعنلی اصلل قضلیه را ملیداینلد ،املا
خصوصیات کامل و جمئیات آن قضیه را یمیدایند .ال ته این توجیه مناسلب ییسلت ،زیلرا
معنای این خواهد بود که امام یس ت به تفصیل و جمئیات قضلیه جاهلل اسلت ،کله بلا
اطالق روایات حدّ اکثری سازگازی یدارد.
به اعتلاد عالمه ط اط ایی این روایات میتوایلد بلا روایلاتی کله در آنهلا از اتفاقلات
آینده و زمان و مکان مرگ خود خ ر دادهاید ،تخصیص بخورد و پیام ر و اهلل بیلت
به تعلیم الهی ،از این امور آگاه هسلتند (ط اط لایی .)214 :11 ،1111 ،ایشلان در جلایی
دیگر ،این موارد را اخ ار آحاد میداید که یمیتواید با آن همه روایات معارضله کنلد (ر: .
یادم.)311 -311 ،1322 ،
یتیجه اینکه در صورت تعارض ،روایات حد اکثری ترجی داشلته و ایلن روایلات ،بلر

تلیه یا کم بدون ظرفیت شخص سوال کننده حمل میشود ،و اگلر ایلن توجیله مل لول
واقع یشود ،در تعارض این دو دسته روایات ،ترجی بلا روایلات حلد اکثلری اسلت کله از
لحاظ تعداد و سند قویتر هستند.
 .3روایات اضافه شدن علم امام

تحلیل و بررسی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

به اعتلاد عالمه مجلسی ،احتمال دارد منظلور از بیلان ایلن جملله ،مشلروط بلودن
باشد ،یعنی « علم را داریم و در یلمد ملا هسلت ،اگلر هلر شلب جمعله بلاال یلرویم یلابود
میشود» ،و احتمال دارد منظور تفاصیل و جمئیات امور باشد ،یعنلی «شلب جمعله عللم
اجمالی ما تفصیلی میشود» (مجلسی.)141 -141 :3 ،1141 ،
به گفته عالمه ط اط ایی ،تجدد و تدری به حسلب عللم علادی و مربلوط بله مللام
عنصری است ،و مایع از تحلق علم ملام یوراییت ییست که اولین مخلوق و اوللین صلادر و
فعلیت محضه است ،پس ممکن است امام به حسب ملام یوراییت بله چیلمی عللم ثابلت
داشته باشد و علم به همان معلوم به حسب ملام عنصری ،منلوط بله الهلام جدیلد بلوده
باشد (ر : .یادم.)311 ،1322 ،
علت فلاعلی
به یظر میرسد با توجه به اینکه بر اساس برخی روایات ،ائمه اطهار
و واسطه در خللت موجودات عالم امکایی هستند و دیگر موجلودات از یلور آن بمرگلواران
خلق شده (ر : .عیون أخ ار الرضا ،ج ،1ص 213؛ یرر األخ لار ،ص 111؛ یهل ال الیلة،
ص  ،)321و علت هم به معلول خود علم حضوری دارد و هم اشراف وجودی ،لذا در عللم
حضوری آیان به تمام جمئیات و تمامی امور و حوادث عالم امکلایی ی ایلد شلک کلرد .در
این ملام و این حالت هی جهلی ییست ،علم تام و کامل است و جلم عللم بله ذات الهلی
که مختص به خود خداوید متعال است ،تمام علم را دارا هستند ،اما چون تجسلم زمینلی
پیدا کردهاید و حالت عادی بشر را هم داریلد و آن جسلم بلا هملان حاللت علادی خلود
میتواید علمی را به حسب ظاهر به دست آورد ،این افمای عللم در هملین مللام اسلت،
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تعدادی از روایات بر ازدیاد علم امام داللت دارد .بر اساس این روایات که تعداد آنهلا
قابل توجه است ،هر سال یا هر شب جمعه و حتی لحظه به لحظله بلر عللم املام اضلافه
میشود ،و اگر این افمای ی اشلد ،عللم املام یلابود ملیشلود (کلینلی-213 :1 ،1141 ،
 .)211ظاهر این روایات با مفاد روایات حدّ اکثری در تعارض است؛ زیرا داشتن علم تلام و
بالفعل با افمای علم قابل جمع ییست.
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لذا منظور از ازدیاد علم ،علم در این یشئه است.
تنظیری که برای این مورد میتوان ارائه کرد ،بحث یلمول قلرآن اسلت .آنچله بلین
مفسران قطعی است و شکی در آن ییست ،این اسلت کله قلرآن کلریم دو یلمول داشلته
است ،یکی دفعی و یکی تلدریجی و در طلول  23سلال (ط اط لایی.)334 :24 ،1111 ،
حال سوال اینجاست که اگر یمول دفعی بوده است ،چه ییازی بله یلمول تلدریجی بلوده
همه قرآن را یکجا دریافت کرد ،پس چرا دوباره به تدری یلازل
است ،پیام ر اکرم
شد؟ اصال چرا در برخی موارد منتظر وحی میماید ،چرا چند روزی وحی یازل یمیشلود،
قرآن که به یکباره یازل شده بود ،پس چرا حضرت از آنچه یازل شلده بلود بلرای ملردم
یمیخواید و منتظر یمول تدرجی بود؟
به «ما کان و ملا هلو کلائن اللی یلوم اللیامله»
اینجا ییم میگوییم :ائمه اطهار
آگاهند ،اما حکمت الهی یا دالیلی که ما از آن اطالع یداریم ،اقتضا میکند مجددا علم بله
برخی مسائل به آنها اللا شود یا توضی داده شود.
احتمللال دومللی کلله بلله ذهللن مللیرسللد ایللن اسللت کلله ممکللن اسللت حضللرات
این بیایات را به این خاطر به کار برده باشند که دیگران فکلر یکننلد آیلان
معصومین
این علم را استلاللی دارید ،بلکه هر چه هست عنایت الهی است و افاضه ربلایی ،یعنلی آن
بمرگواران از خود هی یداشته و هر چه هست افاضه الهی است و اینکه ایلن افاضله بایلد
مللام الوهیلت یسل ت
دائما ادامه داشته باشه و هرگم شیعیان ،به حضرات معصومین
یدهند و بدایند که این علم و این جایگاه ،همه و همه عنایت الهی است و اگلر حتلی یلک
آن ،خدا بخواهد آیان را یابود کرده و از بین میبرد .در ایلن احادیلث بلا ع لارات مختلفلی
بیان شده اگر این حالت ی اشد یا اگر این افمای ی اشد ،تمام علم ما یابود ملیشلود ،ایلن
ع ارت همانگویه که عالمه مجلسی فرمودید گویای شرط است ،یعنی اگلر ی اشلد ،وللی
همیشه هست ،پس علم هم هست.

نتیجهگیری
در مورد گستره علم امام ،با دو دسته روایات روبلرو هسلتیم .دسلته اول ،بله دالللت
مطابلی و یا به داللت التمامی بر این امر داللت دارد که امام  ،علملی متصلل بله عللم
الهی دارد و به ایدازهای که خداوید متعال اجازه دهد ،از کلیه امور مطللع ملیگلردد .ایلن
علم شامل احکام شریعت ،تفسیر قرآن ،باطن افلراد ،عللم بله زبلانهلا ،اتفاقلات آینلده و
تمامی امور یی ی و پنهایی حتی عالم بمرخ و قیامت است .دسته دوم اما ،به حسب ظلاهر

با مفاد دسته اول یاسازگار است وعلم ییب را از امام یفی کرده ،علم برخی امور را بله خلدا
اختصاص داده ،از اضافه شدن تدریجی علم املام در طلول زملان و  ....خ لر ملیدهلد .از
توضیحاتی که ذیل احادیث دسته دوم آمد ،معلوم شد که مدلول روایات دسلته دوم قابلل
توجیه و جمع با روایات دسته اول بوده و تعارض آنها قابل حل است ،و یتیجله پلووه
حاضر این است که بر اساس مجموعه روایلات معصلومین  ،املام دارای علملی تلام و
کامل به اسرار هستی و تمام اتفاقات تا روز قیامت است.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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فهرست منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن ابی الحدید ،ع د الحمید بن ه ه اهلل1141 ،ق ،شرح نهج البالغه ،قلم ،کتابخایله آیلت اهلل
مرعشی یجفی.
 .3ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم1311 ،ق ،الغیبة ،تهران ،یشر صدوق.
 .1ابن بابویه ،محمد بن على1312 ،ش ،الخصال ،قم ،ایتشارات جامعه مدرسین.
 ،تهران ،یشر جهان.

1312 ،------------------- .1ق ،عیون أخبار الرضا
1311 ،------------------- .1ق ،کمال الدین و تمام النعمة ،تهران ،اسالمیه.
1312 ،------------------- .1ق ،التوحید ،قم ،ایتشارات جامعه مدرسین.
1143 ،------------------- .2ق ،معانی األخبار ،قم ،جامعه مدرسین.
1113 ،------------------- .1ق ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،ایتشارات جامعه مدرسین.
1311 ،------------------- .14ش ،األمالی ،تهران ،کتابوى.

 .11ابن شهر آشوب مازیدرایى ،محمد بن على1311 ،ق ،مناقب آل أبی طالب علییه الالیالم،
قم ،ایتشارات عالمه.
 .12ابن طاووس ،على بن موسلى1312 ،ش ،اللهوف على قتلى الطفوف ،ترجمله :احملد فهلرى
زیجایى ،تهران ،ایتشارات جهان.
 .13ابن طاووس ،على بن موسى1141 ،ق ،إقبال األعمال ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .11ابن قولویه ،جعفر بن محمد1311 ،ش ،کامل الزیارات ،تحلیق :ع لد الحسلین امینلى ،یجلف،
دار المرتضویة.
 .11برقى ،احمد بن محمد بن خالد1311 ،ق ،المحاسن ،قم ،دار الکتب اإلسالمیة.
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 .11حرّ عاملی ،محمد بن حسن1141 ،ق ،وسائل الشیعة ،قم ،مْسسة آل ال یت ،قم.
1121 ،--------------------- .11ق ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت ،اعلمى.
 .12خصی ى ،حسین بن حمدان1111 ،ق ،الهدایة الكبرى ،بیروت ،ال الغ.
 .11دیلمی ،حسن بن محمد1142 ،ق ،أعالم الدین فیی فیفات المیممنین ،قلم ،مْسسلة آل
ال یت ع.
 .24راویدی ،قطب الدین ،سعید بن ه لة اهلل1141 ،ق ،الخیرائج و الجیرائ  ،قلم ،مْسسله املام
مهدى.
 .21س حایی ،جعفر1321 ،ش ،آگاهی سوم یا عل غیب ،قم ،موسسه امام صادق

.

 .22صفار ،محمد بن حسن1141 ،ق ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد ،قم ،کتابخایله آیلت
اهلل مرعشی یجفی.

 .23ط اط لایی ،سیدمحمدحسلین1111 ،ق ،المییزان فیی تفالییرالقران ،قلم ،دفترایتشللارات
اسالمی.
 .21ط رسی ،ابو منصور ،احمد بن علی1143 ،ق ،االحتجاج علیى أهیل اللجیاج ،مشلهد ،یشلر
مرتضی.
 .21ط رسی ،فضل بن حسن1312 ،ش ،مجمع البیان فی تفالیر القرآن ،با ملدمله محملدجواد
بالیی ،تهران ،ایتشارات یاصر خسرو.
 .21ط رسی ،فضل بن حسن1111 ،ق ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،تهران ،اسالمیه.
 .21طوسی ،محمد بن الحسن1141 ،ق ،تهذیب األحكام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه.
1111 ،------------------- .22ق ،الغیبة ،قم ،دار المعارف اإلسالمیة.
 .34طوسى ،ابن حممه ،محمد بن على1111 ،ق ،الثاقب فی المناقب ،قم ،ایصاریان.
 .31عیاشی ،محمد بن مسعود1324 ،ق ،تفالیر العیاشی ،تهران ،المط عة العلمیة.
 .32قمی ،علی بن ابراهیم1141 ،ق ،تفالیر القمی ،قم ،دار الکتاب.
 .33کشی ،محمد بن عملر1141 ،ق ،رجال الكشی -إختیار معرفة الرجیال ،تحلیلق :طوسلی،
محمد بن حسن؛ حسن مصطفوی ،مشهد ،مْسسة یشر دایشگاه مشهد.
 .31کلینی ،محمد بن یعلوب1141 ،ق ،الكافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 .31کوفی ،فرات بن ابراهیم1114 ،ق ،تفالیر فیرات الكیوفی ،مصلح  :محملد کلاظم ،تهلران،
مْسسة الط ع و النشر فی وزارة اإلرشاد اإلسالمی ،تهران.
 .31مجلسی ،محمد باقر1143 ،ق ،بحار االنوار ،بیروت ،موسسة الوفاء.
1141 ،--------------- .31ق ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهلران ،دار الکتلب
اإلسالمیة.
 .32مسعودی ،علی بن حسین1321 ،ش ،اثبات الوفیة ،قم ،ایصاریان.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .31مفید ،محمد بن محمد1113 ،ق اللف ،االختصیاص ،محللق :عللی اک لر یفلاری و محملود
محرمی زریدی ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 .14مفید ،محمد بن محمد1113 ،ق ب ،اإلرشاد ،قم ،کنگره شیخ مفید.

 .11مکارم شیرازی ،یاصر1311 ،ش ،تفالیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.

 .12یادم ،محمد حسن1322 ،ش ،عل امام (مجموعه ملاالت) ،قم ،دایشگاه ادیان و مذاهب.
 .34هاللی ،سلیم بن قیس1141 ،ق ،کتاب سلی بن قیس الهاللیی ،تحلیلق :ایصلاری زیجلایی،
محمد خوئینی ،قم ،الهادی.
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1111 ،------------------- .21ق ،األمالی ،قم ،دار الثلافة.
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