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 در آیینۀ روایات بازخوانی قلمرو علم امام
  amrollah.gholizadeh@yahoo.comشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی کارشناس ارشد دینزاده /  امراهللا قلی 

  m.faryab@gmail.comاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمحمدحسین فاریاب / 

 11/9/96یرش: پذ  25/4/96 دریافت:

 چکیده
از جمله مباحثی است که با وجود پیشینۀ طـوالنی آن، همچنـان موضـوع بحـث و نظـر میـان اندیشـمندان         مسئلۀ گستره و قلمرو علم امام

اسـت بـا    اند. این مقاله کوشـیده  و برخی قایل به گسترده بودن علم او گشته که برخی قایل به محدود بودن علم امام اي گونه به اسالمی است،
 بینانه دربارة این موضوع ارائه دهد؛ بدین معنا که ابتدا روایات مؤید نظریۀ محدود بودن علـم امـام   قضاوتی واقع ،استفاده از روایات معصومان

ـ    و سپس روایات مؤید نامحدود بودن علم ایشان را بررسی کرده و پس از بیان وجوه وجه ودن علـم  الجمع و نقد آن، در نهایت، نظریـۀ شـأنی ب
 را تقویت نموده است. امام

 علم، امامت، علم امام، قلمرو علم امام. ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
و  اسـت ترین مباحث اعتقـادي شـیعه    مهم ۀکه از جمل ،امامتمسئلۀ 

وگـو   گفـت بحـث و   حـل همواره م ،و اصول مذهب قرار داده شدهجز
جمله مبـاحثی  ن و اندیشمندان دینی قرار گرفته است. از امیان متکلم

 »علم امام و گسـتره آن «امامت مطرح شده، مبحث مسئلۀ  دربارةکه 
امامـت دارد و آن را تـالی تلـو    مسـئلۀ  نوع نگاهی که شیعه به  است.

را مفسـر و مبـین قـرآن کـریم و      امامان معصوممقام نبوت دانسته و 
اي  داند، مستلزم اثبات علم ویـژه  می هادي امت پس از پیامبر خاتم

یعنی علم  ،در اینکه امام باید واجد یک نوع علم ویژه امام است. براي
ها را بـر عهـده گیـرد،     که هدایت انسان ،خطاناپذیر و معصومانه باشد

و عقل و نقل بر آن داللت دارد، بلکه سخن در حـدود و   شکی نیست
 ایـن بحـث بـه زمـان خـود امامـان       پیشینۀ گستره این علم است.

از گستره علم ایشـان   گوناگونهاي  ه مناسبتشیعیان ب زیرارسد؛  می
پـس از ائمـه    دنـد. کر هاي متفـاوت دریافـت مـی    پاسخ ،سؤال نموده

و اخـتالف میـان علمـا و    وگـو   گفـت  موضوعنیز این بحث  اطهار
اندیشمندان شیعه، اعم از متکلم، محدث، حکیم و عارف قرار گرفـت  

ترین منبـع   و مطمئن رسد بهترین و تا امروز نیز ادامه دارد. به نظر می
ایـن   .، رجوع به سخنان نورانی خود ایشان استمسئلهبراي حل این 

از  ایـن موضـوع را   تحلیلـی و توصـیفی   ةبه شیو کوشیده استمقاله 
 .کندروایات ایشان استنباط 

 ،هاي متعددي نگاشته شـده  اگرچه مقاالت و کتاب ،در این زمینه
ق در این آثـار، ضـرورت   تحلیل دقی فقدانگویی و  کن اجمال، کلییل

همچنـان  مسئله این  زیرانماید؛  پرداختن به این موضوع را ایجاب می
نیازمند تدقیق و تأمل بیشتر است. قبـل از ورود بـه بحـث، مناسـب     

 :به اقوال در این زمینه اشاره گردد ،است به صورت گذرا

 ها گذري بر دیدگاه
 گروه جاي داد:توان در سه  می گستره علم امام را دربارةاقوال 

 محدودیت علم امام .یکم
حـد آن را احکـام و    ،ل به محـدود بـودن علـم امـام بـوده     یبرخی قا

دانند که مربوط به هدایت انسان باشد و معتقدنـد کـه    موضوعاتی می
ن و اهل حدیث امتکلم ضرورتی وجود ندارد. و نقالً بیشتر از آن عقالً

(شـریف   سـید مرتضـی  ، شیخ مفید توان در این گروه جاي داد. را می

شـیخ  ) و 270ق، ص 1422؛ همـو،  30، ص 2ق، ج 1410المرتضی،
 عالمـه مجلسـی  ن و ا) از متقـدم 192ق، ص 1400(طوسی،  طوسی

تـوان در ایـن    ن را مـی ا) از متأخر21، ص 16ق، ج 1403(مجلسی، 
اوائـل در  شـیخ مفیـد  توان به سخن  می ،گروه جاي داد. در این میان

باطن گاهی از  ئمها نویسد: می ه در این زمینهاشاره کرد ک المقاالت
دانسـتند،   داشتند و رویدادها را پیش از وقوع می اطالع برخی از مردم 

ه    ولی این از ویژگی هاي ضروري و از شـرایط امامـت ائمـ سـت، نی 
ترین مـردم قـرار   خداوند آنان را گرامی داشته و دانا ،بلکه بدین وسیله
اطاعت از آنان باشد. اما شایسـته نیسـت    پیروي و ۀداده است تا وسیل

آموزش داده شده یا افاضـه   به کسانی که علم آنان به وسیله دیگري
 »عـالم بـه غیـب   «گفته شود؛ زیـرا صـفت    »عالم به غیب«، گردیده

سزاوار کسی است که ذاتاً و بدون استمداد از دیگري به حقایق امـور  
 و جهان هستی دانا و آشنا باشد.

در خصوص علم  :کند اضافه میر همان کتاب وي همچنین د
به صنایع و لغات، باید گفته شـود کـه ایـن امـر امتنـاعی       ائمه

ندارد، اما عقالً واجب نیسـت، اگرچـه اخبـاري از ایشـان در ایـن      
زمینه وجود دارد که از نظر من، قطع به این روایات محـل تأمـل   

 ).38ق، ص 1413است (مفید، 

 امعلم امگسترده بودن  .دوم
ودن علم امام هستند، گسترده بگروه دوم کسانی هستند که معتقد به 

و موضوعات، علـم بـه   اعم از احکام  ،گستره علم امام را که اي گونه به
گذشته و حال و آینـده، علـم بـه صـنایع بشـري، لغـات و ماننـد آن        

، ص 1352(نراقـی،   مولی مهدي نراقـی  (همان)، نوبختیاندانند.  می
 یئعالمــه طباطبــا)، 120، ص 1349(مظفــر،  ظفــرعالمــه م)، 137

)، 213، ص 1386؛ شــیروانی، 191، ص 18ق، ج 1412ی، ئ(طباطبــا
) و 83–81، ص 3، ج 1385(جـوادي آملـی،    اهللا جـوادي آملـی   آیت

ــین الري ــه 22–21ق، ص 1418(الري،  سیدعبدالحســ ) از جملــ
دلیـل   کسانی هستند که به این نظر تمایل دارند. اهل عرفان، معموالً

دانند  عقلی بر این مطلب آورده و برخی روایات را مؤید این مطلب می
و چنانچه روایتی مغایر این معنا باشد، آن را توجیـه و تأویـل ـ ماننـد     

دن کـر ند و با مطـرح  کن حمل بر تقیه یا جلوگیري از غلو غالیان ـ می 
که انسان کامل  سازند ، این نظریه را مطرح می»انسان کامل«مسئلۀ 
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باید مظهر تام اسما و صفات الهی باشد و انسانی که خلیفـه خـدا بـر    
الهـی را دارا باشـد و    يروي زمین است بایـد تمـام اوصـاف و اسـما    

که محـال   استهرگونه نقصی در آن موجب نقص در مستخلف عنه 
تنها تفاوتی که میان خلیفه و مستخلف عنه وجـود دارد ایـن    و ،است

وامکانـه یمتـاز   « ،د و بـه تعبیـر قیصـري   است که آنها بنده و مخلوقن
اهللا با وجود واجب تعـالی   خلیفۀانسان به عنوان ؛ »من الواجب الخلیفۀ

و امـام در   پس تفاوت میان خداونـد ت.تنها در صفت امکان متمایز اس
ولـی   ،داراسـت  و اسـتقالالً  کماالت را ذاتـاً  این است که خداوند همۀ

 ).1388؛ نادم، 97، ص 1316امام و انسان کامل بالعرض (قیصري، 

 توقف .سوم
پـردازي در ایـن مجـال،     گروه سـوم کسـانی هسـتند کـه از نظریـه     

 انـد. ایـن رویـه را    خودداري کرده و سکوت را بر سـخن تـرجیح داده  
ابوالحسـن  و  شـیخ انصـاري  چـون  هم ،تـوان بـه برخـی از فقهـا     می

 شـیخ انصـاري  ) نسبت داد. 374، ص 1تا، ج  (مشکینی، بی مشکینی
هاي امام و چگـونگی   گستره دانسته بارةاما در :گوید این زمینه می در

آن، ... از روایات گوناگونی که وجـود دارد، چیـز مطمئنـی بـه دسـت      
 پس بهتر آن است که علم آن را بـه خـود ایشـان واگـذاریم     .آید نمی

 ).374، ص 1، ج 1375(انصاري، 
ظریۀ اول به منظور قضاوت در این زمینه، ابتدا روایات مؤید ن

الجمـع   و نظریۀ دوم را آورده، سپس به اقوالی که به عنوان وجـه 
میان روایات ذکرشده، اشاره نمـوده و پـس از نقـد آنهـا، نظریـه      

 کنیم: می    نهایی را بیان 

 روایات مؤید دیدگاه اول
. روایاتی وجود دارد به این مضمون که اگر علم امام زیاد نگردد 1

اب لَـو لَـا أَنَّ    «تحـت عنـوان    نیمرحوم کلیشود.  تمام می بـ
چهار روایت آورده (کلینی، » یزْدادونَ لَنَفد ما عنْدهم الْأَئمۀَ
ــفار، 254، ص 1ق، ج 1407 ــیض 395ق، ص 1404؛ ص ، ف

) کــه بــه اســتثناي یــک 1147، ص 3ق، ج 1406کاشــانی، 
روایت، سایر روایـات صـحیح اسـت. مطـابق مضـمون ایـن       

گـردد و چنانچـه    علمشـان افـزون مـی    ه اطهارروایات، ائم
شود. اگر علم ایشان  علمشان افزوده نگردد، علمشان تمام می

 نامحدود بود، ازدیاد و تمام گشتن معنایی نداشت.

گردد کـه   هاي جمعه افزوده می روایاتی وجود دارد که علم امام در شب .2
لَیلَـۀِ  یزْدادونَ فی  ۀَالْأَئمباب فی أَنَّ «، تحت عنوان اصول کافیدر 

ـات،    » الْجمعۀ ـناد ایـن روای سه روایت بیان گردیده است. در برخی اس
آن را تضعیف نموده (نجاشـی،   نجاشیوجود دارد که  بن عمر مفضل
)، لیکن بنابر نقل محققان توثیـق گردیـده اسـت    416ق، ص 1407

ت. در رو، روایت صـحیح اسـ   ). ازاین292، ص 18، ج 1389(خوئی، 
کـه مـرا بـه     کند: یک روز امام صـادق  این روایت، مفضل نقل می

کرد، فرمودند: اى اباعبداهللا، عـرض کـردم: لبیـک.     کنیه خطاب نمی
فرمودند: به راستى، براى ما در هر شب جمعه سرورى است. عـرض  
کردم: فدایت شوم، آن سرور چیسـت؟ فرمودنـد: چـون شـب شـود      

یند و من هم بـا ایشـان بـرآیم و    به عرش برآ و ائمه رسول خدا
ایم، و اگـر   مند گردیده روح ما به بدن ما برنگردد، جز با علمى که بهره

، 1ق، ج 1407شـد (کلینـی،    این استمداد علمى نبود علم ما تمام مى
ـانی،   130ق، ص 1404؛ صفار، 254ص ، 3ق، ج 1406؛ فیض کاش
  ).135، ص 17ق، ج 1403؛ مجلسی، 585ص 

و معنـاي   ،اشـاره گردیـده   به ازدیاد علـم ائمـه   ،در این روایات
ایـن   کـه  ،جز سیر از کاهش به افزایش ،چیزي نیست »زیادت«

 با علم نامحدود امام منافات دارد. سخن
 روایاتی وجود دارد که به قبض و بسـط علـم امـام اشـاره دارد. در    . 3

  »غَیبِباب نَادر فیه ذکْرُ الْ«این روایات تحت عنوان  ،اصول کافی
مطرح شده و به مناسبت، بحث علم غیب امـام مطـرح گردیـده    

 است. در روایت صحیحی، شخصی از اهل فارس از امام بـاقر 
 دانیـد؟ امـام در پاسـخ    مـی  کند که آیا شما علم غیـب  می سؤال
 دانیم و زمـانی  ، میفرمایند: چون علم الهی بر ما گشوده گردد می

؛ 256، ص 1ق، ج 1407(کلینی، که از ما گرفته شود نمی دانیم 
ــفار ــدوق، 513ق، ص 1404، صــ ؛ 528، ص 2، ج1362؛ صــ

   ).4307ق، ص 1404حرانی، شعبه  ابن
و  ،در این روایات بـه قـبض و بسـط علـم امـام اشـاره گردیـده       

امام با مبسوط بـودن   مشخص است که علم نامحدود و گستردة
 نه با مقبوض بودن. ،علم ایشان تناسب دارد

 داننـد،  هرگاه اراده کنند آنچه را نمـی  تی وجود دارد که ائمهروایا. 4
 نقـل  از امام صادق ابوالربیع شامیاز جمله روایتی که  ؛دانند می
امام هرگاه کـه بخواهـد بدانـد،    «فرمایند:  می کند که حضرت می
 . )258، ص 1ق، ج 1407(کلینی،  »گردد می آگاه
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حـاظ سـندي ضـعیف    هاي مشابه اگرچه از ل این روایت و روایت
 کـه سـخن از علـم غیـب     ،عمار سـاباطی هستند، ولی در موثقه 

). 257، ص همـان به این حقیقت اشـاره شـده اسـت (    ،گردد می
کـه از مجمـوع روایـات ایـن بـاب       ،، تراکم ظنـونی بر آنافزون 
کند. مطابق  گردد، ضعف سند این روایات را جبران می می حاصل

دانـد و سـپس آگـاه     نمـی  مضمون این روایات، امام در مقطعـی 
 ،و این با علم گسترده امام و اینکه همیشه آگـاه اسـت   ،گردد می

 منافات دارد.
 مرفـوع اسـت و   ،روایتی است که بـه لحـاظ سـند    اصول کافیدر  .5

 »باب االشاره و النص علـی الحسـن بـن علـی    «تحت عنوان 
آورده  نهـج البالغـه 149آن را در خطبـه   سید رضیذکر شده و 

کَـم  «فرماینـد:   مـی  مؤمنـان آخـر روایـت، امیر   ةر فقـر د است.
تأَطْرَد  امرِ  الْأَیذَا الْأَمکْنُونِ هنْ ما عثُهحا   ،أَب فَأَبى اللَّه عزَّ ذکْرُه إِلـَّ

، ص 1، ج 1376جـوهري،    (ر.ك:» إِخْفَاءه هیهات علْم مکْنُـون 
قدر روزگار گذراندم چ)؛ 410، ص 7ق، ج 1409؛ فراهیدي، 273

ولـی   ،(یا وقت مرگ) تفحص کردم که آن را بدانم و از راز مرگ
چـون علـم آن    ؛نه، هرگز آن را نخـواهم دانسـت   خدا نخواست.

 ).299، ص همانمخزون نزد خداست (
آید این است که امـام خواسـت بدانـد،     برمی آنچه از کالم امام

نامحدود امام منافـات   ولی نتوانست، و این اوالً، با علم گسترده و
اگـر امـام بخواهـد بدانـد،     «گویـد:   دارد، و ثانیاً، با اخباري که می

 سازگار نیست.» داند می

 روایات مؤید گروه دوم
اي از روایات وجود دارد که گستره علم امام را علم گذشـته و   دسته. 1

اب أَنَّ  «تحـت عنـوان    اصـول کـافیدانـد. در   می حال و آینده بـ
مۀَالْأَئ أَنَّه کُونُ وا یم ا کَانَ وم لْمونَ علَمعی  الشَّی هِملَیخْفَى علَا ی ء، 

هِملَیع اللَّه اتلَوشش روایـت آورده شـده اسـت کـه بایکـدیگر       ،»ص
 قرابت معنایی دارند.

از امـام   بـن سـلیمان   سـیف اي اسـت کـه    صـحیحه  :روایت اول
ـ   می نقل صادق بـا جمـاعتی از شـیعه در     ،ر نقـل وي کند که بنـا ب

(جاسوس) بـین   دند: آیا غریبهکرمحضر ایشان بودیم و ایشان سؤال 
عرض کردیم که جاسوسـی در بـین مـا     ما هست یا نه؟ ما در پاسخ

نیست. سپس ایشان پس از سه مرتبه قسم، فرمودند: به خداي کعبـه  

علـم   دادم کـه  می اگر من بین موسی و خضر بودم به شما خبر ،قسم
 »علـم مـا کـان   «به موسی و خضر تنها  زیرامن از ایشان برتر است؛ 

و حـال   ،»علم مـا هـو کـائن   «و  »علم ما یکون«اعطا شده بود و نه 
 ).261، ص همانایم ( آنکه ما این سه را از رسول خدا به ارث برده

آیـا غریبـه   « کنند کـه   سؤال می البته صدر روایت که امام
 ذیل روایت که به گستردگی علـم امـام   با» بین ما هست یا نه

اشاره دارد، منافات ندارد. وجه عدم تنـافی در مقـام جمـع میـان     
 روایات بیان خواهد شد.

 از امـام صـادق   بن مغیـره  حارثاي است که  موثقه :روایت دوم
ها و زمین اسـت   من آنچه را که در آسمان«کند که فرمودند:  می نقل

خ است و علم مـا کـان و مـا یکـون را     و آنچه را که در بهشت و دوز
ـ  کرسپس قدري مکث  »دانم می بـر   ایـن سـخن   آنکـه راي دنـد و ب

این علـم را از کتـاب خـدا کسـب     : «سنگین نیاید، فرمودند مخاطبان
 ن).هما( »فرماید: فیه تبیان کل شیء نمودم که می

 :شود میدو نکته برداشت  ،از این روایت
بـه هـر   « فرمایـد:  ه مـی اول آنکه مقتضاي اطالق سخن امام ک

، آن اسـت کـه علـم    »ها و زمین اسـت علـم دارم   آنچه که در آسمان
 وگرنه ایشان تخصیص ،نداشته باشد گونه تخصیصی دربر ایشان هیچ

خـواه   گیـرد،  را دربر مـی  رو، گسترة علم امام تمام علوم زدند. ازاین می
 .مربوط به هدایت باشد و خواه مربوط به دیگر امور

اسـت،   »تبیان کـل شـیء  «که قرآن کریم  گونه هماندوم آنکه 
 داند. می است و همه چیز را »تبیان کل شیء«امام نیز 

کنـد   نقل می مفضلتوجهی است که  روایت سوم: روایت قابل
که اگرچه به لحاظ سندي تضعیف گردیده است، اما با توجـه بـه   

گـردد.   روایات باب، ظن به صدور آن از جانب معصوم تقویت مـی 
دارد:  عرضـه مـی   به امام صادق مفضلابق مضمون روایت، مط

اي را بر بندگان واجب سـازد و   آیا امکان دارد خداوند طاعت بنده
فرماینـد:   سپس اخبار آسمان را از او باز بدارد؟ امام در پاسـخ مـی  

تر به بندگانش است از اینکـه طاعـت    تر و رئوف خداوند مهربان«
داند و سـپس صـبح و شـام اخبـار     اي را بر بندگان واجب گر بنده

 آسمان را از او باز بدارد (همان).
مطابق این روایت، صبح و شام اخبار آسمان بر امام مکشوف 

 گردد. می
اشاره شـده اسـت کـه     در برخی روایات به جهات علم امام .2
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مـا  «بیانی دیگر در رابطه با گستره علم امام نسبت به  :توان گفت می
علـی  است. از جمله روایتی است کـه  » هو کائن کان و ما یکون و ما

علم ما  ةگستر«فرمایند:  می کند. امام نقل می از امام کاظم سائی
بر سه وجه است: گذشته (مـاض)، آینـده (غـابر) و آنچـه پدیـد آیـد       

و اما راجـع   ،براى ما تفسیر شده (مفسر) ،(حادث). اما راجع به گذشته
گاهى در دل افتـد   ،ا آنچه پدید گرددبه آینده نوشته شده (مزبور) و ام

(قذف فی القلوب) و گاهى در گوش اثر کند (نقر فی االسماع) و ایـن  
بعد از پیغمبر ما پیغمبرى نیست  ،بهترین دانش ماست و در عین حال

 ).319ق، ص 1404؛ صفار، 264، ص همان(
این روایات اگرچـه برخـی بـه لحـاظ سـندي تضـعیف شـده و        

کن با توجه به روایـات  یل ،لت، قدري مضطربندهمچنین به لحاظ دال
را بیانی دیگر در رابطه با گستره علم امام دانسـت،   هاتوان آن ، میباب
اي از علم امام، علم برتر شمرده شده  گونه ،آنکه در این روایت ویژه به

رفته در روایـت،   کار هاي به که همان علم حادث است. در توضیح واژه
الشـیء: بقـی و    غبـر «نویسـد:   مـی  لصحاحادر  جوهري :باید گفت

المزبـور:  «آمـده اسـت:    »زبـر « ة، ذیل مادنهایهو در  »الغابر: الباقی
، 1367اثیر،  ؛ ابن264، ص 2، ج 1376(جوهري،  »المکتوب بااالتقان

 نهایـه، در »نقـر «و  »قـذف «هـاي   ). در توضیح واژه293، ص 2ج
 »القی فیـه و اوقـع   لوبکم:القذف: الرمی بقوه. قذف فی ق«آمده است: 

 ).29، ص 4، ج 1367اثیر،  (ابن
مقصـود از   ایـن اسـت کـه    شـود  آنچه از روایات باب فهمیده می

، تحدیث ملک اسـت و  »نقر«و مقصود از  است، ، نوعی الهام»قذف«
کـه علـم بـه گذشـته      ،»ماض«به قرینه  »غابر«همچنین مقصود از 

 باشد. است، علم به آینده منظور می
و  »جامعـه «وجود دارد که به منبع علم امام از جملـه  روایاتی  .3

اشـاره دارنـد. در میـان     »صحیفه حضرت فاطمه زهـرا «و  »جفر«
توان به روایت  روایات صحیح متعددي که در این باب وجود دارد، می

نقل شده است، اشاره  ابوبصیرالنی و پر مغز و معنایی که از طو نسبتاً
کنـد   سؤال می از امام صادق بصیرابونمود. مطابق مضمون روایت، 

بـابی   مؤمنانبه امیر کنند که رسول خدا که شیعیان شما نقل می
از علم آموختند که از آن باب، هزار باب علم گشوده شد. (آیـا چنـین   

، فرمودند: آن علم مطلبی صحت دارد؟) ایشان ضمن تأیید این سخن
نـزد مـا    ،ابوبصـیر اي  :علـم نیسـت. سـپس فرمودنـد     است، اما همۀ

در آن آمده است، ولی  ،است که هرچه مردم بدان نیازمندند »جامعه«

اسـت کـه در آن علـم     »جفـر «نزد مـا   زیراعلم نیست؛  ۀآن نیز هم
ـ  ،اسرائیل در آن جمع اسـت  پیامبران و اوصیا و علم علماي بنی کن یل

ه اسـت کـ   »مصحف فاطمـه «نزد ما  زیراعلم نیست؛  ۀآن نیز هم
امـا   .قرآن نیز در آن وجود نـدارد  ست و حتی یک آیۀسه برابر قرآن ا

دند و فرمودند نزد ما کرعلم نیست. سپس حضرت مکثی  ۀآن نیز هم
علـم نیسـت.    ۀکن آن نیز همیل ،»علم ماکان و علم ماهوکائن است«

کند، پس حقیقت علم نزد شـما چیسـت؟    با تعجب سؤال می ابوبصیر
ا  «فرماینـد:   دارند و می حضرت در پاسخ پرده از حقیقتی ژرف برمی مـ

الشَّی رِ والْأَم دعنْ برُ مارِ الْأَمالنَّه لِ وثُ بِاللَّیدحی الشَّی دعب مِ   ءو إِلَى یـ ء
 ).240، ص 1ق، ج 1407(کلینی،  »الْقیامۀِ

این قسم از علم، همان علم حادث است که در خصـوص اقسـام   
که افضل علم ایشان است و مسـتمراً بـر   علم امام بدان اشاره گردید 

نیز بدان اشاره شد که  مفضله در روایت ک چنان ؛دشو ایشان الهام می
واضـح اسـت کـه     .گـردد  صبح و شام حقایق بر ایشان مکشوف مـی 

. عـالوه  ظهور عبارت فوق، در نوعی استمرار و اتصال به حقایق است
و ما هـو  « علم و »انعلم ماک«این نوع علم را باالتر از  ، امامبر آن
 .داردحکایت از گستردگی علم ایشان  این دانند و می »کائن

روایاتی وجود دارد که به اسـم اعظـم الهـی اشـاره دارد و      .4
از اسم اعظم اطالع داشتند. اگرچه این روایات بـه لحـاظ    ائمه

اي  سندي دچار مشکل هستند، لیکن، مجموع روایات باب، قرینـه 
 بودن آنهاست؛ از جمله روایتی که از امام بـاقر الصدور  بر موثوق

حـرف اسـت و    73نقل شده است که فرمودند: اسم اعظم الهـی  
بود که در کمتـر از چشـم    آصف بن برخیاتنها یک حرف آن نزد 

که نزد  را نزد سلیمان نبی آورد، درحالی بلقیسبر هم زدنی، تخت 
حــرف از اســم اعظــم الهــی اســت و آخــرین حــرف آن   72مــا 

 ).230مخصوص خداوند است (همان، ص 
مطـابق مضـمون روایـت، آخـرین حـرف از اسـم اعظـم الهـی،         

استأثر به فی علم «تعالی است و به تعبیر روایت  مخصوص ذات باري
قسمند: اسماء مستأثره و  . توضیح آنکه اسماء الهی بر دواست» الغیب

لغیـوبی  مربوط به عـالم غیـب ا   »اسماء مستأثره«اسماء غیر مستأثره. 
اسـماء  «، بـر خـالف   نیسـت است و کسـی جـز خداونـد از آن آگـاه     

کـرده اسـت   که خداوند به برخی از اولیاي خویش عطا  »غیرمستأثره
تَأْثَرَ  «ه در لغـت آمـده اسـت:    ک چنان )؛41، ص 1378اي،  (قمشه اسـ
به نفسه بالشَّى رِه: خَصعلى غَی ص 10، ج ق1421(ابـن سـید،    »ء ،
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کـه مخصـوص    ،غیر از یک حرف از اسم اعظم الهـی  ،). بنابراین75
 .  ست، دارادگار است، باقی حروف آن را امامرپرو

ب علـم الکتـاب هسـتند.    صـاح  روایاتی وجود دارد که ائمه .5
ـ از اصحاب اجماع ـ اسـت کـه      برید بن معاویهصحیحۀ  یکی از آنها
و منْ   اً بینی و بینَکُمبِاللَّه شَهِید  قُلْ کَفى« ۀدر تفسیر آی از امام باقر

بـاره   در ایـن  کنـد. امـام   نقـل مـی   )43:رعـد (» عنْده علْـم الْکتـابِ  
هسـتیم   بیت ما اهل» من عنده علم الکتاب«فرمایند: مقصود از  می

). اهمیـت  229، ص هماناول ما و افضل ماست ( که امیرالمؤمنین
ـ  آصـف  بـارة اسـت کـه در   نظـر این روایـت از آن   خداونـد   ن برخیـا ب

أَنَا آتیک بِه قَبلَ أَنْ یرْتَد   قالَ الَّذي عنْده علْم منَ الْکتابِ«فرماید:  می
طَرْفُک کامام صادقسدیرو در روایت   )40:نمل(» إِلَی ،  با استشهاد

و  ،اي از دریاي پهناور دانسـته  را قطره بن برخیا آصفبه این آیه، علمِ 
 ۀکتاب است. بنابراین، کسی کـه همـ   علم همۀ علم ایشانحال آنکه 

علم کتاب نزد او باشـد و ایـن علـم نیـز مطـابق مضـمون روایـات،        
گونه تخصیصی نخورده باشد، حکایت از گستردگی صاحبان این  هیچ

 ).257، ص همانعلم را دارد (
آگاه به علم غیب بودند. البتـه در   روایاتی وجود دارد که ائمه .6
ز آیات قرآن کریم، آگاهی از علم غیب، به خداونـد اختصـاص   برخی ا

 آیات: این از جمله ؛داده شده است
- »  رِّ و ی الْبـما ف لَمعی و وها إِلَّا هلَمعبِ ال یالْغَی حفاتم هنْدع و

ی     الْبحرِ، و ما تَسقُطُ منْ  ۀٍ فـ بـال ح هـا، ولَمعا ی مـات  ظُلُ ورقَـۀٍ إِلـَّ
 )؛59(انعـام: » الْأَرضِ و ال رطْبٍ و ال یابِسٍ، إِلَّا فی کتـابٍ مبِـینٍ  

داند. آنچه  کلیدهاى غیب تنها نزد اوست و جز او کسى آن را نمى
افتـد،   داند. هیچ برگى (از درختى) نمـى  در خشکى و دریاست مى

و  اى در مخفیگاه زمین، مگر اینکه از آن آگاه است، و نه هیچ دانه
نه هیچ تر و خشکى نیست، جز اینکه در کتاب آشکار (در کتـاب  

 علم خدا) ثبت است.
- »       ه ا اللـَّ ب إِلـَّ ضِ الْغَیـالْـأَر و ماوات ی السـ ْن فـ مـ لَمعقُْل ال ی «

سـت از غیـب آگـاهى    او زمـین   هـا  که در آسمان هربگو  )؛65:نمل(
 .جز خدا ،ندارد

به افرادي خاص عنایـت شـده   در برخی از آیات، این علم خاص 
عالم الْغَیبِ فَـال  « :»جن«مبارکه  ةسور 27و  26از جمله آیات  ؛است

ینِ    غَیبِه أَحداً إِالَّ منِ ارتَضى  یظْهِرُ على نْ بـم لُکسی ولٍ فَإِنَّهسنْ رم
اسـرار  کـس را بـر    عالم الغیب اوست، و هیچ ؛»یدیه و منْ خَلْفه رصداً

سازد، مگر رسـوالنى کـه آنهـا را برگزیـده اسـت و       غیبش آگاه نمى
 دهد. نى از پیش رو و پشت سر براى آنها قرار مىامراقب

 روایاتی وجـود دارد کـه مصـداق ایـن گـروه خـاص را، ائمـه       
نقـل شـده    بـن اعـین   حمراناز جمله روایت صحیحی که از  ؛داند می

دانـد کـه از    می ول خدارا رس» من ارتضی«مصداق  است و امام
ن، ص همـا رسیده اسـت (  طریق وراثت، این علم از ایشان به ائمه

بودن کمالی است که بـا  » صاحب علم غیب«). واضح است که 256
 محدودیت علم امام سازگار نیست.

از  ؛البته روایاتی که به گستردگی علم امام اشاره دارد، بسیار است
)، 192همـان، ص  علـم الهـی (   ۀجمله روایاتی کـه امامـان را خزینـ   

ن، ص همـا صـاحبان علـم (  و )، 213ن، ص همـا ن در علـم ( راسخا
که از اطالق این روایـات و اینکـه مخصـوص     نماید ) معرفی می214

توان گستردگی علم ایشان را استظهار  می ،به علم خاصی نشده است
کن روایات قبلی صراحت بیشتري بر این معنا داشت که بـه  یل  ،نمود
 گردد. ن مقدار بسنده میهمی

 الجمع میان روایات وجه
توان  از روایات متعددي که دربارة گستردگی علم امام وجود دارد و می

دربارة آنها ادعاي تواتر معنوي کرد، شکی نیست که قول منسوب به 
برخی از متکلمان که قایل به علم محدود امام هستند و حدود آن را نیز 

شود. همچنین قول  ند، به چالش کشیده میدان مسئلۀ هدایت بشر می
تـوان   کسانی را که براي علم امام هیچ حد و مرزي قایل نیستند، می

 ناشی از نبود نگاه جامع به مجموع روایات دانست.
 توان به وجوه ذیل اشاره کرد: به هر حال، از میان این روایات، می

 محدودیت در قلمرو علوم ذاتی و استقاللی. 1
بـه   دود است؛ زیرا علم اسـتقاللی نیسـت.  وجه، علم امام محبنابراین 

که ممکـن اسـت، علمـش نیـز      نظرعبارت دیگر، وجود ممکن از آن 
و  سـت نی او علم امام نیز از این قاعده مسـتثن  ،ممکن و محدود است

اسـتقاللی   نظرروایات ناظر به محدودیت علم امام، از این  روي، بدین
 ).1388؛ نادم، 97ص ق، 1416(قیصري،  و ذاتی نیست

توانـد میـان دو دسـته از روایـات، تالئـم و       این طریق اگرچه می
مجـال   ،این مبحث را مختومه نموده ةپروند اما کند،هماهنگی ایجاد 

 سازد. پذیر نمی پرداختن به وجوه دیگر را عمالً امکان



 ۴۳  اتينة رواييدر آ بازخوانی قلمرو علم امام
 

 مقام نورانیت و مقام عنصري امام .2
یکی مقام نورانیت و دیگـري   :تبنابراین وجه، امام داراي دو مقام اس

 ،واجد علم فعلـی اسـت   ،به حسب مقام نورانیت مقام عنصري. امام
واجد علـم عـادي اسـت کـه اگـر       ،که به لحاظ مقام عنصري درحالی

گـردد.   مـی  توجهی به مقام نورانیت خویش نماید به همه چیـز عـالم  
ه به مقام داللت دارد، اشار بنابراین، روایاتی که بر محدودیت علم امام

دارد،  و روایاتی که داللت بر گسـتردگی علـم امـام    است،عادي امام 
، ص 18ق، ج 1412ی، ئ(طباطبـا  اسـت اشاره به مقام نورانیـت امـام   

 ).213، ص 1386؛ شیروانی، 191
اگرچه تنافی میـان ایـن دو دسـته از     :باید گفت ،این وجه بارةدر

سـخن در  زیرا اوالً، ت؛ کن خالی از ابهام نیسیل ،دکن روایات را حل می
آیـا   ،و ثانیاً ؟این است که نحوه ارتباط میان این دو مقام چگونه است

رفع تنافی دو دسته از روایات، منوط بـه فـرض دو مقـام عنصـري و     
توان بـدون سـخن گفـتن از ایـن دو مقـام،       و آیا نمی ؟نورانیت است

 ؟برطرف ساختتنافی میان دو دسته از روایات را 

 یز بودن برخی روایاتآم . تقیه3
میان روایـات علـم امـام بـه      سازگارياز جمله وجوهی که به منظور 

اي بودن برخی روایات دال بر محدودیت علم امام  رسد، تقیه ذهن می
 ).67، ص 1393است (هاشمی، 

نفسه تنافی موجود در برخی روایات را مرتفع  این وجه اگرچه فی 
آمیز بودن  د و تقیهکنتواند توجیه  یروایات باب را نم ۀهم ، امادساز می

 نماید. همه روایاتی که بر محدودیت علم امام داللت دارد، مشکل می

 شأنی بودن علم امام. 4
این علم را  یول است،داراي علمی تام و گسترده  بنابراین وجه، امام

هرگـاه   به طور شأنی واجد است و نه فعلی. به عبارت دیگـر، امـام  
 که ؛ چنانگیرد علومی نیازمند باشد، در اختیار او قرار می و به کنداراده 

آمـده اسـت کـه امـام      -که نقل آن گذشت - اصول کافی در روایت
شـیروانی،   ؛161، ص 1394گردد (فاریـاب،   هرگاه اراده کند، آگاه می

 ).64، ص 1393؛ هاشمی، 213، ص 1386
تـر   نسبت به وجوه دیگر مناسب -رسد که به نظر می -وجه اخیر

با وضوح بیشتري تبیین گـردد.   دبای کن قدري مجمل بوده و یل است،
 توجه به نکات ذیل الزم است:مسئله، به منظور تبیین این 

تــوان در خصــوص  مــی دوم روایــات، الــف. بــا تأمــل در دســتۀ
در میـان همـین    کـرد، امـا  گستردگی علم امام، ادعاي تواتر معنـوي  

کـه   -اگر نگوییم نص است  -ندبرخی ظهور در این معنا دار ،روایات
 »علـم فعلـی  «تـوان آن را   واجد یک نوع علمی است که مـی  امام
و مقصود آن است که این نوع علم براي امـام همیشـه حاضـر     ،نامید
مؤید این معناست کـه   بصیر از امام صادقوروایت اب که چنان ؛است

به منبع حقیقت علم نزد ما، آن است که استمراراً  :فرمایند حضرت می
ما یحدثُ بِاللَّیلِ و النَّهارِ الْأَمرُ منْ بعد الْـأَمرِ  «علم الهی متصل باشیم. 

الشَّی و الشَّی دعب مِ  ءوإِلَى ی ۀِءامیه روایـت اقسـام علـم    ک و چنان ؛»الْق
افضـل علـم نـزد     ،که همان علم حادث اسـت  ،امام گذشت، این علم

فرمودنـد: خداونـد    نیز امـام صـادق   مفضلروایت  ایشان است و در
د و سـاز اي را بر بندگان واجـب   تر از آن است که اطاعت بنده مهربان

» صباحاً و مسـاء «گاه اخبار آسمان را صبح و شام از او بازدارد. قید  آن
این نیسـت کـه ایشـان     و مقصود امام ،ظهور در نوعی استمرار دارد
گردند، بلکـه مقصـود    می به اخبار آسمان تنها در این دو زمان متصل

شود. البتـه   به حقایق متصل می نوعی استمرار عرفی است که امام
اینکه حقیقت این مقام چیست، شاید بتـوان آن را یکـی از مصـادیق    
امور صعب و مستصـعب شـمرد کـه خـود آن بزرگـواران درك آن را      

ده اسـت  اند کـه خداونـد آن را امتحـان نمـو     مخصوص قلوبی دانسته
 ).401، ص 1، ج ق1407(کلینی، 
گویـاي ایـن حقیقـت     امامان ةتتبع در سیر ،. از سوي دیگرب

 ، امـور روزانـۀ  است که ایشان زندگی عادي داشتند و مثل سایر مردم
دادند و به اماراتی که از طرق عقالیی بـه دسـت    خویش را انجام می

ه و الگو بودن امـام  اسو ۀالزم دادند و اصوالً آمده باشد، ترتیب اثر می
ند به ایشان تأسی نآن است که زندگی عادي داشته باشد تا مردم بتوا

که برخی ظهور و برخی نص در ایـن معنـا    ،اول مایند. روایات دستۀن
محدود است، اشـاره   بودند که امام مثل بقیه مردم، واجد علم عادي و

 به زندگی عادي ایشان دارد.
رخی آیاتش برخی آیات دیگـر  گونه که قرآن کریم ب ج. همان
نیز، که ثقل دیگر قرآن هستند،  کنند، روایات ائمه را تفسیر می

کـه در روایـات    نمایند. چنان برخی از آنها برخی دیگر را تبیین می
ان «دستۀ اول اشاره گردید، روایاتی وجود دارد با این مضمون که 

ان روایات دسته و در واقع، حلقۀ اتصال می» اذا شاؤوا علموا األئمۀ
اول و دسته دوم بود و بـه نـوعی مبـین و مفسـر ایـن دو دسـته       
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کـه نقـل آن    - عمـار سـاباطی  که در موثقـه   روایات است؛ چنان
کند که آیا شما علم غیب  سؤال می وي از امام صادق -گذشت

دانـیم.   فرمایند: نه، لیکن اگر خدا بخواهد می دانید؟ ایشان می می
فرمایند، و بـه   اشاره به علم عادي خود می در صدر روایت، امام

گوینـد،   عبارت دیگر، مطابق مضمون روایات دسته اول سخن می
دهند  اي دیگر از علم خویش را نشان می و سپس به زیبایی گوشه

که همان اتصال به علم الهی است. به تعبیري دیگـر، امـام ایـن    
اما زمان  شأن را داراست که در مواقعی، به علم الهی متصل شود،

و حدود و ثغور آن، تابع مصـالحی اسـت کـه خـود ایشـان بـدان       
تـوان   واجد نوعی از علم است که می آگاهند. خالصه آنکه امام

 نامید.» علم شأنی«آن را 
د. نکتۀ دیگري که باید بدان اشاره کرد دربارة روایاتی اسـت  
که برخی علوم را بـه ذات مقـدس خداونـد اختصـاص داده و بـه      

است. ایـن علـوم   » استَأْثَرَ بِه فی علْمِ الْغَیبِ عنْده«ر روایات، تعبی
مخصوص مقام ذات و کنه الهی بوده و محـال اسـت احـدي بـر     
آن اطالع یابد و به تعبیـر دیگـر، ایـن روایـات، مؤیـد ایـن معنـا        

در مقام اتصـال بـه علـم الهـی، نامحـدود       هستند که علم امام
همه چیز مطلع باشد و بـدین روي، بعیـد    که از اي گونه نیست، به

نیست که علم به برخی موضوعات، از جمله علم به وقت قیامـت  
کـه   را در این حوزه جاي دهـیم؛ چنـان   )34؛ لقمان: 187(اعراف: 

ـ حـرف آخـر از اسـم       در برخی روایات نیز ـ که ذکر آن گذشـت  
تعـالی   اعظم الهی مختص خداوند گردیده و احدي جز ذات بـاري 

 ز آن مطلع نیست.ا

 گیري نتیجه
گروهی معتقد به  رد:سه دیدگاه وجود دا ،علم امام در خصوص گسترة

و  ؛و گروهی معتقد به گسترده بودن علم امـام  ؛محدود بودن علم امام
ند. روایـات مؤیـد دو گـروه    هستل به توقف در این زمینه یگروهی قا

 یـات عبـارت  اول بیان گردید و مقتضاي جمع میان این دو دسـته روا 
علـم ایشـان علمـی     مقتضاي روایـات ائمـه   ، بهست از اینکه اوالًا

علـم ایشـان در    ،خاصی ندارد. ثانیاً ۀو اختصاص به جنب استگسترده 
گسترده بـودن علـم    ،شأنی است و نه فعلی. ثالثاً ،عین گسترده بودن

وجـود   موضـوعاتی ایشان به معناي نامحدود بودن آن نیسـت، بلکـه   
 تعالی است. م به آن، مخصوص ذات باريدارد که عل
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