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از جملۀ موضوعات اعتقادی که همۀۀ رۀ و م مۀباهال ک مۀ را بهگونۀهای ،بۀه وۀود
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مقدمه
از موضوعات مهم کالمی شیعه که از مقومات امامت شمرده میشده و از دیرباز ،در
کانون توجه عالمان امامیه بوده ،علم امام است .از دیددی تداری،ی ،مهدمتدری مقعدا از
دوران حضور ائمه(ع) ،دورۀ شکلگیری مدرسۀ کالمی کوفه (اواخر قرن اول) ،خاستگاه
کالم و ن،ستی متکلمی امامیه ،بود .جریان های کالمی شیعه ،با رویکردهای متفاوت و
تکیه بر احادیث اهل بیت(ع) ،به تبیی  ،تدوی و اشاعۀ باورهای شدیعی و دفداع از هنهدا
می پرداختند .هموزه های اعتقادی ،در ای مدرسه ،به تثبیت نهایی میرسدید .برخدورداری
امام از علم خاص ،از جملۀ ای هموزهها بود.
با افول و از رونق افتادن مدرسۀ کالمیکوفه ،دو مدرسدۀ بدگرو و تیریرگدذار قدم و
ب غداد شکل گرفت که نمایندگان دو جریان شاخص کالمی کوفه شد .بغداد با موقعیدت
ویژه اش ،میراثدار خط فکری حدیثیدکالمی کوفه و قم با توجه به حضدور مدددران و
ارتباط مدکم با کوفه ،میراثدار خط فکری حدیثیدفقهی کوفه شد.
روش و رویکرد ای دو جریان در پرداخت به موضوعات اعتقادی متفاوت بود .نگاه
متکلمان بغداد بیشتر بر استدالل های عقلی مععوف بود؛ البته هنها به روایات هدم توجده
می کردند .هنان در مقام بدث ،دو ساحت جداگانه برای عقل و نقل قائل میشددند و در
برخی از موضوعاتی که نقدل معمئندی وجدود داشدت ،جاندب نقدل را مدیگرفتندد و از
برداشت عقلی خود صرف نظر میکردند .اما روش مددران قم برپایۀ استناد به احادیدث
بود و کمتر به مباحث عقلی رو می هوردند .در هرار ای گروه ،احادیث با چینش خاصدی
ارائه شده است که همانند هرار متکلمان ،پیام کالمی دارد؛ ازای رو ،هرار مددران قمدی را
میتوان از دستۀ کتاب های کالمی دانسدت و بده تبدا هن ،ایشدان را در گدروه متکلمدان
قرار داد.
منابا علم امام از مقوله های بدث برانگیگ مربوط به علم امام است که عالمدان امامیده
دربارۀ هن چندان هم داستان نبوده اند .فراوانی روایات گوناگون مربوط بده اید مبددث،
برخی را برهن داشته تا با عن ایت به گوناگونی احادیث ،اصداب و راویان هنها ،هر دسدته
از روایات را متفاوت با دیگری نشان دهند؛ ازای رو بندا داریدم نگداه متکلمدان اید دو
مدرسه را در ای زمینه بازنماییم تا روش شود هیا عالمان ای دو مدرسده در اید بداره
اختالف داشتند یا نه؟
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به نظر می هید با توجه ب ه فراواندی روایدات دربدارۀ هرید از مندابا و نیدگ ،عنایدت
ویژۀ راویان و اصداب در نقل نمیتوان هیچکدام از راویدان و اصدداب را ندافی گدروه
دیگر و نسل های بعدی عالمان امامیه را در مقابل هم دانست .ای جستار هرای متکلمدان
مدارس قم و بغداد را پی می گیرد تا با بازنمایی منابا علم امام از دریچۀ نگاه دو طید
متفاوت از عالمان تیریرگذار در کدالم امدامی ،تقابدل نداشدت نظدر هنهدا را در اید بداره
نشان دهد.

مالک دستیابی به آراءِ متکلمان و محدثان
برای دریافت رأی متکلمانی که در موضوعات کالمی نظریهپردازی کردهاند ،سد،تی
چندانی در کار نیست؛ اما دریافت دیدگاه مددران که به ذکر احادیث بسدنده کدردهاندد،
تااندازه ای دشوار است؛ ازای رو ،از رهگذر شیوۀ دریافت هراءِ متکلمدی عردر حضدور
ائمه(ع) که روش هنها با روش مددران مشابهت بیشتری دارد ،بدث را پدی مدیگیدریم.
یکی از مالک های دستیابی بده هراءِ اصدداب ،ندوع عملکدرد هنهاسدت کده در روایدات
انعکاس دارد .هنان برای بررسی درستی یا نادرستی اعتقدادات یدا ااهدار نظرهدا دربدارۀ
اعتقادی خاص ،باور خود را بر امدام عرضده مدی کردندد (جعفریدان781-785 :8111 ،؛
کلینددی53/8 :8126 ،و )621-625یددا هن را بددا احادیددث پذیرفتددۀ خددود مددیسددنجیدند و
بنابرای  ،در تیلی و تدوی  ،به نقل احادیثی بسنده میکردند که هنها را پذیرفتده بودندد؛
یعنی نقل هر حدیث به معنای باور بده مضدمون هن بدود .همدی روندد در مدرسدۀ قدم
دنبال شد؛ البته با ای تفاوت که چینش احادیث ،در هرار قمیها ،هدفمند و حسابشدده
است و ای کار را برای مدقق هسانتدر مدی کندد .پدب بدا اید فدر اید جسدتار را
پی می گیریم کده مدی تدوان منقدوالت هنهدا را معدابق بدا دیددگاه کالمدیشدان و هنهدا را
متکلم بدانیم.

محورهای اساسی بحث
در ی جما بندی کلی میتوان ااهار نظر متکلمان و روایات مربوط بده مندابا علدم
امام را در دو عنوان کلدی جدای داد :تدددیث و الهدام ،و وراردت و دریافدت از رسدول
خدا(ص) .چنانچه منشی علم امام تددیث و الهام باشدد ،بده اید معناسدت کده علدم از
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جانب خداوند ،به شیوههای گوناگون ،به امام اععا میشود .اگر منشی علدم امدام وراردت
باشد ،یعنی علم از جانب پیامبر(ص) ،از روشهای گوناگون ،بده امامدان ،یکدی پدب از
دیگری انتقال می یابد .طبق روایات ،چنان که القای علم از جانب خداوند ،به شیوههدای
گوناگون مدقق می شود ،انتقال علم از جانب پیامبر(ص) هدم ،بده گوندۀ عدادی و یدر
عادی ،شفاهی و مکتوب تدقق پیدا میکند.
با توجه به دو عنوان کلی بیانشده و روایات گسترده و گوناگون دربدارۀ مندابا علدم
امام و نیگ ،ااهار نظر های کالمی و حدیثی قم و بغدداد مدیتدوان در خردوص معالدب
مربوط به منابا علم امام ،در سه مدور اساسی بدث کرد:
ال  .منابعی که دستیابی به هنها ،از راههای عادی ممک نیست و امام از هنها بهرهمند
است ،مانند الهام ،تددیث ،عروج به هسمان ،ارائۀ اخبار هسمان ها ،عرضۀ اعمال بندگان،
نگول فرشتگان ،شنیدن صدای هنها و خوابهای صادق؛
ب .منابعی که دسترسی به هنها ،از راههای عادی و یر عدادی ممکد اسدت ،مانندد
ورارت علم از پیامبران(ص) و امامان پیشی (ع)؛
ج .منددابعی کدده راه دسددتیابی بدده هنهددا عددادی اسددت ،ماننددد جفددر ،جامعدده ،صدددیفۀ
امیرالمؤمنی (ع) ،صدیفۀ فاطمیه(ع) ،کتاب های پیامبران پیشی (ص) (صد ابراهیم(ع)
و الواح موسی(ع) و )...که نگد امامان وجود داشته اسدت؛ البتده مدیتدوان اید قسدم را
ضمیمۀ مدور دوم و موارد را ذیل دو عنوان کلی دستهبندی کرد.
 .1منابع علم امام از نگاه محدثان قم
به دلیل فراوانی مددری قم ،فقط به هراءِ سده چهدرۀ سرشدناس ،بده ترتیدب تداریخ
می پردازیم که دیدگاهشان می تواند نماینددۀ رأی دیگدر مدددران قمدی باشدد :ابدوجعفر
مدمد ب حس ب فروخ ،معروف به صفار قمی (م631ق) ،ابوجعفر مدمد ب یعقدوب
ب اسداق رازی ،معروف به شیخ کلینی (161-671ق) و ابوجعفر مدمد بد علدی بد
موسی ب بابویه قمی ،معروف به شیخ صددوق (118- 188ق) .اید مدددران در تبیدی
منابا علم امام ،روایات فراوانی را ذکر کردهاند .بدا توجده بده مدددودیت اید جسدتار،
عناوینی برگرفته از روایات انت،اب شده و ذیل هرکدام ،احادیثی حاکی از نظر هری از
ای سه مددث همده است.
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 .1- 1الهام و تحدیث
«الهام» و «تددیث» ،از نظر لغوی ،به ی معنا به کار رفته است .ابد منظدور (:8311
« ،)171/8مددَّث» را «مُلهَم» ترجمه کرده و در توضیح معنای هن میگوید« :ملهم کسدی
است که چیگی در قلبش القا می شود .پب به خاطر قوۀ حدس قوی و فراستی که دارد،
به او خبر داده می شود و ای روشی است که خداوند هن را به بندگان برگگیددهاش داده
است .چیگی به هنها الهام می شدود؛ سد ب هن را مدیگویندد» .طریددی ()617/6 :8151
«مُدَدَّرُون» را کسانی میداند که فرشتگان با هنها س ،میگویند.
در روایاتی که مددران قم هورده اندد ،افدگون بدر بیدان الهدامی بدودن علدم امدام ،بده
ای نکته عنایت ویژه ای شده کده پیدامبر اکدرم(ص) خداتم پیدامبران(ص) بدوده و پدب
از ایشان وحی منقعا شده اسدت .هنهدا فدرق میدان وحدی و الهدام را بدا نقدل روایداتی
از معرومان(ع) نشان داده اند .در برخی از روایاتی که صفار نقل کرده ،بده اید تفداوت
اشاره شده است .صفار ( )617:8111دربارۀ ندوۀ القدای علدم بده امدام ،روایتدی از امدام
صادق(ع) نقل کرده که در هن همده است« :برخی از ما علم در گوششان قرار میگیدرد.
برخی از ما در خواب می بینند .برخی از ما صددایی مدیشدنویم و بدرای بعضدی از مدا،
فرشته ای بگروتر از جبرئیدل و میکائیدل مدی هیدد و برخدی از امامدان ،فرشدتههدا را بدا
چشم میبینند».
وی روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل میکند که میگوید در شب قدر ،فرشتگان
همۀ پیشامدهای سال هینده را مانند خیر و شر و مرو و زنددگی و بارنددگی کده مقددر
شده ،بر هنها نازل می کنند (همان .)661 :امام صادق(ع) همچندی  ،پنهدان داشدت اخبدار
هر صدبح و شدام هسدمان از ولدی واجب االطاعب خدود را دور از کدرم و رأفدت خددا
می داندد (همدان .)861 :پدب از نگداه صدفار قمدی ،ب،شدی از علدم امدام ،بدا الهدام بده
دست می هید؛ ازای رو ،وی روایتی از امام باقر(ع) نقل میکند که میگوید« :علی(ع) بده
کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) عمل می کرد .هنگدامی کده بدا مسدئلۀ جدیددی روبدهرو
می شد که نه در کتاب خدا بود و نه در سنت پیامبر(ص) ،خداوند به او الهدام مدیکدرد»
(همان.)617 :
کلینی (671/8 :8126و )658نیگ ،در کافی ،روایات متعددی دال بر الهام شدن به امدام
و س ،گفت فرشتگان با ایشان نقل کرده است .برخی از روایدات هدم ،بده چگدونگی
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دریافت الهامی پرداخته که به صورت القدای بده دل یدا تدیریر در گدوش اسدت (همدان:
852/8و .) 621برخی دیگر از چگونگی س ،گفت فرشته با امام میگوید؛ مانند روایتی
که کلینی از امام باقر(ع) نقدل کدرده و طبدق هن ،اهدلبیدت(ع) در شدب رحلدت پیدامبر
اکرم(ص) که شب س،تی بود ،صدایی شنیدند؛ اما صاحب هن را با چشم ندیدند .او بده
هنها سالم کرد و هنها را در ای مریبت تسلی داد و طبق پاسخ امام به راوی ،صاحب هن
صدا از سوی خداوند متعال برای تسلیت همده بود (همان.)112-117/8 :
صدوق ( )761/6 :8126هم داستان با صفار و کلینی ،از مدمد ب مهران نقل میکند
که از امام جعفر صادق(ع) شدنید« :مدا دوازده مدَددَّریم» .وی همچندی حددیثی از امدام
رضا(ع) نقل می کند که در هن ،یکی از عالیم امام «مدَددَّث بدودن» معرفدی شدده اسدت
(همو72/ 8 :8151 ،؛ 816 :8155؛ .)181/1 :8125
بنابرای  ،از دید مددری قم ،الهام و تددیث از منابا مسلم علم امام اسدت .روایدات
فراوان دیگری نیگ ،تدت عنوان های دیگدر ،در مجمداهدای حددیثی گدرد همدده کده از
مرادیق و تماریل علم الهامی امام میگوید و نمونههایی از هنها در ادامه میهید.
 .1- 1- 1ستونی از نور
شماری از روایات همده در هرار مددری قم ،دربارۀ ستونی از نور است کده امدام بده
وسیلۀ هن علم پیدا میکند .صفار ( )117 :8111در ای باره ،روایاتی از جمیدل بد دراج
نقل می کند که به گفتۀ هنها ،هنگامی که امام به امامدت برسدد ،در هدر شدهری ،بدرای او
مناری از نور بلند می شود که امام در هن ،به اعمال بندگان مینگرد .امدام صدادق(ع) ،در
روایتی ،ماهیت ای ستون نور را بیان کرده است« :خداوند ستونی از نور دارد کده هن را
از همۀ م،لوقاتش پوشانده است .ی طرف ای ستون ،نگد خدا و طرف دیگدر هن ،در
گوش امام اس ت .پدب هرگداه خداوندد چیدگی اراده کندد ،هن را در گدوش امدام وحدی
میکند» (همان.)117 :
کلینی در اید بداره روایتدی نیداورده اسدت؛ امدا صددوق ( )681/8 :8151صدفار را
همراهی و روایتی نقل کرده که در پایان هن همده است« :ای نور مداومت نددارد .گداهی
بسط پیدا می کند و گسترده میشود .امام در ای حال ،مسائلی را که نیاز دارد ،از هن هگاه
میشود و گاهی از او گرفته میشود و در نتیجه ،هنچه را الزم نیست ،نمیداند».
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از هنچه گذشت ،به دست میهید که ای ستون نور ،به طور مستقل ،منبا علم نیست؛
بلکه تمثیلی برای منبا الهامی علم امام است که هرگاه خداوند ب،واهدد ،بدا هن ،امدام را
هگاه میکند.
 .1- 1- 2افزایش علم امام در شبهای جمعه
در برخی از روایات مددران قم ،عروج روح امام به هسمان ،در شبهای جمعده ،از
مرادیق منابا علم امام شمرده می شود .ای عروج و افگایش علم امام به سدبب هن ،بده
اندازه ای مهم است که امامان به اصدابشان فرموده اند اگر ای افگایش نباشد ،علدم امدام
پایان مییابد.
طبق روایاتی که صفار نقل میکند ،در هر شب جمعه ،فرشدتگان ،اوصدیا و پیدامبران
ازدنیا رفته و نیگ ارواح اوصیا و امام حاضر در میان مدردم (امدام هدر زمدان) ،بده هسدمان
عروج ،هفت بار دور عرش الهی طواف و خداوند را تسدبیح و تقددیب مدیکنندد .هنهدا
در کنار هر رک عرش ،دو رکعت نماز میخوانند و برمیگردندد .هنگداه پیدامبران(ص)
و اوصددیا و روح وصددی زنددده ،شددادی بسددیاری احسدداس مددیکننددد و بدده امددام
زنددهو امامددان دیگدر(ع) الهددامی مدیشددود کده علمشددان را افدگایش مددیدهدد (صددفار،
 .)811 :8111امام صادق(ع) در تعلیل ای نکته می فرماید« :اگر چندی نباشدد ،علدم مدا
تمام میشود» (همان).
کلینی ( )671/8 :8126هم ،روایاتی با همی مضامی نقل میکند؛ اما صدوق در اید
باره روایتی نیاورده است .پب روایات عروج نیگ ،از نظدر مدددری  ،مؤیدد دیگدری بدر
الهامی بودن علم امام است.
 .1- 1- 3عرضه شدن اعمال انسانها به امام
دستۀ دیگر از روایاتی که مددری قم نقل کرده اند ،حاکی از هن است که خداوند بدا
عرضه کردن اعمال انسانها به امام ،علم ایشان را دربارۀ اعمال و رفتار انسانها افدگایش
می دهد؛ بنابرای می توان یکی دیگر از مرادیق منابا علم امام را عرضه شدن اعمال بدر
او دانست که البته ای اطالعات از زمرۀ دیگر علوم الهامی است که فرشتگان امدام را از
هنها هگاه میکنند.
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صفار ( )617 :8111ی باب از برائر الدرجات را به روایات نشاندهندۀ هگاه بدودن
امامان از درون افراد اختراص داده است .او همچنی روایاتی نقل کرده که بیان میکند
امامان از افعال شیعیانشان باخبر بوده ،از اسرار و کارهای پنهانی هنها ،به خودشدان خبدر
می داده اند (همان)617-616 :؛ برای نمونه صفار روایتدی نقدل مدیکندد کده در هن ،امدام
صادق(ع) به شیعهای را که به مدضرشان وارد شده بود ،به دلیل درشتگویی به مادرش
نریدت کردند (همان).
کلینی ( ) 683/8 :8126در روایتی از امام رضا(ع) ،ذیل هیۀ  817سورۀ توبه ،علی(ع)
را هگاه از احوال شیعیان در همه حال معرفی میکند .در روایات مربوط بده سدتون ندور
نیگ ،به ای نکته ترریح شده که یکی از مواردی که امام در هن سدتون مدیبیندد ،اعمدال
انسان هاست (اب بابویده .) 681/8 :8151 ،پدب بده اتفداق هرا ِء مدددران قدم ،اید شدیوۀ
اطالع رسانی هم ،یکی دیگر از منابا کسب علم الهامی است که خداوند در اختیدار امدام
قرار میدهد.
 .1- 2دریافت علم از پیامبر(ص) و امامان پیشین(ع) (وراثت)
دسته ای دیگر از روایات ذکرشده در هرار مددران قدم ،دال بدر اید اسدت کده علدم
پیامبران(ص) ،با ورارت ،به پیامبران(ص) بعدی رسیده و علدم همدۀ هنهدا ،بده صدورت
کامل ،به پیامبر اکرم(ص) منتقل شده است .پب از ایشدان نیدگ ،امدام علدی(ع) و امامدان
بعدی(ع) ،یکی پب از دیگری ،میراثدار علوم پیدامبر(ص) بدودهاندد؛ چده علدومی کده
ایشان از پیامبران پیشی (ص) و چده هنهدایی کده بده طدور مسدتقیم ،از جاندب خداوندد
دریافت کرده بودند .برخی از ای روایات ذکر میکند که چگونه پیامبر اکدرم(ص) اید
علوم را به امام علی(ع) هموزش میداد.
صفار ( )11 :8111در روایتی ،از قول پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که خداوند فهم و
علم ایشان را به امامان ععا کرده است .در روایتدی ،امیرالمدؤمنی (ع) پرسدش و پاسدخ،
خواندن و نوشت  ،یاد دادن تیویل و تفسیر هیات و دعای پیامبر(ص) را راههای فراگیری
علم خود از پیامبر(ص) معرفی کرده است (همان .)831 :کلینی ( )621/8 :8126هم ،در
روایتی از امام باقر(ع) نقل میکند« :به خدا قسم که پیامبر(ص) از تعلیمات الهی چیدگی
نیاموخت ،مگر هنکه هن را به علی(ع) تعلیم داد .س ب ای علوم به ما رسیده است».
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در روایت دیگری ،ابوحمگه رمالی از امام باقر(ع) نقل میکند:
«هنگامی که دوران نبوت پیامبر اک رم(ص) به پایان رسید ،روزگارش به سر همدد،
خداوند به او چنی وحی کرد" :ای مدمد! پیامبری خود را به انجدام رسداندی و
روزگارت به پایان رسیده است .پب هن علمی کده ندگد توسدت و ایمدان و اسدم
اکبر و میراث علم و هرار علم پیدامبری را در اهدلبیدت خدودت ،ندگد علدی بد
ابیطالب قرار بده که م علم و ایمدان و اسدم اکبدر و میدراث علدم و هردار علدم
پیامبری را از نسل تو قعا نکرده ام؛ همچنان که از خاندان سدایر انبیدای گذشدته
قعا نکردم"» (همان.)631 :

کلینی روایتی نقل کرده که طبدق هن ،پیدامبر(ص) هدگارهدگار بداب علدم را بده امدام
علی(ع) هموزش داده بود .او ای نوع هموزش را از منابا علم گسدتردۀ امدام علدی(ع) و
دیگر امامان دانسته است (همان666 :و .)611وی دربارۀ انتقدال علدم از امدامی بده امدام
دیگر ،هم روایاتی هورده است (همان.)631 :
شددیخ صدددوق (866/6 :8156؛ 681/8 :8137؛  )87 :8155روایددات بسددیاری را نقددل
می کند که در هنها ،امام علدی(ع) وارث علدم اولدی و نبیدی (ص) نامیدده و در روایداتی
دیگر ،امام صادق(ع) وارث علم وصیی خوانده شده است.
به مضمون چند نمونه از روایات صدوق دربارۀ علم موروری امامان اشاره مدیکندیم:
تمام علم امام از سوی خددا و رسدول اوسدت (همدو)228/6 :8137 ،؛ علدم هرکددام از
امامان از امام پیش از او گرفته شده تا اینکه ای سلسله بده پیدامبر اکدرم(ص) مدیرسدد
(همددو)113 :8131 ،؛ پیددامبر(ص) شددهر علددم و علددی(ع) بدده منگلددۀ درب هن اسددت
(همو .) 87 :8111 ،تیکید صدوق بر میراری بودن علم باعث شده برخدی ب ندارندد کده او
به الهامی بودن علم امام بداور نددارد؛ درحدالیکده وی در کمدال الددی و تمدام النعمب
مدیگویددد« :فعِلدمُ االمددام کلّدده مد اللّده عدگّ و جدلّ و مد رسددول اللّدده(ص)» (همددو،
.)751/6 :8121
بنابر روایات پیش گفته ،توارث که مورد تیکید مددری قم بوده ،افدگون بدر الهدام ،از
سرچشمه های علم امام بوده است .الواح و کتب خاص و برخی از علوم یبی مدواردی
بود که به ارث میرسید و در ادامه ،به هنها میپردازیم.
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 .1- 2- 1الواح و کتب خاص
در بسیاری از روایات همده در هرار مددری قم ،امامان علم خدود را بده کتدابهدا و
الواح خاصی مستند کرده اند که از انبیا و اوصیای گذشته(ص) به هنها رسیده بود .صدفار
( )817 :8111از امام صادق(ع) نقل کدرده اسدت « :داوود(ع) وارث انبیدا و سدلیمان(ع)
وارث داوود و مدمد(ص) وارث سلیمان(ع) و دیگر پیامبران بود .ما هم از مدمد(ص)
ارث برده ایم و به درستی که صد ابراهیم(ع) و الواح موسی(ع) نگد ماست».
وی از کتاب های دیگری هم ضم روایات نام می برد که مدیتواندد از مندابا علدوم
میراری باشد؛ مانند صدیفۀ امیرالمؤمنی (ع) که به طول  51ذراع (حدود  17متر) ،انشدای
پیامبر(ص) و امالی علی(ع) و دربرگیرندۀ همۀ حاللها و حرامهاست (همدان )816 :و
کتاب جامعه که در وص هن گفته شده همۀ مایدتاج انسان ،حتی جدگای ید خدراش
در هن وجود دارد (همان )811-816 :و کتاب جفر که در هن ،دربارۀ ویژگیهدا و شدیوۀ
انتقال مدتویات هن به پیامبر(ص) و س ب بده امامدان ،بده تفردیل سد ،راندده اسدت
(همان .) 811 :در روایات دیگری هم ،از دو کتاب جفر سفید و جفر سدرخ یداد شدده و
در توضیح هنها همده است که جفر سفید دربردارندۀ زبور داوود(ع) ،تدورات موسدی(ع)،
انجیل عیسی(ع) ،صد ابراهیم(ع) و حدالل و حدرام و مردد فاطمده(س) اسدت.
مرد فاطمه(س) یر از جفر و جامعه دانسته شده و در وصد هن همدده اسدت« :از
قرهن چیگی در هن نیست؛ بلکه در هن مسائلی است که مدا را از مدردم بدینیداز کدرده و
مردم را نیازمند به ما  .در هن ،حتی ریگتری مسائل شدرعی ،مانندد جدگای ید خدراش
کوچ  ،ی شالق ،نر شالق ،رلث شالق بیان شده است» (همان.)871-871 :
کلینی (611-618/8 :8126و ،)611مانند صفار ،در باب استفادۀ امدام از کتدابهدای
انبیای گذشته(ص) و کتاب های خاص امامان ،مانند جفر و جامعه و صدیفۀ فاطمه(س)
و نیگ دربارۀ ویژگیهای هنها روایاتی نقل کرده است.
شیخ صدوق (171/6:8137؛  )681/ 8 :8156هم ،دربارۀ اید کتدابهدا بدا صدفار و
کلینی همداستان است؛ برای نمونه وی از ابوبریر نقل میکند که امام صادق(ع) فرمدود:
«در دستۀ شمشیر رسول خدا(ص) کتاب کدوچکی بدود .از هن حضدرت پرسدیدم در هن
کتاب چه بود .فرمود همان حرف هایی که از هر حرف هن ،هگار حرف برون میهید» .به
گفتۀ ابوبریر امام در ادامه فرمود« :تا به امدروز ،بده جدگ دوحدرف از هن حدرفهدا ،بده
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دیگران هموخته نشده است» (همدو .)213 :8126 ،حاصدل اینکده از نظدر مدددری قدم،
همۀ ای کتاب ها و صدیفه ها زیرمجموعۀ علوم میراری و از مرادیق منابا علدم میراردی
امام است.
 .1- 2- 2علم غیب امام
بنابر روایاتی که به مدتوای هنها اشاره شد ،اطالعات یبی امام یا از راه الهدام یدا از
راه توارث است .مددران قم ،تدت عناوی گوناگون ،روایات قابل توجهی دربارۀ علدم
یب نقل کردهاند که به چند نمونه از هنها اشاره میکنیم.
 .1- 2- 2- 1آگاهی امام به باطن افراد و بیان پاسخ آنها پیش از پرسش
چنان که گذشت ،صفار ( )617 :8111بدابی مسدتقل از بردائر الددرجات را بده اید
موضوع اختراص داده و دربارۀ هگاهی امامان از افعال شیعیان و بیان اسرار و کدارهدای
پنهانی هنها به خودشان نیگ روایاتی ذکر کرده اسدت (همدان .)617-616 :کلیندی (:8126
683/8و ) 135هم ،در تییید ای موارد ،روایدات مشدابهی هورده اسدت .صددوق (:8151
663-661/6؛  )617 :8137نیگ ،روایاتی حاکی از ای معلب نقل کرده که ائمده(ع) پدیش
از اینکه ش،ری از هنها پرسشی کند ،به او پاسخ میدادند.
 .1- 2- 2- 2آگاهی ائمه(ع) از هنگام شهادت خود و دیگران
طبق نقل صفار ( ،) 13-11 :8111امام علی(ع) قاتل خود را به اصددابش نشدان داد.
کلینی ( )673/8 :8126هم ،در کدافی ،بدابی بده هگداهی ائمده(ع) از هنگدام مدرو خدود
اختراص داده و روایات بسیاری حاکی از خبر دادن برخی از ائمه(ع) ،مانند امام موسی
ب جعفر(ص) ،از شهادت خود هورده است؛ برای نمونه وی از ابوبریر نقل میکند کده
امام صادق(ع) فرمود« :امامی که نداند سرانجام کدارش چده مدیشدود ،او حجدت خددا
نمیتواند باشد» (همان) .به روایات ای باب میتوان روایات دیگری را نیگ ضمیمه کرد.
صدوق ( ) 851- 856/8 :8151نیگ روایاتی را گگارش کرده است که برخی گدواه بدر
خبر دادن پیامبر اکرم(ص) از چگونگی شهادت امام علدی(ع) و حسدنی (ع) و دیگدری
بیان کنندۀ شمار کشتههای جنگ نهروان به پیشگویی امام علی(ع) (همان )861 :و یکدی
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دیگر دربارۀ هگاهی دادن امام رضا(ع) از شهادت خود با سم ،مددفون شددنش در کندار
هارون (همان )662/6 :و کشته شدن امی به دست میمون است (همو.)613/6 :8156 ،
 .1- 2- 2- 3آگاهی ائمه(ع) از اسم اعظم و علم الکتاب
از دیگر مستندات یب دانی ائمه(ع) ،نگد مددران قم ،هگاهی هنهدا از اسدم اعظدم و
علم الکتاب است .صفار (67 )683-686 :8111روایت هورده که از وجود اسم اعظدم و
علم الکتاب نگد امامان خبر می دهد .وی در توضیح ماهیت و حروف اسم اعظم هم81 ،
روایت نقل کرده که طبق هنها ،اسم اعظم خداوند  51حدرف دارد کده  56حدرفش ندگد
امامان و  8حرف هن م،تص خدا و نگد او مدفوظ است (همان .)688-611 :وی دربارۀ
علم الکتاب هم ،ذیل هیۀ  11سورۀ رعد نقل میکند که امام صادق(ع) فرمود« :منظدور از
"مَ عِندَه عِلمُ الکِتاب" ماییم و علی(ع) اولی و بهتری ما و با فضدیلتتدری ماسدت»
(همان.)681 :
شیخ صدوق ( )713/6 :8121معتقد است اسدمای اعظدم الهدی ،در حدروف مقععدۀ
قرهن قرار دارد و در اختیار کسانی قرار میگیرد که به وسدیلۀ هنهدا بتوانندد بدر حقانیدت
خود دلیل بیاورند.

داوری ائمه(ع) دربارۀ علم غیب ،در روایات محدثین قم
مددران قم ،افگون بر هنچه گذشت ،روایاتی نقل کردهاند که در هنهدا ،ائمده(ع) بدی
علم خود و علم خداوند تفداوت قائدل مدی شدوند و علدم یدب خدود را از ندوع علدم
اختراصی خداوند نمی دانند (همو)881 :8111 ،؛ بنابرای  ،در روایات ،از دو گونه علدم
س ،همده است.
طبق دو روایتی که صفار نقل میکند ،علم خداوند به خاص و عام تقسدیم مدیشدود
(همان .)813 :علم عام همان است کده بده پیدامبران(ص) و اوصدیا و امامدان داده شدده
است؛ اما علم خاص م،تص ذات مقددس الهدی اسدت و هدیچ م،لدوقی از هن هگداهی
ندارد .کلینی (671 ،675 ،665 ،836/8 :8126و )621هم روایدات بسدیاری در اید بداره
هورده که نشان دهندۀ تفاوت علم خداوند با علم پیامبر(ص) و امام است و به علم عام و
خاص خداوند اشاره میکند.
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براساس ای روایات ،اوالً علم خداوند ذاتی و علم یر خداوند عرضی اسدت .رانیداً
علم خداوند معلق و علم یر او یر معلق است؛ پب اگر امام داشت علدم یدب را از
خود نفی می کند ،منظور علم یب معلق است و اگر به داشت علم یدب خدود اشداره
می کند ،علم یب یر معلق و مقید مراد اوست .از همی روست که گداه ،در روایداتی،
معالب متفاوتی دربارۀ علم یب ائمه(ع) می بینیم که البته علل هن ،در خود روایات بیان
شده است .چند نمونه از هنها را در ادامه میخوانیم.
صفار ( )167 :8111در روایتی از ابوبریر نقل می کند که به ترریح امام باقر(ع)« ،ما
علم یب نداریم و اگر خدا ما را به خودمان واگذارد ،مانند شدما انسدانهدای معمدولی
خواهیم شد؛ اما لدظه به لدظه ،به امام تددیث مدی شدود» .کلیندی ( )611/8 :8126نیدگ
روایاتی به همی مضمون نقل کرده است .از خود روایت روش میشود که منظور امدام
از نداشت علم یب همان یب اختراصی خداوند است کده در روایدت پدیش ،بده هن
اشاره شد و یوبی لدظه به لدظه ،به هنها ارائه میشود که دیگران از هنها مدروماند.
کلینی نقل می کند که مردی از اهالی فارس از امام رضدا(ع) پرسدید« :هیدا شدما علدم
یب میدانید؟» و ایشان از قول امام باقر(ع) فرمود« :گاهی علم الهی بدرای مدا گسدترده
می شود .در ای موارد ،علم یب می دانیم و گاهی علم الهی از نظر ما برچیده میشدود.
در ای موارد ،علم یب نمی دانیم .علم الهی ،راز خدای عگّ و جلّ است که بدا جبرئیدل
می گوید ،جبرئیل به مدمد(ص) می گوید و مدمد(ص) نیگ ،بده هرکسدی کده ب،واهدد،
میگوید» (همان.)672 :
پب علم یب امام به علومی مربوط میشود که از مرحلۀ تقدیر گذشدته و از خگاندۀ
اختراصی خداوند خارج شده و به فرشتگان ،پیامبران(ص) و امامدان رسدیده باشدد .در
روایات ،علم یب به خاص و عام تقسیم شده است .فقط خداوند از علم خاص هگاهی
دارد و علم امام از علوم عام الهی است.

دفع شبههای دربارۀ دیدگاه صدوق
شیخ صدوق نیگ به برخورداری امام از علم یب اعتقاد دارد؛ اما نکتهای هسدت کده
شاید برخی را به اشتباه بیندازد و چه بسا با استناد به هن ،صدوق را م،ال برخدوردای
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امام از علم یب معرفی کنند .شیخ صدوق ( )885/8 :8137نقدل مدی کندد کده ابد قبده
رازی 8در پاسخ شبهات ابی زید علوی گفته علم یب م،روص خداوندد اسدت و هدر
بشری که ادعا کند علم یب دارد ،مشرک و کافر است .عدهای میگویندد اگدر صددوق
ای س ،اب قبه را قبول نداشت ،یدا بایدد هن را نقدل نمدیکدرد یدا هن را رد مدیکدرد؛
درحالی که چنی نکرده؛ پب او هم ،علم یدب را م،ردوص خددا و همانندد ابد قبده،
قائالن به داشت علم یب را مشرک و کافر دانسته است.
ای برداشت از نقل صدوق ،با روایاتی که وی نقل میکند و دال بر علدم امامدان بده
باط مردم و پیشامدهای هینده است ،سازگاری ندارد .در واقا ،بی ای دو نظر میتوان
جما کرد؛ زیرا با توجه به روایات دال بر تفاوت علم امدام بدا علدم خداوندد مدیتدوان
روایاتی را که صدوق از مرادیق یب بیان کرده ،از زمرۀ علوم عام خداوند دانست کده
از سوی خداوند ،به انبیا(ص) و اوصیا می رسد .در ای صورت ،اب قبه هم اید دسدت
علوم را یبی نمی داند .به نظر شیخ صدوق هم ،اینها علم یب نیست؛ بلکه علدم یدب
هن است که در لوح مدفوظ و م،تص خداوند بوده ،هیچ م،لوقی از هن هگداهی نددارد
(همو)111 :8131 ،؛ بنابرای  ،شدیخ صددوق برخدورداری امدام از علدم یدب را انکدار
نمی کند ومراد اب قبه و دیگر عالمان امامیه از یب دانی ائمه(ع) نیگ ،چنی یبی نیست.
به عبارتی ،علم یب مورد نظر اب قبه ،علم یب ذاتی است که البته شیخ صددوق هن را
برای امام نمی پذیر و علمی که شیخ صدوق می گوید ،یر ذاتی است که اب قبه هم امام
را دارای هن می داند؛ پب هیچ منافاتی بی قول صدوق و اب قبه وجود ندارد.

نتیجۀ نظر محدثان قم دربارۀ منابع علم امام
مددران قم گرچه در نقل روایات و شدمار هنهدا ،در مدواردی اخدتالف داشدتند ،در
مجموع ،هم در علوم میراری ائمه(ع) که پیامبر(ص) هن را از راههای عادی و یر عادی،
از انبیددای گذشددته(ص) دریافددت کددرده و در اختیددار امامددان قددرار داده بددود و هددم در
علدوم الهدامی کده از راههدای گونداگون ،بده امامدان القدا مدیشدد ،اتفداق نظدر داشددتند.
هنان در برخورداری ائمه(ع) از علم یب نیگ کده بدا الهدام و تدوارث حاصدل مدیشدد،
همداستان بودند.
 .1ابوجعفر مدمد ب عبدالرحم ب قبه ،معروف به اب قبه ،از متکلمان چیرهدست امامیه ،در ه از معتگلی بود و س ب
به مذهب امامیه گرایید و در ای مذهب ،صاحب بریرت شد .االنراف و کتاب المستثبت که نقض المسترشد
ابوالقاسم بل،ی است و تعری زیدیه از جملۀ تیلیفات او در امامت است (طوسی :8161 ،شمارۀ .)735
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 .2منابع علم امام از نگاه متکلمان بغداد
از میان متکلمان بغداد ،به رأی سه چهرۀ مدؤرر در تداریخ کدالم امامیده مدیپدردازیم:
مدمد ب مدمد ب نعمان ،معروف به شدیخ مفیدد (181-112ق) ،ابوالقاسدم علدی بد
حسی ب موسی ،معروف به سید مرتضی علم الهدی (112-177ق) و مدمد ب حسد
طوسی ،معروف به شیخالعائفه (121- 117ق) .ای متکلمان در موضوع منابا علدم امدام،
به گستردگی مددران قم بدث نکردهاند؛ اما همان م،تردری کده در هرارشدان انعکداس
یافته ،میتواند دیدگاه هنها بنمایاند.
 .2- 1الهام و تحدیث
به ترریح شیخ مفید ،اینکه امامان صدای فرشدتگان را بشدنوند (تدددیث) ،عقدالً و
شرع ًا جایگ است .وی در اید بداره ،حتدی بده م،الفدان طعنده زده اسدت .او در اوائدل
المقاالت ،در دفاع از تددیث می گوید« :نظر م ای است که شنیدن صدای مالئد  ،از
نظر عقلی جایگ است .از راستگویان شیعه که معروم اند ،ممتنا نیست .روایاتی در تییید
صدت هن وارد شده است .البته ای عمل م،روص امامان معروم(ع) است؛ همچندی
برای برخی از شیعیان که به صالدی و ابرار و برگگیدگان معروفاند ،امکدان دارد .اید
نظر فقهای مددث شیعه است؛ اما نوب،تیان و گروهی از امامیه که شدناختی از اخبدار و
روایات ندارند ،ای عقیده را رد می کنند؛ چون دقت نظر نداشته و راه درستی نرفتهاندد»
(مفید8181 ،د23 :و.)51
مفید از قول به امکان عقلی شنیدن صدای مل و ایداء برای امام فراتر میاندیشد و
نگول وحی بر ائمه(ع) را هم ،از نظر عقلی جایگ و وحی به مادر موسی(ع) را از همدی
قبیل می داند (همان)21 ،؛ اما در تدقق وحی برای امامان ،به دلیل اجماع امدت بدر مندا،
قائل به منا میشود .او برای تقریب به ذه میگوید ای امر مانند بعثت پیامبری پب از
پیامبر اکرم(ص) است که از لداظ عقلی جایگ است؛ اما اجماع امت ،با توجه به علم بده
اینکه ای کار بر خالف تعالیم دی اسالم است ،قاطعانه و یقینی ،همدن پیامبری پدب از
پیامبر اکرم(ص) را ممنوع میداند (همان) .او همچنی  ،در تردیح االعتقاد ،به صراحت
می گوید « :ما معتقدیم خداوند متعال بعد از پیامبر(ص) ،به اولیای خدود کلمداتی را القدا
میکند که به هنها وحی گفته نمیشود» (همو.)33 :8121 ،
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از س،نان مفید به دست می هید کده از نگداه او ،تدددیث و الهدام ،دو منبدا اساسدی
علم امام  ،عقالً و نقالً پذیرفته شده است و جالب اینکه وی قائالن به تددیث را فقهدای
مدددث مددی دانددد (همدان مددددران قددم) و منکدران هن را نوب،تیددان (متکلمددان گذشددتۀ
بغداد) میداند.
سید مرتضی ،از شاگردان و ناشران هراءِ شیخ مفید ،گرچه در مواردی ،با استاد خدود
همراهی می کند ،در ای باره کمتدر سد ،گفتده اسدت (ندادم .)252-222 :8111 ،تنهدا
موردی که می تواند شاهد باور او به الهامی بودن علم امام باشد ،پاس،ی دربارۀ علم امام
به اشیا پیش از پیدایی هنهاست« :از شروط امامت نیست که امام قبل از ایجداد اشدیا ،بده
هنها علم داشته باشد؛ چون ای گونه علم ها از قبیل معجگه است .ااهار معجگه هم بدرای
امام گاهی جایگ است و گاهی جایگ نیست .اما میدانیم که امامان گاهی از اخبار یبی به
ما خبر داده اند .نظر ما ای است که خداوند متعال علم به ای مسائل یبدی را بده هنهدا
اطالع داده است» (علم الهدی)616/8: 8117 ،؛ پب سید مرتضی هدم ،بده الهدامی بدودن
علم امام توجه داشته است.
شیخ طوسی بر خالف استادش ،به تفریل ،به اید مبددث وارد شدده اسدت .او در
برابر ای پرسش که اگر از امام چیگی پرسیده شود و امام به هن علم نداشته باشدد ،چده
می کند و چگونه به هن علم پیدا میکند؟ به دو روایت استناد مدیکندد .ید روایدت ،از
قول حارث نرری ،القا در قلب و قرار دادن در گوش را راه دسترسی امام بده علدم بده
موضوع جدید بیان میکندد (طوسدی . )111 :8181 ،روایدت دیگدر الهدام یدا شدنیدن از
فرشته یا هردو را میخذ علم امام بیان میکند (همان) .شیخ طوسی در تبیدی تدددیث و
الهام ،چندی روایت دیگر نقل میکند؛ برای نمونه روایتی از پیامبر اکرم(ص) در وص
امام علی(ع) که می گوید« :به م وحی داده شده و به علی الهام» (همان)؛ روایتی از امام
رضا(ع) هم ،امامان را راستگویان ،مفهّم و مددَّث مینامند (همان)617 :؛ امام صادق(ع)
هم ،در روایتی ،امام علی(ع) را مددَّث معرفی و در تبیی معنای هن بیان میکند« :یعندی
فرشته نگد او همده و علوم و معارف را در قلبش قرار میدهد» (همان.)115 :
شیخ طوسی دربارۀ روشهای گوناگون الهام به امامان ،روایات بسیاری نقل مدیکندد
که برپایۀ هنها ،علم در قلب برخی از امامان قرار داده میشود .برخی دیگر فرشدته را در
خواب می بینند و برخی دیگر صدای فرشته را میشنوند .برخی از امامدان نیدگ ،ملد را
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به چشم می بینند ،البته نه به صورت جبرئیل و میکائیل ،بلکه به صورت م،لوقی برتر از
هنها (همان.)111 :
حاصل اینکه در نگاه متکلمان بغداد هم ،تددیث و الهام مسلماً منابا علم امام است؛
اما هنها با توجه به رویکرد عقلیشان ،کمتر سراغ روایات رفتهاند؛ ولدی اید بده معندای
بی عنایتی به روایات نیست؛ زیرا چنان که از گفتۀ شیخ مفید پیداست ،او در همداسدتانی
با قمیه ا دربارۀ الهام و تددیث ،افگون بر استدالل عقلی ،بر نقل تکیه مدیکندد و علدت
م،الفتش با نوب،تیان را ناهگاهی هنها از روایات می داند .به چندد نمونده از هنهدا ،تددت
عناوی خاص اشاره میکنیم.

مصادیق منابع الهامی علم امام از دیدگاه متکلمان بغداد
از مرادیق منابا علم الهامی که در روایات ،به هنها پرداختده شدده ،تمثدل سدتونی از
نور ،افگایش علم در هر شب جمعه و عرضه شدن اعمال بنددگان بده امدام اسدت .نظدر
متکلمان را در ای باره دنبال میکنیم.
شیخ مفید به دلیل رویکرد خاصش دربارۀ ای مرادیق ،به صورت موردی بده هنهدا
ن رداخته است؛ اما با توجه به مبانی پیشگفتۀ او میتوان به فددوای دیددگاهش در اید
باره پی برد .در واقا ،بعید به نظر می هید که وی با اید مردادیق م،دال باشدد؛ زیدرا
شیخ مفید هم از روایات هگاه و هم الهامی بودن علم امام را عقالً و نقالً پذیرفته اسدت.
چنی کار هایی هم اوالً از سوی خداوند مدال عقلی نیست و رانیاً روایات فراواندی ،بده
طرق گوناگون ،دربارۀ ای مرادیق وارد شده است که شیخ مفید در موارد مشابه ،تعبدد
خود به ای روایات را نشان داده است .او حتی هنگدامی کده نوب،تیدان را در ن دذیرفت
تددیث نقد میکند ،علت م،الفت هنها را ناهگاهیشان از روایات میداند.
سید مرتضی هم ،مانند استاد خود ،مستقیماً دربارۀ ای مردادیق معلبدی نددارد؛ امدا
شیخ طوسی ،عرارۀ مدرسۀ کالمی بغداد ،دربارۀ عرضه شدن اعمدال بنددگان بده امدام،
روایتی از داوود ب کثیر نقل میکند« :م پسرعمویی ناصبی و خبیث داشتم (کده بدا هن
ارتباطی نداشتم)؛ اما وقتی که میخواستم به حج بروم ،شنیدم حال خدود و خدانوادهاش
خوب نیست .قبل از حرکتم به سمت مکه ،نفقهای به هنها دادم .وقتی به مدینه ،خددمت
امام صادق(ع) رسدیدم ،امدام صدادق(ع) بددون مقدمده رو بده مد کردندد و فرمودندد:
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"ای داوود ،اعمال شما روز پنجشنبه بر م عرضه شد .هنگامی که در اعمال عرضهشدۀ
تو دیدم که با پسرعمویت ارتباط برقرارکردی (صلۀ رحم بهجا هوردی) خوشدال شدم.
دانستم که ای صلۀ رحم تو به خاطر ای بود که او در پایان عمر قرار داشدت و رو بده
مرو بود"» (همان.)181 :
از هنجا که متکلمی بغداد برخورداری امام از علم یر عادی را پذیرفتهاند ،میتوانند
ای مورد را در زمرۀ علوم الهامی قرار دهند.
 . 2- 2دریافت علم از پیامبر(ص) و امام پیشین(ع) (وراثت)
از دید متکلمان بغداد ،دریافت علدوم و معدارف از پیدامبر اکدرم(ص) ،باواسدعه یدا
بی واسعه (علم میراری) ،مسلماً منبا دیگری برای علم امام اسدت .شدیخ مفیدد در ه داز
أمالی ،احادیثی مربوط به ای شیوه نقل میکند .در سومی حدیث که نقل أصبغ ب نبات
است ،امام علی(ع) به او فرمود« :اى حارث ،م بدرادر ،همددم ،وصدو ،ولدی ،رازدار و
صاحب اسرار اویم [پیامبر اکرم(ص)] .به م فهم کتاب ،فرل خعاب [داوری به حق]،
علم گذشته  ،علم سلسلۀ اسباب و مسببات قضا و قدر الهو ،و هگار کلید از خگائ الهو
س رده شده است .هر کلید هن ،هگار در از مجهوالت را موگشاید و هر درى به هگار در
از عهد و پیمانها منتهو مو گردد .از تمام اینها گذشته ،به عنوان تفضدل و ب،شدش ،بده
شب قدر تییید و برگگ یده گشتم و بدان مدد یافتم و ای مقام ،تدا هن زمدان کده شدب و
روز در گردش است ،براى م و هن عده از فرزنددانم کده حداف و امدی اسدرار الهدو
هستند ،باقو اسدت تدا اینکده خددا وارث زمدی و موجدودات روى هن گدردد» (مفیدد،
8181ب .)5 :شیخ طوسی ( )265 :8181نیگ ،عی همی روایت را نقل کرده اسدت .وی
همچنی  ،از منااره ای بی امیرالمؤمنی (ع) و جدارلیق نردرانی سد ،گفتده کده در هن،
امیرالمومنی (ع) منشی شناخت و علم خود را قدرهن و کدالم پیدامبر(ص) ذکدر مدیکندد
(همان.)661-683 :
شیخالعائفه چند روایت دیگر هم نقل میکند که طبق هنها ،پیامبر اکرم(ص) ،علی(ع) را
معدن اسرار ،درب شهر علم ،خازن علم خود و کسی خعاب میکرد که احکام شریعت از
او گرفته میشود (همان .)881 :او روایت دیگری نیگ ،از امام علی(ع) نقل میکند« :دربارۀ
کتاب خدا از م ب رسید .به خدا قسم هیچ هیهای از هن ندازل نشدد ،مگدر اینکده پیدامبر
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خدا(ص) هن را بر م قرائت میکرد و تیویل هن را به م  ،چه در شب ،چه در روز ،چه
در مسیر ،چه در مسک بیان میکرد .وقتی نگد رسول خدا(ص) نبودم ،هنگامیکه حاضر
می شدم ،پیامبر(ص) به م میفرمود" :ای علی ،بعد از تو ای هیه و ای هیه نازل شدد و
تیویل هن چنی و چنان است" .تنگیل و تیویل هن را به م یاد میداد» (همان.)761 :
شیخ طوسی روش علمهموزی علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) را طبق نقدل ،چندی بیدان
میکند« :هر شبی که وحی بر پیامبر اکرم(ص) نازل میشدد ،هندوز صدبح نشدده ،پیدامبر
اکرم(ص) مدتوای وحی را به علی(ع) میهموخت و هرگاه وحی در روز نازل مدیشدد،
هنوز شب نشده بود که پیامبر(ص) علم وحی را به علی(ع) میهموخت» (همدان.)267 :
وی دربارۀ شیوۀ انتقال علم به امام می گوید« :علم مرحله به مرحله ،از امام قبلی به امدام
بعدی منتقل می شود تا اینکه در پایان عمر امام قبل ،علم امام بعد کامل میشود» (همدو،
.)836 :8157
 .2- 3علم غیب امام
متکلمان بغداد ،در کنار ااهار نظر صریح و تعلیل عقلی در مدورد علدم یدب امدام،
روایاتی را نقل کردهاند که از باور هنها به علم یب امام حکایت دارد .ن،ست روایات و
س ب ااهارات ایشان را بیان خواهیم کرد.
شیخ مفید (8181ال  )183 :روایاتی را نقل کرده است که در هنها ،امدام علدی(ع) از
کیفیت شهادت خود و یارانش خبر داده است ،بدرای نمونده چگدونگی شدهادت رُشدید
هَجَری (همان )166 :و مگرع ب عبداللّه (همان )162 :و کمیل ب زیاد (همدان )165 :و
قنبر (همان )161 :و از همه مهمتر،خبدر از واقعدۀ کدربال و شدهادت امدام حسدی (ع) و
یارانش .اسماعیل ب زیاد نقل میکند روزی امام علی(ع) به براء ب عازب ،از اصدداب
پیامبر اکرم(ص) ،فرمود« :ای براء ،فرزندم حسی کشته میشود .تو زنده خدواهی بدود و
او را یاری ن،واهی کرد» .هنگامی که امام حسی (ع) کشته شد ،براء ب عازب زنده بدود
و می گفت« :به خدا قسم علی ب ابیطالب راست میگفدت .حسدی کشدته شدد و مد
یاریاش نکردم ».و افسوس میخورد و ااهار پشیمانی میکرد (همان.)116 :
شیخ مفید پب از نقل ای خبر ها ،در چند جا ،ای پیشگوییها را علم یدب تعبیدر
می کند ،از جمله پب از همان خبر مربوط به براء بد عدازب ،پدب از خبدر مربدوط بده
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جنگ نهروان (همان )183 :و پب از نقل جریان سفر امام و یارانش به سوی صدفی  .در
ای سفر ،س اه امام که در بی راه ،بی هب شده بودند ،به دیدر راهبدی رفتندد و در جدای
م،روصی چاهی حفر کرده ،سنگی را با قدرت الهی ،از چاه برکندند و هب از جای هن
فوران کرد .راهب با دیدن ای منظره ایمان هورد .او علت ایمانش را پدیشگدویی کتدب
هسمانی گذشتگان در تدقق ای واقعه بیان کرد (همان .)115-111 :شیخ مفید در پایدان
نقل ای رویداد میگوید « :در ای داستان ،چند نوع معجگه است :یکو علم هن حضدرت
به یب است؛ دیگری نیروى فوق العادۀ هن حضرت بر خالف عادت است که به همی
خاطر ،از دیگران تمیگ داده می شود؛ نکتدۀ دیگدر بشدارت پیدامبران گذشدته بده امامدت
امیرالمؤمنی (ع) است» .شیخ مفید ای ماجرا را مرداق ای هیه میداندد« :ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِی
التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجیل؛ ای اسدت صدفت یداران پیدامبر اکدرم در تدورات و انجیدل»
(فتح.)63 :
شیخ مفید (8181د )25 :در مورد اینکه هیا امامان میتوانند بداط افدراد را ببینندد یدا
علم به اتفاقات هینده داشته باشند؟ میگوید« :نظر م ای است که امامان شدیعه گداهی،
درون بعضی از بندگان خدا را میدیدند و وقایا را قبل از انجام هنها میدانستند؛ اما اینها
به عنوان ی صفت واجب و شرط امامتشان حساب نمی شود؛ بلکده خداوندد بده اید
طریق ،هنها را تکریم کرده است و ای لعفی بر بندگان است که به ای سبب ،به امامدان
تمس کرده و از هنها پیروی کنند .البته ای امر ،از نظر عقلی برای هنها واجدب نیسدت؛
بلکه از نظر نقلی (به خاطر وجود روایات) برای هنها واجب است».
باید توجه داشت که شیخ مفید استناد بده اید روایدات را بدرای اربدات علدم یدب
صدیح نمی داند؛ زیرا در نظر او ،علم یب هن است که بنفسه به دست هید و نده اینکده
به خدا وابسته باشد و داشت علم یب بنفسه فقط برای خداوند ممک است؛ ازای رو،
قائالن به علم یب برای امام را گروهی اندک از مفوضه و الی میداند .بدرای اسداس،
وی روایتی را نقل می کند که در هن ،امام برخورداری خود از علم یب را انکار میکند.
مردى به نام یدیو ب عبداهلل به امام هفتم(ع) گفت« :فدایت شوم ،اینان موپندارندد کده
شما علم یب میدانید» .حضرت فرمود « :سبدان اهلل ،دستت را بر سرم بگذار .بده خددا
قسم تمامو مو هاى سرم [از تعجب] از جا برخاست» .س ب فرمود« :نه ،بده خددا قسدم
چیگى نیست ،مگر هنچه از پیامبر اکدرم(ص) ارث بدردهایدم» (همدان)61 :؛ یعندو هنچده
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مو دانند علم ذاتو و بنفسه نیست .اما اگر منظور علمدی باشدد کده از سدوی خداوندد و
پیامبر(ص) ،برای امام حاصل می شود ،نه تنها از نظر او ،بلکده از نظدر شداگردانش هدم
پذیرفته است.
عالمی معتگلی در منااره ای با شیخ مفید ،از او پرسید« :اگر امام ایب شما به والیت
و دوستی ااهری و باطنی تو نسبت به خودش علم و یقی دارد و به همی خاطر هم ،از
جانب تو ،خوفی را احساس نکرده و دیگر نسبت به تو تقیهای ندارد ،چرا خودش را به
تو نشان نمی دهد که خود را با صورت عینی به تو بشناساند؟ به تو معجگه نشان دهدد و
بسیاری از مشکالت را برای تو تبیی و حدل کندد؟» .شدیخ مفیدد (8181الد  )881 :در
پاسخ گفت« :م نگفتم که امام همۀ اسرار درون را دانسته و هیچ ضمیری از او م،فدی
نیست؛ بلکه او مانند سایر انسان ها ،علم به ااهر افراد دارد و اگر باط افراد را ببیند ،یا
از طریق اعالم اختراصی است که از طریق پیامبر اکرم(ص) و پدرانش به او شده یدا از
طریق خوابهای صادقی است که ت،ل ناپذیر است یا به سبب اسباب دیگر».
در نتیجه ،شیخ مفید بر مستفاد بودن علم یب اصرار دارد .او میخواهد بگوید امدام
خودش ،بنفسه ،عالم به اسرار نیست؛ بلکه با تعلیم الهی ،علم پیدا میکند .اید نکتده از
جمله های بعدی وی در ای منااره فهمید میشود .وی خعاب به هن معتگلی مدیگویدد:
«م به طور قعا نمی دانم که هیا امام االن به درون م علم پیددا کدرده اسدت یدا نده؟».
از لد شیخ مفید فهمیده می شود که هگاهی امام از درون ما ،مثل اطالع خداوند نیسدت
که هنی و لدظه ای و بنفسه باشد؛ بلکه باید فرایندی را بگذراندد و همدی تفداوت علدم
یب امام با علم یب خداوند است .ای نه تنهدا نظدر مفیدد ،بلکده نظدر همدۀ عالمدان
امامیه است .هیچ کب را با هیچ رویکردی سراغ نداریم که گفته باشد علم امام ذاتی یدا
بنفسه است.
سید مرتضی ( )616/8 :8117هم ،در پاسخ ای پرسش که علم داشدت امدام از اشدیا
پیش از پیدایی هنها چگونه است؟ گفته است« :اینکه امام قبل از ایجاد چیگی ،نسبت بده
هن علم داشته باشد ،از شروط امامت نیست؛ چدون اید معجدگه اسدت کده ااهدار اید
معجگات از امام گاهی جایگ است و گاهی هم جایگ نیست .اما ما مدیداندیم کده امامدان
گاهی از اخبار یبی به ما خبر داده اند .نظر ما ای است که خداوند متعال ،علم بده اید
مسائل یبی را به هنها اطالع داده است».
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نظر سید مرتضی در خروص منروص و معروم بودن امام نشدان مدیدهدد کده او
همانند استاد خود ،مفهوماً علم یب را علم یب ذاتدی مدیداندد کده م،دتص خداوندد
است؛ بنابرای ترریح می کند « :فقط خداوند متعال عالِم به عرمت افراد اسدت و هدیچ
بشری راهی به علم یب خداوند ندارد» (همان.)183/8 :
براساس نظر شیخ طوسی (بیتا )111/3 :نیگ ،مانند نظر شیخ مفیدد و سدید مرتضدی،
علم یب م،روص خداست و هیچ بشری به هن دسترسی ندارد .وی خبر دادن امامان
از منایا و بالیا و هنچه هنوز واقا نشده است را از مرادیق علم یدب نمدیداندد؛ بلکده
اینها را اموری می داند که از دایرۀ علم یدب الهدی خدارج شدده و بده پیدامبران(ص) و
امامان رسیده است .او روایتی را نقل میکند که در هن ،امام علی(ع) از کیفیدت شدهادت
رشید هجری خبر داده است .وی پب از ای روایت میگوید« :بعد از قعا دست و پای
رشید توسط بنی امیه ،به همسایه ها و قوم و خویش خود گفت" :کا ذ و دوات بیاوریدد
تا اخبار اتفاقات و وقایا هینده را برایتان بگویم"؛ زیرا امام علی(ع) علم منایا و بالیدا را
به او یاد داده بود .او گاهی کسی را که می دید ،کیفیدت مدردن یدا قدتلش را بده او خبدر
می داد و بعد از مدتی ،همان گونه که رشید گفته بود ،مدقدق شدد» (همدو-822 :8181 ،
 .)825بنابرای  ،شیخ طوسی هم ،علم یب امام را یر ذاتی میداند.

نتیجه
متکلمان مدرسۀ بغداد ،با رویکرد عقلدید نقلدی خدود ،بدا مدددران قدم ،بدا رویکدرد
نقلی شان ،دربارۀ منابا علم امام هم نظر بودند .هردوی هنها ب،شی از علوم امام را ناشدی
از الهام ربانی و ب،شی دیگر را ناشی از میراث نبوی(ص) میدانستند؛ اعم از اینکه اید
علم یبی باشد یا نباشد.
اما دو نگاه به ااهر متفاوت ،در گفتار متکلمان و مددران وجود دارد .یکدی دربدارۀ
شیوۀ انتقال علم به امام از سوی خداوند و پیامبر(ص) بود که ای تفاوت نگاه به الهام و
میراث ،دو منبا اصلی ،هسیب نمیرساند؛ زیرا ای دو اصل از مسلمات نگد هردو مکتب
است .اختالف دیگر دربارۀ مفهوم علم یب بود .متکلمان علم یب را بده معندای علدم
بنفسه می دانستند که از هن تعبیر به علم ذاتی میشود؛ ولی مددران علم یدب را بنفسده
نمی دانستند که از هن تعبیر به علم یر ذاتی میشود.
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بنابرای  ،اگر مراد از علم یب امام ،علم یدب بنفسده و ذاتدی باشدد ،هدیچکددام از
پیروان هردو مدرسه امام را برخوردار از هن نمیدانستند و در هیچ روایدت و اسدتداللی،
به برخورداری امام از علم ذاتی اشارهای نشده است؛ اما اگر مراد علم یدب یدر ذاتدی
امام باشد ،هیچ کدام از پیروان ای دو مدرسه هن را انکدار نمدینکردندد .ازاید رو ،میدان
متکلمان و مددران شاخص ای دو مدرسه ،در اینکه سرچشمۀ علم امام الهام و وراردت
است ،اختالفی وجود نداشت.
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ـــــــــــــ (8931ق) .كمال الدین و تمام النعمة ،ج8و ،1چ ،1تهران :دارالکتب االسالمیة.

ـــــــــــــ (8933ش) .معانى االخبار ،ترجمۀ عبدالعلى محمدی شاهرودی ،چ ،1تهران :دارالکتـب
االسالمیة.

ـــــــــــــ (8933ش) .من ال یحضره الفقیه ،ترجمۀ علىاكبر غفاری ،ج ،4تهران :نشر صدوق.

ابن منظور ،محمد بن مکرم ( .)8311لسان العرب ،تصحیح على شیری ،ج ،8بیروت :داراحیـا التـرا
العربى.

جعفریان ،رسول ( 8914ش) .حیات فکری و سیاسى امامان شیعه ،قم :انتشارات انصاریان.

صفار ،محمد بن حسن ( 8414ق) .بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد صـلىى اللىـه علـیهم ،تحقـ و
تصحیح محسن بن عباسعلى كوچهباغى ،چ ، 1قم :مکتبة آیة اللىه المرعشى النجفى.

طریحى ،فخرالدین بن محمد ( 8931ق) .مجمع البحرین ،تحقی احمد حسینى ،تهیه و تنظیم محمـود
عادل ،ج ، 1تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى.

طوسى ،محمد بن حسن (8931ق) .االقتصاد الهادی الى طری الرشاد ،قم :انتشارات كتابخانه.

ـــــــــــــ (8484ق) .االمالى ،قم :دارالثقافة.

ـــــــــــــ (بىتا) .التبیان فى تفسیر القرآن ،ج ، 3بیروت :داراحیا الترا
ـــــــــــــ (8411ق) .الفهرست ،قم :کتاب،انۀ محق طباطبایى.

علم الهدی ،على بن حسین (8411ق) .رسائل الشـری
دارالقرآن الکریم.

العربى.

المرتضـى ،تحقیـ مهـدی رجـایى ،ج ،8قـم:

كلینى ،محمد بن یعقوب (8931ش) .الکافى ،ج ،8چ ،1تهران :دارالکتب االسالمیة.

مفید ،محمد بن محمد (8489ق .ال ) .االرشاد فى معرفة حجج اللىه علـى العبـاد ،قـم :کنگدرۀ شـی
مفید.

ـــــــــــــ (8489ق .ب) .االمالى ،قم :کنگرۀ شی مفید.
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ـــــــــــــ (8489ق .د) .اوائل المقاالت ،قم :کنگرۀ شی مفید.

ـــــــــــــ ( 8939ش) .تصحیح االعتقاد ،قم :منشورات الرضى.

نادم ،محمدحسن (8911ش) .علم امام (مجموعه مقاالت) ،قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

