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  :تقدیم به

  علم و معرفت ،و تمامی پویندگان طریقتاند  عزیزم که اولین معلمان بنده بوده و مادر رپد
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  دانی:تشکر و قدر

خود  جا بر در این .مودرکه توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا ف ،خداي را سپاس حمد و

ارشد که در طول سالیان گذشته  به ویژه اساتید دورة کارشناسی، دانم از تمام اساتید بزرگوار می الزم

  تقدیر و تشکر نمایم.اند  همعرفت و فضائل اخالقی یاري نمود ،مرا در تحصیل علم

جانب را در  دکتر قاسم جوادي که زحمت راهنمایی ایناز استاد گرامی و بزرگوار جناب آقاي 

   .نهایت تشکر و سپاسگزاري را دارماند  نامه تقبل نموده تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان انجام

ا از بنده ر ،صبر و بردباريکمال و  باز به عنوان مشاور که با راهنماییاز جناب آقاي دکتر دیر

  کمال تشکر را دارم. مند ساختند ویش بهرهمعرفت خ خرمن علم و

و در انتها از همسرم که با تحمل مشکالت، بنده را در انجام این تحقیق و پژوهش یاري نمود 

  نمایم. سپاسگزاري می
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  چکیده:

مجلسی، عالمه ح وتکیه بر شر علم امام در کتاب کافی و شروح آن (با ،نامه موضوع این پایان

 وی از جایگاه واالیی برخوردار است در اندیشۀ ناب شیع امامباشد.  می مالصالح مازندزانی و مالصدرا)

از  ،علم امامجا که  از آن .باشد می گانۀ اسالم از ارکان پنج رکن ترین مهمبر اساس برخی روایات 

ودي آشنائی بهتر با حقیقت وج به ،آن واکاوياین رود بنابر می مارش امام بههاي  ویژگی ترین مهم

 اسالمیهاي  مورد اتفاق همۀ فرقه تقریباً ،بودن امام مسئلۀ عالماصل  .کند می شایانی کمک ،امام

 گوناگونی ازي ها و در این راستا پرسش قرار گرفته است مورد اختالف ،آنهاي  ویژگی باشد ولی می

به ظاهر متقابلی روایات  ،یکی از علل مهم این اختالف شود. می ن مطرحناو دشم انطرف دوست

 -حدیثی شیعه استهاي  کتاب ترین مهم زکه ا- کتاب کافی .است که در کتب روایی نقل شده است

این نوشتار هدف  .باشد متنوعی در باب علم امام می روایات مشتمل برو  نبوده مستثنا آن از نیز

 ؛باشدمی در کتاب کافیمنابع و کیفیت آن  ،قلمرو علم امامآوردن دیدگاه روایات در مورد  بدست

امور (امور غیبی و  حوزهدر دو علم امام و دامنۀ  ،مطالعهمورد  ،تمام روایات کافیبدین منظور 

ی از ي مناسببند ؛ جمعالفگرفتن روایات مخ ر نظربا د بررسی قرار گرفته است ود ) مورمتعارف

 -شود می که بیشتر از تقابل روایات حاصل– برخی شبهات پاسخ بهبعد از  روایات ارائه شده و

این  چنین و همشده است ارائه روایات از دیدگاه  ،تصویري از گسترة وسیع علم امام انجامسر

یعنی فعلی یا ارادي بودن –کیفیت علم امام کرده و از روایات استخراج  را منابع علم امام پژوهش

را به عنوان  علم امامبودن  ارادي نظریۀو  دادهمورد بررسی قرار ،احادیث کافی از دیدگاهرا نیز  -آن

  کند. می معرفی مورد قبولِ روایاتدیدگاه 

    شروح کافی ،، غیب، کتاب کافیکلمات کلیدي: امام، علم
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  مقدمه

  مسئلهطرح 

است که آدمی را در حیرت و سرگردانی به خود کران خدایی را سز حمد و سپاس بی

نصب کرد و با اعطاي علوم لدنی به ایشان،  ،یراهدانان آگاهو رهبران او راهنمایی  برايوانگذاشت و 

 منقطع از وحیهاي  آمدي مکاتب و ایسمناکار و گذرد می هرچه زمان .راه را از بیراهه نمایاند

 تبعیتشود.  می احساس بیشتر السالم علیهم انبیا و ائمههاي  آموزهنیاز پیروي از  ،دگرد میتر  نمایان

به سپردگی کامل چراکه سر ؛باشد می ایشان علم ویژه به و صفات کامل شناخت منوط به ،اماماز تام 

بشري  شد و اشتباهات مکاتب صرفاً، الهی و خطاناپذیر بااوهاي  دانش أمنشکه  فتد ا می اتفاقی کس

و قابل  تنیده امامت در هم مسئلۀبا  ،امامهاي  بودن بسیاري از دانش الهیبنابراین  تکرار نکند. را

مورد اختالف است  ،گونه استکیفیت آن چ ست وعلم امام تا کجا محدودةکه  این اما ؛انفکاك نیست

یکی از عوامل مهم  .استرا به خود جلب کرده نظران  اندیشمندان و صاحبتوجه در طول تاریخ و 

اقل در نگاه حد–وجود برخی از روایاتی است که در تبیین قلمرو و کیفیت علم امام  ،این اختالفات

ها  آن پرداختن به مجموعۀ این روایات و بررسی سندي و داللی .با یکدیگر در تعارضند –لیهاو

در اي  نظر عالمانه ،گرفتن همۀ روایات، تا با در نظراستاي  هاي عمیق و گسترده نیازمند پژوهش

و تاکنون کار  نامه بیرون است کار از حوصله و گنجایش یک پایان این لیو شودلم امام ارائه ع زمینۀ

  نگرفته است. صورتدر مجامع روایی  در این زمینه یمستقل منسجم و

اي از این کار گسترده پرداخته و قلمرو، منشأ و کیفیت  تنها به گوشهشما  روي پیشنوشتار 

با ست که اامید  وآن؛ مورد بررسی قرار داده هاي  شرحو با توجه به  کافیب اعلم امام را تنها در کت

این بحث تکمیل شده و  در دیگر کتب روایی،پژوهان محترم  دانشپیگیري این بحث از طرف 

  گیري نهایی انجام گیرد. نتیجه

ترین و معتبر ترین مهمبراي این پژوهش از آن روست که این کتاب یکی از ،شدن کافیمحور

  .باشد میمذکور  هدفبراي  آغازینبهترین نکتۀ  و شود می یی شیعه محسوبکتب روا
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  و ضرورت تحقیقاهمیت 

امام زمانش را و  دهرکس بمیر ؛جاهلیۀ میتۀ مات زمانه امام یعرف لم و مات من« حدیث بنابر

 جاهالنه زندگی کسی نیز چنین زندگیبدون تردید 1.»نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

کما تعیشون تموتون و کما تموتون « فرمودند:آله و علیه اهللا صلیاسالم  نبی مکرم کههد بود چرااخو

 مردید کهگونه  و همان میریدمی طور که زندگی کردید همان ؛تحشرونتبعثون و کما تبعثون 

 شناخت تردیدبدون  2»آیید. می گونه که برانگیخته شدید به محشر برانگیخته خواهید شد و همان

 آن در بشر عادي فراده اک است سنخی از امام علم. ایشان می باشد علم میزان شناختدر گرو  ،امام

 علم و است الهی کمال و جمال صفات گاه تجلی که است بلندي بسیار منزلتت امام .ندارند سهمی

  .شدبامی متعال خداوند علم طول در ،امام

 گانه اسالم از ارکان پنج ،پایه و بنیان ترین مهم که امامت را روایاتی اساسبر  از طرف دیگر

 مذهب و دین تقویت حقیقت در، امامت ۀمسئل تئوریک تقویت راستاي در تالشی هر است؛ شمرده

 امام علم و عصمت امامت،مسئلۀ  اساسی رکن دو میان، این در .بود خواهد اثناعشري شیعهحقۀ 

 و ها ویژگی رنمودن د خدشهو  بوده امامتمسئلۀ  تقویت حقیقت در ها، آن ريت نظتقوی که باشد می

  .بود خواهد دین، اصلی هاي پایه از یکی انکار یا تخریب مستلزم آن مقومات

و سزاوار  باشد، می دینی عقایدیابی به  جا که روایات اسالمی یکی از منابع مهم دست آن از

در این اهمیت این تحقیق بنابر ؛، قرار گیردویژه توجهمورد  کالمیهاي  اللداست فرآیند در است که

  خواهد شد. تر روشن کالمی اللداست فرآیند در آن کردن پررنگ و روایات بهتکیه 

  تحقیق اهداف

  :کند می دنبال نوشتاراین  در را زیر اهداف نگارنده

   کافی کتاب در ،امام علم قلمرو به مربوط روایات بندي دسته و اجاستخر .1

                                                             
  ١٢٩ق، ص ١٣٩٧. محمد ابن ابراھیم نعمانی الغیبۀ، تھران: مکتبۀ الصدوق،  ١
٢
  ٧٢، ص ٤ق، ج ١٤٠٥ابی جمھور احسائی، عوالی الآللی، چ اول، قم: انتشارات سید الشھداء، . ابن  
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 تکیه با امام علم قلمرو زمینۀ در ،کافی احادیث دیدگاه از روشني تصویر آوردن بدست .2

  آن شروح بر

  و شروح آن کافی روایات منظر از امام علمکیفیت  منابع و تبیین .3

  پاسخ به برخی شبهات و رفع تعارض روایات در رابطه با علم امام  .4

  تحقیقهاي  سؤال

  سؤال اصلی:

  علم امام چیست؟ قلمرو در ،کافی کتاب روایات دیدگاه

  فرعی:هاي  سؤال

 امام در روایات کافی کدام است؟ علم منابع و روش کسب .1

  ؟یستفیت علم امام از دیدگاه روایات کافی چکی .2

  تحقیقهاي  فرضیه

و  دنباش می شامل جواب سؤال اصلی و فرعیکه  این نوشتار قابل تحقیق در هاي فرضیه

  عبارتند از: 

اي نسبت به علوم متعارف بشري و امور غیبی  آگاهی گسترده السالم داراي امام علیه .1

د وو اساساً استعمال نامحد شود نمی اطالق ،امامبراي علم  صفت نامحدودولی  ؛باشدمی

ین عبارت را به عنوان صفتی براي علم امام زومی ندارد اباشد و ل براي غیرخدا صحیح نمی

  .رداختو سپس به توجیه آن پبه کار برد 
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پیشین، الهی، پیامبر و امام هاي  صحیفه :مانند جنبۀ غیبی دارنداکثرا  کهوانی افر امور .2

القدس، روح، عمود نور، عروج روح امام به عرش و رؤیاي  فرشتگان، الهام به قلب، روح

 یند.آ می منبع علم امام به شمار ،صادقه

 .باشد می علم امام در اکثر موارد ارادي و در برخی موارد فعلی .3

  :تحقیق روش

 روش ،شده گرفتهکار  به تحقیق این در که روشی پژوهش، مورد موضوع ماهیت به باتوجه

 شیوه به اطالعات گردآوري و بوده؛ آن وحشر و کافی روایات ،ما مستندات و مدارك و است توصیفی

  .باشد می اي کتابخانه منابع از برداري فیش

  پیشینه تحقیق

السالم این نکته را  مبیت علیه اهل یادگار مانده از پیامبر و یات و روایات بهآنگاهی گذرا به 

از تعالیم اولیه اسالمی بوده و همگام با سایر احکام و اعتقادات  ،علم امام مسئلۀد که ساز می آشکار

اندیشمندان کالمی را در پی داشته هاي  و موشکافیها  همین زمینۀ بحث و گشت می اسالمی مطرح

 علم مسئلۀبلکه  ،اند پرداخته برجستهیا  و مستقل صورت به امام علم صفت به کمتر قدمااست ولی 

 الیقین علم و مجلسی عالمه الیقین حق کتاب مطرح بوده و امامت مباحث در پراکنده طور به امام

 موانع و منابع به خود کتاب در فیض مرحومبه عنوان مثال . تهاس گونه کتاب از این کاشانی فیض

 علم، و عصمت ارتباط علم، با بشري روح اقسام ارتباط کامل، انسان موانع، این رفع چگونگی و علم

  .است نموده اشاره...  و) القدس مانندروح( امام علم منابع و امام علم ادله امام، علم ماهیت و ضرورت

 خود به را امامیه علماي تحقیقات از بسیاري حجم که دارد طوالنی سابقه پژوهی، امامت

 در نقدونظر و بحث به خالفت، به امامت انحراف با رویارویی در شیعیان چراکه داده است، اختصاص

 و کالمی هاي رساله و تاریخی هاي کتاب البالغه، نهج و قرآن تفاسیر درچنین  هم اند و پرداخته مسئله

   .اند بحث کرده امامت ازنیز  خود عرفانی
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به ترتیب، از  ها برخی از آن اند که دربارة امامت نوشته یمستقلهاي  رسالهچنین  همشیعیان 

  باشد: قرار ذیل می

االمامۀ واالستحقاق، االمامۀ و امامۀ المفضول، االمامۀ و التبصرة من الحیره، االرشاد فی معرفۀ  

 از دیگر رساله ها ده واالمامۀ و ابطال الحجج العامۀ، رسالۀ االمامۀ،  العباد، الشافی فی اهللا علی حجج

   .متاخریان

 این به جدي صورت به که مستقلی کتاب یا رساله ،ییبا رویکرد روا امام، علم باب در اما

البته  .خورد نمی چشم بهرا لحاظ کرده باشد  و تمام روایات مربوط به این امر باشد پرداخته مسئله

ثاري مله آاز ج ،استداشته کالمی -قلی انجام گرفته که بیشتر جنبۀ عهایی  پژوهش بارة علم امامدر

  1رد:توان به موارد زیر اشاره ک می شده که در این زمینه نوشته

 مظفر عالمهاز  ،االمام علم  

 عاشور علی از )محمد آل علم من المکنون یا( جهاته و محمد آل علم حقیقۀ  

 الري سیدعبدالحسین اهللا آیتاز  الربانی، الخلفا بمراتبالسلمانیۀ  رفاالمع  

 سبحانی اهللا آیت از ،اهللاب بالغیب العلم اختصاص  

 اجاقی ناصرالدین از قرن اول تا هفتم هجري) ازامامیه ( کالم دیدگاه از امام علم  

 علیالسالم) از  المعصومین علیهم ۀراتب علم االئم(بحوث فی حقیقۀ و م االمام علم 

  حمود

 و  رستمی محمدزمان) از ی، روایی، عرفانی، فلسفی و کالمیبا رویکرد قرآن( امام علم

  بویه آل طاهره

                                                             
١
  ٢٢، ص ١٣٨١. محمود یزدی، امامت پژوھی، مشھد، دانشگاه علوم رضوی،  
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 عنه االجابات و التهلکته الی النفسءلقااب علیه االعتراض و بالغیب االئمه علم( مقالۀ 

 از )الباب احادیث من فیه ورد ما علی الکلینی لالمام الشریف الکافی عن الدفاع و عبرالتاریخ

  جاللی حسینی سیدرضا

 الري سیدعبدالحسین از ،هتکیفی و االمام علم کمیت فی ةوجیز ۀرسال  

 گلپایگانی العابدین مالزین از ،السالم لیهمع معصومال علم فی القول تحقیق فی 

  )جرفادگانی(

 شهیدثالث( برقانی قزوینی جمعه امام میرزامحمدتقیاز  مام،الا علم ۀیکیف(  

 ره( طباطبایی عالمه السالم از لیهمع اوصیا و انبیا عصمت و السالم علیه امام علم(  

 ره( طباطبایی عالمهبالغیب از  السالم  علیه امام وآله و علیه اهللا صلی النبی علم فی رسالۀ(  

 ره( طباطبایی عالمهامام از  علم درباره کوتاه بحثی(  

 آبادي نجف صالحی اهللا نعمت از) امام علم درباره کوتاه بحثی( رساله به پاسخ  

 استاديه همت رضا ب) ره( طباطبایی عالمهاز  پاسخ، و نقد  

 اهللا یتآشهید از ،امام و پیامبر گسترده علم بر تطهیر آیه داللت در اي رساله 

   طباطبایی قاضی سیدمحمدعلی

 طباطبایی قاضی سیدمحمدعلی اهللا آیت شهیداز  ،امام علم کتاب بر اي مقدمه  

 حمود محمدجمیل از ،السالم علیه علمه و االمام صفات فی عقیدتنا  

  یاد آوري چند نکته:

  :شویم می یادآور را چندنکته پیشتر
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 ،است شده مطرح ،کافی کتاب مختلف جاهاي در ،امام علم موضوع که آن دلیل به .1

 موارد برخیدر و  مطالعه مورد کتاب احادیث کل ،نامه پایان این نوشتن در بنابراین

 .است شدهمجدد  بررسی مراجعه و ربا چندین

 ه است،بندي شد آوري و دسته معاي کافی جاز همۀ جلده ،روایات مرتبط با علم امام .2

روایات همۀ چرا که  باشد؛ میتبط توان ادعا کرد که تمام کتاب کافی با علم امام مرالبته می

حاکی از علم و دانش گوینده آن دارد ولی  غیره، ، اعتقادات، اخالق، واحکام کافی در زمینۀ

 این دیدگاه،از با صرف نظر ف است، جا که علم امام در زمینۀ دین کمتر مورد اختال از آن

ها طبق  آن که تعدادتقسیم کرد، سه دستۀ کلی  بهتوان  می روایات مرتبط با علم امام را

 .رسد می روایت1650با به یتقرآوري نگارنده  جمع

آن در تعداد  که کند می دستۀ اول روایاتی است که از علم امام به امور عادي حکایت .3

 .دباش می روایت 500حدود 

ها به تعداد آن کند و می ایتکحغیبی  راست که از علم امام به امودستۀ دوم روایاتی  .4

  .رسد می مورد1000بیش از 

ها  و تعداد آن کنند می باشند که علم امام به امور غیبی را نفی می دستۀ سوم روایاتی .5

 رسد. می روایت 150بهتقریبا 

تداخل در هم پیدا  ،مختلفهاي  گروه کهاي باشد  به گونه بندي روایات سعی شده تقسیم .6

 ادعاکار بسیار سختی است و  ،ولی به خاطر کثرت روایات ارائه تصویر کامال شفاف ؛نکنند

 .است گرفته انجام نقصی بی کار که شود نمی

 تعارضچنین براي رفع  و هممطرح شده در این نوشتار تبیین و توضیح روایات براي  .7

استفاده موجود است  کلینی ثقۀاالسالم افزار کافی که در نرم حواز شر ،ها آنبرخی از 

مذکور وجود  يها اختالف چندانی در شرحچه باید توجه کرد این است که  آن .یما هکرد

 ؛کند می تر نقل عین عبارت را از شرح سابقشرح متاخر  موارداندکی از  درحتی  ندارد،

تنها به توضیح گونه موارد  در این ،نوشتارشدن  حجیم و بنابراین ما براي جلوگیري از تکرار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٨ 
 

عالمۀ مجلسی، هاي  جا که تکیۀ این نوشتار بر شرح ایم و از آن یک شرح اکتفا کرده

را مقدم این شروح شابه، تبیین باشد، در موارد م می صدراو مال مالصالح مازندرانی

 ایم. داشته

که  را روایاتی از این رو نگارنده می باشد از روایات و تشریح آنهادر برخی موارد تحلیل  .8

و در شروح نیز تبیین و راه حلی براي آن نیافتیم  هعاجز ماندها  از توضیح و رفع تعارض آن

 .مکردیذکر » موارد مشکل«در قالب 

 از کافی روضۀ روایات در و مصطفوي سیدجوادترجمه  از کافی اصول احادیث ترجمۀ در .9

 .گرفته شده استکمک  آژیر حمیدرضا ترجمه

در  آن شروح بر تکیه با کافی روایاتداللت  از گزارشیارائه  تنها پژوهش این هدف .10

 داللت و محتوا فقط نامه، پایان موضوع گستردگی خاطر به و باشد می امام علم قلمرو

 .ایم کرده خودداري ها آن سندي بررسی از و کرده بررسی را احادیث
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  ��ل اول

  ک�یات

   

 ��ل اول

  ک�یات و �فا��م
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  فصل اول: کلیات و مفاهیم

  معنا و حقیقت امام :بخش اول

  امام در لغتمعناي  .1

ن مصادیق و کاربردهاي آن شناسان عرب، معموال واژه امام را تعریف کرده و به بیا لغت

جداي از یکدیگر مطرح  ،رسد بهتر است تعریف و کاربردهاي امام ه نظر میاند، بنابراین ب پرداخته

  شود.

  یف امام در لغترتع .1-1

شناسان عرب  لغت برخی از نظرو  1،کردن استبه معناي قصد» ام یؤم«از ریشۀ م در لغت اام

به ریاست را  امامت شناسان برخی از لغتو  2شود. که در کارها به او اقتدا میاست  کسی ،امام

 که اند تعریف کرده عامبه صورت  را امام دیگر برخی  3.اند هومی و رهبري مسلمانان تعریف کردعم

  :العرب چنین آورده است در لسان ؛ ابن منظورشود می اطالق انسان غیر براي همو  انسان براي هم

 ائمه آن جمع و شود می اقتدا او به که است کسی امام ائمۀ؛ جمعه و به یقتدي الذي ؛االمام«

  .است

 چیز آن که این چه .شود ائتمام او به که است چیزي امام غیره؛ و رئیس من به ائتم ما ؛االمام

   4.»رئیس غیر چه و باشد رئیس

  کاربردهاي امام در لغت .1-2

                                                             
١
  ١٠، ص ٦. فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، تصحیح سید احمد حسینی، چ دوم، بی جا: مکتبۀ المرتضوّیھ، ج  
، ١ق ج ١٤١٨، دارالفکرکل من اقتدای بھ و قّدم فی االمور (احمد ابن فارس رازی، معجم المقاییس فی اللغۀ، بیروت: . االمام ٢

  )٢٨ص 
٣

؛ ابراھیم انیس و دیگران، المعجم ١٩ص  ١ق، ج ١٤٠٣. سعید الخوری شرتوتی، لبنانی اقرب الموارد، قم: مکتب المرعشی، 
تھران: ، لویس معلوف، المنجد فی اللغۀ و االعالم، چ دوم، ٢٧ص  ١نگ اسالمی، ج الوسیط، چ پنجم، بی جا: دفتر نشر فرھ

  ١٧ص ش، ١٣٦٤انتشارات اسماعیلیان 
٤
  ١٥٧ ص، ١ ج، م ٢٠٠٠، صادر دار: بیروت، اول چ، العرب لسان، منظور ابن مکرم ابن محمد.  
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  عبارتند از: هاي لغت کاربردهاي امام در کتاب برخی از

 المسلمین) (القرآن، امام کنند دا میتلمین در زندگی خود به آن اقکه مس ،قرآن کریم.  

 وآله علیه اهللا صلی اهللا (رسول نیز امام امامان است که پیشواي امت و رسول گرامی اسالم 

  .)ۀامام أمته و امام األئم

 رامام ال (والخلیفۀ ،که پیشواي امت است وآله علیه اهللا صلی اکرمنشین پیامبر جاۀ)عی.  

 1.(امام الصالة) امام در نماز جماعت  

 از نوع اگر که باشد می و مقتدا پیشوا ،امام که شود می فهمیده کاربردها و تعاریف همه از

 متناسب نباشد انساناز نوع  اگرو  ؛گیرد می قرار اقتدا مورد و بوده الگو گفتارو  رفتار در باشد انسان

  .دگرد می پیروي وجودیش نحوة با

  :ر قرآنامام د .2

  آمده است. نیز به معناي پیشوا و مقتدا واژة امام در قرآن

  از آیات: دو نمونه

 تَلىاب إِذ لنَّاسِ إِماماً   ول لُکنَّ قالَ إِنِّی جاعهفَأَتَم ماتبِکَل هبر راهیم؛ و به یاد آور إِب

و او به خوبی از عهدة این گون آزمایش کرد خداوند، ابراهیم را به امور گوناهنگامی که 

 2».دهم می مردم قرار خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشواي .ها برآمد آزمایش

 ؛ (به یاد آورید) روزي را که هر گروهی را با پیشوایشان هِموا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامعنَد موی 

  3.»خوانیم می

                                                             
١
 و انیس ابراھیم؛ ١٩، ص ١ج  الموارد اقرب، الخوری سعید ؛٤٨، ص ١،ج اللغۀ فی لمقاییسا معجم، فارس ابن احمد. ھمان؛  

  ١٧، ص االعالم و اللغۀ فی المنجد، معلوف  لویس؛ ، ٢٧، ص ١، ج الوسیط المعجم، دیگران
  ١٢ ؛البقرة . ٢
٣
  ٧١ ؛اإلسراء.  
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را به دو دسته کلی ها  آن توان می مصادیق گوناگونی به کار رفته است که براي امام در قرآن

  :تقسیم کرد

  :بشري امام در قرآنمصادیق غیر  .2-1

  وسى«کتاب آسمانیم تابک هلنْ قَبم ۀً  ومحر کتاب موسی امام و  ،پیش از قرآن و ؛إِماماً و

 1».داوند بر بشر بودخپیشوا و رحمت 

  لوح محفوظ»کُلَّ شَی بِینٍ وی إِمامٍ مف ناهیصأَح و هر چیزي را در لوح محفوظ ؛ء، 

  2» .شمارش کردیم

 بینٍ« راه آشکار و نمایانما لَبِإِمامٍ مبر دو قوم لوط و قوم شعیب ویران شدة هاي  شهر؛  إِنَّه

  3».قرار گرفتند يآشکار سر راه

  :مصادیق بشري امام در قرآن .2-2

   :شود می به دو قسم تقسیم مصادیق بشري امام در قرآن

  امام باطل .1- 2-2

ایمان ها  آن پیشوایان کفر را بکشید ،فَقاتلُوا أَئمۀَ الْکُفْرِ إِنَّهم ال أَیمانَ« پیشوایان کفر

  4»ندارند

  امام حق   .2- 2-2

ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیشوایانی قرار و جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا «: پیامبر الهی

  1»کنند می دادیم که مردم را به امر ما هدایت

                                                             
١
  ١٧، ھود؛ ١٢. االحقاف؛  

٢
  ١٢. یس؛  

  ٧٩. حجر؛  ٣
٤
  ١٢. توبھ؛  
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 :تَّقینَ إِماماً« بندگان شایستۀ خداوندلْملْنا لع2»اج  

 امام در روایات .3

 :امامت به دو صورت تعریف شده است ،در روایات

  خاصتعریف  .1- 3

است. در روایتی از امام رضا خلیفۀخدا و جانشین پیامبر تعریف شده  امام به ،در روایات

إِنَّ  ... وآله علیه اهللا ه و خلَافَۀُ الرَّسولِ صلیإِنَّ الْإِمامۀَ خلَافَۀُ اللَّ« السالم نقل شده که فرمودند: علیه

و   النَّامی  و نظَام الْمسلمینَ و صلَاح الدنْیا و عزُّ الْمؤْمنینَ إِنَّ الْإِمامۀَ أُس الْإِسلَامِ  الْإِمامۀَ زِمام الدینِ

  ؛  فَرْعه السامی

همانا امامت زمام  ... باشد می وآله علیه اهللا صلی همانا امامت خالفت خدا و خالفت رسول خدا

رشد کنندة اسالم و  همانا امامت ریشۀ ،دین و مایه نظام مسلمین و صالح دنیا و عزت مؤمنین است

  3»شاخه بلند آن است.

  تعریف عام  .2- 3

 شود می در برخی روایت به مطلق پیشوا معنی شده است که شامل پیشواي عادل و ظالمامام 

 :فرمایید روایات توجهاین نمونه از چند به 

  فإذا ظهر امام عدل، فمن رضی بحکمه و اعانه علی عدله «... یقول: السالم علیهکان علی

چون امام عدل ظهور  ؛فهو ولیه و اذا ظهر امام جور فمن رضی بحکمه و اعانه فهو ولیه

پیشواي او باشد و و امام  ،یاري کند آن کند پس کسی که به حکم او راضی باشد و او را

                                                                                                                                                                              
١
  ٧٣. انبیاء؛  

  ٧٤. الفرقان؛  ٢
٣
  ٢٠٠، ص ١ج ش،  ١٣٦٢یعقوب کلینی، چ دوم، تھران: االسالمیۀ،  محمد بن. الکافی،  
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آن  ،پس کسی که به حکم او راضی باشد و او را یاري کند ؛امام ظلم ظهور کندزمانی که 

  1»پیشواي او باشد.و امام 

 جانب خدا نیست  را که از ي: اگر بندگان، پیشواي ستمگرفرمودند السالم علیه صادق امام

  2.دپذیر نمیرا  دهند می انجاماي که  کارهاي شایسته به زمامداري قبول کنند، خداوند

  به امام جائري که از طرف خدا  که دین ندارد کسی فرمودند: ... السالم علیهامام صادق

و عتاب نبیند کسی که به والیت امام عادل که از طرف خدا است  ؛نیست نزدیک شود

 3نزدیک شود.

 .باشد ، پیشواي بشري عادل میور از امامت در این نوشتارظمن

 از نظر متکلمان امامیه و امامت تعریف امام .4

  باشد: می دیدگاه برخی از اندیشمندان امامیه به قرار ذیل درامام تعریف 

  ه رهبري عمومی در امر دین و دنیا ب ق): امام کسی است که داراي 413شیخ مفید (م

4باشد. می نیابت از پیامبرصورت 
  

 ق) 436 (م سید مرتضی:   

امت و امر و نهی آنها سزاوار تر است و هر کسی  رتدبیر اموامام کسی است که براي  تعریف امام:

   که چنین صفتی را دارا باشد او امامی است که اطاعتش واجب است.

                                                             
  ١٠٩، ص ١٢ق، ج ١٤٠٨السالم إلحیاء التراث،  ، مستدرک الوسائل، چ اول، بیروت: مؤسسۀ آل البیت علیھمنوریحسین .  ١
٢
  ١١٦ص ، ١ق، ج ١٤١٦. محمد، محمدی ری شھری، میزان الحکمۀ، چ اول، قم: دار الحدیث،  

  ١٤، ح ١٣٢ص الغیبۀ . محمد بن ابراھیم، نعمانی،  ٣
، چ االعتقادیة النكت(محمد ابن نعمان، مفید، .ع النبي عن نیابة الدنیا و الدین أمور في عامة رئاسة لھ الذي اإلنسان ھو اإلمام.  ٤

  )٣٩ق، ص ١٤١٣اول، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 
سید مرتضی (الّطاعة المفترض اإلمام فھو الّصفة بھذه كان من أنّ  على دللّنا قد و. نھیھم و أمرھم و األّمة بتدبیر األولى ھو . ٥

ق، ١٤١٠مرتضی، علم الھدی، الشافی فی االمامۀ، تحقیق، عبد الزھرا حسینی، چ دوم، تھران: مؤسسۀ الصادق امام علیھ السالم، 
  ٨١، ص ٢ج
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دین به صورت باألصالۀ است نه به صورت نیابت ت رهبري عمومی در زمینه امامتعریف امامت: 

در تعریف است چرا که در زمان  (بنابراین نیابت از پیامبر داخل1از کسی که در دار تکلیف است.

  امامت ائمه علیهم السالم پیامبر رحلت کرده و در دار تکلیف نیست.)

 شود  می گفتهاینکه شود و  می است که به او اقتداامام کسی : )ق 460م ( شیخ طوسی

پس مسلمانان اجماع دارند که  ... کنند می و اقتدابه ا که است جهت این از ،امام جماعت

  شود. می کسی است که در همه شریعت به او اقتدا ،امام

 ق  672م(خواجه نصیرالدین طوسی(:  

بنابراین (دارا باشد لۀصاباال هبري عمومی را در امر دین و دنیار امام کسی است کهتعریف امام:

   کنند داخل در تعریف امام نیستند) می رهبري ،کسانی که به نیابت از امام

 و مصالح به مردم نهیِ و ترغیب شامل که است دینی عمومی ریاست ،امامت :تعریف امامت

4.شود می دنیا و دین مفاسد

 رهبري عمومی و باالصاله در دین و دنیا براي یکی از  ،امامت :ق) 676(م  محقق حلی

  اشخاص است.

 ي رو آن عبارت است از رهب انسان داراي رهبري است ،ق): امام 679(م  ابن میثم بحرانی

   و عمومی در امور دین و دنیا باالصالۀ

                                                             
١
الدین باألصالۀ ال بالنیابۀ عّمن ھو فی دار التکلیف.(سید مرتضی، علم الھدی، رسائل الشریف . اإلمامۀ رئاسۀ عامۀ فی امور  

  )٢٦٤، ص ٢المرتضی، بیروت: مؤسسۀ المور، بی تا، ج 
٢
 جمیع في بھ مقتدى االمام أن على المسلمون أجمع فقد... بھ یقتدى ألنھ، الصالة امام: قیل ذلك من و. بھ المقتدى ھو االمام.  

، ص ١، ج ١٣٨٢( محمد ابن حسن طوسی، تلخیص الشافی، تحقیق حسین بحر العلوم، چ اول، قم: انتشارات المحبین، الشریعة
  )٢٠٢و  ٢٠١

(نصیر الدین، طوسی، تلخیص المحصل، چ دوم،   الّتكلیف دار في باألصالة الّدنیا و الّدین في العاّمة الّرئاسة لھ الّذي اإلنسان ھو.  ٣
  )٤٢٦ق، ص ١٤٠٥االضواء، بیروت: دار 

 بحسبھا یضرھم عّما زجرھم و، الدنیویة و الدینیة مصالحھم حفظ في الناس عموم ترغیب على مشتملة، دینیة عامة رئاسة اإلمامة.  ٤
  )٨٣ق، ص  ١٤١٣، تحقیق، علی حسن خازم، چ اول، لبنان: دارالغربۀ، العقائد قواعد، طوسی، الدین نصیر(

٥
(جعفرابن حسن، حلی، المسلک فی   التكلیف دار في ھو غیر عن نیابة ال األصل بحق األشخاص من لشخص عاّمة رئاسة اإلمامة.  

  )١٨٧ق، ص ١٤١٤اصول الدین والرسالۀ الماتعیھ، تحقیق، رضا استادی، چ اول، مشھد: مجمع البحوث االسالمیۀ، 
(قواعد المرام فی علم الکالم، ابن میثم بحرانی، تحقیق، .باالصالة الدنیا و امورالدین فى عامة رئاسة ھى و، االمامة لھ انسان ھو.  ٦

  )١٧٤ق، ص  ١٤٠٦هللا المرعشی النجفی،  سیداحمد حسینی، چ دوم، قم: مکتبۀ آیت
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  رهبري عمومی در امور دین و دنیا براي یکی از اشخاص  ،ق): امامت 726عالمه حلی (م

 است.

  اشخاص از شخصی براي دنیا و دین در عمومی رهبري امامت، ق): 876فاضل مقداد (م 

 .است پیامبر خالفت از عنوان به

 ر امور دنیا و دین ریاستى است بر جمیع مکلّفین د ،امامتق): 1072عبدالرزاق الهیجی (م

  3پیغمبر. به عنوان خلیفۀ

   :دکر تقسیم دسته دو توان به می امامیه را ذکر شده از متکلمان هاي تعریف 

 مدهانی میان به سخنی پیامبر، از نیابت یا خالفت از ها تعریف گونه این در: عام تعریف) الف

  شود.  می شامل نیز را نبوت مذکورهاي  تعریف بنابراین

 از نیابت و خالفت عنصر به آن در که است تعریفی ،امام از خاص تعریف: خاص تعریف) ب

 خاص جهت این از و شود نمی شامل را نبی بنابراین ؛است شده تأکید وآله علیه اهللا صلی پیامبر

  .باشد می

  در روایات: 4هاي امام  مسئولیت فلسفۀ امامت و .5

شدن علوم مورد نیاز  هاي مسئولیت و کارکرد امام در مشخص که تعیین حوزهجا  آن از

 بنابراین الزم است؛ نقش اساسی دارد ،امام از طرف خداوند محوله برهاي  براي ایفاي مسئولیت

که در این مجال به این امر پرداخته و ن امام از دیدگاه روایات بررسی شود ئوش فلسفۀ امامت و

  .را مورد بررسی قرار خواهیم دادون ئش تحقق این براي مورد نیازعلوم تی در فصول آ

                                                             
، المسترشدین نھج إلى الطالبین إرشاد، سیوری، مقداد فاضل(الدنیا  و الدین أمور في االشخاص من لشخص عامة رئاسة االمامة.  ١

  )٣٢٥ق، ص  ١٤٠٥تحقیق، سید مھدی رجائی، قم: انتشارات کتابخانۀ ایت هللا مرعشی نجفی، 
، الكالمیة المباحث في اإللھیة اللوامع.(فاضل مقداد، السیوری،  النبي عن خالفة إنساني لشخص الدنیا و الدین في عامة رئاسة فھي.  ٢

  )٣١٩ق، ص  ١٤٢٢اسالمی،  تحقیق شھید قاضی طباطبایی، چ دوم، قم: دفتر تبلیغات
٣
 ١٣٧٢. عبد الرزاق، الھیجی، سرمایۀ ایمان در اصول اعتقادات، تصحیح، صادق الریجانی، چ سوم، تھران: انتشارات الزھرا،  

  ١٠٧ش، ص 
(مقدمۀ ١ ج، ش١٣٦٦، موسسھ مطالعات و تحقیقات فرھنگی: تھران، چ اول، الکافی اصول شرح، شیرازی الدین صدر: .رک ٤

  ٩٧ تا ٨٠ص، عابدی شاھرودی)علی 
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 اتمام حجت بر مکلفان .1- 5

، تا خواهد رفت امام خواهد بوددنیا فرمایند: آخرین فردي که از  السالم می علیهامام صادق 

  1ی رها کرده است.هوند احتجاج کند که او را بدون حجت الکسی نتواند بر خدا

 و احکام اللهی الهیحدود اجراي  .2- 5

ا از فساد باز دارد و رداد تا مردم  قرار االمر را لیوخداوند ا فرمودند: ... السالم علیهامام رضا 

  .کند اجرا را 3و احکام2.حدودها  آن بین در

 حفظ شریعت از تحریف .3- 5

  براى گردد میخالى ن ،: همانا زمین در هیچ حالى از امامندفرمای میالسالم  علیهامام صادق

را برگرداند و اگر چیزى ها  آن که اگر مؤمنین چیزى (در اصول یا فروع دین) افزودند آن

  4تکمیل کند.ها  آن کم کردند براى

  بیتم  سلی از امت من فردي عادل از اهلنفرمودند: در هر  وآله علیه اهللا صلیپیامبر اکرم

گرایان و تاویل جاهالن را از دین  نارواي باطلهاي  ریف غالیان و نسبتحکه توجود دارند 

5کنند. می نفی

  رود و در سنت  می در بین نباشد دین از بین ،فرمودند: اگر امام امین السالم علیهامام رضا

کاهند و  می د و ملحدان از آننافزای می گذاران بر آن و بدعت شود می تغییر ایجادو احکام 

 لدینِ حافظٌ«... :گر فرمودندیو در حدیث د6یابد  می و سنت و احکام و ایمان تغییرشریعت 

  7»اللَّه، امام حافظ دین خدا است

 حفظ نظام اجتمائی مسلمین و اقامۀ عدل .4- 5

                                                             
١
  ٣، ح ١٨٠ ص ،١ ج الکافی، کلینی، یعقوب بن محمد.  

٢
  ١، ح ٨٥تا  ٥٨، ص ٦ق، ج  ١٤٠٤. محمدباقر مجلسی، بحاراالنواربیروت: مؤسسۀ الوفاء،  

  ١، ح ٢٠٣تا  ١٩٨، ص ١الکافی، ج ، کلینی یعقوب بن محمد.  ٣
٤
  ٣، ح ١٧٨، ص ھمان.  

٥
  ٧، ح ٢٢١کمال الدین و تمام النعمۀ، چ دوم، تھران: انتشارات االسالمیۀ، ص . محمد بن علی صدوق،  

  ١، ح ٨٥تا ٥٨، ص ٦. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج  ٦
٧
  ١، ح ٢٠٣تا  ١٩٨، ص ١الکافی، ج ، کلینی یعقوب بن محمد.  
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 ... االمر از طرف خدا فرمودند: انتخاب اولیدر جواب پرسش از علت  السالم علیه رضا امام

از اي  م و رئیسی که چارهمگر با قی ما هیچ فرقه و ملتی را نیافتیم که به حیات خود ادامه دهند

 او با دشمنان دنیاي مردم است که امت به سرپرستی مر دین وا ،مامام قی .وجود او نیست

جمعه و  .شود می بینشان تقسیم اموال به دست آمده از جنگبوسیلۀ امام جنگند و  می

حدود مرزهاي اطراف و حفظ 1گردد. می شود و از ظلم به مظلوم جلوگیري می جماعتشان اقامه

  2کشور با امام است.

معرفی  از سیاست و کشورداريو آگاه پیشوایی توانمند  راامام  روایات دیگررو  از این

  3.کند یم

 والیت و هدایت درونی  .5- 5

امام در حوزة تشریعی و زعامت سیاسی و تربیت اخالقی که  این از دیدگاه روایات عالوه بر 

والیت تکوینی و هدایت درونی نیز برخوردار است چرا که خلیفۀ بر مسلمانان والیت دارد، از 

والیت تکوینی و هدایت درونی پیامبر تجلی  یامبر داراي هدایت تکوینی بود.پیامبر است و پ

هدایت تشریعی ایشان تجلی هدایت  والیت وکه  گونه والیت و هدایت تکوینی خدا است همان

  .تشریعی اوست

انسان کامل و به  ی تحت عنواندر بحث ،اوج مفهوم امامت استکه  ،والیت معنوي امام

ارند که هیچ زمانی دزیادي کیه ت شود و عرفا روي این مطلب می مطرحتعبیر دیگر حجت زمان 

 –که انسانیت را به طور کامل دارد-کامل  براي آن ولی نیست؛ و خالی انسان کامل زمین از

ست در زبان روایات این ها مات او تسلط به ضمائر و دلی قائل هستند از جمله مقاواالئمقامات 

شود به  می حرمطماند  نمی بحث تحت عنوان حجت زمان که هیچ زمانی زمین از حجت خالی

                                                             
١
  ١ ح، ٨٥ تا٥٨ ص، ٦ جبحاراالنوار، . محمدباقر مجلسی،  

  ١، ح ٢٠٣تا  ١٩٨، ص ١الکافی، ج ، کلینی یعقوب بن محمد.  ٢
الحکمۀ با ترجمۀ فارسی، (تلخیص، سیدحمید حسینی، ترجمۀ حمیدرضا شیخی)، چ  شھری، منتخب میزان . محمد، محمدی ری ٣

  ١ ح، ٢٠٣ تا ١٩٨ صھمان، ؛ ١، ح ٢٠٣تا  ١٩٨ص  ١الکافی، ج کلینی  یعقوب بن محمد، ١٤٢٥سوم، قم: دارالحدیث
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بر  باشد و اگر می ها حجت خدا زمین وجود داشته باشد یکی از آن دو نفر در طوري که اگر

  1خورد. می بدون حجت باشد اهل خود را فروزمین فرض محال 

 اهل عرفان معتقدند در  2نقطۀ مشترك بین عرفان و تشیع است امام هدایت باطنیِ  بحث

هیچ گوید در  می اي باید یک قطب، یک انسان کامل وجود داشته باشد و شیعه در هر دوره

  خدا خالی باشد. امام و حجتنباید از وجود اي  دوره

داوند در زندگی تجلی نور خ السالم به عنوان البیت علیهم روایات امامان اهل از در برخی

سازد جلوة  می نور هدایت امام فضاي معنوي زندگی بشر را روشن 3اند مؤمنان معرفی شده

سیاست ، امر و نهی ،ظاهري و بیرونی این هدایت با تبیین معارف و احکام دینی موعظه و ارشاد

 تشریعی قرار دارد، و از مقولۀ ارائۀ طریقپذیرد که همگی در قلمرو هدایت  می ققحو تدبیر، ت

 گذارد و آنان را می تأثیر ،عاشقمستعد مؤمنان هاي  باشد. جلوة باطنی و درونی آن بر قلب می

   .کند می جذب جمال و کمال امام

از روایات دال بر هدایت درونی امام:اي  نمونه

 ها و زمین نور خدا در آسمان ،انامام به خدا کهسوگند . .. فرمایند: السالم می علیهم باقر اما

تر از نور خورشید تابناك در  روشنایی بخشن مؤمناهاي  قلبخدا اى ابا خالد، نور امام در ه ، بهستند

کس خواهد نور از هر وندسازند و خدا می هاى مؤمنین را روشن ه خدا که ائمه دلبسوگند ، روز است

اى ما را دوست  خدا بندهه بسوگند  ؛شود می تاریکها  آن قلوب ،در نتیجه وایشان را پنهان دارد، 

                                                             
ة أََحُدُھَما لََكانَ  َرُجَالنِ  إِالَّ  اْألَْرِض  ِفي َیْبقَ  لَمْ  لَوْ  أَنَّھُ  َبابُ  ، ١٨٠ تا ١٧٨ ص١ج، الکافی، کلینی یعقوب بن محمد.  ١  أن باب و اْلُحجَّ

  حجة من تخلو ال األرض
٢
کھ آیا این بحث را شیعھ از متصوفھ گرفتھ یا متصوفھ از شیعھ؟ عالمھ طباطبایی در جواب این سؤال ھانری کربن از ایشان  . این 

کھ این مسألھ زمانی در میان شیعھ مطرح بود کھ ھنوز تصوف صورتی بھ  اند برای این ایشان فرمودند: متصوفھ از شیعھ گرفتھ
  )٨٤٨، ص ٤ش، ج  ١٣٧٧عھ آثار، انتشارات صدرا، خود نگرفتھ بود. (مرتضی مطھری، مجمو

٣
  السالم نورهللا عّزوجل باب أن االئمۀ علیھم١٩٦تا  ١٩٤، ص ١الکافی، ج ، کلینی  یعقوب بن محمد.  
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 اى را پاکیزه قلب بنده وندد و خداسازرا پاکیزه  او که خدا قلب اینمگر ندارد و از ما پیروى نکند 

 1د.وما شتسلیم که  این مگر ،سازد نمی

  :چند نکتۀ تکمیلی

امر دین و دنیا است که امام  پیشوا و رئیس مسلمین در حاضر نوشتار درمنظور از امام   .1

 شود. نمی باشد و نبی را شامل می نی خاصمعو به  -نه امام باطل-حق 

امامت خارج نیست و امامت فقط  هامور معنوي و دینی از حوزمذکور هاي  با توجه به تعریف .2

شود بلکه حفظ  نمی معیشتی مردم خالصههاي  در برقراري عدالت و تحقق بخشیدن به نیاز

 باشد. می ون امامئنیز از شدینی هاي  ارزش دین واجراي 

ست که روایات آن را اي از والیت تکوینی خدا جلوهپیامبر والیت تکوینی و هدایت درونی  .3

 .داند می ثابت براي امام

   :علمقیقت حمعنا و  بخش دوم:

  در لغت: معناي علم .1

کردن حقیقت  دركبه معنی و  2است نقیض جهلو روشنی دارد  از جهت لغوي معناي ،علم

و برخی  4است نیاز از تعریف بدیهی و بیامري  ،علمشناسان  برخی لغتنظر  از و 3باشد می یک شیئ

  5.اند به دانستن و درك کردن معنی کرده دیگر علم را

در مواجهه با جهان خارج که یافتن چیزي  ،آید که حاصل تالش ذهن می گفتۀ باال چنین بر از

  شود. می را به دنبال داشته باشد علم نامیده
                                                             

١
  ١٩٤. ھمان، ص  

  ٢٦٤و  ٢٦٣، ص ١٠، ج العرب لسان، منظور ابن مکرم ابن محمد.  ٢
٣
؛ حسین ابن محمد راغب اصفھانی، ٢٢١، ص٣ق ج ١٤٢٤دار الکتب  العلمیۀ، . خلیل ابن احمد فراھیدی، العین، بیروت، :  

  ٥٨٠، ص ١المفردات فی غریب القرآن ، تھران: المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا، ج
  ٤٩٥، ص ١٧ق، ج ١٤١٤. محمد مرتضی، زبیدی، تاج العروس، بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع،  ٤
٥
  ٢٦٤ و ٢٦٣ ص، ١٠ ج، العرب لسان، نظورم ابن مکرم ابن محمد.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 علم نزد متکلمینمعناي   .2

 اندنسته و تعریفی براي آن ذکر نکردهنیاز از تعریف دا یهی و بیعلم را بدنیز برخی از متکلمین 

 کهاند،  ؛ ولی برخی دیگر آن را تعریف کردهاند توضیح داده آن را -نه تعریف-و یا از باب تنبیه 

 :شود می اشاره آنانهاي  در ذیل برخی از عبارت

  گونه  شناخت معلوم آنعبارت است از  ،): علمق(م قرن چهارم  نوبخت بنابواسحاق ابراهیم

 دانستن آن) باعث آرامش نفس( اند علم را به چیزي که ما تعریف کرده که هست و اساتید

  1ماند)  نمی (چون ابهامی باقی شود. می

 نفس آرامش اقتضاي که است معنایی ،علم که بدان ق): 415( م  معتزلی الجبارقاضی عبد 

   2 .دارد را عالم

 شود به چیزي که باعث آرامش نفس شود.  می تعریف ،علم ق): 460(م  شیخ طوسی

وارده را دفع تواند شبهات  می شود و می آرامش نفس یعنی بعد از علم شکّش برطرف

   3کند.

  چرا که همه چیز با علم بدیهی است  ،در نزد من تصور معنی علم :ق) 606فخر رازي ( م

شود بنابراین محال است غیرِعلم شناساننده و روشن کنندة علم  می شناخته و روشن

 4.باشد

 ) نسبت احتمال و شک که است اي گونه به پدیده یک تبیین علم،: ق) 676م محقق حلی 

ه به معنی علم است چرا که علم و این تعریف علم نیست بلکه تنبی گردد برطرف آن به

5نیاز از تعریف است. خاطر روشن بودنش بی به
  

                                                             
١
 في الیاقوت، نوبخت ابن ابراھیم ابواسحاق(  الّنفس سكون یقتضي بما أیضا شیوخنا حّده قد و  بھ ھو ما على المعلوم معرفة العلم.  

  )٢٨ق، ص  ١٤١٣، تحقیق علی اکبر ضیائی، چ اول، قم: کتابخانۀ ایت هللا مرعشی نجفی، الكالم علم
، ابوالحسن قاضی عبدالجبار، تحقیق، العدل و التوحید أبواب في المغني( العالم نفس سكون یقتضي الّذي المعنى ھو العلم أن اعلم.  ٢

  )١٣، ص ١٢م، ج  ١٩٦٢-١٩٦٥جورج قنواتی، قاھره: الدار المصریّۀ، 
 من علیھ یورد ما دفع یمكنھ و، یشكّ  ال یعتقده فیما شّكك متى اّنھ: النفس بسكون نعني و. النفس سكون اقتضى ما بأّنھ العلم یحدّ .  ٣

  )٧٤ق، ص  ١٤١٤، چ، دوم، قم: مؤسسۀ النشر االسالمی، العشر الرسائل(محمد ابن الحسن الطوسی، .الشبھة
٤
، المحصل، رازی الدین فخر( لھ كاشفا غیره یكون ان فیستحیل، بھ إال ینكشف ال العلم عدا ما ألن، بدیھى تصوره أن عندى.  

  )٢٤٣ق، ص ١٤١١تحقیق، دکتر اتای، چ اول، عمان: دار الرازی، 
 لكّنھ اإلبانة عن غنيّ  لظھوره العلم إذ، بتحدید لیس ھذا و، االحتمال معھ ینتفى تبّینا بھ ھو ما على ء الشي تبّین ھو العلم.  ٥

  )٩٦، ص الماتعیھ والرسالۀ الدین اصول فی المسلک، حلی، حسن جعفرابن(.تنبیھ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٢٢ 
 

 یات است) چون از صفات وجدانی از بدیه و( شود نمی : علم تعریف)ق 726 م( حلی عالمه

  1.باشدمی

  منزله به چه آن و ذواتند یا اشیا و اشیاست دانستن ،علم :ق) 1072فیاض الهیجی (م 

 که تصور: شد قسم دو به منقسم علم پس ذوات، به متعلق صفات و احوال یا و واتذ

2.اشیاء صفات و احوال به است متعلق که تصدیق و اشیا ذوات به است متعلّق
  

همانطور که گذشت برخی از متکلمان مفهوم علم را بدیهی و بی نیاز از تعریف معرفی کردند 

 در هر حالتعریف کردند. –آرامش نفس  -و گروه دیگر متکلمان نیز معموال علم را به نتیجۀ آن 

 هر به ،عنوان علماین است که مذکور  هاي تعریف و ها تنبیه توان گفت قدر جامع و مشترك همۀ می

بدیهی  يمعنا همین در،در قرآن و روایات نیزو امري بدیهی است و علم  کند می صدق آگاهی نوع

  به کار رفته است.

  :انواع علم .3

مانند حصولی و حضوري، کلی و - توان تقسیمات مختلفی می متعدد،هاي  لحاظ توجه بهبا 

علم ارائه داد. در این براي  -3ی، تصوري و تصدیقی، بدیهی و نظري، حقیقی و اعتباري و...جزئ

 سخن به میان آمده بنابراین به مواردي از تقسیمات علم اشاره ،علم انواع از نوشتار، از برخی

  :شود می

  حضوريو  حصولی علم  .1- 3

 مفهوم فقط بلکه نیست، حاضر عالم پیش ،معلوم واقعیت آن، در که علمی ،حصولی علم

 و زمین قبیل از خارجی موجودات به نفس علم مثل است؛ حاضر عالم پیش معلوم از تصویري

  .کننده ادراك شخص خود بدن اعضاي دیگر،هاي  انسان درخت، آسمان،

                                                             
١
  )١٠١، ص المسترشدین نھج إلى الطالبین إرشاد(فاضل مقداد، السیوری، .الوجدانیة الصفات من النھ، یحد ال العلم و.  
  ٥٨ش، ص  ١٣٨٣، مقرمھ زین العابدین قربانی، چ، اول، تھران: نشر سایھ، مراد گوھر، الھیجی، الرزاق عبد. ٢.

محمد حسین طباطبا یی، بدایۀ الحکمۀ، تحقیق عباس علی زارعی ؛  ٥٨تا ٥٥، صمراد گوھر، الھیجی، الرزاق عبد. ر ک:  ٣
  ١٨٦تا  ١٧٣ق، ص ١٤٢٤، قم: مؤسسۀ چاپ اسالمی ٢١سبزواری، چ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حاضر است و عالم ، پیش عالم عین واقیت معلوم ،ندر آعلمی است که  ،علم حضوري

رو  حاالت وجدانی و ذهنی خود از این ت خود ویابد مانند علم نفس به ذا می وم رالشخصیت مع

 وجود در اما کند شک چیزي هر در است ممکن انسانی هر بنابراین ؛در چنین علمی راه نداردشک 

  1کند. نمی شک موجود یک عنوان به خود

صورت که گاهی بر اثر ضعف به اي  داراي شدت و ضعف است به گونه ،البته علم حضوري

اختالف مراتب وجودي  چنین همآگاهانه خواهد بود؛ آگاهانه و یا و زمانی نیمه آید می ناآگاهانه در

نظر مرتبه  قدر ازهر ،شود، یعنی نفس انسان می شخص، سبب تحقق مراتب مختلف علم حضوري

قدر مرتبۀ است و هر تر تر و ضعیف رنگ حضوریش از حقایق کمهاي  تر باشد شناخت ضعیفوجودي 

  2گردد. می تر تر و آگاهانه اش کامل بدون واسطههاي  تر شود آگاهی وجودیش کامل

شود. علم ظاهري و اکتسابی  می علم حضوري و حصولی گاهی به علم باطنی و اکتسابی تعبیر

به دست آمده و علم باطنی از راه الهام با تفکر  و همان علم حصولی است که از راه حواس ظاهري

   .آید می وحی به دست

  علم اجمالی و تفصیلی  .2- 3

دارد که به آن  مسئلهشخص مطالبی را به شکل بسیط در ذهن خود در رابطه با یک گاهی 

که به آن علم تفصیلی  ددان می و گاهی همان مطلب را به صورت مفصلگویند  می علم اجمالی

   .گویند

  بخش سوم: معنا و حقیقت غیب

  معناي لغوي غیب .1

                                                             
  ١٠٣، ص ٦تضی مطھری، مجموعھ آثار ج ر. م ١
٢
  ١٤٨، صمراد گوھر، الھیجی، الرزاق عبد. رک:  
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حضور نداشته شود که  می امري گفتهبه و  1رود می در برابر شهادت به کار مصدر است و ،غیب

مانند اطالق  ؛شود می رو به کسی که در میان گروهی حضور نداشته باشد غایب گفته باشد از این

  ظاهري امام دوازدهم در بین مردم. غیبت صغري و کبري براي عدم حضور

  د:باش می عبارت برخی لغویین در این رابطه به قرار ذیل

 2.اشدپوشیده بها  گویند که از چشم می چیزيهر به  ،غیب  

 3 »کل ما غاب عنک« .شود می غیب گفته پنهان باشد تو از که به هر چیزي  

و به طور کلی تمام چیزهایی که از حواس ظاهري ما  ،یعنی نهان، پشت پرده ،راین غیبببنا

  باشد. می پشت پردة محسوسات واقع شده پنهان است و

  غیب در قرآن  .2

بندي ذیل  را در دستهها  توان آن کاربرد می وکار رفته است  هب، در قرآن کلمه غیببارها 

   :سامان داد

 هر امر پنهان از حواس  باشد و می ند معناي لغويهمان ،برخی از کاربردهاي غیب در قرآن

  ذیل توجه فرمایید:هاي  شود به نمونه می ي را شاملرظاه

 أَخُنْه أَنِّی لَم لَمعیل کبِ ذل4 بِالْغَی 

به خاطر آن گفتم تا یوسف بداند  )السالم علیهگناهی یوسف  زلیخا به بیاعتراف ( را ن سخنای

  که من در نبود او به وي خیانت نکردم.

                                                             
  )٩ ؛الرعد( الشَّھاَدةِ  وَ  اْلَغْیبِ  عالِمُ .  ١
٢
  ٣٠٧، ص ٢معجم مقاییس اللغۀ ، ج ، رازی فارس ابن احمد.  

؛ محمد مرتضی ١٩٦، ص ١ق، ج ١٤٠٧. اسماعیل ابن حماد، جوھری، الصحاح، چ چھارم، بیروت: دار العلم للمالیین،  ٣
  ٦٥٤، ص ١؛ محمد ابن منظور، لسان العرب، ج ٢١٠، ص ٢زبیدی، تاج العروس، ج 

٤
  ٥٢. یوسف؛  
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کنْ ذلم بِ أَنْباءالْغَی نُوحیه کإِلَی ما و کُنْت هِمیلْقُونَ إِذْ لَدی مهأَقْالم مهکْفُلُ أَیی مرْیم ما و 

کُنْت هِمیونَ إِذْ لَدمخْتَص1 ی  

هاي  کنیم و تو در آن هنگام که قلم می غیبی است که به تو وحیهاي  این از خبر (اي پیامبر)

دار شود،  یک کفالت و سرپرستی مریم را عهدهتا کدام  افکندند می به آب خود را (براي قرعه کشی)

  نیز هنگامی را که باهم کشمکش داشتند، حضور نداشتی. و

خاطر عدم حضور  کند و به می ت مریم و ذکریا را به پیامبر نقلگذشت حضرآیۀ مذکور سر

  نامد. می را اخبار غیبها  آن تاریخ ،پیامبر در آن زمان

 شود نمی را شامل و هر امر پنهانیاز معناي لغوي است تر  خاص ،ها از کاربرد دیگر برخی، 

  در ذیل توجه فرمایید:اي  گیرد به نمونه می بلکه امور مخفی خاصی را در بر

کاران به غیب ایمان پرهیز، الَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ« فرماید: می بارة صفات متقینخداوند در

  2.»دارند

- امورِ پنهان ایمان به مطلق  کهچرا ؛تواند منظور آیه باشد نمی جا معناي لغوي غیب،  ایندر 

شخص  فرق گذارندة بین انسان باتقوا و دتوان نمی -چه پشت فالن دیوار است مثل ایمان به آن

یب در غ شود غیبی خاص است. مثال می بودن ه آن باعث مؤمنغیبی که ایمان ب متّقی باشد بلکهغیر

خدایی وجود دارد، وحیی وجود دارد، اشته باشد که دایمان انسان که  این این آیه عبارت است از

که خداوند متعال تمام ، غیره کتب آسمانی منشأ غیبی دارند و ،مالئکه و فرشتگان وجود دارند

  3آن را بیان نموده است. »بِالْغَیبِ یؤْمنُونَ«را در یک کلمه جمع کرده  و با عبارت ها  این

 دوم به معنی چنین هم ومطلق امور پنهان نیست  ،ر قرآنگروه سوم از کاربردهاي غیب د 

خداوند متعال بخشی از آن را به  ؛لم ملکوت استااسرار عمعنی  بلکه به باشد نمی هم

                                                             
١
  ٤٤. آل عمرن؛  

  ٣. البقره؛  ٢
٣
  ١٤٣تا  ١٣٧، ص ٣مجموعھ آثار، ج مرتضی مطھری، . برای مطالعۀ بیشتر ر ک:  
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ها  آن به یتوبیخ با استفهام و عدم آگاهی دیگران راش نمایان کرده دگان خاص خوندب

1»؟استها  آن اسرار غیب نزد؛ آیا أَم عنْدهم الْغَیب« فرماید: می تذکر داده و
 »هنْدأَع لْمع 

توجه  ذیل یاتآ بهدر این راستا  2»بیند؟ می ؛ آیا نزد او علم غیب است و یرى فَهو الْغَیبِ

  فرمایید:

کانَ اللَّه  ما أَنْتُم علَیه حتَّى یمیزَ الْخَبیثَ منَ الطَّیبِ و ما  ما کانَ اللَّه لیذَر الْمؤْمنینَ على

بود که خداوند مؤمنان ؛ چنین ن3منْ رسله منْ یشاء  لیطْلعکُم علَى الْغَیبِ و لکنَّ اللَّه یجتَبی

نیز) چنین ا سازد و (جدکه ناپاك را از پاك  گونه که شما هستید واگذارد مگر آن را به همان

ن را از این راه بشناسید؛ این ا مؤمنان و منافقاتشما را از اسرار غیب آگاه کند ( خدانبود که 

گزیند، رسوالن خود، هرکس را بخواهد برمیولی خدا از میان  )برخالف سنت اللهی است

 است، در اختیار او قرار الزم این قسمت از اسرار نهان را که براي مقام رهبري او و(

  .»)دهد می

؛ داناي غیب خداوند است و  منْ رسولٍ  غَیبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَضى  فَال یظْهِرُ على  عالم الْغَیبِ

  4.»ده استسازد مگر رسوالنی که برگزی نمی کس را بر اسرار غیب آگاه هیچ

  غیب در روایات  .3

ی از روایات یاه شود به نمونه می اطالق امور مخفی حضور نداشتن و بهنیز ت غیب در روایا

  توجه فرمایید:

 السالم با حالت خشم وارد شد، چون در مسند خویش قرار گرفت فرمود:  امام صادق علیه

دانیم!! کسى جز خداى عزوجل  کنند ما غیب می کنم از مردمى که گمان می می تعجب

                                                             
١
  ٤١. الطور؛  

٢
  ٣٥. النجم؛  

  ١٧٩. آل عمران،  ٣
٤
  ٢٧و  ٢٦. جن؛  
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خواستم فالن کنیزم را بزنم، او از من گریخت و من ندانستم که در داند. من می غیب نمی

  1است.کدام اطاق منزل پنهان شده 

  .شمارد می غیب را ها اطاق از یکی در کنیز بودن پنهان السالم علیه امام روایت این در

 السالم در آخرین روزهاي عمر خود محمد حنفیه را به حضور طلبید و  امام حسن علیه

الْأَحیاء؛  بِه یموت و  الْأَموات بِه یحیا  کَلَامٍ سماعِ عنْ یغیب مثْلُک لَیس فَإِنَّه اجلسفرمود:

مردن  شدن مردگان و نباید از شنیدن سخنى که سبب زندهبنشین که مانند تو شخصى 

هاى مرده را  آن سخن وصیت آخر عمر من است که دل و( شود، غایب باشد ها مى زنده

  2»).است اى که آن را نپذیرد، در شمار مردگان کند و هر زنده زنده می

  .به غایب بودن بیان کرد السالم حضور نداشتنِ محمد حنفیه را امام علیهدر این روایت 

  لفظ با را السالم در میان مردم عدم حضور ظاهري امام عصر علیه السالم صادق علیهامام 

إِنَّ لصاحبِ هذَا الْأَمرِ غَیبۀ؛ همانا صاحب االمر را غیبتى « :فرماید می و کرده یاد غیبت

  3.» است

  :چند نکتۀ تکمیلی

 حالت این در و است مخفی انسان براي چیز یک گاهی چراکه است نسبی امري غیب اول:

 اگر طور همین و .بود نخواهد غیب او به نسبت آشکارشدن از بعد ولی شود می محسوب غیب او براي

 براي -شود می محسوب غیب او به نسبت و– است مخفی اول شخص براي که زمانی در امر همان

براین اگر براي یک بنا .آید نمی شمار به غیب دوم شخص به نسبت نباشد، مخفی دیگر شخص

چه براي دیگران غیب است براي وي  کنار رود آنها  با اذن و لطف خداوند متعال حجاب شخص

 است.ن و روایات آمده تعبیري کنایی است که در قرآ ،پرده تعبیر رفع حجاب و .شهادت خواهد بود

                                                             
١
  ٣، ح ٢٥٧، ص ١، ج لکافی، اکلینی یعقوب . محمد بن 

  ٢، ح ٣٠٢تا  ٣٠٠. ھمان، ص ٢
٣
  ١، ح ٣٣٥. ھمان، ص  
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غَفْلَۀٍ منْ هذا فَکَشَفْنا عنْک غطاءك فَبصرُك الْیوم   لَقَد کُنْت فی« فرماید: می بارة اهل قیامتقرآن در

دیدنار زدیم و تو ک غافل بودي و ما پرده را از چشم گاه بزرگ روز جزا)؛ تو از این صحنه (و دادح

 السالم علیهامیرالمؤمنین در روایت آمده که  طور همینو 1»بین است.امروز چشمت کامال تیز

  2.»شود نمی افتد بر یقین من افزودهبرها  غطا ما ازددت یقینا؛ اگر پردهلو کشف ال« فرمودند:

شود؛ اموري است که نسبت به  می اگر در این نوشتار از آگاهی امام از امور غیبی بحثبراین انب

رده شود مربوط به زمانی است که مامام نیز غیب ششود یا اگر هم براي  می دیگران غیب شمرده

آن  دامام ارادة دانستن نماید و آگاه شوکه  ایناز  امام هنوز ارادة دانستن آن را نکرده است و اال بعد

  محسوب نخواهد شد.امر براي ایشان غیب 

اموري هستند گیرد، اسرار و  می بررسی قرارمورد  که در این نوشتارز امور غیبی دوم: مقصود ا

تردید آگاهی ویژه از شریعت از طریق وحی و الهام، از مصادیق  باشند، بی می که از تودة مردم مخفی

گرفته  د. با این حال این نوع آگاهی اغلب براي امام یا پیامبر مسلمنشو می علم به امور غیبی شمرده

   باشد. می شده و بحث از آگاهی امام از امور غیبی مربوط به امور دیگر

  آن:هاي  بخش چهارم آشنایی با  کتاب کافی و شرح

  کافیالکتاب  آشنایی با

است  کلینى شیخ به معروف بغدادى، رازى اسحاق بن یعقوب بن محمد ابوجعفرالکافى، تألیف 

 کتاب این فقهى آنان است. -کتاب معتبر حدیثىستین کتب حدیثى شیعه، و جزء چهار، از نخکه

 دینى مختلف هاى عرصه در السالم علیهم بیت اهل و وسلم وآله علیه اهللا صلى پیامبر احادیث حاوى که

  است.

                                                             
  ٢٢. ق؛  ١
٢
  ١٢٤، ص ١ق، ج ١٤١٢ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، چ اول، انتشارات شریف رضی، . حسن ابن  
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کلینى،  ،اإلسالم، رئیس المحدثینکه به ثقۀ-اسحاق کلینى رازى  بن  یعقوب ابو جعفر محمد بن

 جنوب کیلومترى 38 در کُلَین روستاي ، در سده سوم هجرى در-رازى، و بغدادى، ملقّب است

 از دیده به جهان گشود .است آمده مى شمار به ایران بزرگ شهرهاى از دوره، آن در که رى، غربى

 دست در اطالعى او والدت تاریخ حتی از نیست دست در چندانى مطلب کلینى، زندگى جزئیات

 -زمان امام والدت از پس یا قبل ق، 255 سال در ایشان والدت که اند داده احتمال اما نیست؛

 328 سال در وى که این است مسلّم چه آن حال، این است با شده واقع -الشریف فرجه تعالى اللَّه عجل

 امام حیات از بخشى کلینى، که دهد مى احتمال بحرالعلوم، سید .است رفته دنیا از هجرى 329 یا

 آید مى دست به اهللا ۀرحم شیخ وفات تاریخ از :نویسد مى و کرده درك را السالم علیه عسکرى حسن

 امام شهادت از پس سال 69 که ایناز  و است روات طبقات سلسله از هفتم و ششم طبقه در او که

 از بعضى حتّى و صغرا غیبت دوران تمام او که گفت توان مى یافت، وفات السالم علیه عسکرىحسن 

   1.است کرده درك را السالم علیه عسکرىحسن  امام حضور ایام

 الرجال همانند شناسى فهرست هاى کتاب به توان مى کلینى، درباره منابع ترین کهن میان در

  .اشاره کرد طوسى، شیخ الفهرست و) ق 450 م( نجاشى

نظر پدرش دگاه خود، فرا گرفته است. او زیرکلینى، نخستین تعلیمات مذهبى خود را در زا

مشایخ کُلین احادیث را که از  پس از آن و یافت،، تربیت »عالن«و دایىِ مادرى خود » یعقوب«

تحصیل علم و از پس ي و .شاید ري در آن زمان از اماکن علمی ایران بود و ؛فراگرفت به رى رفت

، زمان این اوبنابر ؛به بغداد سفر کردغیره و  نیشابور حدیث از مشایخ ري، قم، سمرقند، همدان و

صرف ها  آن احادیث و تدریس چه بهترهاى علمى خود، با هدف یادگیرى هراى را براى سفر طوالنى

  2کرده است.

                                                             
یعقوب کلینی الکافی، چ  محمد بن.؛٣٣٦ ص، ٣ ج، ش ١٣٦٣، الصادق مكتبة: تھران، الرجالیة الفوائد العلوم؛ بحر مھدى محّمد.  ١

  ٣٧و  ٣٦اول) ص (مقدمۀ جلد١ق، ج ١٤٢٩اول، دار الحدیث العلمیھ الثفافیۀ، 
٢
  ٤١. ھمان، ص  
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 و انجامید طول به سال بیست ،آن تألیف اإلسالم کلینى است کهثقۀ ترین تصنیف الکافى، بزرگ

اغلب، در هشت جلد و  1می باشد روایت 16199 اي گفته به یا روایت 15355 و کتاب 36 داراى

» اصول«ها  آن دارد که بدین جهت بهانتشار یافته است. دو جلد آن به عقاید و اخالق اختصاص 

الکافى » فروع«ها  آن گویند. پنج جلد آن به فروع فقهى و احکام، اختصاص دارد که به الکافى مى

هاى مختلف از قبیل: تفاسیر آیات، پند و  اطالق شده است و یک جلد، به انعکاس روایاتى در زمینه

  شهرت یافته است.الکافى » روضه«موعظه و ... اختصاص یافته که به 

آمده است.  الکافى، تنها اثر بازمانده از کلینى است که در دوره خود، یک شاهکار به شمار مى

براى ما شناخته شده است؛ اما در ها  آن اند و امروزه، تنها عناوین دیگر آثار او، همگى از بین رفته

اند، بایستى  مطلب نوشته نگارانى چون نجاشى و شیخ طوسى که درباره زندگى کلینى، رجالدست 

فهرست آثار مکتوب کلینى را به ها  آن هاى این آثار، موجود بوده باشد؛ چرا که هر دوى نسخه

هاى دیگر کلینى،  تاباند. مطابق گزارش نجاشى و شیخ طوسى، عناوین ک ترتیب، ذکر کرده

   :2ند ازا عبارت

 یر الرؤیا: اثرى در شرح و توضیح خواب؛کتاب تعب  

  یهکتابعلى القرامطۀ: رد هاى افراطى آنان بوده است؛ اى بر قرامطه و دیدگاه الرد  

  گانه؛ : شامل مقاالتى درباره امامان دوازدهالسالم االئمه علیهم رسائلکتاب  

 شامل اشعارى در توصیف خاندان پیامبر السالم من الشعر کتاب ما قیل فی االئمۀ علیهم :

  اسالم. 

 الرجال کتاب  

 الغدیر کتاب خصائص  

است این کتاب در بین علماي اسالم از ارزش و ب کافی اولین موسوعۀ حدیثی جامع کتا

  .اي نسبت به آن وجود دارد جایگاه خاصی برخوردار بوده و عنایت ویژه

                                                             
، ١٧ ج. ق ١٤٠٣، األضواء دار: بیروت، ، الشیعة تصانیف إلى الذریعة)الطھرانى بزرگ آقا( المنزوى على بن محسن محّمد.  ١

  ٢٤٥ ص
٢
  ٧٨ تا ٧٥ ص، (مقدمۀ جلد اول)، ١ ج، الکافی، کلینی یعقوب بن محمد.  
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 کاوان حدیث و شناسان اسالم و اسالمى بزرگ شخصیت ها ده اظهارنظر میان از جا این در

 اذهان تا اند شده برگزیده مورد، چند اهللا، ۀرحممؤلف آن  و الکافى کتاب مورد در متخصص، و متبحر

  .شود تر آماده پژوهان، دانش

  تر  پرفایدهها  آن رود و از همه هاى شیعه به شمار مى ترین کتاب کافى، از مهم« :شیخ مفید

  1».است

  2»؛ وأثبتهم الحدیث فى النّاس أوثق وکان...  بالرى وقته فى أصحابنا شیخ«:نجاشى 

 و ترین موثّق وى. بود رى در شیعه علماى بین شخصیت، ترین بزرگ خود، زمان در کلینى

.بود آنان استوارترین و حدیث امر در مردم ترین راسخ

  ل شهیدکافى در فن حدیث، کتاب  3»مثله لإلمامیه یعمل لم الذى الحدیث ىف الکافى«:او

  کتابى است که در فرقه امامیه، نظیر ندارد.

  :4»الکافى، همتا ندارد. «محقّق کرکى   

  کان أشرفها و أوثقها و أتمها و أجمعها الشتماله على األصول من « :فیض کاشانى

تر،  تر، مطمئن از همه کتب حدیث، شریف کتاب کافی  بینها و خلوه من الفضول

  باشد و خالی از مطالب زائد می اصول شاملها  آن میان در که زیرا تر است تر و جامع کامل

  دمؤلفات الفرقۀ الناجیۀ و ألنّه کان أضبط األصول و أجمعها و أحسن باقر مجلسى:محم

  کتاب الکافى، بیشتر از همه کتب حدیثى، اصول را ضبط کرده است 6».أعظمها

  یوازیه اإلسالم فى کتاب یصنف لم انه علمائنا و مشایخنا عن سمعنا«:استرآبادى محدث 

ایم که کتابی در اسالم نوشته نشده که با کافی  از مشایخ و علما خود شنیده 1.»یدانیه أو

  مساوي و موازي باشد

                                                             
١
  ٧٠، ، ص .ق ١٤١٣، المفید لشیخل العالمى المؤتمرچ اول ، قم: ،االعتقاد تصحیحمفید،  النعمان بن محّمد.  

٢
  ٣٧٧، ص ق ١٤٠٨، األضواء دار: بیروت، )الشیعة مصّنفى أسماء فھرس( النجاشى رجال، النجاشى على بن أحمد.  

  .٦٧ ص، ٢٥ ج، .ش ١٣٦٨، مجلسى محمدباقر.  ٣
٤
  ھمان.  

  ٥، ص ١ج  ق، ١٤٠٦چ اول، اصفھان: کتابخانۀامیرالمؤمنین علیھ السالم، الوافی ،محسن فیض کاشانی، .  ٥
، فی شرح ش١٣٧٠، اإلسالمیة دارالکتب، تھران، سوم چ، محالتی رسولی ھاشم سید تصحیح العقول مرآة. محمدباقر مجلسی،  ٦

  ٣ ص، ١ جاخبار آل الرسول، 
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  عباسى، باللَّه المقتدر روزگار در«):جماعت و سنّت دانشمندان اکابر از( زبیدى شیخ 

  2».بود کلینى دست در کلى طور به شیعه ریاست

  د جعفر أبو«:)عامه دانشمندان ترین بزرگ از( جزرى اثیر ابنالرازى کلینى یعقوب بن محم 

 3.»مشهور عندهم فاضل کبیر مذهبهم فى عالم البیت أهل مذهب على اإلمام الفقیه

باشد که  علیهم) می اهللا بیت (سالم یعقوب کلیی رازي فقیه مذهب اهل ابوجعفرمحمد بن

  بزرگی استها دانشمند مشهور و  عالم مذهب شیعه است و نزد آن

  امتیازات کافی

  از جمله: 4ها و امتیازاتی است کافی داراي ویژگی

د از خودش را تا امام کلینى در الکافى، در صدر هر روایت (جز اندك مواردى)، یک سن .1

اى است؛ زیرا روایاتى را که  کند و این شیوه، خود کار عظیم و ارزنده السالم نقل مى معصوم علیه

و یا بیشتر) استخراج  را از چهارصد اصل (یا کمترها  آن و رسد شانزده هزار مىبه ها  آن شمار

نموده است، براى هر حدیث، یک سند نیز تنظیم نموده (از مشایخ حدیث خودش تا امام 

الکافى، مجموعاً مستند به یک پس کتاب  معصومى که روایت از او شرف صدور یافته).

و مستند به یک معصوم نیست؛ بلکه مستند است به  الروایه و یا مستند به یک سند شیخ

سنگى  ین و گرانگانه و اصول چهارصدگانه و هزاران راوى. این کار بسیار وز معصومان چهارده

این شیوه، کار را بر آیندگان و پژوهندگان  طلبد. وى با فرسایى را مى است و زحمات طاقت

شوند که سیر این روایت چگونه  احتى آگاه مىدیگران به رو اسناد و متون روایات، آسان نمود. 

  بوده و از چه کسى نقل شده است.

                                                                                                                                                                              
١
  .٥٣٢ ص، ٣ ج، الوسائل مستدرك، نورى حسین.  

  ٣٢٢، ص ٩، جالعروس تاج، بیدىمرتضی زمحمد .  ٢
، ٨، ج .ق ١٤٠٨، العربى التراث إحیاء دار: بیروت، شیرى على: تحقیق، التاریخ فى الكامل، الموصلى الشیبانى محّمد بن على.  ٣

  ١٢٨ص 
  ؛ ٤٧٢تا ٤٦٧، ص ١ش، ج  ١٣٨٧. مجموعھ مقاالت فارسی، کنگرۀ بین الملی، چ اول، قم: مؤسسۀ علمی فرھنگی دارالحدٍی،  ٤

؛ مھدی مھریزی، آشنایی با متون حدیث ونھج البالغھ، چ اول، قم: مرکز جھانی علوم اسالمی، ١٠١و  ١٠٠ص  ١الکافی، ج 
  ٤٥٨تا  ٤٥٦ش، ص ١٣٧٧
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دو کتاب و از این جهت با  روایات معارض را نقل نکرده،مرحوم کلینى در بیشتر موارد  .2

   .شده است متفاوت است نقلها  آن ث متعارضه دراحادی شیخ طوسی که التهذیب و االستبصار،

تنظیم نموده است. او در هر باب، نخستین ها  آن درجه اعتباراساس  کلینى، روایات را بر .3

را ها  آن گونه درجه به درجه، نهمی ترین روایت آن باب است وکند، معتبر روایتى را که نقل مى

به شکل  وضوح و روشنی داللت نیز حسبکه روایات را بر  دهد. چنان دیگر قرار مىپشت سر هم

تر است  ه داللتش نسبت به عنوان باب واضحکه روایتی را ک طوريبندي قرار داده است به  درجه

  در ابتداي باب و بقیه را به ترتیب درجۀ وضوح پشت سر آن آورده است.

 را...)  و صالت طهارت، مانند( اى مسئله هر و کرده مبوب را فقه الکافى، در کلینى مرحوم .4

 منبع و معتبر مصدر نخستین این، رسد مى نظر به که جا آن تا داده، قرار بررسى مورد جداگانه

   ..است نموده تنظیم و تبویب و تدوین را شرعى احکام و ابواب که است معتمدى

  .برداشت ئۀام اربع اصول خود از را روایات و مطالب ظاهراً الکافى، در کلینى .5

است این را درك کرده السالم  علیهنویسنده دوران نواب اربعه و بخشی از زمان امام عسکري  .6

افرادي که واسطۀ نقل کالم کلینی هستند، تقلیل یافته و به همین دلیل سبب شده که  نکته

 روایات بسیاري در کافی وجود دارد که بین مؤلف و امام تنها سه واسطه وجود دارد.

 و فقهی از دیگر امتیازات آن است. جامعیت کافی نسبت به مباحث عقیدتی، اخالقی .7

 ی:کاف حوآشنایی با شر

 بخش تولید و گیرى شکل محور فرد، به منحصر هاى ویژگىخاطر داشتن  به. کتاب کافی

 و گرفته قرار شیعه عالمان اهتمام مورد تاریخ، طول در و بوده شیعه مکتوب ادبیات از وسیعى

  .است شده نگاشته آن، براى یفراوان هاى ترجمه و ها تعلیقه و ي فارسی و عربیها شرح

دهد که این اثر، در کانون توجه همه طبقات  نگاهى به تنوع و فراوانى شروح الکافى، نشان مى 

علما، اعم از محدث و فقیه و اصولى و اخبارى و فیلسوف و عارف و حکیم بوده است و این تنوع 

ست و کافى دارد. به سخن دیگر، اگر قرآن مجید، کالم الهى االشارحان، داللتى قوى بر جامعیت 

دیه، دفتر السالم است و صحیفه سجا از گفتارها و نوشتارهاى حضرت على علیهالبالغه، بخشى  نهج
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ویژه  هالسالم، ب کتاب همه امامان و معصومان علیهمالسالم است، الکافى نیز  نیایش امام چهارم علیه

  ى:پژوه فرانسو السالم است. به گفته هانرى کربن، اسالمامام پنجم و ششم علیهما

السالم از طریق مجموعه الکافى، به  ى امامان پنجم، ششم و هفتم علیهمشناس نظریه معرفت

  1جهان شیعى منتقل شده است. 

 آن شروح از برخی به توجه با کافی کتاب محوریت بر را امام علم رضحا شتارون کهجا  آن از 

نیز داده ها  آن افی در موردوتوضیحات  ،آشنایی بیشتر براي سزاوار است بنابراین ؛کند می بررسی

با ها  آن اجمالی برخی از معرفی بنابراین به ،را نداردنوشتار حاضر حوصلۀ توضیح مفصل ولی  ؛شود

ذیل شرح کل کافی و برخی   حوشربرخی ازشود.  بسنده میاالسالم کلینی، ثقۀافزار  استفاده از نرم

ترتیب خاصی مورد نظر نبوده و  ها آن باشد و در معرفی می اي کافیه دیگر شرح برخی از قسمت

  شود. می ها است ابتدا آوردههایی را که تأکید این نوشتار بر آن شرح

ابراهیم شیرازي معروف به مالصدرا،  بنالدین محمد تألیف صدر ،شرح اصول کافی .1

فلسفی حدیث از اصول کافی انتخاب شده و با مذاق  500ق، در این شرح 1050يمتوفا

 جلد چاپ شده است. 4داده شده و در  عرفانی توضیح

باقر مجلسی معروف به عالمه مجلسی، الرسول، تألیف محمد مرآت العقول فی شرح اخبار آل .2

فقها و فروع و روضۀ کافی را بیشتر با اسلوب  ،ق، ایشان احادیث اصول1111متوفاي 

لعقول این ا از امتیازات برجستۀ مرآت جلد چاپ شده است. 26و در کند. می محدثین شرح

دهد که به  می در معنی و شرح روایات ارائه ست که ایشان احتماالت متعددي راا

از تر  سخنان شارحان سابقهاي  برگزیده چنین هم ؛کند میروایت کمک  قصودشدن م روشن

و  2کند ت اقوال مختلف نقل میمانند مالصدرا و مال فیض کاشانی و غیره را به صور ،خود

ایشان سند  چنین هم دهد. می انتخاب یا نظریۀ جدیدي را ارائهها  آن نظر خود را از بین

  کند. می بررسی کرده و نظر خود را در این رابطه اعالم برخی روایات را

                                                             
  ٧٩ص .، ش ١٣٧٠، كویر: تھران، طباطبایى جواد سّید: ترجمھاسالمى،  فلسفھ تاریخ، كوربن ھانرى.  ١
و  ٢٧٨و  ٢٤٨و  ٢٤٢و  ٢٤٠و  ٢٢٢و  ١١٣، ص ١ج  الرسول آل اخبار شرح فی العقول مرآت. ر ک: محمد باقر مجلسی،  ٢

  و ... ١١، ص ٢؛ ج ٣٢٥و  ٢٩٣و  ٢٩٢
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، ق1086یا  ق1081صالح المازندرانی، متوفاي االصول و الروضه، تألیف محمد -فیالکا شرح .3

طور که از اسمش پیدا است  شرح ایشان همان .خواهر عالمه مجلسی بودندشوهر ایشان

شود. و فقط احادیث اصول و فروع کافی را به صورت مزجی شرح  نمی شامل فروع کافی

هاي روان و  از جمله خصوصیات این شرح عبارت جلد جاپ شده است. 12ودر  اند داده

صطالحات مبهم و اهاي  بردن عبارتسعی شده از به کارباشد به طوري که  می شیواي آن

 1.کند می هاي سخت مالصدرا اعتراض ي در برخی موارد به عبارتو .داري شودخاص خود

 المحققین و گذشته توجه دارد و با عبارت بعض وال شارحانقحش به اردر شایشان نیز 

عالمه هاي  از عبارت ،برخی احادیث توضیح کند و در می شبیه آن نظرات آنان را مطرح

  نماید. می را با کمی تصرف استفاده العقول مجلسی در مرآت

که شرح کل کافی می باشد و در  ق؛1091 متوفاي کاشانی، فیض مالمحسن تألیف الوافی، .4

 ويومتأثر از  ،باشد می مالصدرا شاگرد ایشان که جا آن ازجلد به چاپ رسیده است  26

 .دهد می شرح خویش استاد نظر به نزدیک نظري از را احادیثگاهی  و است بوده

 محمدالشریف الدین معین بن محمدهادي تألیف کافی،لا اصول شرح فی الوافی الکشف .5

 جلد چاپ شده است.) 1 در (.ق1081، متوفاي، الشیرازي

چاپ  جلد 2در (ق1089 ،غازي قزوینی، متوفاي بنالکافی، تألیف مالخلیل  الشافی فی شرح .6

 )شده است.

جلد چاپ  2( در  ق1089 ،متوفاي قزوینی، غازي بن مالخلیل تألیفکافی،  شرح صافی در .7

 شده است)

 11قرنگیالنی، متوفاي  محمد مؤمن بنالدین محمد  عۀ الی حافظ الشریعۀ، تألیف رفیعالذری .8

 )چاپ شده است جلد 2 در(

چاپ جلد  2(در  ق1093محمدرضا مجذوب تبریزي، متوفاي،  بنالدین محمد  الهدایا، شرف .9

 ) ده استش

                                                             
١
  ٩المقدمھ)، ص  (١، ج ق١٣٨٢، االسالمیھ المکتبھ: تھران، الروضھ و االصول -الکافی شرح، مازندرانی، صالح محمد. رک:  
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 5در ( ق1120صالح مازندرانی، متوفاي،محمد بنهادي الکافی، تألیف محمدشرح فروع  .10

 )چاپ شده است جلد

قاریاغدي،  بنحسین محمد الکافی)، تألیف، الروضه من البضاعۀ المزجات (شرح کتاب .11

 )چاپ شده است جلد 2(در  ق1089متوفاي، 

الدین محمد گلستانه، سیدعالء به شیعیان)، السالم علیهشرح نامۀ امام صادق الیقین ( منهج .12

 )چاپ شده است جلد 1(در  ق1110متوفاي، 

چاپ  جلد1(در ق 1103محمدالعاملی، متوفاي،  بنالمنظوم من کالم المعصوم، علی الدر .13

  )شده است
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  دوم��ل 

 ���ره ع�م امام 

 از ���� روایات کا�ی
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  کافی روایات منظر از امام علم گسترهفصل دوم: 

 قرار کاوش مورد را کافی روایات خواهیم می و بوده شناسی حیطه دنبال به فصل این در ما

 استخراج، با تکیه برشروح آن کافی روایات از را امام علم قلمرو، داوري پیش هرگونه بدون و داده

  دهیم.  ارائه از دامنه علم امام روشنی تصویر، روایات هاي احتمالی بین و با بررسی تعارض، کنیم

توان  کنند که می هاي گوناگون علم امام داللت می روایات زیادي در کتاب کافی به ساحت

هاي مختلف سامان داد. در این تحقیق سعی شده تقسیم بندي به گونه  بندي ها را در تقسیم آن

شته باشد؛ بنابراین علم امام را به أمور غیبی و اي باشد که اقسام آن تداخلی در یکدیگر ندا

نمائیم و سپس روایات نافی علم  تقسیم کرده و فروع هر یک را به تفصیل مطرح می، غیرغیبی

  پردازیم.  ها با روایات اثبات کننده می کنیم و به بررسی تعارض آن به امور غیبی را نقل می، امام

 بخش اول: علم امام به امور غیبی

 به رویدادهاي آیندهعلم  .1

السالم را عالم به حوادث و پیشامدهاي آینده تا روز قیامت معرفی  ائمه علیهم، روایات کافی

  1کنند.  از آن یاد می» ما یکون«کرده و با عباراتی مثل علم به 

اي بسیار گسترده دارد و تمام پیشامدها را شامل  حوادثی که در آینده رخ خواهد داد دامنه

 ها به قرار ذیل برد که مواردي از آن ها را نام می وایات کافی برخی از مصادیق آنشود؛ ر می

  باشد: می

  علم به مرگ و میرها. 1- 1

اند  وصف کرده میرها و مرگ به خود را عالم، السالم علیهم ائمه، کافی در شماري از روایات

 خویش و عمر پایان موقع که از چنان 2. اند دانسته مأموم و امام بین تمایز وجه را آن به و علم

 تواند نمی، نداند را آن امام فرمودند که اگر و تأکید می 3دادند می خبر شهادتشان نیز چگونگی

 4باشد.  مردم بر خدا حجت

هایی که به  امام باید به هر شیئ حتی مصیبت«فرماید:  مالصالح مازندرانی در این رابطه می

تواند حجت خدا و  ه باشد در غیر این صورت نمیآگا، ایشان خواهد رسید و پایان عمر خویش

                                                             
١
؛ ٢و ح ١، ح ١٩٧و ١٩٦؛ ص ٢و ح ١، ح ٢٤٠-٢٣٨؛ ص ٢وح  ١، ح ٢٦٠؛ ص ٨،ح ٦١، ص ١ج  الکافی،.  

   ٤، ح ٢٢٩ص 
  ١١، ح ٥٠٩. ھمان، ص  ٢
  ٧و  ٦و  ٤و  ٣و  ٢، ح ٢٦٢-٢٥٨. ھمان، ص  ٣
  ١، ح ٢٥٨. ھمان، ص  ٤
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مقام است پس باید مثل خدا عالم به همه  خلیفه او در زمین باشد چرا که خلیفه جانشین و قائم

  1». چیز باشد

 عنوان به را خود شما: کرد عرض) ع( رضا امام خدمت سنان بن در حدیث آمده که محمد

 چکد؟!می خون هارون شمشیر از که حالی در اى نشسته پدرت جاى به و کرده مشهور امام

) ص( خدا رسول فرمایش، وي جواب در حضرت) کشت خواهد را شما خبردار شود او اگر یعنی(

 باشید گواه، کرد کم من سر از مویى ابوجهل اگر« :فرمودند کرد که یادآوري را ابوجهل درباره

  ». نیستم پیغمبر من که

 کم من سر از مویى هارون اگر: گویممی به شما نیز من و« :فرمودالسالم  علیه امام سپس

 2»نیستم.  امام من که باشید گواه، کرد

بردند  بار از مدینه به بغداد می را براي نخستین، السالم که وقتی امام محمدتقى علیه چنان

امر امامت پس از ، مهران به حضرت عرض کرد: قربانت گردم من نگران شما هستم اسماعیل بن

کنى در این سال  که گمان میآن غیبتى «ما با کیست؟ حضرت تبسمی کرد و فرمود: ش

  »نیست.

نزد ، باز هم اسماعیل، بردند اما وقتی براي بار دوم آن حضرت را بسوى معتصم عباسی می 

قدرى گریست  امام آمد و عرض کرد: قربانت گردم: امر امامت پس از شما با کیست؟ حضرت به

امر امامت پس ، در این سفر باید بر من نگران بود«سپس فرمود: ، یس شدکه ریش مبارکش خ

  3». از من با پسرم على است

تواند به خاطر دلسوزي به دین و مسلمین و غلبه اهل باطل بر ایشان  گریۀ حضرت می

داللت بر آگاهی آن حضرت ، که حضرت فرمودند در این سفر باید بر من نگرام بود و این 4باشد. 

  5چه معتصم آن حضرت را در بغداد شهید کرد.  کند چنان یب میاز غ

بردند آن حضرت به  السالم را پیش مهدي عباسی می چنین وقتی امام موسی کاظم علیه هم

اباخالد فرمود: من از او باکی ندارم ولی بار دیگر من پیش آنان (هارون عباسی) خواهم رفت که 

  6دیگر خالص نخواهم شد. 

                                                             
١
  ٣٤، ص٦ج  اصول و الروضھ،  –، شرح الکافی  انی. محمد صالح، مازندر 

٢
  ٣٧١، ح ٢٥٨و ٢٥٧، ص ٨الکافی، ج محمد ابن یعقوب کلینی، .  

٣
  ١، ح ٣٢٣، ص ١. ھمان، ج  

  ٣٨٤، ص٣ج  الرسول،  اخبار شرح فی العقول ةمرآ. محمد باقر مجلسی،  ٤
  ١٩٨، ص ٦اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی محمد صالح مازندرانی، .  ٥
  ٣، ح ٤٧٨و  ٤٧٧، ص ١الکافی، ج محمد ابن یعقوب کلینی،  . ٦
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 از بعضی وفات چگونگی و زمانالسالم  علیهعلی  امیرالمؤمنین که بود علم همین اساس بر

در بین دوستاران ائمه ، و آگاهی آنان از مرگ خویش بود خبر دادهها  آن به را اصحابش

بطوري که اصحابِ امامان بعدي نیز از ایشان انتظار بازگو کردن ، السالم شایع گشته بود علیهم

چرا که  1کردند.  مطالبی خودداري می از بیان چنین بزرگواران آن ولی داشتند چنین اسراري را

  2برخی از اصحاب ایشان از روحیۀ رازداري برخوردار نبودند. 

  روایات: ازاي  نمونه

 او خود به را مردى مرگ خبرالسالم  علیه جعفر بن موسى شنیدم: گوید عمار بن اسحاق

 با حضرت! میرند؟ می کى شیعیانش از یک هر داند می امام مگر: گفتم خودم با، خبر داد

 و مرگ علم، هجرى رشید! اسحاق اى« :فرمود و به من نگریست آلود اي خشم چهره

فرمایش خویش را  سپس. »است سزاوارتر آن دانستن به امام و، دانست می را هاي مردم مصیبت

 میرى می دیگر سال ود تا و گذشته تو عمر که بکن خواهى هرچه اسحاق اى«چنین ادامه داد: 

جا  آن تا. کنند می خیانت یکدیگر به و کرده پیدا اختالف تو از پس اندکى ات خانواده و برادران و

پنداشتی که ما نسبت به مرگ  تو چنین می که حالی در کند؛ می سرزنش راها  آن دشمن که

 سپس. خواهم می آمرزش خدا از گذشت دلم درچه  آن از من: اطالعیم! گفتم شیعیانمان بی

 و گشودند مردم به اموال نیاز دست عمار خاندان و مرد اسحاق که نگذشت مجلس این از مدتى

  3. شدند مفلس

السالم بود و  از اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسن و حسین علیهم، رشید هجري

وي را ، رتومیر و بالها را به او عطا کرده بود و آن حض السالم علم مرگ امیرالمؤمنین علی علیه

  4نامیدند.  رشیدالبالیا می

السالم در طول تاریخ زندگی خویش به خاطر برخورداري از این علم از زمان و  ائمه علیهم

ها در  اند که برخی از آن چگونگی مرگ اشخاص زیاد پرده برداشته و آن را پیشگویی کرده

  روایات کافی به قرار ذیل است:

 5، هاي کوفه علی در کوچه شدن زید بن از به دار آویخته السالم پیشگویی امام باقر علیه 

  2قرقیسا.  شهر شهروندان شدن و کشته 1طالب ابی جعفر بن عبداهللا بن مرگ اسماعیل بن

                                                             
١
  ٢و ح  ١، ح٢٦٥و ٢٦٤. ھمان، ص  

٢
  ٦١٣، ص ٣ج  ،الوافی فیض کاشانی، محسن.  

  ٧، ح ٤٨٤، ص١الکافی ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ٣
  ٨١١و  ٨١٠، ص٣الوافی، ج  ،کاشانی فیض محسن.  ٤
  ١٦، ح  ٣٥٧و  ٣٥٦؛ ص ٥، ح ١٧٤، ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٥
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 کیفیت  3، علی شدن زید بن السالم از کیفیت کشته پیشگویی امام صادق علیه

شدن هشتادهزار نفر در  کشته 4، السالم هاي امام حسن علیه شدن چند تن از نوه کشته

  7قریش. از بسیار تعداد و کشتار 6، شدن برادرها و پسر عموهاي راوي و کشته 5شهر ري

السالم منطبق  الحسن علیه العباس و هم به بنی عالمه مجلسی کشتار قریش را هم به بنی

  8داند.  الحسن ظاهرتر می دانسته ولی در بنی

و عبداهللا  9علی (شهید فخ) شدن حسین بن هاز کشتالسالم  علیه کاظم پیشگویی امام

  10داود.  محمد بن بن

یحیى (برمکى که در دربار  شدن جعفر بن از کشتهالسالم  علیه رضا پیشگویی امام

شدن یاران محمد  و کشته 11دولت و شوکت بزرگى داشت) به وسیله هارون، هارون

  12جعفر.  بن

واثق  مر مهتدي عباسی (محمد بنالسالم از پایان ع پیشگویی امام حسن عسکري علیه

محمد  پایان عمر عبداهللا بن، روز پایان عمر المعتز تا بیست 13، بن معتصم) تا پنج روز

  15عبداهللا حجر بدست یزید بن شدن محمد بن کشتهو  14،داود بن

16زیاد صیمري.  فرجه از وقت وفات علی بن تعالی اهللا پیشگویی امام عصر عجل 

 ها مصیبت وها  بال به علم. 2- 1

... «اي از روایات کافی با عبارت  ها مطلبی است که در دسته آگاهی امام از بالها و مصیبت

به آن تصریح شده است. بنابر ظاهر این  17»ها نزد ما است.  ؛ علم به بال... الْبلَایا علْم عنْدنَا

و در این راستا از امام امام به تمام بالهایی که بر ایشان و دیگران خواهد رسید آگاهی دارد 

                                                             
   ١٧، ح٣٦٦تا  ٣٥٨. ھمان، ص،  ١
٢
   ٤٥١، ح ٢٩٥، ص ٨. ھمان، ج  

٣
  ٥، ح ١٧٤، ص، ١. ھمان، ج  

  ١٧، ح٣٦٦ - ٣٥٨. ھمان، ص،  ٤
   ١٩٨، ح ١٧٧، ص ٨. ھمان، ج  ٥
  بی٣، ح ٣٤٧و  ٣٤٦، ص ٢. ھمان، ج  ٦
٧
  ٤٥٣، ح ٢٩٥، ص ٨. ھمان، ج  

  ٣٢٦، ص ٢٦مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،یمجلس باقر محمد.  ٨
٩
  ١٨، ح ٣٦٦، ص١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

١٠
  ٢، ح ٥٠٦. ھمان، ص  

١١
  ٥، ح ٤٨٨. ھمان، ص  

  ٩، ح ٤٩١. ھمان، ص ١٢
  ١٦، ح ٥١٠. ھمان، ص  ١٣

١٤
  ٢، ح ٥٠٦. ھمان، ص  

١٥
  ٢٥، ح ٥١٣. ھمان، ص 

١٦
  ٢٧، ح ٥٢٤. ھمان، ص  

١٧ 
  ٢، ح ١٩٧؛ ص ١، ح ١٩٧و  ١٩٦؛ ص ١، ح ٢٢٣ن، ص . ھما
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 آگاهی رسید خواهد او به که بالهایی به نسبت اگر امام السالم نقل شده که فرمودند: صادق علیه

  1. نیست امام باشد نداشته

 علم به اسم همه پادشاهان تا روز قیامت. 3- 1

اند که در  السالم از آگاهی خود به اسم پادشاهان در موارد متعدد خبر داده امامان علیهم

  شود.  در ذیل یک نمونه ارائه می 2روایات کافی منعکس شده است؛

السالم عرض کرد: طایفه زیدیه و معتزله گرد محمد  اعین به امام صادق علیه عبدالملک بن

اند آیا براى او سلطنتى هست؟ فرمود: به خدا  را گرفته 3حسن (ملقب بنفس زکیه) عبداللَّه بن بن

در ، کنند ام تمام انبیا و سالطینى که در زمین فرمانروایى میکه ن  که نزد من دو کتاب است

 4عبداللَّه نیست.  ها نام محمد بن بخدا که در هیچ یک از آن، ها ثبت شده است آن

کل ملک یملک «و » لیس من ملک یملک االرض«عبارت روایات از این قرار است:  

و غرب زمین تا قیامت را شامل  اسم تمام پادشاهان در شرق، بنابراین عموم عبارت» االرض

  5شود.  می

 ظهور و پس از ظهور آن حضرت ، السالم و وقایع دوران غیبت علم به خصوصیات حضرت حجت علیه . 4- 1

السالم در طول زندگی خویش همواره ظهور دولتشان را به شیعیان نوید داده و  ائمه علیهم

اند که در کتب  را بیان نموده آن و رویدادهاي قبل و بعدالسالم  علیه حجت عالیم ظهور حضرت

آوري شده است؛ آدرس برخی از این روایات در پاورقی ذکر  روائی از جمله کتاب کافی جمع

  6شود.  می

  امام از رویدادهاي آیندههاي  و پیشگویی بینی پیش از دیگر مواردي. 5- 1

                                                             
ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  . ١ ةٍ َذلِكَ  فَلَْیسَ  َیِصیرُ  َما إِلَى وَ  یُِصیُبھُ  َما َیْعلَمُ  َال  إَِمامٍ  أَيُّ   ع هللاَّ ِ  بُِحجَّ  ح ،٢٥٨ ص ،١ ج ھمان،.( َخْلقِھِ  َعلَى ِ�َّ

 في البالء و العافیة و الشر و الخیر من أي" یصیبھ ما یعلم ال: دھد می توضبیح چنین را فوق عبارت مجلسی عالمھ)١
 ،٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد(الشھادة أو الموت من أي" یصیر ما إلى و"  عمره مدة
  )١١٩ ص

 
٢

  ٥٩٤ح ٣٨٦، ص ٨؛ ج٨، ح ٢٤٢، ص، ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد. 
٣
  ٦٠، ص ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  

٤
  ٧، ح ٢٤٢، ص، ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد . 

  ٣٩٣، ص ٥اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی  ،مازندرانی صالح محمد.  ٥
ص ؛ ١، ح ٣٣٣و  ٣٣٢ص  ١، ح ٢٣٣و  ٢٣٢؛ص ٣و  ١، ح ٢٣١، ص  ١الکافی،ج، ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ٦

  ١٥و  ١٤، ح ٥٠، ص ٨؛ ج ٤، ح ٢٤٣و  ٢٤٢، ص ٤؛ ج ٣٠- ١، ح ٣٤٣ – ٣٣٥
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و  نموده یگوی پیش و بینی پیش را آینده رویدادهاي متعدد موارد در السالم امامان علیهم

به  1... » بیاید شما بر زمانى من از پس ؛... زمانٌ بعدي منْ علَیکُم سیأْتی« مثل عباراتی گاهی با

  شود:  می آورده ذیل درها  آن از هایی نمونه نمودند؛ که آن اشاره می

 تغییر وها  بدعت بروز السالم درباره علیه امیرالمؤمنین سوي از مفصلی پیشگویی 

   3السالم.  گویی به امیرالمؤمنین علیه شدن دشنام و علنی2،ها ارزش

 بینی از پسر به  فروش در منزل بعدي در مسیر مکه و پیش پیشگویی از وجود روغن

و فجایعی  4، که آن پسر از شیعیان خواهد بود فروش و این دنیا آوردن همسر آن روغن

از سوي  5، لسالم به بار خواهد آوردا که عایشه در قضییه دفن امام حسن مجتبی علیه

  السالم.  امام حسن علیه

 انتخابالسالم  علیه صادق امام به همسري که کنیزي قیمت وها  ویژگی پیشگویی 

 شدن والی 7، ها حکومت آن مدت و دوانیقی رسیدن منصور به حکومت 6، خواهد شد

  . السالم علیه باقر ماما سوي از 9سالۀ هشام بیست حکومت و مدت 8، جمهور بن منصور

 صادق امام سوي ازالسالم  علیه حسن بن عبداهللا بن محمد سرنوشت پیشگویی 

  10السالم. علیه

 رسیدن امام کاظم  اسماعیل در به شهادت داشتن محمد بن پیشگویی از دست

از  12، الحسن از هارون و امان دادن او عبداهللا بن خواستن یحیی بن و امان 11السالم علیه

  السالم.  جعفر علیه مام موسی بنسوي ا

 جعفر از  خوردن محمد بن و شکست 13، ابراهیم بن محمد روزة 17 سلطنت پیشگویی

  السالم.  از سوي امام رضا علیه 14، مسیب هارون بن

                                                             
١
  ٥٨٦، ح ٣٩١ – ٣٨٦، ص ٨. ھمان، ج  

٢
  . ھمان 

٣
  ١٠، ح ٢١٩، ص ٢. ھمان، ج 

  ٦ح  ٤٦٣، ص ١. ھمان، ج  ٤
  ٣، ح ٣٠٢؛ ص ١، ح ٣٠٠. ھمان، ص  ٥
  ١، ح ٤٧٧و  ٤٧٦. ھمان، ص  ٦
٧
  ٢٥٦، ح ٢١٢ - ٢١٠، ص ٨. ھمان، ج  

٨
  ٧، ح ٣٩٧ – ٣٩٦، ص ١ھمان، ج  . 

٩
  ٥٩٣، ح ٣٩٤، ص ٨. ھمان، ج  

١٠
  ٥٩٤، ح ٣٩٥. ھمان، ص  

١١
  ٨، ح ٤٨٦و  ٤٨٥ص  ١. ھمان، ج  

  ١٩، ح ٣٣٧و  ٣٣٦. ھمان، ص،  ١٢
  ٣٧٠، ح ٢٥٧، ص ٨. ھمان، ج  ١٣
  ٩، ح ٤٩١، ص ١. ھمان، ج  ١٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٤٤ 
 

 از به سرانجام نرسیدن تؤطئۀ متوکل عباسی در مورد السالم  علیه هادي پیشگویی امام

  1آن حضرت. 

 پیروزي جعفري (از فرزندان  2، مطهر از حج رگشتن علی بناز سالم ب پیشگویی

) با لشکري اندك به 3متوکل و یا به احتمال ضعیف از فرزندان جعفر بن، جعفرطیار

محروم  5، آزادي ابوهاشم جعفري از زندان تا ظهر 4، هزار نفري دشمن سپاه بیست

مردن  6، ده بوددیناري که زیر خاك پنهان کر محمد از دویست ماندن اسماعیل بن

که توسط  لیث به وي پس از آن شدن دارایی سیف بن و برگردانده 7زید اسب علی بن

  السالم.  از سوي امام حسن عسگري علیه 8، شفیع خادم غصب شده بود

 السالم از سوي امام عصر علیه 9، کرد پیشگویی از خطراتی که قافلۀ یمن را تهدید می  

 علم به باطن و ضمیر دیگران .2

همه قابل مشاهده است ولی باطن چیزي نیست که بتوان آن را  ها براي اهر انسانظ

شود که مورد عنایت خاص الهی قرار  مشاهده کرد و آگاهی از آن معموال براي کسی حاصل می

  گرفته باشد. 

ها  توان آندارد که می السالم به باطن دیگران پرده برمی روایات بسیاري از آگاهی امام علیه

 هاي مختلف سامان داد و به صورت ذیل مطرح کرد: در عنوانرا 

 علم به ایمان حقیقی و نفاق مردم. 1- 2

السالم به ایمان و نفاق واقعی خبر  اند که از آگاهی امامان علیهم روایات زیادي نقل شده

در همین راستا به روایتی از  11شناسد از دروغین آن باز می، و امام محب حقیی را 10دهند می

 و الْإِیمانِ بِحقیقَۀِ رأَینَاه إِذَا الرَّجلَ لَنَعرِف إِنَّا«فرمایند:  السالم توجه فرمایید که می اقر علیهامام ب

                                                             
  ٨، ح ٥٠٢. ھمان، ص  ١
  ٦، ح ٥٠٧. ھمان، ص  ٢
  ١٥٣، ص ٦مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  ٣
٤
  ٧، ح ٥٠٨، ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد . 

٥
  ١٠، ح ٥٠٨. ھمان، ص  

٦
  ١٤، ح ٥٠٩. ھمان، ص 

٧
  ١٥، ح ٥١٠. ھمان، ص 

٨
  ١٨، ح ٥١١. ھمان، ص 

  ١٢، ح ٥١٩. ھمان، ص  ٩
  ٣، ح ٤٣٨؛ص ١، ح ٢٢٣. ھمان، ص  ١٠
  ١، ح ٤٣٨. ھمان، ص ١١
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یعنی  1». شناسیم می به حقیقتش را او نفاق یا ایمان، ببینیم را مردى هرگاه ما النِّفَاقِ؛ حقیقَۀِ

  2شناسیم.  ایمان ظاهري باز می از -که با نفاق مخلوط نشده -ایمان واقعی را 

 هاي قلبی دیگران علم به اندیشه و خطور. 2- 2

کند به طوري که ایشان در موارد روایات زیادي از آگاهی امام از افکار دیگران حکایت می

که خود  گذرد آگاهی کامل دارد و بدون اینچه از ذهن طرف مقابل می از نیت و آن، زیادي

  دهد.  امام از آن خبر می، شخص آن را به زبان بیاورد

  اي از روایات: نمونه

شود؟ و بعد از آنکه نامه از  اقرع گوید: به حضرت ابى محمد نوشتم: آیا امام محتلم مى

با خود گفتم: احتالم امري است شیطانى و خداى تبارك و تعالى دوستانش را ، دستم خارج شد

حال ، خواب، خواب مانند بیدارى استسپس جواب آمد: حال ائمه در ، از آن برکنار داشته است

که به  دارد چنان و خدا اولیاء خود را از برخورد شیطان محفوظ می، کند ها را دگرگون نمی آن

  3خاطرت گذشت. 

دارد بیش از آن است که این  تعداد احادیثی که از آگاهی امام از ضمیر دیگران پرده برمی

ها در پاورقی اکتفا  راین تنها به ذکر نشانی آنها را داشته باشد بناب نوشته گنجایش همه آن

  4کنیم.  می

تواند با ریاضت و سیر و  ممکن است این سؤاال مطرح شود که شخص عادي نیز می

هاي امام نخواهد  هاي عرفانی؛ از ضمیر دیگران خبردار شود بنابراین این صفت از ویژگی سلوك

  بود؟

  کرد. در جواب این گفته باید به مطالب ذیل توجه 

که شاید آگاهی از ضمیر دیگران به صورت جزئی در اثر ریاضت براي شخص عادي  اول: این

حاصل شده امري است که  راه کدام از که این آگاهی براي امام چگونه و نیز حاصل شود اما این

                                                             
  ٢، ح ٤٣٨. ھمان، ص  ١
  ١٦٨، ص ٥و ج  ١٥، ص ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  ٢
٣
  ١٢، ح ٥٠٩،ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٤
،ح ٣٥٣؛ص ٧،ح ٣٥١؛ص ٤،ح ٣٤٧؛ص ١،ح ٣٤٣؛ص ١٢،ح ٣٢٨؛ص ١٠،ح ٣٢٧؛ص ٢،ح ٢٦٥ھمان، ص. 

،ح ٤٩٥؛ص ٢،ح ٤٩٣؛ص ٤،ح ٤٨٧؛ص ٧،ح ٤٨٤ص  ؛٣،ح ٤٧٧؛ ص ٦،ح ٤٧٥؛ص ١٤و  ١٣،ح ٣٥٥؛ص ٩
؛ص ٢٠،ح ٥١١؛ص ١٥،ح ٥١٠؛ص ١٤و  ١٣و  ١١،ح ٥١٠و  ٥٠٩و ص  ١٠و  ٩،ح ٥٠٨؛ص ٣،ح ٥٠٦؛ص ٦

؛ص ٢٨،ح ٥٢٤؛ص ١٦،ح ٥٢٢؛ص ١٤و ١٣و  ١٢،ح ٥٢٠و  ٥١٩؛ص ٢٧،ح ٥١٣؛ص ٢٢و  ٢١،ح ٥١٢
ص ٤؛ج ٣،ح ٤٨٧،ص ١٤،ح ٣٣٢،ص ١،ح ١٦١،ص ٣؛ج ٧،ح ٣٨٥،ص ٦،ح ٢٤٤،ص ٢؛ج ١٩،ح ٥٣٤
، ٨؛ج ١٢،ح ٤٢٨، ص ٢،ح ٨٥،ص ٧؛ج ٣و ح  ٢،ح ٥٥،ص ٦؛ج ١٠،ح ٤١٧،ص ٥؛ج ٣،ح ٤٨٥؛ص ١،ح ٢١٥
  ؛١٠٠، ح ١٢٩ص 
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بحث مفصلی در منشأ علم امام ، بردن به آن باید سراغ روایات رفت و در فصل سوم براي پی

  واهد شد. مطرح خ

که  خواهیم گستره علم امام را در روایات کافی مشخص کنیم اما این که ما فعال می دوم این

بندي به آن اشاره خواهیم  شود درجمع کدام مورد از مختصات امام و از شرایط امامت شمرده می

است که امري ، کرد بنابراین داوري در امکان یا عدم امکان آگاهی دیگران از گسترة علم امام

  بندي آسانتر خواهد بود.  بعد از جمع

  مردم هر شهر اعمال به علم .3

 امام و پیامبر بهها  انسان اعمال روزة هر از عرضۀ کافی روایات ازاي  دستهکه  این بر عالوه

 و خدا که دکنی عمل ؛ الْمؤْمنُونَ و رسولُه و عملَکُم اللَّه فَسیرَى اعملُوا« آیۀ به و دهند می خبر

 مؤمنون مصداق را و ائمه کنند می استشهاد 1»بینند مى را شما کردار مؤمنین و پیغمبر

یکی  وقتی که بطوري کند می معرفی مردم اعمال شاهد را امام روایات از دیگر گروه 2، دانند می

 براى ىشهر هر در شودمی منتقل بعدي امام به امامت امر و رسد می پایان به ها عمرش امام از

  3بیند.  می را مردم اعمال آن وسیله به که گردد می برافرآشته نور از و ستونی عمود او

هاي بسیار دور را  توان دیدن از فاصله -حتی در صورتی که امام نباشد-که یک شخص  این

  آید در این راستا به روایات زیر توجه فرمائید: داشته باشد از دیدگاه روایات محال به شمار نمی

 السالم قیام کند  السالم شنیدم که فرمود: هنگامى که قائم ما علیه امام صادق علیه

ها و دیدگان شیعیان ما چنان نیروى قرار دهد که دیگر میان  خداى عزّ و جلّ در گوش

السالم پیکى نباشد و آن حضرت [از فاصله دور] با آنان سخن  ها و حضرت قائم علیه آن

  4او را در همان جایى که هست ببینند. بگوید و آنان بشنوند و 

  ...وآله حال او (ترس و لرز ابوبکر در غار ثور) را دید فرمود:  علیه اللَّه چون پیامبر صلّى

طور که در مجالس خود نشسته و  خواهى اصحاب و انصار خود از مدینه را همان آیا مى

کنند به تو  ر دریا شنا مىجعفر و همراهان او را که د، چنین گویند و هم با هم سخن مى

وآله دستى بر چهره ابوبکر کشید و  علیه اللَّه پیامبر صلّى، نشان دهم؟ ابوبکر گفت: آرى

                                                             
١
  ١٠٦. توبھ ؛ 

٢
، ح ٢٥٤، ص ٨؛ ھمان، ج ٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢٢٠و ٢١٩، ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٣٦١  
  ٦و  ٤و  ٣و  ٢، ح ٣٨٨و  ٣٨٧، ص ١ج  . ھمان ٣
  ٣٢٩، ح ٢٤٠، ص ٨.ھمان، ج  ٤
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گویند و مشاهده کرد که جعفر و  اند و با یکدیگر سخن مى ابوبکر دید که انصار نشسته

  1کردند...  همراهانش در دریا شنا مى

وایات امر ممکنی است ولی به نظر نگارنده از دیدگاه ر، اگر چه این نوع از دیدن

تواند معناي دیگري داشته باشد که در ذیل توضیح آن  شدن اعمال مردم توسط امام می مشاهده

  شود: داده می

 پیامبر به اعمال عرضه، )106، مذکور (توبه آیه در »سیرَى« دیدن از منظور که طور همان 

 2و روایات نیز به آن را به عرضۀ اعمال معنی کرده اند؛ است بندگان کردار به ایشان شدن آگاه و

 کردار از ایشان شدن عالم و امام به اعمال عرضه نیز، در ستون نور بندگان اعمال معنی دیدن

طبق این برداشت از معنی روایت توهم این سؤال که آیا امام اعمال زشت و ، باشد می بندگان

  شود.  برطرف میبیند؟ خود بخود  مستهجن بندگان را می

  . توان همین معنا را استفاده کرد ذیل نیز می از حدیث

 و شد وارد یونس که بودیم نشسته فضال ابن و من: گوید می عبید بن عیسى بن محمد

 که نور از( عموددرباره  مردم. قربانت: عرض کردم و رسیدمالسالم  علیه رضا امام خدمت: گفت

 خیال دارى؟ عقیده چه تو! یونس اى: فرمود، گویند می یاربس سخن) شود برافراشته امام براى

 او: فرمود، دانم نمی: عرض کردم شود؟ مى برافرآشته امام براى که است آهن از عمودى کنى می

 به امام را شهر آن مردم اعمال او وسیله به خدا و شده گماشته شهري هر در که است اي فرشته

  3رساند...  می

  4دارند.  تفصیلی علم ما جزئی اعمال به السالم حتی علیهم ائمه، ندرانیبه نظر مال صالح ماز

که شرایط حس کردن با حواس  السالم در موارد بسیار بدون این از این روي امامان علیهم

دادند و این در حالی است که  گانه براي ایشان آماده باشد؛ از محسوسات خبر می پنج

ها  آن و از کند می پیدا ارتباطها  آن با خویش حواس یلهبوس انسان که هستند اموري محسوسات

گانه باشد به همان اندازه نسبت به محسوسات  شود و اگر کسی فاقد یکی از حواس پنج می آگاه

نوشتار و گفتار دیگران ، کردار از شنیدن و دیدن السالم بدون ائمه علیهم ولی جاهل خواهد بود

  . است ذیل قرار به شده ذکر کافی کتاب در هک موارد آن از برخی دادند؛ می خبر

                                                             
١
  ٣٧٧، ح ٢٦٣و  ٢٦٢. ھمان، ص  

  ٥ص  ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  ٢
  ٧، ح ٣٨٨، ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٣
  ٣٩٣، ص ٥اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی  ،مازندرانی صالح محمد.  ٤
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 شدن گروهی از خوارج در نهروان بدون  السالم از جایگاه کشته آگاهی امیرالؤمنین علیه

  1ها حضور داشته باشد.  آنکه خود پیش آن

 و وي دیدن بدون، در پشت در حنفیه محمد وجود ازالسالم  علیه حسن امام آگاهی 

   2. در بودن بسته حال   در

 که  در حالی و دوستانش عمر بن مفضل گفتگوهاي ازالسالم  علیه صادق امام آگاهی

از سرگذشت مرد شامی در  حضرت آن اطالع و 3 زیادي با امام داشتند   فاصلۀ 

  5و قضایاي شبیه آن.  4امام او را در سفر همراهی کرده باشدکه  این      بدون، سفرش

 دار در ره توشۀ وشاء در حالی که  جایگاه پیراهن نقشالسالم از  آگاهی امام رضا علیه  

  6خود وشاء ازآن بی خبر بود      

 ها روي نامه  که اسم آن ها بدون این السالم از نام صاحبان نامه آگاهی امام جواد علیه   

  7نوشته شده باشد.      

 شته بود بدون علی نو السالم از داروئی که پزشک براي زید بن آگاهی امام هادي علیه  

  8آنکه امام در وقت تجویز دارو حضور داشته باشد   

 و  دیوار وراء از خویش خادم و وکیل از کردار زشتالسالم  علیه عسکري امام آگاهی   

  9. بستههاي  در    

 محمد دست در که) امام سهم( اموال و جایگاه مقدار ازالسالم  علیه زمان امام آگاهی  

  11و قضایاي شبیه آن.  10بود مهزیار بن ابراهیم بن     

  ها زبان همه به امام علم .4

 کامل آشنایی 12انبیا کتب و دیگر ابراهیم صحف، زبور، انجیل تورات با السالم علیهم ائمه

 بر این عالوه نمودند می مناظرهها  آن پیروان با و 1خواندند می اش اصلی زبان با ها را و آن داشتند

                                                             
١
  ٢، ح ٣٤٦و  ٣٤٥، ص ١الکافی ،ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

  ٢، ح ٣٠٠. ھمان، ص  ٢
  ٣٠٣، ح ٢٣٢و  ٢٣١، ص ٨. ھمان، ج  ٣
  ٤، ح ١٧٣ – ١٧١، ص ١. ھمان، ج  ٤
٥
  ٣٠٥، ح ٢٣٣و  ٢٣٢، ص ٨؛ ج ٤، ح ٥٤٦، ص ٣؛ ج ١١، ح  ٣١٠. ھمان، ص  

٦
  ١٢، ح ٣٥٥و  ٣٥٤، ص ١. ھمان، ج  

٧
  ٥ح  ،٤٩٥. ھمان، ص  

٨
  ٩، ح ٥٠٢. ھمان، ص  

٩
  ١٩، ح ٥١١. ھمان، ص  

  ٥، ح ٥١٨. ھمان، ص  ١٠
  ٣١و  ٣٠و  ٢٦و  ٢٤و  ٢٣و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٨، ح ٥٢٥و  ٥٢٣؛ ص ٨، ح ٥١٩. ھمان، ص.  ١١
   ٦و ٥و  ٤و ٣، ح ٢٢٥و  ٢٢٤، ص  ھمان . ١٢
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با  به و غیره 6سودانی 5، هندي 4، رومی 3، ترك 2، فارس از اعم، ربع غیر اشخاص با امام

 مهمترچه  آن، به آن داللت دارد کافی در روایت چندین، کردند می ها صحبت اصلی آنهاي  زبان

 7است شمرده امام شرایط از، را ها زبان همه به علم روایات از که برخی است این رسد می نظر به

  شود.  ها آورده می از آن  نمونه ذیل دو در که

 ترك غالمان باالسالم  علیه عسکرى حسن امام که شنیدم می بارها« :گوید خادم نصیر 

 خود با و کرده تعجب من. کرد می وگو  گفت خودشان به لغت خود صقالبى و رومى و

 وفاتالسالم  علیه ابوالحسن) پدرش( که زمانی تا و شد متولد مدینه در که این: گفتم

 مکالمه لغات این اهل با یا بخواند درس که( ندید را او کسى و نرفت کسى پیش ،کرد

 فرمود و شد من متوجه حضرت که کردم می فکر خود پیش را موضوع این من) کند

 و بخشیده خود به حجت، نسبت به مردم، امتیازات خاصی تعالى و تبارك خداى همانا

، نبود چنین اگر و فرموده عطا به او را هاآمد پیش وها  مرگ و انساب وها  زبان به علم

  8»نبود.  فرق) مأموم( محجوج و )امام( حجت میان

 فرقی مأموم و امام بین باشد نداشته لغات به علم امام اگر، فرماید می حضرتکه  این از

 شرایط از بنابراین نیست؛ امام باشد نداشته را صفت این امام اگر که توان فهمید می بود نخواهد

  بود.  خواهدها  زبان همه دانستن، ماما

 غیر دو نفر کند: اگر می بیان چنین را امام براي صفتی چنین وجود ضرورت مجلسی عالمه

و مترجمی  به امام مراجعه کنند و ایشان را قاضی قرار دهند، عرب براي برطرف کردن اختالف

 احکام تعطیل شدن به منجر، اه عدم آگاهی امام به زبان آن، در این صورت، باشد نداشته حضور

هاي وجود امام  چرا که یکی از غرض 9بود.  خواهد امام وجود از غرض نقض این که شود می

  باشد.  تبیین و اجراي احکام و معارف دین می

                                                             
  ٧، ح ١٨٣و ١٨٢، ص ٤ج  ؛ ٢ح ١، و ح ٢٢٨و ٢٢٧مان، ص ھ . ١
٢
  ٧، ح٢٨٥، ص ١،ج ھمان . 

٣
  ١١، ح٥٠٩ھمان، ص  . 

٤
  ھمان . 

٥
  ٣، ح ٥١٧ -٥١٥، ص ١ھمان، ج  . 

٦
  ٢٣، ح ٢٥٩، ص ٧ھمان، ج  . 

  ٧، ح٢٨٥، ص ١ھمان،ج  . ٧
  ١١، ح ٥٠٩ھمان، ص  . ٨
  ١٥٣، ص ٦مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  ٩

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٥٠ 
 

چنین مالصالح مازندرانی نیز عین استدالل مذکور را با همان عبارت در توضیح روایت  هم

  1کند.  فوق تکرار می

 هاي  نشانه، گردم قربانت: عرض کردمالسالم  علیه ابوالحسن حضرت به« :گوید رابوبصی

 »بگوید.  سخن مردم با زبانی هر به و... خصلت  چند« :شناخت امام چیست؟ فرمود

 عالمت برخیزى برایت مجلس این از که آن از پیش! محمد ابا اى« :فرمود به من سپس

 زبان و با شد وارد خراسان اهل از مردى که نکشید طولى. »نشان خواهم داد دیگرى

 مرد، داد فارسی زبان به را جوابشالسالم  علیه امام و گفت سخن حضرت با عربى

، نگفتم سخن خراسانى که من با شما به زبان علت این، گردم قربانت. گفت خراسانى

! اللَّه نسبحا« :فرمودند امام ندارید! زبان آشنایی به آن شما کردم مى این بود که گمان

 :فرمود به من سپس »!!دارم؟ تو بر فضیلتى چه بگویم ترا جواب خوب نتوانم من اگر

 امام جانداران بر و چارپایان، پرندگان، مردم از یک هیچ سخن همانا محمد! ابا اى«

  2. »نیست امام، باشد نداشته صفات را این هرکه پس، باشد نمی پوشیده

 بر فضیلتى چه بگویم ترا جواب خوب نتوانم اگر من«دند: برخی از این عبارت امام که فرمو

اند که: امام باید در هر صفتی برتر از دیگران باشد؛ و حتی اگر  چنین استنباط کرده» دارم؟ تو

خبر باشد در این صورت  یک نفر در امت وجود داشته باشد که مطلبی را بداند که امام از آن بی

  3بود. نخواهد امام، دیگران نه براي آن شخص و نه براي، امام

هاي دیگر قابل استنباط باشد  اگر هم از روایت، به نظر نگارنده اعلمیت امام در همۀ امور

در مورد ، باشد؛ چرا که روایت فوق ولی داللت روایت مذکور بر چنین عمومیتی داراي اشکال می

مختلف موضوعیت داشته  هاي هاي مختلف است و شاید آشنایی امام با زبان سخن گفتن به زبان

  آید.  شمار می دادن آن به همۀ امور کاري بدون دلیل به باشد و سرایت

  جانداران و همه حیوانات و زبان صداها معنی به، امام علم .5

 سخن بودن قابل فهم و انسان ها با گفتن آن و سخن یکدیگر با حشرات و پرندگان زدن حرف

 اطهار و ائمه رود شمار می مسلم به و امري 4شده است بیان کریمقرآن  در، انسان براي آنان

                                                             
١
  ٣٢٣، ص ٧صول و الروضھ، ج ا–شرح الکافی  ،مازندرانی صالح محمد.  

  ٧، ح٢٨٥، ص ١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد.  ٢
  ٩٦و  ٩٥، ص ٦اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی  ،مازندرانی صالح محمد.  ٣
  ٢١و  ١٩و  ١٨و  ١٥النمل،  . ٤
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 حیوانات با حتی و 1کرده را بیان پرندگان و حیوانات اصوات معنی متعدد موارد در السالم علیهم

بیان  امام شرایط از، آن به علم گذشت بصیر ذکرش ابی روایت در که و چنان 2اند گفته سخن

 امام نداند را و جانداران چهارپایان، پرندگان نسخ کسی اگر فرمود امام که طوري به، شده

  . نیست

 مالئکه و ... ، قبر، هاي غیر معمول مانند نداي زمین آگاهی از ندا .6

، اند که با گوش عادي السالم در موارد متعدد از نداها و صداهایی خبر داده امامان علیهم

  اند عبارتند از: دهقابل شنیدن نیست؛ برخی از این نداها که در کتاب کافی نقل ش

 3تعالی خداوند نداي  

 4نداهایی از عرش  

 5نداي زمین و قبر  

 6نداهاي مالئکه  

 7نداي اجنه و فریاد شیطان  

 8نداي مردگان  

 9ندایی از آسمان  

 10نداي نماز  

 11نداي یک منادي از طرف خدا  

  تشخیص اهل بهشت از اهل جهنم .7

هاي اسالمی را معرفی  یابنده از فرقه وه نجاتگر، السالم نه تنها به طور کلی امامان علیهم

بلکه در  2، اند را داده، و به آنان مژده سعادتمندي در وقت مردن یا ظهور دولت حق 1کرده

                                                             
١
و ص  ٤، ح ٣٥٢و ص  ٣و ح  ١، ح ٢٢٥، ص ٦؛ ج ٩، ح ٢٣٧و  ٢٣٦، ص ١ج الکافی،  ،یعقوب ابن محمد . 

، باب ٥٥١و ص  ٢، باب الورشان، ح ٥٥١ص  ٦؛ ج ٣، ح ٥٥٠، ص ٦و ھمان، ج  ١٣، و ح ١٠، ح ٥٤٨، و ٥٤٧
  ٣٠٥، ح ٢٣٢، ص ٨؛ ج ٣، و ٢،و ١الفاختة و الصلصل، ح 

  ٤، ح ٤٧٠، ص ١ھمان، ج  . ٢
  ١٠، ح١٧٧، ص ٢. ھمان، ج ٣
  ٢و  ١، ح ٢٤٢.و ٢٤١، ص ٣؛ ج ٦، ح ٥٠٨. ھمان، ص  ٤
٥
  ٣، ح ٣٥ف ص ٦. ھمان، ج 

٦
  ٩، ح ١٧٧و ص  ١، ح ١٧٥، ص ٢. ھمان، ج 

٧
  ٩، ح ٧٧ص  ٢؛ ج٥، ح ٣٩٥، ص ١. ھمان،ج  

٨
  ٤، ح ٢٣٤، ص ٣؛ ج ٧، ح ٢٦٠، ص ١. ھمان، ج 

٩
  ٣٣، ح ٥٦٤، ص ٥؛ ج١٠، ح ١٢١، ص ٣. ھمان،ج  

  ٤، ح ٢٦٨، ص ٣. ھمان، ج ١٠
ص  ٢٢و ؛  ٢٠، ح ٢٥٦؛ ص٢، ح ٢٢٤؛ ص ٤و ٣، ح١٦٨، ص ٤؛ ج ٣و  ٢و  ١، ح ٥٢٠، ص ٢. ھمان، ج  ١١

   ٣، ح ٢٤١ص  ٥؛ ج٩، ح ٥٨٩؛ ص ١٧، ح ٥٤٣؛ ص ٢، ح ٢٧٨؛ ص٤٣و  ٤٢، ح ٢٦٣و  ٢٦٢
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فرمودند که او یقینا اهل  اشاره کرده و می، برخی مواقع به طور جزئی نیز به اشخاص خاص

  پذیر نیست.  ي امکانبهشت است؛ روشن است که چنین اظهار نظري با علوم عاد

  شود: هایی از مواردي جزئی اشاره می به نمونه 

 دهم که  اى؟ همانا من گواهى می فرمودند: ... آیا ام ایمن را دیدهالسالم  علیه امام باقر

  3او اهل بهشت است. 

 و ارادت خود را به آن حضرت در مورد پیرمردي که اظهار عالقه السالم  علیه امام باقر

 ابراز

 پیرمرد به این نگاه کند؛ بهشت اهل از به مردى دارد دوست که د فرمود:... هرکر

  4بنگرد...

 السالم در مورد پیرمردي که در آخرین لحظه عمرش شیعه شد  امام صادق علیه

سرى عرض کرد: آن مرد جز در ساعت  بهشت. على بن اهل از مردیست فرمود: ... او

العى نداشت؟ امام فرمودند: چه چیز دیگر از از مذهب شیعه هیچ اط، آخر عمر خویش

  5خواهید؟ به خدا سوگند وارد بهشت شد.  او می

  6و وضعیت روح انسان پس از مرگ، ها در حال احتضار آگاهی از احوال انسان .8

  اي از روایات: نمونه    

 در ، شوند امام صادق علیه السالم فرمودند: کسانی که در دنیا با شراب سیراب می

- شوند و تشنه به جهنم وارد می میرند و تشنه محشور می که تشنه هستند می حالی

  7گردند. 

 8قبر اوضاع و احوال از آگاهی .9

  اي از روایات: نمونه

                                                             
  ٢٨٣، ح ٢٢٤؛ ص ١١٩، ح ١٤٥؛ ص ٣٢، ح ٧٨، ص ٨. ھمان، ج  ١
٢
  ٤٢٢، ص ٣ج ق، ١٤٢٩ چ اول، قم: دار الحدیث، بن قاریاغدی، البضاعةالمزجاة،. محمد حسین  

٣
  ٦، ح ٤٠٥، ص ٢کافی، ج ال ،یعقوب ابن محمد.  

٤
  ٣٠، ح ٧٦، ص ٨. ھمان، ج  

٥
  ٤، ح ٤٤٠، ص ٢. ھمان، ج  

، ص ٣و  ٢و  ١، ح ١٣٧تا  ١٣٥،ص  ١٦تا  ٤، ح ١٣٥تا  ١٣١، ص ١، ح ١٢٨ص ٢ح  ١٢٥ص  ،٣ ج ھمان،.  ٦
 ج ؛١١ ح ،٥٠٤ ص ؛٤ ح ،٢٣٥ و٢٣٤ ص، ١، باب الحائض تمرض المریض، ح ١٣٨؛ ص ١، باب نادر، ح ١٣٨

 ،٣٧٠ ص ؛٣ و ٢ ح ،٣ ص ،٧ ج ؛٥ و ٤ و ٣و ٢و ١ ح ،٢٣١ و ٢٣٠ ؛ص١٠ و ٤و ١ ح ،٢٢٩ و ٢٢٨ ص ،٥
  ٣٠٥ ح ،٢٣٣ و ٢٣٢ ص ،٨ ،ج٩ ح ،٢٧٣ ؛٤ ح

  ١٧، ح ٤٠٠، ص ٦. ھمان، ج  ٧
٨
  ؛ ٤، ح ٣١٤، ص ٤؛ ج ١٣ ح ،١٩٦ ص ؛٥، ح ١٩٣ص  ،٢ ج ھمان،.  
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٥٣ 
 

 السالم فرمودند: ... هر کس از دوستان و شیعیان ما بمیرد در  جعفر علیه امام موسی بن

 1شود ...  می موزش دادهآقرآن  را خوب بلد نباشد در قبر به اوقرآن  حالی که

 2محشر عرصات و قیامت اوضاع و احوال از آگاهی .10

 آورند در حالی که  خوار را می السالم فرمودند: در روز قیامت شراب امام صادق علیه

  3...  چکد اش می صورتش سیاه رنگ و زبانش آویزان است و آب از زبانش به سینه

 4بهشت اوضاع و احوال از آگاهی .11

ها و درها  و از نهرها و باغ 5السالم خود را عالم به وضعیت بهشت معرفی کرده یهمامامان عل

اند؛ در پاورقی به نشانی برخی از روایات مربوط به آن اشاره شده  و اوصاف دیگر بهشت خبر داده

  است. 

 6جهنم اوضاع و احوال از آگاهی .12

 8دادند.  و از آن خبر می 7هالسالم خود را آگاه از احوال جهنم معرفی کرد امامان علیهم 

  اي از روایات: نمونه 

 الم فرمودند: در جهنم دره امام صادق علیهبراى متکبرین که » سقر«ئى است بنام  الس

  1کند ...  از شدت حرارت خود به خداى عزوجل شکایت می

                                                             
١
  ٥، ح ٦٠٦، ص ٢ ج ھمان،.  

، ص ٨، ح ١٢٦، ص ٤، ح١٠٧، ص ١، ح ٢٨ص  ،٢ج، ؛ ٣٤، ح ٤٥٠، ص ١٢، ح ٣٧٤، ص ١ج  ھمان،.  ٢
، ٢٠٧، ص ٦و  ٢، ح ١٩٧، ص ١٢و  ١٠، ح ١٩٢تا  ١٩٠، ص ٨، ح ١٧٧، ص ، ٨، ح ١٥١، ص ١٤، ح ١٣١

 من باب ،٣٠٠و  ٢٩٩، ص ١٩، ح ٢٧٢، ص ١٩و  ١٨، ح ٢٦٤، ص ٩، ح ٢٦١، ص ١٥، ح ١٦٠، ص ٧ح 
، ٣١١، ص ٣و  ٢، ح  الرجال معاداة و الخصومة و المراء باب، ٣٠٠، ص ٣و  ٢و  ١ح  بغیره عمل و عدال وصف

، ص ٩، ح ٣٥٣، ص ٢، ح ٣٥١، ص ٣، ح ٣٤٨، ص ١، ح ٣٤٣، ص ٢ ح ،٣٣٧ ص، ١٥، ح ٣٣٣، ص ١١ح 
، ٢٩٦، ص ١٥، ح ٤٩٤، ص ٤و  ٢، ح ٤٨٢، ص ٥، ح ٣٧٠، ص ٣، ح ٣٦٨، ص ٢، ح ٣٦٧، ص ٥، ح ٣٥٧

و  ٦٠٣، ص ١٤و  ١٢و  ١١، ح ٦٠٢و  ٦٠١، ص ١، ح ٥٩٨تا  ٥٩٦ص ، ١، ح ٥٢٠، ص ٥، ح ٥٠٧، ص ١ح 
و  ٧و ٢و ١، ح ٢٤٩و ٢٤٨، ص ٣، ح ٩٧، ص ٣؛ ج ٦و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٦٠٩و  ٦٠٧، ص ٤و  ٣، ح ٦٠٤

، ٥٧، ص ١، ح ٣٥، ص ٦، ح ٣، ص ٤؛ ج ٢٢و ١٩، ح ٥٠٦و  ٥٠٥، ص ١٠، ح ٥٠٤، ص ٢٧، ح ٣٠٧، ص ٩
؛ ج  ٢، ح ٥٥٤، ص ٢، ح ٥٥١، ص ١، ح ١٠٩، ص ٧، ح ١٠٧، ص ٣ح ، ٣١، ص ٥؛ ج ١، ح ٥٠٢، ص ١ح 
،  ٢، ح ٢٧١، ص ٧، ج ١٣٣، ح ٤٦٤، ص ١٣، ح ٣٩٨، ص ٨، ح ٣٩٧، ص٤، ح ٢٨٦، ص ٥، ح ٢٦٩، ص ٦

؛ ص ١٥٤، ح ١٥٩، ص ١٠٨،ح ١٤٣، ص٧٩، ح ١٠٤، ص ٤، ح ٣٠تا  ١٨، ص ٨؛ ج ١٠و ٣ح  ٢٧٢ص 
  ؛ ٣٩٢، ح ٢٦٧؛ ص ٢٩١، ح ٢٢٨

٣
  ٣، ح ٣٩٦، ص ٦. ھمان، ج  

؛ ج ١٠، ح ٣٢١، ص ٥، ج ٩، ح ٤٠، ص ١، ح ٣٣، ص ٤؛ ج ١١، ح ٦٠٦، ص ١٠،ح  ١٩٤، ص ٢ج  ھمان،.  ٤
، ٢٩٩و  ٢٩٨، ح ٢٣١و  ٢٣٠، ص ١٣٨، ح ١٥٢ص  ،٨ج، ؛ ٤، ح ٣٨٠، ص ٣، ح ٣٠٨، ص ٦، ح ٥٠، ص ٦

  ؛ ٤٠٤ ح ،٢٧٢ ص
  ٢ ح ،٢٦١ ص ،١ج ھمان،.  ٥
٦
فرمایند: امام حقایقی را کھ از دسترس  ا تبیین عوالم مافوق طبیعت شمرده و میھای امام ر برخی یکی از نقش.  

الدین (صدر کند. مانند شناساندن برزخ و و معاد و جھان آخرت و بھشت و جھنم. ھا و علوم خارج است بیان می فلسفھ
  )٨١(مقدمۀ علی عابدی شاھرودی)، ص١شیرازی، شرح اصول الکافی، ج 

  ٢ ح ،٢٦١ ص ،١ج . ھمان، ٧
٨
  ٤٨٦، ح ٣١٢، ص ٨؛ ج ١، ح ٢٧١، ص ٧؛ ج ١٠ ح ،٣١٠ ص ،٢ ج. ھمان،  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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٥٤ 
 

 2برخی از اعمال به نسبت خدا لعنت تعلق از آگاهی .13

لی که لعنت خدا را در پی دارد آگاهی داشته و برخی از السالم نسبت به اعما امامان علیهم

  اند.  ها را معرفی کرده آن

  اي از روایات: نمونه

 ی که از درآمد آن امرار معاش السالم فرمودند: زن آوازخوان و کس امام صادق علیه

     کند

  3مورد لعنت خدا هستند. 

، شیاطین اغواي ابزارهاي، ها انشیط (انواع ها آن به مربوط امور و شیاطین به امام علم .14

 4)... و  ها آن با مقابله هاي روش

  اي از روایات: نمونه

 اهللا پس  ن) شد بگوئید بسمالسالم فرمودند: وقتی غذا آماده (خورد امام صادق علیه

جا براي شما غذا و  ه اینگوید خارج شوید ک به اصحابش می، صورت شیطان  در این

جا  گوید بیائید که براي شما در این می، کر خدا فراموش شودنیست؛ ولی اگر ذ جایگاهی

  5غذا و جایگاه هست. 

 6)...و  مالئکه انواع و حاالت، (اعمال ها آن به مربوط امور و مالئکه به علم .15

                                                             
  ١٠، ح ٣١٠، ص ٢. ھمان، ج  ١
، ص ٤، ح ٢٩٨، ص ١٢و  ١١، ح ٢٩٦، ص ٩، ح ٢٧٠، ص ٤ ح ،٣٦٥ ص، ٢٦، ح ٢٥٨ص  ،٢ج ھمان،.  ٢

، ح ٥١٨ ، ص٧و  ٦، ح ١٦٥، ص ٥؛ ج ٩، ح ١٢، ص ٤؛ ج١٣، ح ٥٠٥، ص ٦، ح ١٦، ص ٣؛ ج ١٣، ح ٣١١
  ، ١، ح ٥٤١، ص ١٦، ح ٣٣٩، ص ٦؛ ج ٥، ح ٥٤١، ص ١٠

  ٦، ح ١٢٠، ص ٥. ھمان، ج  ٣
٤
، ح ٢٥١، ص ٧و  ٦، ح ١٨٨و  ١٨٧، ص ٩، ح ١٤٣، ص ٩، ح ٧٧، ص ٢؛ ج ٤و  ١، ح ٣٨، ص ١ج  ھمان،.  

، ص ٣، ح ٣٣٠ص ٢، ح ٣٢٧، ص ٣و ٢و ١، ح ٣٢٣، ص ٢، ح ٣١٥، ص ١٢، ح ٣٠٤، ص ١، ح ٢٦٦، ص ٩
، ٢٣٧و  ٢٣٦، ص ١، ح ١٣٨، ص ٦، ح ١٢٣، ص ٣، ح ٣٦، ص ٣؛ ج ١، ح ٣٥٨، ص ٧و ٦، ح ٣٤٦و  ٣٤٥

، ص ٥، ح ٣، ص ٤؛ ج ١٨، ح ٤٤٦، ص ٣، ح ٣٠٨ص  ٨، ح ٢٦٩، ص ٢، ح ٢٦٤، ص ١٠، ح٢٣٨، ص ٧ح 
، ص ٥، ح ٥٣٦، ص ٦.  ٥و  ٣، ح ٥٠٣، ص ٢، ح ٥٠٢، ص ٣، ح ٥٠١، ص ٥؛ ج ٧، ح ١٤٧، ص ٢، ح ٦٢

، ح ٢٩٤، ص ٥، ح ٢٩٣، ص ٦، ح ٢٤، ص ١٢، ح ٢٠ص  ،٦ج؛ ٤، ح ٥٥٢، ص ٢، ح ٥٤٩ص ، ٤، ح ٥٤٤
، ص ١٤ ح ،٤٣٣ ص، ٦و ٥، ح ٣٨٥، ص ١٦و ١٥و  ١٠و ٩و  ٨، ح ٣٥٥تا  ٣٥٣، ص٢، ح ٣٢٢، ص ١١

، ص ٣و ٢و ١، ح ٢٣٣، ص ١٢، ح ٥٣٢، ص ٦، ح ٥٢٩، ص ٧، ح ٤٩٠، ص ١٠، ح ٤٨٩، ص ١١، ح ٤٨٠
، ٢٧٧، ص ٣٦٢، ح ٢٥٤، ص ٣٠٤، ح ٢٣٢، ص ٨؛ ج ١٧، ح ٥٤٠، ص ١٣، ح ٥٣٩، ص ٩و  ٨و  ٧، ح ٥٣٤

  ، ٥٤٢، ح ٣٤٤و  ٣٤٥، ص ٤٣٣، ح ٢٨٨، ص ٤١٩ح 
  ٤، ح ٢٩٣، ص ٦. ھمان، ج  ٥
، ٢؛ ج ٥، ح ٤٣٧، ص ٤و ٣و  ٢و  ١، ح ٣٩٣،  ص ٦، ح ٩٣، ص ٣، ح ٤٢، ص ١، ح ٣٤،ص ١ج  ھمان،.  ٦

، ح ٢١٣، ٣، ح ١٩٧، ص ٤و  ٣، ح ١٨٧و  ١٨٦، ص ٢ ، ح١٨٤، ص ١٤و  ١٠، ح ١٨١، ص ٢، ح ١٢٢ص 
، ص ١، ح ٤٧٢، ص ٣و ٢، ح ٤٠٢، ص ٣، ح ٣٣٠، ص ١٦، ح ٣١٢، ص ٦، ح ٣٠٨، ص ٣، ح ٢٦٧، ص ٣

، ح ٦٢٢، ص ١، ح ٦١٩، ص ٣، ح ٦١٠، ص ١٤، ح ٥٢٩، ص ٧و  ٤و  ٣، ح ٥٠٨و  ٥٠٧، ص ١٤، ح ٤٩٣
و  ٦و  ٢و  ١، ح ١٢١تا  ١١٩، ص ٧، ح ٢٣، ٩ ، ح٢٢، ص ٣، ؛ ج ١٩، ح ٦٥٦، ص ٤.  ٣، ح ٦٢٩، ص ١٢
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٥٥ 
 

  اي از روایات: نمونه   

 الم علیه صادق امامدارد فرشتگانى، عزّوجلّ خداى همانا! محمد ابا اى: فرمودند الس 

، درخت از را برگ، خزان باد که چنان ریزند؛ مى فرو ما شیعیان دوش از را گناهان      که

 ...1  

   انسان اعمال اخروي و دنیوي آثار به علم .16

 شده مطرح کافی کتاب در فراوانی روایات، آخرت و دنیا در انسان اعمال آثار با رابطه در

 غیبی امور به امام علم جزو را ها آن بنابراین برد پی آثار آن به توان نمی عادي علوم با که است

 2. کنیم می ذکر پاورقی در را بقیه نشانی و کرده بسنده روایات از نمونه یک ذکر به و آوریم می

                                                             
، ٢٣٩، ص ١١، ح ٢٠١، ص ٢، ح ١٧٣، ص ٧، ح ١٧٠، ٢، ح ١٦٩، ص ٣، ح ١٦٧، ، ص ٢، ح ١٢٧، ص ٨

، ١٣ف ح ٤١٦، ص ٢، ح ٤١٣، ص ٤ح  ٣٦٥، ص ١، ح ٣٠٢، ص ٢٢، ح ٢٥٦، ص ١٣، ح ٢٥٤، ص ١٢ح 
، ٤٦٨، ص ٤٧، ح ٤٦٤، ص ١٦، ح ٤٠٩، ص ١٢، ح ٤٠٨، ص ١، ح ٤٢، ص ٤؛ ، ؛ ج ١٠و  ٨، ح ٤٨٨ص 
، ح ٤٩، ص ٥، ، ؛ ج٨، ح ٥٨٩، ص ٧و ٦، ح ٥٨١، ص ٣، ح ٥٧٩، ص ٢، ح ٥٧٦، ص ١، ح ٥٧٢ص ٦ح 
، ص ٥، ح ١٥، ص ٤و  ٣، ح ١٣، ص ٦، ؛ ج ١، ح ٥٥٤، ص ١، ١٥٥، ص ٤و ٢و ٢، ح ١٦٣و  ١٦٢، ص ١٠
، ح ٥١١، ص ٥، ح ٥١٠ص ٣ ، ح٤٦١، ص ١٥، ح ٤٣٣، ص ٦، ح ٣٨٩، ص ١، ح ٢٩٢، ص ٧و  ٦، ح ١٦
، ح ٤٣٦، ص ٢، ح ٤٠٩، ص ١، ح ٢٠١، ص ٧، ؛ ج ٩، ح ٥٤٥، ص ٦، ح ٥٤٤، ص ١، ح ٥٢٨، ص ١٥.  ١٤
 ،٣٠٤ ص، ٤٠٥و  ٤٠٣و  ٤٠٢، ح ٢٧٢، ص ٢٦٨، ح ٢١٨، ص ٦٢، ح ٩١ص  ،٨ ج،؛  ،١١، ح ٤٣٧ ،ص٥
  ، ٤٠٧ح

١
  ٤٧٠، ح ٣٤٠، ٨. ھمان، ج  

، ١٠٣، ص ٨و  ٧، ح ١٠٠، ص ٢، ؛ ج٥، ح ٣٧٣، ص ١، ح ١٩٤، ص ٧ ، ح٤٩، ص ٦، ح ٤٧، ص ١. ھمان، ج  ٢
، ص ١٨باب المصافحۀ، ح ١٨٣، ص ٣و  ٢و  ١، ح ١٧٩، ص ٣، ح ١٧٦، ص ١٠، ح ١٣٠، ص ٧، ح ١١٠، ص ٥ح 

باب ٢٠٠و ١٩٩، ص ٧، ح ١٩٨، ص ٥، ح ١٦٧، ص ١٤، ح ١٩٦، ص ٩. ٨، ح ١٩٤، ص ١، باب المعانقۀ، ح ١٨٣
، باب من ٢٠٥و  ٢٠٤، ص، ٩تا  ١باب اطعام المؤمن، ح  ٢٠٢و  ٢٠٠، ص ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١تفریج کرب المؤمن، ح 

، ص ٩، ح ٢٠٧، ٦تا  ٢، ح ٢٠٦، ص ١، باب فی الطاف المؤمن و اکرامھ، ح ٢٠٥، ص ٥و  ٤و  ١کسی مؤمنا، ح 
، ٦، ح ٣١٠، ص ٥، ح ٣٠٩، ص ٦، ح ٣٠٣، ص ٩، ح ٢٧٩، ص ٢١، ح ٢٧٣، ص ١٦، ح ٢٧٢، ص ٥، ح ٢٦٩
 ٣و  ١، ح ٣٥٦، ص ٤، ح ٣٤٧، ص ١٣، ح ٣٣٢، ص٧، ح ٣٣١،ص ١، ح ٣٢٩، ص ١٣، ح ٣٢٥، ص ١٥، ح ٣١٩

، ٤و  ٣و  ٢، ح ٣٦٦، ص ١، ح ٣٦٥، ص ٥، ح ٣٦٣، ص ٩و  ٨و  ٧و  ٦، ح ٣٦١و ٣٦٠، ص ١، ح٣٥٩، ص ٤و 
، ٤و  ٣ و ٢و  ١، ح ٤٢٦، ص ١٥، ح ٣٧٩، ص ٣، ح ٣٧٣، ص ١٢، ح ٣٧٢، ص١٥ ح ،٢٦٨ ص، ١، ح ٣٦٧ص 
، ح ٤٤٤، ص ٤، ح ٤٤٠، ص ١٠تا  ١، ح ٤٣٩و ٤٣٧، ص ١٣، ح ٤٣٦، ص ٢و  ١، ح ٤٢٨، ص ٨و  ٥، ح ٤٢٧ص 

، ح ٤٩٣، ص ٤و  ٣و  ٢و ١، ح ٤٥٢، ص ١، ح ٤٥١، ص ٣و  ٢و  ١، ح ٤٤٨و  ٤٤٧، ص٦، ح ٤٤٥ص  ٤و  ٢و  ١
، ص ١، ح ٥٣٥، ص ٣٥، ح ٥٣٤، ص ٣٠تا  ٢٥، ح ٥٣١، ص ١، ح ٥٠٦و  ٥٠٥، ص ١٢و  ١١، ح ٤٩٨، ص ٩

، ٥٤٦، ص ١، ح ٥٤٤، ص ١٢و  ١١و  ٩، ح ٥٤٣، ص ٤و  ٣، ح ٥٤١، ص ١٦و  ١٥، ح ٥٣٩، ص ٧و  ٥، ح ٥٣٦
، ص ٤تا  ١، ح ٥٥٥و ٥٥٤، ص ١٣تا  ١، ح ٥٥٤تا  ٥٥٠، ص ١١و  ٨، ح ٥٤٩، ص ٦، ح ٥٤٨، و ٥٤٧، ص ٤ح 

، ١٣و  ١٢و  ١١و  ١٠و  ٩و ٧و ٦و ٥و ٤و  ٢و  ١، ح ٥٧٣تا  ٥٦٨، ص ١٥تا  ١، ح ٥٦٨تا  ٥٦٤، ص ٢٣، ح ٥٦٣
، ص  ١٩و ١٧و  ١٦و  ١٥، ح ٦٢٣، ص ١٠، ح ٦٢٢، ص ٩و  ٨، ح ٦٢١، ص، ٣و  ٢، ح ٦٢٠، ص ١، ح ٦١٩ص 
، ص ٧، ح ٣٢١، ص ١١و ٩، ح ٧٢، ص ٣، ؛ ج ١٧، ح ٦٥٦، ص ٢٤و  ٢٣و  ٢٢، ح ٦٢٦، ص ٢١و  ٢٠، ح ٦٢٤
، ٤٣، ص ٢، ح ٥٤٠، ص٢و  ١، ح ٥٠٢، ص ٥، ح ٣ص ، ٤، ؛ ج٥، ح ٤٦٨، ص ٥و  ٤، ح ٤٢٩، ص ١٣، ح ٣٤٣

، ١٥٣، ص ٥، ح ٧٨، ص ١١، ح ٥٩، ص ٣، ح ٥٦ص ٦، ح ٥٤، ص ٥؛ ج ٢، ح ٥٦٧، ص ٩، ح ٤٤، ص ٧و  ٤ح 
، ص ٩، ح ٥٤٨، ص ٢، ح ٥٤٤، ص ٢و  ١، ح ٥٤٣، ص ٣، ح ٥٤١، ص ٢، ح ٣٣١، ص ١، ح ٢٢٩، ص ١٦ح 

و  ٢و  ١، ح ١١، ص ١٢و  ١١و  ١٠، ح ١٠، ص ٩و  ٨و  ٧و  ٦، ح ٩، ص ٦، ؛ ج ٣، ح ٥٥٢، ص ٨و  ٥، ح ٥٥٠
، ٧و ٥، ح ٣٠٠، ص ١١، ح ٢٩٤، ص ٢٠و  ١٨، ح ٢٩٩، ص ٧ح  ٢٩٧، ص ٢٥، ح ٢٩٣، ص١، ح ٥٢، ص ٤و  ٣

، ص ٦، ح ٣٩١، ص ١٢، ح ٤٣٧، ص ٢٣و  ٢٠و  ١٩و  ١٧و  ٢٦و  ١٤، ح ٤٣٤و  ٤٣٣، ص ٩و ٨، ح ٤٣٠ص 
، ١٠، ح٤٨٩، ص ٤، ح ٤٤٥، ص ٧، ح ٤١٤، ص ١٨تا  ١، ح ٤٠٢و  ٤٠٠، ص ٢٦و  ١٤، ح٣٩٩، ص ٦، ح ٣٩٧
، ح ٥٣٧، ص ٤، ح ٥٠٤، ص ٧، ح ٥٣١، ص ٥، ح ٥٢٥، ص ٧، ح ٥٢٠، ص ٦و٥، ح ٤٩٥، ص ٩، ح ٤٩١ص 
، ٤٣٤، ص ٥، ح ٤١٢، ص ٣و  ٢و و١، ح ٣٨٣، ص ٢، ح ٢٧٦، ص ١١و  ٩، ح ٢٧٣، ص ١، ح ٢٧١ص  ،٧ج، ١٧
  ٤٧٧، ح ٣٠٧، ص ٣١٥، ح ٢٣٥ ، ص٨؛ ج ٣ و ٢و ١ ح ،٤٣٧ ص، ٢ح 
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 ها) چهارچیز  السالم فرمودند: اگر چهارچیز شایع شود (همراه آن امام صادق علیه

شایع ، و هرگاه حکم بناحق، دا شودزلزله پی، گردد: هرگاه زنا شایع شددیگر پدیدار می

و هرگاه پیمان با کفارى که در پناه اسالم هستند شکسته شود (و ، بارد شود باران نمی

دست مشرکین افتد و بر مسلمین  ها رفتار نشود) حکومت به طبق مقررات با آن

  1شود. و هرگاه زکات داده نشد فقر و احتیاج پدیدار می، فرمانروایی کنند

 2 ...متبرك  هاي مکان و زمان خصوصیات به علم .17

ها در اعمال عبادي و  ها و زمان السالم در موارد متعددي از آثاري که مکان امامان علیهم

  باشد.  اند؛ که پی بردن به این آثار با علوم عادي ممکن نمی پرده برداشته، غیر عبادي بشر دارند

  اي از روایات: نمونه

هاي  هایی را قرار داده که بقعه ودند: خداوند در زمین بقعهالسالم فرم امام هادي علیه

ها به درگاهش دعا شود و او اجابت  خداوند دوست دارد در آن بقعه، شود مرحومات نامیده می

شود و اگر  هاي منتقمات گفته می ها بقعه که به آن، هایی قرار داده کند و خداوند در زمین بقعه

جا  کند و او آن مال را در آن خدا او را در آن بقعه گرفتار می کسی مال حرام به دست بیاورد

  3کند. خرج می

 کننده بر علم امام به امور غیبی  موارد کلی دیگر داللت .18

در روایات ، کند افزون بر موارد باال که به صورت موردي داللت بر علم امام به امور غیبی می

اي از علم را براي  ابعاد بسیار گسترده، عباراتهاي دیگري وجود دارد که ظاهر آن  کافی عبارت

  شود.  ها اشاره می گیرد؛ در ذیل به برخی از آن که امور غیبی را نیز در بر می، کند امام ثابت می

   علم پیامبر شریک امام. 18-1

 خدا رسول، آورد، وآله علیه اللَّه صلّى پیغمبر براى انار دوالسالم  علیه جبرئیل روزي

 على به را آن از نیمى، کرد از وسط نصف را دیگرى و خوردند را یکى وآله هعلی اللَّه صلّى

                                                             
١
  ٣، ح ٤٤٦. ھمان، ص  

٢
، ح ٥٠١، ص ٥، ح ٤٦٢، ص ٤و  ٣، ح ٤٣٤، ص ٥و  ٤، ح ٤١١و  ٤١٠، ص ١٥و  ١٣، ح ٤٠٩، ص ٤ج  ھمان،. 
، ٥٤١، ص ١؛ ح ٥٥٧، ص ١٤و  ١٣و  ١٢، ح ٥٥٦، ص ٣، ح ٥٥٨، ص ١، ح ٥٢٧، ص ٦و  ٥، ح ٥٢٦، ص ٦و  ٥

  ٩، ح ٢٦٦ص  ،٦ ج، ؛ ٧و ٦و  ٤، ح ٥٨٨، ص ٣و ٢و ١، ح ٥٨٦، ص ٢ و ١، ح ٥٦٣، ص ٣، ح ٥٥٤، ص ٧ح 
٣
  ١٥، ح ٥٣٢، ص ٦. ھمان، ج  
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 اى بهره آن از شما و است من مخصوص که بود نبوت اولى انار فرمودند: و دادهالسالم  علیه

  1هستی.  شریک من با آن در تو که بود دانش و علم انار دیگر اما نداري؛

 به را علمى هیچ خدا که دهد می توضیح ینچن را بودن شریکالسالم  علیه صادق امام

السالم  علیه على به علم را آن که داد دستور او به که آن جز نیاموخت وآله علیه اللَّه صلّى محمد

  3رسیده است.  ما به علم آن که فرمودندالسالم  علیه باقر امام و 2 بیاموزد

وآله آشکار کرده و  علیه هاللَّ از طرف دیگر خداوند متعال غیب را به پیامبر اکرم صلّى

داند و  منْ رسول؛ خدا غیب می  غَیبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَضى  فَال یظْهِرُ على  عالم الْغَیبِ«فرماید  می

و امام باقر  4»کسى را بر علم غیب خود آگاه نکند مگر پیغمبرى که مورد پسند او باشد

  5»محمد از پسندیدگان او بودخدا که  به«السالم فرمودند:  علیه

السالم نیز به امور غیبی  بنابراین با توجه به دو نکته مذکور امیرالمؤمنین و دیگر ائمه علیهم

  آگاه خواهند بود. 

  ها پرسش پاسخ همه آگاهی از و امور همه به امام علم احاطه. 18-2

 بگويجوا و مردم رجوع محل همواره پربرکتشان زندگی طول در السالم علیهم ائمه

 ذکرشده کافی کتاب در آن نمونه صدها که، اند بوده مختلفهاي  زمینه در مسلمانان هاي سؤال

 بدون را ها سؤال جواب بزرگواران معموال آن که است این دارد بیشتري اهمیتچه  آن است؛

 امور اصالح براى را بلندمرتبه کسى اگر خداى آمده روایت در دادند؛ می پاسخ تأملی هرگونه

 دلش را در حکمت هاى چشمه و دهد بسط می کار آن براى را اش سینه فرماید انتخاب دگانشبن

 خود این و 6ماند در نمی سؤالی هیچ پاسخ از، پس آن از که کند می الهام او به علمى و گذارد می

 ذیلهاي  عبارت با برخی از روایات که طور همان، ایشان باشد علم گسترة دهنده تواند نشان می

  کنند:  می داللت گستره این رب

 ...»املَا الْإِم زُبعی نْهع شَی ه ءرِیدخودش اگر نیست پوشیده امام بر چیز هیچ... ی 

   7»بخواهد؛

                                                             
١
  ٣.و ٢ و ١ ، ح٢٦٣، ص١ھمان، ج   

٢
  ١، ح ٢٦٣. ھمان، ص 

٣
  ٣، ح ٢٦٣. ھمان، ص 

٤
  ٢٧و  ٢٦. جن،  

٥
  ٢، ح ٢٥٦، ص١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد.  

ُ َعزَّ َو َجلَّ ِألُُموِر ِعَباِدِه َشَرَح َصْدَرهُ   َرهُ َو إِنَّ الَْعْبَد إَِذا اْخَتا. «... ٦ لَِذلَِك َو أَْوَدَع َقْلَبُھ َیَنابِیَع اْلِحْكَمةِ َو أَْلَھَمُھ اْلِعلَْم إِْلَھاماً   هللاَّ
  ١، ح ٢٠٣-١٩٨ھمان، ص » بَِجَواب...  َبْعَدهُ   َفلَْم َیْعيَ 

  ٣، ح٣٤٦. ھمان، ص  ٧
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»لِّمع لَمعأَنْ ی إِذَا شَاء ام1»داند می را آن کند اراده چیزي دانستن براي امام اگر، إِنَّ الْإِم . 

  : است شمرده امامت شرایط از را صفت این که تروایا ازاي  نمونه

 عنْ یسأَلُ أَرضه فی حجۀً لَایجعلُ اللَّه السالم علیه عبداللَّه أَبو قَالَ...  الْحکَمِ بنِ هشَامِ عنْ«

شَی قُولُ ءرِي لَا فَی2أَد« .  

 بپرسند او از چیزى که گذارد ینم زمینش در حجتى خدا...  :فرمودالسالم  علیه صادق امام

  . دانم نمی بگوید او و

داند  می کسانی مصداق را امام، کافی روایات که است علمی گستره همین خاطر شاید به

  :فرماید می و 3دادهها  آن از پرسش به دستور متعال خداي که

 4»از اهل ذکر بپرسید.  دانید تَعلَمونَ؛ اگر نمی ال کُنْتُم إِنْ الذِّکْرِ أَهلَ فَسئَلُوا«

، مردم همه احتیاجات به عالم را امام کافی نقل شده که در دیگري در همین راستا روایات

  کند: هاي ذیل از آن یاد می عبارت با و شمارد می قیامت تا

... ؛ آن چه از زمان خلقت  االدنْی تَفْنَى أَنْ إِلَى آدم اللَّه خَلَقَ منْذُ آدم ولْد إِلَیه یحتَاج ما« ... 

  5»آدم تا به آخر رسیدن دنیا مورد احتیاج اوالد آدم است 

چه فرزندان آدم از ابتداى دنیا  تَفْنَى؛ آن أَنْ إِلَى الدنْیا کَانَت منْذُ آدم ولْد إِلَیه یحتَاج ما« ... 

   6»احتیاج دارند. ، تا به آخر رسیدن آن

  7 »هرچه که مردم به آن احتیاج دارند، إِلَیه. . النَّاس یحتَاج ما کُلُّ« ... 

   8 »دارند احتیاج آن به مردم که چیزي إِلَیه. . ؛ هر النَّاس یحتَاج ء شَی ... کُلُّ «و 

  زمین وها  آسمان اخبار به علم. 18-3

 لْعرْشِ إِلَى ما تَحت الثَّرَى؛ما تَحت ا«به  عالم را السالم علیهم ائمه کافی روایات ازاي  دسته

 آن علت و 10کند می معرفی زمین وها  آسمان اخبار به عالم و 9»خاك زیر تا عرش زیر ازچه  آن

 علم که کند واجب شخصی را از فرمانبرى که آنست از واالتر، خداوند که کند می بیان چنین را

                                                             
  ٤، ح ٢٥٧؛ ص  ٣و ح  ٢ح ،  ١، ح ٢٥٨. ھمان، ص  ١
  ١، ح٢٢٧. ھمان، ص  ٢
٣
  ٩و  ٨و  ٧و ٦و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢١٠. ھمان، ص  

٤
  ٤٥. النحل،  

٥
  ١، ح ٣٠٤و  ٣٠٣، ص ١لکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد . ا 

٦
  ٢، ح ٣٠٤. ھمان، ص و  

٧
  ٥، ح ٢٤١. ھمان، ص  

  ١، ح ٢٣٩و  ٢٣٨. ھمان، ص  ٨
  ؛٢، ح ٢٧٢، ص ھمان.  ٩

  ٤، ح ٢٢٩ن، ص . ھما ١٠
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 شرایط از زمین نیز وها  آسمان اخبار از یبنابراین آگاه 1بدارد؛ پنهان او از را زمینش و آسمان

  باشد. می امامت

در چهار روایت نقل شده است و در یکی از ، که امام عالم به اخبار آسمان و زمین است این

ها عبارتی وجود دارد که برخی را بر آن داشته تا اخبار آسمان و زمین را منحصر به اخبار  آن

عبارت روایت در ذیل آورده و بررسی ، و علوم؛ بنابراین مربوط به دین بدانند نه همۀ اخبار

  شود.  می

ر أَتَرَونَ أَنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى افْتَرَض طَاعۀَ أَولیائه علَى عباده ثُم یخْفی عنْهم أَخْبا« ... 

الْع ادوم منْهع قْطَعی ضِ والْأَر و اتاومهِمالسیند اموق یها فمم هِملَیع رِدا ییم؛ آیا قبول   لْمِ ف ...

کنید که خداى تبارك و تعالى اطاعت اولیائش را بر بندگانش واجب کند و سپس اخبار  می

را نسبت به سؤاالتى که از ایشان -ها و زمین را از ایشان پوشیده دارد و اصول علم  آسمان

  »ها قطع کند؟ از آن - ایشان به همان است شود و قوام دین مى

 به ایشان دین ؛ علمی که قوام دینهِم قوام فیه مما علَیهِم یرِد فیما«از دیدگاه برخی عبارت 

تنها اخباري است که قوام دین ، چه نباید از امام مخفی بماند دهد که آن نشان می »همان است

ندارد ، همۀ علوم آسمان و زمین ربطی به وجوب اطاعت از امام وابسته به آن است و آگاهی از

کارآمدي ایشان در زمینۀ دین است؛ بنابراین علم و اخبار ، بلکه الزمۀ واجب بودن اطاعت از امام

آسمان و زمین که قوام دین مردم وابسته به آن است در اختیار امام قرار گرفته است نه همۀ 

  2 علوم و اخبار آسمان و زمین.

  بررسی این دیدگاه:

بلکه سه روایت دیگر ، اول: مستند علم امام به اخبار آسمان و زمین تنها این روایت نیست

ها نه تنها منحصر در علوم مربوط به دین نیستند  کند؛ آن نیز این علم را براي امام اثبات می

کند مثال در  و زمین می ها وجود دارد که داللت به همه علوم و اخبار آسمان بلکه عباراتی در آن

  فرمایند: السالم می امام صادق علیه، حدیث سوم از همین باب

 ... »نْهع بجحی ثُم ادبلَى الْعع دبۀَ عطَاع فْرِضنْ أَنْ یم هادببِع أَفأَر و محأَر و أَکْرَم اللَّه 

که  تر و مهرورزتر است بر بندگان خود از این تر و مهربان خشندهخَبرَ السماء صباحاً و مساء؛ خدا ب

                                                             
  ٦، ح ٤، و ح ٣، ح ٢٦٢و ٢٦١. ھمان، ص  ١
، ص ٤، ج ش١٣٨٧، چ اول: مؤسسۀعلمی فرھنگی دار الحدیث، . رک: مجموعۀ مقاالت فارسی کنگرۀ شیخ کلینی ٢

٤٥٠  
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از اخبار  شام و در حالی که او را هر صبح، ها واجب کند بر آن را خود گان بند یکی از اطاعت

  1». اطالع گذارد آسمان بى

  که در روایت فوق آمده مطالب ذیل قابل استفاده است: » هر صبح و شام«از عبارت 

 هر اشاره خواهد شد که دانش اضافه شده در -ر بحث افزایش علم امامد-زودي  به 

باشد؛ و بنابر تصریح روایات باب  غیر از علوم متعارف دینی می، شام به علم امام و صبح

تر از علم به هر حالل و  افزایش علم امام؛ علم افزوده شده در هر صبح و شام؛ کامل

 انبیاء علم، شود گشوده می امام به دیگر باب هزار آن باب هر از که علمی باب هزار، حرام

 زبور، انجیل، تورات، ابراهیم صحف علم و اسرائیل بنى گذشته دانشمندان علم و اوصیاء و

  باشد.  آینده میهاي  پیشامد به و علم  )جفر(موسی  الواح و

 وجوب ها و زمین ربطی به  که گفته شد آگاهی امام به همۀ علوم و اخبار آسمان این

طور که قوام دین به علم به احکام و  رسد زیرا همان اطاعت امام ندارد ناصحیح به نظر می

معارف دین بستگی دارد به علم به امور غیبی نیز وابسته است چرا که بیان امور غیبی از 

و روشن است  2، شود طرف امام باعث بیشترشدن ایمان و یقین مردم به امر امامت می

  آید.  شمار می ترین ارکان قوام دین به همکه امامت از م

 که قوام دین  فرض اثبات نشده مبتنی شده است: اول این استدالل مذکور بر دو پیش

هاي دیگر و دوم  تنها به علم احکام و معارف دینی گرفته شده نه همۀ اخبار و دانش

ف است در حالی السالم تنها بیان احکام و معار که تصور شده که شأن امامان علیهم این

توان وظایف امام را در آن خالصه  که بیان احکام و معارف حداقل وظیفه امام بوده و نمی

  کرد. 

 همان علم به احکام و معارف » ما فیه قوام دینهم«که منظور از  برفرض پذیرش این

 دینی باشد باز هم مراد از اخبار آسمان و زمین عام خواهد بود چراکه روایت فرمود امام

زمین  و آسمان اخبار، خدا، که به صورت عام گفته شد از دو علم برخوردار است اول این

 از که سؤاالتى به نسبت-علم را  که خدا اصول پوشاند و صورت دوم این را از امام نمی

  کند.  نمی امام قطع از -است همان به ایشان دین قوام و شود مى ایشان

                                                             
  ٣، ح ٢٦١، ص ١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد.  ١
  ١٣٢ص  ،٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، .  ٢
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الم در روایتی به ابوحمزه فرمودند: اى اباحمزه! هر یک از الس در همین راستا امام باقر علیه

گیرد. بنابراین شما که  شما که بخواهد چند فرسخى مسافرت کند براى خود راهنمائى می

 1براى خود راهنمایى طلب کن. ، هستی، هاى زمین تر از راه هاى آسمان ناآگاه نسبت به راه

  بهترین راهنماها خواهد بود. ، آگاهی دارد جا که امام به اخبار آسمان بنابراین از آن

هاي  راه، گوید مراد از آن می» هاي آسمان راه«مال صالح مازندرانی در توضیح عبارت 

  2توحید و عالم غیب است. ، اسرار آن، شناخت خدا

را در  کند که آن کالم لطیف و قابل توجهی را بیان می، مالصدرا در توضیح معنی آسمان

   آوریم. ذیل می

صورت ، هاي آن جا منظور از آسمان و راه چه باید دانسته شود این است که در این آن«

طبیعی آن نیست ... بلکه صورت باطنی غیبی آن است که با حواس ظاهري قابل درك نیست و 

  3»شود.  فقط با حواس اخروي باطنی درك می

  خدا علم دار خزانه امام. 18-4

ایی در  نمونه 4کنند؛ می معرفی خدا علم دار خزانه را ودخ السالم علیهم ائمه، کافی در روایات

  شود: ذیل آورده می

 علَى لَا أَرضه و سمائه فی اللَّه لَخُزَّانُ إِنَّا اللَّه و  ع جعفَرٍ أَبو لی قَالَ قَالَ کُلَیبٍ بنِ سورةَ عنْ

   5 .علْمه علَى إِلَّا فضَّۀٍ علَى لَا و ذَهبٍ

 که آن نه، زمینش و آسمان در خدائیم دار خزانه ما که خدا به: فرمود السالم علیه باقر امام

 . هستیم علمش دار خزانه بلکه، باشیم نقره یا دار طال خزانه

  در توضیح روایت فوق به بیان ذیل توجه فرمائید:

 حقایق و آسمانیهاي  لوح در شده نوشته علوم دار خزانه، آسمان در دار خدا خزانه از منظور

 موجود علوم دار خزانه، زمین در خدا دار خزانه از و منظور ها؛ آن و احوال مالئکه، آسمانی اجرام

                                                             
١
  ١٠، ح ١٨٥و  ١٨٤، ص ١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد.  

٢
  ١٧٧، ص ٥اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی محمد صالح مازندرانی، .  

٣
  ٥٥٠، ص ٢، ج شرح اصول الکافیشیرازی،  محمد الدین صدر.  

، ١، ھمان، ج ٤ح  ،٢٠٨، ص ١، ھمان، ج ٥و  ٤و  ٣و  ١، ح ١٩٣و  ١٩٢، ص ١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد.  ٤
  ، ح ٦، ص ٢، ھمان، ج٦، ح ٢٦٩ص 

  ٢، ح ١٩٢، ص ١ھمان، ج .  ٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٦٢ 
 

 است احتمالی سه از یکی بیان این، باشد می گیاهان وها  جماد حقایق و شده نازلهاي  کتاب از

  1است.  داده مذکور حدیث توضیح در مجلسی عالمه که

  رسل و انبیا، مالئکه همه هاي دانش به علم. 18-5

 بنابراین 2شود؛ معرفی می و پیامبران مالئکه همه دانش به عالم اي از روایات امام در دسته

(البته به غیر از نبی اکرم  بود؛ اي خواهد مالئکه و رسول، نبی هر از بیشتر امام آگاهی

 این پروردگار به«...  :فرمود عیلاسما در حجر السالم علیه صادق امامکه  چنانوآله)  علیه اهللا صلی

 را چیزى و داناترمها  آن از من که دادم مى خبرها  آن به بودم مى خضر و موسى با من اگر، کعبه

 از که مردى جواب درالسالم  علیه باقر امام و 3... »، دادم مى گزارش ایشان به، نبودها  آن نزد که

 چه مرد این دهید گوش« :فرمود کرد سؤال رانپیغمب از بعضى یا امیرالمؤمنین بودن تر عالم

سلم  وآله علیه اللَّه صلّى محمد براى را پیغمبران همه علم خدا: گویم می او به ... من !!گوید؟ می

 من از او باز، داد السالم تحویل علی علیه امیرالمؤمنین به را همه حضرت آن و کرد جمع

 که اینست من سخن معنى که فهمدنمی و( انپیغمبر از بعضى یا است أعلم على که پرسد می

  4. )دانست می تنهائى بهالسالم  علیه على، دانستند می پیغمبران همه راچه  آن

  امام علم افزایش. 18-6

و برخی  6، و شب جمعه 5شب قدر هر در امام علم شدن افزوده به کافی روایات برخی از

 8، هرساعت در ها به افزایش ي از آنا دسته و 7، روز و شب هر در دیگر به افزایش علم ایشان

 کردند می و تأکید 9دانسته دیگرشان علوم از تر کامل را علم اینالسالم  علیه ائمه و کند می داللت

   10شود.  می تمام ما علم نشود افزوده ما دانش به اگر که

  :روایات ازاي  نمونه

                                                             
١
قولھ علیھ السالم: لخزان هللا في سمائھ و أرضھ، أي خزنة العلوم المكتوبة في األلواح السماویة و العلوم الكائنة في  . 

و أحوالھم، و حقائق ما في األرض من  األرض من الكتب المنزلة، و خزنة علوم حقائق األجرام السماویة و المالئكة
الجمادات و النباتات و أحوالھا، أو المراد: نحن الخزنة من بین أھل السماء و أھل األرض أو نحن المعروفون بذلك عند 

  )٣٤٧ص  ٢مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ،مجلسی باقر محمد(أھلھما. 
 ٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢٢٥ - ٢٢٣؛ ص١، ح ٢٣٨ص  ؛ ٨ح ، ١٤٧ص  ،١ج  الکافی، ،یعقوب ابن محمد.  ٢

  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح٢٥٦و  ٢٥٥؛ ص ٧و 
٣
  ١، ح ٢٦١و  ٢٦٠ص  ،ھمان.  

٤
  ٦، ح ٢٢٣و ٢٢٢. ھمان، ص  

٥
  ٨ و٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١ ح ،٢٥٢ تا ٢٤٢ ص ھمان،.  
  ٣و ١، ح ٢٥٤و ٢٥٣، ص ھمان. ٦ 

٧
  ١ ح ،٢٤٠ تا ٢٣٨ ص ھمان،.  

٨
  ٤و  ٣، ح ٢٢٥و  ٢٢٤ص  ھمان،.  

  ١، ح ٢٤٠تا  ٢٣٨؛ ص ٤و٣، ح ٢٢٥و ٢٢٤. ھمان، ص  ٩
َة ع َیْزَداُدوَن فِي لَْیلَِة الُْجُمَعِة ، ح ٢٥٤و ٢٥٣. ھمان، ص  ١٠ َة ٢٥٥و ٢٥٤؛ ص ٣، َباٌب فِي أَنَّ اْألَئِمَّ ، َباُب لَْو َال أَنَّ اْألَئِمَّ

  ٣و  ٢ و ١، ح  ع َیْزَداُدوَن لََنفَِد َما ِعْنَدُھمْ 
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 سروري و شادى جمعه شب هر در ما براى ... :فرمودند مفضل بهالسالم  علیه صادق امام

، شود جمعه شب چون: فرمود چیست؟ سرور آن، دهد افزایش را آن خدا: کردم عرض. است

، آئیم ایشان می با نیز ما آیند و خدا می عرش به السالم علیهم ائمه و وآله علیه اللَّه صلّى پیغمبر

 نباشد چنین اگر و شدبا شده استفاده که علمى با مگر، بازنگردد هایمان بدن به ما ارواح پس

  1شد.  می تمام ما علم

  شدن علم امام به بیان ذیل اشاره کرد.  توان در توضیح تمام می

 که است خداوند به مخصوص علم مذکور روایت در) مستفاد( شده استفاده علم از منظور

 قسم این و اگر کند می آشکار زمین روي در اش خلیفه براي حکمت اساس بر و مصلحت به بنا

   2شد.  خواهد و تمام قطع آن به نسبت امام علم نکند آشکار را

، است تنافی در گذشته احادیث با روایات از گروه این که رسد می نظر به اول نگاه در

 به ایشان علمکه  این با چگونه، شدن علم امام اضافه و حادث که شود می مطرح سؤال این چراکه

 و مرگ به عالم، باشند آگاه حوادث از، باشند الهی علم ارد خزانه، باشد داشته احاطه چیز همه

 علم گسترهکه  این است؛ خالصه سازگار... و آگاه باشند زمین وها  آسمان از اخبار و بوده میرها

  . ندارد معنی آن به شدن و اضافه گیرد میبر در را امور همه مذکور

 این و نیست؛ کار در تناقضی که شود می روشن، در خود این روایات تأمل اندکی با ولی

- تصریح می 3روایات این چراکه، کنند می اثبات را گذشته روایات از تر وسیعاي  دامنه احادیث

  کنیم:  می ذکر راها  آن ذیل در که استهایی  علم از تر کامل، شده افزوده علمکه  این به کنند

  . شود می گشوده امام به گردی باب هزار آن باب هر از که علمی باب هزار ازتر  کامل. یک

  دارند.  احتیاج آن به مردم هرچه به از علمتر  کامل و و حرام حالل هر علم ازتر  دو. کامل

، تورات، ابراهیم صحف، اسرائیل بنى گذشته دانشمندان، اوصیاء، انبیاء از علمتر  سه. کامل

  4. موسی الواح و زبور، انجیل

 از بعد وآله علیه اهللا صلی احوال پیامبر اکرم، آینده پیشامدهاي به علم ازتر  کامل. چهار

 فاطمه مصحف( کنند می فرمانروایی زمین در که پادشاهانی و اسم پیامبر ذریه احوال، وفاتش

  .)علیهاالسالم

                                                             
١
  ٢، ح ٢٥٤. ھمان، ص  

٢
  ٢٥و  ٢٤، ص ٦اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی  ،مازندرانی صالح محمد.  

  ١، ح ٢٤٠تا ٢٣٨ ص ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب، الکافی ٣
٤
  ٤و  ٣، ح ٢٢٥و  ٢٢٤ ھمان،.  
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باالخره این علم چیست که اگر اضافه ، هنوز این سؤال باقی است که، ها با همۀ این حرف

  شود؟ علم امام تمام می، نشود

جا  در این 1اند. کرده مطرح را متعدديهاي  احتمال باره این در کافی کتاب دهندگان شرح

 کنندة روایات تبیین بیشتري با سازگاري و رسد می نظر به از بقیهتر به که شود می ذکر احتمالی

  متعال دارد.  خداي علم

 و مالئکه متعال خداوند که است قطعی و محتوم علم، اول قسم 2، است گونه دو الهی علم

 علم این و مقتضاي است رسیده امام بهها  آن از و، ساخته آگاه آن به را رسوالنش و پیغمبران

 خدا است که غیرمحتوم علم، دوم قسم ندارد؛ راه آن در و تغییري و تبدیل افتد می اتفاق حتما

، شود حاصل بداء در آن هرگاه و وجود دارد آن در تغییر احتمال داده و اختصاص خودش به

  4افزاید.  می ایشان علم به و 3سازد می آگاه آن از را امام خداوند

   5 د.پذیری می روایات مطرح کرده و رمالصالح مازندرانی همین احتمال را با تکیه ب

، داند عالمه مجلسی این علم را غیر از علوم دینی و علومی که مردم به آن احتیاج دارند می

داند که بنابه عبارت برخی روایات براي امام از طرف خدا بسط داده  میبلکه آن را همان علمی 

علمى که براى ائمه گشوده و «فرماید:  باره چنین می شود. ایشان در این شود و امام عالم می می

پرسند؛ زیرا امام احکام  شود غیر از امور دینى و مطالبى است که مردم از امام می گرفته مى

چه در حدیث است که ممکن  چنان، داند احتیاج مردم را همیشه می دینى و سؤاالت مورد

پس مقصود علوم دیگري است غیر از ، دانم نیست از امام چیزى بپرسند و او بگوید نمی

هاى قدر و جمعه براى امام  روز و شب احتیاجات مردم و همین علوم است که در هر شبانه

  6»شود. حاصل مى

آید همان الهاماتى  به روز و ساعت به ساعت براى امام پدید مىبنابراین شاید علمى که روز 

شود و  است که از نظر مسائل روز و مقتضیات زمان از جانب خداى متعال به قلب امام افاضه مى

یابد و دستور  تفصیل مطالبى را که از پیغمبر و امام سابق به صورت سربسته گرفته است در می

                                                             
١
–رآنی، شرح الکافی مازندصالح  محمد؛ ١٨،ص ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج  ،مجلسی باقر محمد.  

  ٥٥٤، ص ٣الوافی، ج محسن فیض کاشانی، ، ٣٨٧، ص ٥اصول و الروضھ، ج 
٢
  ٤و  ٣و  ٢، ح ٢٢٦و  ٢٢٥؛ ص ١٤و  ٨و  ٦،ح ١٤٨و  ١٤٧، ص ١الکافی، ج  ،یعقوب ابن محمد . 

٣
  ٢، ح ٢٥٦؛ ص ١، ح٢٢٥. ھمان، ص  

  ٢٠٨تا  ٢٠٦، ص ٤، ج ی، شرح اصول الکافیزراصدر الدین شی . برای اطالع بیشتر ر ک، ٤
  ٣٨٨و  ٣٨٧، ص ٥اصول و الروضھ، ج –شرح الکافی  مازندرانی صالح محمد.  ٥
  ١١٠، ص ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، .  ٦
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در تأیید این  1کند.  ه را در هر ساعت و هرروز دریافت میعلوم و قوانین تصویب شد ياجرا

  توان به روایت ذیل اشاره کرد. مطلب می

فرمایند: همانا هرسال در شب قدر تفسیر و تبیین امور بر ولى امر  السالم می امام باقر علیه

دستور السالم درباره کار خودش چنین و چنان  شود. در آن شب امام علیه زمان) نازل مى (امام

و عالوه بر این براى ولى ، شود گیرد و در رابطۀ با امور مردم نیز به چنین و چنان مأمور مىمی

امر (امام معصوم زمان) در هرروز علم مخصوص و مکنون و عجیب خداى عزوجل پدید 

هاي  و اگر درخت«شد؛ سپس این آیه را خواند  طور که در شب قدر نازل مى گردد؛ همان مى

ها همه  (این، قلم شود و دریا براي آن مرکب گردد و هفت دریاى دیگر بدان بپیونددروي زمین 

  3». 2شود ولی) کلمات خدا تمام نشود تمام می

تواند جواب سؤال مذکور باشد که گمان نکنید که وقتی  می اشتسهاد حضرت به آیۀ فوق

معنی است چرا که کلمات علومی بسیار وسیع براي امام بیان شد دیگر اضافه شدن علم امام بی 

هر چند آن مخلوئق امام  -باشد و هر قدر هم گسترة علم مخلوق گسترده باشد  می خدا ناتمام

باز هم در برابر علم خدا ناچیز است و اگر خداوند متعال بخواهد با فضل خویش به علم  -باشد 

  افزاید. می او

 امام م متعارف غیرغیبیِعلوبخش دوم: 

الم در موارد گوناگون از آگاهی خود از علوم متعارف بشري پرده الس امامان علیهم

طب و ... قرار دارند که در ، نجوم، تاریخ، هایی مانند علوم دینی اند؛ در این راستا دانش برداشته

  هاي این علوم اشاره شده است.  روایات بسیاري به دقایق و پیچیدگی

جا منعکس  در این، روایات کافی گردآوري کنیمدر این زمینه از ایم  چه را که توانسته ما آن

  داریم.  کرده و نشانی روایات آن را بیان می

  علوم دینی .1

  اخالق و احکام اسالمی ، علم به عقاید .1- 1

                                                             
  ٣٢٦، ص ١،ج علمیۀ اسالمیھ  ترجمۀ مصطفوی،چ اول،تھران: کتابفروشی–. ر ک: جواد مصطفوی،اصول کافی  ١
  ٢٧مان؛ . لق ٢
٣
  ٣، ح ٢٤٨ ص ،١ ج ،الکافی ،یعقوب ابن محمد.  
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 داللت آن بر روشنی به کافی روایات و رود می شمار به امت اعلم حیطه سه این در امام

  1کنند. می

 قسمت که است؛ به طوري مطلب این مؤید، هروض و فروع، اصول به کافی کتاب تقسیم

 احکام مباحث بر مشتمل فروع و قسمت اخالقی و اعتقادي هاي بحث بر مشتمل و روضه اصول

  . اند شده بیان السالم علیهم اطهار ائمه طرف از که باشد می شرعی تکالیف و

 روایاتی بر مشتمل را کتاب این، کافی مقدمه در کلینی مرحوم خود ها این از گذشته

  2کند. می کفایت آن به و عمل دین علم آوردن دست به براي که داند می

هاي  فرقه پیروان با مباحثه در السالم علیهم ائمه پشتوانه چنین دانشی بود که به واقع در

 و امام در 3کردند می اعتراف، امام علم وسعت به مخالفان که طوري به آمدند می فائق اسالمی

 ایشان علم در مقابل آنانکه  چنان گشتند؛ می پیروز دیگر ادیان دانشمندان ن وملحدا با مناظره

 داده آموزشها  آن از بعضی و 4گشتند می مسلمان نبودن معاند صورت در و کرده اظهار عجز

  5شدند.  می روانه خویش ملت سوي به اسالم مبلغ عنوان و به شده

و  کفر و ایمان و کتاب العشره کتاب در و غیره غضب، ریا، اخالص به مربوط روایات وجود

 اطهار ائمه که توسط است اخالقی دقیق نکته صدها نمایانگر، کافیهاي  کتاب دیگر

  . کند می حکایت اخالقی مباحث در بزرگواران آن علم از و شده بیان السالم علیهم

و  حرام و حالل هر به علم و 6کردند می معرفی حرام و هر حالل به عالم را ایشان خود

  . شمردند می مردم بر خدا و حجت امام شرایط از را اعتقادي مباحث

  :روایات از نمونه چند

 را امامت منصب که کسى: کردم عرض السالم علیه صادق امام به: گوید عبداالعلى 

 و حالل به راجع: فرمود اوست؟ رد بر دلیلى چه، کند می ادعا ناحق به و کرده غصب

  1... بپرسند او از حرام

                                                             
  ١، ح ٢٨٦؛ ص ٦، ح ٢٠٩ص  ھمان،.١ 

] من جمیع فنون علم الدین، ما یكتفي بھ المتعلّم، و یرجع إلیھ  . و قلت: إّنك تحّب أن یكون عندك كتاب كاف یجمع [فیھ ٢
لصحیحة عن الصادقین علیھم الّسالم و السنن القائمة الّتي المسترشد، و یأخذ منھ من یرید علم الدین و العمل بھ باآلثار ا

علیھا العمل، و بھا یؤّدي فرض ّهللا عّز و جّل و سّنة نبّیھ صلّى ّهللا علیھ و آلھ، و قلت: لو كان ذلك رجوت أن یكون ذلك 
تألیف  -و لھ الحمد -ھم... و قد یّسر هللاّ ] بمعونتھ و توفیقھ إخواننا و أھل ملّتنا و یقبل بھم إلى مراشد سببا یتدارك ّهللا [تعالى

  )٩، ص ١ما سألت، و أرجو أن یكون بحیث توّخیت.( ھمان، ج 
٣
  ٥٤٨، ح ٣٤٩؛ ص ٤٨٥، ح ٣١١؛ ص ٩٣، ح ١٢٠، ص ٨؛ ج ٥، ح٩٧ص ،ھمان . 

٤
؛ ص ١، ح ١٢٨؛ ص ٥، ح٨٠؛ ص ٤، ح ٧٩؛ ص ٣، ح  ٧٨؛ ص٢، ح ٧٤؛ ص ٢، ح٨٨،ص  ١. .ھمان ، ج 

  ٩٤، ح ١٢٢، ص ٨، ج ؛ ھمان٥، ح ٤٨١
  ١، ح٧٤و ٧٣، ص١. ھمان ، ج  ٥
  ٢، ح ٢٦٨، ص ١؛ ج ٦، ح ٢٤٢؛ ص٣، ح ٢٤٠؛ ص ١، ح ٢٣٩و  ٢٣٨. ھمان، ص  ٦
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 داشته و حالل حرام به علم باید امامت منصب مدعی که فهمید توان می مذکور حدیث از

  . بود نخواهد بیش دروغی ادعایش وگرنه باشد

 کالم علم از مطلب پانصد السالم علیه صادق امام از منى در: گوید حکم بن هشام 

 چنین تو: فرمودند امام، گویند مى چنان و چنین) عامه متکلمین( ها آن گفتم و پرسیدم

 از شما و شماست دست در حرام و حالل مسائل که دانم می من: گفتم من. بگو چنان و

 اى تو بر واى: فرمودند امام!! است؟ کالم علم ها این ولى داناترید آن به نسبت مردم همه

 مردم احتیاجات همه که دارد نمی مقرر حجتى خلقش براى تعالى و تبارك خداى هشام

  2.نباشد او نزد

 امام تسلط از، بود عصر خویش متکلمین از خود که حکم بن هشام روایت در این

 کسى خدا فرمایند می او استبعاد رفع براي امام و کند می تعجب اعتقادي مباحث بهالسالم  علیه

 آن به مردمچه  آن گوید؛ و تمام جواب او بپرسند هرچه از دهدکه می قرار مردم براي حجت را

 بشرهاي  احتیاج ترین از مهم صحیح اعتقاد یافتن که است روشن و باشد او نزد، دارند اجاحتی

  . باشد داشته کافی علم آن به باید و امام باشد می

ها حکایت  آگاهی امام از آن کافی از ها و امور مربوط به دین که روایات برخی از آموزه

  باشد: کند به قرار ذیل می می

 3احکام تبیین علت و فلسفه  

 4ها تر آن سنجش احکام و افعال عبادي با یکدیگر و تعیین افضل و مهم   

 5میزان ثواب اعمال و رفتارهاي انسان  

                                                             
١
ِ  َعْبدِ  ِألَبِي قُْلتُ : َقالَ  اْألَْعلَى َعْبدِ .   ِعي اْألَْمرِ  َھَذا َعلَى الُْمَتَوثِّبُ  ع هللاَّ ةُ  َما لَھُ  الُْمدَّ   الَْحَرامِ  وَ  اْلَحَاللِ  َعنِ  ُیْسأَلُ  لَ َقا َعلَْیھِ  اْلُحجَّ

  )٢، ح ٢٨٤، ص ھمان(...َقالَ 
٢
   ٥، ح ٢٦٢. ھمان، ص  

 ص و ١٣ ح ٣٩٦ ص و ٧ ح ،٢٣٥ ص ٣ و ٢ و ١ ح ،٨٥ و ٨٤ ص ،٧ ج ؛١ ح ،٢٤٣ و ٢٤٢ ص ،٦ ج ھمان،.  ٣
  ٧ ح ،٤٠٤

٤
 ١٩و ١٨و ١٧و  ١٦، ح ٢٠٤و  ٢٠٣، ص ١، ح ١٩٦، ص ٢، ؛ ج١٠ح ٣٥٣، ص ١، ح ٣٧، ص ١ج . ھمان،  

 ٥، ح ١٥١، ص ٢و  ١، ح ١٥٠، ص ١٤، ح ٤١، ص ٤، ح ٣٤، ص١، ح ٣٣، ص ٤، ؛ ج ٩، ح ٣٨٦، ص ٢٠و
 ٣٢و  ٣١، ح ٢٦٠، ص ٣٠و  ٢٩و  ٢٨، ح ٢٥٩، ص ٢٥، ح ٢٥٨، ص ٢٣، ح ٢٥٧، ص ١٥، ح ٢٥٥، ص ٦و 
، ٥٨٠، ص ٢٦، ح ٥٤٥،  ص١١، ح ٥٢٧ص ،١٠ ح ،٤٩١ ص، ٣و  ٢و  ١، ح ٤١٢، ص ٢، ح ٢٨١، ص ٣٤و 
و  ٢، ح ٥٣، ص ٥، ح ٣، ص ٥، ؛ ج ٥و  ٤، ح ٥٨٥، ص ٢و  ١، ح ٥٨٤، ص ٥و  ٤و  ٣، ح ٥٨١، ص ٢ح 
، ص ١، باب الربا، ح ١٤٤، ص ٦، ح ٩٤، ص ٢و  ١، ح٨٨، ص ٦، ح ٧٨، ص٩، ح ٥٨، ص ١، ح ٥٥، ص ٣

، ٥٤٣، ص ١، ح ٥٤١، ص ٣و  ٢و  ١، ح ٣٨٣، ص ٦، ح ٣٢٩، ص ١، ح ٣٢٨، ص ١٢، باب الھدیۀ ، ح ١٤٤
، ٤٣٧، ص٣، ح ٤٢٩، ص ١، ح٤٠٥، ص ١٠تا ١، ح ٤٠٥و ٤٠٢، ص ٦؛ ج ٤و ٢، ح ٥٥٢و  ٥٥١، صص ١ح 
  ، ٣١٢، ح ٢٣٤، ص ٨، ؛ ج ٧، ح ٥١٠، ص ١٢، ح ٤٨٢، ص ١٥ح 
٥
، ١، باب ثواب من کفن مؤمنا، ح ١٦٤، ص ١، باب ثواب من غسل مؤمنا، ح ١٦٤ص ١، ح ٢٢، ص ٣ج . ھمان،  

، ح ٦٥، ص ٥، ح ٦٣، ص ٣، ح ٥٧،ص ٤، ؛ ج ٣و  ٢و  ١، ح ١٧٤، ص ٧تا  ٣، ح ١٧٣، ص ١، ح ١٦٥ص 
، ص ١٣، ح ٢٥٥، ص ٢، ح ٢٥٢، ص ٦و  ٥و  ٤، ح ٢٤١و  ٢٤٠، ص ٢، ح ١٤٩، ص ٤، ح ٦٨، ص ١٧

، ص ١، ح ٥٤٨، ص ٣٤، ح ٥٤٧، ص ١، ح ٤٩٨، ص ٧و  ٦، ح ٤٨٠، ص ٣٥، ح ٢٦٠، ص ١٨، ح ٢٥٦
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 1آگاهی از حالل و حرام و معالم دینی اجنه  

 2ها ها و دفع آن تعیین بدعت  

 3تصحیح اعتقادات نادرست دینی رایج بین مسلمین  

 4دیگران پیروزي امام در مناظرات دینی با  

  .5علم تعبیر خواب  

  علوم قرآنی  .2- 1

 ائمه برايقرآن  6، بودند سنت و کتاب به امت ترین فرد آگاه السالم علیهم ائمه

 تأویل و 8شده عطاها  آن بهقرآن  تفسیر علم چنین و هم 7به ارث رسیده است، السالم علیهم

 9است. داده تعلیم امام به حضرت آن و وآله علیه اهللا صلی پیامبراکرم به متعال خداوند راقرآن 

 جز و ؛ الْعلْمِ فی  الرَّاسخُونَ و اللَّه إِلَّا تَأْوِیلَه یعلَم ما و« آیه در العلم فی راسخون مصداق بنابراین

 و 11باشد می السالم علیهم امام و پیامبر 10؛»دانند نمی راقرآن  تأویل علم در راسخون و خدا

 فراوانیهاي  نمونه کافی روایات در اند که کرده بیان راقرآن  آیات تأویل مختلف موارد در ایشان

 13دانند می راقرآن  و عام خاص، متشابه و محکم، منسوخ و ناسخ ایشان 12است. شده ذکر آن از

 15. دانند می امام مختص راقرآن  به نسبت علمی گستره این و 14دارند. خبر آیات باطن و از

، محکم، مقید، مطلق، عام، خاص، تأویل، تفسیر، باطن، لسالم ظاهرا بنابراین ائمه علیهم

  دانند.  را میقرآن  ناسخ و منسوخ، متشابه

                                                             
، ٥ج ، ؛ ٣، ح ٥٨٥، ٢و  ١، ح ٥٨٣ص ١٠و  ٩و  ٨و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٥٨٢ا ت ٥٨٠، ص ٢و  ١، ح ٥٧٩
  ، ٢، ح ١٢٨، ص ٤، ح ٤٨، ص ٩و ٨، ح ٨، ص ٦، ح ٤ص 

  ٦و ٥و  ٣و  ١، ح ٣٩٧ – ٣٩٤، ص ١. ھمان، ج  ١
، ص ٨؛ ج ٤، ح ١٤٦،ص ٤؛.ج ٣، ح ٤٥٣و ص  ٥، ح ٤٢١وص  ١٢، ح ٤٥، ص ٣؛ ج ٥، ح ٥٤. ھمان، ص ٢

  ٢١، ح ٦٣-٥٨
٣
، ص ٨تا  ١، باب النھی عن الجسم و الصورۀ، ح ١٠٦تا  ١٠٤، ص ١٢تا  ١، ح ١٠٤تا  ١٠٠ص ، ١. ھمان، ج  

  ، ١، ح ١٤٣ص ، ٤، ح ١٢٦، ص ٣و  ١، ح ١٢٥، ص ٩، ح ١١٨، ص ٨، ح ١١٧، ص ٦تا  ١، ح ١٠٨و  ١٠٧
٤
، ح ٤٨١، ص ١٠، ح ١٢٨، ص ٥، ح ٩٧، ص ٢، ح ٨٨، ص ٥و ٤و  ٣و  ٢و ١، ح ٨٨تا  ٧٢، ص ١ج . ھمان،  

، ص ٥٠١، ح ٣١٧، ص ٤٨٥ف ح ٣١١، ص ٣٩٨، ح ٢٧٠، ص ٩٤، ح ١٢٢، ص ٩٣، ح ١٢٠، ص ٨؛ ج٥
  .١، ح ٢٣، ص ٥ج ، ٥٤٨، ح ٣٤٩

  ، ٥٣٠و  ٥٢٩، ح ٣٣٦، ص ٥٢٨و  ٥٢٧، ح ٣٣٥ص ، ٤٤٨و  ٤٤٧و  ٤٤٦، ح ٢٩٢و  ٢٩١ص ، ٨ . ھمان، ج، ٥
٦
  ٨، ح ٥٣١؛ ص ٥، ح ٥٣٠و  ٥٢٠، ص ١. ھمان، ج  

  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢١٥و  ٢١٤. ھمان، ص ٧
٨
  ١، ح ٦٤-٦٢؛ ص ٣، ح ٢٢٩. ھمان، ص  

٩
  ١، ح ٦٤-٦٢، ص ١و ھمان، ج  ١٥، ح ٤٤٢، ص ٧. ھمان، ج  

١٠
  ٧. آل عمران؛  

  ٣و  ٢و  ١، ح ٢١٣، ص١. ھمان، ج  ١١
  ٣٩٧،ح ٢٦٩، ص ٨. ھمان، ج  ١٢
١٣

  ٦، ح ٣٥٨، ص ٥و ھمان، ج  ١، ح ٦٤-٦٢، ص ١. ھمان، ج  
١٤

  ٤، ح ٥٤٩، ص ٤. ھمان، ج  
١٥

آن  . شاید بتوان برخی از علوم قرانی امام را از مصادیق علم غیب بھ شمار آورد ولی باتوجھ بھ شفاف نبودن چیستی 
  کنیم. علوم برای غیر امام از پرداختن بیشتر بھ آن خود داری می
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طلبد که نوشته  اي را می ها با یکدیکر بحث جداگانه ها و فرق آن تبیین ماهیت این علم

هاي علوم  تابها باید به ک بنابراین براي اطالع کافی در مورد آن، حاضر چنین گنجایشی را ندارد

  قرآنی و تفسیر مراجعه کرد. 

  :روایات ازاي  نمونه

 ظاهر که کند ادعا تواند نمی کسى پیغمبر اوصیاء از بغیر: فرمودندالسالم  علیه باقر امام 

  1است.  او نزدقرآن  تمام و باطن و

 بیان از تبعیت گرو درقرآن  حقیقی فهم که شود می معلوم شده ذکر مطالب به توجه با

السالم  علیه محمدباقر امامچه  چنان باشد؛ می، آیات در تبیین و توضیح، السالم علیهم ئمها

و  شمرده هالکت مایه راقرآن  از - 2عامه مشهور و مفسرین محدثین از-قتاده  تفسیرهاي

 هم صورت این در که کنى؛ تفسیر خود پیش از راقرآن  اگر قتاده! اى تو بر واى«...  :فرمودند

 اى گرفته مردم از را تفسیر این اگر و، اى کشانده هالکت به را دیگران هم و اى گشته هالك خود

 ویحک« :فرمودند بعد و». اي انداخته هالکت به هم را ایشان و  اى رسیده هالکت به خود هم باز

 فهمد می کسى آن راقرآن  اهمان، قتاده اى تو بر واى بِه؛ خُوطب منْ الْقُرْآنَ یعرِف إِنَّما قَتَادةُ یا

  3.» شده است خطاب او به که

  هاي انبیاء گذشته علم به کتاب .3- 1

صورت کلی اطالع خویش از کتب انبیاء گذشته را خبر داده و  السالم گاه به امامان علیهم

هاي دیگر انبیاء گذشته را  زبور و کتاب، انجیل، صورت جزئی مطالبی از تورات گاهی مواقع به

  4کند.  ها حکایت می اند که به نوبۀ خود از علم ایشان به آن کتاب نقل کرده

  رویدادهاي گذشته  .2

معرفی  5»ما کان«امامان از حوادث گذشته اطالعات وسیعی داشتند و خود را عالم به 

   6اند که هیچ چیز از گذشته بر ما پوشیده نیست. اند و تصریح فرموده کرده

                                                             
ھُ  ع َجْعفَرٍ  أَبِي َعنْ  َجابِرٍ  َعنْ .  ١ ِعيَ  أَنْ  أََحدٌ  یعُ َیْسَتطِ  َما: قَالَ  أَنَّ  اْألَْوِصَیاءِ  َغْیرُ  َباِطنِھِ  وَ  َظاِھِرهِ  ُكلِّھِ  اْلقُْرآنِ  َجِمیعَ  ِعْنَدهُ أَنَّ  َیدَّ
  )٢، ح ٢٢٨، ص ١ج الکافی، یعقوب ابن محمد(
٢
  ٤٠٧، ص ٢٦مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، .  

٣
  ٤٨٥، ح ٣١١ص ، ٨ج  کلینی، الکافی، . محمد ابن یعقوب 

٤
؛ص ١، ح ٢٢٧؛؛ ص ٦و  ٤و ٣، ح ٢٢٦ - ٢٢٤؛ ص ٣، ح ١٧٠ - ١٦٩؛ ص ٢و ١، ح ١٥٤،ص ١. ھمان، ج  

، ٤٩٧و  ٤٩٦؛ ص ٥و  ٤،ح ١٣٨ص  ٣، ح ١١٧، ص، ٢؛ ج ٣، ح ٢٤٠؛ ص ١، ح ٢٣٣و  ٢٣٢؛ ص ٢، ح ٢٣١
  ٨و  ٤ح 

  ٢و  ١، ح ٢٦١و  ٢٦٠؛ ص ١، ح٢٤٠ -  ٢٣٨؛ ص ٤، ح ٢٢٩؛ ص ٨، ح ٦١،ص ١. ھمان، ج  ٥
  ٢و  ١، ح ١٩٧و  ١٩٦. ھمان، ص  ٦
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در عناوین  ها خبر داده است امام از آن، وایات کافیبرخی از رویدادهاي گذشته که در ر

  شود:  ه میذیل سامان داد

  عالم ذر .1- 2

هایی که  چندین روایت در کتاب کافی وجود دارد که از آگاهی امام از عالم ذر و عهد

که به ذکر  1دارد.  پرده بر می، خداوند متعال از ارواح شیعیان و ذریه حضرت آدم گرفته است

  شود.  ده مییک نمونه بسن

در ، خدا از شیعیان ما پیمان والیت گرفت«السالم فرمود:  اعین گوید: امام باقر علیه بکیر بن

 ها (روزى که همه بشر مانند ذره یعنى همان روزى که از ذره، که مانند موران ریز بودند حالى

  2»اقرار گرفت. وآله هعلی اللَّه صلّىمورچه بودند) پیمان گرفت و نیز به ربوبیت خود و نبوت محمد 

  آگاهی از کیفیت خلقت آسمان و زمین .2- 2

و ، السالم از کیفیت خلقت آگاهند در بسیاري از روایات کافی تصریح شده که امامان علیهم

هاي گوناگون را توضیح  هاي زمین و آسمان در دوره در این راستا روند آفرینش و دگرگونی

  3شود. ورقی ذکر میاند؛ که نشانی روایات مربوطه در پا داده

  ها کافران و ناصبی، مؤمنین، امامان، آگاهی از سرشت انبیاء .3- 2

مطلبی ، مؤمنین و کافران از آن آفریده شده، امامان، کیفیت خلقت و سرشتی که انبیاء

اند و حکایت از آگاهی آن  السالم آن را تبیین کرده است که روایات به یادگار مانده از ائمه علیهم

  کنند.  ه این امر میبزرگواران ب

در چندین روایت از کتاب کافی به این مطلب تصریح شده است که براي اجتناب از 

   4شود.  ها در پاورقی اکتفا می شدن کالم به ذکر نشانی آن طوالنی

  تاریخ زندگی گذشتگان .4- 2

هاي  هاي ایشان و سرگذشت عابدها و قاضی امامان از جزئیات زندگی پیامبران و امت

اند که در کتب روایی و از جمله کتاب کافی به یادگار  هاي بسیاري داده رائیل گزارشاس بنی

وآله  علیه اهللا شدن شرح حال گذشتگان به پیامبراکرم صلی کریم وحیقرآن  مانده است. اگر چه

السالم این اطالعات تاریخی را از کدام راه  که ائمه علیهم ولی این 5شمارد از اخبار غیبی می، را

                                                             
  ١، ح ١٢٢، ص ٦؛ ج ٣و  ٢و  ١، ، ح٦، ص ٢؛ ج٢، ح ٤٣٦و ص ٧٦، ح ٤٢٦. ھمان، ص  ١
٢
  ١، ح ٤٣٦، ص ١. ھمان،ج  

٣
  ٦٨و  ٦٧، ح و ٩٥و  ٩٤، ص.٨؛ ج ١، ح ٤٤، ص ٢. ھمان،ج  

٤
  ١ ، ح١٤؛ ص ٧و ٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٥-٢، ص ٢. ھمان،ج  

٥
  ١٠٢و یوسف؛  ٤٩و ھود؛  ٤٤. آل عمران؛  
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جا که احتمال دارد این آگاهی را از طریق مطالعه  زیاد روشن نیست؛ اما از آن، اند ب کردهکس

رو علم امام به تاریخ گذشتگان در گروه علوم غیر  از این، کتب گذشتگان بدست آورده باشند

  غیبی آورده شده است. 

جا  این در اینبنابر، طلبد می ینوشتۀ مستقل، وقایع تاریخی مذکور در روایات نمودنبیان 

  کنیم.  وار برخی از عناوین تاریخی آن اکتفا می تنها به بیان فهرست

  .1جزئیات زندگی حضرت آدم و فرزندان ایشان  

 2حضرت نوح و قوم ایشان.  زندگی ئیات جز  

 3فرزندان و قوم ایشان. ، حضرت ابراهیم زندگی جزئیات  

  .4جزئیات زندگی حضرت لوط و قوم ایشان  

 5حضرت صالح و قوم ثمود.  زندگی جزئیات  

 6فرزندان و قوم ایشان. ، حضرت یعقوب زندگی جزئیات  

 7اسرائیل.  هاي قوم بنی ها و قاضی عابد، قوم ایشان، حضرت موسی زندگی جزئیات  

 8حضرت حزقیل.  زندگی جزئیات  

 9حضرت داود و قوم ایشان.  زندگی جزئیات  

 10ن. حضرت دانیال و قوم ایشا زندگی جزئیات  

                                                             
، ٣٣١،ص ٦؛ ج ٤، ح ١٤٩، ص ٤؛ ج ١، ح ٤٤٠و ص  ٤، ح ٣٢٨و ٣٢٧ص  الکافی،،کلینی یعقوب ابن محمد.  ١

و  ٣٧٨، ص ٧؛ ج ٣و  ٢، ح ٥١٤و ص  ١، ح ٥١٣و ص  ٨، ح ٤٧٤و ص  ٢و  ١، ح ٣٩٤و  ٣٩٣و ص  ٢ح 
  ٤٢١، ح٢٨١تل ٢٧٩و ص  ٩٢، ح ١٢٠تا ١١٣،ص ٨؛ ج ٢و ١ح  ٣٧٩

٢
وص  ٢، ح ٣٨٩و ص  ٢، ح ٣٥٠،ص ٦؛ ج ٢و  ١، ح ٢١٣و ٢١٢ص  ٤؛ ج ١٢، ح ١٢٤، ص ٢. ھمان،ج  

و  ٤٢٨و  ٤٢٧و  ٤٢٦و  ٤٢٥و  ٤٢٣و ٤٢٢، ح ٢٨٥تا ٢٨١، ص ٨؛ ج ٤و ٣، ح ٣٩٥و  ٣٩٤و ص  ٤، ح ٣٩٠
  ٤٣٠و  ٤٢٩

 ١٢و  ١١و  ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢، ح ٢١١ - ٢٠٢،ص ٤؛ ج ٢و  ١، ح ١١١، ص ٣. ھمان،ج  ٣
؛ ج ٤، ح ٣٦و  ٣٥و ص  ٣، ح ٥، ص ٦؛ ج ١، ح ٤٧، ص ٥؛ ج ٧، ح ٤٢٨و ص ١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤و  ١٣و 
  ٥٩١و  ٥٩٠و  ٥٨٩و  ٥٨٨،ح ٣٩٤تا  ٣٩١وص ٥٦٠و  ٥٥٩، ح ٣٧٣تا  ٣٦٨و ص ٤٧٣، ح ٣٠٥،ص ٨

٤
  ٥٠٥ ، ح٣٣٠تا  ٣٢٧، ص ٨؛ ج ٦و  ٥، ح ٥٤٨ - ٥٤٤، ص ٥. ھمان،ج  

٥
  ٢١٤، ح ١٨٩تا  ١٨٧، ص ٨. ھمان، ج  

٦
؛ ج ١، ح ٢٨٧ص  ٦؛ ج ٥و  ٤، ح ٦٦٧و  ٦٦٦و ص  ٤، ح ٥٥٧و  ٥٥٦،ص ٢؛ ج ٥، ح ٢٣٢، ص ١. ھمان،ج  

   ٣٤٣، ح ٢٤٦و ص  ٢٣٨، ح ١٩٩، ص ٨
 ٤٨٢و ص  ٢،ح ٣٧٥و  ٣٧٤و ص  ١٢، ح ٢٦٣و ص  ٣٠، ح ٢٦٠و  ٢٥٩،ص ٢؛ ج ١، ح ٢٣١، ص ١. ھمان،ج  ٧

وص  ٤، ح ١٦٤و ص  ٩، ح ١٢١،ص ٣؛ ج ٦، ح ٦١٥و ص  ٧، ح ٤٩٧و ص  ٥، ح ٤٨٩وص  ٦ح ، ٤٨٣و 
 ١٣، ح ١٠٩، ص، ٥؛ ج٩و  ٨و ٥و  ٤و ٣، ح ٢١٤ - ٢١٣و ص  ١٣، ح ٦٤و ص  ٣، ح ١٥، ص ٤؛ ج ٨، ح ١٧٣

و  ٣٣،ص ٨؛ ج ٢، ح ٤١٠، ص ٧؛ ج ٦، ح ٣٢٦وص  ١، ح ٣١٠و ص  ١١، ح ٧و ٦، ص ٦؛ ج ٢، ح ٢٦٢و ص 
 ٣٨٤و ص  ٤٨١، ح ٣٠٩و  ٣٠٨و ص  ٩٨، ح ١٢٩و  ١٢٨و ص  ٥٢، ح ٨٨و ص ٨، ح ٤٩تا ٤٢و ص  ٦، ح ٣٤
  ٥٨٥. ٥٨٤، ح ٣٨٥و 

٨
  ٢٣٧،ح ١٩٩و  ١٩٨،ص ٨. ھمان، ج  

، ح ٤٠٥و ص  ٨، ح ٣٧٣تا ٣٧١،ص ٧؛ ج٣و  ٢، ح ٣٠٢و  ٣٠١، ص ٥؛ ج ٤، ح ١١٢و  ١١١، ص ٣. ھمان،ج  ٩
  ٢٤٠، ح ٢٠٠،ص٨؛ ج ٢١، ح ٤٣٢وص  ١،ح ٤٢١وص  ٣، ح٤١٤وص  ١١

  ٩، ح ٤٢٧تا  ٤٢٥،ص ٧؛ ج١١، ح ٢١٤، ص ٤؛ ج ١١، ح ٤٣٦و  ٤٣٥، ص ٢. ھمان،ج  ١٠
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 1حضرت سلیمان و قوم ایشان.  زندگی جزئیات  

 2حضرت الیاس.  زندگی جزئیات  

 3حضرت ایوب.  زندگی جزئیات  

 4حواریون و قوم ایشان ، حضرت عیسی زندگی جزئیات  

 5برخی از اقوام و پیامبران دیگر.  زندگی جزئیات  

  .6جزئیات زندگی اصحاب کهف  

 علم انساب و تبارشناسی .3

 7داند می را ها آن و پدر شیعیان اسم شود و می معرفی نژادها و انساب به عالم امام کافی؛ در

  8.است شده شمرده امامهاي  ویژگی از صفت این، روایات بعضی از و در

اي واقع  مباحثه، عصر ایشان هم نژادشناسان السالم با میان امام علیه، در برخی از مواقع

السالم به  رسید و گاه نیز امامان علیهم به پایان می، ل امامشد که با اظهار عجز آنان در مقاب می

  9فرمودند. طور جزئی و خاص نسب و نژاد برخی افراد را بیان می

 آگاهی از علم طب .4

السالم در موارد فراوان از آگاهی خود از امور مربوط به جسم انسان و بهداشت  ائمه علیهم

  اند.  برداشتهها پرده  او و راه درمان بسیاري از بیماري

 رنج ها را که آن مرضی السالم از درد و علیهم ائمه افتاد که دوستداران بسیار اتفاق می

یافتند و در  می و بهبودي کرده عمل ایشان دستورات به و کردند شکایت می به امام داد می

و احوال او را بررسی کرده ، کرد از آثار مرضی که در شخص مشاهده می، بعضی موارد امام

                                                             
١
و ص  ١١٤، ح١٤٤،ص ٨؛ ج ١، ح ٣٦٩، ص ٧؛ ج ٤، ح ٢٢٦و  ٢٢٥، ص ٦ج  ؛٦، ح ٢١٣، ص ٤. ھمان،ج  

  ٣٤٤، ح ٢٤٦
٢
  ١، ح ٣٦٦، ص ٦؛ ج ٢، ح ٢٢٧، ص ١. ھمان،ج 

  ٣، ح ٣٤٣، ص ٦ھمان،ج .  ٣
ص  ٣؛ ج ٣، ح ٥٠٢و ص  ٩، ح ٤٠٠،ص ١١، ح ٣١٩و ٣١٨ص ٢؛ ج ٤، ح ٤٢و ص  ٣، ح ٣٩، ص ١ھمان،ج  . ٤

 ١٠٣، ح ١٤١و  ١٣١،ص٨؛ ج ٣، ح ٤٣٤، ص ٧؛ ج ١٢، ح ٤و  ٣، ص ٦؛ ج ٧، ح ٥٤٢، ص ٥؛ ج ٣٧، ح ٢٦٠
  ٥٣٢، ح ٣٣٧و ص  ٥٢٦، ح ٣٣٢و ص  ٢٤٠،ح ٢٠٠و ص 

٥
، ص ٣؛ ج ١١، ح ٤٤٦و ص  ٢، ح ٣٦٥و ٣٦٤وص  ١٤ح  ،٣٣٣،ص ٢؛ ج ٨، ح ١٢و  ١١، ص ١. ھمان،ج  

؛ ٢، ح ٣٤٣وص  ١٢، ح ٢٢١، ص ٦؛ ج ١٠و  ٧، ح ٢١٤و ص  ٨، ح ٦، ص ٤؛ ج ٤١، ح ٢٦١و ص ٣٨، ح ٢٦٠
  ٥٩٦، ح ٣٩٥و  ٥٧٦، ح ٣٨١و ص  ٤٥و ٤٤، ح ٨٥و ٨٤،ص ٨؛ ج ٢، ح ٤١٤، ص ٧ج

٦
  ، ٥٩٥، ح ٣٩٥، ص ٨؛ ج ٢، ح ١١٣، ص ٥؛ ج ٣، ح ٧٣ص  ٢. ھمان، ج  

  ١، ح ٢٢٣؛ ص ٢و ح  ١، ح ١٩٧و  ١٩٦، ص ١. ھمان، ج  ٧
  ١١، ح ٥٠٩. ھمان، ص  ٨
  ٦، ح ٣٥٠ – ٣٤٨. ھمان، ص  ٩
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٣ 
 

به صورت ، و موارد دیگر، از روایات اکتفاهایی  نمونه ذکر نمودند. در اینجا بهداروئی را توصیه می

  شود: تیتروار گزارش داده می

 که داریم دخترى ما: کردم عرضالسالم  علیه صادق امام به: گوید مى صالح بن جمیل 

 دانه یک اندازه به را آن اینک و، آرى: فرمود. بیند مى کوزه یک اندازه به را ستاره

 را کافور و مرّ و صبر: فرمود. شده ضعیف چشمش]  است چنین[ کردم بیند. عرض مى

ما دستور حضرت را اجرا کردیم چشم دخترمان بهبودي ، بکش او چشم به مثل سرمه

  1. یافت

 علت  حضرت و شدم شرفیابالسالم  علیه صادق امام خدمت: گوید مى جعفى ابراهیم

 داروى از چرا: فرمود. کنم مى نوبه تب: کردم عرض ودنم را جویا شد؟پریده ب رنگ

 ناشتا و کن حل آب در خوب را آن و کن نرم را شکر کنى؟ نمى استفاده طیب مبارك

 من سراغ به تب دیگر و کردم را کار این من: گوید مى او. بنوش را آن هنگام شب و

  2نیامد. 

 درد  از و شد شرفیابالسالم  علیه صادق امام خدمت شخصى که کند مى روایت مردى

 کافور، صبر: غافلى دارو سه این از چرا: فرمود او بهالسالم  علیه حضرت. نالید مى چشم

  3. یافت بهبود و کرد استفاده داروها این از مرد آن مرّ؟ و

اي از موارد تشخیص  السالم چنان گسترده بوده که در پاره هاي پزشکی امامان علیهم آگاهی

هاي  گشت؛ به نمونه عصر ایشان می مرض و تجویز دارو از طرف امام موجب تعجب پزشکان هم

  ذیل توجه فرمایید. 

 نالیدم داشتم که دردى ازالسالم  علیه صادق امام به: گوید مى ما اصحاب از یکى .

 من: گوید مى او. بخور قند حبه دو رفتى خواب بستر در که هنگامى: فرمود حضرت

 پزشک ماهرترین که پزشکان از یکى براى را ماجرا این و یافتم بهبودى و مکرد چنین

 این! دانسته را درمان این کجا ازالسالم  علیه صادق امام: گفت او. کردم نقل بود ما شهر

 از یکى در را درمان این شاید که دارد هایى کتاب او که است بدان ما علم اسرار از

  4. باشد دیده خود هاى کتاب

                                                             
١
  ٥٨١، ح ٣٨٣،ص ٨. ھمان، ج  

  ٣٨٤، ح ٢٦٥. ھمان، ص  ٢
  ٥٨٠، ح ٣٨٣. ھمان،ص  ٣
  ٣٨٥، ح ٢٦٥. ھمان، ص  ٤
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 السالم مرا خواست  گوید: روزى هنگام نماز ظهر امام عسکرى علیه زنى نصرانى می گر

شود  هایى که زده مى دست من داد که آن را از رگ و رگى به، را بزن و فرمود: این رگ

دهد:  به من دستور می، ام تر از این ندیده با خود گفتم: امرى شگفت، شناختمنمی

که رگى را که  زدن نیست و دیگر این که وقت رگدر صورتى ، هنگام ظهر رگ بزنم

چون شب ، دهد. سپس فرمود: در همین خانه منتظر باش شناسم به من نشان می نمی

فرمود: ، بستم، سپس فرمود: ببند، باز کردم، مرا خواست و فرمود: خون را باز کن، شد

من ، نمرا خواست و فرمود: خون را باز ک، چون نصف شب شد، در همین خانه باش

بیشتر از بار اول در شگفت شدم ولى نخواستم از آن حضرت سؤال کنم. چون باز 

باز ، آن را بستم، سپس فرمود: ببند، بیرون آمد، خون سفیدى مانند نمک، کردم

بوکیل خرجش دستور داد سه اشرفى به من ، چون صبح شد، فرمود: در خانه باش

داستان را به او ، تیشوع نصرانى رسیدمبدهد. من گرفتم و بیرون آمدم تا نزد ابن بخ

گویى؟ در علم طب چنین چیزى  دانم تو چه می گزارش دادم. او گفت: بخدا من نمی

ام. من در این عصر کسى را از فالن مرد فارسى  سراغ ندارم و در کتابى هم نخوانده

ه کردم و به نزد او برو. من قایقى تا بصره کرای، شناسمها نمی داناتر به کتابهاي نصرانی

گفت چند روز به ، جا به شیراز نزد او رفتم و گزارش را براى او گفتم از آن، اهواز آمدم

، کنى گفت: امرى را که از این مرد نقل می، بعد از چند روز نزدش رفتم، من مهلت بده

  1حضرت مسیح یک بار در دوران عمرش انجام داده است. 

 براي و داده ارائه بیماري از خویش عصر هم هاي از پزشک متفاوت تشخیصی گاهی امام

 2.کردند میتجویز  دارو، آن و بر اساس ها ارائه آن مرسومهاي  روش با مخالف روشی معالجه

ولی دارویی که امام ، شد حتی در بعضی موارد داروي تجویز شده از طرف پزشک مفید واقع نمی

 اشاره ذیل روایت چند به توان می نمونه براي 3شد. پیشنهاد داده بود باعث شفا یافتن مریض می

   کرد:

                                                             
١
  ٢٤، ح ٤١٣و  ٥١٢ص ھمان،.  

  ٢٢٤ و ٢٢٣، ح ١٩٢و  ١٩١. ھمان، ص  ٢
  ١١، ح ٣٣٤، ص٦. ھمان، ج  ٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٥ 
 

 هاي شما درباره بالنگ چه  السالم از ابراهیم جعفري پرسید پزشک امام صادق علیه

کنم که آن  امام فرمود: من امر می، گویند: آن را ناشتایی بخورید گویند؟ او گفت می می

  1را بعد از غذا بخورید.

 حجامت درباره شما پیشینیان: فرمودالسالم  لیهع صادق امام: گوید مى ساباطى عمار 

 از است بهتر ناشتایى در حجامت که پنداشتند مى: کردم عرض داشتند؟ اى عقیده چه

 به بیشترى نیروى و کند مى عبور بیشتر رگها در خون، غذا بعد از، نه: فرمود. غذا روى

  2بخشد. مى بدن

 ها در مورد شام خوردن  هی پرسید پزشکعلی الل ابی السالم از علی بن امام صادق علیه

کنند؛ حضرت فرمود: ولی من به آن امر  گویند؟ او عرض کرد از آن نهی می چه می

   3کنم. می

اند و ایشان  السالم رجوع کرده برخی از موارد جزئی و شخصی که اصحاب به امامان علیهم

  باشد:  ست از قرار ذیل میاند و در کتاب کافی منعکس شده ا براي بیماران دارو تجویز کرده

قراقر معده (صداي ، 6ضعف معده، 5درد طحال (اسپرز) 4، براي درمان درد چشم و سر درد

هاي  ترك 11دندان درد. 10، سردي و رطوبت، 9سرفه 8، فساد معده 7، اشتهایی معده) و کم

 هاي سفید لکه 15، دل درد 14، قطع شدن عادت ماهانگی در زنان 13، شکستگی سر 12، پوست

کمبودن  1، صفراء و دم 20قطع نشدن خونریزي  19تب 18، خون دماغ 17، اسهال 16، روي پوست

  3و مشکالت جنسی.  2، اوالد

                                                             
١
  ٢، ح ٣٦٠و  ٣٥٩. ھمان، ص  

٢
   ٤٠٧، ح ٢٧٣،ص ٨. ھمان، ج  

  ١٠، ح ٢٨٩،ص ٦. ھمان،ج  ٣
  ٥٨٣، ح ٣٨٤و  ٣٨٣،ص ٨. ھمان، ج  ٤
٥
  ٢١٩، ح ١٩١و  ١٩٠،ص ٨؛ ج ١، ح ٣٦٥،ص ٦. ھمان،ج  

٦
  ٢٢٠، ح ١٩١،ص ٨. ھمان، ج  

٧
  ٣، ح ٤٢٦،ص ٦. ھمان، ج  

٨
  ٢، ح ٣٣٧ ھمان، ص .  

٩
  ٢٢٧، ح ١٩٣و  ١٩٢،ص ٨. ھمان، ج  

  ٢٢٨، ح ١٩٣. ھمان، ص  ١٠
  ٢٣١، ح ١٩٤. ھمان، ص  ١١
  ٢، ح ٥٢٣،ص ٦. ھمان، ج  ١٢
١٣

  ٢، ح ٥٢١. ھمان، ص  
١٤

  ٦، ح ٤٨٤. ھمان، ص  
١٥

  ٧و  ٦، ح ٣٤٢. ھمان، ص  
١٦

  ١، ح ٣٤٤، ص . ھمان 
١٧

  ٢، ح ٣٤٤. ھمان، ص  
  ٦ح  ٣٥٦ھمان، ص .  ١٨
  ٩، ح ٣٥٦؛ ص ٤، ح ٣١٩ھمان، ص  . ١٩
  ٢، ح ٣٠٧. ھمان، ص  ٢٠

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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اي از موارد تعیین دیات و حدود اسالمی وابسته به تشخیص مقدار و اندازه عیب  در پاره 

سترده که تشخیص این امر خود در گرو اطالعات گ، باشد واردشده بر عضو صدمه دیده می

پزشکی است؛ چرا که ممکن است شخص صدمه دیده براي اخذ دیه بیشتر ادعاي غیر واقعی 

باشد؛ ولی در عصر ائمه  امروزه تشخیص این امر بر عهده پزشک قانونی می، داشته باشد

هاي تشخیص  کردند بلکه راه السالم نه تنها آن بزرگواران شخصا به تشخیص آن اقدام می علیهم

  4دادند.  اصحاب نیز یاد میرا به دیگر 

  یک نمونه از روایات:

اند بینائی شنوائی و گویش خود را از  اي که به سرش زده شخصی ادعا کرد در اثر ضربه

دست داده است؛ روش تشخیص راست یا دروغ بودن ادعاي آن شخص را از امیرالمؤمنین 

که آتش دودزا را به او  ند به ایندستور داد، السالم سؤال کردند حضرت در رابطه با بویائیش علیه

گوید و در غیر این  دروغ می، اگر سرش را عقب کشید و چشمانش آب ریخت، نزدیک کنید

اگر ، صورت صادق است و اما در مورد بینائیش فرمودند: تا صورتش را به طرف خورشید بگیرید

دادند که به زبان او دستور ، هایش باز ماند ادعایش صحیح است و اال نه و در مورد گویش چشم

اگر خون سرخ از جاي سوزن خارج شد ادعایش دروغ است و اگر خون سیاه خارج ، سوزن بزنید

  5باشد.  ادعایش صادق می، شد

 دارو و پزشکی، اطالعات کلی در مورد درد  

خواص ، داروها، افزون بر موارد جزئی مذکور اطالعات کلی ارزشمندي را در رابطه با دردها

السالم به یادگار مانده  علیهم یاهان و مواد دیگر و مسائل بهداشتی و پزشکی از امامانداروئی گ

  6شود. می ذکر پاورقی در موارد بقیه نشانی شده آورده ذیل ها در از آن برخی است که

                                                             
١
  ١٠، ح ٣٢٤. ھمان، ص  

٢
  ٢، ح ٣٢٤. ھمان، ص  

٣
  ٦، ح ٥٥٠، ح ٥. ھمان، ج  

٤
  ٨، ح ٣٢٣،ص ٨. ھمان، ج  

٥
  ٧، ح ٣٢٣. ھمان، ص 

؛ص ٥، ح ٢٥٤؛ ص ٧، ح ٥٣،ص ٦ج  ٢، ح ١٥٢، ص ٤؛ ج ٣، ح ٩٤، ص ٣؛ ج، ٢٠، ح ٦٥٦،ص ٢. ھمان،ج  ٦
 ٥، ح ٣١١؛ ص ٣و  ١، ح ٣٠٨و  ٣٠٧؛ ص ١٢و  ١١و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٣و ٢، ح ٣٠٦و  ٣٠٥ ؛ ص٨و ٧، ح ٢٦٩

،باب ٣١٩؛ ص١٠، ح ٣١٨؛ص ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣، ح ٣١٥و  ٣١٤؛ ص ٦و  ٥و  ٤و  ٣، ح ٣١٣و  ٣١٢؛ ص ٦و 
، ح ٣٢٥؛ص ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ١، ح ٣٢٤و  ٣٢٣؛ص ٢، باب الھریسھ، ح ٣٢٠و  ٣١٩؛ ص ٤الشواء و الکباب ح 

، ح ٣٣١؛ ص ١١و  ٩و  ٨و  ٧، ح ٣٣٠و  ٣٢٩؛ ص٥و  ٤و  ٢،باب الخل، ح ٣٢٩؛ص ٨و  ٤و  ٣، ح ٣٢٦؛ص ٤و  ٣
، ٣٤٠؛ ص ٣،اباب الجبن، ح ٣٤٠؛ ص ٨و  ٧، ح ٣٣٦؛ ص ١٠، ح ٣٣٤؛ص ٤، ح ٣٣٣؛ ٢، ح ٣٣٢؛  ص ٧و  ٥و  ٣

؛ ص ١، باب العدس، ح ٣٤٣؛ ص ٤ ف باب الحمص، ح٣٤٣؛ ص ٢، ح ٣٤١؛ص ٣و  ٢و  ١باب الجبن والجوز، ح 
و  ٢، ح ٣٥١و  ٣٥٠؛ص ٢٠و  ١٩، ح ٣٤٩؛ ص ٧، ح ٣٤٦؛ص ٥و  ١، ح ٣٤٥و  ٣٤٤؛ ص٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٣٤٤

، ح ٣٥٧ – ٣٥٥؛ص ١٨و  ١٧و  ١٤و  ١٣و  ١٢،باب الرمان  ح ٣٥٥و  ٣٥٤؛ ص ٣و  ٢و  ١، ح ٣٥٢و  ٣٥١؛ص ٤
، باب التین، ح ٣٥٨؛ص ٧و  ٤و  ٣و  ١،باب السفر جل، ح ٣٥٨و  ٣٥٧؛ص ١١و  ١٠و  ٨و  ٧و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢  ١
و ٢، ح ٣٦٣و  ٣٦٢؛ص ١، باب البطیخ، ح ٣٦١؛ص ١، باب الغبیراء، ح ٣٦١؛ص ٢و  ١، باب الکمثری، ح ٣٥٨؛ص ١
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 رود مى بیرون بدن از چیز سه با تب: فرمود که کند مى نقلالسالم  علیه صادق امام از :

   1.کردن قى و شکم راه از مسهل نخورد و زدن رگ با

 تحریک که دردى را  فرمود: هیچ دارویى نیست مگر آن السالم مى امام ابوالحسن علیه

چه بدن  خوردن بیش از آن و هیچ دارویى براى بدن بهتر از آن نیست که آدمى از، دکن

  2.خودداري کند، به آن نیاز دارد

 علم نجوم .5

اي  وناگون به صورت کلی و در بسیاري از مواقع به گونهالسالم در موارد گ امامان علیهم

اند و در بعضی  پرده برداشته، جزئی از آگاهی خود از مسائل و موضوعات مربوط به دانش نجوم

اند که با اظهار عجز آنان  هایی داشته موارد با دانشمندان طراز اول نجوم در عصر خویش مباحثه

شتار حاضر گنجایش گردآوري همه روایات مربوطه را ندارد پذیرفت. نو در مقابل امام پایان می

  3شود. در پاورقی بیان می مابقیتنها به ذکر یک نمونه بسنده کرده و نشانی 

 ستارگاندرباره  تو نظر: فرمود من بهالسالم  علیه صادق امام: گوید مى خفّاف هشام 

 ستارگان به من ازتر  آگاه که نیست کسى عراق در: کردم عرض: گوید مى او چیست؟

 از را خود کاله من: گوید مى هشام است؟ چگونه شما نزد فلک چرخش: فرمود. باشد

 تو که است چنین اگر: فرمودالسالم  علیه حضرت. دادم چرخى را آن و برداشتم سرم

 قبله سوى به روز یک دهر همه در فرقدان و جدى و النعش بنات چرا پس، گویى مى

 آگاهى آن از سوگند خدا به که است اى مسئله این: کردم عرض: گوید مى او نچرخند؟

السالم  علیه امام. ام نشنیده را چیزى چنین هم حساب اهل از یک هیچ از و ندارم

                                                             
، باب االکزبره، ح ٣٦٧و  ٣٦٦؛ص ٦و  ٤، ح ٣٦٥؛ص ٩و  ٦و  ٣و  ٢، باب فی الھندبا، ح ٣٦٣و  ٣٦٢؛ص ٩و  ٦و  ٣
و  ٤.  ٣و  ١، ح ٣٦٩؛ص ٢و  ١، ح ٣٦٨؛ص ٢و  ١،باب السداب، ح ٣٦٨و  ٣٦٧؛ص ١باب الخس،  ح،٣٦٧؛ ص ١
 ٢و  ١،باب الجزر، ح ٣٧٢و  ٣٧١؛ص ٢و  ١،باب الفجل،ح ٣٧١؛ص  ٥و  ٢باب القرع، ح  ٣٧١؛ ص ٢، ح ٣٧٠؛ص ٥
، ح ٣٧٥؛ ص ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١ح  ٣٧٤؛ ص ٣و  ٢و  ١، ح ٣٧٣؛ص ٤و  ٣و  ٢و  ١، باب السلجم، ح ٣٧٢؛ص ٣و 
، باب شرب الماء قیام... ح ٣٨٢؛ ص ٤و  ٢ح  ، باب کثره شرب الماء٣٨٢؛ ص ١، ح ٣٨١؛ ص ٤، ح ٣٧٨؛ ص ٢
ص  ؛١٤، ح ٤٤٤؛ ص ٢،باب ماء السماء ح ٣٨٧؛ص ٥و  ٤،باب مائ زمزم، ح ٣٨٧و  ٣٨٦؛ص ٢، ح ٣٨٣؛ص ١

؛ ص ٤و  ٣و  ٢و  ١باب الخف، ح  ٤٦٦ص  ؛٧و  ٥و  ٤و  ٢و  ١باب الوان النعال، ح ٤٦٦و  ٤٦٥ص. ؛١، ح ٤٤٩
، ح ٤٨٩و ٤٨٨؛ص ٨، ح ٤٨٥؛ص ٥و  ٤و و  ٢و  ١، ح ٤٨٣؛ ص ١٢، ح ٤٨٢؛ ص ٦، ح ٤٨١؛ ص٨و  ٧، ح ٤٧٩

 ٤و  ٢، ح ٤٩٩ – ٤٩٦؛ ص ٧و  ٦و  ٥، ح ٤٩٥؛ ص ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤، ح ٤٩٤؛ص ٨و  ٦و  ٣و  ٢و  ١
؛ ٧، ح ٥٠٥؛ ص ٢، ح ٥٠٤؛ ص ٣٨، ح ٥٠٣؛ ص ٣٤، ح ٥٠٢ ؛ص٢٤، ح ٥٠١؛ ص ١٩، ح ٥٠٠؛ ص ١١و  ٩و 

، ٥٢٢؛ ص ٦و  ٥، ح ٥٢١؛ ص ٥و  ٤و  ١، ح ٥١٩؛ص ٦و ٥، ح ٥١٠و  ٥٠٩؛ ص ٤، ح ٥٠٨؛ ص ٢، ح ٥٠٧ص 
 ٢٢٥، ح ١٩٢ص  ٨؛ ج ٢٢٢و  ٢٢١، ح ١٩١؛ ص ٨٣، ح ١٠٨و  ١٠٧؛ ص ١٦٠، ح ١٦٠، ص ٨؛ ج ١١و ٩و  ٨ح 
   ؛٤٤٤و  ٤٤٣و  ٤٤٢و  ٤٤١، ح ٢٩١؛ ص٣٨٥، ح ٢٦٥ص؛ ٢٣٢و  ٢٣٠، ح ١٩٥و  ١٩٤؛ص ٢٢٦و 

١
  ٤١٠، ح ٢٧٣،ص ٨. ھمان، ج  

  ٤٠٩. ھمان،ح  ٢
؛ ص ٢٣٣، ح ١٩٥؛ ص ٣٣٢، ح ٢٤١؛ ص ١٤٨، ح ١٥٧؛ ص ٤١، ح ٨٣،ص ٨؛ ج ١، ح ٤٢، ص ٤. ھمان،ج ٣

  ٥٠٨و  ٥٠٧، ح ٣٣٠؛ ص ٤٧٤، ح ٣٠٦
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 سوگند خدا به: گفت هشام دارد؟ را زهره تابندگى از جزء چند سکینه ستاره: فرمود

ا سراغ ندارم که نام آن را کسی ر مردم از و ام نشنیده تاکنون که است اى ستاره این

 نادیده کلّى به را ستاره یک شما، اللَّه سبحان: فرمودالسالم  علیه امام. برده باشد

 ماه پرتو از جزء چند زهره: فرمود سپس کنید؟ مى حساب اساس چه بر پس، اید گرفته

. ندارد  آگاهى آن از کسى عزوجل خداوند جز که است چیزى این: گفت هشام دارد؟ را

: فرمود. دانم نمى هم را این: کردم عرض دارد؟ را خورشید پرتو از جزء چند ماه: فرمود

، شوند مى روانه یکدیگر با ستیز به لشکر دو که است چگونه: فرمود سپس. گفتى راست

 این، دارند دیگرى حسابگر و منجم نیز دسته آن و دارند حسابگرى و منجم دسته این

 سپاه براى یک آن و ها است این با پیروزى که کند ىم حساب خود لشکر براى یک

 و کنند مى جنگ هم با سپس و، است ایشان آن از چیرگى که کند مى حساب خود

 بوده لشکر کدام شکست باعث نحسى پس، دهد مى شکست را دیگرىها  آن از یکى

 لاص. گفتى راست: فرمود. دانم نمى هم را این خدا به، نه: کردم عرض: است؟ گوید

 را خلق همه والدت وضع که کسى مگر داند نمى را نکته این ولى است درست حساب

  1.بداند

 آگاهی از منابع و ذخایز زیر زمینی و امور مربوط به آن .6

اند که چند مورد از  السالم از آگاهی خود از خزانه و ذخایر زیرزمینی خبر داده امامان علیهم

  شود.  آن در ذیل ذکر می

 هاى زمین و  خزانه«ظبیان و همراهان وي فرمود:  السالم به یونس بن لیهامام صادق ع

اگر من بخواهم با یک پایم به زمین اشاره کنم و بگویم هرچه ، کلیدهایش نزد ماست

  2...».طال دارى بیرون بیار بیرون آورد 

 السالم فرمودند: ... و خشم سلیمان به هدهد براى این بود که او  امام کاظم علیه

خدا به این پرنده چیزى داده بود که به ، کرد لیمان را به محل آب راهنمایى میس

در صورتى که باد و مور و انس و جن و شیاطین و سرکشان ، سلیمان عطا نفرموده بود

دانست ... ما آب را  دانست و پرنده می مطیع او بودند ولى او جاى آب را در زیر هوا نمی

ها و  اى در آسمان هیچ نهفته«فرماید:  .. همانا خدا میدهیم . در زیر هوا تشخیص می

                                                             
  ٥٤٩، ح ٣٥١،ص٨. ھمان،ج  ١
  ٤، ح ٤٧٤، ص ١. ھمان،ج  ٢
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گاه این کتاب را  آن«فرماید:  و باز می 1»که در کتابى آشکار است جز این، زمین نیست

و ما همان کسانى  2»ایم به ارث دادیم کسانى که از میان بندگان خود انتخاب کرده به

که بیان همه چیز در آن -ا هستیم که خداى عزوجل انتخابمان کرده و این کتاب ر

 3را به ارث ما رسانده است. -است

شامل ، هاي زیر هوا آب، کنند هاي کتاب کافی اشاره می که بعضی از روایات و شرح چنان

کند که آن حضرت در  السالم نقل می عیاشی از امام صادق علیه 4شود. هاي زیر زمین نیز می آب

که شما روغن را در ظرف  بیند چنان بطن زمین می توضیح این جریان فرمود: هدهد آب را در

  5کنید. اي مشاهد می شیشه

 السالم پرسید اصل سرب (یا مس) چیست حضرت فرمود:  ثمالی از امام صادق علیه

ولی زمین آن را فاسد کرده است و هرکس بتواند فساد آن را بر ، اصل آن نقره است«

  6»تواند از آن نفع ببرد. طرف کند می

  کمیلی:نکتۀ ت

هاي ذکر شده در باال از  مطلبی که باید به آن توجه کرد این است که بعضی از گستره

جا الزم است آن موارد به صورت  آیند؛ در این دیدگاه روایات جزو شرایط امامت به شمار می

  منسجم و تیتروار ارائه شوند تا شرایط علمی امامت از دیدگاه روایات کافی کامال روشن شود. 

ها منتفی است به  امامت بدون آن، اي از علوم که از دیدگاه روایات کافی ره و دامنهگست

  باشند: قرار ذیل می

 7اسالمی. عقاید و اخالق، احکام به علم  

 8دارند. احتیاج آن به مردم که چیزي هر  

 ها به طوري که در جواب  همۀ پرسش پاسخ از آگاهی و امور همه به امام علم احاطه

  9گوید. دانم نمی ی نمیهیچ سؤال

 1ها.  زبان همه به امام علم  

                                                             
  ٧٥النمل؛ .  ١
٢
  ٣٢. فاطر؛  

٣
  ٧، ح ٢٢٦، ص ١ج  ،کلینی، الکافی یعقوب ابن محمد.  

٤
شرح محمد صالح مازندرانی،  ؛٢٣و  ٢٢ ، ص٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، .  

  ٣٥٦، ص ٥اصول و الروضھ، ج –الکافی 
  ٢٢ ص ،٣ ج سول،الر آل اخبار شرح فی العقول مرآةمجلسی  باقر محمد.  ٥
٦
  ١٥، ح ٣٠٧، ص ٥،ج کلینی، الکافی یعقوب ابن محمد.  

  ٢، ح ٢٨٤؛ ص ٥، ح ٢٦٢، ص ١ . ھمان،ج ٧
  ٥، ح ٢٦٢ص  . ھمان، ٨
  ١، ح٢٢٧؛ ص ١، ح ٢٠٣-١٨٩ص  . ھمان، ٩
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 2جانداران.  و همه حیوانات و زبان صداها معنی به امام علم  

 3میرها.  و مرگ به امام علم  

 4ها و بالهائی که به ایشان خواهد رسید علم به مصیبت  

 5حوادث آینده.  به علم  

 6زمین.  وها  آسمان اخبار به علم  

 و تبار شناسی. انساب  به علم 

ظاهر  مدلولفقط ، که از شرایط امامت شمرده شد یبه این نکته باید توجه داشت که علوم

که برخی از متکلمین  توجه به اینبا باشد و ها می روایات کافی است و بدون بررسی سند آن

از شرایط  امور غیبی راعلم به  7، بیت علیهم السالم مانند شیخ مفید اهل به روایاتآگاه برجستۀ 

الدین و خواجه نصیر 9شیخ طوسی 8، مرتضیسید دانشمندانی مانندچنین  همداند و  امامت نمی

جا   ده در اینششرایط ذکر  اینبنابر اند؛ اوصاف امام ذکر نکرده را از علم به امور غیبی 10طوسی

مطرح  ایات کافیباشد و فقط در حیطه داللت ظاهري رو نمی نتیجۀ نهایی در مورد علم امام

دعوت ، تکیه بر روایاتهاي اعتقادي با  بحث به بازخوانی دوبارهنسل حاضر را تنها  شود و می

  کند. می

و ، بود غیرغیبی و امور غیبی امور به امام علم اساسی محور دو در گذشت تاکنون چه آن 

که  و اما این گیري کرد؛ نتیجه را غیبی امور به فوق آگاهی امام روایات توان با توجه به ظاهر می

را نیز  میزان و محدودة آگاهی ایشان از امور غیبی تا چه اندازه است؟ سؤالی است که جواب آن

توان از ظاهر برخی روایات مذکور در باال پیدا کرد؛ چراکه ظاهر برخی از روایات مذکور  می

، دار علم خدا بوده هکند به طوري که امام خزان اي بسیار وسیع از علم را براي امام ثابت می دامنه

ها و زمین از زیر عرش تا زیر خاك را  اخبار آسمان، آگاه به علوم تمام انبیاء و مالئکه است

                                                             
  ١١، ح ٥٠٩؛ ص ٧، ح٢٨٥ص  . ھمان، ١
٢
  ٧، ح٢٨٥ص  . ھمان، 

٣
  ٣٧١، ح ٢٥٨و ٢٥٧، ص ٨؛ ج ١١، ح ٥٠٩؛ ص ١، ح ٢٥٨ص  . ھمان، 

٤
  ١ ح ،٢٥٨ ص ،١ ج ھمان، . 

  ١١، ح٥٠٩؛ ص  ٧، ح٢٨٥ص  ،. ھمان ٥
  ٦، ح ٤، و ح ٣، ح ٢٦٢و ٢٦١. ھمان، ص  ٦
٧
دانستند، البتھ این مطلب از  ھا می امامان علیھم السالم از دل برخی افراد آگاه بودند و حوادث را قبل از وقوع آن. « 

  بھ نقل از شیخ مفید) ١٠٤، ص ٢٥(محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج » تصفات الزم و شرایط امامت آنان  نیس
 ١٤١١سید احمد حسینی، قم: مؤسسۀ النشر االسالمی،  مرتضی علم الھدی، الذخیره فی علم الکالم تحقیق،. رک: سید ٨

  ٤٢٩ق، ص 
  ٣١٠ق، ص ١٤٠٦اراالضواء، . رک: محمد ابن الحسن طوسی، االقتصاد فی ما یتعلق باإلعتقاد، چ دوم، بیروت: د ٩

١٠
  ٤٣٠. رک: نصیر الدین طویس، تلخیص المحصل، ص  
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که  داند و خالصه این ها را می داند و به تمام احتیاجات مردم علم دارد و جواب همه پرسش می

  علمش به همه امور احاطه دارد. 

ترین فرد روي  و عالم 1، ترین فرد امت امام عالم، افزون بر مطلب فوق در برخی روایات

و علم امام باالتر از علوم اهل  3که هیچ دانشمندي با او برابر نیست باشد به طوريمی 2زمین

توان به روایات ذیل اشاره کرد: زمان معرفی شده است. در این راستا می

 السالم فرمودند:  امام رضا علیه و اءإِنَّ الْأَنْبِی ... اللَّه مفِّقُهوۀَ (ص) یمنْ   الْأَئم یهِمؤْتی و

هکَمح و هلْمخْزُونِ عم   هلی قَوانِ فلِ الزَّملْمِ أَهقَ عفَو مهلْمکُونُ عفَی مرَهغَی یهؤْتا لَا یم

فَما لَکُم کَیف   إِلَّا أَنْ یهدى  أَمنْ ال یهِديأَحقُّ أَنْ یتَّبع   أَ فَمنْ یهدي إِلَى الْحقِ«  تَعالَى

 حکمت و علم خزانه از و بخشیده توفیق را امامان و پیغمبران خدا، 5» ...4 تَحکُمونَ

 مردم علم از برتر، ها آن علم بنابراین عطا کرده؛ ها به آن نداده دیگران بهچه  آن، خود

 کند می هدایت حق به سوى که کسى آیا« مودهفر تعالى خداى که باشدمی زمانشان

، هدایتش کنند؟ شود مگر نمی خود هدایت که کسى یا است تر براي پیروي شایسته

  کنید؟ می قضاوت چگونه شده؟ چه را شما

  السالم فرمودند:  درباره امامان علیهم وآله علیه اهللا صلیپیامبر ...» مفَإِنَّه موهلِّمفَلَا تُع

لَمنْکُم أَع6».ها از شما داناترند ایشان یاد ندهید که آن ؛... شما به م  

شود ولی ممکن  باشد و تمام علوم را شامل می هاي فوق مطلق می که برخی از عبارت این با

تر بودن در امر دین و امور مربوط به هدایت  است گفته شود مراد اصلی در این روایات عالم

به کار ، در امور غیردینی نیز در مورد امام»  أَعلَم أَهلِ زمانه«ت ولی حق این است که عبار، است

  رفته است در این راستا به روایت ذیل توجه فرمایید:

شد که با کُنید زبیري برخورد کرد در  السالم از حمام خارج می جعفر علیه روزي موسی بن

ین رنگ چیست؟ حضرت او از حضرت پرسد ا، حالی که در دستان آن حضرت رنگ حنا بود

ترین فرد زمانش بود از پدرش برایم  پدرم که عالم !نیداي کٌ فرمود اثر حنا است سپس فرمود: 

                                                             
١
  ٢، ح ٤٠١، ص ٧؛ ج ٨، ح ٥٣٢و  ٥٣١ص . ھمان، 

  ٨ ح ،٥٣٢ و ٥٣١ص ،١ ج . ھمان، ٢
٣
  )١، ح ٢٠٣تا  ١٩٨، ص (ھمان َعالِم ُیَعاِدلُھُ  َال  وَ  أََحدٌ  ُیَدانِیھِ  َال  َدْھِرهِ  َواِحدُ  . اْإلَِمامُ  

  ٣٥س؛ . یون ٤
  ١، ح ٢٠٣تا ١٩٨، ص ١ج محمد ابن یعقوب کلینی، .   ٥
٦
  ١، ح ٢٧٧و  ٢٨٦؛ ص ٦، ح ٢٠٩ ص ھمان،.  
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حدیث نقل کرد که اگر کسی با نوره نظافت کند سپس از حنا استفاده نماید از جنون و جذام و 

1برص در امان باشد ... 

کام مربوط باشد به امور بهداشتی و که به اح روشن است که موضوع حدیث فوق بیش از آن

کار  ترین فرد اهل زمان بودن را در این مورد نیز براي امام به پزشکی مرتبط است و حضرت عالم

  برد. 

کردن این روایات به علوم دینی  اي که باید به آن توجه ویژه داشت این است که حمل نکته

هر روایات مذکور خواهد بود؛ از باب خالف ظا 2و منحصرکردن این احاطه علمی به مسائل دینی

کردن آن به  معنی، الثري خبر دارد العرش تا ما تحت شود امام از ما تحت مثال وقتی گفته می

  کند.  داند؛ ظاهر عبارت این معنی را تحمل نمی که امام اخبار مربوط به دین را می این

 و ریاضت با بتوان که نیست چیزي آگاهی از این گستره از علم، که نکته دیگر این

 به اتصال، این آگاهی بلکه یافت دست بدان بشري؛ غیرمتعارف و متعارف آموزشیهاي  شیوه

 معلوم ما براي آن چگونگی که آموزشی طریق از یا و طریق این از تا طلبد می را غیب عالم

چه  ت تمام آنرسید؛ البته نباید از این نکته غافل ماند که این روایا علمی مقام چنین به، نیست

باشند بلکه روایات دیگري در این زمینه وجود دارد  در کافی در رابطه با علم امام آمده است نمی

شوند؛ بنابراین  ها نیز محسوب می بلکه متعارض با آن، باشند سو با روایات فوق نمی که نه تنها هم

بررسی نمود تا روشن شود ها و روایات سابق را  ها را نیز مطرح کرده و تعارض بین آن باید آن

تعارضی ، که تعارضشان تعارضی بدوي بوده و قابل حل است و یا این، ها که آیا تعارض بین آن

  باشد.  مستقر می

  کننده علم امام به امور غیبی روایات نفی بخش سه:

هاي مختلف تقسیم  کنند به دسته امام به امور غیبی را نفی می نحوي آگاهیروایاتی که به 

که باشند  : یک دسته روایاتی میردبه دو دستۀ کلی تقسیم کتوان  ها را می وند که آنش می

علم غیب را از غیر به داللت مطابقی این احادیث . باشد میعلم غیب ، ها موضوع سخن در آن

روایاتی هستند که در بر دارندة مطلب و جریانی هستند که آن دسته دوم و کنند  خدا نفی می

                                                             
١
  ١، ح ٥٠٩، ص ٦. ھمان، ج  

بدین معنا ی، دانند نھ علم بھ ھر امر ام میۀ علم امام بھ ما کان و ما ھو کائن را فقط در حیطۀ حالل و حر. برخی گستر ٢
 .ستر آینده وجود خواھد داشت آگاه او د، جودمومطلب دینی کھ در گذشتھ بوده واکنون  کھ امام از ھر حکم شرعی و

  )٤٥١،ص ٤کلینی ، ج  مجموعھ مقاالت فارسی کنگرۀ(
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امور  سازگار بوده و به داللت التزامی به آگاه نبودن امام ازامام از امور غیبی نا ب با آگاهیمطل

  . کند غیبی داللت می

  کنندة علم مکنون و غیب از غیر خدا روایات نفی .1

کند که  نفی می، خدا و از آن جمله امامیب را از غیربعضی از روایات علم مکنون و غ

  شاره کرد: توان از باب نمونه به موارد ذیل ا می

  داند؟  السالم پرسیدم که آیا امام غیب می گوید: از امام صادق علیه میعمار ساباطى

   1. آموزد خدا آن را به او می، ولى هرگاه بخواهد چیزى را بداند، فرمود: نه

  کثیر در مجلس نشسته بودیم که  بزاز و داود بن ابوبصیر و یحیاىسدیر گوید: من و

: ندچون در مسند خویش قرار گرفت فرمود، الم خشمگین وارد شدالس امام صادق علیه

دانیم!! کسى جز خداى عزوجل غیب  کنند ما غیب می شگفتا از مردمى که گمان می

او از من گریخت و من ندانستم که در ، خواستم فالن کنیزم را بزنم من می. داندنمی

  2. ...کدام اطاق منزل پنهان شده است 

 دربارة مرگ فرمودند:، هاي عمر خویش السالم در واپسین لحظه یهامیرالمؤمنین عل  

» ...یه هإِلَّا إِخْفَاء کْرُهزَّ ذع ى اللَّهرِ فَأَبذَا الْأَمکْنُونِ هنْ ما عثُهحأَب امالْأَی تأَطْرَد کَم لْمع اته

نهان این امر جستجو و کنجکاوي چقدر از روزها را گذراندم در حالی که از ؛  ...مکْنُون

هیهات (که بتوان به آن آگاهی پیدا کرد) ، داشتن آن را نخواست نمودم و خدا جز پنهان

  3»... علمی است نهان و پوشیده

  بررسی تعارض:

خدا نفی به طور کلی از غیردر روایات مذکور امام با صراحت علم مکنون و غیب را از امام و 

ولی با اندك تأملی ، م از امور غیبی که در باال ثابت شد در تعارض استکند که با آگاهی اما می

  . باشد تعارضی ابتدایی بوده و قابل رفع می، شود که این تعارض روشن می

و آن  دهیم میقبل از ورود در راه حل تعارض الزم است ابتدا توضیحی در انواع علم غیب 

  توان چنین تقسیم کرد:  که علم غیب را می این

                                                             
١
  ٤ ح ،٢٥٧ ص ،١ ج ،، الکافیکلینی یعقوب ابن محمد . 

  ٣، ح ٢٥٧، ص . ھمان ٢
  ٦، ح ٢٩٩، ص، . ھمان ٣
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تعالى و خداى یگانه است و احدى از آن اطالعى  علم غیبى که منحصر به ذات بارى -اول

به طوري که  ؛خبر هستند بی، حتى پیغمبران و امامان و جبرئیل و فرشتگان هم از آن ؛ندارد

  صریح برخی از آیات و روایات بر این مطلب داللت دارد مانند:

»عبِ ال یالْغَی حفاتم هنْدع ؛ کلیدهاى غیب نزد خداست جز او کسى از آنووها إِلَّا هها  لَم

  . 1»آگاه نیست

  2. »داند می را إِنَّما الْغَیب لله؛ تنها خدا غیب« 

ها و  ؛ بگو بغیر از خدا کسى در آسمان الْأَرضِ الْغَیب إِلَّا اهللالسماوات و قُلْ ال یعلَم منْ فی« 

  3. »نددا زمین غیب نمی

دانند که در آن بداء  و روایاتى که علم را دو قسم کرده و قسمی از آن را مخصوص خدا می

علم ، توان این نوع از علم به غیب را می 4.نام علم مخزون یا مکنون نامیدند راه دارد و آن را به

  . غیب بالذات نامید

عده کمى که فراست و  معلوماتى که از نظر نوع مردم پنهان و پوشیده است و تنها -دوم

، شود طور هم واقع مى دهند و همان فهمند و از آینده خبر می آن امور را می، کیاست ذاتى دارند

  . ها و غیره انان و مرتاضداقتصاد، مدارها هاى بعضى از سیاست بینى مانند پیش

داخل در غیب مورد بحث  ولی باشد این قسم اگر چه از لحاظ لغت مشمول علم غیب می

منظور از غیب در این ، طور که در بحث کلیات گذشت همان زیراباشد  نمی ر نوشتار حاضرد

  . ممکن نیست دیگرانرسی به آن براي پنهانی هستند که دست امور، تحقیق

گونه امور  این ؛ستنی مختص به خدا ها است ولی علم به آن پنهان مردم اموري که از -سوم

 به، بداند و در هر زمان و مکانى که حکمتش اقتضا کند مقدارى که خداى تعالى صالح را به

توان این نوع از علم غیب  می .دهد اجمعین اطالع می علیهم اللَّه مالئکه و پیغمبران و ائمه صلوات

  . را علم غیب بالعرض و بالتعلیم نام نهاد

  شود: روشن میچند نکته با توجه به این تقسیم  

باشد  توان به معناي علم غیب بالذات که ویژه خدا می می اول: غیب نفی شده در روایات را

با تعلیم اللهی از امور غیبی ، دانست؛ یعنی امام –و نه علم به امور غیبی از طریق تعلیم اللهی–

                                                             
١
  ٥٩. انعام،  

  ٢٠. یونس،  ٢
  ٦٧. نمل،  ٣
  ٨و  ٦، ح ١٤٧، ص ١ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد. ٤ 
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طور که ادامه روایت عمار ساباطی همین مطلب را تأیید  همان 2نه از پیش خود 1شود آگاه می

 بداند را چیزى بخواهد هرگاه. ء أَعلَمه اللَّه ذَلک ذَا أَراد أَنْ یعلَم الشَّیلَکنْ إِ ...«کند که فرمود  می

که به  طور که امیرالمؤمنین در وصیت خویش اشاره فرمودند و همان» آموزد می او به را آن خدا

که ایشان دنبال چه  اما این، توان دسترسی پیدا کرد ست) نمیعلم مکنون (که مخصوص خدا

سري از اسرار مرگ بوده براي ما مشخص نیست ولی باید غیر از مطالبی باشد که امامان 

  . اند السالم از رازهاي مرگ از قبیل وقت و چگونگی مرگ خویش و دیگران بیان داشته علیهم

السالم خالف تقیه بوده است خصوصا در روایت  دوم: افشاي گسترة وسیع علم امامان علیهم

در اند که باید  دشمنانی بوده، السالم خشمگین بود ر آن مجلس که امام علیهسدیر ممکن است د

 اند که به امام نسبت الوهیت و خدائى  العقلى بوده یا شیعیان ضعیف، کرد میها تقیه  آن مقابل

دانم کنیزم در کدام اطاق است و  : من نمیندها فرمود السالم در برابر آن اند و امام علیه دادهمی

این بود که از روى اسباب ظاهري و از آن نظر که من هم مانند شما بشرى هستم و با  منظورش

ه روایت است که سدیر اداممؤید این احتمال . دانم این موضوع را نمی، قطع نظر از علم امامتم

خدمت ، من و ابوبصیر و میسر، منزلش رفت گوید: چون حضرت از مجلس برخاست و به می

شنیدیم و ما ، دیدفرمو انچه درباره کنیزت آن، کردیم: قربانت گردیمایشان رفتیم و عرض 

   ؟شما نسبت ندهیم علم غیب را به(با این حال) دانیم که شما علم زیادى دارید و  می

دانست و  السالم به علم عاصف اشاره کرد که بعضی از علم کتاب را می گاه امام علیه آن

شم به هم زدن پیش حضرت سلیمان حاضر کند و توانست تخت بلقیس را در کمتر از یک چ

داند فهمش بیشتر است یا کسى که  آیا کسى که تمام علم کتاب را می«سپس امام فرمودند: 

گاه  داند آنبلکه کسى که تمام علم کتاب را می، سدیر عرض کرد: نه» داند؟ بعضى از آن را می

خدا تمام  هب، تمام علم کتاب نزد ماست خدا هب«اش اشاره نمود و فرمود:  حضرت با دست به سینه

  . »علم کتاب نزد ماست

شما که اصحاب خاص  یعنی اکنون که در مجلس خصوصى هستیم و جاي تقیه نیست به

  . باشم دانم و به بسیاري از امور غیبی آگاه می گویم: من همه علم کتاب را می می، من هستید

                                                             
فاما «فرمایند  . بزگانی چون سید مرتضی علم الھدی ھمین معنا را در رابطھ با علم امام از امور غیبی قبول داشتھ و می ١

م از امور غیبی و حوادث گذشتھ و الغائبات و الکائنات الماضیات و المستقبالت فإن علم باعالم هللا تعالی فجائُز؛ اما آگاھی اما
  )١٢٩، ص ٣سید مرتضی علم الھدی، رسائل ج»(حوادث آینده اگر از طریق اطالع دادن خدا باشد اعتقاد بھ آن جایز است

شرح الکافی ؛ محمد صالح مازندرانی، ١١٥، ص ٣ح اخبار آل الرسول، ج مرآة العقول فی شر:محمد باقر مجلسی، . رک ٢
  ٣٢، ص ٦ج اصول و الروضھ، –

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٨٦ 
 

داده شده است ولی ، اهر متعارضاگر چه احتمال دیگري نیز در این روایت به ظ 

که امام باقر  کند؛ افزون بر این همین احتمال بیان شده را تقویت می، شدن مجلس عوض

  رسولٍ؛ منْ  ارتَضى منِ أَحداً إِلَّا غَیبِه  على یظْهِرُ فَال  الْغَیبِ عالم«السالم در تفسیر آیه  علیه

کند مگر پیامبري که خدا از او راضی  به آن مطلع نمیکسی را  خداوند عالم به غیب است و

  2.فرمودند که آن غیبی که پیامبر از آن آگاه شد به ائمه رسیده است 1»باشد

  غیبی امور به امام علمبا  مشتمل بر امور منافی روایات .2

 جریانی و مطلب دارندة بر احادیث زیادي در کافی و دیگر کتب روایی وجود دارند که در

بوده و نشانگر عدم علم امام به امور  ناسازگار، غیبی امور از امام آگاهی با مطلب آن که هستند

  ها را در عناوین ذیل سامان داد: توان آن که می به طوري، باشند غیبی می

  ها و مسائل مختلف السالم ازدیگران درباره موضوع پرسش کردن امامان علیهم .1- 2

کردند؛  مطالب و جزئیاتی را پرسش می، سالم از اصحابال در بسیاري از موارد امامان علیهم

که اگر ایشان از امور غیبی با خبر بودند چرا از دیگران سؤال این سؤال مطرح است جا  این

   !باشند خبردار آن از کردند؟ بلکه باید نیازي به سؤال کردن نبوده و خود می

   .شود در ذیل آورده می، برخی از روایات ذکر شده در کافی

 که بودمالسالم  علیه صادق امام نزد: گوید مى پدرش از نقل به سلیمان بن محمد 

 صادق امام نشست خود جاى در چون و، شد وارد ایشان بر زنان نفس ابوبصیر

  3... زنى؟ مى نفس تندى این به چرا! محمد ابا اى: فرمود ایشان بهالسالم  علیه

 ابوجعفر پدرم و من: است فرموده که کرده تروایالسالم  علیه صادق امام از ابوصامت 

 پدرم به من، کردیم گذر شیعیان به]  مدینه مسجد در[ منبر و قبر میان درالسالم  علیه

 عرض کجایند؟: شما هستند فرمود طرفداران و شیعیان اینان گردم فدایت: گفتم

  4 ... ببر آنان نزد مرا: فرمود. بینم مى منبر و قبر میان در را آنان: کردم

 سؤال  الحمیل حکم فقهیالسالم درباره  علیه الحجاج از امام صادق بنالرحمن عبد

  5فرماید حمیل یعنی چی؟ آن حضرت می، کند می

                                                             
١
  ٢٨و  ٢٧. جن؛  

٢
  ٢، ح ٢٥٧و  ٢٥٦، ص ١ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

  ٦، ح ٣٦ تا ٣٣، ص ٨. ھمان، ج  ٣
  ٣٢٨، ح ٢٤٠ص  . ھمان، ٤
  ٣و  ١، ح ١٦٦و  ١٦٥،ص ٧ھمان، ج  .  ٥
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 الخضیب پرسید: کسی که همراهت است  ابی السالم از سعید بن علیه امام صادق

او فرمود:  بعد حضرت به. قاضی مسلمین است، لیلی بن ابیا کیست؟ و او جواب داد که

  1... و او پاسخ داد بلی دشما ابن ابی لیلی قاضی مسلمین هستی

 تحط در حجر اسماعیل از اصحاب پرسیدند: آیا جاسوسی ما را السالم  علیه صادق امام

نه سپس ، اصحاب سه مرتبه چپ و راست را نگاه کردند و عرض کردند، یا نه نظر دارد

  2.روز قیامت آگاه هستیم کان و مایکون تاما به ما :حضرت فرمود

 بیش از آن است که این، باشد السالم می علیهمروایاتی که در بر دارندة پرسش امامان 

در ها  آن این به ذکر نشانی برخی از؛ بنابررا داشته باشدها  آن گنجایش ذکر کردن نوشتار

   3.شود می پاورقی اکتفا

  بررسی تعارض:

، طرح شده است در بسیاري از موارد پرسش و سؤالهاي ادبی م طور که در بحث اول: همان

تواند دالیل  بلکه می ؛گر ندارد باشد و نشان از جهل شخص پرسش استفهام حقیقی نمی

، انکار، کردن تقیه، دادن به یک مطلب توجه، کردن توبیخ، ترساندن، مانند هشداردادن–گوناگونی 

قرآن  طور که همان. داشته باشد –...چینی براي آموزش و  زمینه، (به سخن درآوردن) تقریر

ها از روي جهل نبوده و  سازد؛ روشن است که این پرسش هایی را از قول خدا مطرح می پرسش

اي موسی چه چیزي در دست  ما تلک بیمینک یا موسی؛ «مانند ، باشد استفهام حقیقی نمی

راي تقریر و به ولی این پرسش ب، ه چیزي استدانست که در دست موسی چ خدا می 4»توست؟

أولم «که خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمود  یا این .سخن درآوردن حضرت موسی بود

                                                             
١
  ٥، ح ٤٠٨ص  ،. ھمان 

٢
  ١، ح ٢٦١و  ٢٦٠، ص ١. ھمان، ج 

 ص ،٥ج ؛٦، ح ٥٦٢، ص ٣ ح ،٣٥٩ و ٣٥٨ ص ،٤ ج ؛١ ح ،٤٩٤ ،ص٣ ج ؛٤ ح ،٣٤٤ ص ،٩ ح ،١٩٨ ص ،٢ ج.  ٣
 ،٩ ح ،٢٢٧ ص ،٣ ح ،٢١٩ ص ،٢ ح ،١٩٧ ص ؛١ ح ،١٦٢و ١٦١ ص، ٩، ح ١٣٤ص  ؛٦ ح ،١٠٧ ص ،١ ح ،١٠٠
، ٥، ح ٥٢٩، ص ٨، ح ٤٤٥، ص ٧، ح ٤٤١، ص ٧ ح ،٤٣٩ ص ،٦ ح ،٣٢٩ ص ،٤ ح ،٢٣٣ ص ،٥ ح ، ٢٤٤ ص

، ح ١٩٨، ص ١، ح ١٢٨، ص ٦، ح ٤٨، ص ٢، ح ٣٩ص  ،١ ح ،٢١ ص، ؛٨ ح ،٩ ص ،٦ ج ؛٥، ح ٥٥١و  ٥٥٠ص 
، ص ٣، ح ٣١٩ص  ،٢ ح ،٣١٠ ص، ٩، ح ٣٣٤، ص ٢، ح ٣٠٣و  ٣٠٢، ص ٧، ح ٣٠٠، ص ١٩، ح ٢٩٥، ص ١

، ٣٧٩، ص ٧، ح ٣٦٦ص  ،١٨و  ١٧ و ١٥ح ،٣٤٩تا  ٣٤٧ ص، ٢، ح ٣٣٧، ص ٩، ح ٣٣٤، ص ٢، ح ٣٢٨و  ٣٢٧
 ص ،٩ ح ،٤٣٢ ص، ٧، ح ٤١٨و  ٤١٧، ص ١، ح ٤١٣ص  ،١٦ ح ،٤١١ ص، ٣، ح ٣٩٠، ص ٦، ح ٣٨٧، ص ٥ح 

، ص ٨، ح ٤٧٩، ص ٢، ح ٤٧٢، ص ٥، ح ٤٦٧، ص ٣، ح ٤٦٥، ص ٩، ح ٤٦٤، ص ٦، ح ٤٥٩، ص ٣ ح ،٤٥١
، ص ١، ح ٢٧و  ٢٦، ص ٣، ح ٢٤، ص ١، ح ٢٢و  ٢١ص  ،٧ ج ؛٢، ح ٥٠٩، ص ٥، ح ٥٠٨، ص ٣، ح ٤٨٩و  ٤٨٨
، ١٦٧ص  ،٦ ح ،١٥٤ ص، ٢، ح ١٣٧، ص ٩و  ٨و  ٦، ح ١٣٦و  ١٣٥ص  ،٣ ح ،٨٦ ص، ١٠، ح ٥٥، ص ٢، ح ٤١
 ٢٦٩، ص ٣٤، ح ٢٦٧، ص ٢، ح ٢١٧، ص ١، ح ٢٠٣و  ٢٠٢ص  ،١ ح ،١٩٢ ص، ٣و  ١، ح ١٨٨و ١٨٥، ص ١ح 
، ح ٢٦٥و  ٣٦٤، ص ٣، ح ٢٩٦، ص ٢، ح ٢٩٠و  ٢٨٩، ص ٣، ح ٢٨٧، ص ٣، ح ٢٧٩و  ٢٧٨، ص ٤٤، ح ٢٧٠و 
، ١٦١، ص ٩٤، ح ١٢٢، ص ٣٨، ح ٨١ص  ،٨ ج ؛٥، ح ٤٤٠، ص ٤، ح ٤١٣، ص ١٨و  ١٧، ح ٣٧٧ و ٣٧٦، ص ٢

 ص ،٤٥١ ح ،٢٩٥ ص، ٣٨٦، ح ٢٦٥، ص ٣٥١، ح ٢٥٢تا  ٢٥٠؛ ص ٢٧٨، ح ٢٢١، ص ١٦٩، ح ١٦٢، ص ١٦٤ح 
  ٥٨٢ ح ،٣٨٣ ص، ٥٤٦، ح ٣٤٨تا  ٣٤٦، ص ٥٠١، ح ٣١٨و  ٣١٧ص  ،٤٩٦ ح ،٣١٦ و ٣١٥

  ١٧. طھ؛  ٤
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السالم اطالع  روشن است که خداوند از ایمان حضرت ابراهیم علیه 1»آیا ایمان نداري، تؤمن

ایت مثل رو-در بعضی از روایات که  مؤید مطلب این .داشت و این سؤال براي توبیخ ایشان بود

دهد  حضرت در ادامه روایت از آگاهی خود به امور غیبی خبر می - پرسش امام از وجود جاسوس

بنابراین اگر استفهام حقیقی باشد صدر و ذیل روایت متعارض خواهد بود در حالی که 

  . گویی در کالم شخص عادي پسندیده نیست چه برسد به امام تعارض

  دیگران سؤاالت به امام مکث با همراه یا دتردی با همراه و قاطع غیر گویی پاسخ .2- 2

 تردید یا با همراه و قاطع غیر گویی پاسخ بیانگر در کافی نقل شده است که برخی روایات 

، باشند می غیبی امور به علم امام عدم نشانگر و است دیگران سؤاالت به همراه با مکث امام

  . باشد که داشتن علم غیب با تردید و مکث سازگار نمیچرا

   :شود به برخی از آن موارد در ذیل اشاره می

  اگر دو شخص از هم جدا شوند در حالی که قهر ندالسالم فرمود صادق علیهجعفرامام :

(یعنى دورى از   اند یکى از آن دو سزاوار بیزارى (خدا و رسولش از وى) و لعنتکرده

  ... . 2دها سزاوار آن شون و چه بسا که هر دوى آن، گردد رحمت حق) می

 از را آن که بود شده مشکلی دچار همسرانش از یکی طالقدرباره  یونس بن منصور 

 سپس، نمودند سکوت و مکث را یمدت او پاسخ در امام پرسید؛السالم  علیه کاظم امام

  3.کردند بیان را پاسخ

  :تعارض بررسی

 معنی دارد تمالاح بلکه، باشد جهل از ناشی اول روایت در تردید که نیست معلوم :اوال

 مقصر دو هر اگر ولی است لعنت مورد او، باشد مقصرها  آن از یکی اگر که باشد این روایت

، کندچه ادامه روایت آن را تأئید می چنان 4؛بود خواهدها  آن دوي هر شامل حکم این باشند

 معتب (که یکى از دوستان مخصوص آن حضرت بود) به امام عرض، که در ادامه روایتچرا

، لعنت است و بیزارى سزاوار، ظالم و ستمکار است کند: خدا مرا فداي شما گرداند! کسی که می

و از ، کند که برادر خود را به آشتى با خود دعوت نمى براى آن«اما مظلوم چه جرمى دارد فرمود: 

  ».کند نظر نمی گفتار او صرف

                                                             
١
  ٢٦٠ . بقره؛ 

  ١، ح ٣٤٤، ص ٢جالکافی،  ،کلینی یعقوب بن محمد . ٢
  ٣، ح ١٢٧، ص ٦. ھمان، ج  ٣
  ٣٨٨، ص ٩اصول و الروضھ، ج،–شرح الکافی محمدصالح مازندرانی،  ر ک:. ٤
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– گوناگونی دالیل تواند می بلکه، نیست برجهل دلیل همیشه گویی پاسخ در مکث: ثانیا

 را جهات این هم اگر و باشد داشته -دیگري تربیتی دالیل و توبیخ، هشدار، تأسف اظهار مانند

 و است امام علم کیفیت به مربوط که کند می ذهن در جواب حضور عدم به داللت، باشد نداشته

 ؛نه اصل علم بود اشکال متوجه فعلیت علم خواهد، امام علم بودن فعلی به اعتقاد صورت در

 را دادن پاسخ توان اصال باید، جهل فرض و در است داده را پاسخ مکث از بعد امام بنابراین

  . داشت نمی

  درخواست تکرار پرسش .3- 2

آیا این ، کند سوال خود را تکرار کند در برخی از روایات امام از پرسشگر درخواست می

؟ چرا که اگر امام از امور غیبی آگاه باشد نه روایت نشانگر عدم آگاهی امام به امور غیبی نیست

  . بلکه باید سؤال ناگفته را نیز بداند، تنها نیازي به تکرار سؤال نیست

  اي از روایات: نمونه

، کند تکرار را خویش پرسش وي تا خواستند عقرقوفی شعیب ازالسالم  علیه صادق امام

  1. دارد منافات رتکرا درخواست با غیبی امور به داشتن علم که آن حال

  بررسی تعارض:

تکرار  درخواست چراکه ندارد امام به امورغیبی علم با منافاتی پرسش تکرار درخواست

جلب توجه ، پرسش در موجود خطاي تصحیح، دیگران به آموزش خاطر به تواند می پرسش

 و 2ر یابدحکم مسئله انتشا و ها هم به دیگران نقل کنند که آن حضار دیگر در مجلس براي این

 روایات گونه این به استداللها  احتمال این وجود با بنابراین .باشد دیگر احتماالتیا به جهت 

  . خالی از اشکال نیست، غیرعادي علوم نفی براي

  اظهار عدم علم و ندانستن یک مطلب .4- 2

امر این ، اند السالم عدم علم به امري جزئی را به خود نسبت داده در برخی موارد امام علیه

بنابراین الزم است که روایات  ؛تواند پندار عدم آگاهی امام به امور غیبی را در پی داشته باشد می

  . مربوطه آورده و بررسی گردد

 از  یکی ما شهر در، شوم فدایت کرد عرضالسالم  علیه جواد امام به شخصی

 بسته من بر زیادي مالیات و است مردم امور مسئول حکومت سوي از شما دوستداران

                                                             
  ٢، ح ٣٩٩، ص ٥ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ١
  ١٣٩، ص ٢٠ج  مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول،محمد باقر مجلسی، . ر ک،  ٢
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 را من سفارس و[ بنویسیداي  نامه است مقدور اگر، ندارم را آن پرداخت توان که است

  1 ...شناسم  نمی را او فرمود حضرت] بکنید

 عبداهللا، شما عبد من :کرد عرضالسالم  علیه صادق امام به کیسان بن عبداهللا 

  2 ...اسم شن نمی ترا اما، شناسم می را نژادت: فرمود حضرت هستم کیسان بن

 آیا گردم قربانت: کردم السالم عرض به امام کاظم علیه ...گوید:  ابوحمزه می علی بن 

 دارویى آن براى: ندفرمودالسالم  علیه حضرت اید؟ نیافته دارویى، خود تب براى

 پزشکى ابراهیم بن محمد که کردم مى شکوه درد از من. سرد آب و دعا مگر ایم نیافته

 خواستم نمى من و شد مى ء قى موجب که آورد مى خود با دارویى نیز او و فرستاد برایم

  3. شوند مى جدا هم از بندهایم همه کنم مى ء قى که هربار زیرا بخورم را آن

  بررسی تعارض:

و براي حفظ جان و مال ، از روي تقیه، ممکن است اظهار عدم شناخت از سوي امام -لفا

السالم که آن شخص از مسئوالن  صا در روایت امام جواد علیهخصو ؛ارادتمندان ایشان بوده باشد

رو بود که دوستاران ائمه  از این، کرده دید میهحکومتی نیز بوده و خطر بیشتري وي را ت

، شدند دار می اگر هم با اجازه امام مسؤولیتی را در دستگاه خالفت عهده، ینیقط چون علی بن هم

  . داشتند یارتباط خود را با امام مخفی نگه م

که فرمود تو  احتمال دارد منظور امام از این، در توجیه روایت ابن کیسان گفته شده که -ب

  .یعنی جزء شیعیان ما نیستی4. شناسم این باشد که تو را به عنوان شیعه نمی، شناسم را نمی

بحث که در  5اند السالم داروهاي دیگري غیر از آب را براي تب ذکر کرده امامان علیهم -ج

ها بررسی  بنابراین ابتدا باید تعارض این روایت با آن ؛ها اشاره شد به آن، هاي پزشکی امام آگاهی

   .شود

  ها مبتال شدن به بالها و سختی .5- 2

السالم از امور غیبی به  از جمله روایاتی که ممکن است متعارض با آگاهی امامان علیهم

، ها بیماري، ها آن حضرات به انواع سختی احادیثی هستند که داللت به مبتالشدن، شمار آید

شود که اگر ایشان از امور  که این سؤال مطرح می؛ چراکند می، ها ها و حتی شهادت شکنجه

                                                             
  ٦، ح ١١١، ص ٥ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ١
٢
  ٥، ح ٤، ص ٢. ھمان، ج  

٣
  ٨٧، ح ١٠٩، ص ٨. ھمان، ج  

٤
  ٩، ص ٧مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ، مجلسی باقرمحمد .  

٥
  ؛ ٤٤١، ح ٢٩١ ص ،٨ ج؛ ٩ ح ،٣٥٦ ص ؛٤ ح ،٣١٩ ص٦الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  
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غیبی آگاهی داشتند و از علم به بالها و مرگ و میرها برخوردار بودند چرا خود را از دچارشدن 

  . دادند هاي ناگوار نجات نمی آمد به ظلم ظالمان و پیش

هاي فراوانی داشته و  این بحث در طول تاریخ تشیع همواره مطرح بوده و فراز و نشیب

هاي داغی را در محافل علمی به خود اختصاص داده است و همواره در بین اندیشمندان  بحث

رمضان ضربت ماه دانست در صبح نوزدهم  امیرالمؤمنین می شد که اگر اسالمی مطرح می

السالم از وجود سم در کوزة  که اگر امام حسن مجتبی علیه یا این !رفت؟خورد چرا به مسجد  می

، السالم با وجود آگاهی از سرانجام عاشورا امام حسین علیهو یا آب آگاه بود چرا آن را نوشید؟ 

التهلکۀ؛ با  إلی بأیدیکم تلقوا ال«یۀ کریمۀ مصداق آها  که آیا این رفتار چرا به کربال رفت؟ و این

  . قبیل این از دیگرهاي  نیست؟ و سؤال 1»خویشتن را به هالکت نیندازید دست خود

آن  ابن شهرآشوب را بر مرتضی وسید، چون شیخ مفید بزرگانی همها  گونه ابهام وجود این

چند آگاهی ؛ هررا انکار کنند و زمان دقیق مرگ خویش داشت تا علم تفصیلی امام به جزئیات

 2.اشتندبه آن را قبول د امام اجمالی

  هایی از احادیث مربوطه: نمونه

 السالم با خبرى که قبال از  على و حسن و حسین علیهم... السالم فرمود:  امام باقر علیه

قیام کردند (از عاقبت امر آگاه ، دانستند شنیده بودند و می وآله علیه اللَّه صلّىپیغمبر 

  3 ... م و بصیرت استسکوتش از روى عل، بودند) و هرکس از ما هم که سکوت کند

 نزد، اسماعیل، بردند می عباسی معتصم سوى هرا بالسالم  علیه محمدتقى امام وقتی 

به  حضرت کیست؟ با شما از پس امامت امر: گردم قربانت: کرد عرض و رفت امام

 من بر باید سفر این در: «فرمود سپس، شد خیس شان محاسن که گریست اي  اندازه

  4.»است على پسرم با من از پس متاما امر، بود نگران

                                                             
١
  ١٩٥. بقره؛  

 ٧٠ق، ص ١٤٠٣. ر ک:محمد ابن نعمان، مفید، المسائل العکبرّیۀ،تحقیق علی اکبر الھی،چ اول، بیروت: دار المفید،  ٢
ق، ١٤٠٥ الکریم، القرآن دار: قمو سید مرتضی علم الھدی، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سید احمد حسینی، چ اول، 

ندرانی، متشابھ القران و مختلفھ، تحقیق سید حسن مصطفوی، چ سوم قم: بیدار، ابن شھر آشوب ماز ١٢٩، ص ٣ج 
  ٢١١، ص ١ق، ج ١٤١٠

٣
 ٣، ح ٢٨١؛ ص ٤، ح ٢٦٢و  ٢٦١، ص ١، ج لکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد . 

٤
  ١، ح ٣٢٣. ھمان، ص  
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 اباخالد به حضرت آن، بردند می عباسی مهدي پیش راالسالم  علیه کاظم امام وقتی 

 که رفت خواهم) عباسی هارون(آنان  پیش من دیگر بار ولی ندارم باکی او از من فرمود

  1.شد نخواهم خالص دیگر

ه آن که از آگاهی امام به سرنوشت هاي مذکور با توجه به این روایات و احادیث مشاب سؤال

  شود. کنند ایجاد می خویش حکایت می

  :بررسی تعارض

  جا قابل ذکر است:  چند نکته در این

 علم: داشتند آگاهی و علم دوگونه السالم معصوم علیهم طور که گذشت امامان همان -الف

 وظایف و هستند ظاهر رعایت به مکلف، علم متعارف مقام در آنان به امور غیبی. علم متعارف و

که - به امور باطنی  آگاهی مقام در اما، دهند می انجام تکلیف این اساس بر را خویش اجتماعی

 علم و اساسا 2-، هستند خبر با، خویش سرنوشت جمله از و روزگار جریانات و حوادث پایان از

 علم که حالی در، شدبا اختیار که است جاییدر  تکلیف چراکه، نیست آور تکلیف، به امور غیبی

محفوظ ثبت  اموري است که در لوح به علم، که قبال بیان شد السالم چنان امامان علیهم غیبی

  گونه این متعلق به تکلیفی گونه هیچ که است اش این و الزمه است؛ ناپذیر تخلف که شده است

 به، امکان راه از موارهه  تکلیف گیرد؛ زیرا نمی  تعلق -باشد می الوقوع حتمی جهت که آن از-علم 

 خواسته ترك یا فعل، مکلفند اختیار در دو هر، ترك و فعلکه  این راه از و گیرد می تعلق فعل

 تکلیف مورد است محال، آن بودن حتمی قضاء متعلق و الوقوع ضروري جهت از اما و شود می

  .گیرد قرار

 تو براي آن  ترك و علف که را کاري فالن :بفرماید خود بنده به خدا است صحیح مثال

 به که را کاري فالن« :بفرماید است محال ولی »انجام بده است تو اختیار در و است ممکن

انجام  ندارد تغییري در آن راه و  یافت خواهد تحقق، من حتمی قضاي و تکوینی مشیت موجب

  . باشد می اثر بی و لغو نهیی و امر چنین بده یا انجام نده؛ زیرا

 و براي کرده را اراده دارد نشدن و شدن امکان که را امري تواند می نسانا چنین هم و

و بدون یقین  طور به که را امري تواند نمی هرگز ولی. بپردازد کوشش و تالش به آن دادن تحقق

  اراده کند؛ زیرا آن را تعقیب و کند اراده، است شدنیواقع ، حتمی قضاء طور به و تغییرو تخلف

                                                             
  ٣، ح ٤٧٨و  ٤٧٧. ھمان، ض  ١
٢
  ٤، ح ١٨٣تا  ٢٨٠ص  ھمان،. ر ک:  
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اتفاق افتادنی   حال هر به که امري در تأثیري کمترین، انسان قصد عدم و صدق، اراده عدم و

 از معینی نقطه در، فالن روز در، فالن ساعت سر اگر که کند پیدا علم کسی اگر مثال ست نداردا

 تا البته )مقید و مشروط است علمی(شد  خواهد هالك رفته ماشین زیر باشد شهر خیابان فالن

 حفظ را خود جان، راه این از و شود نمی حاضر مفروض نقطه در مفروض وقت در تواند می

 سر در که کند پیدا علم اگر ولی. ستوا علم اثر خطر نقطه به او نرفتن که است روشن و کند می

 و رفت خواهد ماشین زیر حتما شهر خیابان فالن از نقطه فالن در، فالن روز در، فالن ساعت

 قضاء به علم(بگیرد  تواند نمی را خطر این جلو تالشی  هیچ و، اردند تخلف گونه هیچ علم این

 تالشی هیچ به دست خطر رفع براي خطر به علم وجود با شخص  این که است بدیهی )حتمی

 علم، توان گفت بنابراین می و بخشید نخواهد اي فایده و ندارد سودي که داند می زد؛ زیرا نخواهد

 وجود با شخص این .نیست آور تکلیف و ندارد انسان عملی یزندگ در تأثیري حتمی قضاء به

 مشمول و شد خواهد خطر به  منتهی اگرچه دهد می ادامه خود عادي زندگی به، خطر به علم

 به را خودکه  این نه شده واقع تهلکه در نیست؛ زیرا» التهلکۀ إلی بأیدیکم تلقوا ال«کریمه  آیه

 خطر از نجات براي تواند می تا است مکلّف که اولی  مفروض شخص برخالف ؛انداخته تهلکه

 و او اعمال در اثري، امام به امور غیبی بنابراین علم. نیندازد تهلکه  به را خود و ندیشدابی اي چاره

  1.ندارد او تکالیف با ارتباطی

، نیست آور تکلیف غیبی علم که این و باطنی(غیبی) و ظاهري به علم تفکیک و تقسیم

 در اهللا مجلسی رحمه عالمه. اند پذیرفته را آن شیعی متکلمان و علما از بسیاري که تاس امري

ها  آن از تواند می، ندارد آگاهی واقعی مقدراتو  اسباب، علل به که کسی« :نویسد می باره این

، است عالم، آمدها پیش و حوادث جمیع به که کسی اما، شود مکلف اجتناب به و کند دوري

، باشد ممکن تکلیفی چنین اگر چراکه مکلف نمود؟ آن از اجتناب به را او است ممکن چگونه

 جمیع به[ السالم امامان علیهم پس. نشود واقع، وي به نسبت مقدرات از یک هیچ که آید می الزم

 این بیشتر در که ندارند تکلیف] اما، هست عالم، شود می واقع آنان براي که بالهایی و حوادث

) ع( حسین امام . ... ]کنند دوري و اجتناب بالها آن از و[کنند  عمل علم این طبق، تکالیف

 اصحابش و اوالد با او خود و کنند می شکنی پیمان و بازي نیرنگ او با عراق اهل که دانست می

 به که[، نبود علم این به عمل به مکلف ولی، داد می خبر مطلب این از بارها و شوند می کشته

                                                             
؛ محسن رنجبر،بررسی ٢تا  ٢٢، ص١١/١٣٧١، ٤٩علم امام علیھ السالم، مجلھ نور  طباطبایی،ر ک: محمد حسین .  ١

  ١٠٤تا  ٩٧،ص ١٠/١٣٨٣، ٥٢، مجلھ کالم اسالمی، شھادت بھ السالم علیھ حسین علم امام
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 نهایت کوفیان که چرا، بود امر ظاهر به مکلف بلکه] کند حفظ را خود جان و نرود عراق

 وي به بیعت و وعده کرده مکاتبه او با و نوشته نامه حضرت براي و کردند بذل را شان یاري

  1».کردند پیروي عنه اهللا رضی عقیل بن مسلم از و دادند

- بق قضا و قدر و لوح محفوظ میالسالم به سرانجام امر خویش مطا بنابراین علم امام علیه

در این راستا به روایات ذیل  ؛باشد که آن بزرگواران با آگاهی کامل آن را اختیار کرده بودند

  توجه فرمائید:

 على قیام موضوع: بفرمائید، گردم قربانت کرد عرض السالم علیه باقر امام به حمران

 خداى دین یارى براى ایشان که شد ونهچگ السالم علیهم حسین امام و حسن امام و طالب ابى بن

 غلبه ایشان بر هم باالخره و دیدند سرکش طغیانگران از بالها چه و کردند قیام و خروج عزوجل

 و تبارك خداى حمران اى: فرمودالسالم  علیه باقر امام. شدند مغلوب و کشته امامان و کردند

 در و گذرانیده حتم و امضا و قضا رحلهم از و فرموده مقدر ایشان براى ها را مصیبت آن تعالى

 هم خدا، کردند اختیار ها را مصیبت آنها  آن خود که آن از پس و بود گذاشتهها  آن خود اختیار

   2... گذاشت اجرا مرحلهه ب را آن

السالم  علیه امیرالمؤمنین همانا: کردم عرضالسالم  علیه رضا به حضرت: گوید جهم بن حسن

 چون و، شود مى کشته مکانى چه در و شبى چه در که دانست می و بود شناخته را خود قاتل

 پشت گرانى نوحه که هستند زنانى نعره ها این: «فرمود خودش شنید خانه در را مرغابیان نعره

 نماز براى و بخوانى نماز خانه در امشب کاش« :عرض کرد او به کلثوم ام چون و »دارند سر

 در، بود آمد و رفت در  اسلحه بدون شب آن در و نپذیرفت وا از »بفرستى را دیگرى جماعت

 جایز کارى چنین به اقدام و کشد می شمشیر با را او -اهللا لعنه- ملجم ابن دانست می که صورتى

  . نیست

؛ .  عزَّ و جلَفَقَالَ ذَلک کَانَ و لَکنَّه خُیرَ فی تلْک اللَّیلَۀِ لتَمضی مقَادیرُ اللَّه « :فرمود امام

 اجرا عزوجل خداى مقدرات شب آن در که فرمود اختیار خودش ولى است درست گفتى چه آن

  3.»شود

و بدون نقطه » حیر«اي دیگر  در نسخه 1که به معنی اختیار کردن است »خیر« کلمه

یعنی حضرت از چگونگی شهادت خود آگاه بود ، باشد که به معنی حیران ماندن خواهد بود می

                                                             
  .١٢٥ ١٢٤، ص ٣مراة العقول فی شرح اخبار الرسول، جمحمد باقر مجلسی، .  ١
  ٤، ح ٢٦٢و  ٢٦١، ص١ج  کافی،ال ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٢
  ٤ح  ،٢٥٩ص  . ھمان، ٣
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رمضان خدا آن علم را از ایشان گرفت و امام در حیرت افتاد و با پاي ماه ولی در شب نوزدهم 

صدر روایت و  با سازگاري علت به، بودن عبارت» خیر«خویش به مسجد رفت ولی احتمال 

 سقط شده در نسخه بدل» خ«و شاید نقطه حرف  2باشد تر می دیگر قوي روایات سویی باهم

  . باشد

علم به مصیبت و با اختیار خویش  با و، السالم مجبور نبودند ه امامان علیهمروشن است ک

اند و رضایت خدا را برگزیدند خدا نیز آن را به مرحله اجرا گذاشته و  این قضاي الهی را پذیرفته

در این مرحله دیگر تکلیف نسبت به آن معنی ندارد اما با این حال حتی اگر ایشان در مرحله 

روایات ذیل بر این  .کردخدا دعایشان را اجابت می، کردند تغییر جریان دعا می آخر هم براي

  :کند مطلب داللت می

اگر ایشان در زمان گرفتارى و  ...السالم در ادامۀ روایت فوق به حمران فرمود:  امام باقر علیه

شان را غلبه طغیانگران از خداى عزوجل بخواهند که سلطنت طغیانگران را زایل کند و دولت

  3 ... . دارد می کند و آن گرفتارى را از ایشان بر خدا اجابت می، نابود سازد

 فرودالسالم  علیه حسین امام بر را خود خداوند یاري و نصرت: فرمودالسالم  علیه باقر امام

 یا و پیروزى که ساخت مخیر را سپس ایشان، گرفت قرار زمین و آسمان میان کهجا  آن تا آورد

  4.کرد اختیار را تعالى خداى مالقات حضرت آن، کند انتخاب را خدا مالقات

 است ظاهري تکلیف به عمل، امام بودن الگو الزمه -ب

 مکلف با السالم امامان علیهم غیب علم رابطه و نسبت درباره که دیگري تفسیر و تبیین

 که است این، اند شده شان اجتماعی و شخصی زندگی در، امور ظواهر به عمل به شان بودن

 علل به اما، دارند طبیعی ماوراي و پرده پشت مسائل به آگاهی السالم معصومان علیهم هرچند

 خویش اجتماعی و شخصی امور در علم این از نیستند مجاز، تربیتی هاي جنبه جمله از، مختلف

 دیگر و تهرف بین از آنان عملی تبلیغ شود می سبب برداري بهرهگونه  این چراکه، کنند استفاده

 و جهاد میدان در که کسی. کنند ها توصیه گرفتاري و مصائب در صبر به دیگران را نتوانند

                                                             
١
 إن قریب أحدھما: طریقان معشوقك وبین بینك یكون أن َمَثل ذلك َمَثل فرمایند: می امام اختیارکردن توضیح در برخی.  

 ولكن اّر،المض تلك من خال بعید واآلخر إھابك، ویتخّدش ثیابك ویتمّزق تشاك ولكن الزمان، أقرب في إلیھ وصلت سلكتھ
 البین، في لك یعرض بما تبالي وال القریب فتختار الطریقین، بین إلیھ الوصول في المعشوق فخّیرك المزار، عن یؤّخرك

الشریعة، چ اول، قم: دار الحدیث،  حافظ إلى الذریعةالدین محمد مؤمن گیالنی،  رفیع( وأفاد. ونظم وأجاد أحسن ولقد
  )٥٦٢ص  ،١ ق،ج ١٤٢٩

  ٥٩٥، ٣الوافی، ج ن فیض کاشانی، محس. ر.ک:  ٢
  ٤، ح ٢٦٢و  ٢٦١، ص١ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٣
  ٨، ح ٢٦٠، ص . ھمان ٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٩٦ 
 

 و دارد باز هدف به اصابت از را بال تیر نوع هر و کند گیري بهره، علم این از خدا راه در شهادت

 را امت تواند نمی دیگر، سازد بیرون ها ناراحتی و ها گرفتاري و ها بیماري حوزه از را خود پیوسته

 کسی: که شد خواهد او متوجه اعتراض موج زیرا، کند دعوت ها سختی تحمل و استقامت به

 برجسته صفات این از اي نمونه خود که کند توصیه سازنده و معنوي مسائل به را ما تواند می

 در، هستند اه انسان سایر به دهنده الگو و سرمشق چون الهی هاي انسان، بنابراین. باشد انسانی

 براي عادي ابزار و اسباب از و کنند می تالش، مردمان دیگر همانند ها ناگواري و مشکالت برابر

  . گیرند می کمکها  آن رفع

  السالم و ترفیع درجۀ ایشان  آزمون امامان علیهم -ج

 گر نشان، امرش ولی به متعال خداي جانب به امور غیبی از اعطاي علم، سو یک از اگرچه

 مشمول که است برخوردار خداوند نزد منزلتی و قرب مقام چنان از السالم علیه امام که است آن

 سوي از اما، است شده الهی نهانی امور و اسرار از شدن آگاه شایستۀ و شده پروردگار خاص لطف

، تاس کرده دشوارتر بسیار را السالم علیه امام تکلیف و مسئولیت، غیب علم از برخورداري، دیگر

 چنین به تن بایداست و  آگاه کامالً خویش سرنوشت از السالم علیه امام که معنا این به

 آزمون این از درآمدن سرافراز و گذراندن موفق با عمل مقام در تا دهد بالیایی و ها مصیبت

  . برساند ظهور منصه به را خویش معبود به سرسپردگی و عبودیت نهایت، الهی بزرگ

بالهائى که  ...السالم به حمران فرمودند:  ر ادامه روایت پیشین امام باقر علیهدر این راستا د

، باشد نمى، ها سرزده و یا براى عقوبت نافرمانى خدا واسطه گناهى که از آن به، رسد ها می به آن

هاى  نسبت به ایشان گمان، بلکه براى درجات و کرامتى است که خدا خواسته بدان نائل آیند

 1 .دیگر مبر

  هاي متفرقه دیگر جریان .6- 2

ها بر  هر آنغیر از موارد ذکر شده در باال موارد دیگري نیز در کتاب کافی نقل شده که ظا

  شوند:  کند که در ذیل مطرح می از امور غیبی داللت می، نبودن امامآگاه 

 حکم کردند، السالم به اعدام مردي که به کشتن کسی اقرار کرده امیرالمؤمنین علیه ،

شخص دیگري غیر از او بوده است و بدین ترتیب او از ، لی بعدا روشن شد که قاتلو

  2.شدن نجات پیدا کرد اعدام

                                                             
  ٤، ح ٢٦٢و  ٢٦١ص . ھمان، ١
  ٢، ح ٢٨٩، ص٧. ھمان، ج  ٢
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 کند) را از امام  سنان حد مجازات قواد (کسی که زمینه زنا را فراهم می عبداهللا بن

السالم پرسید ولی آن حضرت گمان کرد که موضوع سؤال از راهنماي راه  صادق علیه

بعد راوي منظور اصلی  ؛مودند: حدي بر آن نیست و باید اجرت به او داده شوداست فر

  1.کند خود را براي آن حضرت تبیین می

 ي ها یکی از قضاوت درباره علیهماالسالم امیرالمؤمنین حیات زمان در حسن امام

 خطا اگر ولی است امیرالمؤمنین و خدا از کردم قضاوت صحیح اگر: فرمود خویش

  2.است خودم از کردم

 السالم او را  امام سجاد علیه وکرد  پرستو را اذیت میدر کودکی السالم  امام صادق علیه

  3.از این کار منع کرد

 4. ... خدا آن را برایم برگرداند فرمود اگر، السالم گم شده بود مرکب امام صادق علیه  

 بود فرمود: ختنه  مسلمان شده، السالم به راهبی که توسط آن حضرت امام باقر علیه

  5.ام کن و او جواب داد که در هفتمین روز ختنه کرده

 از شما پرسشى دارم آیا ، قربانت گردم« السالم عرض کرد: به امام صادق علیه ابوبصیر

اى را که در  ؟ آن حضرت پردهى (نامحرم) هست که سخن مرا بشنودجا کس در این

سپس فرمود: اى ابا محمد ، نگاه کردجا  آنبه باال زد و ، جا و اطاق دیگر بود میان آن

هاي او امام را عالم به حوادث آینده  و حضرت در جواب پرسش ...، هرچه خواهى بپرس

  6.و امور غیبی دیگر معرفی کرد

 حضرت فرمود االن ندارم ، السالم قرضش را مطالبه کرد شخصی از امام صادق علیه

او از آن حضرت ، کنیم پرداخت میشدن  ولی متاعی خواهد رسید بعد از فروخته

چه امید  خواست که وعده و قول دهد حضرت فرمود چگونه قول دهم که من به آن

  7.چه به آن امید دارم امیدوارترم از آن، ندارم

 امیرالمؤمنین از آن خبردار ، السالم مردي را به مبارزه دعوت کرد امام حسین علیه

کنم و اگر کسی تو  ر چنین کنی تو را مجازات میشده و به ایشان فرمودند: اگر بار دیگ

                                                             
١
  ١٠، ح ٢٦٢و  ٢٦١ص ھمان، .  

٢
  ١، ح ٢٠٣و  ٢٠٢ص  ،ھمان   

٣
  ٣، ح ٢٢٤، ص ٦. ھمان، ج  

٤
  ١٨، ح ٩٧، ص ٢. ھمان، ج  

  ٥، ح ٤٨٤ – ٤٨١، ص ١. ھمان، ج  ٥
  ١، ح ٢٣٩و  ٢٣٨ص  . ھمان، ٦
  ٥، ح ٩٦، ص ٥. ھمان، ج  ٧
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دانی که این ظلم  کنم آیا نمی را به مبارزه دعوت کرد و اجابتش نکنی تو را مجازات می

  1.است

 وسط راه خارج شد ولی در از شهر  مفرده عمرهانجام السالم براي  امام حسین علیه

   2. فت و وي را برگرداندالسالم به دنبال ایشان ر شد؛ امیرالمؤمنین علیه بیمار

  السالم را براي کشتن مغیره  امیرالمؤمنین علی علیه وآله علیه اهللا صلیپیامبر

العاص فرستاد اما او در خانه پنهان شد و حضرت وي را پیدا نکرده و پیش  أبی بن

  3.پیامبر آمد و وحی نازل شد و از مخفیگاه او خبر داد

 السالم تزویج کرد که  اظم علیههمسري امام ک السالم زنی را به امام صادق علیه

  4. السالم از اخالق بد او به ایشان شکایت کردند اخالق بود و امام کاظم علیهبد

 السالم رساند آن  عبداهللا انصاري سالم و پیام پیامبر را به امام باقر علیه وقتی جابر بن

  5. ...گزارش داد حضرت هراسان پیش پدرش امام سجاد آمد و با تعجب جریان را 

 بکر که مریض بود فرمود آیا به تو امر نکرده بودم  السالم به موسی بن امام کاظم علیه

بنابراین جواب داد که از روزي که ، که او گوشت خورده بود گوشت بخوري؟! در حالی

  6. ...ام اید بجز گوشت چیزي نخورده دستور داده

 فرمود امام صادق  تش از غسل و کفن سفارش میالسالم در روز وفا علیه وقتی امام باقر

 ؛شود حال شما خوب است و نشان مرگ در شما دیده نمی، السالم عرض کردند علیه

الحسین را از پشت دیوار نشنیدي  گاه ایشان فرمودند پسر جان مگر صداي علی بن آن

  7.اي محمد بیا و بشتاب که فریاد کرد: 

 هاي عمر خویش در مورد قصاص ابن ملجم  لحظه هاي واپسین امیرالمؤمنین در وصیت

اختیار خون و جانم هستم (یا ابن ملجم را  خودم صاحب، اگر زنده ماندم ...فرمودند: 

[اگر گذشت ، گاه من است وعده گمر، کنم) و اگر مردم بخشم و یا قصاصش می می

  8. ...  ] آن گذشت براى من موجب قربت و براى شما حسنه و ثوابست کنم

                                                             
١
  ٢، ح ٣٤، ص . ھمان 

٢
  ٣، ح ٣٦٩، ص ٤. ھمان، ج  

٣
  ٨، ح ٢٥٣ – ٢٥١، ص ٣. ھمان، ج  

٤
  ٣و  ٢، ح ٥٦و  ٥٥، ص ٦. ھمان، ج  

٥
  ٢، ح ٤٧٠و  ٤٦٩، ١. ھمان، ج  

  ٣ح  ،٣١٩، ص ٦. ھمان، ج  ٦
  ٧، ح ٢٦٠، ص ١ھمان، ج  . ٧
  ٦، ح ٢٩٩، ص . ھمان ٨
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 از بخشی به که شد عرض حضرت به، بودند نموده جنابت غسلالسالم  علیه باقر ماما 

 »گفتی نمی چیزي اگر شد می چه« :فرمودند امام پس است نرسیده آب ایشان شانۀ

  1.کردند جبران را میزان آن سپس

  و برخی موارد مشابه عبارتند از:

 و الصحیفۀ ذکر فیه باب، 240ص ،1 ج ؛4 ح، )ع( الرضا الحسن أبی مولد باب، 487 ص، 1 ج

 رسوله و عزوجل اهللا فرض ما باب، 209 ص، 1 ج ؛2 ح، )ع( فاطمۀ مصحف و الجامعۀ و الجفر

 صلۀ باب، 155ص، 2 ؛ ج5ح ، البذاء باب، ص324، 2 ؛ ج6 ح، )ع( األئمۀ مع الکون من )ص(

ح ، (ص) النبی حج باب، 245 ص، 4 ج ؛18ح ، الحج أصناف باب، 294 ص، 4 ؛ ج23ح ، الرحم

 و )ص( النبی صدقات باب 56 ص، 7 ؛ ؛ ج6ح ، وآله علیه اهللا صلی النبی حج باب، 248، 4 ؛ ج4

  14 ح، وصایاهم و )ع( األئمۀ و فاطمۀ

  بررسی تعارض:

بلکه در دورانی ، السالم نیست اول: برخی از موارد مذکور مربوط به زمان امامت ائمه علیهم

نبوده و هنوز علم امامت به آن بزرگوار منتقل نشده بود و این در  اتفاق افتاده که ایشان امام

  . حالی است بحث در علم امام است نه غیر امام

نمودند و بناي  السالم در زندگانی روزمرة خود مانند مردم عادي رفتار می دوم: امامان علیهم

بسیاري از موارد مذکور از  بنابراین ایشان در، اند استفاده از علم خویش به امور غیبی را نداشته

  . کردند استفاده نمیعلم خویش به امور غیبی 

عمل کردن بر اساس قوانین ، طور که خداوند متعال با وجود علم به سرانجام امور همان

توان به فرمایش امیرالمؤمنین  در این راستا می، داد ظاهري را در دستور کار اولیاء خود قرار می

السالم را به سوي فرعون گسیل  که خداوند موسی علیه زمانیبدان  ...«د: السالم اشاره کر علیه

؛ با فرعون به نرمی سخن بگوئید شاید  یخْشى أَو یتَذَکَّرُ لَعلَّه لَیناً قَولًا لَه فَقُوال« :به او فرمود، کرد

شود و نه  یفرعون نه متذکر م، دانست خدا می که در حالی 2»که متذکر شده و از خدا بترسد

  3.ولی چنین فرمود تا موسی براي رفتن تشویق شود، ترسد می

. مثال در کنند سوم: برخی از جریانات مذکور خودشان داللت بر علم امام بر امور غیبی می

(که در آن موقع هنوز علم امامت به ایشان السالم  ماامام صادق علیه، قضیه وفات امام باقر

                                                             
  ١٥، ح ٤٥، ص ٣. ھمان، ج  ١
  ٤٤طھ،.  ٢
  ١، ح ٤٦٠، ص ٧الکافی، ج  کلینی یعقوب ابن محمد.  ٣
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کنند ولی خود این روایت داللت به  اطالعی می مرگ پدر اظهار بیاز عالیم منتقل نشده بود) 

کند  می -الحسین وقت وفات خویش و نداي امام علی بن-السالم به امور غیبی  علم امام باقر علیه

السالم براي آگاهی از وجود جاسوس پشت پرده را  یا در روایت ابوبصیر که امام صادق علیه

ن حضرت خود را آگاه به علم گذشته و آینده تا روز قیامت و در ادامه روایت آ، بررسی کرد

که  آیند افزون بر این کند که از مصادیق امور غیبی به شمار می بسیاري امور دیگر معرفی می

تواند داللت بر این داشته باشد که جمیع علوم بالفعل  باالزدن پرده براي بررسی پشت آن می

که مربوط به  1دارد ...القدس و  ها یا روح ع به برخی از کتابنزد امام حاضر نیست بلکه نیاز رجو

  . کیفیت علم امام است که در فصل سوم بررسی خواهد شد

هم از -السالم از غیب یا اظهار اطالع و آگاهی از امور غیبی  چهارم: استفادة ائمه علیهم

بنابراین ، ده استخالف تقیه بو –دوستانی که میل به غلو داشتند جهت دشمنان و هم از جهت

  . شود تقیه در برخی از موارد مذکور منتفی نبوده و یکی از احتماالت محسوب می

 حکم قضایی است که امامان قضاوت را برو پنجم: برخی از موارد مذکور مربوط به قضاوت 

 دانستند و بناي استفاده از علوم غیر عادي ) استوار میخوردن و آوردن شاهد (بینه و ایمان قسم

با وجود  وآله علیه اهللا صلیپیامبر اکرم هاي  طور که قضاوت همان ؛را جز در موارد خاص نداشتند

، است بوده سوگند یا شهود اقامه یعنی اسالم قضائی بر اساس اصول، آگاهی ایشان از امور غیبی

 وآله علیه اهللا صلیخدا  رسول که چنان، طبیعی مجاري از خارج هاي آگاهی و غیب علم نه

، خود ادعاي در شما از برخی و کنم می داوري قسم و شاهد با شما میان من«فرمایند:  می

 مال آن، دادم او به و گرفتم او سود بهرا  برادرش مالبه ناحق  که مردي هر پس، یدماهرتر

  2. »است آتش از اي پاره همانند

 نفع به من، دکر یاد سوگند یا و داشت شاهد خویش ادعاي بر هرکس که است این مقصود

 همانند، دربگی را چیزي ناحق به اگر البته، دروغ چه و بگوید راست چه، کنم می داوري او

  . است جهنم آتش از اي پاره

اتفاق افتاد شاید حضرت از ، السالم که بر خالف واقع ششم: در قضاوت امیرالمؤمنین علیه

واقعی پیدا  عدام شدن آن شخص قاتلانجامد و قبل ا دانست که ادامۀ ماجرا به کجا می ابتدا می

  . بنابراین نخست در ظاهر اظهار ناآگاهی کرد، کند شده و به قتل اقرار می

                                                             
  ٥٤، ص ٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، . ر ک:  ١
  .١، ح٤١٤، ص ٧، جالکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٢
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بکر احتمال دارد پرسش امام  هفتم: در جریان سفارش امام به خوردن گوشت به موسی بن

  . به خاطر تأکید براي خوردن گوشت باشد نه توبیخ ایشان

السالم براي  احتمال دارد که امام علیه، به تازه مسلمانجریان دستور ختنه  هشتم: در

توان از روایت مذکور جهل امام به  بنابراین نمی ؛مطلب را تکرار کرده باشند، آموزش دیگران

  . موضوع را نتیجه گرفت

 شخص آن بود نمانده خشک امام بدن شاید توان گفت که می، غسل روایت توجیه نهم: در

 او به امام که و این کند فراهم را آموزش مقدمۀ تا تهسنشُ را آن عمدا ماما یا و کرده اشتباه

 این آموزش براي، کردند مسح را موضع آن سپس و »گفتی نمی چیزي اگر شد می چه« :فرمود

 و. نیست الزم او به تذکردادن ماند خشک بدنش از قسمتی غسل از بعد کسی اگر که است نکته

  1.ستا جبران قابل شد چنین هم اگر

ور غیبی مسلم ها که ارائه شده علم امام به ام حل ممکن است گفته شود که در اکثر این راه

  . دارانه به توجیه روایات مخالف اقدام شده استگرفته شده سپس جانب

کننده به آگاهی  در جواب به این اشکال باید به این نکته توجه کرد که اکثر روایات داللت

ولی این دسته از روایات با  ؛کنند اللت مطابقی بر این مطلب داللت میامام از امور غیبی به د

تر از داللت  قوي، جا که داللت مطابقی از آن، باشند داللت التزامی مخالف روایات دسته اول می

بنابراین در تعارض ، کند تر از مدلول التزامی به مقصود متکلم داللت می التزامی است و روشن

  . باید از تصرف در داللت مطابقی خودداري کرد، اللت التزامیداللت مطابقی با د

  موارد مشکل  .7- 2

اشاره دارند که با روایات  هایی برخی از روایات دیگر در کافی نقل شده است که به جریان

ر نگارنده براي رفع تعارض آن در تعارض است و به نظ، کنندة علم امام به امور غیبی اثبات

السالم  که برخی از آن موارد به اعمال شخصی امام علیهچرا، ه استمناسبی پیدا نشد حل راه

 ؛تواند جنبه تعلیم یا یکی از جهات دیگر ذکر شده در باال را داشته باشد شود که نمی مربوط می

آن  یتخورد و بعد از معلوم شدن واقع السالم مالی که با آن قماربازي شده را می مثال امام علیه

کنند که منجر به  السالم با زن ناصبی یا بداخالقی ازدواج می که امام علیه این کنند و یا را قی می

   :شود هاي شبیه آن که به برخی روایات در ذیل اشاره می شود و جریان طالق می

                                                             
  ١٣٨، ص١٣مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج محمد باقر مجلسی، ر ک: .  ١
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 یکیکه  این از بعد آن دادن طالق و ناصبی زن باالسالم  علیه سجاد امام کردن ازدواج 

  1. جوید می برائت شما جد از زن این که داد خبربه ایشان  حضرت آنهاي  غالم از

 به حضرت آن همسر شیبانی که داد خبرالسالم  علیه سجاد امام به مردي 

 و به شد پنهان خانه در امام، او راهنمایی با، دهد می فحشالسالم  علیه امیرالمؤمنین

 او امام و شد آشکار امام براي زن آن بودن ناصبی نتیجه در داد گوش همسرش سخنان

  2. داد طالق را

 بودن با خوارج بودن (هم عقیده خاطر خارجی به را ام علی، السالم علیه باقر امام (

  3. داد طالق

 امیر از وي برائت خاطر به -بود ثقفیه از که- را همسر خویشالسالم  علیه باقر امام 

  4. داد طالقالسالم  علیه المؤمنین

 را علت ایشان از داد طالق را خویش عالقه مورد همسران از یکیالسالم  علیه باقر امام 

  5. کرد می تنقیص راالسالم  علیه علی فرمود پرسیدند

 خوش را وصلت آنالسالم  علیه سجاد امام که کرد ازدواج زنی باالسالم  علیه باقر امام 

  6 .نشد واقع نیزالسالم  علیه باقر امام پسند مورد ازدواج از بعد زن آن، داشت نمی

 خرید مرغ تخم چند غالم اما بخرد مرغ تخم تا فرستاد را غالمشالسالم  علیه ابوالحسن 

 شد گفته ایشان به کردند تناول راها  آن حضرت که آن از بعد، کرد قماربازيها  آن با و

  7.نمودند استفراغ و کرد طلب طشتی حضرت است بوده قمار راه ازها  مرغ تخم از برخی

 شده پنهان) است ائمه نزد که خاصاي  اسلحه(شمشیر که  این ازالسالم  علیه باقر امام 

، زفاف شب بامداد وقتی بنابراین ؛بود خبر بی، یا نه دیده آسیب دیوار شکاف در

 نگران دیدند را میخ پانزده جاى شکاف محل درکه  این از، افتاد به دیوار چشمش

 غالمان خواهم مى که روب بیرون اطاق از همسر تازه عروس خویش فرمودند به و شدند

                                                             
١
  ٥، ح ٤٣٥، ص ٧ج الکافی،  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٢
  ١٤، ٣٥١، ص ٥. ھمان، ج  

٣
  ٦، ح ٤٧٧، ص ٦. ھمان، ج  

٤
  ٧، ح ٤٤٧ص  . ھمان، 

  ١، ح ٥٥، ص ٦. ھمان، ج  ٥
  ٢، ح ٣٦٦، ص ٥. ھمان، ج  ٦
  ٣، ح ١٢٣ص  ،. ھمان ٧
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 شمشیر طرف از ها میخ سر دید و کرد بررسى را شکاف پس نمصدا ک کارى براى را

  1.است نکرده برخورد آن به و برگشته

 بدانیم فعلی همیشه را غیبی امور به امام اگر علم که گفت توان البته در چنین مواردي می

گونه  توان گفت که در این قادي نداشته باشیم میشود ولی اگر چنین اعت مشکل تعارض حل نمی

  . نکرده استموارد امام ارادة دانستن را 

مطلبی است که در فصل ، باشد یا غیر فعلی که علم امام به امور غیبی فعلی می ایناما 

  . بررسی خواهد شد، بعدي در بحث کیفیت علم امام

  خالصۀ فصل دوم 

امور و عادي اي نسبت به امور  لسالم آگاهی گستردها چه گذشت امام علیه با توجه به آن

هاي  چشمهفرماید خداوند متعال  می گونه که شیخ کلینی در مقدمۀ کتاب و همان. دنغیبی دار

را به اسرار غیب خویش آگاه کرده گشوده و ایشان  السالم علیهمائمه علم خویش را براي  باطنِ

2.است

السالم از آن آگاهند عبارتند از:  امامان علیهم، امور غیببی که بر اساس روایات کافی

حوادث دوران ، اسم پادشاهان تا روز قیامت، ها بالها و مصیبت، رویدادهاي آینده (مرگ و میرها

ظهور و بعد از آن) باطن و ضمیر دیگران (ایمان حقیقی و غیرواقعی و خطورات قلبی اشخاص) 

، نداهاي غیر معمول شناخت اهل جهنم و بهشت، ها حتی زبان حیوانات همۀ زبان، اعمال مردم

، توان گفت طور کلی می و به آثار اعمال، شیاطین، مالئکه، بهشت، جهنم، احوال و اوضاع قبر

دار علم  ایشان خزانه، امامان شریک علم پیامبر بوده و از همۀ علوم انبیا و مالئکه آگاه هستند

باشند و علمشان به همه چیز احاطه دارد و جواب  خدا بوده و از اخبار زمین و آسمان باخبر می

  . دانند هاي مردم را می همۀ پرسش

باشد: علوم  داند به قرار ذیل می براي ایشان ثابت میرا علوم عادي امام که روایات کافی آن 

هاي گذشته (عالم  رویداد، هاي انبیاء سابق) و کتابقرآن  و آگاهی کامل از، (معارف دینیدینی 

  . غیرهنجوم و ، پزشکی، نژادشناسی، تاریخ زندگی گذشتگان)، فیت خلقت آسمان و زمینکی، ذر

                                                             
١
  ٦، ح ٢٣٥، ص ١. ھمان، ج  

٢
  )٤، ص ١(ھمان، ج   سّره غیب من المكنون على  أطلعھم و... ، علمھ ینابیع باطن عن بھم فتح و.  
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شود و از دیدگاه  هاي امامت محسوب می علومی که از ویژگی، هاي گذشته در ضمن بحث

مخالف و در ادامه روایات . بندي و ارائه شد امامت بدون آن منتفی است نیز دسته، احادیث کافی

  . بررسی گردید، کننده علم به امور غیبی ها با روایات اثبات تعارض آن حدتواننیز مطرح شد و تا 

اي  گستره، دهند السالم ارائه می چه روایات در مورد دامنه علم امامان علیهم بنابراین آن

از ، شود ولی نامحدود بودن علم امام باشد که علم به همۀ مخلوقات را شامل می بسیار وسیع می

  . رو از اطالق چنین صفتی براي علم امام باید خودداري کرد از این، شود ه نمیروایات استفاد
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  �وم��ل 

�نا�ع و ����ت ع�م امام
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  منابع و کیفیت علم امامفصل سوم: 

  . شود سپس کیفیت آن مطرح خواهد شد در این فصل ابتدا منابع علم امام بررسی می

  منابع علم امام بخش اول :

مهمی از بحث ما را به خود سهم ، یابی امام به علم و آگاهی هاي دست بررسی راه 

منابع متعددي را براي علم امام ذکر ، که روایات کتاب کافی با توجه به این، دهد اختصاص می

ها از  بنابراین بررسی آن، ها جنبه غیر عادي و غیبی دارند طوري که بیشتر آن اند به کرده

  . آید شمار می هضروریات بحث علم امام ب

کتاب ، انبیاءگذشته کتب، نآقر، السالم توسط پیامبر امامان علیهدانش ، کافیروایات  بنابر

، الهام به قلب، القدس روح، گانفرشت، جامعه، علیها اهللا سالم صحیفۀ فاطمه، السالم علی علیه

به طور کلی  السالم که ائمه علیهم زون بر ایناف. آید می دست هرؤیاي صادقه و روح؛ ب، عمود نور

اند که هر  بلکه تا حدودي به صورت جزئی نیز مشخص نموده ؛اند فی کردهمنابع علم خود را معر

بنابراین در این قسمت براي ، گیرد از کدام منبع و منشأ سرچشمه می، یک از جهات علم ایشان

به نوع ، هاي متعدد علم امام کردن منبعبیان داد؛ عالوه بر  ارائه مناسبی بندي جمع که بتوان این

  . کند نیز اشاره خواهد شد هریک از منابع تحصیل میعلمی که امام از 

  منابع علم امام در روایات کافی عبارتند از:

 ها صحیفه.1

 قرآن .1- 1

 ائمه علوم منابع از یکی خود، است هرچیزي کنندة بیان کهقرآن ، »قرآن واسطه به علم اخذ

ده است و امام متعدد کافی به این امر تصریح ش روایات در چه چنان، باشد می السالم علیهم

1ستاقرآن  کجاىدر م از من بپرسید اگر به شما از چیزى خبر داداند السالم فرموده علیه

 و خواهد بود در، هست، گفته شده که حدیث فوق اشاره به این دارد که هر شیئ که بوده

  2.استقرآن 

 رچیز دیگر دره و 1ها ها و صنعت تواند این باشد که علم حرفه نمی، البته مراد از هر شیئ

لذا ظاهراً مراد . کارى ندارد، کتاب هدایت بوده و جز این، کریمقرآن  کهموجود است؛ چراقرآن 

                                                             
  ٥، ح ٦٠ ص ،. ھمان ١
٢
  ٣٤٢، ص ٢ ج الروضھ، و اصول– الکافی شرح. محمد صالح مازندرانی،  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از معارف حقیقیه مربوط . همۀ آن چیزهایى است که برگشت آن به هدایت است، »ء کلّ شى«از 

دم در هدایت و ها و مواعظى که مر به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرایع الهى گرفته تا قصه

  2.ها است تبیان همۀ این، اند و قرآن به آن محتاج، راه یافتنشان

، طبرسى و جاراللَّه زمخشرىروست که مفسران بزرگى چون شیخ طوسى و شیخ  از این

  3. دانند را در امور مربوط به دین و مسائل دینى مىقرآن  بودن و جامعیت تبیان

البته دقت به این نکته الزم است که هدایت انسان تنها با بیان معارف دینی محقق 

یگر نیز در شود بلکه امور بسیاري مانند آگاهی از ضمیر دیگران و بسیاري از امور غیبی د نمی

که هدایت باطنی و تصرف در نفوس نیز از شئون امامت به شمار باشند چرا آن دخیل می

خواه هدایت ظاهري که با وعظ و تعلیم محقق ، با هدایت انسان که امري بنابراین هر ؛آید می

علم ، ست ارتباط داشته باشداي از هدایت تکوینی خدا که جلوهشود و خواه هدایت باطنی می

  . باشد موجود میقرآن  آن در

ه در چ مانند: آن–را منشأ علوم زیادي قرآن  السالم در روایات متعدد رو امامان علیهم از این

 معرفی ...هاي آینده تا روز قیامت و  گذشته و ابتداي خلقت و پدیده، هاست زمین و آسمان

   4. دادند می پایان »شَی لکُلِّ تبیاناً« با را خویش کالم و کنند می

- چرا همه نمی، استقرآن  شود که اگر تبیان هر چیز در جا این سؤال مطرح می در این

  توانند آن را بفهمند؟

  توان از روایات ذیل بدست آورد: اب این سؤال را میجو

 ها نزد  است و تفسیر آنقرآن  در، کلیات حدود خدا ... السالم فرمود: امام باقر علیه

  5 . ...حاکم (حجت معصوم خدا) است

                                                             
١
ه) از قدیمی ترین کسانی است کھ امام را عالم ٣١١بن اسحاق نوبختی (م . در میان متکلمان شیعھ  ابو اسحاق اسماعیل 

فرماید : روایاتی  بھ تمامی لغلت و حرفھ ھا و صنعت ھا دانستھ اند ولی شیخ مفید علیھ الرحمھ بعد از نقل این مطلب می
ز آل محمد از این امور آگاه از سوی کسانی کھ تصدیقشان واجب است آمده کھ بیانگر آن ھستند کھ امامان علیھ السالم ا

ھستند پس اگر ثابت شوند واجب است کھ از جھت آن ھا بھ این مطلب قطع پیدا کرد و برای من در قطع یافتن بھ این 
مطلب از آن روایات نظر(مفید،اوائل المقاالت فی المذاھب و المختارات، چ دوم، بیرت: دار المفید للطباعۀ والنشر 

  )٦٧ص م،١٩٩٣-١٤١٤والتوزیع، 
٢
   ٣٢٥، ص ١٢. محمد حسین، طبا طبا یی، المیزان،قم: منشورات جامعۀ المدرسین فی حوزات العلمیھ  ج  

  ٤٥٦: ص ،٤ ج ،کلینی شیخ کنگرۀ فارسى، مقاالت مجموعھ.  ٣
  ٢، ح ٢٦١ ص؛ ٨، ح ٦١ص   ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی ٤
٥
  ١ ح ،٢٤٧ تا ٢٤٢ ص ھمان،.  
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  نظر داشته  فرمود: هیچ امرى نیست که دو نفر در آن اختالف السالم علیهامام صادق

هاى مردم به آن  ولى عقل، آن در کتاب خدا ریشه و بنیادى است که براى باشند جز آن

  1.رسد نمی

ها را رفع کرد جمله  آنقرآن  روشن است که اگر مراد اختالفاتی باشد که بتوان با ظواهر

  . لغو خواهد بود» رسد نمی آنه ب مردم هاى عقل الرِّجالِ؛ ولى عقُولُ تَبلُغُه لَا لَکنْ« اخیر حدیث

فرماید که اگر انسان به علت  کند و می ا جملۀ فوق را با بیانی فلسفی تبیین میمالصدر

شود انبیاء و اولیاء با تزکیه نفس و کسب نور ابتدا  چیزي علم پیدا کند به معلول نیز آگاه می

شناسند و از طریق کلیات  را می کلیات و اوائل، افعال، شناسند و از این طریق صفات خدا را می

معارف و ، که از طرف خدا نازل و مشتمل بر اصولقرآن  ...کنند  ئیات عالم آگاهی پیدا میبه جز

ولی بشر به خاطر ، وجود داردو همه علوم اولین و آخرین در آن  ...است  علوم همه حقایق

  2. عاجز هستندقرآن  ن نورانیت عقلشان از فهم علومبود کم

 اخبار و، بخواهید تا با شما سخن گویدقرآن  از ...السالم فرمودند:  امیرالمؤمنین علیه) 

علم ، دهم ولى من از او به شما خبر می، ) او هرگز سخن نگوید3احکام را از او بپرسید

دهد و اختالفات  م مىمیان شما حک، استقرآن  گذشته و علم آینده تا روز قیامت در

   4. موزمآ شما مىه را بپرسید بقرآن  اگر از من، کند می شما را برطرف

  5. ظاهر و باطن قرآن، معارف، این کالم حضرت اشاره دارد به کمال علم ایشان به حقایق

 السالم فرمودند: هر خبرى که پیش از شما بوده و هر خبرى که بعد از  امام صادق علیه

  6. دانیم است و او میان شما داور است و ما آن را میقرآن  در، شما باشد

اعم از داللت لفظى و اشارات و » ء تبیان لکل شى«ق مراد از جلمۀ با توجه به روایات فو

ها  السالم طریقى به آن رموزى خواهد بود که کاشف از اسرارى است که براى غیر اوصیاء علیهم

  7. السالم دارد ها اختصاص به اوصیاء علیهم نخواهند بود و علم به آن

                                                             
١
  ٦، ح ٦٠ ص ،١ ج ھمان،.  

٢
  ٣٣٧و  ٣٣٦، ص٢، صدرالدین شیرازی، شرح اصول کافی، ج  . ر ک: 

  ٣٤٦، ص ٢ ج ،. ھمان ٣
٤
  ٧، ح ٦١و  ٦٠ص  ،١ ج. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی،  

  ٣٦٢، ص ٢ ج الروضھ، و اصول– الکافی شرح،مازندرانی  صالح محمد.  ٥
  ٩ ، ح٦١، ص ١ ج ، الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ٦
٧
  ٣٩، ص ٤ش، ج  ١٣٦٣، در خشان پرتوی از اصول کافی،چ اول، قم:چاپخانۀ علمیۀ قم، ھمدانی. محمد حسینی  
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حکم هر شیئ ، روایات نقل شدهاز  شود این است که در برخی سؤال دیگري که ایجاد می

است پس چه چیز در سنت قرآن  ؛ اگر حکم همه چیز در1و سنت پیامبر وجود داردقرآن  در

  پیامبر خواهد بود؟

قرآن  ن قولی و فعلییبیتو قرآن  از برگرفته، روشن است که سنت پیامبر :جواب این سؤال

  . است و اختالفی بین این روایت و روایات قبل نیست

  کند عبارتند از: اخذ میقرآن  وع علومی که امام آن را ازن

 2دوزخیان و بهشتیان از آگاهی و، زمین است و ها در آسمانچه  آن به علم  

 3آینده به حوادث علم  

 4گان و ابتداي خلقت علم به گذشته  

 مردگان به سخن ، زمین از هم بشکافد، ها حرکت کنند علم به چیزي که با آن کوه

  5. ها در جهان شناخته شود و جایگاه آبدرآیند 

 6هرچیزي که مردم به آن احتیاج دارند و حالل و حرام و حدود  

 7حل همۀ اختالفات امت راه   

  و صحیفۀ کوچکی در دستۀ شمشیر ایشان خدا رسولکتب  .2- 1

 السالم ارث رسیده و از که به ائمه علیه وآله علیه اهللا صلیخدا  در برخی روایات از کتب رسول

ولی  ؛است نامعلوم ما برايها  آن چیستی که 8سخن به میان آمده، باشد منابع علم ایشان می

توضیح ، بصیر در مورد صحیفۀ کوچکی که در دستۀ شمشیر پیامبر جاي دارد ابی حدیث

  . شود دهد که در ذیل آورده می مختصري می

ى ا دفترچه وآله علیه اللَّه ىپیغمبر صلّدر گوشه دسته شمشیر «السالم فرمود:  امام صادق علیه

امام فرمود:  چه نوشته بود؟، السالم عرض کرد: در آن دفترچه ابو بصیر به امام صادق علیه. »بود

                                                             
  ١٠، ح ٦٢؛ ص ٤، ح ٥٩ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ١
٢
  ٢ ح ،٢٦١ ص ؛٨ ح ،٦١ ص ،. ھمان 

٣
  ٢، ح ٢٦١ ص؛ ٨ ح ،٦١ ص ھمان،.  

٤
  ٨، ح ٦١ ص . ھمان، 

٥
رُ  َما فِیھِ  الَِّذي الْقُْرآنَ  َھَذا َنْحنُ  َوِرْثَنا َقدْ  وَ علیھ السالم:...  .امام کاظم  عُ  وَ  -الِْجَبالُ  بِھِ  ُتَسیَّ  الَْمْوَتى بِھِ  ُتْحَیا وَ  اْلُبْلَدانُ  بِھِ  ُتَقطَّ
  )٧، ح ٢٢٦ ص (ھمان، اْلَھَواء َتْحتَ  الَْماءَ  َنْعِرفُ  َنْحنُ  وَ 
  ١، ح ١٩٩و  ١٩٨؛ ص ٢و  ١، ح ٥٩ ص ،. ھمان ٦
  ٢و  ١، ح ٧٨، ص ٧ ج ھمان،.  ٧
٨
  ٢، ح ٣٧٤، ص٢؛ ج ١، ح ٣٠٥؛ ص ٥، ح ٢٩٩؛ ص ١، ح ٢٩٧ ص ،١ ج ھمان،.  
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ها خارج نشده است  کنون دو حرف از آنتا، رحرف آن مفتاح هزار حرف بوده  حروفی بود که«

 1». (براى مردم ظاهر نگشته است)

 رتکتاب علی و کتب دیگر آن حض .3- 1

ها کتاب علی  که مشهورترین آن 2در برخی از روایات از کتب امیرالمؤمنین اسم برده شده

ت شش روای و طوري که تقریبا در چهل باشد به السالم است و یکی از منابع علم امام می علیه

  . اند السالم استناد کرده السالم به کتاب علی علیه امامان علیهم، کافی

  شود عبارتند از: السالم حاصل می م از کتاب علی علیهنوع علومی که براي اما

 3اخالق  احکام و، مسائل اعتقادي   

 4آیات قران برخی تأویل  

 5پدرانشان و شیعیان اسم   

 6هاي زمین اسم همۀ پادشاهان و خلیفه   

 علیها  اهللا سالمصحیفۀ فاطمه  .4- 1

 را مقدارش عزوجل خداى جز که-اندوهی بسیار ، وآله علیه اللَّه صلّىبعد از وفات پیامبر 

اى  داري دادن ایشان فرشتهخدا براي دل، را فرا گرفت علیها اهللا سالم سراپاي فاطمه –نداند

السالم  جریان را به امیرالمؤمنین علیه علیها اهللا سالمفاطمه ، برایش فرستاد تا با او سخن گوید

به ، دى و صدایش را شنیدىآن حضرت فرمود: هر وقت آمدن فرشته را احساس کر .گزارش داد

السالم خبر داد و آن حضرت هر  به امیرالمؤمنین علیه علیها اهللا سالمپس فاطمه ، من خبر بده

 ولی است قرآن برابر که سه 7، که از آن سخنان کتابی پدید آمد تا آن، نوشت شنید می چه می

 در، شود میده میفهقرآن  ظاهر که از مطالبى یعنى 8.نیست در آنقرآن  حرف از یک حتى

                                                             
  ٦، ح ٢٩٦ص ،. ھمان ١
٢
  ٥و  ٤و  ٣، ح ٢٩٨ص  ھمان،.  

، ٣٤٧؛ ص ٨، ح ٢٧٨؛ ص ٢٩، ح ٢٥٩؛ ص ٢٢، ح ١٣٦؛ ص ٢، ح ٧٢و  ٧١، ص ٢؛ ج ١، ح ٤١ ص ھمان،.  ٣
، ص ٤؛ ج ١٧، ح ٥٠٥؛ ص٦، ح ١٧٥؛ ص ٤، ح ٩، ص ٣؛ ج ٢، ح ٦٦٦؛ ص ٧؛ ح٤٨٦و  ٤٨٥؛ ص ٤ح 

، ح ٤٥٢؛ ص ٥، ح ١٣٦و  ١٣٥، ص ٥؛ ج ٢، ح ٥٣٤؛ ص ٥، ح ٣٩٠و  ٣٨٩؛ ص ٣، ح ٣٦٨؛ ص ٧، ح ٣٤٠
؛ ٣و  ١، ح ٢٣٢؛ ص٧، ح ٢٢٠؛ ص ١، ح ٢١٩؛ ص ١، ح ٢٠٧؛ ص ١، ح ٢٠٢، ص ٦؛ ج ٤، ح ٥٤١؛ ص ١

؛ ص ١، ح ١٣٦؛ ص ١، ح ١١٩، ص ١، ح ٧٧؛ ص ٢و  ١، ح ٤٠، ص ٧؛ ج ١، ح ٢٥٥؛ ص ١٢،ح ٢٤٦ص 
، ح ٣١٨؛ ص ١، ح ٣١٧و  ٣١٦؛ ص ١١، ح ٢١٦؛ ص ٤، ح ٢١٤؛ ص ١٢، ح ٢٠١و  ٢٠٠؛ ص ١٣، ح ١٧٦

، ٢٣٣؛ ص ١٧٢، ح ١٦٣، ص ٨؛ ج ٩، ح ٤٣٦؛ ص ٤، ح ٤١٥؛ ص ٣، ح ٤١٤؛ ص ١، ح ٣٣٠و  ٣٢٩؛ ص ٧
  ؛ ٣٠٨ح 

  ٥، ح ٢٧٩، ص ٥؛ ج ١ ح ،٤٠٧ ص ،١ ج ھمان،.  ٤
٥
  ١ ح ،٢٢٣ص ھمان،.  

  ٥٩٤، ح ٣٩٥، ص ٨ ج ھمان،.  ٦
  ١ ح ،٤٥٨ ص؛ ٢ ح ،٢٤٠ ص ،١ ج ھمان،.  ٧
٨
  ١ ح ،٢٤٠ تا ٢٣٨ ص ،. ھمان 
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متوجه  را آن ما که- قرآن  باطنى معناى و تأویل ولى نیست علیها اهللا سالمفاطمه  مصحف

  1. شود را شامل می -شویم نمی

  شود عبارتند از:  می اخذ صحیفه این از که علومی نوع

 2ها اسم تمام پادشاهان روي زمین و اسم پدران آن  

 استا به روایات ذیل توجه فرمائید:در این ر 3.آمدهاى آینده علم به پیش  

 این من کنند ظهور هشت و بیست صدو سال در زنادقه: فرمود کهالسالم  علیه صادق امام

  4.  ...، دیدم علیهاالسالم فاطمه مصحف در را مطلب

  توضیح:

کنم که مقصود از زنادقه امثال ابن ابى العوجاء و ابن  عالمه مجلسى (ره) گوید: من فکر می 

هجرى بیست  128کردند و سال  السالم مجادله و مناظره می باشند که با امام صادق علیه مقفّع

که مراد  السالم است که زمان طغیان این طایفه بود و یا آن سال قبل از وفات امام صادق علیه

 5. عباسی هستند که کتب زنادقه را در آن سال ترویج دادند خلفاى بنى

علیه را در  اهللا آمد و فاطمه سالم السالم مى جبرئیل علیه ...دند: السالم فرمو امام صادق علیه

داد و سرگذشت  ساخت و از احوال و مقام پدرش خبر می داد و خوشدل می مرگ پدر تسلیت می

ها مصحف  نوشت و آن نوشته ها را می السالم این گفت و على علیه اوالدش را پس از او برایش می

 6. فاطمه علیهاالسالم است

علیها مشتمل به احکام هم هست یا نه مورد اختالف  اهللا که آیا مصحف فاطمه سالم اما این

ء منَ الْحلَالَ و الْحرَام؛ در آن حالل و حرام  لَیس فیه شَی ...«کنند که  برخی تصریح می، است

جلْدةِ و ربع الْجلْدةِ و أَرش فیه الْجلْدةُ و نصف الْ ...«گوید  اما برخی دیگر می» 7. وجود ندارد

حتى مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و یک چهارم تازیانه و جریمه خراش در آن  ... الْخَدش

  »8. هست

                                                             
  ٥٧، ٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة. محمد باقر مجلسی،  ١
٢
  ٨ و ٧ ح ،٢٤٢ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٣
  ٢ ح ،٢٤٠ ص ھمان،.  

  ٢، ح ٢٤٠ ص ھمان،.  ٤
٥
  ٥٧، ص ٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد.  

  ٥ ح ،٢٤١ ،ص١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ٦
  ٢ ح ،٢٤٠ ص ھمان،.  ٧
٨
  ٣ ح ،٢٤٠ ص ھمان،.  
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 4صالح و شعیب، نوح 3، عیسی، )2موسی(الواح، صحف ابراهیم، 1انجیل، کتب انبیاء سابق مانند: تورت .5- 1

  ...و 

ت نقل شده که اها چیست چندان مشخص نیست ولی در روای که ماهیت این صحیفه این

که علم  صالح و شعیب در اسم اکبر هستند، اسم اکبر است و کتاب نوح، صحف ابراهیم و موسی

  5»ء  الاسم الْأَکْبرَ و هو الْکتَاب الَّذي یعلَم بِه علْم کُلِّ شَی«شود  همه چیز از اسم اکبر دانسته می

در بحث آگاهی امام از علم مالئکه و  ن است گفته شود که به قرینۀ روایتی که سابقاممک

شود چرا که  در این روایت فقط امور گذشته شامل می» ء شَی کُلِّ علْم«ذکرش گذشت؛  انبیاء

ها  بودم به آن اگر من با موسى و خضر مى ...«السالم در روایت سابق فرموند:  امام صادق علیه

، دادم به ایشان گزارش مى، ها نبود ها داناترم و چیزى را که نزد آن دادم که من از آن مى خبر

ولى علم ، عطا شده بود، چه گذشته و واقع شده زیرا به موسى و خضر علیهماالسالم علم آن

خدا  آن علم را از رسول، لیکن ما از راه وراثت، عطا نشده بود، شود چه تا روز قیامت واقع مى آن

  6».ایم دست آورده به وآله علیه اللَّه صلّى

توان گفت که اگرچه روایت مذکور علم حضرت موسی و خضر را به امور  در جواب می

که علم همه چیز در صحفی که از موسی به امام رسیده  با این، گذشته منحصر کرده اما این امر

علوم مربوط به گذشته را از السالم فقط توان تحصیل  وجود داشته باشد ولی حضرت موسی علیه

  . منافاتی ندارد آن داشته باشد

  . شود می اخذ صحیفه این از که علومی نوع

 7علم به همۀ اشیاء  

 9و سرانجام اشخاص 8علم به حوادث آینده   

 جامعه .6- 1

                                                             
  ١ ح ،٢٢٧ ص ھمان،.  ١
  ٥، ح ٢٢٥ ص ھمان،.  ٢
٣
  ٥٥٣، ح ٣٦٣ ص ،٨ ج ھمان،.  

٤
  ٣، ح ٢٩٤و  ٢٩٣، ص ١ج ھمان،.  

  ٣ ح ،٢٩٤ و ٢٩٣ ص ھمان،.  ٥
٦
  ١، ح ٢٦٠. ھمان، ص  

  ٣ح ،٢٩٤ و ٢٩٣ ص ھمان،.  ٧
  ١٣٦ ص ،٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة؛ ٣و  ١؛ ح ٢٦٤ ص ھمان،.  ٨
٩
  ٥ ح ،١٧٤ ص ،١ج محمد ابن یعقوب کلینی، .  
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، به اندازه ران شتر فربه، شود می پیچیده به طول هفتاد ذراع که وقتی جامعه طوماریست

السالم نوشته  امالء کرده با دستخط امیرالمؤمنین علیه وآله علیه اهللا صلییامبر آن را پ، گردد می

  . السالم بوده است و همواره در اختیار امامان علیهم 1.شده است

  شود عبارتند از: نوع علمی که از این طریق براي امام حاصل می

 2. تمام حالل و حرام و حتى جریمه خراش کوچک  

 تمام احتیاجات مردم

 جفر آید یا نه باید توجه کرد که که آیا جفر نیز از منابع علم امام به شمار می در مورد این

  شوند:  انواعی دارد که دو نوع آن در روایات کافی مطرح شده است که در ذیل مطرح می

  ، الف) جفر ابیض

 تهگذش دانشمندان علم و اوصیاء و انبیاء علم که گاو چرم از است مخزنى سفید جفر

 و حالل و، فاطمه مصحف، ابراهیم صحف، عیسى انجیل، موسى تورات و داود زبور اسرائیل بنى

   4.  ...  است آن در خراش جریمه و تازیانه نصف و تازیانه یک مجازات حتى حرام

  احمر جفر ب)

 سرخ جفر در: کردم عرض، است من نزد هم سرخ جفر :فرمود میالسالم  علیه صادق امام

 شمشیر صاحب و شود مى گشوده خواهى خون براى تنها آن و است اسلحه: ودفرم چیست؟

  5 ...کند  می باز کشتن براى را آنالسالم)  علیه حضرت حجت(

اي با علم امام ندارد و جفر ابیض  شود که جفر احمر رابطه با توجه به مطالب فوق روشن می

هاي داخل  راین در اصل آن کتابشوند بناب هاي ائمه در آن نگهداري می ظرفی است گه کتاب

  . جفر از منابع علم امام خواهند بود نه خود جفر

کند به  جفر را منشأ علم خویش معرفی می، امام –مانند روایت ذیل –اگر در برخی روایات 

  . اعتبار کتب داخل جفر است نه خود آن

 مدعى و( کنند می ادی) زیدیه پیشوایان( که جفرى در همانا: فرمودالسالم  علیه صادق امام

، نیستند قائل بحقها  آن زیرا، آید ناپسند را ایشان که است چیزهائى) استها  آن نزد که هستند

 آن در( اند) موجود است. (جفري که پیشوایان زیدیه مدعی شده آن در، حق که صورتى در

                                                             
  ٥ ح ،٢٤١ ص؛ ١ ح ،٢٤٠ تا ٢٣٨ ص ،. ھمان ١
٢
  ٥ ح ،١١٣ ص ؛١ ح ،١١٢ ص ؛٣ ،ح٩٨ ص ،٧ ج ؛١، ح ٢٤٠تا  ٢٣٨ ص ؛٦ ح ،٢٤٢ و ٢٤١ ص ھمان، . 

  ٥، ح ٢٤١ ص ،١ ج ھمان،.  ٣
  ٥ ح ،١٤١ ص ؛٣ ح ،٢٤٠ص ؛١ ح ،٢٤٠ تا ٢٣٨ ص ،١ ج ھمان،: ک ر.  ٤
٥
  ٣ ح ،٢٤٠ ،ص١ ج ھمان،.  
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 راست اگر و )ندارد جنگیدن و خروج اجازه و رسد نمی امامت به کسى ایشان از که است نوشته

 نوشته جفر در و( است فرموده که را میراثى احکام والسالم  علیه على هاى قضاوت، گویند می

 جواب، توانستند اگر بپرسید ایشان از ها عمه و ها خاله میراث به راجعو ، آورند بیرون) است

  1.ندده

است در مجامع آید و ممکن  دست می هالبته این مطلبی است که با توجه به روایات کافی ب

ند که خودش از منابع روایی دیگر روایاتی وجود داشته باشد که نوع دیگري از جفر را معرفی ک

 2.آیدشمار  علم امام به

 پیامبر و امام پیشین  .2

هایی که از ایشان پرسیده  الي سخنان خویش و جواب سؤال هالسالم درالب ائمه علیهم

تر از خود استناد  و امامان سابق وآله علیه اهللا صلیرم همواره به کالم و سیرة پیامبر اک، شد می

، باشد دهد که یکی از منابع علم ایشان پیامبر و امامان سابق می و این نشان می 3کردند می

حدیث ، حدیث من«السالم نقل شده که فرمودند:  طور که در روایتی از امام صادق علیه همان

حدیث حسین و ، الحسین) و حدیث او لى بنحدیث جدم (ع، باشد و حدیث پدرم پدرم مى

اجمعین  علیهم اهللا سالمحدیث امیرالمؤمنین ، حدیث حسن و حدیث حسن ، حدیث حسین

وآله و حدیث  علیه اهللا صلیخدا  السالم حدیث رسول علیهو حدیث امیرالمؤمنین باشد  می

  4».جل استقول خداى عزو، خدا رسول

از ، دهم که من به تو می هر جوابى ...فرمودند:  چنین آن حضرت به یکی از اصحاب و هم

و نیز آن حضرت فرمودند:  5. ما از خود رأیى نداریم، است وآله علیه اهللا صلیخدا  قول رسول

براى او ، ایستم باز می، چه نهى فرموده دهم و از آن انجام می، آورده السالم علیهچه على  آن«

  6»...  وارد شده است. وآله علیه اهللا صلیمحمد حضرت که براى  استهمان فضیلت 

چون  ...«فرمودند:  السالم براي تشخیص حدیث سالم از غیرسالم می رو امامان علیهم از این

گواهى بر آن یافتید اخذش  وآله علیه اهللا صلییا قول پیغمبر قرآن  حدیثى به شما رسید و از

                                                             
١
  ٤ ح ،٢٤١ ص ،ھمان 

٢
(مقدمۀ علی ١ ج کافی،ال اصول شرح شیرازی، صدرالدینشمرده اند.( المؤمنین امیر تألیفات از را جفر برخی.  

  )٨٤ص ،عابدی شاھرودی)
٣
  بار بھ قول و فعل امام سابق استناد کرده اند  ٣٤١. در روایات کتاب کافی ائمھ علیھم السالم بیش از از  

  ١٤، ح٥٣ ص ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی ٤
  ٢١، ح ٥٨ ص ھمان،.  ٥
٦
  ١، ح ١٩٦ ص. ھمان ،  
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کند  و به کسى که نقل می (شما نپذیرید. اش سزاوارتر است کنید وگرنه براى آورنده

  1».برگردانید)

افزون بر مطلب فوق در روایات متعدد بر این امر تصریح شده است که پیامبر و امام 

کند که طریق و کیفیت دریافت امام  پیشین مجراي دریافت علم امام بعدي هستند و فرقی نمی

  . هاي ذیل باشد بعدي توسط کدام یک از راه

  ارث  .1- 2

 پیامبر مقام قائم صورت این غیر در .کند حکم، خدا رسول حکم طبق ایدب پیامبر خلیفۀ

روایت  رو در از این باشد هم وي علم در ایشان جانشین باید رسول خلیفۀ بنابراین ؛بود نخواهد

 را کسانى، نکند معین خود علم جانشین را کسى وآله علیه اهللا صلی پیغمبر اگر ...« که است آمده

) گذاشته دینى رهبر بدون و( کرده ضایع آیند مى به دنیا او از پس و دپدرانن پشت در که

  2»...است

و از طریق انتقال  3دانش را از پیامبر یا امام قبلی به صورت ارثی ، بنابراین امام بعدي

  4.کند دریافت می، امامت در آخرین لحظۀ عمر امام قبلی

  چند نمونه از روایات:

 به علم امام پیش از خود در آخرین ، رماید: جانشین امامف السالم می امام صادق علیه

  5. شود اى که از روح او باقى مانده آگاه مى دقیقه

 فرمایند:  السالم می امام باقر علیه... ولَ إِنَّ ثُمسر ص( اللَّه( ضَرَهي حضَرَ الَّذا حعاً فَدیلع 

سپس ، ... علْمه و غَیبِه منْ علَیه اللَّه ائْتَمنَنی ما علَى تَمنَکأَئْ أَنْ أُرِید إِنِّی علی یا فَقَالَ

السالم را طلب کرد و  آن حضرت على علیه، فرا رسید وآله علیه اهللا صلی خدا رسولوفات 

خواهم غیب و علمی را که خدا مرا بر آن امین ساخته و به  به او فرمود: اى على من می

  6.ا بر آن امین سازم و به تو سپارمتر، من سپرده

                                                             
  ٢، ح ٦٩ ص ھمان،.  ١
٢
  ١ ح ،٢٤٧تا٢٤٢ ص ھمان،.  

٣
 ؛٢ ح ،٢٦٤ ص ؛١ ح ،٢٦١ و ٢٦٠ ص ؛٩و  ٧، ح ٢٣٥ ص ،١ ج٦، ٤و  ٢و  ١، ح ٢٢٣تا  ٢٢١ . ھمان، ص 

، ح ٥٢٨و  ٥٢٧؛ ص ٢، ح ٣٠٥ص  ؛٣ و ٢ ح ،٢٩٣ و ٢٩٢ ص؛ ٢و  ١، ح ٢٨٠و  ٢٧٩؛ ص ١، ح ٢٧٦ص 
  ؛١، ح ٨٦ص  ،٧؛ ج ٣

  ٣و  ١، ح ٢٧٥و  ٢٧٤ ص ،١ ج ھمان،.  ٤
  ٢، ح ،٢٧٥ و ٢٧٤ ص ھمان،.  ٥
٦
  ٦، ح ٢٩١و  ٢٩٠ ص ھمان،.  
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 السالم فرمودند: امر وصیت از آسمان در مکتوبى بر محمد نازل شد امام صادق علیه ،... 

باقی  تو خاندان نزد که، تو امت براى ستا تو نامه وصیت این محمد اى: گفت جبرئیل

میان ایشان و  خاندانم؟ گفت: برگزیدة خدا از کدام جبرئیل اى: ایشان فرمود .ماند می

السالم) و این وصیت براى این است که على علم نبوت را  ذریه او (على و اوالدش علیهم

السالم و  که ابراهیم به ارث داد و میراث این علم براى على علیه چنان، از تو ارث ببرد

1.ذریه تو از پشت او است

  تعلیم  .2- 2

 2لیم عادي و خواه به صورت تعلیم خاصتعلیم امام از پیامبر و امام قبلی خواه به صورت تع

  . شود هاي اخذ علم براي امام محسوب می یکی از راه، صورت بگیرد

را  ست و تنها دورنمائی از چگونگی آنماهیت تعلیم خاص براي ما چندان مشخص نی

   :در این راستا به روایات ذیل توجه فرمائید، توان در روایات پیدا کرد می

 شد نزدیک وآله علیه اهللا صلی خدا رسول وفات چون: فرماید الم میالس علیه صادق امام ،

 غسل مرا مردنم از بعد! على اى: فرمودپیامبر به ایشان  ... آمد نزدشالسالم  علیه على

  3.بنویس و بپرس و بنشان مرا سپس، کن کفن و بده

م را نزد من دوست ...در بیماري رو به وفات خود فرمود:  وآله علیه اهللا صلی خدا رسول

با او حدیث گفت ، چون نگاهش به على افتاد، حاضر کنید پس به دنبال على فرستادند

از ایشان پرسیدند ، بیرون آمد وآله علیه اهللا صلیالسالم از خدمت پیامبر  وقتی علی علیه

به شما چه آموخت؟ فرمود: هزار باب به من حدیث فرمود که از هر بابى هزار باب 

  4 .شود گشوده می

که بیماري رو نبوده است چرا هاي عادي از نوع تعلیم، پر روشن است که این نوع از آموزش

که محتواي حدیث نیز با تعلیم  افزون بر این، به موت زمان مناسبی براي چنین آموزشی نیست

باشد و حکایت از هزار باب علم دارد که از هر باب آن هزار باب دیگر گشوده  عادي سازگار نمی

شاید منظور از  ؛نامعلوم است چنین چگونگی گشایش هزاران باب علم نیز براي ما شود و هم می

باشد که بتوان از آن احکام جزئی و مسائل  یهزار باب قواعد کلی و اصولی و قوانین، هزار باب

                                                             
١
  ١ ح ،٢٨٠و  ٢٧٩ ص ھمان،.  

، ص ٨؛ ج ٩، ح ٢٩٧؛ ٥و  ٤و  ٣، ح ٢٩٦تا  ٢٩٣، ص ٣و  ٢، ح ٢٦٣؛ ص ١، ح ٢٤٠و  ٢٣٨ ص ،. ھمان ٢
  ١٢٣، ح ١٤٧و  ١٤٦

  ٨ و ٧ ح ،٢٩٨ تا ٢٩٦ ص ،١ ج ھمان، . ٣
٤
  ٤، ح ٢٩٦ ص ھمان،.  
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فرعی را استنباط کرد منتها نه مانند استنباط افراد عادي که بر اساس ظن و تخمین است بلکه 

  1.باشد ساس علم و یقین میبر ا

نبود بلکه در امامان بعد از ایشان هم  وآله علیه اهللا صلیاین آموزش منحصر به پیامبر اکرم 

 امیرالمؤمنین وفات چون: فرمایند می السالم علیه باقر امام ادامه داشت در این راستا

(علم لدنی و چه  آن بیا من نزدیک: فرمود السالم علیه حسن فرزندش به، فرارسید علیه اللَّه صلوات

به  راچه  آن و، بگویم برایت، به صورت سري به من گفت وآله علیه اهللا صلی خدا رسول ) را2غیره

  3.کرد را کار همین سپس، بسپارم به تو سپرد من

  مجراي افاضۀ الهی  .3- 2

هاي قدر و جمعه یا صبح و شام یا لحظه به لحظه به امام هر  علمی که هرسال در شب

چه  آن، ترین علم امام در روایات کافی معرفی شده است به عنوان کامل، شود افاضه می عصري

که  باشد میمجرا بودن پیامبر و امام قبلی در افاضۀ این علم ، شود اکنون بر آن تأکید می

  به روایات ذیل توجه فرمائید: زمینهکنند در این  چندین روایت بر آن داللت می

 زراره . مانیم علم می بى، م فرمودند: اگر افزایش علمى پیدا نکنیمالسال امام باقر علیه

آن را  وآله علیه اهللا صلیشود که پیغمبر  آیا به علم شما چیزى زیاد مىعرض کرد 

 وآله علیه اهللا صلیاول آن را به پیامبر ، دانست؟ فرمود هرگاه بناى افزایش علم باشد نمی

  4. ما هسپس بر امامان تا برسد ب، عرضه کنند

 جز ، السالم فرمودند: چیزى (از علم) از نزد خداى عزوجل خارج نشود امام صادق علیه

السالم رسد  سپس به امیرالمؤمنین علیه، آغاز شود وآله علیه اهللا صلی خدا رسولکه از  این

  5. تر نباشد یکى پس از دیگرى تا امام آخر از امام اول عالم، و سپس به امامان دیگر

 :شود عبارتند از براي امام حاصل میراه که از این  نوع علمی

 6انبیاء کتب دیگر و و موسی ابراهیم صحف، زبور، انجیل، تورات به علم  

 9پیشینیان و اوصیاء همۀ علم 8وآله علیه اهللا صلی اکرم و نبی 7پیامبران همۀ علم  

                                                             
  ٢٨٥ ص ،٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد.  ١
  ١٣٥، ص ٦ ج الروضھ، و اصول– الکافی شرح. محمد صالح مازندرانی،  ٢
٣
  ٢، ح ٢٩٨ ص ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی 

٤
  ٣ ح ،٢٥٥  ص ھمان،.  

  ٤ ح ،. ھمان ٥
٦
  ١ ح ،٢٢٧ ص ،٤ و ٣ ح ،٢٢٥ و ٢٢٤ ص ھمان،.  

  ٦ ح ،٢٢٣ و ٢٢٢ ص ،. ھمان ٧
  ٧ ح ،٢٣٥ ص ،. ھمان ٨
٩
  ٢ ح ،٢٢٤ ص ،. ھمان 
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 1گذشته حوادث به علم  

 2قیامت روز تا آینده حوادث به علم  

 3خویش امر سرانجام و سرنوشت به امام علم  

  الهام به قلب .3

اولیائش و بدون  قلب در خدا مستقیم تواند توسط القاء می، جا که الهام به قلب از آن

شود و  بنابراین الهام به قلب در عنوانی جدا از فرشتگان مطرح می 4؛اتفاق بیفتد، دخالت فرشته

ی مانند یها آید و با عبارت شمار می هت کافی بدر روایا، به عنوان منبعی مستقل براي علم امام

؛ خدا به او الهام  ؛ الهام به قلب و یلْهِمه اللَّه الْقُلُوب نَکْت فی، ؛ افتادن در قلب قَذْف فی الْقُلُوب«

أَما النَّکْت فی «شود  شود و بین آن و شنیدن از مالئکه فرق گذاشته می از آن یاد می 5»کند می

الهام است و اما تأثیر در ، وبِ فَإِلْهام و أَما النَّقْرُ فی الْأَسماعِ فَأَمرُ الْملَک؛ اما وارد شدن به دلالْقُلُ

   گوش امر فرشته است

  توجه فرمائید:در این راستا به روایات ذیل 

 زمان  ،است امام او داند می زمانى چه امام: عرض کردالسالم  علیه رضا به امام صفوان

 حضرتکه  این مثل، کند می وفات که زمانى همان امام سابق یا خبر وفات رسیدن

 همان: فرمود بودید؟) مدینه در( جا این شما و کرد وفات بغداد در) پدرت( ابوالحسن

 شود؟ چگونه آگاه می عرض کرد صفوان .شود مى آگاه، میرد می صاحبش که زمانى

  7. کند می الهام به او خدا: فرمود

 السالم را امام هادي علیهالسالم  علیه جواد امام وفات روز: گوید فضیل می بن هارون 

: شد عرض به حضرت، درگذشتالسالم  علیه جعفر ابى  راجِعونَ وإِنَّاإِلَیه إِنَّاللَّه: فرمود، دیدم

 مبرای که افتاد دلم در به خدا نسبت خضوعى و فروتنى زیرا: فرمود دانستید؟ کجا از

  8.نداشت سابقه

  شود عبارت است از: نوع علومی که از طریق الهام بر راي امام حاصل می

                                                             
  ٣ و ١ ح ،٢٦٤ ص ؛١ ح ،٢٦١ و ٢٦٠ ص ،. ھمان١.

٢
  ١ ح ،٢٦١ و ٢٦٠ ص ھمان،.  

٣
  ٣ ح ،٢٨١ ص ھمان،.  

  ١٣٦ص ،٣ ج ،الرسول آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد.  ٤
٥
  ٤، ح ٣٨١؛ ص ٣ و ٢ و ١ ح ،٢٦٤ ص ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی 

  ٣ ح ،٢٦٤ ص ھمان،.  ٦
  ٤، ح ٣٨١ ص ،. ھمان ٧
٨
  ٥ح  ٣٨١ ص ھمان،.  
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 1آگاهی از وفات امام قبلی   

  باشند و  (مراد حوادثی است که در معرض بدا می2علم متعلق به حوادث در حال اتفاق

   3. اند ها را ابدا و اظهار کرده و در نتیجه حتمی شده خدا آن

 ها همۀ پرسش علم به پاسخ 

 فرشتگان   .4

 در گاه خود این و شود می حاصل وحی فرشته وسیله هب که است آن، غیب علم قسم یک

 و عینی صورت  به گاه نیز وحی فرشته نزول کیفیت. است »نبی«مورد  در گاه و »رسول«مورد 

دیده  که شود بدون آن فقط صداي آن شنیده می  گاهی و است مشاهده با همراه و است خارجی

 هاي راه از یکی، بگذریم است انبیاء به مخصوص  که، آن خاص به معناي وحی نزول اگر از، شود

 او به را مطالبی و گوید سخن امام با اي فرشته از این طریق است که، به امور غیبی  علم کسب

 تحدیث این البته  5»ۀمخْتَلَف الْملَائکَ« باشد نماید و اساسا امام کانون آمد و شد مالئکه می القاء

که هم محتواي  چرا ؛رود می شمار به السالم علیهم انبیاء نئوش از که است وحیی غیر از گفتگو و

وحی به نبی و رسول با وحی به امام فرق دارد و هم بنا به داللت روایات رسول فرشتۀ وحی را 

و با او  6شنود شته را میکند ولی امام فقط صداي فر بیند و نبی او را در خواب مشاهده می می

 معنا القاء واسطۀ فرشته اگر البته 7نامد کند از این رو روایات فراوانی امام را محدث می گفتگو می

نَزَلَ بِه الرُّوح «فرماید:  میقرآن  چه چنان 8کند می صدق نیز آن به محدث، باشد امام قلب به

9»آورد فرود تو دل بر واضح عربى به لغت راقرآن  جبرئیل  قَلْبِک؛  الْأَمینُ على

الرحمه بعد  مفید علیه کنند و شیخ ودن امام را قبول نمیمحدث ب، نوبخت در میان قدما بنی

فرماید: آنان معرفتی نسبت به  نوبخت می درباره بنی، از اثبات محدث بودن امام در شرح عقاید

  10. اند باره نبوده روایات نداشته و داراي اندیشۀ عمیق در این

                                                             
١
  ٥و  ٤ ح ،٣٨١ ص ھمان،.  

  ٣و  ١، ح ٢٦٤ص  ،. ھمان ٢
٣
 شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد ؛٤٤ ص ،٦ ج الروضھ، و اصول– الکافی شرح. محمد صالح مازندرانی،  

  ١٣٦ ص ،٣ ج الرسول، آل اخبار
٤
  ١ ح ،٢٠٣-١٩٨ ص ١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی 

٥
  ٣و  ٢و  ١، ح ٢٢١ ص ھمان،.  

٦
  ٢و  ١، ح ١٧٦ ص ،. ر.ک: ھمان 

٧
و  ٧، ح ٥٣٥تا  ٥٣١، ص ٨، ح ٣٨٨؛ ص ٥و و ٤و  ٣و  ٢و  ١، ح ٢٧١و  ٢٧٠؛ ص ٤، ح ٢٦٩. ھمان، ص  

  ٢٠و  ١٨و  ١٤و  ١١
  ١٦٢، ص ٣. محسن فیض کاشانی، الوافی، ج  ٨
  ١٩٣. شعرا؛  ٩

١٠
  ١٣٩ ص ،٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد . رک : 
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شد آن بزرگواران  السالم از ایشان سؤال می رو برخی مواقع که در مورد علم امام علیه از این

به روایت ذیل توجه  به عنوان مثال، کردند راه اخذ علم براي امام و پیامبر را یکسان معرفی می

   :فرمایید

فى در آن نیست نزد علمى که اختال، به عقیده شما ...السالم پرسید:  الیاس از امام باقر علیه

چنان که  هم ...«آورند؟ فرمود:  دست مى دانند و به اکنون بفرمائید: چگونه آن را می ؛اوصیاء است

زیرا او ، بینند دید نمى چه را پیامبر می که ایشان آن دانست جز این می وآله علیه اهللا صلی خدا رسول

  1»...پیغمبر بود و ایشان محدثند 

 حاصل امام براي راه این از که علمی«فرماید:  ح این روایت میعالمۀ مجلسی در توضی

که  این یا و است پیامبر از ایشان علوم اکثر که چرا است ایشان علوم از برخی به مربوط شود می

که  اما این 2».کردند می دریافت هم فرشته از بودند کرده اخذ پیامبر از که را علومیها  آن بگوئیم

بار به طور دفعی و بار دیگر به صورت  یکقرآن  طور که علوم نیست همانم ؟دلیل تکرار چیست

  . نازل شد وآله علیه اهللا صلیتدریجی بر پیامبر اکرم 

کنند و در روایات مورد اشاره واقع شده  السالم از مالئکه اخذ می نوع علمی که امام علیه

  باشد: است به قرار ذیل می

 3اتفاق حال در علم متعلق به حوادث  

 5آینده سال تا 4امري هر به علم  

 فرمائید توجه ذیل روایت به راستا این در، مجمل علم تفسر:  

، بردند معراج به را وآله علیه اهللا صلی خدا رسول وقتی ...: فرمایند می السالم جوادعلیه امام

 از یادىز مقدار و آموخت او به را آینده و گذشته علم -ذکره جل-خداى که  این تا نیامد فرود

 طالب ابى بن على، آمد مى قدر در شب توضیحش و تفسیر که بود سربسته و مجمل علم آن

، آمد مى قدرهاى  شب در تفسیرش و دانست می را مجمل علوم، بود پیغمبر مانند همالسالم  علیه

هاى  شب در ولى، چرا: فرمود نبود؟ تفسیرى سربسته و مجمل علوم آن در مگر: پرسید شخصی

 دستور دانند چه می آن به نسبت اوصیاء و وآله علیه اللَّه صلّى پیغمبر به تعالى خداى طرف زا قدر

 پیغمبر.  ... کنند رفتار چگونه دانند میچه  به آن نسبتو  کنب چنان و چنین که آید مى

                                                             
  ١ ح ،٢٤٧تا٢٤٢ ص ،١ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی ١
٢
  ٦٣، ص ٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ، مجلسی باقر محمد.  

  ٣ و ١ ح ،٢٦٤ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ٣
  ٥ ح ،٢٤٩ ص ھمان،.  ٤
٥
  ٧ ح ،٢٥٠ ص ،. ھمان 
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چه  آن ...بود  گرفته فرا راها  آن تفسیر و سربسته علومکه  این جز، نکرد وفات وآله علیه اللَّه صلّى

 و جزئیات( دانست می چه به آن نسبت بود تسهیلى و فرمان آمد مى برایش قدرهاى  شب در

 براى بود تسهیلى خود این و آمد مى اجرایش دستور و گشت می منطبق کلیات بر مصادیق

 علمى چه قدرهاى  شب در ایشان براى پس: گفت سائل مرد)  وآله علیه اللَّه صلّى امام و پیغمبر

   آمد؟ مى پدید دانستندمیچه  آن از غیر

 راچه  آن تفسیر و باشند کتمانش به مأمور ایشان که است چیزهائى از مطلب این: فرمود

 و باشد وصیش قلب در علمش بمیرد که پیغمبرى هر.  ... نداند -عزوجل-خداى  جز پرسیدى

 فرود کند حکم بندگان میان باید وصى که راچه  آن فقط قدر شب در جبرئیل و فرشتگان

   1.آوردند مى

 قبل و دارند نگه مخفی عادي افراد از را بداء امر که دارند دستور السالم علیهم امامان یعنی

 امام نشوند معین) دارد وجودها  آن در بداء احتمال که اموري( غیرحتمی و حتمی امورکه  این از

 نبودقرآن  دراي  آیه اگر: رمودندفالسالم  علیه امیرالمؤمنین بنابراین، دهد نمی خبر آن از

 در که را امري و 3دادم می خبر قیامت روز تا حوادث تمام از شما به )2یثبت مایشاء و یمحواهللا(

  ندارد. خبر آن از خدا جز کسی، شدنش قطعی از قبل شود می قطعی و محتوم قدر شب

 روح  .5

تر از  اي بزرگ و آفریده 4باشد یم مالئکه از السالم روح غیر منین علیهامیرالمؤ بنابه تصریح

دهد و پس از وى  بوده و به او خبر می وآله علیه اللَّه صلّىو همراه پیامبر ، جبرئیل و میکائیل است

   5. باشد السالم می امامان علیهم همراه

   6.دانند می عقل و اول صادر را همان روح برخی از بزرگان حقیقت 

و عتْرَتَه الْهداةَ  )ص(خَلَقَ محمداً   أَولَ ما خَلَقَ. ..«ید: فرما با توجه به روایتی که می ولی

بیت راهنما  محمد و اهل، ؛ اول چیزي که خدا خلق کرد الْمهتَدینَ فَکَانُوا أَشْباح نُورٍ بینَ یديِ اللَّه

                                                             
  ٨ ح ٢٥٢ و ٢٥١ ص ،. ھمان ١
٢
  ٣٩. رعد،  

  ٩٧ ص ،٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی العقول مرآة ،مجلسی باقر محمد.  ٣
  ٦، ح ٢٧٤ ص ،١ ج الکافی، ،کلینی یعقوب ابن محمد . ٤
٥
  ٤و  ٣و  ٢و  ١،ح ٢٧٣ ص ،١ ج ھمان،. ر ک : 

٦
 احبھا و الحق من اقربھا و الصوادر اّول فھو علمت، كما العقل ھو المجعوالت اكرم و الممكنات اشرف ان الشك و. ... 

 حقیقة حقیقتھ الموجود ھذا و لخلقھ، هللاّ  محبة تحقیق الى القول سنعید و منك، الى احب ھو خلقا خلقت ما: قال لھذا و إلیھ،
وحُ  قُلِ : تعالى بقولھ إلیھ المشار بعینھا االعظم الروح  ،١ ج کافی؛ اصول شرحصدر الدین شیرازی، ...( َربِّي أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ

  )٢١٧ ص
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چه بیان  طرف دیگر چناناز  و 1»... ها در برابر خدا اشباح نور بودند و هدایت شدة او بودند و آن

رسد  بنابراین به نظر می .داند و همراه ایشان و امام می 2نازل بر پیامبر روایات دیگر روح را ؛شد

  . که روح غیر از صادر اول باشد

   .آید می شمار به امام علم براي مالئکه از مستقل رو روح منبعی از این

  :اي از روایات نمونه

 از را علم آن امام آیا که، پرسیدم امام علم به راجعالسالم  علیه قصاد امام از: گوید ابوحمزه

 گیرید؟ می فرا و خوانید می را آن که کتابی است شما نزد که آن یا گیرد می فرا علم رجال دهان

 خداى قول اى نشنیده مگر، است استوارتر و تر بزرگ گفتى توچه  آن از مطلب این: امام فرمود

 ؛ و ک أَوحینا إِلَیک روحاً منْ أَمرِنا ما کُنْت تَدرِي ما الْکتاب و لَا الْإِیمانو کَذل: «را عزوجل

  3».چیست ایمان و کتاب که دانستى نمی تو و، کردیم وحى به تو خود امر از روحى چنین هم

 پیغمبر که دارند اقرار آیا گویند؟ می چه آیه ایندرباره  شما اصحاب: فرمود سپس

 دانم نمی، گردم قربانت: کردم عرض دانست؟ نمى ایمان و کتاب که بود حالى در وآله علیه اللَّه ىصلّ

 که آن تا، چیست ایمان و کتاب دانست نمی که برد می سر هب حالى در آرى: فرمود گویند می چه

 وحى او سوى به را آن چون و، کرد مبعوث کند می ذکر کتابش در که را روحى تعالى خداى

 بخواهد به هرکه تعالى خداى که روح است همان آن و، آموخت فهم و علم توسط آن: مودفر

  4.آموزد فهم به او، فرماید عطا اى بنده به را آن چون و، کند عطا

 القدس روح .6

و همراه پیامبر است و ایشان  5باشد موجودي غیر از روح می، القدس به قرینۀ روایات روح

القدس از او به امام  وفات کند روح وآله علیه اللَّه صلّىو چون پیامبر . کشد بار نبوت را می، با آن

 چه برخی روایات به آید چنان شمار می و یکی از منابع علم امام به 6شود (جانشینش) منتقل می

  به روایت ذیل توجه فرمائید: 7.کند می اشاره القدس روح از علم اخذ

  که خودش در میان اتاقى عرض کرد: امام با اینالسالم  عمر به امام صادق علیه مفضل بن

امام . شود آگاه می، است زمین اطراف درچه  آن اش را انداخته است چگونه از است که پرده

                                                             
١
  ١٠، ح ٤٤٢ ص ،١ ج ،لکافیا ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٢
  ٢ ح ،٢٧٣ ص ھمان،.  

  ٥٢. الشوری؛  ٣
٤
  ٥، ح ٢٧٤و  ٢٧٣ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی عقوبی ابن محمد.  

  ١٦، ح ٢٨٣، ص ٢؛ ج ٣، ح ٣٨٩ ص ھمان،.  ٥
  ٣، ح ٢٧٢ ص ،ھمان . ٦
٧
  ٥ و ٤ و ٣ ح ،٣٩٨ ص ؛٢ ح ،٢٧٢ ص ھمان،.  
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پنجم  ...پنج روح قرار داد:  وآله علیه اللَّه صلّىاى مفضل! خداى تبارك و تعالى در پیغمبر « فرمود:

 او از القدس روح، کند وفات وآله علیه اللَّه صلّى پیغمبر ونچ. که با آن بار نبوت کشد، القدس روح

  1.شود مى درك چیز همه القدس روح وسیله به و ... شود منتقل) جانشینش( به امام

  شود عبارتند از: القدس براي امام حاصل می وسیلۀ روح علومی که به

 3باشد می خاك زیر تا عرش زیرچه  آن همۀ و 2 اشیاء علم همۀ  

  4اي که حکم آن نزد امام حاضر نیست به مسئلهعلم 

 عمود نور .7

معرفی » 5خَلْقه؛ ناظر و شاهد کردار مخلوقیم فی اللَّه عینُ« در برخی روایات امام به عنوان

 7منصب امامت و 6انسان کمال درجۀ شده است که برخی از شارحان کافی آن را از آثار آخرین

  . اند شمرده

 از یکی وقتی که به طوري باشد می مردم اعمال شاهد وم گذشت امامچه در فصل د چنان

 او براى شهرى هر در، شود می منتقل بعدي امام به امامت امر و رسد می پایان به عمرشها  امام

  8.بیند می را مردم اعمال آن وسیله به که گردد می برافرآشته نور از و ستونی عمود

  .باشد می اعمال مردماگاهی از شود  م حاصل مینوع علمی که از این طریق براي اما

 عروج روح امام به عرش و استفاده علم  .8

برخی روایات از عروج روح امام به عرش و تحصیل علم و رجوع دوباره به دنیا خبر 

فرماید: ممکن  کند و می ذکر مى، هائى را براي عروج روح امام عالمه مجلسى توجیه 9.دهند می

خواب و یا عالم روح در  تجسمدر بدن مثالى و یا روح ، روح امام زنده رفتناست مقصود از 

ولى در آخر بر وجه مجاز یا استعاره باشد. یافتن ارواح مقدس ایشان به مالء اعلى  مقصود تعلق

  10.تر است بهتر و سالم، گونه مطالب ایمان اجمالى یافتن فرماید به این سخن می

                                                             
١
  ٣ ح ،٢٧٢ ص ھمان،.  

  ١ ح ،٢٧٢ و ٢٧١ ص ھمان،.  ٢
  ٢ ح ،٢٧٢ ص ھمان،.  ٣
٤
  ٤و  ٣، ح ٣٩٨ ص ھمان،.  

٥
  ٨و  ٧و  ٥و  ٣، ح ١٤٥تا  ١٤٣ ص ھمان،.  

  ١٥٨ ص ،٤ ج کافی؛ اصول شرح ،شیرازی الدین صدر.  ٦
٧
  ٣٠٨، ص ١. محمد حسینی ھمدانی، در خشان پرتوی از اصول کافی، ج  

  ٦ و ٤ و ٣ و ٢ ح ،٣٨٨ و ٣٨٧ ص ،١ ج. محمد ابن یعقوب کلینی،الکافی،  ٨
  ٣و  ٢، ح ٢٥٤و  ٢٥٣ ص ھمان،.  ٩

١٠
  ١٠٥، ص ٣ ج الرسول، آل اخبار شرح فی لعقولا مرآة. محمد باقر مجلسی،  
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فهمیم که روح امام ارتباطى با عالم  ایت همین قدر میمقصود ایشان این است که ما از رو

اند  اما کیفیت این ارتباط را چون خودشان نفرموده، یابد کند و امام افزایش علمى مى باال پیدا می

  . گوئیم پس ما به همین مقدار عقیده داریم و بیش از این چیزى از پیش خود نمى، دانیم ما نمی

  :توجه فرمایید یاترواگونه  ایناي از  نمونهبه 

 ائمه و وآله علیه اللَّه صلّى پیغمبر، چون شب جمعه شود ...السالم فرمودند:  امام صادق علیه

 هایمان بدن به ما ارواح پس، آئیم ایشان می با نیز ما آیند و خدا می عرش به السالم علیهم

 1شد. می تمام ما علم نباشد چنین اگر و باشد شده استفاده که علمى با مگر، بازنگردد

 رؤیاي صادقه .9

به  2کند السالم خبر از امري را مستند به خواب خویش می در برخی موارد امام علیه

  اي از آن توجه فرمائید: نمونه

هایى  السالم به من فرمود: اى مسافر در این قنات ماهی گوید: امام رضا علیه می مسافر

را در  وآله علیه اللَّه صلّى خدا رسولشب فرمود: من دی. هست؟ عرض کردم: آرى قربانت گردم

  3.باشد براى تو بهتر است چه نزد ما می فرمود: اى على آن، خواب دیدم

این جمله خبر از وفات آن حضرت بود و شاید موضوع ماهیان قنات براى این است که  

   .ها براي مسافر شفاف بود خواب دیدن پیغمبر نزد آن حضرت به اندازة دیده شدن ماهی

، کند از منابع متعدد اخذ میرا شود که امام برخی از علوم  با توجه به مطالب فوق معلوم می

هم از صحیفۀ فاطمه و هم از صحیفۀ انبیاء براي امام ، مثال علم به حوادث آینده هم از قرآن

 فاطمه و هم از هم از طریق صحیفۀ، یا امام علم به اسم پادشاهان روي زمین را ؛شود حاصل می

طور علم به حوادث گذشته و حوادث در  و همین ؛کند السالم اخذ می طریق کتاب علی علیهم

  . حال اتفاق و علم به حالل و حرام

اخذ قرآن  که اگر امام مثال علم به حوادث آینده را از آید به ذهن میسؤال این جا  در این

که  خصوصا این-، شود شامل میکه علم به حوادث آینده همۀ حوادث را  با توجه به اینکند  می

بنابراین تحصیل دوباره علم به  -باشد دث آینده تا روز قیامت میبرخی روایات عباراتش حوا

                                                             
  ١ ح ،٢٥٤ و ٢٥٣ ص ،١ ج ، لکافیا ،کلینی یعقوب ابن محمد . ١
اند. (محمدحسین  . برخی از حکما رویای صادقھ را بھ عنوان یکی از طرق وصول انسان بھ علوم غیبی مطرح کرده ٢

  )١٠٢، ص٢قاریاغدی، البضاعةالمزجات، ج بن
٣
  ٦، ح ٢٦٠ ص، ١ج الکافی کلینی، یعقوب ابن محمد.  
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السالم و صحیفۀ انبیاء تحصیل حاصل خواهد بود و  حوادث آینده از صحیفه فاطمه علیه

 .در موارد تکراري دیگراست طور  همین

چه از حوادث آینده در  دهد که شاید آن میعالمۀ مجلسی این پرسش را چنین پاسخ 

البته ، فهمیم ذکر نشده باشد علیها ذکر شده در قرآنی که ما آن را می اهللا مصحف فاطمه سالم

  . قابل فهم باشدقرآن  السالم همۀ حوادث آینده از ممکن است طبق فهم امام علیه

شود چرا که هنوز  اده نمیبه نظر نگارنده با این جواب اشکال مذکور به طور کامل پاسخ د

حاصل قرآن  طبق فهم امام همۀ حوادث آینده براي ایشان از جاست که اگراین سؤال پابر

این باید ؛ بنابرعلیها تحصیل حاصل خواهد بود اهللا ذ دوبارة آن از صحیفۀ فاطمه سالماخ، شود می

توجه قرار گیرد این  چه باید در جواب این سؤال مورد آن .جو کردو جواب را در جاي دیگر جست

جا و به صورت بالفعل براي  (همه علوم یک، است که اگر علم امام را به همۀ امور فعلی بدانیم

تحصیل حاصل نخواهد ، ولی اگر فعلی ندانیم ؛شبهۀ تحصیل حاصل وارد استامام حاضر باشد) 

م از صحیفۀ فاطمیه و اخذ کند و هقرآن  تواند از که امام علم به حوادث آینده را هم می؛ چرابود

که چرا منشأ این علوم چندین منبع قرار داده شده و چه مصلحتی  هم از صحف انبیاء؛ اما این

  . داشته چندان براي ما مشخص نیست

و آن بزرگواران ، شد السالم در مورد منبع علمشان پرسش می برخی مواقع از ائمه علیهم 

، علمحتی در برخی روایات براي یک  1کردند یدر جواب چندین منبع براي علوم خود معرفی م

در این راستا خوانندگان محترم را به مطالعۀ روایات ذیل فرا  .نمودند دو یا چندین منبع ذکر می

  . خوانیم می

 گرد معتزله و زیدیه طایفه: عرض کردالسالم  علیه صادق به امام اعین بن عبدالملک 

 سلطنتى او براى آیا اند گرفته را) زکیه به نفس ملقب حسن بن( عبداللَّه بن محمد

 و انبیا تمام نام باشد که کتاب موجود می دو من نزد که به خدا: فرمود هست؟

 از یک هیچ در ولی، است ثبتها  آن در، کنند می فرمانروائى زمین در که سالطینى

 2. نیست عبداللَّه بن محمد نامها  آن

                                                             
  ٣و  ١، ح ٢٦٤؛ ص ١، ح ٢٤٠و  ٢٣٩ ص ھمان،.  ١
٢
  ٧، ح ٢٤٢ ص . ھمان، 
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دشاهان هم در کتاب علی و هم در صحیفۀ فاطمه طور که اخیرا ذکر شد اسم تمام پا همان

السالم در  علیها نوشته شده است بنابراین به احتمال زیاد دو کتابی که امام صادق علیه اهللا سالم

  . علیها باشد اهللا فرماید کتاب علی و کتاب فاطمه سالم ها اشاره می این روایت به آن

 از علم عالم خود (یعنى ، م عرض کردمالسال مغیرة گوید: به امام صادق علیه حارث بن

السالم به  و از على علیه وآله علیه اللَّه صلّى خدا رسولفرمود: از ، امام) به من خبر دهید

شود  دهند که علم به دل شما الهام مى به ما گزارش می عرض کردم:. ارث رسیده است

ی از وراثت و گاهی (گاه 1.  فرمود: گاهى هم چنین است، گردد و در گوش شما وارد می

 2. )از الهام و گاهی از طریق شنیدن از ملک است

 کیفیت علم امام بخش دوم:

، از موضوعات مربوط به علم امام که اندیشمندان بسیاري را به خود مشغول داشته است

آن است که ، علم امام بودن ؛ مراد از فعلیارادي و مشروط بودن علم امام است، مطلق، فعلی

و داند بچیز را  ه گونۀ بالفعل و حضوري نزد ایشان آشکار باشد و امام همواره همهمعلومات ب

تفاوت دانش امام با علم خداوند در این است که علم خداوند ذاتی و ازلی است و علم امام 

است که علوم  ایشانبودن علم  ارادي، فعلی بودن علم امامدر مقابل . است غیرذاتی و زمانمند

بلکه وابسته به خواست و ارادة ایشان و مصلحت ، بالفعل براي امام آشکار نیستغیبی به گونۀ 

اي غیبی را از امام پوشیده نگاه  گاه ممکن است خداوند پدیده، خداوند است و در این جهت

توان سه  میجا  در اینن ایبنابر .گیردبدارد و ارادة امام تنها در شرایط و حاالت خاص صورت 

که  تفصیل بین علوم امام به این، ارادي بودن علوم امام، دن علوم امامفعلی بو ،دکر مطرحدیدگاه 

  علوم فعلی و برخی دیگر ارادي باشد.آن برخی از 

  . شود ها بررسی می هاي فوق طرفدارانی دارد که در ذیل ادله آن هر یک از نظریه

   امام علم بودن مطلق و فعلی .1

، گذشته به مربوط امور همواره السالم علیهم امامان هک باورند این بر 3نظریه این طرفداران

اي  لحظه هیچ در جهان رویدادهاي ازاي  پدیده هیچ و دندان می بالفعل صورت به آینده را و حال

  . نیست پوشیده آنان بر

                                                             
  ٢، ح ٢٦٤ ص ھمان،.  ١
  ٦٠٧، ص ٣. محسن فیض کاشانی، الوافی، ج  ٢
٣
بالفعل بھ السالم بھ حسب مقام نورانیت خود کاملترین انسان عھد خود و مظھر تام اسماء و صفات خدایی، و  . امام علیھ 

  )٢١السالم، ص  ھمھ چیز عالم و بھ ھر واقعھ شخصی آشناست. (محمد حسین طباطبایی، علم امام علیھ
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  مذکور دیدگاه ادله .1- 1

  :از عبارتند گیرد قرار دیدگاه این مستند تواند می که روایاتی

   بعدي امام به امام علم نتقالا .1-1- 1

 دفعی طور به بعدي امام به قبلی امام عمر لحظه آخرین در امام علم گذشت که طور همان

  . استها  آن همۀ به بالفعل آگاهی دفعی انتقال الزمۀ می یابد، انتقال

  :بررسی استدالل

قبل از انتقال بستگی ، به نوع آن علم، بودن علم انتقال یافته به امام بعدي ارادي یا فعلی

، یولی اگر علم امام قبل ؛فعلی باشد بعد از انتقال نیز فعلی خواهد بود، دارد اگر علم امام قبلی

اي باشد که امام در اثر برخورداري از این حالت توانایی آگاهی از متعلق ارادة خود مانند ملکهه

گزارش روایات  بهیابد و انتقال این حالت بنا ل میرا داشته باشد در حین انتقال همین علم انتقا

القدس که از منابع علم امام است و از پیامبر به صورت دفعی به  طور که روح همان .دفعی است

و اگر یک امر براي امام حضور نداشت و ایشان از پاسخ سؤال درماند  ؛شود امام منتقل می

  . کند القدس آن را به امام القا می روح

که ، گزارش می دهند ،امام بعدي منتقل می شود ، از آنچه به متعددي عبارتهايبا  روایات

  . 3چه نزد امام سابق است) و انتقال ما عنداالول (آن 2انتقال امر 1،انتقال علمعبارتند از: 

شدن حالتی در علم ارادي (ایجاد، تقال دفعی هستقابل ان، طور که علم فعلی این همانبنابر

. از شود شود) نیز به صورت دفعی منتقل می علم به چیزي را اراده کند آگاه می امام که اگر

نخواهد عاري از نقص ، امام علم بودن رو به نظر نگارنده استدالل به انتقال دفعی براي فعلی این

  . بود

   نیست مخفی امام بر چیز هیچ .1-2- 1

 بنابراین نیست مخفی امام بر چیزي هیچکه  این بر دارد داللت روایاتهاي  عبارت برخی

  . بود خواهد فعلی چیز همه به ایشان علم و هداشت حضور ماما براي چیزي همه

  :روایات ازاي  نمونه 

 یک اندازه به سوگند خدا هب وشْمۀً؛ متکت ما واللَّه ...« :فرمودندالسالم  علیه امیرالمؤمنین

  1»نیست پوشیده من بر چیزى، خال نقطه

                                                             
  ٢، ح ٢٧٤ص  ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد . ١
  ٣ح ،٢٧٤ ص ھمان،.  ٢
٣
  ١ح ،٢٧٤ ص ھمان،.  
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  :استدالل بررسی

به شکل مجهول  تمتتوان اقامه کرد که کُ می تیصور که استدالل مذکور را در نخست این

بودن کتمت) (مجهول و معلوم  را هر دو احتمال کافیهاي  شرح از برخی خوانده شود و اگرچه

  3.اندمجهول بودن را بعید شمردهو  2هرترظا را بودن معلوم ولی اند داده

 فوق برداشت کنیم لحاظ تنهائی به را روایت این اگر گذشته از اشکال اول که دوم این

 ارادة را مشروط به امام براي امور نماندن مخفی که دارد وجود مشابهی روایات اما، است صحیح

  به یک نمونه توجه فرمایید: .داند می امام

 امام بر چیز هیچ ...یرِیده ء شَی عنْه یعزُب لَا الْإِمام ...«فرمایند:  السالم می علیه امیرالمؤمنین

  4».بخواهد خودش اگر نیست دهپوشی

 دارد قبلی روایت به نسبت را مقید نقش و است سازگار امام علم بودن ارادي با روایت این

 امام ارادة به مقید دوم روایت اما، است قید بدون و مطلق امام ارادة به نسبت اول روایت که چرا

  . بود ي خواهداراد امام علم نتیجه در زند؛ می قید را مطلق مقید و باشد می

  دیدن اعمال مردم  .1-3- 1

 عمرشها  امام از یکی وقتی که به طوري باشد می مردم اعمال شاهد امام گذشت چه چنان

 و ستونی عمود او براى شهرى هر در شود می منتقل بعدي امام به امامت امر و رسد می پایان به

بنابراین علم امام به اعمال . بیند می را مردم اعمال آن وسیله به که گردد می برافرآشته نور از

  . مردم فعلی است

  :بررسی استدالل

به قرینۀ روایات دیگر ، شد که دیده شدن اعمال مردم توسط امامدر بحث عمود نور گفته  

اي عمل مردم را به امام عرضه  طوري که فرشته هب. به معنی عرضه شدن عمل آنان به امام است

  .ام فعلی باشد وساطت فرشته معنی نخواهد داشتاگر علم امکه در این صورت کند  می

  قرآن به امام احاطۀ .1-4- 1

 گذشت ذکرش و گرفته قرار متعدد روایات تصریح موردقرآن  ازها  آن تحصیل که علومی

 به علم، دوزخیان و بهشتیان از آگاهی و، است زمین و ها آسمان درچه  آن به علم :از عبارتند

                                                             
١
  ٢٣ ح ،٦٨ و ٦٧ ص ،٨ ج ھمان،.  

  ١٥٤، ص ٢٥، ج الرسول آل اخبار رحش فی العقول مرآة. محمد باقر مجلسی،  ٢
  ٥٩٨، ص ١. محمد حسین ابن قاریاغدی، البضاعۀ المزجات( شرح کتاب الروضھ من الکافی )،ج  ٣
٤
  ٣ ح ،٢٤٧و ٢٤٦ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  
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، کنند حرکتها  کوه آن با که چیزي به علم، خلقت تداياب و گذشتگان به علم، آینده حوادث

 به علم، شود شناخته جهان درها  آب جایگاه و درآیند سخن به مردگان، بشکافد هم از زمین

  . امت اختالفات همۀ حل راه و حدود و حرام و حالل و دارند احتیاج آن به مردم که هرچیزي

 اخذقرآن  از که علومیکردن بعد از ذکر تیروای در السالم علیه صادق امام دیگر طرف از

 این حضور 1» ... نگرم می خود دست بکف که چنان دانم می راها  این تمام ...« :فرمودند دنکن می

  . است سازگار علم بودن فعلی با، دست کف مانند امام براي علوم

 اسرار و امور حقایق که است آن بیان براي جمله این«: شده گفته روایت این توضیح در

 روان و به روح الهى غیبى نیروى اب ...، آید در می حس و تعقل و تصور موردچه  آن و ملکوتى

 طریق از آن اسرار و قرآنى آیات بطون به ایشان نتیجه در شده القاء السالم علیهم بیت اهل طاهر

  . اند یافته احاطه حضورى علم موهبت و

 استدالل طریق بر عالوه، قرآنى علوم و لیماتتع که است آن شاهداین عبارت  چنین هم و

 تدبر و تفکر نیز به محتاج بلکه شده موهبت و القاء آنان به حضورى علم طور به اشاره و رمز و

 اوصیاء به هرچه و است محسوس به امر نظر مثابه به اسرار و به حقایق توجه و بود نخواهد

 و تفکر به اجییاحت و است شهود و حضورى لمع طور به شده و عطا القاء السالم علیهم طاهرین

  2.»نخواهد بود استدالل

 توضیحی که چنان دبکن  امام علم بودن فعلی به داللتتواند  می مذکور روایت از تفسیر این

. دارد امام علم بودن فعلی وي به اعتقاد از نشان دهد می ارائه فوق روایت توضیح در مالصدرا که

  شود: می حمطر ایشان توضیح ذیل در

 و العلم مراتب اقوى بالجمیع علمه ان الى، کفى الى انظر کما ذلک اعلم: بقوله اشار ثم«

 علم که دارد این به اشاره مذکور جملۀ السالم با امام علیه ؛الکشفى الشهودى العلم هو و اوضحها

 و شهود از است عبارت آن و است علم مرتبۀ ترین روشن و مرتبه ترین قوي، امور همۀ به امام

   3»کشف

 :گوید می و دانسته فعلی راقرآن  از شده اخذ علوم به امام علم نیز مازندرانی مالصالح

 الکف رؤیۀ أنّ کما بالجمیع متعلّق بالذّات واحد بسیط کشفی شهودي علم الکتاب فی بما علمه«

 و است کشفی و شهودي استقرآن  درچه  آن به امام علم ؛ أجزائه بجمیع متعلّقۀ واحدة رؤیۀ

                                                             
  ٨ ح ،٦١ ص ھمان،.  ١
  ٣١ ص ،٤ ج كافی، اصول از پرتوى درخشان. محمد حسینی ھمدانی،  ٢
٣
  ٣٤٨ ص ،٢ ج الكافي، أصول شرحدر الدین شیرازی، . ص 
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 طور همان، باشد می امام علم متعلق) واحد آن در( علم آن جمیع و باشد می بالذات واحد بسیط

  1».گیرد می قرار دیدن متعلق اجزایش همۀ با دست کف که

  بررسی استدالل:

اضح و السالم علیه امام براي دستهنوز این سؤال باقی است که این علوم که مانند کف 

قرآن  توجه به وهمواره براي امام حاضر است یا وقتی که اراده کند ، علومین ا آیا همۀ ، است

قرآن  روایاتی که به اخذ علوم از .شود عالم میمثل آگاهی به کف دستشان ، ها به آن داشته باشد

  . کنند کنند احتمال دوم را تقویت می داللت می

  . کند أیید میروایت مذکور نیز از دو جهت احتمال دوم را تهمچنین خود 

اول: حضرت ظهور آن علوم براي خویش را به ظهور کف دست تشبیه کردند و پرروشن 

بلکه فقط وقتی ظهور دارد که یا به کف ، است که کف دست براي انسان حضور دائمی ندارد

صورت ذهنی کف دست را از قوة خیال خارج ، وسیلۀ قوة متصرفۀ دست نگاه شود و یا نفس به

  . تر است تا با فعلی بودن آن بودن علم سازگار هن حاضر کند و این با اراديکرده و در ذ

 بکف که چنان دانم می راها  این تمام ...حضرت در ادامۀ جملۀ مذکور ( دوم: در این روایت

الى ء؛ خداوند تبارك و تع إِنَّ اللَّه یقُولُ فیه تبیانُ کُلِّ شَی«فرمایند  ) می ...نگرم می خود دست

که امام  ه ایناشد بتواند اشاره داشته ب می و» 2.ها است گوید: کتاب من بیانگر همه پدیده مى

  . تبیان همه چیز است و قرآندانم  می، که از قرآن استمن همۀ این علوم را ، فرمود

  مشروط و ارادي (غیرفعلی) بودن علم امام  .2

ارادة ایشان تأکید داشته و بر این  بر پیوند آگاهی امام از امور غیبی با خواست و 3برخی

السالم وابسته به خواست و ارادة آنان بوده و هرگاه  هاي غیبی امامان علیهم باورند که دانش

جا نزد  هاي عالم بالفعل و یک که تمام پدیده نه این، شوند اي آگاه می بخواهند از رخداد یا پدیده

هی امام از حوادث گذشته و آینده به این معنا این به عنوان مثال آگا بنابر ؛ایشان حاضر باشد

یابند و از آن  السالم اراده کنند از گذشته و آینده آگاهی می خواهد بود که هر وقت امامان علیهم

  . ها حاضر باشد ادث بالفعل نزد آندهند و به این معنا نیست که خبر همۀ این حو خبر می

  ادلۀ دیدگاه مذکور .1- 2

                                                             
١
  ٣٦٧ ص ،٢ج الروضھ، و اصول– الکافی شرح. محمد صالح مازندرانی،  

٢
ِ  َرُسولُ   َولََدنِي َقدْ   َیقُولُ  ع هللاَِّ  َعْبدِ  أََبا َسِمْعتُ .   ِ  ِكَتابَ  أَْعلَمُ  أََنا وَ   ص هللاَّ  وَ  اْلقَِیاَمةِ  َیْومِ  إِلَى  َكائِنٌ  ُھوَ  َما وَ   اْلَخلْقِ  َبْدءُ  فِیھِ  وَ   هللاَّ

َماءِ  َخَبرُ  ھِ یفِ  ارِ  َخَبرُ  وَ  اْلَجنَّةِ  َخَبرُ  وَ   اْألَْرِض  َخَبرُ  وَ  السَّ   َكفِّي إِلَى أَْنُظرُ  َكَما َذلِكَ  أَْعلَمُ   َكائِنٌ  ُھوَ  َما َخَبرُ  وَ  َكانَ  َما َخَبرُ  وَ  النَّ
  )٨، ح ٦١، ص١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد (.ءٍ  َشيْ  ُكلِّ  نُ تِْبَیا فِیھِ  َیقُولُ  هللاََّ  إِنَّ 

٣
  ٥٠٧و ص  ٤٨٣، ص ٤. مرتضی مطھری، مجموعھ آثار، ج  
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تواند روایاتی باشد که مضمونشان با فعلی بودن علم امام  می مستند اصلی این دیدگاه 

توان به صورت  گونه روایات را می این. مطابقت داردبودن  سازگار نیست بلکه با مشروط و ارادي

  ذیل سامان داد:

  علم امام متوقف بر اراده .1-1- 2

 1، داند م میها را متوقف به ارادة اما ها آگاهی از پدیده روایاتی که مضمون آنبا توجه به 

کردن  علم امام فعلی نخواهد بود چراکه اگر فعلی باشد باید امام همواره عالم باشد و مشروط

  روایت توجه فرمایید: در این راستا به .معنی خواهد بود آگاهی به اراده بی

، داند؟ فرمود: نه السالم پرسیدم که آیا امام غیب می عمار ساباطى گوید: از امام صادق علیه

  2.کند ى هرگاه بخواهد چیزى را بداند خدا او را از آن آگاه میول

شود از راه اکتساب و  دهد علمی که از این طریق براي امام حاصل می این روایات نشان می

درباره قرآن  طور که آید همان شمار می ی الهی است و از نوع علم لدنی بهتعلیم نبوده بلکه موهبت

  3»ما از نزد خود به او علم آموختیم مناه منْ لَدنَّا علْما؛ وو علَّ«فرماید:  حضرت خضر می

 بخواهم اگر على بن محمد اى ... :فرمود حنفیه محمد بهالسالم  علیه حسن امام رو از این

  .  ...دهم  می خبر پدرت پشت در بودى اى نطفه که زمانى از دهم خبر تو به

  افزایش علم امام  .1-2- 2

هر شب  4، ها به افزایش علم امام در هر شب قدر مضمون آنوجود دارد که روایاتی 

طوري که اگر این افزایش علم نباشد  به، کند میداللت  7و هر ساعت 6هر صبح و شام 5،جمعه

امور  همۀ که اگر علم امام فعلی باشد باید امام همواره به در حالی 8. پذیرد علم امام پایان می

  . سازگار نخواهد بود آگاهی داشته باشد و افزایش با آن

  ها  رجوع امام به صحیفه .1-3- 2

از منابع علم امام بودند و ، طور که در بحث منابع علم امام گذشت صحف متعدد همان

به  السالم علیه صادق چه امام چنان. 9کردند ها می ایشان برخی از علوم خود را مستند به آن

                                                             
  ٣و  ٢و و١، ح ٢٥٨ ص ،١ ج ،الکافی ،کلینی یعقوب ابن محمد.  ١
  ٤، ح ٢٥٧ ص ھمان،.  ٢
٣
  ٦٥. الکھف؛  

٤
  ٨و ٧و  ٥و  ٤و  ٣و  ١، ح ٢٥٢تا  ٢٤٢، ص ١الکافی، ج  ،کلینی یعقوب ابن محمد.  

٥
  ٣ و ٢ و١ ح ،٢٥٤ و٢٥٣ ص مان،. ھ 

٦
  ١، ح ٢٤٠تا  ٢٣٨ ص ھمان،.  

  ٤ و ٣ ح ،٢٢٥ و ٢٢٤ ص ھمان،.  ٧
ةَ  أَنَّ  فِي َبابٌ  ،٢٥٤ و٢٥٣ ص ھمان،.  ٨ ةَ اْألَئِ  أَنَّ  َال  لَوْ  َبابُ  ،٢٥٥و ٢٥٤ ص ؛٣ ح ، الُْجُمَعةِ  لَْیلَةِ  فِي َیْزَداُدونَ  ع اْألَئِمَّ  مَّ

  ٣ و ٢ و ١ ح ، ِعْنَدُھمْ  َما لََنفِدَ  َیْزَداُدونَ  ع
٩
  ٣٩٥ح ٢٦٨، ص ٨؛ ج ٧، ح ٢٤٢ ص ،. ھمان 
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، نه: عرض کرد کردم؟ می العهمط چه پیش اندکى دانى می !فضیل اى سکره فرمود فضیل بن

 فرمانروائى زمین در که سالطینى تمام، کردممی مطالعه را علیهاالسالم فاطمه کتاب: فرمود

  1. ... است نوشته آن در پدرانشان نام و خود نام به، کنند می

   .روشن است که اگر علم امام فعلی باشد نیازي براي رجوع به صحیفه نخواهد بود

  القدس  روح و روح، تهاخذ علم از فرش .1-4- 2

باشند و در برخی  القدس و فرشته از منابع علم امام می طور که گذشت روح و روح همان

القدس آن را به امام القا  روح، روایات آمده که اگر چیزي را امام نداند یا در موضوعی درماند

  2.کند می

  . سازگار نیستبودن علم ایشان  پرروشن است که ندانستن و درماندن امام با فعلی

   علم بسط و قبض .1-5- 2

 ما از چون و بدانیم شود گشوده ما براى الهى علم چون: فرمودالسالم  علیه ابوجعفر حضرت

  3.  ...  ندانیم شود گرفته

  . معنی خواهد بود شدن علم و ندانستن امام بی اگر علم امام همواره فعلی باشد گرفته

اندکه علم امام به دو صورت  گونه جواب داده نطرفداران دیدگاه علم فعلی از این روایت ای

  است

 که شرایطی هرگونه در، هستی جهان حقایق به السالم علیه علوم غیر عادي: امام -الف

 بیرون یا و، دارند قرار حس تحتها  آنکه  این از اعم، است واقف خدا  اذن به باشند داشته وجود

  . آینده وقایع و گذشته حوادث و یآسمان موجودات مانند، باشند می حس  دائره از

 - )ع(امام چنین هم و- وآله علیه اهللا صلیپیامبر اکرم  کریمقرآن  نص علوم عادي امام: به -ب

  اعمال مانند دهد می انجام زندگی مسیر در که اعمالی و بشر افراد سایر همانند است بشري

 مانند نیز السالم علیه امام. دارد قرار عادي علم اساس بر و اختیار مجراي در بشر افراد سایر

 شایسته که راچه  آن  داده تشخیص عادي علم روي از را کارها ضرر و نفع و شر و خیر دیگران

 و عوامل و علل که جایی در. پردازد می  کوشش و تالش به آن انجام در، کرده اراده بیند می اقدام

 شرائط و اسباب که جایی در و کند می اصابت هدف  به باشد می موافق خارجی احوال و اوضاع

  . رود نمی  پیش از نکنند مساعدت

                                                             
  ٨، ح ٢٤٢ ص ،١ج ،ھمان.  ١
  ٤و  ٣، ح ٣٩٨ ص ھمان،.  ٢
٣
  ١ ح ،٢٥٦ ص ،. ھمان 
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 عادي علم به است فوق ناظر روایت، توان گفت با توجه به تقسیم فوق در مورد علم امام می

 1 .ندارد علم وسعت با و منافاتالسالم  علیه امام

  :بررسی سخن فوق 

که روایت مذکور به علم عادي امام  را در نظر بگیریم خواهیم دید اگر کل روایت مذکور

ن شدن براي روش ؛بلکه اساسا روایت در مورد علم به امور غیبی صادر شده است، مربوط نیست

  . کنیم مطلب روایت مذکور را در ذیل ذکر می

السالم عرض کرد: شما  خالد گوید: مردى از اهل فارس به حضرت ابوالحسن علیه معمر بن

السالم فرمودند: چون علم الهى براى ما  حضرت ابوجعفر علیه، م فرموددانید؟ اما غیب می  علم

خداى عزوجل است که آن را با  سرّ، علم، گشوده شود بدانیم و چون از ما گرفته شود ندانیم

در  وآله علیه اللَّه صلّى محمد با بطور سريالسالم در میان گذاشت و جبرئیل آن را  جبرئیل علیه

  . گویدمی  السالم)  همخواهد (از امامان علیببه هر که  لی اهللا علیه وآله ص میان گذاشت و محمد

  روش و سیرة امام  .1-6- 2

السالم در زندگی شخصی و اجتماعی مؤید غیرفعلی بودن علم  رفتار و سلوك امامان علیهم

  . شود به برخی موارد در ذیل اشاره می. باشد ایشان می

  شدن قضیه دادن بعد از روشن طالقازدواج امام با زن بداخالق یا ناصبی و  

 مرغی که با آن قماربازي شده بود توسط امام و قیء کردن آن  شدن تخم خورده

  شدن قضیه حضرت بعد از روشن

 شده در شکاف دیوار  ندیدن اسلحه پنهان امام از صدمه اطالعی بی  

 غسل و خشک ماندن قسمتی از بدن امام آب نرسیدن  

 2السالم  علیه ب امام صادقشدن مرکَ گم  

 دادن پاسخ در امام مکث   

 موضوعاتدرباره  امام پرسش  

 :بر نخاستن امام از زیر دیوار روبه سقوط؛ به متن و تحلیل این روایت توجه فرمایید  

اى  وسلم کنار دیوار خمیده وآله علیه اللَّه السالم فرمودند: امیرالمؤمنین صلى امام صادق علیه

زیرا ها عرض کرد: زیر این دیوار منشین  یکى از آن، کرد داورى مینشسته بود و میان مردم 

                                                             
  ٣٣تا  ١٨ص السالم، علیھ امام علم ،طباطبایی حسین محمد.  ١
٢
  ١٨، ح ٩٧، ص ٢ ج ،. محمد ابن یعقوب کلینی، الکافی 
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ست (چون ونگهدار ا هر کسالسالم فرمود: اجل  امیرالمؤمنین علیه. شکسته استاین دیوار 

شود که پیش از آن نمیرد) و  همین امر سبب مى. زمان مرگ هرکسى نزد خدا معین است

السالم فرمود: و  امام صادق علیه ،جا برخاست دیوار فرو ریخت چون حضرت از آن

  1.و همین است یقین، کرد گونه کارها و أمثال آن را می السالم این امیرالمؤمنین علیه

بودن علم امام داشته باشد چراکه این رفتار  تواند داللت بر ارادي این روایت می

و  از فرا رسیدن اجلقبل زنده ماندن به (السالم را از عالیم یقین آن حضرت  امیرالمؤمنین علیه

(بالفعل)  شمرده شده و روشن است که اگر ایشان به علم فعلی، حافظ بودن خدا در همه حال)

نشستن آن حضرت زیر دیوار عالمت ، ریزد دانستند که دیوار قبل از بلندشدن وي فرو نمی می

و نریختن باشد ولی اگر علم به فر یقین وي نخواهد بود بلکه نشان از علم غیب آن حضرت می

توان گفت نشستن ایشان در زیر دیوار عالمت یقین حضرت  دیوار جزو علم ارادي امام باشد می

که ممکن است آن حضرت ارادة دانستن سرانجام کار را نکرده باشند و بالفعل اطالع ؛ چرااست

او کس قبل از رسیدن اجل  جا که یقین دارند که مرگ هیچ از نریختن دیوار ندارند اما از آن

  . افتد به خاطر این یقین از زیر دیوار بر نخاستند اتفاق نمی

بودن علم  نیز از ارادي وآله علیه اهللا صلیسیرة پیامبر اکرم ، السالم عالوه بر سیرة امامان علیه

جواب پرسش مردم را تا نزول  وآله علیه اهللا صلیدهد چراکه در برخی موارد پیامبر  ایشان خبر می

داد ولی وحی ایشان را از  انداخت و یا آن حضرت امري را طوري تشخیص می یوحی به تأخیر م

بینی پیامبر  کرد و یا حتی گاهی خالف پیش مطلع می که بر خالف برداشت وي بودحقیقت امر 

  . داد رخ می وآله علیه اهللا صلی

به  ن ندارد که علمتر از پیامبر نیست بنابراین امکا السالم واال جا که مقام امامان علیهم از آن

ها آگاه باشند اما پیامبر  فعلی باشد و همواره از همۀ پدیدهان علیهم السالم به همۀ امور امام

  . اي بنشیند هددر انتظار وحی براي آگاهی از پدی وآله علیه اهللا صلیاکرم 

  د:شو در این رابطه مطرح می وآله علیه اهللا صلیدر ذیل چند نمونه از سیرة پیامبر اکرم 

 که است همان این: گفتند]  منافق[ مردم و شد گم وآله علیه اللَّه صلّى اکرم شتر پیامبر 

 جبرئیل هنگام همین در! کجا است شترش داند نمى ولى دهد مى خبر ما به آسمان از

 به افسارش و است دره فالن در شترت! محمد اى: کرد عرض و شد نازل حضرت آن بر

 و حمد و رفت منبر به وآله علیه اللَّه صلّى اکرم پیامبر. ستا شده پیچیده درخت فالن

                                                             
١
  ٥، ح ٥٨. ھمان، ص  
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 سخن شترم پیرامون من غیاب در شما! مردم اى: فرمود و آورد جاى به خداى ثناى

، گرفته من ازچه  آن از است بهتر داده من به خداچه  آن که بدانید اینک، گفتید بسیار

 به مردم. شده بسته درخت فالن به افسارش و است دره فالن در من شتر که بدانید

 وآله علیه اللَّه صلّى پیامبر که جا همان و رفتند داد وآله علیه اللَّه صلّى حضرت که نشانى آن

  1. یافتند را شتر بود گفته

 در بازار مدینه به غذائی نگاه کرد فرمود: چه  وآله علیه اللَّه صلّى پیامبر اکرم پیامبر

وحی نازل شد که دستت را به . قیمت آن را پرسیدند غذاي خوبی است و از فروشنده

چنین کرد و غذاي بدي از زیر  وآله علیه اهللا صلیواقع را ببینی) پیامبر  زیر غذا ببر (تا

  2کنی؟ به او فرمود چرا به مسلمانان خیانت می وآله علیه اهللا صلیآن خارج شد پیامبر 

  گذشت به آن حضرت گفت مرگ  می آلهو علیه اهللا صلیمردي یهودي که از کنار پیامبر

مار این یهودي  :سپس فرمود ...بر تو (السام علیک) پیامبر در جواب او فرمود: بر تو نیز 

به او که هیزم زیادي  وآله علیه اهللا صلیمیرد ولی چنین نشد پیامبر  زند و می را نیش می

رنگ روي بار  ي سیاهوقتی چنین کرد مار !گذاربجمع کرده بود فرمود بارت را بر زمین 

اي عرض کرد تکه نانی را  کاري انجام داده هیزم دیده شد حضرت به او فرمود امروز چه

  3. خاطر صدقه مرگ را از او دفع کرده است ام حضرت فرمود: خدا به صدقه داده

 خبرى ما اگر ...اند:  السالم آن بزرگواران فرموده به خاطر فعلی نبودن علم امامان علیهم

 خبرى شما به اگر و است فرموده راست خدا: بگوئید، شد واقع ما گفته طبق و گفتیم بشما

شد (در امور غیر محتوم اگر بداء در آن اتفاق بیفتد چنین امري  واقع ما گفته برخالف و گفتیم

  4. گیرید پاداش دو تا است فرموده راست خدا: بگوئید، ممکن است)

  ادي بودن برخی دیگر ار امام و علوم از فعلی بودن برخی .3

ه مجلسی و مالصالح مازندرانی در ذیل گزارش داد هایی که از عالمۀ با توجه به عبارت

  . شوند شمرده می تفصیلاز طرفداران دیدگاه  شود آن دو شارح کافی می

 »اطالع پرده پشت در غیرخودي نبودن از تا زد کنار را پردهالسالم  علیه امامکه  این 

 احوال برخی در و است مختلف ایشان حال که دارد این به اشاره شاید کند پیدا

                                                             
١
  ٢٧٨، ح٢٢٢.و ٢٢١، ص ٨ھمان، ج .  

  ٧، ح ١٦١، ص ٥. ھمان، ج  ٢
  ٣، ح ٥، ص ٤. ھمان، ج  ٣
٤
  ٥، ح ٢٦٩و  ٢٦٨، ص١. ھمان، ج  
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 آنان نزد علوم همۀ که چرا کنند بررسی را آن پرده پشت از اطالع براي دارند احتیاج

  1 ».رجوع کنند القدس روح و یاها  کتاب برخی بهباید  اطالع براي بلکه نیست حاضر

 »این خاطر به شاید کند می طالعیا بی اظهار خویش کنیز مخفیگاه از امامکه  این 

 و هستند مراجعه نیازمند علوم از برخی تحصیل براي السالم علیهم امامان که باشد

 2 ».نیست بالفعلها  آن علوم همۀ

ه فعلی بودن دهد که ب می فرمایند همۀ علوم آن ها بالفعل نیست نشان می که ایشان این

  باشند. می ه ها معتقدعلم امام در برخی حوز

 »السالم به برخی از چیزها فعلی و به برخی چیزها بالقوه  همانا علم امامان علیهم

اي نزدیک به این معنا که توجه به نفس قدسیشان براي علم پیدا  باشد البته بالقوه می

  3».کردن کافی است

  :ادله بندي جمع

 علم بودن مشروط و ارادي دیدگاه نگارنده نظر به، مذکور هايِ یدگاهد ادلۀبررسی  به باتوجه

  .باشد می تر صحیح امام

چرا امامان  که،شود ممکن است گفته شود اگر علم امام ارادي باشد این سؤال ایجاد می

السالم در امور حساس ارادة دانستن را نکردند و مثال با زن ناصبی ازدواج کردند و یا  علیهم

  ها و بالها شدند؟ گرفتار مصیبت

شود و  تر مطرح می با کمی تفاوت اما جدي، بودن علم امام نیز این اشکال طبق قول فعلی

 بودن علم امام؛ از باشد ولی به هرحال طبق دیدگاه ارادي مخصوص دیدگاه ارادي و مشروط نمی

  . داد جواب توان از اشکال ذکر شده راه می دو

داشته ولی کرده و از قضیه آگاهی کامل  دانستن ارادة مزبور مورد در امام است ممکن اول:

 و تفصیل این آور نیستند و توضیحچه در فصل دوم گذشت علم به امور غیبی تکلیف چنان

  . گذشت جا آن در مطلب

                                                             
١
 یكن لم ألنھ ذلك إلى یحتاجون األحوال بعض في و مختلفة، أحوالھم تكون أو ،... إلیھام الستر رفع لعل" فرفع قال.  

 النوع، أوال بالباب المراد و القدس، روح إلى أو الكتب، بعض إلى مراجعة إلى یحتاجون بل عندھم، حاضرة العلوم جمیع
 اخبار شرح فی العقول مرآةمحمد باقر مجلسی، ( الكلیة القواعد باألول أو األحكام، منھا تستنبط التي الكلیة القواعد ثانیا و

  )٥٤ ص ،٣  ج الرسول، آل
  )١١٤ ص ،٣  جھمان، (بالفعل العلوم جمیع لھم یكون ال و العلوم بعض لتحصیل مراجعة إلى محتاجین یكونوا . ٢
٣
(محمد صالح القدسّیة نفوسھم توّجھ حصولھ في یكفي أنّھ بمعنى القریبة بالقّوة ببعضھا و فعليّ  األشیاء ببعض علمھم أنّ .  

  )٣٨٧، ص٥ ج الروضھ، و اصول– الکافی شرحمازندرانی، 
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خاطر مصلحتی ارادة دانستن  به  امام و بگوئیم بگیریم مجهول را قضیه است دوم: ممکن

مشروط و  طبق دیدگاه، چه در ابتداي بحث کیفیت علم امام گفته شد و چنان. نکرده است

 در و است خداوند و مصلحت ایشان ارادة و خواست به وابسته ارادي؛ آگاهی امام از امور غیبی

 تنها امام ارادة و دارد نگاه پوشیده امام از را غیبیاي  پدیده خداوند است ممکن گاه جهت این

  . گیرد می صورت خاص حاالت و شرایط در

  خالصۀ فصل سوم:

 خود به را علم امام بحث از مهمی سهم، آگاهی و علم به امام یابی دستهاي  راه بررسی .1

 امام علم براي را متعددي منابع، کافی کتاب روایاتکه  این به توجه با، دهد می اختصاص

در این فصل  بنابراین، دارند غیبی و غیرعادي جنبهها  آن بیشتر که طوري بهاند  کرده ذکر

چنین به نوع  م امام را بررسی کردیم و هممنابع مطرح شده در کتاب کافی براي عل

،  پایانشود نیز اشاره نمودیم و در  علومی که از هریک از منابع براي امام حاصل می

مطرح و به رفع  را شد می ایجاد مذکور منابع از شده حاصل علومِ بین که ابتدائی تعارض

  . آن پرداختیم

، است داشته مشغول خود به را سیاريب اندیشمندان که امام علم به مربوط موضوعات از .2

شدن این بحث نقش  است و روشن امام علم بودن مشروط و ارادي یا مطلق و فعلی

رو کیفیت علم امام را نیز در  سزایی در تبیین هرچه بیشتر مسئلۀ علم امام دارد؛ از این به

وزه را هاي مختلف در این ح هروایات کافی و مالحظۀ شروح آن واکاوي کرده و دیدگا

 حسینی محمدبرخی از شارحین کافی مانند مال صدرا و کردیم به طوري که  مطرح

همدانی از طرفداران فعلی بودن علم امام و برخی دیگر مانند عالمه مجلسی و مال صالح 

به بررسی روایاتی پرداختیم باشند و سپس  می طرفدار تفصیل بین علوم ائمه، مازندرانی

 و ارادي ها قرار بگیرند و در نهایت دیدگاه یک از دیدگاهتوانند مستند هر که می

 .برگزیدیم امام علم بودن مشروط

  :نهایی گیري نتیجه

 خواه در علوم عادي و خواه در-علم امام ، ثر شروح آنکروایات کافی با تکیه بر ا ربناب 

ود در ولی صفت نامحد، اي برخوردار است هاز گسترة بسیار گسترد -رابطه با امور غیبی

  . شود نمی مورد علم امام از روایات استفاده
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 اخبار زمین و آسمان، شامل علم به حوادث آینده، لم امامدر رابطه با امور غیبی ع ،

 وها  اندیشه، انواع و احوال مالئکه و شیاطین، جهنم، بهشت، قیامت، احوال قبر

علم همۀ انبیاي  ونات حتی زبان حیواها  همۀ زبان، اعمال مردم، خطورات قلبی دیگران

  .شود می همۀ امور و، گذشته

 رویدادهاي گذشته، نیقرآ در رابطه با علوم متعارف علم امام شامل علوم دینی و ،

  .شود می غیره و، نجوم، پزشکی، شناسیتبار

 باشد می اي امام تبعی و با اذن الهیرعلم به امور غیبی براي خداوند متعال ذاتی و ب .  

 یا و، ظۀ ظرفیت ادراکی پایین مردمحمال، جلوگیري از غلوتقیه، ، جهتگاهی امام به 

  . نددرک می امور غیبی را کتمان یش بهخو علم، دیگر مصالح برخی

 :کتب پیامبر اکرم ، (قرآن ها برخی صحیفه منابع علم امام در روایات کافی عبارتند از

، الهام، پیامبر و امام پیشین، جامعه)، هاي انبیاء سابق کتاب، صحیفۀ فاطمه، کتاب علی

  .باشد می استفادة علم نزد عرش و رؤیاي صادقه، عمود نور، روح القدس، فرشتگان، روح

 مبنا  و بر اساس این باشد می ارادي و  مشروط مختار نگارنده این است که علم امام

سیاري چنین تقابل ب شود و هم می ها در زمینه علم امام به جواب داده بسیاري از سؤال

  . رود می از روایات از بین

  ت:اپیشنهاد

 سزاوار، باشد می دینی عقاید به یابی دست مهم منابع از یکی اسالمی روایات که جا آن از

  . قرارگیرد، ویژه توجه مورد کالمی هاي استدالل فرآیند در که است

هاي  عدر رابطه با موضو ها روایت داللی و سندي بررسی و مجامع روایی به پرداختن

، احادیث مربوطه همۀ نظرگرفتن در با تا، است اي گسترده و عمیق هاي پژوهش نیازمند مختلف

 یک گنجایش و حوصله از کار این ولی مختلف اعتقادي ارائه شودهاي  زمینه در اي عالمانه نظر

  . است نامه بیرون پایان و یک شخص

 کیفیت و منشأ، قلمرو و پرداخته دهگستر کار این از اي گوشه به تنها شما روي پیش نوشتار

 با که است امید و داده قرار بررسی فقط از جهت داللی مورد و کافی کتاب در تنها را امام علم

شده و بعد از  تکمیل بحث این، روایی کتب دیگر در محترم پژوهان دانش طرف از بحث پیگیري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و در  گیرد انجام هایین گیري نتیجه، علم رجالمتخصصین بررسی اسناد روایات توسط 

   .گردد گیريپیها  گونه پژوهش موضوعات دیگر دینی نیز این

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  فهرست منابع و مآخذ

 االحادیث جامع و اسالمی کالم کتابخانۀ، االسالم ثقۀ افزارهاي نرم در زیر منابع از برخی: نکته

 .است شده گرفته بهره آنها از و داشته وجود

  منابع عربی -الف

  قرآن

، مصطفوي حسن سید تحقیق، مختلفه و القرآن متشابه، علی بن محمد آشوب شهر ابن .1

 ق)1410(، سوم چ، بیدار: قم

چ ، دارالفکر: بیروت، 2و  1ج ، اللغۀ فی المقاییس معجم، ابی الحسین احمد، فارس ابن .2

  ق)1418( ، اول

، اول چ، الحدیث دار: قم، 3و  2و 1 ج، البضاعۀالمزجاة، حسین محمد، قاریاغدي ابن .3

 ق)1429(

: قم، ضیائی اکبر علی تحقیق، الکالم علم فی الیاقوت، ابراهیم ابواسحاق، نوبخت ابن .4

 ق) 1413 (، اول چ، نجفی مرعشی اهللا ایت کتابخانۀ

 (، اول چ، الشهداء سید انتشارات: قم ، 4 ج، الآللی عوالی، جمهور ابی ابن، احسائی .5

 ق)1405

 المعجم، محمد خلف اهللا، عطیه؛ احمد، یم؛ صوالحیعبدالحل، ابراهیم؛ منتصر، انیس .6

 ق)1416( ، پنجم چ، اسالمی فرهنگ نشر دفتر: جا بی، 1 ج، الوسیط

  ش) 1363 (، چ اول، الصادق مکتبۀ: تهران، 3ج ، الرجالیۀ الفوائد مهدى؛ محمد، بحرالعلوم .7

 مکتبۀ: قم، ینیحس احمد سید، تحقیق، الکالم علم فی المرام قواعد، میثم ابن، بحرانی .8

 ق) 1406 (، دوم چ، النجفی المرعشی اهللا آیت

 1407 (، چهارم چ، للمالیین العلم دار: بیروت، 1ج ، الصحاح، حماد اسماعیل ابن، جوهري .9

 ق)

 رضا، تحقیق، الماتعیه والرسالۀ الدین اصول فی المسلک، حسن جعفرابن، حلی .10

 ق) 1414(، اول چ، االسالمیۀ البحوث مجمع: مشهد، استادي

 ق) 1403 (، المرعشی مکتب: قم، 1 ج، الموارد اقرب، لبنانی، سعید، الخوري شرتوتی .11

 چ، رضی شریف انتشارات، 1 ج، الصواب الی القلوب ارشاد، الحسن ابی ابن حسن، دیلمی .12

 124 ص، ق1412 اول

 ق) 1411(، اول چ، الرازي دار: عمان ، اتاي دکتر، تحقیق، المحصل، الدین فخر، رازي .13

 المکتبۀ: تهران، 1ج، القرآن غریب فی المفردات، محمد ابن اصفهانی حسین راغب .14

 تا بی، المرتضویۀ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و النشر و للطباعۀ الفکر دار: بیروت17و  9و  2 ج، العروس تاج، مرتضی محمد، زبیدي .15

 ق)1414(، التوزیع

 هديم سید، تحقیق، المسترشدین نهج إلى الطالبین إرشاد، مقداد سیوري فاضل .16

 ق) 1405(، نجفی مرعشی اهللا ایت کتابخانۀ انتشارات: قم، رجائی

 قاضی شهید تحقیق، الکالمیۀ المباحث فی اإللهیۀ اللوامع، مقداد فاضل السیوري .17

 ق)1422(، دوم چ، اسالمی تبلیغات دفتر: قم، طباطبایی

: بیروت، یرىش على: تحقیق، 8 ج، التاریخ فى الکامل، محمد بن على، الموصلى الشیبانى .18

 ق) 1408(، العربى التراث إحیاء دار

 و مطالعات مؤسسه: تهران، 4و  2و  1 ج، الکافی اصول شرح، الدین صدر، شیرازي .19

 ش) 1366(، اول چ، فرهنگی تحقیقات

، چ دوم، تهران: انتشارات اسالمیۀ، النعمۀ تمام و الدین کمال، علی بن محمد، صدوق .20

 ق) 1395(

 حوزات فی المدرسین جامعۀ قم: منشورات12، ج، المیزان، سینح محمد ، طباطبایی .21

   العلمیه بی تا

 مؤسسۀ: قم، سبزواري زارعی علی عباس تحقیق، الحکمۀ بدایۀ، محمد حسین، طباطبایی .22

 ق)1424(، 21 چ، اسالمی چاپ

 مکتبۀ: جا بی ، حسینی احمد سید تصحیح، 6 ج، البحرین مجمع، الدین فخر، طریحی .23

 بی تا، دوم چ، المرتضویه

، اول چ، دارالغربۀ: لبنان ، خازم حسن علی، تحقیق، العقائد قواعد، طوسی نصیرالدین .24

 ق) 1413(

، دوم چ، داراالضواء: بیروت، باإلعتقاد یتعلق ما فی االقتصاد، الحسن ابن محمد، طوسی .25

 ق)1406(

 1414دوم ( چ، االسالمی النشر مؤسسۀ: قم، العشر الرسائل، الحسن ابن محمد، الطوسی .26

 ق)

: قم، العلوم بحر حسین تحقیق، 1 ج، الشافی تلخیص، الحسن ابن محمد، الطوسی .27

  ش)1382(، اول چ، المحبین انتشارات

  ق)1405(، چ دوم، االضواء دار: بیروت، المحصل تلخیص، الدین نصیر، طوسی .28

: قم ،حسینی احمد سید، تحقیق، الکالم علم فی الذخیره، مرتضی الهدي سید علم .29

  ق) 1411(، االسالمی النشر مؤسسۀ

: تهران، حسینی الزهرا عبد، تحقیق، 2ج، االمامۀ فی الشافی، سید مرتضی ، الهدي علم .30

 ق)1410(، دوم چ، السالم علیه امام الصادق مؤسسۀ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، حسینی احمد سید تحقیق، 3 ج، المرتضی الشریف رسائل، مرتضی سید، علم الهدي .31

  ق)1405(، اول چ، الکریم القرآن دار: قم

  ق)1424(، العلمیۀ  الکتب دار: ، بیروت، 3ج ، العین، احمد ابن خلیل، فراهیدي .32

 جورج، تحقیق، 12 ج، العدل و التوحید أبواب فی المغنی، ابوالحسن، عبدالجبار قاضی .33

 م) 1962-1965(، المصریۀ الدار: قاهره، قنواتی

  ق) 1429 (، اول چ، الثفافیۀ العلمیه الحدیث دار، 1ج، الکافی یعقوب ابن کلینی محمد .34

چ ، تهران: االسالمیۀ، 8و  7و 6و  5و  4و  3و  2و 1ج، الکافی یعقوب ابن کلینی محمد .35

 ش) 1362(، دوم

:  تهران، 7و  6و  5و3و  2 ج، الروضه و اصول – الکافی شرح، صالح محمد، مازندرانی .36

  ق)1382(، االسالمیه المکتبه

 تا بی، اول چ، دارالحدیث: قم، الهدایا، الدین رفمحمد ش، مجذوب تبریزي .37

 ق) 1404تا ( بی، الوفاء مؤسسۀ: بیروت، 25و  6 ج، بحاراالنوار، باقر محمد، مجلسی .38

و  9و  7و  6و  3و  2و  1ج ، الرسول اخبار شرح فی العقول مرآة، باقر محمد، مجلسی .39

، سوم چ، اإلسالمیۀ دارالکتب، تهران، محالتی رسولی هاشم سید تصحیح، 26و  25و  20و  13

 ش)1370 (

، اول چ، السالم علیه المؤمنین امیر کتابخانۀ: اصفهان، 3 ج، الوافی، کاشانی فیض محسن .40

  ق)1406(

 المفید دار: بیرت ، المختارات و المذاهب فی المقاالت اوائل، مفید، محمد ابن نعمان .41

  ق1414، دوم والتوزیع چ والنشر للطباعۀ

 ق)1416(، اول چ، الحدیث دار: قم، 1 ج، الحکمۀ میزان، محمد، هريش ري محمدي .42

، دوم چ اسماعیلیان انتشارات: تهران، االعالم و اللغۀ فی المنجد، لویس، معلوف .43

 ش)1364(

 (، اول چ، المفید للشیخ العالمی المؤتمر: قم، االعتقادیۀ النکت، نعمان ابن محمد، مفید .44

  ق)1413

، 2 چ، المفید للشیخ العالمى المؤتمر :قم، االعتقاد تصحیح، مانالنع ابن محمد، مفید .45

  ق)1413َ(

 چ، المفید دار: بیروت، الهی اکبر علی تحقیق، العکبریۀ المسائل، نعمان محمد ابن، مفید .46

  ق)1403(، اول

، 17ج ، الشیعۀ تصانیف الذریعۀ إلى)الطهرانى بزرگ آقا( محسن محمد، المنزوى .47

 ق) 1403(، چ اول، األضواء دار:بیروت
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 چ، دارالحدیث: قم، 1ج ، الشریعۀ حافظ إلى الذریعۀ، محمد الدین گیالنی رفیع مؤمن .48

 ق) 1429(، اول

 دار: بیروت، )الشیعۀ مصنّفى أسماء فهرس( النجاشى رجال، بن على أحمد، النجاشى .49

 ق) 1408(، چ اول، األضواء

 ق)1397(، چ اول، دوقنشرص: تهران، الغیبۀ، ابراهیم ابن محمد، نعمانی .50

، التراث إلحیاء السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ: بیروت، الوسائل مستدرك، حسین، نوري .51

 ق)1408 (، اول چ

  : منابع فارسیب

 ش)1381(، چ اول، قم:انتشارات سرور، (ترجمه روضه کافی) بهشت کافی، حمید رضا، آژیر .1

، اسالمی کالم مجله، شهادت هب السالم علیه حسین امام علم بررسی، محسن، رنجبر .2

52)10/1383:(97-104  

تا  18ص، )11/1371(، 49،علم نور مجله، السالم علیه امام علممحمدحسین ، طباطبایی .3

33 

چ ، کویر: تهران، طباطبایى سیدجواد: ترجمه، اسالمى فلسفه تاریخ هانرى، کوربن .4

  ش) 1370اول(

، اول، چ، سایه نشر: تهران، قربانی ابدینالع زین مقدمه، مراد گوهر، الهیجی عبدالرزاق .5

 ش) 1383(

: تهران، الریجانی صادق، تصحیح، اعتقادات اصول در ایمان سرمایۀ، عبدالرزاق، الهیجی .6

 ش) 1372(، سوم چ، الزهرا انتشارات

 فرهنگی علمی مؤسسۀ: قم، 4و1 ج، الملی بین کنگرة، فارسی مقاالت مجموعه .7

  ش) 1387(، اول چ، دارالحدیٍث

 سید، تلخیص، فارسی ترجمۀ با الحکمۀ میزان منتخب، محمد، شهري ري محمدي .8

  ق)1425سوم ( چ، دارالحدیث: قم، شیخی رضا حمید ترجمۀ، حسینی حمید

کتابفروشی : تهران ، 4و  3و  2و  1ج ، مصطفوي ترجمۀ– کافی اصول، جواد، مصطفوي .9

 اول بی تا چ اسالمیه علمیۀ

 ش) 1377(، چ چهارم، صدرا تهران: انتشارات، 4و  3ج ، ثارآ مجموعه، مرتضی، مطهري .10

، اسالمی علوم جهانی مرکز: قم، البالغه ونهج حدیث متون با آشنایی، مهدي، مهریزي .11

 ش) 1377(، اول چ

قم:چاپخانه علمیه ، 4و  1ج، کافی اصول از پرتوي درخشان، سیدمحمد حسین، همدانی .12

 ش) 1363(، قم چ اول

  ش)1381(، چ اول، رضوي علوم دانشگاه، مشهد، پژوهی مامتا، محمود، یزدي .13
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Abstract:  

The subject of this thesis is the Imam’s knowledge in the Kafi Book 
and its explanations (with emphasizing on the Allameh Majlisi, Mulla 
Saleh Mazandarani and Mulla Sadra’s Explanations). Imam in the 
pure Shi’i thought has high position and according to some traditions, 
it is one of the most important principal of the fifth principals of 
Islam. Because Imam’s knowledge is one of the most important 
feature of Imam then searching about if will helps to better 
understanding and being familial with the reality of his existence. The 
principal of being scholar is accepted by almost all of the Islamic sects 
but its features are not in their agreement and in this direction there 
are a lot of questions which are represented from enemies and 
friends. The most important reason of this difference is the mutual 
traditions which are cited in the traditional books. The Kafi book 
which is the very important traditional books of Shi’a which is not 
exceptional and it is consisted of various traditions about Imam’s 
knowledge. The goal of this writing is to achieve the outlook of 
traditions about the territory of Imam’s knowledge, its sources and 
its quality in the Kafi book. For this, all of the traditions in this book 
have been studied and the scope of the Imam’s knowledge in two 
fields (divine matters and the usual things) by considering the 
opposite traditions; and there is a suitable summing up from the 
traditions and after that answering to some doubts which most of 
them are from the contrast traditions, finally it has represented a 
picture of large scope of Imam’s knowledge from the traditions 
outlooks. This research also has explicated the sources of Imam’s 
knowledge from the traditions and its quality – it’s voluntary or 
active- from the Kafi books and the theory of Imam’s voluntary 
knowledge as an accepted idea of the traditions.  

Key Words: Imam, Knowledge, Divine, The Kafi Book, The Explanation 
of Kafi. 
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