ژپوهشانهمامامیه

Journal of Imamiyyah Studies
Vol. 1, No. 1, Spring & Summer 2015

سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،4931ص75ـ37

رویکردهای کالمی محدثان و متکلمان در تبیین منابع علم
امام
*

محمدحسن نادم

چکیده

از جمله آموزههای اعتقادی که جایگاه ویژهای در نظامنامهه شیه دارد ،و قهوامبخه
مذهب ،کل د فتح ابواب معارف دین و از شهاص ههای شمهایز شه عه از دیگه مهذاهب
اسالمی است ،مسئله امامت با ویژگیهای منحص به ف د آن است .علم امهام ع) یکهی
از مسائلی است که همزمان با پ دای اصل امامت ،محل شوجه و عنایهت امام هه واقه
شده است .در طول شاریخ علم کالم ،در پذی ش کلی علم امهام اصتالفهی به ن علمهای
امام ه با رویک دهای مختلف وجود نداشته است .با این حال ،این مسئله در شهاریخ صهود
شحوالت و شطوراشی داشته که این شحوالت ناشی از نگاههای متفهاوت بها رویک دههای
مختلف به مسائل جانبی علم امام است .در مقاله پ ِ رو ،مناب علم امام ع) را ،از نگاه
عالمان دو مدرسه کالمی قم و بغداد ،که با دو رویک د متفاوت به مسهائل کالمهی نظه
ک دهاند ،ب میرس م شا با شوجه به شب ن دوگانه آنهان ،نیهان دهه م کهه اصتالفهی به ن
پ وان این دو رویک د درباره مناب علم امام وجود ندارند.
کلیدواژه ها :علم امام ع)  ،مناب علم امام ،رویک دهای کالمهی ،مدرسهه قهم ،مدرسهه
بغداد.
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مقدمه
مسائل علم کالم ،همانند دیگر موضوعات سایر علوم ،بدون تردید در مسیر تاریخ ،فراز
و فرودهایی داشته و در آنها تحوالتی رخ داده است .از جمله مسئلله علئم امئام کئه از
مسائل کالمی شیعه و از مهمترین مقومات امامت محسوب میشود .با توجئه بئه نقئ
زیرساختی علم امام نسبت بئه دیگئر آمئوزههئای اعتقئادی و حساسئیتی کئه از جانئب
مخالفان به آن نشان داده شده ،علم امام از بدو پیئدای و رئرح مسئلله امامئت تئاکنون
بی از هر چیز توجه علمای موافق و مخالف را به خود جلب کرده ،و بهتدریج همئراه
با دیگر مباحث کالمی روند تکاملی خود را سپری کرده است .سرنوشتسازترین مقطع
تاریخ کالم امامیه دورهٔ شکل گیری مدرسهٔ کوفه (اواخر قرن اول) بود ،که خاستگاه کالم
و درخش متکلمان در آنجا بئود .در ایئن مدرسئه دو جریئان کالمئی بئا دو رویکئرد
متفاوت از میان اصحاب و اندیشمندان شیعه برخاستند ،که با محور قراردادن کالم اهئل
بیت (ع) و هدایت آنها به تبیین و تدوین و اشاعه آموزههای اعتقادی و دفاع از آن با دو
شیوه پرداختند .عده ای فقط به نقل احادیث و کالم اهل بیت (ع) بسئنده کردنئد ،کئه از
آنها با نام محدث -متکلم یاد کرده اند .عده ای دیگر عالوه بر نقل احادیث نظریهپردازی
هم داشتند که از آنها با نام متکلم -محدث یاد شده است.
پس از سپریشدن دوران مدرسهٔ کوفه (نیمه دوم قرن اول) ،که ایئن دو رویکئرد ،رویکئرد
غالب آن بود و هر دو را اهل بیت (ع) تأیید میکردنئد ،دو مدرسئهٔ تأثیرگئذار در تئاریخ کئالم
امامیه در قم و بغداد شکل گرفت که دو جریان شاخص کالمئی کوفئه را نماینئدگی مئیکئرد.
قم میراثدار خط فکری محدث -متکلمان کوفه شد .محدثان قم بئر پایئهٔ اسئتناد بئه احادیئث
نظر میدادند و کمتر به مباحث عقلی رو میآوردنئد .میئراث حئدی ی ایئن مدرسئه دو سئب
داشت؛ تعدادی از آنها صرفاً احادیث راجع به مسئائل اعتقئادی را نقئل مئیکردنئد ،و قسئمی
دیگر هدفمنئد احادیئث را بئا چیئن خئا و سئاختار کالمئی عرضئه مئیداشئتند .بغئداد
میراثدار خط فکری متکلم -محدثان کوفه شد .متکلمان ایئن مدرسئه بئا محوریئت روایئات
بیشتر به استداللهای عقلی توجه داشتند .آنان در مقام بحث ،دو سئاحت جداگانئه بئرای عقئل
و نقل قائل میشدند و در برخی موضوعات که نقئل مطملنئی وجئود داشئت ،جانئب نقئل را
میگرفتند و از برداشت عقلی خود صرف نظر میکردند .از اینرو مئا علمئای هئر دو مدرسئه
را متکلم محسوب میکنیم که هر کدام رویکردی متفاوت با دیگری داشتند.
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علمای امامیه در رول تاریخ بر دو مسلله محوری درباره علم امام اختالف کردهانئد؛
یکی قلمرو علم امئام ،و دیگئری منئابع علئم امئام (ع) .ایئن دو مسئلله از مقولئههئای
بحثبرانگیز مربوط به علم امام (ع) است .درباره هئر یئ از ایئن دو مسئلله روایئات
فراوانی در مجامیع روایی آمده است که اختالفات موجود همه ناشئی از نئوع نگئاه بئه
روایات متناقضنما در این باره است .از اینرو متکلمئان ایئن دو مدرسئه بئا توجئه بئه
داوری و اظهارنظرهایی که درباره این روایات داشته اند ،اختالفاتی را در این بئاره رقئم
زده اند ،که نتیجه داوری آنها با توجه به تفاوت رویکردشان و جایگاهی کئه در رهبئری
این دو رویکرد تا کنون ایفا می کنند ،بسیار مهم ،و در بازخوانی اندیشه آنها مفید اسئت.
در این جستار میکوشیم ضمن بررسی منابع علم ،دیدگاه دو رویکرد تأثیرگذار متکلمان
و محدثان درباره منابع علم امام را بکاویم ،و سرانجام نتیجه حاصل از نظر دو رویکئرد
را در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

 .1منابع علم امام

با توجه به اظهارنظر متکلمان و روایات مربوط به منابع علم امام (ع) مئیتئوانیم بحئث
منابع را تحت دو عنوان کلی دنبال کنیم :منابع الهامی (ربانی) ،و منئابع میراثئی (نبئوی).
منابع الهامی ،سرچشمههای رحمانی است از جانب خداوند ،که از آنهئا بئه شئیوههئای
گوناگون ،علم به امام (ع) میرسد ،که از این نوع علم با نامهای متفئاوت یئاد شئده ،از
جمله :علم تحدی ی ،لدنی ،موهبتی ،اعطایی ،کشفی ،شهودی و  ...که به آنها علوم ربئانی
می گویند .منابع میراثی ،منابعی است از جانئب پیئامبر ( ) کئه از آنهئا بئا روشهئای
گوناگون ،علم در اختیار امام علی (ع) قرار گرفته است و امامان (ع) نیئز یکئی پئس از
دیگری به یکدیگر منتقل کرده اند .با توجئه بئه نحئوه انتقئال علئم از منئابع مئذکور بئه
امام (ع) ،مطالب مربوط به منابع علم امام (ع) را مبتنی بر احادیث میتوان در سه بخ
تقسیم کرد:
الف .منابعی که دستیابی به آنها ،از راههای عادی ممکن نیست و امئام (ع) از آنهئا
بهره مند است ،مانند الهام ،تحدیث ،عروج به آسمان ،دریافت اخبئار آسئمانهئا ،عرضئهٔ
اعمال بندگان ،نزول فرشتگان ،شنیدن صئدای آنهئا و خئوابهئای صئاد  ،کئه همئه از
مصادیق و تماثیل الهام محسوب میشوند؛
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ب .منابعی که دسترسی به آنها از راههای غیرعادی ممکن است ،مانند وراثت علم از
پیامبران ( ) و امامان پیشین به رر غیرعادی که از آنها به علم القائی یاد میشود؛
ج .منابعی که راه دستیابی به آنها عادی است ،و البتئه اینهئا هئم میراثئی اسئت از
پیامبران که به امام میرسئد ،ماننئد جفئر ،جامعئه ،صئحیفهٔ امیرالمئممنین (ع) ،صئحیفهٔ
فارمیه (ع) ،کتاب های پیامبران پیشین ( ) (صحف ابئراهیم (ع) و الئواح موسئی (ع)
و  )...که نزد امامان (ع) وجود داشته است؛
نکته مهم اینکه علم امام دو منبع اساسی دارد :یکی منبع ربئانی (الهئامی) کئه رئر
رسیدن به آن غیرعادی است؛ دوم ،منبع نبوی (میراثی) که رر رسیدن به آن غیرعئادی
(القائی) و عادی (مکتوبات) است.
از این پس ،بحث را از نگاه دو رویکرد کالمی و حدی ی ،کئه قئم و بغئداد ایئن دو
رویکرد را نمایندگی میکردند ،درباره دو منبع فو (الهامی و میراثئی) و مصئادیق آنهئا
دنبال می کنیم .البته قبل از ورود به بحث اصلی مقدمهای را درباره نحوه دسئتیئابی بئه
آرای کالمی محدثان ذکر میکنیم.

 .2شیوه دستیابی به آرای کالمی محدثان

در آثار حدی ی محدثان می بینیم که فقط به ذکر احادیث بسنده کردهاند .لذا دستیابی به
آرای کالمی آنها دشوار می نماید .از اینرو برای حل این مشکل از شیوهٔ دریافئت آرای
متکلمان عصر حضور ائمه (ع) ،که روش محدثان با آنها مشابهت دارد ،استفاده میکنیم.
یکی از مالک های دستیابی به آرای اصحاب ،نوع عملکرد آنها اسئت کئه در روایئات
انعکاس دارد .آنان برای بررسی درستی یئا نادرسئتی اعتقئادات یئا اظهارنظرهئا دربئارهٔ
اعتقادی خا  ،باور خود را بر امئام (ع) عرضئه مئیکردنئد (جعفریئان020- 025 :2809 ،؛
الکلینی 54/2 :2830 ،و  )030- 035یا آن را با احادیث پذیرفتهٔ خود میسنجیدند و بنئابراین،
در تألیف و تدوین ،به نقل احادی ی بسنده میکردند که آنها را پذیرفته بودند؛ یعنی نقئل
هر حدیث به معنای باور به مضمون آن حدیث برای آنها بود .همین روند در مدرسهٔ قم
دنبئال شئد؛ البتئئه بئا ایئن تفئئاوت کئه چیئئن احادیئث ،در آثئار قمئئیهئا ،هدفمنئئد و
حساب شده تر است و کار را برای محقق آسانتر میکند .با این فرض ،میتوان منقوالت
محدثان مدرسه قم را مطابق با دیدگاه کالمی آنها به حساب آورد .از میئان محئدثان ،بئه
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آرای سه چهرهٔ سرشناس ،به ترتیب تاریخ میپردازیم که دیدگاهشان مئیتوانئد نماینئدهٔ
رأی دیگر محدثان نیز باشد :ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ ،معروف به صفار قمئی
(متوفای  048ه ،). .ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحا رازی ،معروف به شئیخ کلینئی
( 800- 000ه ). .و ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن بابویه قمئی ،معئروف بئه شئیخ
صدو ( 802- 822ه .). .این محدثان در تبیین منابع علم امام (ع) ،روایات فراوانی را ذکر
کرده اند .با توجه به محدودیت این جستار ،عناوینی برگرفته از روایات انتخاب شئده و
ذیل هر کدام ،احادی ی حاکی از نظر هر ی از این سه محدث آمده است.
همچنین ،از میان متکلمان ،به آرای سه چهرهٔ ممثر در تاریخ کالم امامیه مئیپئردازیم
که دیدگاه اینها هم نماینده رأی دیگر متکلمئان اسئت :محمئد بئن محمئد بئن نعمئان،
معروف به شیخ مفید ( 928- 883ه ،). .ابوالقاسم علی بن حسین بن موسئی ،معئروف بئه
سئئید مرتضئئی علئئمالهئئدی ( 983- 800ه ). .و محمئئد بئئن حسئئن روسئئی ،معئئروف بئئه
شیخالطائفه ( 938- 800ه.). .

 .3منابع ربانی علم امام از نگاه محدثان و متکلمان
 .1 .3الهام و تحدیث
«الهام» و «تحدیث»  ،از نظر لغوی ،به ی معنئا بئه کئار رفتئه اسئت .ابئنمنظئور (:2400
« ،)808/2محدَّث» را «مُلهَم» ترجمه کرده و در توضیح معنای آن می گوید« :ملهئم کسئی
است که چیزی در قلب القا می شود .پس به دلیل قوهٔ حدس قوی و فراستی کئه دارد،
به او خبر داده می شود و این روشی است که خداوند آن را به بندگان برگزیئدهاش داده
است .چیزی به آنهئا الهئام مئیشئود؛ سئپس آن را مئیگوینئد» .رریحئی ()090/0 :2850
«مُحَدَّثُون» را کسانی میداند که فرشتگان با آنها سخن میگویند.
الف .از نگاه محدثان
در روایاتی که محدثان آورده اند ،افزون بر بیان الهامیبودن علم امام (ع) ،بئه ایئن نکتئه
عنایت ویژه ای شده که پیامبر اکرم ( ) خئاتم پیئامبران ( ) بئوده و پئس از ایشئان
وحی منقطع شده است .آنها فر میان وحی و الهام را با نقل روایئاتی از معصئومان (ع)
نشان داده اند .در برخی از روایاتی که صفاار قلفک کفردبه بفه ایف تافاو اافارب اف ب
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است صفار دربارهٔ نحوهٔ القای علم به امام (ع) ،روایتئی از امئام صئاد (ع) نقئل کئرده
که در آن آمده است« :برخی از ما علئم در گوششئان قئرار مئیگیئرد .برخئی از مئا در
خواب می بینند .برخی از ما صدایی میشنوند و برای بعضی از ما ،فرشتهای بزرگتئر از
جبرئیل و میکائیل مئی آیئد و برخفی از اااافا( ) ،ه شراف ه هفا را بفا م فی افیبیننف »
(صفار.)080 :2989 ،
وی روایت دیگری از امام صاد (ع) نقئل مئیکنئد کئه مئیگویئد در شئب قئدر،
فرشتگان همهٔ پیشامدهای سال آینده را ،مانند خیر و شر و مرگ و زندگی و بارندگی که
مقدر شده ،بر آنها نازل میکنند (همان .)008 :امام صاد (ع) همچنین ،پنهانداشتن اخبئار
هر صبح و شام آسمان از ولی واجب االراعۀ خود را دور از کرم و رأفت خدا مئیدانئد
(همان .)209 :پس ،از نگاه صفار قمی ،بخشی از علم امام (ع) ،با الهام به دست میآید .از
این رو ،وی روایتی از امام باقر (ع) نقل میکند که میگوید« :علی (ع) به کتئاب خئدا و
سنت پیامبر ( ) عمل میکرد .هنگامی که با مسللهٔ جدیدی روبهرو میشئد کئه نئه در
کتاب خدا بود و نه در سنت پیامبر ( ) ،خداوند به او الهام میکرد» (همان.)080 :
کلینی ( 000/2 :2830و  )052نیز ،در کئافی ،روایئات متعئددی دال بئر الهئامشئدن بئه
امام (ع) و سخنگفتن فرشتگان با ایشان نقئل کئرده اسئت .برخئی از روایئات هئم بئه
چگونگی دریافت الهامی پرداخته که به صورت القای بئه دل یئا تئأثیر در گئوش اسئت
(همان 253/2 :و  .)039برخی دیگر از چگونگی سخنگفتن فرشته با امئام (ع) مئیگویئد؛
مانند روایتی که کلینی از امام باقر (ع) نقئل کئرده و ربئق آن ،اهئل بیئت (ع) در شئب
رحلت پیامبر اکرم ( ) ،که شب سختی بئود ،صئدایی شئنیدند ،امئا صئاحب آن را بئا
چشم ندیدند .او به آنها سالم کرد و آنهئا را در ایئن مصئیبت تسئال داد و ربئق پاسئخ
امام (ع) به راوی ،صاحب آن صئدا از سئوی خداونئد متعئال بئرای تسئلیت آمئده بئود
(همان.)993- 990/2 :

صدو ( )000/0 :2830هم داستان با صفار و کلینی ،از محمد بن مهران نقئل مئیکنئد
که از امام جعفر صاد (ع) شنید« :مئا دوازده محَئدَّثیم» .وی همچنئین حئدی ی از امئام
رضا (ع) نقل میکند که در آن ،یکی از عالئم امام (ع) «محَدَّثبودن» معرفی شده اسئت

(همو03/2 :2850 ،؛ 280 :2855؛ .)920/9 :2835

بنابراین ،از دیئد محئدثا ن ،الهئام و تحئدیث از منئابع مسئلم علئم امئام (ع) اسئت.
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روایئئات فئئراوان دیگئئری نیئئز ،تحئئت عنئئوانهئئای دیگئئر ،در مجئئامیع حئئدی ی گئئرد
آورده اند که از مصادیق و تماثیل علم الهامی امئام (ع) اسئت و نمونئههئایی از آنهئا در
ادامه میآید.
ب .از نگاه متکلمان
شیخ مفید تحدیث را ،که به معنای شنیده شئدن صئدای فرشئتگان از سئوی امامئان (ع)
است ،عقالً و شرعاً جایز میداند و میگوید:

نظر من این اسئت کئه شئنیدن صئدای مالئئ  ،از نظئر عقلئی جئایز اسئت .از

راستگویان شیعه که معصوم اند ،ممتنع نیست .روایاتی در تأییئد صئحت آن وارد

شده است .البته این عمل مخصو

امامان معصئوم (ع) اسئت؛ همچنئین بئرای

برخی از شیعیان که به صالحان و ابئرار و برگزیئدگان معئروفانئد ،امکئان دارد.

این نظئر فقهئای م حئدث شئیعه اسئت؛ امئا نوبختیئان و گروهئی از امامیئه ،کئه
شناختی از اخبار و روایات ندارند ،این عقیده را رد مئیکننئد؛ چئون دقئت نظئر
نداشته و راه درستی نرفتهاند (المفید 2928 ،ج 34 :و .)58

مفید از قول به امکئان عقلئی شئنیدن صئدای ملئ و ایحئا بئرای امئام (ع) فراتئر
می اندیشد و نزول وحئی بئر ائمئه (ع) را هئم ،از نظئر عقلئی جئایز و وحئی بئه مئادر
موسی (ع) را از همین قبیل می داند (همان .)30 :اما در تحقق وحی برای امامئان (ع) ،بئه
دلیل اجماع امت بر منع ،قائل به منع میشود .او برای تقریب به ذهن میگوید ایئن امئر
مانند بع ت پیامبری پس از پیامبر اکرم ( ) است که از لحاظ عقلئی جئایز اسئت؛ امئا
اجماع امت ،با توجه به علم به اینکه این کار برخالف تعالیم دین اسالم است ،قارعانئه
و یقینی ،آمدن پیامبری پس از پیامبر اکرم ( ) را ممنوع میدانئد (همئان) .او در کتئاب
دیگرش می گوید« :ما معتقدیم خداوند متعال بعد از پیامبر ( ) ،به اولیای خود کلماتی
را القا میکند که به آنها وحی گفته نمیشود» (همو.)44 :2838 ،
پس شیخ مفید ،هم عقالً و هم نقالً ،تحدیث و الهام را به عنوان دو منبع اساسی علم
امام (ع) ،همراه با محدثان پذیرفته و منکران آن را نوبختیان دانسته است.
سید مرتضی ،گرچه گاه با استاد خود همراهی میکند ،اما در این بئاره کمتئر سئخن
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گفته است (نئادم .)353- 333 :2800 ،تنها موردی که میتواند شاهد باور او به الهئامیبئودن
علم امام (ع) باشد ،پاسخی است که دربارهٔ علم امام (ع) به اشیا پئی از پیئدای آنهئا
داده است .وی میگوید:

از شروط امامت نیست که امام (ع) قبل از ایجاد اشیا ،به آنها علئم داشئته باشئد؛
چون این گونه علم ها از قبیل معجزه است .اظهار معجزه هم بئرای امئام (ع) گئاه
جایز است و گاه نه .اما می دانیم که امامان (ع) گاهی از اخبار غیبئی بئه مئا خبئر

داده اند .نظر ما این است که خداوند متعال علم به ایئن مسئائل غیبئی را بئه آنهئا

ارالع داده است (علمالهدی.)000/2 :2980 ،

نتیجه اینکه سید مرتضی هم ،به الهامیبودن علم امام (ع) توجه داشته است.
شیخ روسی ،برخالف استادش ،بهتفصیل ،به این مبحث وارد شده است .او در برابر
این پرس که «اگر از امام (ع) چیزی پرسیده شود و امام (ع) به آن علم نداشته باشد ،چه
میکند و چگونه به آن علم پیدا میکند؟» به دو روایت استناد میکند .ی روایت ،از قول
حارث نصری ،القا در قلب و قراردادن در گوش را راه دسترسئی امئام (ع) بئه علئم بئه
موضوع جدید بیان میکند (روسی .)980 :2929 ،روایت دیگر الهام یا شنیدن از فرشته یا هر
دو را مأخذ علم امام (ع) بیان میکند (همان) .او در تبیین تحدیث و الهام ،چندین روایت
دیگر نقل میکند؛ از جمله روایتی از پیامبر اکئرم ( ) در وصئف امئام علئی (ع) کئه
می گوید« :به من وحی داده شده و به علی الهام» (همئان)؛ و روایتی از امام رضا (ع) کئه،
امامان (ع) را راستگویان ،مفهّم و محدَّث مینامد (همئان)090 :؛ از امئام صئاد (ع) هئم،
روایتی نقل میکند که امام علی (ع) را محئدَّث معرفئی مئیکنئد و در تبیئین معنئای آن
میگوید « :یعنی فرشته نزد او آمده و علوم و معارف را در قلب قرار میدهد» (همان.)985 :
شیخ روسی دربارهٔ روشهای گوناگون الهام بئه امامئان (ع) ،روایئات بسئیاری نقئل
می کند که بر پایهٔ آنها ،علم در قلب برخی از امامان (ع) قرار داده میشود .برخی دیگئر
فرشته را در خواب می بینند و برخی هم صدای فرشته را میشنوند .برخی از امامان (ع)
نیز ،مل را به چشم می بینند ،البته نه به صورت جبرئیل و میکائیئل ،بلکئه بئه صئورت
مخلوقی برتر از آنها (همان.)980 :
حاصل اینکه ،متکلمان با توجه به تفاوت رویکردشان ،اگرچه کمتئر سئرار روایئات
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رفته اند ،اما تحدیث و الهام را از منابع علم امئام (ع) دانسئتهانئد ،و در ایئن قسئمت بئا
محدثان همداستان شدهاند و اختالفنظری ندارند.
 .2 .3ستونی از نور
الف .از نگاه محدثان
شماری از روایات ذکرشده در آثار محدثان ،دربارهٔ ستونی از نور است که امئام (ع) بئه
وسیلهٔ آن علم پیدا میکند .این ستون تم یلی است بر علم ربانی امئام (ع) .صئفار (:2989
 )980در این باره ،روایاتی از جمیل بن دراج نقل میکند که به گفتهٔ آنها ،هنگامی که امام
(ع) به امامت برسد ،در هر شهری ،برای او مناری از نور بلند میشئود کئه امئام (ع) در
آن ،به اعمال بندگان می نگرد .امام صاد (ع) ،در روایتی ،ماهیت این ستون نور را بیئان
کرده است« :خداوند ستونی از نور دارد که آن را از همهٔ مخلوقات پوشانده است .ی
ررف این ستون ،نزد خدا و ررف دیگر آن ،در گئوش امئام (ع) اسئت .پئس هئر گئاه
خداوند چیزی اراده کند ،آن را در گوش امام (ع) وحی میکند» (همان.)980 :
کلینی در این باره روایتی نیاورده است؛ اما صدو ( )029/2 :2850روایتی نقئل کئرده
که در پایان آن آمده است« :این نور مداومت ندارد .گاهی بسط پیدا مئیکنئد و گسئترده
می شود .امام (ع) در این حال ،مسائلی را که نیاز دارد ،از آن آگاه میشود و گئاهی از او
گرفته میشود و در نتیجه ،آنچه را الزم نیست ،نمیداند».
از آنچه گذشت ،به دست میآید که این ستون نور ،به رور مستقل ،منبع علم نیست؛
بلکه تم یلی برای منبع الهامی علم امام (ع) است که هئر گئاه خداونئد بخواهئد ،بئا آن،
امام (ع) را آگاه میکند.
ب .از نگاه متکلمان
شیخ مفید به دلیل رویکرد خاص (عقلگرایئی) دربئار تماثیئل و مصئادیق الهئام ،بئه
صورت جزئی بح ی نکرده ،اما با توجه بئه مبئانی پئی گفتئهٔ او مئیتئوان بئه فحئوای
دیدگاه در این باره نیز پی برد .در واقع ،بعید به نظر میرسد که وی با این مصئادیق
مخالف باشد .زیرا شیخ مفید ،هم از روایات آگاه بوده و هم الهامیبودن علم امام (ع) را
عقالً و نقالً پذیرفته است .چنین کارهایی هم ،اوالً ،از سوی خداوند محال عقلی نیست،
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و ثانیاً ،روایات فراوانی ،به رر گوناگون ،دربارهٔ این مصادیق وارد شده است که شئیخ
مفید در موقعیتهای مشابه ،تعبد خود بئه ایئن روایئات را نشئان داده اسئت .او حتئی
هنگامی کئه نوبختیئان را در نپئذیرفتن تحئدیث نقئد مئیکنئد ،علئت مخالفئت آنهئا را
ناآگاهیشان از روایات میداند.
سید مرتضی و شیخ روسی هم ،مانند اسئتاد خئود ،مسئتقیماً دربئارهٔ ایئن مصئادیق
مطلبی ندارند .بنابراین ،انکارنشدن این مسلله نزد متکلمان ،بئا مقئدماتی کئه ذکئر شئد،
میتواند ممیدی باشد بر اینکه به وسیله ستون نور امام از علم ربانی برخوردار میشئود.
اما همانرور که گفته شد ،اینها تماثیل و مصادیقی است برای علم الهامی امام که نفی و
اثبات این مصادیق نفع و ضرری به الهام نمیرساند.
حاصل اینکه ،علم ربانی (الهامی) امام هم با رویکرد حدیثگرای محدثان بئه اثبئات
رسید و هم با رویکرد عقل گرای متکلمان .بنابراین ،در این باره هم متکلمان با محئدثان
همداستاناند و اختالفی ندارند.
 .3 .3منابع میراثی علم امام
 .1 .3 .3علم میراثی غیرعادی از نگاه محدثان
دسته ای دیگر از روایات ذکرشده در آثار محدثان ،دال بر ایئن اسئت کئه علئم پیئامبران
( ) ،با وراثت ،به پیامبران ( ) بعدی رسیده و علم همهٔ آنها ،به صئورت کامئل ،بئه
پیامبر اکرم ( ) منتقل شده است .پس از ایشان نیز ،امام علی (ع) و امامان بعئدی (ع)،
یکی پس از دیگری ،میراث دار علوم پیامبر ( ) بئودهانئد؛ چئه علئومی کئه ایشئان از
پیامبران پیشین ( ) دریافت کرده بودند و چه آنهایی که مستقیماً از جانب خداوند بئه
ایشان رسیده بود .برخی از این روایات ذکر میکند که چگونئه پیئامبر اکئرم ( ) ایئن
علوم را به امام علی (ع) آموزش میداد.
صفار ( )90 :2989در روایتی ،از قول پیامبر اکرم ( ) نقل میکند که خداوند فهئم و
علم ایشان را به امامان (ع) عطا کئرده اسئت .در روایتئی ،امیرالمئممنین (ع) پرسئ و
پاسخ ،خواندن و نوشتن ،یاد دادن تأویل و تفسیر آیات و دعای پیامبر ( ) را راههئای
فراگیری علم خود از پیامبر ( ) معرفی کرده است (همئان .)240 :کلینئی ()038/2 :2830
هم ،در روایتی از امام باقر (ع) نقل میکند« :به خدا قسم کئه پیئامبر ( ) از تعلیمئات
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االهی چیزی نیاموخت ،مگر آنکه آن را به علی (ع) تعلیم داد .سپس ایئن علئوم بئه مئا
رسیده است».
در روایت دیگری ،ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل میکند:
هنگامی که دوران نبوت پیامبر اکرم (

) به پایان رسید ،روزگارش به سر آمئد.

خداوند به او چنین وحی کرد« :ای محمد! پیامبری خود را به انجئام رسئاندی و

روزگارت به پایان رسیده است .پس آن علمی که نزد تو اسئت و ایمئان و اسئم

اکبر و میراث علم و آثار علم پیئامبری را در اهئل بیئت خئودت ،نئزد علئی بئن

ابی رالب قرار بده که من علم و ایمئان و اسئم اکبئر و میئراث علئم و آثئار علئم
پیامبری را از نسل تو قطع نکرده ام؛ همچنان که از خاندان سئایر انبیئای گذشئته

قطع نکردم» (همان.)048 :

کلینی روایتی نقل کرده که ربئق آن ،پیئامبر ( ) هزارهئزار بئاب علئم را بئه امئام
علی (ع) آموزش داده بود .او این نوع آموزش را از منابع علم گستردهٔ امئام علئی (ع) و
دیگر امامان (ع) دانسته است (همئان 000 :و  .)080وی دربئارهٔ انتقئال علئم از امئامی بئه
امام (ع) دیگر ،هم روایاتی آورده است (همان.)040 :
شیخ صدو (200/0 :2850؛ 020/2 :2840؛  )20 :2855روایات بسیاری را نقل میکند که
در آنها ،امام علی (ع) وارث علم اولین و نبیین ( ) نامیده شئده و در روایئاتی دیگئر،
امام صاد (ع) وارث علم وصیین خوانده شده است.
به مضمون چند نمونه از روایات صئدو دربئارهٔ علئم مئوروثی امامئان (ع) اشئاره
می کنیم :تمام علم امام (ع) از سوی خدا و رسول او است (همو)332/0 :2840 ،؛ علئم هئر
کدام از امامان (ع) از امام پی از او گرفته شده تا اینکه این سلسله به پیامبر اکرم ( )
میرسد (همو)884 :2840 ،؛ پیامبر ( ) شهر علئم و علئی (ع) بئه منزلئهٔ درب آن اسئت
(همو .)20 :2808 ،تأکید صدو بر میراثیبودن علم باعث شده برخی بپندارنئد کئه او بئه
الهامیبودن علم امام (ع) باور ندارد؛ در حئالی کئه وی در کمئال الئدین و تمئام النعمئ
ل و مئن رسئول اللّئه ( )» (همئو،
می گوید « :فعِل ُم االمئام (ع) کلّئه مئن اللّئه عئ ّز و جئ ّ

.)059/0 :2838

بنا بر روایات پی گفته ،توارث که محدثان بر آن تأکیئد دارنئد ،افئزون بئر الهئام ،از
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سرچشمه های علم امام (ع) است .الواح و کتب خا
است که به ارث میرسند و در ادامه ،به آنها میپردازیم.

و برخی علئوم غیبئی چیزهئایی

 .2 .3 .3علم میراثی عادی از نگاه محدثان
در بسیاری از روایات آمده است که در آثار محدثان ،امامان (ع) علم خود را به کتابهئا
و الواح خاصی مستند کرده اند که استفاده از آنها عادی است ،ماننئد کتئابهئایی کئه از
انبیا و اوصیای گذشته ( ) به آنها رسیده بئود .صئفار ( )280 :2989از امئام صئاد (ع)
نقل کرده است« :داوود (ع) وارث انبیا و سلیمان (ع) وارث داوود و محمد ( ) وارث
سلیمان (ع) و دیگر پیامبران بود .ما هم از محمد ( ) ارث بردهایئم و بئهدرسئتی کئه
صحف ابراهیم (ع) و الواح موسی (ع) نزد ما است».
وی از کتاب های دیگری هم ضمن روایات نام میبرد که مئیتوانئد از منئابع علئوم
میراثی باشد؛ مانند صحیفهٔ امیرالمممنین (ع) که به رول  58ذراع (حدود  80متر) اسئت،
با انشای پیامبر ( ) و امالی علی (ع) و دربرگیرندهٔ همهٔ حئاللهئا و حئرامهئا اسئت
(همان)290 :؛ و کتاب جامعه ،که در وصف آن گفتئه شئده همئهٔ مایحتئاج انسئان ،حتئی
جزای ی خراش در آن وجود دارد (همان)298- 290 :؛ و کتاب جفئر کئه در آن ،دربئارهٔ
ویژگی ها و شیوهٔ انتقال محتویات آن به پیامبر ( ) و سپس به امامئان (ع) ،بئهتفصئیل
سخن رانده است (همان .)298 :در روایات دیگری هم ،از دو کتاب جفئر سئفید و جفئر
سرخ یاد شده و در توضیح آنها آمده است که جفر سئفید دربردارنئدهٔ زبئور داوود (ع)،
تورات موسی (ع) ،انجیل عیسی (ع) ،صحف ابراهیم (ع) و حئالل و حئرام و مصئحف
فارمه (س) است .مصحف فارمه (س) غیر از جفر و جامعه دانسته شده و در وصف آن
آمده است« :از قرآن چیزی در آن نیست؛ بلکه در آن مسائلی است که ما را از مردم بینیاز
کرده و مردم را نیازمند به ما .در آن ،حتی ریزترین مسائل شرعی ،مانند جزای ی خراش
کوچ  ،ی شال  ،نصف شال  ،ثلث شال بیان شده است» (همان.)209- 208 :
کلینی ( 080- 082/2 :2830و  ،)098مانند صفار ،در باب استفادهٔ امام (ع) از کتابهئای
انبیای گذشته ( ) و کتابهئای خئا امامئان (ع) ،ماننئد جفئر و جامعئه و صئحیفهٔ
فارمه (س) و نیز دربارهٔ ویژگئیهئای آنهئا روایئاتی نقئل کئرده اسئت .شئیخ صئدو
(808/0 :2840؛ همو )028/2 :2850 ،هم ،دربارهٔ این کتابها بئا صئفار و کلینئی هئمداسئتان
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است؛ برای نمونه ،وی از ابوبصیر نقل میکنئد کئه امئام صئاد (ع) فرمئود« :در دسئتهٔ
شمشیر رسول خدا ( ) کتاب کوچکی بود .از آن حضرت پرسئیدم در آن کتئاب چئه
بود .فرمود همان حرف هایی که از هر حرف آن ،هزار حرف بئرون مئیآیئد» .بئه گفتئهٔ
ابوبصیر ،امام (ع) در ادامه فرمود« :تا به امروز ،بئه جئز دو حئرف از آن حئرفهئا ،بئه
دیگران آموخته نشده است» (همو.)394 :2830 ،
حاصل اینکه ،از نظر محدثان ،همهٔ این کتئابهئا و صئحیفههئا زیرمجموعئهٔ علئوم
میراثی و از مصادیق منابع علم میراثی امام (ع) است.
 .3 .3 .3علم میراثی غیرعادی از نگاه متکلمان
از د ید متکلمان ،دریافت علوم و معارف از پیامبر اکرم ( ) ،باواسطه یا بیواسطه (علم
میراثی) ،مسلماً منبع دیگری برای علم امام (ع) است .شیخ مفید در آغاز أمالی ،احادی ی
مربوط به این شیوه نقل می کند .در سومین حدیث ،که نقل أصبغ بن نباتئه اسئت ،امئام
علی (ع) به او فرمود « :ای حارث ،من برادر ،همدم ،وصی ،ولی ،رازدار و صاحب اسرار
اویم [پیامبر اکرم ( )] .به من فهم کتاب ،فصل خطاب [داوری به حق] ،علم گذشئته،
علم سلسلهٔ اسباب و مسببات قضا و قدر االهی ،و هزار کلیئد از خئزائن االهئی سئپرده
شده است .هر کلید آن ،هزار در از مجهوالت را میگشئاید و هئر دری بئه هئزار در از
عهد و پیمانها منتهی می گردد  .از تمام اینها گذشته ،به عنوان تفضل و بخش  ،به شب
قدر تأیید و برگزیده گشتم و بدان مدد یافتم و این مقام ،تا آن زمان که شئب و روز در
گردش است ،برای من و آن عده از فرزندانم که حافظ و امین اسرار االهی هستند ،باقی
است تا اینکه خدا وارث زمین و موجئودات روی آن گئردد» (مفیئد 2928 ،ب .)5 :شئیخ
روسی ( )305 :2929نیز ،عین همین روایت را نقل کرده است .وی همچنین ،از مناظرهای
بین امیرالمممنین (ع) و جاثلیق نصرانی سخن گفتئه کئه در آن ،امیرالمئممنین (ع) منشئأ
شناخت و علم خود را قرآن و کالم پیامبر ( ) ذکر میکند (همان.)008- 024 :
شیخ روسی چند روایت دیگر هم نقل می کنئد کئه ربئق آنهئا ،پیئامبر اکئرم ( )،
علی (ع) را معدن اسرار ،درب شهر علم ،خازن علم خود و کسی خطئاب مئیکئرد کئه
احکام شریعت از او گرفته می شود (همان .)220 :او روایت دیگری نیز ،از امام علئی (ع)
نقل میکند:
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دربارهٔ کتاب خدا از من بپرسید .به خدا قسم هیچ آیئهای از آن نئازل نشئد ،مگئر

اینکه پیامبر خدا (

) آن را بر من قرائت میکرد و تأویل آن را به مئن ،چئه در

شب ،چه در روز ،چه در مسیر ،چه در مسکن بیان مئیکئرد .وقتئی نئزد رسئول
خدا (

) نبودم ،هنگامی که حاضر میشدم ،پیامبر (

) به من میفرمئود« :ای

علی ،بعد از تو این آیه و این آیه نئازل شئد و تأویئل آن چنئین و چنئان اسئت».

تنزیل و تأویل آن را به من یاد میداد (همان.)008 :

شیخ روسی روش علم آموزی امام علی (ع) از پیامبر اکرم ( ) را ربق نقل ،چنئین
بیان می کند« :هر شبی که وحی بر پیامبر اکرم ( ) نازل مئیشئد ،هنئوز صئبح نشئده،
پیامبر اکرم ( ) محتوای وحی را به علی (ع) میآموخت و هر گاه وحی در روز نئازل
می شد ،هنوز شب نشده بود که پیامبر ( ) علئم وحئی را بئه علئی (ع) مئیآموخئت»
(همئان .)300 :وی دربارهٔ شیوهٔ انتقال علم به امام (ع) میگوید« :علم مرحله به مرحلئه ،از
امام قبلی به امام بعدی منتقل می شود تا اینکه در پایان عمر امام قبل ،علم امام بعد کامل
میشود» (همو ،)240 :2850 ،بهتحقیق این انتقالها به نحو غیرعادی و القائی خواهد بود.
 .4 .3 .3علم میراثی عادی از نگاه متکلمان
با توجه به اینکه علم میراثی غیرعادی امام از نگاه متکلمان امری پذیرفته اسئت و ضئرورتی در
تکرار فحوای روایاتی که محدثان ذکر کردهاند دیده نمیشود ،با توجه بئه محئدودیت مقالئه از
این قسم صرفنظر میکنیم ،و متکلمان را در این باره هم با محدثان همداستان میدانیم.
 .4 .3علم غیب امام (ع)
 .1 .4 .3از نگاه محدثان
بنا بر روایاتی که به محتوای آنها اشاره شد ،ارالعات غیبی امام (ع) یا از راه الهام اسئت
یا از راه توارث .محدثان ،تحت عناوین گوناگون ،روایات مهمی دربارهٔ علم غیئب نقئل
کردهاند که به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.
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الف .آگاهی امام (ع) از باطن افراد

چنانکه گذشت ،صفار بابی مستقل از بصائر الدرجات را به این موضوع اختصئا داده
و دربارهٔ آگاهی امامان (ع) از افعئال شئیعیان و بیئان اسئرار و کارهئای پنهئانی آنهئا بئه
خودشان نیز روایاتی ذکر کرده است (همئو .)090- 090 ،080 :2989 :کلینئی هئم ،در تأییئد
اینها ،روایات مشابهی آورده اسئت (الکلینئی 024/2 :2830 ،و  .)845صئدو نیئز ،روایئاتی
حاکی از این مطلب نقل کرده که ائمه (ع) پی از اینکه شخصی از آنها پرسشئی کنئد،
به او پاسخ میدادند (صدو 004- 000/0 :2850 ،؛ همو.)080 :2840 ،
ب .آگاهی ائمه (ع) از زمان وقوع شهادت خود و دیگران

ربق نقل صفار ( ،)04- 00 :2989امام علی (ع) قاتل خود را به اصحاب نشان داد .کلینئی
( )004/2 :2830هم ،در کافی ،بابی به آگاهی ائمه (ع) از زمان وقوع مرگ خود اختصا
داده و روایات بسیاری حاکی از خبردادن برخی از ائمه (ع) ،مانند امام موسی بن جعفئر
( ) ،از شهادت خود آورده است .برای نمونه ،وی از ابوبصیر نقل مئیکنئد کئه امئام
صاد (ع) فرمود« :امامی که نداند سرانجام کارش چه میشود ،نمیتوانئد حجئت خئدا
باشد» (همان) .بر روایات این باب میتوان روایات دیگری را نیز افزود.
صدو ( )258- 250/2 :2850نیز روایاتی را گزارش کئرده اسئت کئه برخئی گئواه بئر
خبردادن پیامبر اکرم ( ) از چگونگی شهادت امئام علئی (ع) و حسئنین (ع) اسئت و
روایت دیگری بیانکنندهٔ شمار کشتههای جنگ نهروان بئه پئی گئویی امئام علئی (ع)
(همئان ،)208 :و یکی دیگر دربارهٔ آگاهیدادن امئام رضئا (ع) از شئهادت خئود بئا سئم،
مدفونشدن در کنار هارون (همان )003/0 :و کشتهشدن امئین بئه دسئت مئأمون اسئت
(همو.)084/0 :2850 ،

ج .آگاهی ائمه (ع) از اسم اعظم و علم الکتاب

از دیگر مستندات غیب دانی ائمه (ع) ،نزد محدثان ،آگئاهی آنهئا از اسئم اعظئم و علئم
الکتاب است .صفار ( 00 )024- 020 :2989روایت آورده که از وجود اسئم اعظئم و علئم
الکتاب نزد امامان (ع) خبر می دهد .وی در توضیح ماهیت و حروف اسم اعظم هئم ،دَه
روایت نقل کرده که ربق آنها ،اسم اعظم خداوند  58حئرف دارد کئه  50حئرف نئزد
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امامان (ع) و  2حرف آن مختص خئدا و نئزد او محفئوظ اسئت (همئان .)022- 080 :وی
دربارهٔ علم الکتاب هم ،ذیل آیهٔ  98سورهٔ رعد نقل می کند که امئام صئاد (ع) فرمئود:
«منظور از «مَن عِندَه عِلمُ الکِتاب» ماییم و علی (ع) اولین و بهترین ما و بافضئیلتتئرین
ما است» (همان .)029 :شیخ صدو معتقد است اسمای اعظم االهی ،در حئروف مقطعئهٔ
قرآن قرار دارد و در اختیار کسانی قرار میگیرد که به وسیلهٔ آنها بتوانند بر حقانیت خود
دلیل بیاورند (همو.)084/0 :2838 ،
د .افزایش علم امام (ع) در شبهای جمعه

در برخی روایات محدثان ،عروج روح امئام (ع) بئه آسئمان ،در شئبهئای جمعئه ،از
مصادیق منابع علم امام (ع) شمرده می شود .این عروج و افزای علم امام (ع) به سبب
آن ،به اندازه ای مهم است که امامان (ع) به اصحابشان فرمودهاند اگر این افزای نباشد،
علم امام (ع) پایان مییابد.
ربق روایاتی که صفار نقل میکند ،در هر شب جمعه ،فرشئتگان ،اوصئیا و پیئامبرانِ
ازدنیارفته و نیز ارواح اوصیا و امام حاضر در میان مردم (امام (ع) هر زمان) ،به آسئمان
عئروج کئئرده ،هفئت بئئار دور عئئرش االهئی رئئواف ،و خداونئد را تسئئبیح و تقئئدیس
میکنند .آنها در کنار هر رکن عرش ،دو رکعت نماز مئیخواننئد و برمئیگردنئد .آنگئاه
پیامبران ( ) و اوصیا و روح وصی زنده ،شادی بسیاری احساس مئیکننئد و بئه امئام
زنده و امامان دیگر (ع) الهامی میشود که علمشان را افزای میدهد (صفار.)288 :2989 ،
امام صئاد (ع) در تعلیئل ایئن نکتئه مئی فرمایئد« :اگئر چنئین نباشئد ،علئم مئا تمئام
میشود» (همان).
کلینی ( )008/2 :2830هم ،روایاتی با همین مضامین نقل میکند؛ امئا صئدو در ایئن
باره روایتی نیاورده است .پس روایات عروج نیز ،از نظئر محئدثان ،ممیئد دیگئری بئر
الهامیبودن علم امام (ع) است.
هـ  .عرضهشدن اعمال انسانها به امام (ع)

دستهٔ دیگر از روایاتی که محدثان نقئل کئرده انئد ،حئاکی از آن اسئت کئه خداونئد بئا
عرضهکردن اعمال انسانها به امام (ع) ،علم ایشئان را دربئارهٔ اعمئال و رفتئار انسئانهئا
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افزای می دهئد .بنئابراین ،مئی تئوان یکئی دیگئر از مصئادیق منئابع علئم امئام (ع) را
عرضه شدن اعمال بر او دانست که البته این ارالعات از زمرهٔ دیگر علوم الهئامی اسئت
که فرشتگان امام (ع) را از آنها آگاه میکنند.
صفار ( )080 :2989ی باب از بصائر الدرجات را به روایات نشاندهنئدهٔ آگئاهبئودن
امامان (ع) از درون افراد اختصا داده است .او همچنین روایاتی نقل کئرده کئه بیئان
می کند امامان (ع) از افعال شیعیانشان باخبر بوده ،از اسئرار و کارهئای پنهئانی آنهئا ،بئه
خودشان خبر میدادهاند (همان)090- 090 :؛ برای نمونه صفار روایتی نقل مئیکنئد کئه در
آن ،امام صاد (ع) شیعه ای را که به محضرشان وارد شده بود ،به دلیل درشتگویی بئه
مادرش نصیحت کردند (همان).
کلینی ( )024/2 :2830در روایتی از امام رضا (ع) ،ذیل آیهٔ  280سورهٔ توبئه ،علئی (ع)
را آگاه از احوال شیعیان در همه حال معرفی میکند .در روایات مربوط به ستون نور نیز،
به این نکته تصریح شده که یکی از اموری که امئام (ع) در آن سئتون مئیبینئد ،اعمئال
انسانها است (صدو .)029/2 :2850 ،
پس به اتفا آرا ِ محدثان ،این شیوهٔ ارالعرسانی هم ،یکئی دیگئر از منئابع کسئب
علم الهامی است که خداوند در اختیار امام (ع) قرار میدهد.
 .2 .4 .3از نگاه متکلمان
متکلمان ،در کنار اظهارنظر صریح و تعلیل عقلی درباره علم غیب امئام (ع) ،روایئاتی را
نقل کرده اند که از باور آنها به علم غیب امام (ع) حکایت دارد .نخست روایات و سپس
اظهارات ایشان را بیان خواهیم کرد.
شیخ مفید ( 2928الف )824 :روایاتی را نقل کرده است که در آنهئا ،امئام علئی (ع) از
کیفیت شهادت خود و یاران خبر داده است .از جمله چگونگی شهادت رُشَید هَجَری
(همان )800 :و مزرع بن عبداللّه (همان )803 :و کمیل بن زیاد (همئان )805 :و قنبئر (همئان:
 ،)800و از همه مهمتئر ،خبئر از واقعئهٔ کئربال و شئهادت امئام حسئین (ع) و یئاران .
اسماعیل بن زیاد نقل می کند روزی امام علی (ع) به برا بن عازب ،از اصئحاب پیئامبر
اکرم ( ) ،فرمود« :ای برا  ،فرزندم حسین کشته می شود .تو زنده خواهی بئود و او را
یاری نخواهی کرد» .هنگامی که امام حسین (ع) کشته شد ،برا بن عئازب زنئده بئود و
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می گفت« :به خدا قسم علی بن ابیرالب راسئت مئیگفئت .حسئین کشئته شئد و مئن
یاریاش نکردم» و افسوس میخورد و اظهار پشیمانی میکرد (همان.)880 :
شیخ مفید پس از نقل این خبرها ،در چند جا ،از این پی گوییهئا تعبیئر بئه «علئم
غیب» میکند؛ از جمله پس از همان خبر مربوط به برا بن عازب ،و نیئز پئس از خبئر
مربوط به جنگ نهروان (همان )824 :و پس از نقل جریئان سئفر امئام (ع) و یئاران بئه
سوی صفین .در این سفر ،سپاه امام (ع) که در بین راه ،بیآب شده بودند ،به دیر راهبی
رفتند .امام در جای مخصوصی چاهی حفر کردند و سنگی را بئا قئدرت االهئی از چئاه
بر کندند و آب از جای آن فوران کرد .راهب با دیدن ایئن منظئره ایمئان آورد .او علئت
ایمان را پی گویی کتب آسمانی گذشتگان در تحقق این واقعه بیان کرد (همئان- 889 :
 . )885شیخ مفید در پایان نقل این رویداد میگوید« :در این داسئتان ،چنئد نئوع معجئزه
است :یکی علم آن حضرت به غیئب اسئت؛ دیگئری نیئروی فئو العئادهٔ آن حضئرت
برخالف عادت است که به همین دلیل ،از دیگران تمیز داده میشود؛ نکتهٔ دیگر بشارت
پیامبران گذشته به امامت امیرالمممنین (ع) است» .شیخ مفید این ماجرا را مصئدا ایئن
آیه می داند « :ذلِ مَ َلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَ َلُهُمْ فِی الْإِنْجیل؛ این است صئفت یئاران پیئامبر
اکرم در تورات و انجیل» (فتح.)04 :
شیخ مفید درباره اینکه «آیا امامان (ع) می تواننئد بئارن افئراد را ببیننئد یئا علئم بئه
اتفاقات آینده داشته باشند؟» میگوید:
نظر من ایئن اسئت کئه امامئان شئیعه گئاهی ،درون بعضئی از بنئدگان خئدا را

می دیدند و وقایع را قبل از انجام آنها مئی دانسئتند؛ امئا اینهئا بئه عنئوان صئفتی

واجب و شرط امامتشان محسوب نمی شود؛ بلکه خداوند به این رریئق ،آنهئا را
تکریم کرده است و این لطفی بر بنئدگان اسئت کئه بئه ایئن سئبب ،بئه امامئان

تمس  ،و از آنها پیروی کنند .البته این مسلله ،از نظر عقلئی ،بئرای آنهئا واجئب
نیست؛ بلکه از نظر نقلی (بئه دلیئل وجئود روایئات) بئرای آنهئا واجئب اسئت

(المفید 2928 ،ج.)35 :

باید توجه داشت که شیخ مفید استناد بئه ایئن روایئات را بئرای اثبئات علئم غیئب
صحیح نمی داند .زیرا در نظر او ،علم غیب آن است که بنفسه به دست آید ،نه اینکه بئه
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خ دا وابسته باشد و داشتن علم غیب بنفسه فقط برای خداوند ممکن اسئت .از ایئنرو،
قائالن به علم غیب برای امام (ع) را گروهی اندک از مفوضه و غالی مئیدانئد .بئر ایئن
اساس ،وی روایتی را نقل میکند که در آن ،امام (ع) برخورداری خود از علئم غیئب را
انکار می کند .مردی به نام یحیی بن عبداهلل به امام هفتم (ع) گفت« :فدایت شئوم ،اینئان
می پندارند که شما علم غیب میدانید» .حضرت فرمود« :سبحاناهلل ،دسئتت را بئر سئرم
بگذار .به خدا قسم تمامی موهای سرم [از تعجب] از جا برخاست» .سپس فرمود« :نئه،
به خدا قسم چیزی نیست ،مگر آنچه از پیامبر اکرم ( ) ارث بردهایم» (همان .)08 :یعنی
آنچه می دانند علم ذاتی و بنفسه نیست .اما اگر منظور علمی باشد که از سوی خداوند و
پیامبر ( ) ،برای امام (ع) حاصل میشود ،نهتنها از نظر او ،بلکه از نظر شاگردان هم
پذیرفته است.
عالمی معتزلی در مناظره ای با شئیخ مفیئد ،از او پرسئید اگئر امئام غایئب شئما بئه
والیت و دوستی ظاهری و بارنی تو نسبت به خودش علئم و یقئین دارد و بئه همئین
سبب هم ،از جانب تو ،خوفی را احساس نکرده و دیگر نسبت به تو تقیهای ندارد ،چرا
خودش را به تو نشان نمی دهد که خود را با صورت عینی به تو بشناساند ،به تو معجئزه
نشئئان ده ئد و بسئئیاری از مشئئکالت را بئئرای تئئو تبیئئین و حئئل کنئئد .شئئیخ مفیئئد در
پاسخ گفت:

من نگفتم که امام (ع) همهٔ اسرار درون را دانسئته و هئیچ ضئمیری از او مخفئی
نیست؛ بلکه او مانند سایر انسان ها ،علم به ظاهر افراد دارد و اگر بئارن افئراد را

ببیند ،یئا از رریئق اعئالم اختصاصئی اسئت کئه از رریئق پیئامبر اکئرم (
پدران

)و

به او شده یا از رریق خوابهای صادقی است که تخلئفناپئذیر اسئت

یا به سبب اسباب دیگر (المفید 2928 ،الف.)229 :

در نتیجه ،شیخ مفید بر مستفادبودن علئم غیئب اصئرار دارد .او مئیخواهئد بگویئد
امام (ع) خودش ،بنفسه ،عالم به اسرار نیست؛ بلکه با تعلیم االهی ،علم پیدا میکند .این
نکته از جمله های بعدی وی در این مناظره فهمید می شود .وی خطئاب بئه آن معتزلئی
می گوید« :من به رور قطع نمی دانم که آیا امام (ع) االن بئه درون مئن علئم پیئدا کئرده
است یا نه؟» .از لحن شیخ مفید فهمیده می شود که آگئاهی امئام (ع) از درون مئا ،م ئل
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ارالع خداوند نیست که آنی و لحظه ای و بنفسه باشد؛ بلکه باید فرآیندی را بگذرانئد و
همین تفاوت علم غیب امام (ع) با علم غیب خداوند است .این نهتنها نظر مفیئد ،بلکئه
نظر همهٔ عالمان امامیه است .هیچ کس را با هیچ رویکردی سرار نداریم که گفته باشئد
علم امام (ع) ذاتی یا بنفسه است.
سید مرتضی هم ،در پاسخ به این پرس که «علمداشئتن امئام (ع) از اشئیا پئی از
پیدایی آنها چگونه است؟» گفته است:

اینکه امام (ع) قبل از ایجاد چیزی ،بئه آن علئم داشئته باشئد ،از شئروط امامئت
نیست؛ چون این معجزه است کئه اظهئار ایئن معجئزات از امئام (ع) گئاه جئایز

است و گاه نه .اما ما می دانئیم کئه امامئان (ع) گئاه از اخبئار غیبئی بئه مئا خبئر
داده اند .نظر ما این است که خداوند متعال ،علم به این مسئائل غیبئی را بئه آنهئا

ارالع داده است (علمالهدی.)000/2 :2980 ،

نظر سید مرتضی در خصو منصو و معصوم بودن امام (ع) نشان مئیدهئد کئه
او ،همانند استاد خود ،مفهوماً علم غیب را علم غیب ذاتی میداند که مخئتص خداونئد
است .بنابراین ،تصریح میکند که « :فقط خداوند متعال عالِم به عصئمت افئراد اسئت و
هیچ بشری راهی به علم غیب خداوند ندارد» (همان.)824/2 :
بر اساس نظر شیخ روسی (بیتا )888/4 :نیز ،مانند نظر شئیخ مفیئد و سئید مرتضئی،
علم غیب مخصو خدا است و هئیچ بشئری بئه آن دسترسئی نئدارد .وی خبئردادن
امامان (ع) از منایا و بالیا و آنچه هنوز واقع نشده را از مصادیق علئم غیئب نمئیدانئد؛
بلکه اینها را اموری می داند که از دایرهٔ علم غیب االهی خارج شده و به پیئامبران ( )
و امامان (ع) رسیده است .او روایتی را نقل میکند که در آن ،امئام علئی (ع) از کیفیئت
شهادت رشید هجری خبر داده است .وی پس از این روایت میگوید:
بعد از قطع دست و پای رشید به دست بنیامیه ،به همسایههئا و قئوم و خئوی

خود گفت« :کاغذ و دوات بیاورید تئا اخبئار اتفاقئات و وقئایع آینئده را برایتئان

بگویم»؛ زیرا امام علی (ع) علم منایا و بالیا را به او یاد داده بود .او گئاهی کسئی
را که می دیئد ،کیفیئت مئردن یئا قئتل

را بئه او خبئر مئیداد و بعئد از مئدتی،

همانگونه که رشید گفته بود ،محقق میشد (همو.)235- 233 :2929 ،
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شیخ روسی ،همچنین دربارهٔ عرضهشدن اعمال بندگان به امام (ع) ،روایتی از داوود
بن ک یر نقل میکند:

من پسرعمویی ناصبی و خبیث داشتم (کئه بئا آن ارتبئاری نداشئتم)؛ امئا وقتئی

می خواستم به حج بروم ،شنیدم حال خود و خئانوادهاش خئوب نیسئت .قبئل از
حرکتم بئه سئمت مکئه ،نفقئهای بئه آنهئا دادم .وقتئی بئه مدینئه ،خئدمت امئام

صاد (ع) رسیدم ،امام صاد (ع) بدون مقدمئه رو بئه مئن کردنئد و فرمودنئد:

«ای داوود ،اعمال شما روز پنجشنبه بر من عرضئه شئد .هنگئامی کئه در اعمئال
عرضهشدهٔ تو دیدم که با پسرعمویت ارتباط برقرار کردی (صئلهٔ رحئم بئه جئا

آوردی) خوشحال شدم .دانستم که این صلهٔ رحم تو به سبب این بئود کئه او در
پایان عمر قرار داشت و رو به مرگ بود (همان.)928 :

بنابراین ،متکلمان ،علم غیب امام (ع) را میپذیرند ،اما با این قید که غیرذاتی اسئت،
و این نکته مهمی است که محدثان هم جایی سخن از ذاتیبودن علم غیب امام نگفتهاند
که کسی خواسته باشد در این مسئلله بئین دو رویکئرد اختالفئی نشئان دهئد .پئس در
غیبدانی امام بین محدثان و متکلمان نیز همداستانی وجود دارد.

نتیجه

با توجه به آنچه گذشت ،متکلمئان مدرسئهٔ بغئداد ،بئا رویکئرد عقلئی -نقلئی خئود ،و
محدثان قم ،با رویکرد نقلیشان ،دربارهٔ منابع علم امام (ع) همنظر بودند .هئر دوی آنهئا
بخشی از علوم امام (ع) را ناشی از الهام ربانی و بخشی دیگر را ناشی از میئراث نبئوی
( ) می دانستند؛ اعم از اینکه این علم غیبی باشئد یئا نئه .تنهئا تفئاوتی کئه در گفتئار
متکلمان و محدثان وجود داشت دربارهٔ مفهوم علم غیب بود .متکلمان علم غیئب را بئه
معنای علم بنفسه میدانستند که از آن تعبیر به «علم ذاتی» میشئود؛ ولئی محئدثان علئم
غیب را بنفسه نمی دانستند که از آن تعبیر به «علم غیرذاتی» میشود .بنابراین ،اگئر مئراد
از علم غیب امام (ع) ،علم غیئب بنفسئه و ذاتئی باشئد ،هئیچ کئدام از پیئروان هئر دو
رویکرد ،امام (ع) را برخوردار از آن نمئیدانسئتند و در هئیچ روایئت و اسئتداللی ،بئه
برخورداری امام (ع) از علم ذاتی اشارهای نشده است؛ اما اگر مراد علم غیئب غیرذاتئی
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امام باشد ،هیچ کدام از پیروان این دو رویکرد آن را انکار نمیکردنئد .از ایئنرو ،میئان
متکلمان و محدثان شاخص امامیه در دو مدرسه مهم و پیشئتاز پئس از عصئر حضئور،
یعنی قم و بغداد ،در اینکه سرچشئمهٔ علئم امئام (ع) الهئام و وراثئت اسئت ،اختالفئی
وجود نداشت.
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ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2850عیون اخبار الرضا (ع) ،ترجمه :حمیدرضا مستفید و علیاکبر غفئاری ،تهئران:
صدو  ،ج 2و .0
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2850عیون اخبار الرضا (ع) ،تهران :نشر جهان ،ج 2و .0
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2838کمال الدین و تمام النعم  ،قم :ممسسه نشر اسالمی ،ج.0
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2840کمال الدین و تمام النعم  ،تهران :دار الکتب االسالمی  ،چاپ دوم ،ج 2و .0
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2855معانی االخبئار ،ترجمئه :عبئدالعلی محمئدی شئاهرودی ،تهئران :دار الکتئب
االسالمی  ،چاپ دوم.
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2835من ال یحضره الفقیه ،ترجمه :علیاکبر غفاری ،تهران :نشر صدو  ،ج.9
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( .)2400لسان العرب ،تصحیح :علی شیری ،بیروت :دار احیا التراث العربی،
ج.2
جعفریان ،رسول ( .)2809حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،قم :انتشارات انصاریان.
صفار ،محمد بن حسن ( .)2989بصائر الدرجات فی فضائل آل محمئد صئلّی اللّئه علئیهم ،تحقیئق و
تصحیح :محسن بن عباسعلی کوچهباغی ،قم :مکتب آی اللّه المرعشی النجفی ،چاپ دوم.
الطریحی ،فخرالدین بن محمد ( .)2850مجمع البحرین ،تحقیق :احمد حسینی ،تهیه و تنظیم :محمئود
عادل ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج.0
الطوسی ،محمد بن حسن ( .)2850االقتصاد الهادی الی رریق الرشاد ،قم :انتشارات کتابخانه.
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2929االمالی ،قم :دار ال قاف .
ئئئئئئئئئئئئئ (بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی ،ج.4
علم الهدی ،علی بن حسین ( .)2980رسائل الشریف المرتضی ،تحقیق :مهدی رجایی ،قئم :دار القئرآن
الکریم ،ج.2
الکلینی ،محمد بن یعقوب ( .)2830الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمی  ،چاپ دوم ،ج.2
المفید ،محمد بن محمد ( 2928الف) .االرشاد فی معرف حجج اللّه علی العباد ،قم :کنگره شیخ مفید.
ئئئئئئئئئئئئئ ( 2928ب) .االمالی ،قم :کنگره شیخ مفید.
ئئئئئئئئئئئئئ ( 2928ج) .اوائل المقاالت ،قم :کنگره شیخ مفید.
ئئئئئئئئئئئئئ ( .)2838تصحیح االعتقاد ،قم :منشورات الرضی.
نادم ،محمدحسن ( .)2800علم امام؛ مجموعه مقاالت ،قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

