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چکیده
کیــد شــده و   در احادیثــی بــر فراگیــرِی علــم امــام نســبت بــه گذشــته و آینــده بــه طــور دفعــی تأ

م در ایــن موضــوع پذیرفتــه شــده اســت. ناســازگاری افزایــش علــم امــام 
ّ
بــه عنــوان اصلــی مســل

بــا مضمــون ایــن روایــات و نیــز گمانــۀ کم شــماری احادیــث افزایــش، ســبب بی معنادانســتن 

افزایــش علــم امــام و درنتیجــه توجیــه و تأویــل احادیــث آن شــده اســت. نوشــتار حاضــر ایــن 

کم شــماری را نفــی می کنــد و بــا جســتجوی جامــع و گونه شناســِی آنهــا، بــه انبوهــی از احادیــث 

ازدیــاد علــم امــام دســت یافتــه اســت و اســاس و حقیقــت علــم امــام را علــم افــزون او می دانــد. 

گونه های دیگر از علوم امام، بیشــتر نشــانۀ امامت هســتند و در صورت تعارض، باید در ســایۀ 

ازدیــاد علــم امــام معنــا و تفســیر شــوند. ناســازگاری ظاهــری ایــن دو دســته حدیــث را می تــوان بــا 

کم کــردن شــمول موضوعــی و زمانــی ادلــۀ فراگیــرِی علــم امــام و نیــز بــا متفاوت دانســتن موضــوع 

کــرد و ادلــۀ ازدیــاد علــم امــام را مکّملــی بــرای آنهــا دانســت. آنهــا حــّل 

کلیدواژههـا: امامـت، شـناخت امـام، افزایـش علـم امـام، علـوم وراثتـی، علـم مـا کان، علـم 

مـا یکـون، منابـع علـم امام.

یخ پذیرش: )98/07/01(. یافت مقاله: )98/05/28(، تار یخ در * تار
1. طلبۀ سطح چهار رشتۀ امامت تبیینی مرکز تخصصی معارف اهل بیت؟مهع؟ 
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مقدمه
 ازدیـاد علـم امـام از مسـائل مهـم و تأثیرگـذار در شـناخت امام اسـت و نقش بسـزایی در 

یچـه بـه مسـائل  فهـم صحیـح از علـم امـام دارد. شـاید بتـوان گفـت چنان چـه از ایـن در

گـون امامـت نگریسـته شـود، معرفتـی تـازه و ژرف بـه دسـت می آید. گونا

گـذارده شـد و بـه  کیداتـی  سـنگ بنـای ایـن آمـوزه، توسـط ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ همـراه بـا تأ

انتقـال  نیـز تـاش خـود را در  آنـان  سـرعت در میـان اصحـاب خـاص نهادینـه شـد و 

کنش های  کار بسـتند؛ اما جامع نـگاران و محدثان نخسـتین، وا میـراث حدیثـی آن بـه 

گروهـی ماننـد مرحـوم صـدوق،  متفاوتـی بـه نقـل ایـن احادیـث از خـود نشـان داده انـد. 

اسـتقبال چندانـی از انتقـال ایـن احادیـث نکردنـد و دسـته ای دیگـر ماننـد علـی بـن 

صفـار  مرحـوم  کردنـد.  کتفـا  ا اندک احادیثـی  نقـل  بـه  طوسـی،  شـیخ  و  قمـی  ابراهیـم 

کـه بیشـترین سـهم را در انتقـال ایـن احادیـث دارد، تنهـا چهـار بـاب )مشـتمل بـر 34 

کلینـی تنهـا دو بـاب )مشـتمل بـر 7 حدیـث( بـه آن اختصـاص  حدیـث(، و مرحـوم 

دادنـد.

هنـگام جسـتجو در منابـع حدیثـی نخسـتین، به نـدرت شـاهد عنـوان و تبویـب ایـن 

احادیـث هسـتیم و معدود احادیثـی از ایـن میراث، آن هم بیشـتر احادیثی که مشـتمل 

کلیـدی »ازدیـاد علـم« هسـتند، بـه سـختی توانسـتند در ایـن باب هـا، جـای  بـر واژگان 

ابـواب  چـرا  کـه  اسـت  آن  اساسـی  اشـکال  در حقیقـت  کننـد.  بـاز  خـود  بـرای  تنگـی 

گـر بابـی هـم موجـود اسـت،  گشـوده نشـده و ا مسـتقلی بـرای مسـئله ای بـه ایـن مهمـی 

کـه همـان محدثـان، احادیثی که  چـرا احادیـث آن انـدک اسـت؟ ایـن در حالـی اسـت 

داللـت بـر ایـن آمـوزه داشـته، امـا کلیـدواژگان »ازدیاد علم« در آنها به کار بسـته نشـده را 

کرده انـد. کنـده نقـل  کتبشـان بـه صـورت پرا در جای جـای 

آن  بـرای  بـاب مسـتقلی  واقـف شـد،  اهمیـت مسـئله  بـر  کـه  مرحـوم عامـه مجلسـی 

کـرد؛ ولـی بسـامد آنهـا فراتـر از شـمارش  گشـود و تـا حـّد ممکـن، احادیـث را جمـع آوری 

کنش هـای متفـاوت محدثـان  ی، تحلیـل وا بـه هـر رو کلینـی نرفـت.  مرحـوم صفـار و 

کم انـگاری،  بـه ایـن احادیـث، نیـاز بـه پژوهشـی مسـتقل دارد. بـه نظـر می رسـد همیـن 
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برخـی از پژوهشـگران را بـه اشـتباه انداختـه اسـت. مسـیر نادرسـت آنـان در ایـن اسـت 

کان و مـا یکـون«  کـه هـر جـا دیده انـد چنـد حدیـِث ازدیـاد، بـا احادیـث فـراواِن »علـم مـا 

یـا احادیـث علـم دفعـی امـام سـازگاری نـدارد، دسـت بـه توجیـه و تأویـل آنهـا زده انـد و 

یـا حتـی در مقـام تعـادل و تراجیـح، ایـن احادیـث را قابـل طـرح دانسـته اند؛ زیـرا آنـان 

یافـت همـۀ علـوم )علـم مـا  کـه امـام بـا در یـک اصـل پذیرفته شـده مبنـی بـر ایـن دارنـد 

گردیـده و افزایـش علـم امـام  کان و مـا یکـون( بـه صـورت دفعـی، از هـر علمـی بی نیـاز 

بی معنـا اسـت. درنتیجـه چنـد حدیـث وارده در این بـاره را تعّبـدًا پذیرفته انـد، ولـی در 

کرده انـد. برابـر این همـه حدیـث، آنهـا را توجیـه 

کـه  کـه دقیقـًا ایـن مسـئله، بـر عکـس تحلیـل ذکرشـده اسـت. بدیـن معنـا  مـا بـر آنیـم 

اصـل در علـم امـام، علـم افـزون او اسـت و احادیـث ایـن مسـئله، افـزون بـر ایـن تعـداد 

یچه هـای جدیـدی از معرفـت  گونه یابـی و تجمیـع ایـن دسـته از احادیـث، در اسـت. 

کـه  بـه نظـر می رسـد  کـرد.  بـاز خواهـد  ی پژوهشـگران عرصـۀ امامـت  امـام را پیـش رو

کنـون مـورد غفلـت واقـع شـده و احادیـث آن دسـت نخورده باقـی مانده و  ایـن مسـئله تا

ی  ی آن انجـام نشـده اسـت. در حقیقـت یکـی از مشـکات فرارو پژوهـِش ویـژه ای بـر رو

ایـن پژوهـش، فقـدان نظریـه از سـوی اندیشـمندان امامیـه در ایـن بخـش از علـم امـام 

کـه در ایـن نوشـتار بررسـی خواهـد شـد،  می باشـد. از ایـن رو بسـیاری از اشـکاالتی هـم 

فرضـی اسـت.

کـه عقـل، تـوان درک و  چنیـن پژوهشـی از ایـن جهـت اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد 

تحلیـل برخـی از معـارف دینـی از جملـه مسـئلۀ ازدیـاد علـم امـام را نـدارد. پـس بـرای 

یـم. نوشـتار حاضـر نـه در پِی  اثبـات اصـل آن، چـار ه ای جـز رجـوع بـه ادلـۀ وحیانـی ندار

اعتبارسـنجی و نـه در پـی منبع شناسـی احادیـث ازدیـاد علـم امـام اسـت و نـه حتـی 

کـه هـر  گـون و تحلیـل ایـن احادیـث می باشـد؛ چرا گونا بـه دنبـال داللت سـنجی های 

ی این  یک از مسـائل یادشـده، نیازمند پژوهشـی مسـتقل می باشـد. مسـئله ای که فرارو

کـه علـم امـام، افزایش پذیـر اسـت و  تحقیـق اسـت تنهـا اثبـات اصـل ایـن مّدعـا اسـت 

در حـد ُوسـع خـود کوشـیده ایم تـا ایـن مدّعـا را از ظرفیـت حدیثـی امامیه اثبـات کنیم.
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کیفیـت اسـتدالل هـر  گونه یابـی، و  بـه همیـن منظـور ابتـدا احادیـث ازدیـاد علـم امـام 

کـه احادیـث تعارض نمـا  دسـته مـورد بررسـی قـرار داده می شـود. آن گاه ضـروری اسـت 

گـردد. در پایـان نیـز پـس از  پاسـخ داده شـود، تـا داللـت احادیـث ازدیـاد علـم امـام تمـام 

دسـته بندی و معرفـی ادلـۀ متعـارض، به پاسـخ و جمـع میان آنها پرداخته خواهد شـد.

گونه شناسی احادیث ازدیاد علم امام  _1
بــرای  کلینــی  کهــن، تنهــا مرحــوم صفــار و  کــه در منابــع حدیثــی   قبــًا اشــاره شــد 

کتــاب خــود گشــوده و حــدود 34 حدیــث  موضــوع ازدیــاد علــم امــام، بــاب مســتقلی در 

گســترده تری دارد و احادیــث آن در ابــواب  کرده انــد؛ امــا ایــن مســئله مســتندات  نقــل 

گم گشــته  کنــده قــرار دارنــد. در ایــن قســمت می خواهیــم احادیــث  دیگــر، بــه صــورت پرا

کیفیــت اســتدالل بــه آن  گونه هــای مختلــف آنهــا و  کنیــم و بــه دســته بندی  یابــی  را باز

یــم. احادیــث بپرداز

کـرد: اول  کلـی تقسـیم  مسـتندات حدیثـی »ازدیـاد علـم امـام« را می تـوان بـه دو بخـش 

کـه بـه صـورت مطابقـی و مسـتقیم بـر ایـن آمـوزه داللـت دارنـد و صریحـًا بـر آن  احادیثـی 

کـه مشـتمل بـر واژۀ ازدیـاد  کرده انـد؛ در ایـن بخـش احادیثـی را جـای می دهیـم  کیـد  تأ

کـه تصریـح بـر ایـن واژه ندارنـد و بـه صـورت  و مشـتقات آن می باشـد. دوم احادیثـی 

التزامـی و غیرمسـتقیم، شـواهدی بـرای حقیقـت ازدیـاد علـم امام محسـوب می شـوند.

در ایـن قسـمت بـه ارائـۀ مسـتنداِت اصـل مّدعـای »ازدیـاد علـم امـام« در هـر دو بخـش 

خواهیـم پرداخـت.

بخش اول: احادیث صریح و مستقیم

در ایـن بخـش از احادیـث بـه ضـرورت افزایـش دائمـی علـم امـام تصریـح شـده و آمـده 

یداد برای امام رخ ندهد، همۀ داشـته های امام از بین خواهد  اسـت، چنان چه این رو

رفـت.1 در برخـی از احادیـث، بـر ضـرورت ازدیـاد تصریـح شـده، امـا هیـچ سـخنی از 

ـــر  ـــن حســـن، بصائ 1. جمعـــی از اصحـــاب ائمـــه، األصـــول الســـتة عشـــر، ص 240؛ صفـــار، محمـــد ب
کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، کافـــی،  الدرجـــات، ص 130-132، 392-396، 464-466؛ 
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علـم بـه میـان نیامـده و از لحـاظ متعلـق، افزایـش مطلـق بـوده و در هالـه ای از ابهـام فـرو 

کـه بـر امـام چیـزی افـزوده  کـه محتـوای آنهـا تنهـا داللـت دارد  رفتـه اسـت؛ بدیـن معنـا 
کـه چـه چیـزی افـزوده می شـود!1 می شـود، امـا معیـن نشـده اسـت 

چنان چـه بـه واژگان ظاهـری ایـن احادیـث بـدون دخـل و تصـرف نظـر کنیم، با مشـکل 

کـه چنان چه ائمـۀ اطهار؟مهع؟  مواجـه خواهیـم شـد؛ زیـرا در ایـن احادیـث تصریح شـده 

افزایـش پیـدا نکننـد، از بیـن خواهنـد رفـت.2 برخـی از مصادیقـی که می توان بـرای این 

گرفـت عبارت انـد از: افزایـش تعـداد امامـان، افزایـش علـم امـام،  اطاق گویـی در نظـر 

افزایـش فرزنـدان و نسـل امـام، افزایـش امـوال امـام، و افزایـش صفـات درونـی امـام مانند 

ایمـان، تقـوا، شـجاعت و حلم.

کـرد و از میـان ایـن مـوارد، اطـاق ازدیاد،  بـدون شـک نمی تـوان بـه ایـن اطـاق تمسـک 

کـه اواًل، تمسـک بـه ایـن اطـاق، بـه معنـای ضرورت  مقیـد بـه ازدیـاد علـم می شـود؛ چرا

افزایـش ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ در همـۀ شـئون و صفـات اسـت، در حالی کـه چنیـن افزایشـی 

در برخـی شـئون ماننـد افزایـش تعـداد امامـان ناممکـن اسـت و در برخـی شـئون ماننـد 

افزایـش فرزنـدان و نسـل و امـوال امـام، ضرورتـی نـدارد و اعـام عمومـی برخـی شـئون 

ماننـد افزایـش صفـات درونِی امام چون ایمان، تقوا، شـجاعت و حلم، دور از حکمت 

اسـت. ثانیـًا، در احادیـث دیگـر، قرینـه بـر تقییـد بـه علـم وجـود دارد. وقتـی بـه فضـای 

کـه  گفتگـوی بیـن امـام و اصحـاب دقـت می کنیـم،3 بـه وضـوح درمی یابیـم  کـم بـر  حا

اساسـًا هیـچ چیـز دیگـری غیـر از علـم، بـه ذهـن آنـان از شـیء افـزون خطـور نمی کـرد و 

کیـد ائمـۀ اطهـار؟مهع؟  کـه در اثـر تکـرار و تأ کـی از پیش زمینـۀ ذهنـی آنـان اسـت  ایـن حا

ــد،  ــن محمـ ــد بـ ــد، محمـ ــن، امالـــی، ص 409؛ مفیـ ــن حسـ ــد بـ ــی، محمـ 253/1-255؛ طوسـ
اختصـــاص، ص 313-312.

ْنَفْدَنـا«؛ چنان چـه مـا ازدیـاد پیـدا نکنیـم، بـدون شـک از بیـن خواهیـم 
َ َ
ـا َنـْزَداُد أل ّنَ

َ
 أ

َ
ـْو ال

َ
1. ماننـد: »ل

رفـت )کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان،  254/1(.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 254/1. 2. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 395؛ 

3. همان، 255/1.



12
13

98
ن    

ستا
تاب

ر و 
بها

   _ 
جم

و پن
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

بـر ازدیـاد علـم امـام، مرتکـز ذهنـی آنـان شـده بـود. ثالثـًا، در احادیثـی، بـر قیـد علـم و 
کیـد شـده اسـت.1 اجتناب ناپذیـری افزایـش علـم امـام تصریـح و تأ

بـــا وجـــود شـــواهد یاد شـــده، از واژگان ظاهـــری احادیـــث مطلـــق دســـت برداشـــته و بـــا 

اندکـــی تصـــرف، آنهـــا را بـــا احادیـــث همســـو این چنیـــن معنـــا می کنیـــم: چنان چـــه 

علـــم ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟ افزایـــش پیـــدا نکنـــد، بـــدون شـــک داشـــته های خـــود را از دســـت 

خواهنـــد داد.

نکتـه ای دیگـر این کـه در ایـن دسـته از احادیـث، پـای از امـکان ازدیـاد علـم امـام فراتـر 

نهـاده شـده و سـخن از ضـرورت آن بـه میـان آمـده اسـت.2 از این رو چنیـن ضرورتی را با 

ـْو« امتناعیـه بیـان فرموده انـد و عـدم ازدیاد علم امـام را با نفاد و نابودی 
َ
« و »ل

َ
ـْوال

َ
واژه ی »ل

برابـر دانسـته اند.3 در نتیجـه طبـق ایـن احادیـث بایـد ازدیـاد علـم امـام را یـک ضـرورت 

کـرد، نـه یـک فضیلـت ِصـرف و در حـّد امکان. محسـوب 

گرفته انـد،  کلینـی جـای  کـه در باب بنـدی مرحـوم صفـار و  بایـد توجـه شـود احادیثـی 
تنهـا همیـن احادیـث صریـح هسـتند.4

َغِفیـِر«؛ و 
ْ
ال ِمْثـُل َجـّمِ  ِمـِه 

ْ
یـَد ِفـي ِعل ِز َقـْد  َو  َبْیـَن َظْهَراَنْیُکـْم  ـِذي 

َّ
ال َوِصـّيُ 

ْ
ال ُیْصِبـُح  َو  1. ماننـد: »... 

امامـی کـه در بیـن شـما اسـت، آغـاز می کنـد در حالی کـه انبوهـی از علـم بـر او افـزوده شـده اسـت 
 َذِلـَك 

َ
ـْو ال

َ
ـٍم ُمْسـَتَفاٍد َو ل

ْ
 ِبِعل

َّ
ْبَداِنَنـا ِإال

َ
ـی أ

َ
ْرَواُحَنـا ِإل

َ
)همـان، ص 253(. نیـز ماننـد: »... َفـَا ُتـَرّدُ أ

گـر ایـن واقعـه  ْنَفْدَنـا«؛ پـس روح هـای مـا بـه بدن هایمـان بـاز نمی گـردد مگـر بـا علمـی جدیـد، و ا
َ َ
أل

رخ ندهـد، بـدون شـک از بیـن خواهیـم رفت. ر.ک: همان، 254/1؛ طوسـی، محمد بن حسـن، 
همـان، ص 409.

»أوجـب«  بـه  تعبیـر  علـوم،  دسـت  ایـن  از  شـود.  دقـت  پنجـم  حدیـث  در   .274 ص  همـان،   .2
کـه الهـام روح اسـت،  راثتـی واجـب باشـد، علـم افـزون  گاهـی امـام از علـم و گـر آ شـده اسـت. ا
ری اسـت، بلکه  لـت دارد کـه ایـن علـم بـرای امـام ضـرو اوجـب شـمرده شـده اسـت. از ایـن رو دال

می گـردد. محسـوب  او  بـرای  علـم  ری تریـن  ضرو
3. آیـا مـراد از نفـاد و نابـودی در ایـن احادیـث، نفـاد نفـس امام اسـت یـا علم امام یا... ؟! پاسـخ این 
لت سـنجی های احادیـث ازدیـاد علـم امـام« بیـان  پرسـش إن شـاءاهلل در مقالـه ای بـا عنـوان »دال

رت افزایـش علم امام اسـت. خواهـد شـد. هـدف در این جـا تنهـا اثبـات ضـرو
4. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 130، 392، 395، 464؛ کلینـی، محمـد بـن 

یعقوب، همـان،  255-253/1.
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بخش دوم: احادیث غیر صریح و غیرمستقیم

در   داشتند.  تصریح  امام  علم  ازدیاد  بر  که  بودیم  احادیثی  شاهد  پیشین  گونۀ  در   

حقیقت معیار در تفکیک این بخش از بخش پیشین، تنها تصریح بر واژگان ازدیاد و 

که فاقد چنین تصریحی  مشتقات آن است. در این بخش احادیثی را ارائه می کنیم 

هستند، اما به نوعی بر ازدیاد علم امام داللت دارند و این آموزه را با واژگانی جانشین 

می شود.  استظهار  ادله  نوع  این  از  ضمنی،  صورت  به  ازدیاد  آموزۀ  یا  کرده اند  بیان 

کنده جای  عمدۀ این احادیث همان احادیثی هستند که در ابواب دیگر به صورت پرا

گردند. این  که به خانوادۀ حدیثی »ازدیاد علم امام« افزوده  مانده اند و ضرورت دارد 

که  گونۀ حدیثی طبقه بندی می شوند. باید توجه داشت  بخش از احادیث، در نوزده 

در دسته بندی احادیث، با معیار عرفی و همراه با تسامح، اقدام به تفکیک می شود 

بنابراین در دسته بندی پیش  کرد.  از یکدیگر جدا  را  آنها  با دقت عقلی  و نمی توان 

و  تبیین، عام  و  اجمال  احادیث،  تداخل  نظیر  آسیب هایی  با  گاه ممکن است  رو، 

زیر  احادیثی  یا حتی  مواجه شویم؛  آن  و مصادیق  کلی  یا  و  و مقید،  خاص، مطلق 

گیرد. هیچ یک از عناوین نگنجد و اصطاحًا در ابواب نوادر جای 

دیگـر نکتـه در ایـن بخـش از احادیـث، توجـه بـه داللـت آنهـا اسـت؛ زیـرا ایـن بخـش، 

ظواهر و شـواهدی برای ازدیاد علم امام محسـوب می شـوند که گاهی با وضوح بیشـتری 

کمتـری برخوردارنـد و تنهـا شـاهدی بـرای آن  گاهـی از داللـت  بـر مدعـا داللـت دارنـد و 

گونه هـای حدیثـی را نـام بـرده و منابـع  محسـوب می شـوند. بـه هـر روی، ابتـدا هر یـک از 

کیفیـت اسـتدالل هر یـک از آنهـا خواهیـم پرداخـت. آنهـا را معرفـی می کنیـم، سـپس بـه 

1. وجوب طاعت امام بر بندگان:1 در این گونۀ حدیثی، بین این که خداوند طاعت امام 

کرده و این که امام دائمًا از علوم الهی باخبر می شود، تازم برقرار  را بر بندگان مفروض 

شده است. بدین صورت که الزمۀ افتراض طاعت امام، ازدیاد دائمی علم او می باشد؛ 

چراکه اگر وجوب اطاعت، از طرِف خداوند دائمی است، باید امام دائمًا با خداوند در 

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 261/1  1. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 122-127؛ 
-262؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص 326، ح 4.
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ارتباط باشد تا هر چه خداوند برای بندگان در هر لحظه مقرر می دارد،1 علم آن را به امام 

کریم بودن  کنند.2 این احادیث، با فرض  برساند و ایشان به مردم اباغ و یا خود اجرا 

و رحیم بودِن خداوند نسبت به بندگان، انقطاع خبردادن به امام را قبیح می شمارد. 

بنابراین ضرورت ازدیاد دائمی علم امام، از این گونۀ حدیثی به خوبی اثبات می گردد.

گونـۀ حدیثـی، امـام را شـریک علمـِی رسـول  کت در علـم رسـول اهلل؟لص؟:3 ایـن  2. شـرا

کـه خداوند به پیامبر  کت را این چنین تبیین کرده  خـدا؟لص؟ برشـمرده و کیفیـت شـرا

هم چنیـن  و  امیرالمؤمنیـن  بـه  بایـد  دادم،  تعلیـم  تـو  بـه  کـه  را  علمـی  هـر  داده  دسـتور 

کـه طبـق آیـات قـرآن4 و روایـات5 دائمـًا  بقیـۀ ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ نیـز تعلیـم دهـی. از آن جـا 

خداونـد، علـم رسـول اهلل؟لص؟ را حتـی پـس از ارتحـال ایشـان6 افزایـش می دهـد، بنـا بـه 

کت، ایـن افزایـش بـرای امـام نیـز همـواره حاصـل می گـردد. مقتضـای لـزوم شـرا

کـه  اسـت  آن  روایـات  ایـن  امام:7محتـوای  بـرای  روح القـدس  دائمـی  خبـرآوری   .3

کـه بـه زمیـن در خدمـت حجـت خـدا آمـده، هم چنـان حضـور  روح القـدس از هنگامـی 

1. البته گفتنی اسـت که گسـترۀ افتراض طاعت امام از بندگان فراتر رفته اسـت و تمام موجودات 
کـه هـر لحظـه از طـرف خداونـد بـر امـام هبـوط می کنـد، بـه  گسـترۀ علمـی   را در بـر می گیـرد. لـذا 

مراتب وسـیع تر اسـت.
ْیُکـْم  َو َتْصـُدُر ِمـْن ُبُیوِتُکـم«؛ ارادۀ خداونـد در تقدیـرات 

َ
ُمـوِرِه َتْهِبـُط ِإل

ُ
ّبِ ِفـي َمَقاِدیـِر أ 2. »... ِإَراَدُة الـّرَ

کـرده و از خانه هـای شـما صـادر می گـردد )کلینـی، محمـد بـن  امـورش، بـه سـوی شـما هبـوط 
یـارات، ص 200؛ طوسـی،  یـه، جعفـر بـن محمـد، کامـل الز یعقـوب، همـان، 577/4؛ ابن قولو

محمـد بـن حسـن، تهذیـب األحـکام، 55/6(.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 263/1.  .3

4. طه: 114؛ نحل: 2؛ غافر: 15؛ شوری: 52؛ دخان: 3 – 5؛ قدر.
کلینـی، محمـد  5. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 392-394، 455-458؛ 

بـن یعقـوب، همـان، 256-255/1.
 6. جمعی از اصحاب ائمه، األصول الستة عشر، ص 240؛ صفار، محمد بن حسن، همان، ص 392
بـن محمـد، بـن یعقـوب، همـان، 255/1، ح 3-4؛ مفیـد، محمـد  کلینـی، محمـد   -394؛ 

 اختصاص، ص 313-312.
 7. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 455؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسـیر، 415/2؛ کلینی، 

محمد بن یعقوب، همان،  273/1.
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کـرم؟لص؟ نیـز لحظـه ای از زمیـن خـارج نشـده و همـواره  داشـته و پـس از وفـات پیامبـر ا

گروه حدیثی از سـه وصِف  با اماماِن جانشـین پس از ایشـان تا قیامت هسـت. در این 

توفیـق، تسـدید، و إخبـار دائمـی امـام توسـط روح القـدس، سـخن رانـده شـده اسـت. 

کـه  توفیـق و تسـدید، داللـت چندانـی بـر مّدعـا نـدارد، امـا ظهـور واژۀ »ُیخِبـُرُه« آن  اسـت 

جنـاب روح، همـواره در طـول زمان هـا و بـه صـورت شـبانه روزی، علـم جدید بـرای امام 

بـه ارمغـان مـی آورد؛ وگرنـه از علـوم موجـود و وراثتـی اسـتفاده می کـرد و نیـازی بـه إخبـار 

گـروه از احادیـث نیـز علـم امام، بـا إخبـار دائمی روح،  جدیـد نبـود. در نتیجـه طبـق ایـن 

همـواره افزایـش می یابـد.

کـه  4. تقسـیم منابـع علـم امـام: 1 در یـک نـگاه کان بـه احادیـث علـم امـام درمی یابیـم 

علـم امـام و نیـز منابـع آن، بـه دو دسـتۀ کلی تقسـیم می شـود: علمی که نـزد امام موجود 

می باشـد و از سلسـلۀ حجـج پیشـین بـه صـورت وراثـت بـه امـام رسـیده اسـت. از ایـن 

علـوم بـه عنـوان علـوم وراثتـی یـا أثر و آثار نام برده شـده اسـت.2 قسـم دیگر علمی اسـت 

ئکـه و واسـطه های دیگـر یـا بـدون  کـه تازه به تـازه از ناحیـۀ خداونـد، بـه واسـطۀ روح و ما

واسـطه بـه امام می رسـد.

در برخـی از ایـن احادیـث بـه این تنویع تصریح،3 و در برخی دیگر اشـاره4 شـده اسـت. 

 1. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 318، 326-328؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافی،
 264/1؛ مفید، محمد بن محمد، ارشاد، 186/2.

 2. صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، همـــان، ص 135، ح 1 و ص 139، ح 3 و ص 325، ح 4 – 6 
و ص 468، ح 1، 2.

ِمَنا َثَاَثُة ُوُجوٍه: َماٍض َو َغاِبٌر َو َحاِدٌث؛ 
ْ
ـُغ ِعل

َ
: َمْبل

َ
ِمِهْم َفَقال

ْ
ـِغ ِعل

َ
ـاِدَق؟ع؟ َعـْن َمْبل ُت الّصَ

ْ
ل

َ
3. »َسـأ

ْسـَماِع 
َ ْ
ـوِب َو َنْقـٌر ِفـي األ

ُ
ُقل

ْ
ٌف ِفـي ال

ْ
َحـاِدُث َفَقـذ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ُبـوٌر َو أ َغاِبـُر َفَمْز

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـٌر َو أ َماِضـي َفُمَفّسَ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
َفأ

کمـال علمشـان  َنـا«؛ از امـام صـادق؟ع؟ دربـارۀ غایـت و   َنِبـّيَ َبْعـَد َنِبّیِ
َ

ِمَنـا َو ال
ْ
ْفَضـلُ ِعل

َ
َو ُهـَو أ

کمـال علـم مـا سـه شـاخه اسـت: گذشـته، باقـی و علـوم جدیـد. امـا گذشـته،  پرسـیدم؛ فرمـود: 
پـس تفسـیر شـده اسـت و امـا باقـی، بـه صورت نوشـته اسـت و اما حـادث پس به صـورت پرتاب 
در قلـوب و طنیـن در گوش هـا می باشـد و ایـن برتریـن علـم مـا اسـت، ]البتـه بایـد توجـه داشـت 
کـه ایـن نـوع ارتبـاط بـا خداونـد بـه معنـای نبـوت نیسـت[ و بعـد از پیامبر مـا پیامبری وجـود ندارد 

)همـان، ص 318 – 319(.
ــان، ص 112، ــن، همـ ــد بـــن حسـ ــار، محمـ ــن، 235/1؛ صفـ ــد، محاسـ ــن محمـ ــد بـ ــی، احمـ  4. برقـ
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علـم امـام در ایـن احادیـث بـه گذشـته، باقـی و علـوم جدید تقسـیم می شـود. در نتیجه 

گرفته انـد، علومی بـرای امام  کـه ایـن سـه علـم در عـرض یکدیگـر قـرار  بـه قرینـۀ مقابلـه، 

کـه جدیـدًا و در طـول شـبانه روز بـرای امـام حـادث می شـود. ایـن  بـه اثبـات می رسـد 

کامـًا  علـم غیـر از دو شـّق دیگـر خـود می باشـد و بـا علـوم وراثتـی و موجـود در نـزد امـام 

متفـاوت اسـت. در نتیجـه بـا ایـن نـوع از علـوم، علـم امـام دائمـًا افزایـش پیـدا می کنـد.

گونـه از احادیـث، سـخن از انـواع تلّقـی »علـم  5. چگونگـی تلقـی علـم جدیـد:1 در ایـن 

افـزون« بـه میـان آمـده اسـت. نکـت در قلـب،2 نقـر در اذن،3 سـماع صـوت، و الهـام 

کـه روش هـای مختلـف چگونگـی اخـذ علـوم افـزون را بیـان می کنـد.  تعابیـری اسـت 

در برخـی از آنهـا ازدیـاد علـم امـام، پیش فـرض دانسـته شـده و تنهـا از انواع تلقی سـخن 

پـاره ای ابتـدا تصریـح بـه ازدیـاد علـم امـام شـده و سـپس از چگونگـی آن  رفتـه4 و در 

گفتـه شـده اسـت.5 ولـی همـۀ ایـن انـواع، در محـدودۀ علـم افـزون اسـت؛ چـون  سـخن 

کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان، 221/1-223؛ ابن بابویـــه،   114-118، 327، 465-466؛ 
ــن،  ــال الدیـ ــی، کمـ ــن علـ ــد بـ ــدوق، محمـ ــرة، ص 87؛ صـ ــة و التبصـ ــین، اإلمامـ ــن حسـ ــی بـ علـ

223/1؛ همـــو، علـــل الشـــرایع، 591/2؛ طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، الغیبـــة، ص 223.
کلینـی،  326؛   ،318  ،316  ،232-231 ص  الدرجـات،  بصائـر  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،   .1
محمـد بـن یعقـوب، همـان، 264/1؛ مفیـد، محمـد بن محمد، اختصـاص، ص 286-287؛ 

همـو، ارشـاد، 186/2؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 408.
واسـطۀ  بـه  تفّکـر،  زمیـن در حـال  بـر  گذاشـت  اثـر  بإصبعـِه:  أو  بقضیـٍب  رَض 

َ
األ َنْکتـًا  َنَکـَت  -   .2

گـودال درسـت  کـم، نـه این کـه  کشـیدن چـوب یـا انگشـت خـود بـر زمیـن. البتـه اثـر  کوبیـدن، یـا 
گاهـی بـا چوبـی یـا انگشـت خـود بـر زمیـن می کشـد؛ ابن فـارس،  کـه انسـان  کنـد. همـان خطـی 
فیومـی،  330/3؛  الفائـق،  محمـود،  زمخشـرى،  476/5؛  اللغـة،  مقاییـس  معجـم  احمـد، 

.226/2 البحریـن،  مجمـع  فخرالدیـن،  طریحـی،  624/2؛  المنیـر،  مصبـاح  احمـد، 
َنَقـَر َینُقـر: ضربـه زدن بـر چیـزی بـا یکـی از اعضـای بـدن انسـان یـا حیـوان یـا بـه وسـیلۀ ابـزاری   .3
کنـد؛  ایجـاد  شـیء  آن  در  اثـری  یـا  سـوراخ  ضربـه زدن،  ایـن  بـا  دارد  قصـد  فاعـل  کـه  تبـر  ماننـد 
ابن فـارس، احمـد، همـان، 468/5؛ راغـب اصفهانـی، حسـین، مفـردات، ص 821؛ فیومـی، 
احمـد، همـان، 621/2؛ طریحـی، فخرالدیـن، همـان، 501/3؛ مصطفـوى، حسـن، التحقیـق، 

.219/12
4. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 408؛ مفید، محمد بن محمد، اختصاص، ص 286.

5. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 318، ح 2 و ص 319، ح 3.
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کیفیـت اخـذ علـوم موجـود و وراثتـی، نیـازی بـه هیچ یـک از انـواع مذکـور نیسـت.  در 

گونـۀ حدیثـی نیـز داللـت بـر ازدیـاد علـم امـام دارد. پـس ایـن 

ئکـه  گفتگـوی ما کـه بیانگـر  6. تحدیـث:1 تحدیـث یکـی از مقامـات مهـم امـام اسـت 

بـا امـام می باشـد.2 برخـی از احادیـث تحدیـث،  داللـت بـر افزایـش علـم امـام در ایـن 

یـداد دارد؛3 زیـرا در ایـن روایـات سـخن از علـم امام رفته اسـت و این که امام به خاطر  رو

ی در فراینـد تحدیـث، افزایـش علـم  ث بـودن، بـر علومـی اشـراف دارد. از ایـن رو
َ

محّد

کـه مقـام تحدیـث قیـد زمانـی نـدارد و  ی می دهـد. بایـد توجـه داشـت از آن جـا  امـام رو

امـام در همـۀ عمـر خویـش حائـز ایـن مقـام اسـت، در نتیجـه علـم امـام همـواره در حـال 

افزایـش اسـت.

گرچـــه می تـــوان تحدیـــث را نوعـــی از چگونگـــی تلقـــی علـــم  نکتـــۀ قابـــل توجـــه آن کـــه ا

گـــروه پیشـــین جـــای داد، ولـــی وجـــه  کـــرد و ایـــن دســـته از احادیـــث را در  افـــزون قلمـــداد 

کـــه مـــا در مقـــام تفکیـــک و دســـته بندی احادیـــث بـــه  تفکیـــک ایـــن دو دســـته آن اســـت 

لحـــاظ ازدیـــاد علـــم امـــام هســـتیم، نـــه در مقـــام دســـته بندی آنهـــا بـــه لحـــاظ محتـــوای 

ـــه  ک ـــث مســـتقل هســـتند  ـــروه از احادی گ ـــک  ـــث ی ـــث تحدی ـــه بیـــان دیگـــر احادی دیگـــر. ب

1. همـان، ص 321-324؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 270/1-271؛ مفیـد، محمـد بـن 
محمـد، همـان، ص 287؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 407.

یند. این  2. در لغـت بـه کسـی کـه بـا او سـخن گفتـه شـود یـا بـرای او سـخنی نقل شـود، محـّدث گو
کـه نشـان می دهـد، بـه اذن خـدای  گفتـه می شـود  واژه در اصطـاح بـه یـک مقـام بلنـد معنـوی 
ینـد. در درجاتی  متعـال مائکـه بـر انسـان )غیـر نبـی و رسـول( نازل می شـوند و با او سـخن می گو
کـه  کـه ایـن مقـام حالتـی اسـت  یـد. بایـد توجـه داشـت  او هـم می توانـد بـا مائکـه سـخن بگو
در آن، افـراط و غلـّو، یعنـی حالـت وحـی، نبـوت و تشـریِع جدیـد نباشـد و از تفریـط و تقصیـر 
یـرا الهـام عـادی ممکـن اسـت  کـه حالـت الهـام عـادی نباشـد؛ ز ر باشـد؛ بدیـن معنـا  نیـز بـه دو
کـه قـرآن دربـارۀ مـادر  بـرای هـر انسـان یـا حتـی حیوانـات هـم رخ بدهـد؛ ماننـد وحـی و الهامـی 
حضـرت موسـی و زنبـور عسـل خبـر می دهـد؛ طریحـی، فخرالدیـن، همـان، 244/2؛ مجلسـی، 

محمدباقـر، مـرآة العقـول، 161/3.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 270/1  3. صفار، محمد بن حســـن، همان، ص 321-324؛ 

-271؛ مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، همـــان، ص 287؛ طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، همـــان، 
ص 407.
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ــه  ــاره بـ ــا اشـ گاهـــی در آنهـ کیـــد شـــده و  ــام تأ ــا امـ ــه بـ ئکـ ــر مقـــام تحدیـــث ما ــا بـ در آنهـ

ــه ای  گانـ ــث جدا ــت، احادیـ ــر و نکـ ــث نقـ ــی احادیـ ــت. ولـ ــده اسـ ــم شـ ــت هـ ــر و نکـ نقـ

ـــم  ـــد عل ـــت و خداون ـــان نیس ـــتگان در می ـــای فرش ـــان پ ـــًا در فرایندش ـــه غالب ک ـــند  می باش

را در قلـــب امـــام الهـــام می کنـــد.

7. نسبت سـنجی بیـن علـوم وراثتـی و علـم افـزون:1 این گونـه از احادیـث، خطـی میـان 

کشـیده اسـت و آن دو را از یکدیگـر متمایـز می کنـد  علـوم موجـود و علـم افـزوِن امـام 

و سـپس بـه نسبت سـنجی میـان آن دو می پـردازد. در پـاره ای از ایـن احادیـث، علـوم 

گسـتردگی اش، در برابـر علـم افـزون او علمـی انـدک شـمرده شـده  موجـود امـام بـا همـۀ 

کـرده و  پـاره ای دیگـر اساسـًا از علـوم وراثتـی و موجـود در نـزد امـام، نفـی علـم  اسـت.2 در

کـه اینهـا علـم نیسـتند و آنهـا را فقـط آثـار به جای مانـده از پیشـینیان  تصریـح می کنـد 

گونـۀ  ایـن  طبـق  می نمایـد.3  افـزون  علـم  در  منحصـر  را  امـام  علـم  و  می کنـد  معرفـی 

گـروه از احادیـث،  حدیثـی نیـز ازدیـاد علـم امـام بـه اثبـات می رسـد؛ بلکـه بنـا بـر ایـن 

علـوم وراثتـی، علـم خـاص امـام محسـوب نمی شـود و تنهـا علـم افـزون، علـم حقیقـی 

می باشـد. امـام 

8. نیازمنـدی امـام بـه علـم حـادث در وقایـع:4 مدلـول ایـن مجموعـۀ حدیثـی آن اسـت 

خـدای  طـرف  از  علـم  نیازمنـد  والیتـش،  و  امامـت  وسـیع  گسـترۀ  در  امـام  گاهـی  کـه 

کشـیده  سـبحان می گـردد. حتـی در برخـی از ایـن احادیـث، دامنـۀ آن تـا احـکام نیـز 

گفتـه نمانـد ایـن احادیـث لزومـًا فقـدان علـم بـرای امـام را در آن مسـئله  شـده اسـت.5 نا

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 139 و 325؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 
97/1؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان،  224/1، 238.

2. قمی، علی بن ابراهیم، همان، 97/1.
کلینـی، 325؛  ص  و   15 ح   ،138 ص  و   1 ح   ،135 ص  حسـن،همان،  بـن  محمـد  صفـار،   .3 

 محمد بن یعقوب، همان، 239/1؛ صدوق، محمد بن علی، خصال، 647/2.
451؛   ،442  ،396  ،317-316  ،310  ،235-234 ص  همـان،  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،   .4 
 صدوق، محمد بن علی، همان، 528/2؛ همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 214/1؛ مفید، محمد 

بن محمد، اختصاص، ص 310؛ طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 408.
5. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 234، باب 9.
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کـه چه بسـا علـم در خزانـۀ علـم امام  اثبـات نمی کنـد، بلکـه اعـم می باشـد. بدیـن معنـا 

کنـد یـا این کـه امـام  موجـود اسـت، امـا بـه هـر دلیـل نبایـد یـا نمی خواهـد از آن اسـتفاده 

تفصیـل و تفسـیر علـم موجـود را اخـذ می نمایـد. در ایـن صـورت امـام منتظر علـم افزون 

گشـته1 و بـا یکـی از انـواع تلّقـِی علـم افـزون، از آن مّطلـع می شـود.

9. بسـط و قبـض علـم بـرای امـام:2 علـم غیـب، علمـی مخصـوص بـه خـدای متعـال 

بـوده و امـام هرچنـد عالـم بـه مغیبـات اسـت، امـا علـم غیـِب مخصوص خـدا را ندارد. 

کـه بخواهد، امام را از علم غیب خود  هـرگاه خـدای متعـال اراده کنـد و بـه هر اندازه ای 

گاه می سـازد. در ایـن گونـۀ حدیثـی، وقتـی از امـام سـؤال می شـود: آیـا شـما علم غیب  آ

را می دانیـد؟ امـام در پاسـخ می فرماینـد: علـم بـرای مـا بسـط داده می شـود، در نتیجـه 

نتیجـه  پاسـخ  و  پرسـش  ایـن  از  نمی دانیـم.  درنتیجـه  می گـردد،  قبـض  و  می دانیـم، 

گسـترش  کـه هـرگاه علـم مطلـق یـا خصـوص علـم غیـب بـرای امـام بسـط و  می گیریـم 

داده شـود و ایشـان بـر آن اطـاع یابـد، علـم امـام افزایـش پیـدا می کنـد.

10. زمـان افزایـش علـم امـام:3 در ایـن گونـۀ حدیثـی، زمـان افزایـش علم امام را هر سـال، 

هـر مـاه، شـب قـدِر هـر سـال، هـر هفتـه در شـب های جمعـه، شـبانه روز، و هـر سـاعت 

بیـان مـی دارد. در برخـی از آنهـا بـر افزایـش تصریـح، و در پاره ای اصل ازدیـاد علم، امری 

م دانسـته شـده و تنهـا از زمـان آن سـخن می گویـد. ایـن دو، داللـت بـر ازدیـاد علـم 
ّ
مسـل

امـام دارد.

11. لیلة القدر:4 یکی از مباحث مطرح در احادیث لیلة القدر، ازدیاد علم امام در این 

یـرا ممکـن اسـت در کمتـر از آنـی، امـام عالـم بـه  1. منظـور از انتظـار، انتظـاِر زمـان خاصـی نیسـت؛ ز
آن علـم گـردد، یـا در شـب جمعۀ اخیـر یـا شـب قـدر، عالم به آن شـده باشـد.

 2. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 316، 513؛ کلینی، محمدبن یعقـوب، کافی،  256/1؛ 
صدوق، محمد بن علی، خصال، 528/2.

کلینـــی،  3. صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، همـــان، ص 59، 130، 221، 232، 270، 395، 464؛ 
بـــن محمـــد، همـــان،  مفیـــد، محمـــد  225/1، 240، 253؛  یعقـــوب، همـــان،  بـــن   محمـــد 

ص 314.
221 ص  حسـن،همان،  بـن  محمـد  صفـار،  314/2؛  محاسـن،  محمـد،  بـن  احمـد  برقـی،   .4 
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که یکی از زمان های ازدیاد علم امام شب قدر است. این  شب می باشد. از این جهت 

ئکه در شب  مطلب در قسمت پیش اشاره شد، اما در این گونۀ حدیثی، علت نزول ما

گروهی از این احادیث،  قدر، تقدیم بستۀ ارسالی خداوند به امام بیان شده است. در 

ئکه  مرسولۀ خداوند را از سنخ علم معرفی می کند.1 بنابراین هر سال در شب قدر، ما

علومی را به محضر امام می آورند و این چنین علم امام افزایش پیدا می کند.

امـام  صفـات  راجع بـه  پردامنـه ای  حدیـث  در  رضـا؟ع؟  امـام  امـام:2  علـم  نمـّو   .12

کـه... علمـش همـواره در حـال نمـّو اسـت«.3 نمـّو بـه  کسـی اسـت  می فرماینـد: »امـام 

معنـای ازدیـاد شـیء اسـت.4 پـس امـام همـواره علمـش در حـال رشـد و ترقـی اسـت. 

کار نرفتـه، امـا ایـن سـخن معـادل  گرچـه در ایـن حدیـث، بـه تصریـح واژۀ ازدیـاد بـه  ا

بـا  درنتیجـه  اسـت.  شـده  بیـان  نمـّو  واژۀ  بـا  کـه  باشـد  مـی  امـام  علـم  ازدیـاد  روایـات 

احادیـث  شـمار  در  را  حدیـث  ایـن  می تـوان  ازدیـاد،  واژۀ  به کار نرفتـن  از  چشم پوشـی 

داد. جـای  صریـح 

ــه  ــر ب ــام، تعبی ــه ام ــم ب ــای عل ــام:5 در احادیثــی از اعط ــرای ام ــم ب ــی عل ــارش دائم 13. ب

کشـی، محمـد بـن عمـر،  -225، 264، 280، 442؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 431/2؛ 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 242/1-252؛ کوفـی، فـرات  رجـال، ص 357، ح 664؛ 

یـل اآلیـات الظاهـرة، ص 792. بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 581؛ اسـترآبادى، علـی، تأو
1. برقـی، احمـد بـن محمـد، همـان، 314/2؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 
کلینـی،  کشـی، محمـد بـن عمـر، همـان، ص 357، ح 664؛  223-224، 240، 280، 442؛ 

محمـد بـن یعقـوب، همـان، 245/1، 249-248، 251، 385.
 2. کلینی، محمد بن یعقوب، همان )چاپ دار الحدیث(، 499/1؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم،
  الغیبة، ص 222؛ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص 441؛ صدوق، محمد 
بـن علـی، کمـال الدیـن، 680/2؛ همـو، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، 221/1؛ همـو، معانـي األخبار، 

ص 100؛ همـو، امالـی، ص 679.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی )چاپ دار الحدیث(، 499/1.  .3

417/10؛  اللغـة،  فـي  المحیـط  عبـاد،  بـن  صاحـب  384/8؛  العیـن،  خلیـل،  فراهیـدى،   .4
لسـان  مکـرم،  بـن  محمـد  ابن منظـور،  479/5؛  اللغـة،  مقاییـس  معجـم  احمـد،  ابن فـارس، 

.341/15 و   421/1 العـرب، 
5. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 439، 442؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، اختصـاص، 
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یختــن از  »َصــّب العلــم و إفــراغ العلــم« شــده اســت. واژۀ »َصَبــب« در لغــت بــه معنــای ر

ا<،1 بــرای  ً ماَء َص�بّ
ْ
ا ال َ �ن �بْ ا َص�بَ

َ �نّ
أَ
یختــِن آب. خداونــد در آیــۀ >ا بــاال بــه پاییــن اســت؛ ماننــد ر

کاربســت ایــن واژه  کار بــرده اســت.  فرو فرســتادن آب از آســمان، واژۀ »َصــّب« را بــه 

ــد  ــه ای از اســتمرار و دوام در آن نهفتــه باشــد. خداون گون کــه  معمــواًل در جایــی اســت 

طــول ســالیان  در  بلکــه  نفرســتد؛  فــرو  را  آن  دیگــر  کــه  نکــرده  نــازل  را یک بــار  بــاران 

متمــادی، هــر گاه بشــر و زمیــن نیازمنــد آب اســت، آن را نــازل می کنــد. از ایــن رو در آیــۀ 

کار بــرده شــده اســت. لغت شناســان نیــز بــه ایــن نکتــۀ ظریــف  شــریفه، واژۀ »َصــّب« بــه 
کرده انــد.2 اشــاره 

َها ّیُ
َ
ْیَك أ

َ
ُم َعل

َ
ـا یم: »الّسَ یارت آل یاسـین خطاب به امام زمان؟جع؟ عرضه می دار  در ز

یـارت، آن حضـرت عالـم بـه  َمْصُبـوب«.3 در ایـن فـراز از ز
ْ
ـُم ال

ْ
ِعل

ْ
َمْنُصـوُب، َو ال

ْ
ـُم ال

َ
َعل

ْ
 ال

کـه مصبـوب اسـت. این بدان معنا اسـت که در طـول عمر مبارک  علمـی معرفـی شـده 

امـام زمـان؟جع؟، دائمـًا علـم بـه او رسـیده و خواهـد رسـید. ایـن همـان ازدیـاد علـم 

کـه در طـول صدهـا سـال، بـرای ایشـان تحقـق یافتـه اسـت. اسـت 

همیـن حقیقـت در روایـات دیگـر بـا واژۀ »إفـراغ العلـم« بیـان شـده اسـت. »افـراغ المـاء« 

یختـن آب از بـاال بـه پایین اسـت.4 در حدیثی  نیـز هماننـد »صـّب المـاء«، بـه معنـای ر

بـن جعفـر،  ابن مشـهدى، محمـد  احتجـاج، 493/2؛  بـن علـی،  احمـد  ص 286؛ طبرسـی، 
الکبیـر، ص 568. المـزار 

یزیم« عبس: 25. 1. »بدون شک ما همواره آب را به صورت خاصی فرو می ر
کبـر، قامـوس قـرآن،  کبیـر، الطـراز األول، 193/2؛ قرشـی، علی ا 2. مدنـی شـیرازی، سـید علیخـان 
 104/4. تنها حسن بن عبداهلل بن سهل )معروف به ابوهال عسکرى،  متوفای 395 ق( »َصّب«
یختن دفعی می داند؛ ر.ک: الفروق  یزش دائمی و مسـتمر اسـت _ ر که ر   را _ در مقابل »سـکب« 
یـم، امـا آیـۀ پیش گفتـه دلیـل  یـه را ندار فـي اللغـة، ص 308. در این جـا قصـد تحلیـل ایـن نظر

نظریـه می باشـد. ایـن  بـر خطا بـودن  روشـنی 
ردگار[  3. »سـام بـر تـو ای پرچـم برافراشـته، و ای ]عالـم بـه[ علمـی ]کـه همـواره بـرای تو از سـوی پـرو
یختـه می شـود« طبرسـی، احمـد بـن علـی، همـان، 492/2؛ ابن مشـهدى، محمـد بـن جعفـر،  ر

همـان، ص 568.
4. ابن فارس، احمد، همان، 493/4.
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در  را  آن  باشـد، خداونـد  افزونـی  نیازمنـد ]علـم[  امـام  هـرگاه  کـه  تصریـح شـده اسـت 
گـوش مبـارک امـام می ریـزد.1

14. چشـمۀ جوشـان:2 در احادیثی از ائمۀ اطهار؟مهع؟، تعبیر به »عین صافیة« به معنای 

گـوارا شـده اسـت. چشـمه وقتـی همـواره جوشـان و جـاری  چشـمۀ جوشـان و صـاف و 

کننـد؛  کـه بـه منبـع آبـی متصـل باشـد و همـواره آب هـای آسـمانی آن منبـع را ُپـر  اسـت 

و گرنـه چشـمه از جوشـش می افتـد و می خشـکد.

که به امر پروردگار دوام دارد و هیچ   ویژگی چشمۀ ذکرشده در این احادیث آن است 

پایان و قطع شدنی برای آن متصور نیست؛3 زیرا به منبع علم بی پایان الهی متصل 

 است. شکی نیست که منقطع نشدِن امامان، به معنای پایان ناپذیری ایشان نمی باشد 

و چنین تعبیری بدان معنا نیست که همواره بر تعداد امامان افزوده می شود؛ بلکه مراد 

که علم آنان همواره و دائمًا از سوی خداوند مّنان افزایش می یابد. آن است 

کامــًا همســو بــا ایــن احادیــث می باشــد، بــه ایــن معنــا تصریــح  کــه  در حدیــث دیگــری 

کــه بــه واســطۀ علــم خداونــد  شــده و اهل بیــت؟مهع؟ را چشــمۀ صافــی معرفــی می کنــد 

در حــال جریــان اســت و هیــچ تمام شــدن و انقطاعــی در آن نیســت.4 جریــان دائمــی 

کــه بــه علــم الهــی متصــل اســت، نیــاز بــه افزایــش دائمــی علــم امــام از  ایــن چشــمه 

ــد دارد. طــرف خداون

مـا  بـه  اهل بیـت؟مهع؟  حدیثـی،  گونـۀ  ایـن  در  امـام:5  محضـر  بـه  ئکـه  ما یابـی  بار  .15

ْفـِرَغ ِفیـِه ِإْفَراغـًا« 
ُ
َیـٍد أ ـی َمْز

َ
َمـا اْحَتـاَج ِإل

َّ
ُکل َمـاِم  ِ

ْ
ُذِن اإل

ُ
ـی أ

َ
ـُه َعُمـوٌد آَخـُر ِمـْن ِعْنـِد اهلِل ِإل

َ
ُب ل 1. »ُثـّمَ َیَتَشـّعَ

صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 442.
 2. همان، ص 497، ح 8 و ص 499، ح 11؛ کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر، ص 143؛ کلینی، محمد 

بن یعقوب، کافی، 184/1، ح 9.
کوفی، فرات بن ابراهیم، همان، ص 143؛  3. صفار، محمد بن حسـن، همان، ص 497، ح 8؛ 

کلینـی، محمـد بن یعقوب، همان، 184/1، ح 9.
4. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 499، ح 11.

یــه، جعفــر بــن محمــد،  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 393/1؛ ابن قولو 5. همــان، ص 92؛ 
یــل اآلیــات الظاهــرة، ص 792. یــارات، ص 327؛ اســترآبادى، علــی، تأو کامــل الز
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ایـن  این جـا  در  می شـوند.  شـرفیاب  امـام  محضـر  بـه  همـواره  ئکـه  ما کـه  آموخته انـد 

یتـی بر امام وارد می شـوند؟  ئکـه بـه چـه انگیزه و بـا چه مأمور کـه ما سـؤال مطـرح اسـت 

یـارت امـام، روشن شـدن فضیلـت امـام نسـبت بـه  ممکـن اسـت ایـن ورود بـه جهـت ز

امـام  از  امـام، محافظـت  از  تبّرک جویـی  امـام،  بـه  و دل داری دادن  تسـلیت  دیگـران، 

یت هـای دیگـری باشـد. برخـی از ایـن روایـات مطلـق اسـت، امـا برخـی دیگـر  و مأمور

ئکـه بـه محضـر امـام را، بـه خبـرآوردن بـرای امام قیـد می زنـد.1 این که یکی  شـرفیابی ما

ئکـه بـر امـام، آوردن علـم از طـرف خـدای متعـال بـرای امـام اسـت،  از جهـات ورود ما

گفـت  از روایـات دیگـر به خوبـی اسـتفاده می شـود. پـس در پایین تریـن حالـت می تـوان 

یـت آوردن علم  ئکـه بـا مأمور یت هـای مختلـف، ما کـه هـر گاه از بیـن انگیزه هـا و مأمور

بـر امـام وارد شـدند، ازدیـاد علـم بـرای امـام تحقـق می یابـد. در ایـن صـورت احادیـث 

یداد تحدیث می باشـد.2 به نظر می رسـد  یادشـده داللت بر مطلوب دارد و مرتبط با رو

کلینـی، قیـِد »آوردن علـم بـرای امـام« را در عنـوان بـاب  کـه از همیـن رو مرحـوم صفـار و 
گنجانده انـد.3

یـم که در هنـگام تولد، طفولیت، و یا از لحظۀ  16. عمـود نـور:4 در ایـن احادیـث می آموز

تصّدی امامت، ستونی از نور برای امام برافراشته می شود و امام بدین واسطه، اعمال 

یـم،  بنـدگان را در سرتاسـر زمیـن می بینـد. در این جـا سـخن از چیسـتی عمـود نـور ندار

یـــه، جعفـــر بـــن محمـــد، همـــان،   1. صفـــار، محمـــد بـــن حســـن، همـــان، ص 94-95؛ ابن قولو
ص 327.

2. بایـد توجـه داشـت کـه در هـر حـال، این دسـته از احادیث، گروهی متفاوت بـا احادیث تحدیث 
هستند.

ْخَبـار«؛ ایـن بـاب دربـارۀ 
َ ْ
ِتیِهـْم ِباأل

ْ
 ُبُسـَطُهْم َو َتأ

ُ
َمَاِئَکـُة ُبُیوَتُهـْم َو َتَطـأ

ْ
ـَة َتْدُخـلُ ال ِئّمَ

َ ْ
ّنَ األ

َ
3. »َبـاُب أ

روایاتـی اسـت کـه بیـان مـی دارد، مائکه بـه خانه های امامـان داخل می شـوند و روی فرش های 
رند؛ ر.ک: صفار، محمد بن حسن، همان، ص 90؛ گام می نهند و برای آنان خبرها را می آو  آنان 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 393/1.  
4. برقـی، احمـد بـن محمـد، محاسـن، 314/2؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 439-442؛ 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 385/1؛ طبـرى آملـی صغیـر، محمـد بـن جریـر بن رسـتم، 

ئـل اإلمامـة، ص 305؛ ابن عبد الوهـاب، حسـین، عیـون المعجـزات، ص 96. دال
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کاربری هایـی بـرای آن برشـمرده اند. دیـدن اعمـال عبـاد،  امـا عمـود نـور هرچـه باشـد،1 

دیـدن شـهرهای دیگـر و آن چـه بیـن مشـرق و مغـرب یـا دنیـا می باشـد و با خبر شـدن از 

احـوال آنهـا از جملـۀ آنها اسـت.

کـه خـدای متعـال  کـه عمـود نـور ابـزاری اسـت  براینـد ایـن مجموعـۀ حدیثـی آن اسـت 

و  امامـت  گسـترۀ  از اخبـاِر  بـا نگاه کـردن در آن،  ایشـان  تـا  قـرار داده اسـت  امـام  بـرای 

والیـت خویـش اطـاع یابـد. از ایـن منظـر هـرگاه امـام در آن نظـر می افکنـد، بـر علمـی 

و خبـری از طـرف خـدای متعـال، راجع بـه حیطـۀ والیـت خویـش مطلـع می گـردد. ایـن 

گونـۀ حدیثـی، بـا ابـزار عمـود نـور بـرای امـام  کـه در ایـن  همـان ازدیـاد علـم امـام اسـت 

تحقـق می یابـد. هماننـد دو گونـۀ حدیثی پیشـین، که فرشـتگان این نقِش واسـطه گونه 

کـرده و از طـرف خداونـد، بـرای امـام علـم می آوردنـد. را ایفـا 

در برخـی از مجموعـۀ احادیـث عمـود نـور، به صراحت از برافراشته شـدِن عمود دیگری 

کـه یـک سـر آن بـه دسـت خـدای متعـال و سـر دیگـر آن در  بـرای امـام سـخن گفتـه شـده 

گـوش مبـارک امـام اسـت، تـا این کـه هـرگاه امـام نیازمنـد ازدیـاد بـود، بـرای او علـم مـورد 
یخته  شـود.2 نیاز ر

گـروه حدیثی  بـه نظـر می رسـد بتـوان آیـات و احادیـث »عرضـۀ اعمـال بـر امـام« را بـر ایـن 

کـه در ایـن ادلـه بـه بیـان عرضـۀ اعمـال امـت بـر پیامبـر و امـام پرداختـه و بـر  افـزود؛ چرا

بیشـترین  از طرفـی  کیـد شـده اسـت.3  تأ پنج شـنبه ها  به ویـژه  یـداد  رو ایـن  زمان هـای 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 388/1، ح 7.  .1
2. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 442، ح 6.

ى،  اهـواز السـتة عشـر، ص 237، 240؛  ائمـه، األصـول  از اصحـاب  94، 105؛ جمعـی  توبـه:   .3
حسـین بـن سـعید، الزهـد، ص 16؛ صفـار، محمـد بن حسـن، همـان، ص 430-424، 443-
تفسـیر،  ابراهیـم،  بـن  فـرات  کوفـی،  304؛   ،277/1 تفسـیر،  ابراهیـم،  بـن  علـی  قمـی،  445؛ 
کلینـی، محمـد بـن  ص 267؛ عیاشـی، محمـد بـن مسـعود، تفسـیر، 54/2-55، 108-110؛ 
 یعقوب، همان، 219/1 - 220 و 94/4 و 254/8؛ ابن حیون، نعمان بن محمد، شرح األخبار، 
ص 398؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن ال یحضـره الفقیـه، 191/1 و 83/2؛ همـو، خصـال، 
ثـواب  همـو،  563؛  ص  امالـی،  همـو،  410-411؛   ،392 ص  األخبـار،  معانـي  همـو،  390/2؛ 
األعمـال، ص 80؛ همـو، فضائـل الشـیعة، ص 18؛ همـو، علل الشـرایع، 381/2؛ مفید، محمد 
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کاربـری عمـود نـور هـم بـرای دیـدن اعمال بندگان اسـت. حاصـل ارتباط این دو دسـته 

کـه در احادیـث عـرض اعمـال، زمـان عرضـۀ اعمـال بنـدگان مطـرح  حدیـث آن اسـت 

شـده و در احادیـث عمـود نـور، ابـزار دیـدن آن بیـان شـده اسـت.

کـه از اصـول اربعمائـه می باشـد، از  در کتـاب جعفـر بـن محّمـد بـن شـریح حضرمـی 

عبـداهلل بـن طلحـه نهـدی حدیثـی نقـل شـده اسـت که در جمـات آغازین آن، سـخن 

از ضـرورت ازدیـاد علـم امام رفته اسـت. سـپس در پایان، امام صـادق؟ع؟ می فرمایند: 

کـه اعمـال بنـدگان هـر پنج شـنبه بـر رسـول اهلل؟لص؟ عرضـه می گـردد؟!  آیـا نشـنیده ای 
پـس بـر مـا چیـزی افـزوده نمی شـود، مگـر آن کـه رسـول اهلل؟لص؟ از آن اطـاع دارنـد.1

کـه مشـاهده می کنیـد، امـام صـادق؟ع؟ از ضـرورت ازدیـاد علـم امـام، بـه  همان طـور 

موضـوع  ایـن  بـه  امـام،  و  پیامبـر  علـم  افزایـش  ترتیـب  بـرای  و  رسـیدند  اعمـال  عـرض 

کـه میـان افزایش علـم امام و عـرض اعمال،  استشـهاد فرمودنـد. ایـن بـدان معنـا اسـت 

رابطـۀ تنگاتنگـی وجـود دارد؛ به ویـژه آن کـه از لحـاظ زمـاِن افزایـش علـم و زمـاِن عـرض 

کـه یکـی از زمان هـای  کیـد ویـژه ای بـر پنج شـنبه شـده اسـت. بدیـن ترتیـب  اعمـال، تأ

زمان هـای  از  یکـی  و  اسـت  پنج شـنبه  روز  پایانـی  سـاعات  اعمـال،  عـرض  شـاخص 

شـاخص افزایـش علـم امـام نیـز در همـان سـاعات شـب جمعه اسـت.2 شـاهد دیگـر 

کنـار یکدیگـر، توسـط  بـر همسـویی و هم افزایـی ایـن دو دسـته حدیـث، درج آن دو در 
برخـی ماننـد مرحـوم صفـار و شـیخ طوسـی اسـت.3

کـه  وراثتـی ای  علـوم  می کنـد،  رحلـت  دنیـا  از  امـام  4وقتـی  پیشـین:  امـام  وفـات   .17

بـن محمـد، امالـی، ص 196؛ کراجکـی، محمـد بن علی، کنز الفوائد، 307/1؛ طوسـی، محمد 
بـن حسـن، امالـی، ص 409، 537.

1. جمعی از اصحاب ائمه، األصول الستة عشر، ص 240.
 2. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همان، 253/1-254؛ صفار، محمد بن حسـن، همان، ص 130

.132-
3. همان، ص 423-466؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 409-407.

،435 ص  و   11 ح   ،434 ص  و   5 ح   ،432  ،423 ص  همـان،  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،   .4 
  ح 1 و ص 436، ح 4، 6 و ص 437، ح 2، 7 و ص 440، ح 3 و ص 465-467، 477، باب 5؛
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نیـز  دیگـری  علـوم  هم چنیـن  می گـردد.1  منتقـل  او  از  پـس  امـام  بـه  داشـته  اختیـار  در 

یافـت علـوم جدیـد بـرای امـام  بـه امـام انتقـال می یابـد2 و بـه صـورت رسـمی، ابـزار در

ایجـاد می شـود. برافراشته شـدن عمـود نـور بـرای امـام،3 نگاه کـردن بـه اعمـال بنـدگان 

و با خبر شـدن از رفتـار آنـان،4 خبردار شـدن از رحلـت امـام پیشـین در همـان لحظـه بـا 

وجـود دوری از او،5 ایجـاد حالت هـای عجیـب در نفس امـام به خاطر تصّدی امامت6 

یـادة خمسـة أجـزاء( به امـام جدید،7 از مواردی اسـت که در  و افزوده شـدن پنـج جـزء )ز

لحظـۀ وفـات امـام پیشـین، بـرای امـام جدیـد اتفـاق می افتـد.

کــه غیــر از علــوم پیشــینی اســت  کــدام از ایــن مــوارد یــا خــود علــم جدیــد می باشــد  هــر 

یافــت  کــه بــه صــورت غیرعــادی و الهام گونــه بــه امــام می رســد، و یــا ابــزاری بــرای در

ــر افزایــش علــم  ــه داللــت التزامــی ب ــه هــر حــال ایــن احادیــث، ب ــد اســت. ب علــوم جدی

ــد. امــام داللــت دارن

ایــن  از  در بخشــی  کــه  اشــاره شــد  این کــه  اول  باقــی می مانــد:  این جــا  در  نکتــه  دو 

ــه  ی، ب ــه امــام پیشــین داده شــده، هنــگام وفــات و ــد همــۀ آن چــه ب احادیــث فرموده ان

امــام جدیــد عطــا می شــود. افــزون بــر آن، پنــج جــزء نیــز افــزوده می شــود. مرحــوم عامــه 

یــدادی باشــد  کــه احتمــال دارد پنــج جــزء افــزون، اشــاره بــه پنــج رو مجلســی می فرمایــد 

یــداد عبارت انــد از: علــم زمــان  کــه قــرآن، علــم آن را در اختیــار خداونــد می دانــد. پنــج رو

برپایــی قیامــت، نــزول بــاران، آن چــه در رحــم مــادران اســت، آن چــه انســان فــردا روزی 

کافی، 387/1، 388. کلینی، محمد بن یعقوب،   قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 215/1؛ 
1. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 469-468.

2. همان، ص 466-465، 477.
3. همـان، ص 432، ح 5 و ص 434، ح 11 و ص 435، ح 1 و ص 436، ح 4، 6 و ص 437، 
ح 2، 7 و ص 440، ح 3؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 215/1؛ کلینـی، محمد بن یعقوب، 

همان، 388-387/1.
4. همان.

5. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 466، ح 1 و ص 467.
6. همان، ص 467.
7. همان، ص 423.



27

ا
ابی

 ت
تز 

 اي
 بر

ام
م  م

د 
اب 

وبی
ح  

يدا
 

کــدام زمیــن خواهــد ُمــرد.1 دلیــل ایــن احتمــال آن  بــه دســت مــی آورد، و این کــه در 

ــداده اســت و در آنهــا، رخدادهــای  کســی ن ــه  ــد، علــم ایــن مــوارد را ب کــه خداون اســت 

ــن  ــم ای ــود، عل ــزوده می ش ــد اف ــام جدی ــر ام ــه ب ــت آن چ ــن اس ــود دارد. ممک ــر وج بداپذی

ــرا معرفــت  ــروردگار اســت؛ زی ــوارد باشــد. احتمــال دیگــر، ارتقــای امــام در معرفــت پ م

ــه جــای  ــا ب خــدا پنــج قســمت اســت: صفــات ثبوتیــه شــامل علــم، قــدرت، و اراده )ی

اراده، حیــات(، صفــات ســلبیه، و صفــات فعــل. ایــن احتمــال، یکــی از معانــی علمــی 
ــرای امــام حــادث می گــردد.2 کــه شــبانه روز ب اســت 

بـه نظـر می رسـد مرحـوم مجلسـی، نخسـت »افزایـش پنـج جـزء« را افزایـش علمـی تصـور 

کرده انـد. می تـوان  احتمـال مطـرح  افـزون، دو  علـِم  ایـن  در محتـوای  فرمـوده، سـپس 

کـه روایـت اطـاق دارد و شـامل هرگونـه افزایشـی می شـود: افزایـش علـم، قـدرت،  گفـت 

نیـز  و  امـام  ازدیـاد علـم  احادیـث  قرینـۀ  بـه  امـا  دیگـر.  یـا حقایقـی  و  والیـت، درجـات 

احادیـث انتقـال علـم امـام پیشـین به امام جدید،3 افزایش علمی بیشـتر بـه ذهن تبادر 

می کنـد. بـا پذیـرش ایـن ظهـور، احادیـث »افزایـش پنـج جـزء«، از بیـن »احادیـث وفات 

امـام قبـل«، داللـت ویـژه ای بـر ازدیـاد علـم امـام دارد.

از روش هــای غیرعــادی و  را  امــام در حــال حیــات خــود، علمــی  گاهــی  دوم این کــه 

نامحســوس، بــه امــام پــس از خــود انتقــال می دهــد؛ ماننــد انتقــال علــوم نامحســوس 

بــرای  بــاب«  »ألــف  یــداد  رو یــا  و  جدیــد  امــام  بــه  پیشــین  امــام  وفــات  هنــگام  در 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟.4 آیــا ایــن علــم، در شــمار علــوم وراثتــی بــه حســاب می آیــد تــا احــکام 

آن را داشــته باشــد، یــا در ردیــف علــوم افــزون جــای می گیــرد؟ می تــوان گفــت از آن جــا کــه 

1. لقمان: 34.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 175/26.

3. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 466-465، 477.
کـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ در حالتـی رازگونـه و  گـزارش شـده اسـت  4. در احادیـث بسـیاری ایـن واقعـه 
کـه از هـر  بـه صـورت دهان به دهـان و بـا در آغوش گرفتـِن امیرالمؤمنیـن؟ع؟، هـزار بـاب از علـم را 
بـاب آن هـزار بـاب دیگـر بـاز می گـردد، بـه ایشـان انتقـال دادنـد؛ ر.ک: صفـار، محمـد بـن حسـن، 

همـان، ص 314-304.
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در احادیثــی، ایــن نــوع از علــوم در مقابــل علــم افــزون قرار داده شــده، در زمــرۀ علوم وراثتی 

کیفیــت اخــذ و  کــه  گفتــه شــود از ایــن نظــر  امــام طبقه بنــدی می شــوند.1 ممکــن اســت 

ــزون دســته بندی و نوعــی  ــزار آن غیرمتعــارف می باشــد، در ردیــف علــوم اف هم چنیــن اب

کــه یک بــاره از طریــق غیرمتعــارف،  الهــام الهــی قلمــداد شــود؛ زیــرا ایــن خداونــد اســت 

تمامــی علــم امــام پیشــین را بــر قلــب امــام جدیــد الهــام می کنــد.2 رخــداد »ألــف بــاب« 

نیــز بــه همیــن منــوال اســت.3 امــا بــه نظــر می رســد ایــن نــوع از علــوم، در واقــع علــم وراثتــی 

کیفیــت اخــذ آنهــا همســان بــا علــم افــزون می باشــد. اســت، امــا 

کـه هـرگاه امـام بخواهـد  یـم  18. علـم منـوط بـه مشـیت امـام:4 در ایـن احادیـث می آموز

َماَم  ِإَذا َشـاَء  ِ
ْ

 ال
َ

گاهـی یابـد، علـم الزم در اختیـار او قرار می گیـرد. حدیث »ِإّن بـر چیـزی آ

ـَم َعِلـَم« و دیگـر احادیـث مشـابه، گویای این مطلب می باشـد.
َ
ْن َیْعل

َ
أ

ــرد  ــی مجـ ثـ ــوم و ثا ــۀ معلـ ــه صیغـ ــا بـ ــه آیـ کـ ــود دارد  ــی وجـ ــَم« اختافـ ــه واژۀ »َعِلـ راجع بـ

قرائـــت شـــود و یـــا بـــه صیغـــۀ مجهـــول و از بـــاب تفعیـــل؟ نظـــر بیشـــتر تصحیح کننـــدگان 

ــه قرائـــت دوم صحیـــح اســـت؛  کـ ــوادۀ حدیثـــی آن اســـت  ــارحان ایـــن خانـ ُنســـخ و شـ

ـــم  ـــه او تعلی ـــم الزم ب ـــد، عل ـــی یاب گاه ـــزی آ ـــر چی ـــد ب ـــام بخواه گاه ام ـــر  ـــه ه ک ـــا  ـــن معن بدی

گرفتـــه شـــده و  کار  کـــه ایـــن واژه تنهـــا در یکـــی دو حدیـــث بـــه  داده می شـــود. از آن جـــا 

کـــه در ایـــن حالـــت، خداونـــد علـــم  در بیشـــتر واژگان احادیـــث ایـــن بـــاب تصریـــح شـــده 

ــان صائـــب اســـت. از ایـــن رو ایـــن احادیـــث  ــر آنـ ــام تعلیـــم می دهـــد،5 نظـ ــه امـ الزم را بـ

قرینـــه هســـتند بـــر این کـــه قرائـــت صحیـــح در واژۀ »علـــم«، صیغـــۀ مجهـــول از بـــاب 

تفعیـــل اســـت.

1. همان، ص 466-465.
2. همان، ص 467-466.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 239/1.  .3
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان،  4. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 315؛ 

.258/1
ْن 

َ
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َ
ْن َیْعل

َ
َمـاَم ِإَذا َشـاَء أ ِ

ْ
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َ
ْعل
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ـَم َشـْیئًا أ

َ
َیْعل
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کسـی جـز خـدای متعـال نیسـت. ایـن  ـم ایـن علـم بـه امـام، 
ّ
بـا توجـه بـه ایـن معنـا، معل

تعلیـم یـا بـه واسـطۀ فرشـته اسـت و یـا مسـتقیمًا خـدای متعـال بـه صـورت نکـت و نقر، 

علـم الزم را بـه امـام الهـام می کنـد و ایـن همـان افزایـش علـم امـام اسـت.

یـداد ازدیـاد علـم امـام در جریانـی دوسـویه، گاهی بنـا به نیاز  نکتـۀ قابـل توجـه این کـه رو

گاهـی هـم بنـا بـه حکمـت  و درخواسـت و مشـیت امـام، از سـوی او آغـاز می گـردد و 

گونه هـای حدیثـی  از  آغـاز می شـود. بسـیاری  او  از سـوی  اراده و مشـیت خداونـد،  و 

گونه هـا ماننـد  یادشـده ماننـد همیـن دسـته، نـوع نخسـت را بیـان مـی دارد و برخـی از 

احادیـث شـب قـدر، قسـم دوم را بیـان می کنـد.

19. رخـداد ازدیـاد علـم بـه صورت عملی:1 در بین منابع حدیثـی امامیه، احادیثی وجود 

کـه بـه صـورت جزئـی و در وقایعـی خـاص، خبرهـا و علومـی بـرای اهل بیـت؟مهع؟،  دارد 

به ویـژه پیامبـر اکـرم؟لص؟ آورده شـده اسـت؛ مانند اخبـاری که خداوند برای پیشـگیری 

از دسیسـه های منافقیـن، در حوادثـی همچـون لیلة المبیـت بـه آن حضـرت مـی داد. در 

گونـه از احادیـث، سـخنی از ازدیـاد علـم ایشـان و یـا حکـم آن مطـرح نشـده اسـت،  ایـن 

بلکـه در ایـن حـوادث بـه صـورت عملـی، از سـوی خداونـد علمـی بـر علـوم امـام افـزوده 

کافـی اسـت  گـر ایـن وقایـع تنهـا بـرای پیامبـر؟لص؟ هـم نقـل شـده باشـد،  شـده اسـت. ا

تـا ایـن شـأن بـرای امـام نیـز بـه اثبـات برسـد و نیـاز بـه نقـل مصادیـق آن بـرای او نیسـت؛ 

کـه بنابـر قانـون کلـی »اثبـات تمـام مقامـات و شـئون پیامبـر بـرای ائمـۀ بعد از ایشـان،  چرا

مگـر مقامـات خاصـی ماننـد نبـوت و افضلیت«،2 به ویـژه با ضمیمۀ روایات نـزول و ورود 

فرشـتگان بـر ائمـۀ اطهـار؟مهع؟، ایـن شـأن بـرای امـام نیـز بـه اثبـات می رسـد.

نتیجه ای که در این قسمت حاصل شد آن است که با این چینش و در این جستجو، 

کـه در باب بنـدی مرحـوم  احادیـث موضـوع ازدیـاد علـم امـام از محـدودۀ  34 حدیثـی 

گرفتـه بـود، خـارج شـد و آمـار آن بـه چندیـن برابـر افزایـش یافـت.  صفـار و کلینـی جـای 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 263/1؛   1. صفار، محمد بن حسـن، همان، ص 140، 453؛ 
علـی،  بـن  محمـد  صـدوق،  260-266؛  ص  یـارات،  الز کامـل  محمـد،  بـن  جعفـر  یـه،  ابن قولو

.232/1 الدیـن،  کمـال 
2. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار،  352/25 و 257/35.
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گمانـه ای بـه دور از تحقیـق اسـت. امـا اثبـات  کم انـگاری مسـتندات آن،  در نتیجـه، 

اصـل مّدعـای »ازدیـاد علـم امـام«، بـه همین جـا ختـم نمی شـود و پاسـخ بـه احادیـث 

تعارض نمـا، امـری اجتناب ناپذیـر اسـت کـه در عنـوان پیـش  رو، بـه دسـته بندی و حـّل 

آنهـا  خواهیـم پرداخت.

2_ بررسی احادیث متعارض
یم  گونه هـای مختلـف حدیثـی، بـه روایاتـی برمی خور  پـس از اثبـات ازدیـاد علـم امـام از 

کـه در ظاهـر بـا ایـن اّدعـا تعـارض دارند. بـرای تکمیل بحث باید تعارض این دو دسـته 

دلیـل حـّل بشـود. بـه همیـن منظـور ابتـدا بـه معرفـی و دسـته بندی روایـات معـارض و 

سـپس بـه پاسـخ های آنهـا خواهیـم پرداخـت.

که به قرار ذیل می باشد: افزایش علم امام با شش دسته از روایات در تعارض است 

اول: روایات منابع علم امام

گردیـده اسـت. قـرآن یکـی از  گسـترده ای بـرای علـم امـام معرفـی   در احادیثـی، منابـع 

ی علـوم خـود را در آن می یابـد.1 نیـز منابعـی  کـه و منابـع شـاخِص علـم امـام می باشـد 

دیگـر ماننـد جامعـه، جفـر ابیـض، جفر أحمـر، کتاب علی؟ع؟، مصحـف فاطمه؟اهع؟، 

به تنهایـی  هر یـک  ابراهیـم؟مهع؟،  صحـف  عیسـی،  إنجیـل  موسـی،  تـورات  داود،  زبـور 

مشـتمل بـر علـوم بی کرانـی اسـت، و امـام، همگـی آنهـا را یک جـا در اختیـار دارد.

کنـار منابـع دیگـر  پـاره ای از ایـن احادیـث، افزایـش علـم امـام را بـه عنـوان منبعـی در 

گروهـی از ایـن احادیـث، منابعـی را بـرای علـم امـام معرفـی  برنمی تابنـد؛ بـرای نمونـه 

کـه تمامـی علـوم در آن وجـود دارد و هر آن چـه امـام نیـاز داشـته باشـد، از آن  می کنـد 

برمی گیـرد.2 پـس ادعـای »افزایـش علـم امـام« بیهـوده اسـت؛ زیـرا اواًل بـا وجـود منابـع 

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 127-128، 194، 197، ح 2؛ کلینـی، محمد 
بـن یعقـوب، کافـی، 61/1، 223، 226، 228-229، 261 و 627/2؛ صـدوق، محمـد بن علی، 

توحید، ص 227.
 2. برقــی، احمــد بــن محمــد، محاســن، 234/1، ح 194؛ صفــار، محمــد بــن حســن، همــان،
 ص 44، ح 4، 5 و ص 135-161، 326-328، 485، ح 8 و ص 505، ح 5 و ص 513، ح 
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گسـترۀ بی کرانـی از علـوم را در اختیـار امـام نهـاده، دیگـر نیـازی  کـه هریـک  گـون،  گونا

بـه افزایـش علـم نیسـت. ثانیـًا ایـن چنـد روایـت، در تعـارض بـا انبـوه روایـات منابع علم 

گـذارده می شـود. کنـار  امـام 

دوم: روایات انتساب علم امام به علوم وراثتی

یافـت  کـه امـام آن را از پیامبـر و امامـاِن پیشـین؟مهع؟، در  در روایاتـی بـر علـم وراثتـی ای 

بـه  وحـی  ماننـد  مفاهیمـی  آنهـا  از  برخـی  کـه  جایـی  تـا  اسـت؛1  شـده  کیـد  تأ کـرده، 

معنـای نبـوت،2 علـم غیـب،3 افزایـش علـم4 و یـا برخـی از علـوم ویـژه را از امـام سـلب 

کـه از  کـرده اسـت.5 ایـن دسـت از روایـات، علـوم ویـژۀ امـام را عهـدی معرفـی می کنـد 

30 و ص 516، ح 43؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر، 343/2؛ کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، 
بــن علــی، کمــال  همــان، 59/1-62، 240-242، 262، ح 5 و ص 314؛ صــدوق، محمــد 

الدیــن، 353/2.
1. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 129، ح 1 و ص 468-469، 510، ح 16 و ص 511، 513، 
ح 30 و ص 516، ح 43؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 53/1، ح 14، 15 و 57/1، ح 13 
و 59/1-62، 173، 222، ح 6 و 223/1، ح 1 و 224/1، ح 1، 2 و 225/1، ح 5، 6 و 261/1؛ 
ابن بابویه، علی بن حسـین، اإلمامة و التبصرة، ص 139، ح 160؛ کشـی، محمد بن عمر، رجال، 
ص 539-541؛ نعمانـی، محمـد بـن ابراهیـم، الغیبـة، ص 282؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، 

خصـال، 528/2، ح 3؛ همـو، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، 200/2.
همـان،  یعقـوب،  بـن  محمـد  کلینـی،  9؛  ح   ،364 ص  همـان،  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،   .2

.301  ،298  ،247 ص  همـان،  عمـر،  بـن  محمـد  کشـی،  176/1؛ 
3. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 111، ح 9 و ص 213، ح 3 و ص 315، ح 4 و ص 325، 
208؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 255/1، ح 1 و 256/1، ح 2؛ کشـی، محمـد بـن عمر، 
همـان، ص 292، 298، 359؛ خصیبـی، حسـین، الهدایـة الکبـرى، ص 304؛ صـدوق، محمـد 
بـن علـی، توحیـد، ص 55؛ همـو، خصـال، 290/1؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، امالـی، ص 23؛ 
همـو، اختصـاص، ص 285؛ سـید رضـی، محمـد بـن حسـین )گردآورنـده(، نهـج الباغـة، ص 

186؛ کراجکـی، محمـد بـن علـی، کنـز الفوائـد، ص 170.
کشی، محمد بن عمر، همان، ص 539-541، رقم 1026.  .4

 5. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 109، ح 1 و ص 111، ح 9؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر،
  167/2؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، همان، 290/1؛ همو، امالی، ص 415-416؛ ســید رضی، 

رنده(،همان، ص 186. محمد بن حسین )گردآو
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کـه امـام از نزد خود  کـرده اسـت،1 و این گونـه نیسـت  یافـت  رسـول اهلل؟لص؟ بـا وراثـت در

گردیده اسـت. علمی داشـته یا از آسـمان برای او ارسـال 

از ایـن رو مجموعـۀ ایـن ادلـه مـا را بـه یک نقطه رهنمون می سـازد که علـم امام، منحصر 

کتـب آسـمانی هـم در ایـن مجموعـه قـرار  در علـوم وراثتـی اسـت. البتـه قـرآن و سـایر 

برنمی تابـد؛  را  آن  کنـد، جامعـه   ناحیـۀ خـود منتشـر  از  را  امـام علـم  گـر  ا در واقـع  دارد. 

کـه مـردم رسـول خـدا؟لص؟ و قـرآن را بـه عنـوان منبـِع اخـذ علـم می شناسـند و او را  چرا

یافـت علـوم الهـی از طریـق وحـی می داننـد. در حقیقـت ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ در  واسـطۀ در

ایـن روایـات، بـا انتسـاب و اسـتناِد علـِم خود به قـرآن و علوم پیامبر، پشـتوانه ای محکم 

گفتـار خـود بـرای مخاطبـان بـه وجـود آوردنـد. بنابرایـن در  بـرای پذیـرِش هرچه بیشـتِر 

چنیـن فضایـی، طـرح مسـئلۀ افزایـش علـم امام، جامعـه را از امام دور سـاخته و باعث 

انقطاع امام از پشـتوانۀ علمی خود و نادیده گرفتن انتسـاب او به پیامبر؟لص؟ می شـود 

و اتهـام غلـو را تثبیـت می کنـد.

گاهی امام به تمامِی نیازمندی های مردم سوم: روایات آ

کـه امـام از »هرآن چه انسـان ها تـا انتهای ایـن جهان بدان  در روایاتـی بیـان داشـته شـده 

گاهی دارد.2 درنتیجه اواًل، امـام از »هرآن چه مردم  نیـاز دارنـد«، بـا همۀ گسـتردگی اش آ

گاه اسـت، از این رو نیازی به علم جدیدی ندارد. ثانیًا، چند روایِت  بدان نیاز دارند« آ

افزایـش علـم امـام، در مقـام تعارض بـا روایات علوم وراثتی کنار گذارده می شـود.

چهارم: روایات مشخص بودن اسامی دوستان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟

روایـات بسـیاری مبنـی بـر از پیش تعیین شـدِن شـیعیان و محبیـن اهل بیـت؟مهع؟ و نیـز 

 1. صدوق، محمد بن علی، خصال، 528/2، ح 3؛ همو، عیون أخبار الرضا؟ع؟، 200/2؛ کلینی، 
محمد بن یعقوب، کافی، 57/1، ح 13.

2. برقی، احمد بن محمد، محاسـن، 234/1، ح 194؛ صفار، محمد بن حسـن، بصائر الدرجات، 
ص 44، ح 4، 5 و ص 142-161، 326-328، 485، ح 8 و ص 505، ح 5 و ص 513، ح 30 و 
ص 516، ح 43؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 343/2؛ کلینـی، محمد بن یعقـوب، همان، 

59/1-62، 240-242، 262، ح 5 و 314/1.
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دشـمنان ایشـان وجـود دارد. اسـامی یکایـک آنـان در نوشـتاری نـزد امـام موجـود اسـت 

ایـن مسـئله  بـه  امـام  گـر  ا کـه  ایـن اسـت  آنـان را می شناسـد.1حال تعـارض در  امـام  و 

گاهـی دارد، دیگـر ازدیـاد علـم در ایـن مـورد معنـا نـدارد؛ زیـرا از پیـش  و جزئیـات آن آ

گردیـده اسـت. تعییـن 

پنجم: روایات دفعی بودن علم امام

کـه  گـروه از روایـات، داللـت بـر آن دارد  کـه چنـد  کـرده  اسـت   یکـی از نویسـندگان ادعـا 

خداونـد بـه صـورت دفعـی و یک بـاره، علم را به امام ارزانی داشـته اسـت و روایات علم 

لدنـی امـام، روایـات اعطـای علـم بـه امام در عوالم پیشـین، روایات علم امـام به ما کان 

و مـا یکـون، روایـات علـم غیـب امـام و روایـات علـم امـام به لـوح محفـوظ را در این زمره 

یجی بودِن  برشـمرده  اسـت.2 ایـن روایـات، بـا احادیث ازدیاد علم امام که داللـت بر تدر

آن می کنـد، ناسـازگار اسـت. ایـن نویسـنده پـس از آن کـه علـم امـام را دفعـی دانسـته، 

یجی بـودن علم دارد،  احتماالتـی بـرای توجیـه روایـات ازدیـاد علـم امام که ظهـور در تدر
ارائـه کرده  اسـت.3

کان و ما یکون( گیری علم امام )علم ما  ششم: روایات فرا

تعـــارض ایـــن احادیـــث بـــا پدیـــدۀ افزایـــش علـــم امـــام، جّدی تریـــن اشـــکال در ایـــن 

مســـئله اســـت. ایـــن اشـــکال مـــورد توجـــه شـــخصیتی هماننـــد مرحـــوم مجلســـی قـــرار 

اصحـــاب  از  جمعـــی  280؛   ،203  ،136-135/1 همـــان،  محمـــد،  بـــن  احمـــد  برقـــی،   .1
-83 ص  همـــان،  حســـن،  بـــن  محمـــد  صفـــار،  221؛  ص  عشـــر،  الســـتة  األصـــول  ائمـــه، 
بـــن محمـــد  کلینـــی،  385؛   ،104/2 تفســـیر،  ابراهیـــم،  بـــن  علـــی  قمـــی،  170-173؛   ،90 

بـــن عمـــر، رجـــال، ص  کشـــی، محمـــد   یعقـــوب، همـــان، 223/1، 242، 444 و 631/2؛ 
یـــارات، ص 103؛ صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی،  یـــه، جعفـــر بـــن محمـــد، کامـــل الز 208؛ ابن قولو
ــار الرضـــا؟ع؟، 227/2، ح 1؛ مفیـــد، محمـــد بـــن   معانـــي األخبـــار، ص 102؛ همـــو، عیـــون أخبـ
محمـــد، اختصـــاص، ص 216-217، 278، 310-312؛ طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، امالـــی، 

ص 55، 410.
2. عاشور، علی، حقیقة علم آل محمد؟مهع؟ و جهاته، ص 120-119.

3. همان.
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گرفتـــه اســـت و از آن بـــه عنـــوان »اشـــکال قـــوی« یـــاد می کنـــد.1 نیـــز مـــورد توجـــه برخـــی 

کاربـــران فضـــای مجـــازی را هـــم بـــه خـــود مشـــغول  از نویســـندگان واقـــع شـــده2 و ذهـــن 

ــی،  ــات فراوانـ ــه در روایـ کـ ــرار اســـت  ــن قـ ــارض از ایـ ی، تعـ ــر رو ــه هـ ــاخته اســـت.3 بـ سـ

گســـتردگی علـــم امـــام در ایـــن روایـــات  گیـــر معرفـــی شـــده اســـت.  علـــم امـــام بســـیار فرا

کـــه هـــر آن چـــه وجـــود داشـــته  ـــق علـــم، چرا
َّ
از دو جهـــت اســـت: یکـــی از جهـــت متعل

ـــم امـــام می باشـــد. و دیگـــر  ـــق عل
َّ
ـــا یکـــون(، متعل کان و م ـــا  ـــا وجـــود خواهـــد داشـــت )م ی

ی  گیـــری زمانـــی اســـت، زیـــرا هرآن چـــه از ابتـــدای آفرینـــش تـــا قیامـــت رو از جهـــت فرا
گاه اســـت.4 ــام از آن آ ــد داد، امـ خواهـ

کـه امـام، همه چیـز را می دانـد و چیـزی از  ایـن گسـتردگی اعجـاب آور بـدان معنـا اسـت 

دایـرۀ علـم او خـارج نیسـت. درحالی کـه الزمـۀ احادیـث افزایـش علم امام آن اسـت که 

گاهی نداشـته و آنها را در فرایند افزایش علم، فرا  کـه امـام از آنهـا آ چیزهایـی وجـود دارد 

گیـر5 و روایات افزایش  کـه مشـاهده می کنید روایـات علم فرا خواهـد گرفـت. همان طـور 

علـم امـام، بـا تعارض جّدی مواجه هسـتند.

1. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 20/26.
 2. صافی گلپایگانی، لطف اهلل، رسالتان حول العصمة، ص 116-117؛ حیدری، کمال، یوسف 
 الصدیق، ص 297؛ همو، علم اإلمام، ص 301؛ همو، قراءة في السیرة و المنهج، ص 880؛ عاشور، 

علی، همان، ص 120.
www.pasokhgoo.ir/taxonomy/ ،یی بـه سـؤاالت دینـی 3. ر.ک: سـایت مرکـز ملـی پاسـخگو
 ،www.askdin.com/archive/index.php/t-5070.html دینـی،  گفتگـوی  و  term/175؛ 

یـخ مراجعـه: 1395/8/23. تار
ــر  ــن، بصائ ــن حس ــد ب ــار، محم ــر، ص 269؛ صف ــتة عش ــول الس ــه، األص ــاب ائم ــی از اصح 4. جمع
الدرجات، ص 127-129، 157، ح 18 و ص 160، ح 31 و ص 194، ح 7 و ص 197، ح 2 و ص 
201، ح 4 و ص 202، ح 5 و ص 305، ح 11 و ص 478، 505-507، 517، ح 48؛ قمــی، علــی 
بــن ابراهیــم، همــان، 390/2-391؛ کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 61-60/1، 240-238، 
261؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، خصــال، 576/2؛ همــو، کمــال الدیــن، 252/1 و 353/2؛ 

مفیــد، محمــد بــن محمــد، ارشــاد، 186/2.
5. در ادامـۀ ایـن نوشـتار، بـه جهـت سـهولت، نـام روایـات »علـم امـام بـه مـا کان و مـا یکـون الـی یوم 
گیـر گذاشـتیم و هنـگام اسـتفاده ایـن واژگان، منظورمـان ایـن دسـت  القیامـة« را روایـات علـم فرا

از روایـات خواهـد بـود.



35

ا
ابی

 ت
تز 

 اي
 بر

ام
م  م

د 
اب 

وبی
ح  

يدا
 

3_ پاسخ به روایات متعارض
 پیـش از پاسـخ اختصاصـی بـه هر دسـته از روایات متعارض، توجـه به چند نکتۀ کلی 

الزامی است:

1. در مقام فهم دقیق معارف وحیانی، باید همۀ ادله را مورد توجه قرار داد. بسنده کردن 

گـروه حدیثـی بـرای اثبـات فرضیـه، بـدون در نظر گرفتـن سـایر آموزه هـای دینـی،  بـه یـک 

گشـته و ارائـۀ نظریـه ای ناهمگـون از معـارف را در پـی  سـبب اختـال در نظـام معـارف 

دارد. نمی تـوان بـدون توجـه بـه روایـات فـراوان ازدیـاد علم امـام یا کم انـگاری آنها، میان 

کـرد. از طرفـی تقریبـًا روایـات معـارض، سـخن از یـک مطلـب،  ایـن دو دسـته داوری 

علـوم  احاطـۀ  و  گسـتردگی  از  سـخن  آنهـا  همـۀ  در  می گویـد.  مختلـف  زوایـای  از  اّمـا 

وراثتـی امـام بـر همـۀ عوالـم و موجـودات، از ابتـدای آفرینش تا انتهای آن مطرح اسـت و 

چیـزی را از دایـرۀ علـم امـام خـارج نمی دانـد تـا این که بر علـوم امام افزوده شـود. از این رو 

چند دسـته نمودن روایـاِت متعـارض، بزرگ نمایـی آنهـا اسـت.

شـود،  زده  بـاز  سـر  امـام  علـم  ازدیـاد  پذیـرش  از  متعـارض،  روایـات  اسـاس  بـر  گـر  ا  .2  

کـه علـم پیامبـر؟لص؟  بایـد ازدیـاد علـم نبـوی را نیـز مـورد انـکار قـرار داد. شـکی نیسـت 

متعـال،  خداونـد  دسـتور  بـه  و  بـوده  افزایـش  حـال  در  همـواره  شریفشـان،  حیـات  در 

از  پـس  اسـت.1  شـده  واجـب  پیامبـر؟لص؟  بـر  خداونـد،  از  علـم  افزایـش  درخواسـت 

وفـات هـم علـم ایشـان در حـال افزایـش اسـت و علـوم افزونـی را که ایشـان پـس از وفات 

یافـت می دارنـد، بـه یکایـک امامـان انتقـال  می دهنـد.2 حـال وقتی افزایـش علم امام  در

کـه بـه منزلـۀ معلـول علـوم افـزون نبوی اسـت تحقـق نیابـد، مسـتلزم افزایش نیافتن علم 

نبـوی اسـت. وقتـی معلـول موجـود نباشـد، علـِت آن نیـز موجـود نیسـت.

واالی  از شـــخصیت  امـــام  برتـــری  مســـتلزم  امـــام،  علـــم  افزایش ناپذیـــری  وانگهـــی، 

پیامبـــر؟لص؟ می گـــردد؛ زیـــرا قـــرآن افزایـــش علـــم ایشـــان را تأییـــد می کنـــد. بنابرایـــن 

1. طه: 114.
 2. جمعـی از اصحـاب ائمـه، األصـول السـتة عشـر، ص 240؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان،

محمـد،  بـن  محمـد  مفیـد،  همـان، 255/1؛  یعقـوب،  بـن  محمـد  کلینـی،  ص 392-394؛   
.409 ص  امالـی،  حسـن،  بـن  محمـد  طوسـی،  ص312-314؛  اختصـاص، 
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کـــه  اســـت  آن  نبـــوی  علـــم  افزایش پذیـــری  و  امـــام  علـــم  افزایش ناپذیـــری  معنـــای 

کـــه در فراینـــد افزایـــش، از آنهـــا  گاهـــی نـــدارد و ضـــرورت دارد  پیامبـــر؟لص؟ از علومـــی آ

گاهـــی دارد و نیـــازی بـــه افزایـــش علـــم نـــدارد. ایـــن  گاهـــی یابـــد، امـــا امـــام از همه چیـــز آ آ
ــود نـــدارد.1 ــر وجـ کـــه شـــکی در برتـــری پیامبـ در حالـــی اســـت 

3. علـم نامحـدود و پایان ناپذیـر فقـط در انحصـار خداونـد اسـت و هیچ کس نمی تواند 

کـه خـود خداونـد در اختیـار انسـان های  کنـد، مگـر بـه مقـداری  بـر علـم او احاطـه پیـدا 

برگزیـده قـرار می دهـد. امـام نیـز علـم افـزون خـود را از علـم بی کـران و نامحـدود خداونـد 

بـا همـۀ  یـاد شـده،  آنهـا  از  کـه در احادیـث متعـارض  ولـی علمـی  مـی دارد،  یافـت  در

کـه امـام در فراینـد افزایـش علـم  گسـتردگی اش علمـی محـدود اسـت. در نتیجـه علمـی 

یافـت می کنـد، بـا ایـن علـوم تفـاوت دارد و برگرفتـه از علـم بی پایـان خداوند اسـت.2  در

گسـترده و اعجاب انگیـِز وراثتـی را در اختیـار دارد، »ِذي  کـه علـوم  در حقیقـت امامـی 

م<،3 فراتـر از او علیـم  ٍم َعِل�ي
ْ
�ي ِعل ْو�قَ ُكّلِ �نِ ـم« محسـوب می شـود و بنـا بـر قاعـدۀ >َو �نَ

ْ
ِعل

در  مرحـوم طیـب  یافـت می کنـد.  در او  از  را  علـوم جدیـدی  کـه  دارد  وجـود  دانایـی  و 

< در ایـن بـاره می نویسـد:
ً
ما

ْ
ِ�ي ِعل

ْ��ن ِ ِ �ن
ْل َ��بّ تفسـیر آیـۀ >َو �قُ

ندبـه  دعـای  در  کـه  بـود  یکـون«  مـا  و  کان  »مـا  بـه  عاِلـم  لـو  و  حضرتـش 
متـه علـم مـا کان و مـا یکـون الـی انقضـاء خلقه«، لکن 

ّ
]فرموده انـد[: »و عل

بـه  محـدود  نسـبت  و  غیرمحـدود؛  الهـی  علـم  و  اسـت  محـدود  باالخـره 
یا، غلـط گفته اى؛  گـر بگویـی مثـل قطره اسـت نسـبت به در غیرمحـدود، ا

یـا هـم محـدود اسـت.4 زیـرا در

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 201، 392، ح 2؛ کلینـی، محمـد بـن یعقوب، 
کافی، 90/1، ح 5، 8 و 196/1-198، 255، ح 4 و 269/7؛ حمیرى، عبداهلل، قرب اإلسـناد، 
ّیـة، ص 42؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن،  کراجکـی، محمـد بـن علـی، الرسـالة العلو ص 351؛ 

همـان، ص 206؛ ابن شـاذان، محمـد بـن احمـد، مائـة منقبـة، ص 19.
کاشـانی، محمدمحسـن،  ـی، حسـن بـن یوسـف، اسـتقصاء النظـر، ص 88؛ فیـض 

ّ
2. ر.ک: حل

وافـی، 125/1؛ مازندرانـی، محمدصالـح، شـرح الکافـي، 116/12؛ مجلسـی، محمدباقـر، مـرآة 
یـی، حبیـب اهلل، منهـاج البراعـة، 210/5. العقـول، 329/7 و 112/12-113؛ خو

3. »و فراتر از هر صاحب علمی، دانایی وجود دارد« یوسف: 76.
4. طیب اصفهانی، عبد الحسین، اطیب البیان، 108/9.
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گفتیم در روایاتی، از علوم وراثتی امام، نفی علم شـده اسـت.1  4. در مباحث پیشـین 

کـه در اختیـار امـام اسـت، علـم خـاص امـام نمی باشـد و  از ایـن رو اساسـًا علـوم وراثتـی 

یافـت مـی دارد، علـم خـاص امـام اسـت.  کـه لحظه به لحظـه از خداونـد در تنهـا علمـی 

از طرفـی علـوم وراثتـی، بیشـتر نشـانۀ امامت هسـتند. از ایـن رو این احتمال بسـیار قوی 

گرچـه امـام علـوم وراثتـی را در اختیـار دارد و می توانـد در هـر مـورد از آن علوم  کـه ا اسـت 

بهـره گیـرد، امـا ایـن کار را نمی کنـد و خداونـد علم مورد نیاز امـام را در قالب علم افزون 

بـه او می رسـاند. گفتنـی اسـت وجـود آثـار پیشـینیان نزد امـام وجوهی دارد:

الف: با اسـتناد علوم امام به قرآن و علم نبوی، اعتمادسـازی بیشـتری برای مخاطبان 

حاصل می گردد.

 ب: نشـانه ای برای امامت شـخص اسـت. یعنی هر آنکه این آثار نزد او اسـت و ادعای

 امامت دارد، همو امام است.

ج: منبع علم امام است.

گاه گاهـی  و  گیـرد  قـرار  امـام  علـم  منبـع  می توانـد  علـوم  ایـن  گرچـه  ا می رسـد  نظـر  بـه 

بیشـتر  امـام،  نـزد  در  آثـار  ایـن  فلسـفۀ اساسـی وجـود  امـا  گـردد،  بهره منـد  آنهـا  از  امـام 

گرچه امام  اعتماد سـازی بـرای مخاطـب و نشـانه ای بـرای امامت اسـت. شـاهد آن کـه ا

ی حکمت هایـی ماننـد اعتمادسـازی بـرای مخاطـب بـه ایـن  در مـوارد متعـددی از رو

کـرده، ولـی مراجعۀ گسـتردۀ امام بـه جهت بهره مندی از ایـن آثار گزارش  علـوم اسـتناد 

نشـده اسـت.

کـــه در ســـفرها  ی ناچـــار بـــود  گـــر ایـــن آثـــار منبـــع اساســـی علـــم امـــام بـــود، و وانگهـــی، ا

گـــزارش  کنـــد. ایـــن نیـــز عـــاوه بـــر این کـــه فاقـــد  و جنگ هـــا، آثـــار یاد شـــده را حمـــل 

یخـــِی قابل توجـــه می باشـــد،2 تبعـــات خـــود را بـــه دنبـــال دارد. عـــاوه بـــر آن کـــه در  تار

1. ر.ک: صفحۀ 18 از همین نوشتار.
2. البتـه اندک گزارشـاتی مبنـی بـر به همراه داشـتن برخـی از ایـن آثـار در سـفرها رسـیده اسـت )ر.ک: 
، همـۀ آثـار نبـوده اسـت. ثانیـًا، 

ً
صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 148، ح 9، 12(، امـا اوال

از ایـن رو می بینیـم  کـرد.  قانون سـازی  ایـن مسـئله  بـرای  گزارش هـای مختصـر  ایـن  از  نمی تـوان 
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ـــه آن بســـنده نشـــده و تلویحـــًا1  احادیثـــی، وقتـــی ســـخن از علـــم وراثتـــی مطـــرح شـــده، ب

ــام  ــم امـ ــار علـ ــور انحصـ ــده2 و تصـ ــرح شـ ــار آن مطـ کنـ ــز در  ــزون نیـ ــم افـ ــًا علـ ــا صراحتـ یـ

یخـــی  گزارش هـــای تار در علـــوم وراثتـــی از میـــان برداشـــته شـــده اســـت. از ایـــن رو در 

ــات  ــن جهـــت در روایـ ــه همیـ ــتیم.3 بـ ــاهد هسـ ــۀ نخســـت را شـ ــان دو جنبـ ــتر همـ بیشـ

ـــوان  ـــه عن ـــه ب ک ـــت  ـــزون اس ـــم اف ـــن عل ـــده و ای ـــم ش ـــی عل ـــی نف ـــوم وراثت ـــه، از عل پیش گفت

علـــم حقیقـــی امـــام معرفـــی شـــده اســـت.

گـر چـه امـام تـوان بهره منـدی از علـوم وراثتـی پیشـینیان  گفـت ا شـاید به راحتـی بتـوان 

را دارا اسـت، امـا بـا ایـن حـال اسـتفادۀ دائمـی از آنهـا نداشـته و علـم مـورد نیـاز را از 

یافـت مـی دارد. ولـی بـا ایـن حـال بایـد  ناحیـۀ خداونـد متعـال، در قالـب علـم افـزون در

کـه ایـن سـخن، جنبـۀ غالـب دارد. از ایـن رو ممکـن اسـت در مـواردی،  دقـت داشـت 

بـه تناسـب از ایـن قانـوِن غالـب صرف نظـر شـود و امـام، علم خـود را از علوم پیشـینیان 

کـرده و آن را بـرای مخاطـب جلـوه دهـد. اخـذ 

ی ایـن دو دسـته حدیـث، تعارضـی ندارنـد و هر یـک از علـوم وراثتـی و علـم  بـه هـر رو

کاربـری مخصـوص بـه خـود را دارا اسـت. افـزون، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هنـگام مهاجـرت بـه عـراق کتـب را نـزد اّم سـلمه بـه ودیعه می سـپارد و می رود 
)همـان، ص 162، ح 1(.

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 114، ح 1 و ص 115، ح 4 و ص 116، ح 10 و 
ص 118، 328-326، 466-464.

2. همـان، ص 135، ح 1 و ص 138، ح 15 و ص 139، ح 3 و ص 140، ح 5 و ص 46، ح 21 و 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 225/1، ح 3، 4 و 239/1. ص 152، ح 3 و ص 325؛ 

3. بــرای نمونــه ر.ک: صفــار، محمــد بــن حســن، همــان، ص 151، 153 ح 5 و ص 154، ح 9 و ص 
155-156، 158، ح 19، 20 و ص 159، ح 24، 26 و ص 160-161، ح، 33 و ص 162، ح 1 و 
ص 163، ح 4 و ص 164، ح 7-9 و ص 165، ح 12، 13 و ص 166، ح 16، 17، 19 و ص 167، 
ح 20، 21 و ص 168، ح 23 و ص 174-177، 180، ح 18، 20 و ص 181، ح 24 و ص 183، ح 
کــه در برخــی از  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 363/8، ح 553. توجــه شــود  32-36؛ 
کیــد شــده اســت )ر.ک: صفــار، محمد بن حســن،  ایــن احادیــث، بــر واژگان »عنــدي« و »عندنــا« تأ
همــان، ص 151-183(. ایــن واژه اشــاره بــه آن دارد کــه ایــن کتــب و آثــار نــزد مــا اســت، پــس تنهــا ما 

ســزاوار امامــت هســتیم، نــه این کــه امــام در تمــام اوقــات مشــغول بهره گیــری از آنهــا باشــد.
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گیر امـام که در احادیث متعارض  نتیجـه آن کـه در احادیـث بسـیاری، در کنار علوم فرا

کیـد شـده اسـت. تعـداد ایـن احادیـث بـه قـدری  مطـرح شـده، بـر افزایـش علـم او نیـز تأ

آنهـا  بـه خاطـر ضعـف سـند،  یـا  کـرد  آنهـا چشم پوشـی  از  کـه نمی شـود  اسـت  فـراوان 

گذاشـت. از ایـن رو چـاره ای جـز جمـع بیـن ایـن احادیـث وجـود نـدارد. وجـه  کنـار  را 

کـه در احادیـث متعـارض مطـرح  جمـع بیان شـده در ایـن قسـمت ایـن اسـت: علومـی 

گسـتردگی اش محـدود، امـا علـم الهـی نامحـدود اسـت و در فراینـد  می باشـد، بـا همـۀ 

افزایـش علـم امـام، خداونـد او را از حقایـق جدیـدی از علـم نامحـدود خـود بهره منـد 

می سـازد. امـور چهارگانـه زیـر را می تـوان محتـوای علـم جدیـد برشـمرد:

کـه تغییـر علـوم وراثتـی را بـه دنبـال دارد. دو: اساسـًا علمـی   یـک: علـم بـه رخـداد بـدا، 

کـرده اسـت. سـه: فرمـان به اجرا درآمـدن علـوم  کـه خداونـد آن را ایجـاد  جدیـد باشـد 

پیشـین. چهـار: تفصیـل علـوم پیشـین.

ــال  ــن احتم ــاوت دارد. ای ــام تف ــی ام ــوم قبل ــا عل ــزون ب ــم اف ــورت، عل ــار ص ــن چه  در ای

کــه امــام از قبــل می دانســته، دوبــاره در  گفــت علومــی را  کــه بتــوان  نیــز وجــود دارد 

یافــت می کنــد. در ایــن صــورت تفاوتــی بیــن علــوم قبلــی امــام  قالــب علــم افــزون در

یافــت تــازۀ آن از طــرف خداونــد، بنــا بــه  و علــم افــزون وجــود نــدارد، بــه جــز آن کــه در

ــر  ــا یکدیگ ــزون، ب ــم اف ــود و عل ــوم موج ــق عل
َّ
ــه متعل ــت دارد. در نتیج ــی موضوعی جهات

یافــت تــازۀ آن اســت. از ایــن رو احادیــث  کمتریــن تفــاوت، در جهــت در تفــاوت دارد و 

روایــات  دســتۀ  شــش   پاســخ  بــه  ادامــه  در  ندارنــد.  تعــارض  یکدیگــر  بــا  یاد شــده، 

یــم: می پرداز متعــارض 

اول: پاسخ به روایات منابع علم امام

 اثبــات منابــع فــراوان بــرای علــم امــام در ایــن احادیــث، ســبب نفــی منبعــی دیگــر 

ــه  ــود دارد و ب ــم وج ــش عل ــوان افزای ــه عن ــی ب ــده، منبع ــع یادش ــار مناب کن ــردد. در  نمی گ

تعبیــر دقیق تــر، در فراینــد افزایــش علــم امــام، منبعــی بــه نــام علــم بی پایــان خداونــد 

موجــود می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، علــم افــزون نــه در چنــد روایــت، بلکــه در 

ــرح  ــام مط ــم ام ــع عل ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــع ب ــن مناب ــار همی کن ــی، در  ــث فراوان احادی
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گرفتــه اســت، روایاتــی از  کــه مســتند اشــکال قــرار  شــده اســت. حتــی در بیــن روایاتــی 
ایــن دســت وجــود دارد.1

کرده انـد،2 علـم  کبـر الری تصریـح  کـه برخـی ماننـد مرحـوم علی ا بنابرایـن همان گونـه 

کنـار ایـن منابـع، یـک منبـع مسـتقل بـرای علـم امـام قلمـداد می گـردد.  افـزون نیـز در 

فراوانـی منابـع یادشـده نیـز، موجـب نفـی منبـع افزایش علـم نمی گردد و از منظر شـریف 

ناچیـز  افـزون  علـم  بـا  مقایسـه  در  گستردگی شـان،  همـۀ  بـا  آنهـا  تمـام  اهل بیـت؟مهع؟، 

شـمرده شـده و علـم افـزون بـه عنـوان بزرگ تریـن منبـع علـم امـام قلمـداد شـده اسـت؛3 

زیـرا در هـر حـال منابـع یادشـده، از تنگنـای محدودیـت خـارج نمی گـردد، پـس علمـی 

کـه بـه علـم الهی  کـه ایـن منابـع آبشـخورش باشـد، محـدود اسـت، ولـی علـم افـزون  نیـز 

متصـل می باشـد، نامحـدود اسـت.

کـه چنان چـه بـه امـام نرسـد، همـۀ منابـع یادشـده  ویژگـی دیگـر علـم افـزون آن اسـت 

امـام دچـار ضعـف،  نیـز شـخصیت وجـودی  نابـودی می انجامـد؛4  بـه  امـام،  و علـوم 

 1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 135، ح 1 و ص 138، ح 15 و ص 139، ح 3 
 و ص 140، ح 5 و ص 146، ح 21 و ص 152، 325، 392-396، 464-466؛ قمی، علی بن 
یعقـوب، کافـی، 225/1، ح 3، 4 و ص 239،  بـن  کلینـی، محمـد  تفسـیر، 97/1؛  ابراهیـم، 
253-255، 273، ح 5؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، خصـال، 647/2، ح 37؛ مفیـد، محمد 

بـن محمـد، اختصـاص، ص 282، 314.
کارک، لینـدا جـی/ 2. نـادم، محمدحسـن، علـم امـام )مجموعـۀ مقـاالت(، ص 238-239؛ 

ز به امام می رسد«، امامت پژوهی،  ینی، ابوالفضل، »علم امامان علمی که شب و رو حقیری قزو
کر اشـتیجه، محمدتقـی، »منابـع علـم امام در قـرآن«، امامت پژوهـی، 182/6. 204/6؛ شـا

3. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، ص 135، ح 1 و ص 138، ح 15 و ص 139، ح 3 و ص 
140، ح 5 و ص 146، ح 21 و ص 152، 195، ح 2 و ص 303، ح 3 و ص 325، 394، ح 11 و 
ص 458-460؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 97/1؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 
225/1، ح 3، 4 و 239/1، 273، ح 5؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، همـان؛ مفیـد، محمـد بـن 

محمـد، همان.
ـــن،  ـــن حس ـــد ب ـــار، محم ـــر، ص 240، 270؛ صف ـــتة عش ـــول الس ـــه، األص ـــاب ائم ـــی از اصح 4. جمع
کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان، 253/1- همـــان، ص 131، 392-396، 464-466؛ 
255؛ مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، همـــان، ص 312-313؛ طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، 

امالـــی، ص 409.
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نقصـان و ازهم گسـیختگی معنـوی می گـردد و بـه تبـع آن، نظـام آفرینـش بـه نابسـامانی 

می گرایـد. امـا عکـس ایـن قضیـه، صـادق نیسـت. ایـن شـاهدی دیگـر برای برتـری علم 

ی علـوم و حقایق  افـزون نسـبت بـه منابـع دیگـر اسـت. از سـوی دیگـر، علـم افـزون حـاو

ی  جدیـدی پیرامـون آفرینـش اسـت و معـارف جدیـدی از شـناخت خداونـد پیـش رو

گـر نگوییـم منابـع یادشـده  کـه منابـع یاد شـده، فاقـد آنهـا می باشـد. ا امـام بـاز می کنـد 

افـزون  علـم  در  منحصـر  امـام  علـم  و  هسـتند  امامـت  بـرای  پشـتوانه ای  و  نشـانه  تنهـا 

کمتریـن تصویـر، علـم افـزون مکّملـی بـرای منابـع یادشـده می باشـد. اسـت، در 

اشـکال دیگـری کـه مطـرح شـد، وجـود روایاتـی مبنی بـر نفی منبع بـودن افزایش علـم امام 

در کنـار منابـع دیگـر بـود. پاسـخ آن که در بین روایاِت مورد اسـتناد، هیـچ روایتی که در آن 

نفی افزایش علم امام شـده باشـد، یافت نشـده اسـت. از این رو این سـخن فاقد مسـتند 

اسـت. آن چـه در روایـات مـورد اسـتناد مطرح شـده، اثبـات منابع وراثتی علم امام اسـت 

و ایـن بـه معنـای نفـی منبـع افزایـش علـم نمی باشـد. در نتیجـه وجـود منبعـی بـا عنـوان 

»افزایـش علـم امـام«، نه تنهـا بیهـوده نیسـت، بلکـه اجتناب ناپذیـر اسـت و نیـاز امـام بـه 

ایـن پدیـده، ضـروری می باشـد و میـان ایـن دو دسـته حدیـث، تعارضـی وجـود نـدارد.

دوم: پاسخ به روایات انتساب علم امام به علوم وراثتی

گفـت ایـن روایـات، دسـته ای جدیـد از روایـات متعـارض محسـوب نمی گـردد و   بایـد 

در واقـع همـان روایـات دسـتۀ پیشـین اسـت. از ایـن رو پاسـخ های پیـش در این جـا نیـز 

کـه نیازمنـد  کاربـرد دارد و تکـرار نمی شـود. امـا چنـد اّدعـا در اشـکال مطـرح  شـده بـود 

پاسـخ اسـت:

کـه اثبـات علـوم وراثتـی، علـم افزون  1. انحصـار علـم امـام در علـوم وراثتـی: اشـاره شـد 

را نفـی نمی کنـد. در حالی کـه در اشـکال، از اثبـات آنهـا، به نفی علم افزون رسـیده بود. 

کـدام مطلبی  بـه اصطـاح اصولیـان، ادلـۀ ایـن دو نـوع علم، ُمثِبَتین هسـتند. یعنی هر 

اثبات کننـده  دلیـل  دو  بیـن  تعـارض  عـدم  مـوارد،  ایـن  در  قاعـده  می کنـد.  اثبـات  را 

کـه امـام بـه عنـوان عهد نبـوی، در قالـب علـوم وراثتی در  اسـت. بخشـی علومـی اسـت 

اختیـار دارد، و بخشـی دیگـر علـم افـزون او می باشـد.
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روایـات،  ایـن  از  کـه »برخـی  بـود  ادعـا شـده  امـام: در اشـکال  از  برخـی علـوم  نفـی   .2

مفاهیمـی ماننـد وحـی بـه معنـای نبـوت، علـم غیـب، افزایـش علـم1 یـا برخـی از علـوم 

گرچـه دو مسـئلۀ وحـی بـه  گفـت ا کـرده اسـت«.2 در پاسـخ بایـد  ویـژه را از امـام سـلب 

معنـای نبـوت و علـم غیـب، از مسـئولیت ایـن نوشـتار خـارج اسـت، امـا در مباحـث 

کامـی امامیـه واضـح و مبرهـن اسـت کـه امـام، وحـی بـه معنای تشـریع و تأسـیس دین 

کـه  جدیـدی غیـر از دیـن پیامبـر خاتـم؟لص؟، و نیـز علـم غیـب بـه معنـای انحصـاری 

بـرای خداونـد متعـال ثابـت اسـت را نـدارد؛ امـا ارتباط با خداوند به واسـطۀ فرشـتگان، 

از امـور جـاری امـام می باشـد. هم چنیـن علـم بـه مغیبـات، بـه وفـور بـرای امـام ثابـت 

گفتگوهایـی مطـرح اسـت3  شـده اسـت. پیرامـون سـلب چنـد علـم خـاص از امـام نیـز 

کـه از وظیفـۀ نوشـتار حاضـر خـارج اسـت.

یـم، در بخـش پیشـین، مسـتندات بسـیاری بـرای اثبـات  کـه بگذر از ایـن سـه مسـئله 

گـر روایـت صحیح السـندی هـم افزایـش  افزایـش علـم امـام ارائـه کردیـم. از ایـن رو حتـی ا

علـم امـام را نفـی کنـد، در مقابـل انبـوه ادلۀ اثبات کنندۀ آن تاب مقاومت نداشـته و آن 

یـم. کنـار می گذار کـرده یـا  را توجیـه 

کـه در آن نفـی افزایـش علـم امـام شـده اسـت، اواًل تصریـح بـه  حـال روایـت مـورد اّدعـا 

افزایـش علـم امـام نـدارد، یعنـی موضـوع ثابـت نیسـت. ثانیـًا تصریـح بـه نفی و انـکار آن 

نـدارد، یعنـی حکـم ثابـت نیسـت. ثالثـًا اصـل صـدور روایـت از معصـوم ثابت نیسـت.

کشـی پیرامون شخصیت شناسـی مرحوم فضل بن شـاذان مطرح  این روایت را مرحوم 

ی محققان می گذارد،  ی مدح و ذّم او، پیش رو کشـی روایاتی حاو کرده اسـت. مرحوم 

تـا پـس از دیـدن گفتـار موافـق و مخالف، راجع به توثیق یا تضعیـف او تصمیمی جامع 

کشی، محمد بن عمر، رجال، ص 539-541، رقم 1026.  .1
2. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 109، ح 1 و ص 111، ح 9؛ قمـی، علـی بـن 
ابراهیـم، تفسـیر، 167/2؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، خصال، 290/1؛ همـو، امالی، ص 415-

رنـده(، نهـج الباغـة، ص 186. 416؛ سـید رضـی، محمـد بـن حسـین )گردآو
کمـال،  3. مجلسـی، محمدباقـر، مـرآة العقـول، 117/3؛ همـو، بحـار األنـوار، 175/26؛ حیـدری، 

یوسـف الصدیـق، ص 321.
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کـرده   کـه ایشـان در مذمـت او نقـل  بگیرنـد. روایـت مـورد بحـث از جملـه روایاتـی اسـت 

کشـی1 بـه ایـن روایـت  گفـت همـۀ صاحب نظـران، حتـی خـود مرحـوم  اسـت. می تـوان 

اعتنـا نکـرده و بـر وثاقـت و جالـت فضـل بـن شـاذان اتفـاق نظر دارنـد و روایاتـی که او را 
کنـار گذارده اند.2 مـورد مذمـت قـرار داده، از جملـه ایـن روایـت را 

مرحـوم  شـود.3  توجهـی  هیـچ  روایـات،  ایـن  بـه  نبایـد  کـه  می فرمایـد  ابـن داود  مرحـوم 

ی مذمـت شـخصیت فضـل بـن شـاذان پاسـخ  آیـت اهلل خویـی، بـه همـۀ روایـات حـاو

یابـی می کنـد.4 نتیجـه آن کـه در هیـچ روایتـی،  داده و ایـن روایـت را غیر قابل اعتمـاد ارز

افزایـش علـم امـام مـورد نفـی قـرار نگرفتـه و احادیث این مسـئله، بدون معارض اسـت.

3. برنتافتـن جامعـه در صـورت انتشـار علـم از ناحیـۀ خـود امـام و عـدم انتسـاب بـه 

گفـت، این کـه امـام بـا اسـتناد  یابـی ایـن سـخن بایـد  قـرآن و علـوم پیامبـر؟لص؟: در ارز

علـم خـود بـه قـرآن و علـوم نبـوی، زمینـه ای را بـرای پذیـرش گفتـار خـود در مخاطـب بـه 

گـر منظـور از جامعـۀ مخاطـب، مردمـی  وجـود مـی آورد را اجمـااًل می تـوان پذیرفـت؛ امـا ا

منظـور،  گـر  ا حتـی  یـا  زدنـد،  بـاز  سـر  اهل بیـت؟مهع؟  علمـی  مرجعیـت  از  کـه  هسـتند 

را به درسـتی نشـناختند،  امامـاِن خـود  کـه  پیـروان و محّبـان ُسسـت اعتقادی باشـند 

گرچـه شـیوۀ امـام مبنـی بـر اسـتناد علم خود به قـرآن و علوم نبوی بـرای ایجاد زمینه ای  ا

گفتـار خـود در مخاطـب، درسـت و مناسـب بـا مقتضـای حـال اسـت،  بـرای پذیـرش 

و  بیمـار  جامعـۀ  چنیـن  بـرای  را  خـود  علـم  اعـای  مراتـب  امـام  کـه  نـدارد  لزومـی  امـا 

کنـد یـا بـه اتهـام غلـو  گرفتـار  کنـد، تـا خـود و یارانـش را بـه تبعـات آن  ناشایسـته  بازگـو 

بینجامـد. چنان چـه بـه هـر دلیلـی امـام، علـم افـزون را بـرای چنیـن جامعـه ای مطـرح 

کنـد، برنتافتـن آن از سـوی مخاطـب، از نقصـان او می باشـد؛ زیـرا از سفارشـات پیامبـر 

کـرم؟لص؟ دربـارۀ مرجعیـت علمـی امـام، سـر بـاز زده و ایـن فضیلـت را هماننـد دیگـر  ا

کشی، محمد بن عمر، همان، ص 508-507، 544.  .1
ص 361؛  فهرست،  حسن،  بن  محمد  طوسی،  ص 307؛  رجال،  علی،  بن  احمد  نجاشی،   .2
ی، حسن بن یوسف، الخاصة، ص 133.

ّ
ابن داود حلی، حسن بن علی، رجال، ص 272؛ حل
3. ابن داود حلی، حسن بن علی، همان، ص 273.

یی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 315/14. 4. خو
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ی نمی تـوان بـا چنیـن بهانـه ای،  فضائـل اهل بیـت؟مهع؟، کنـار گذاشـته اسـت. بـه هـر رو

کـرد. فضیلت هـای شـخصیتی امـام را انـکار 

که اجمااًل امامان معصوم را شـناخته اند،  گر منظور از مخاطب شـیعیانی هسـتند  نیز ا

برنتافتـن معنـا نـدارد؛ و بـا ایـن وصـف بایـد در برابر سـخن امام، تسـلیم محض باشـند؛ 

گفتـار نبـوی مطـرح نمایـد، و چـه از سـوی  چـه امـام سـخن خـود را بـا اسـتناد بـه قـرآن یـا 

کـه نـه افزایش علـم امـام، اولویت نخسـت در گفتگو  خویـش بیـان کنـد. بدیهـی اسـت 

ی سـخن در احادیـث  بـا مخالفـان امامـت یـا شـیعیان سسـت اعتقاد اسـت، و نـه رو

علـم افـزون، بـا دشـمنان و منکـران امامت می باشـد؛ بلکه مخاطب آن، یـاران و پیروان 

معتقـد ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ می باشـند. پـس نیـازی بـه مسـتند کردن سـخن امـام بـه قـرآن یـا 

گفتـار نبـوی، در مـورد علـم افزون نمی باشـد.

از ایـن رو طـرح مسـئلۀ افزایـش علـم امـام، جامعـه را از امـام دور نمی سـازد. نیـز طـرح آن 

موجـب غلـو نمی گـردد؛ بلکـه نیاز هرچه بیشـتر امام به خداوند یکتـا را تثبیت می کند. 

کـه پیرامـون دیگـر مـوارد اتهـام بـه غلـو شایسـته  کنشـی را  دربـارۀ اتهـام غلـو نیـز همـان وا

اسـت، از خـود نشـان خواهیـم داد. صـرف اتهـام غلو )البتـه با در نظر گرفتن شـرایط تقیه 

امـام  مقامـات  انـکار  بـرای  نبایـد دسـتاویزی  اهل بیـت؟مهع؟(،  اسـرار مکتـب  و حفـظ 

گردد.

گاهی امام به تمامی نیازمندی های مردم سوم: پاسخ به روایات آ

کـه ایـن روایـات صراحت دارد که امام، منابـع وراثتی مانند   در ابتـدا الزم بـه ذکـر اسـت 

ی همـۀ نیازمندی های  جفـر، جامعـه و مصحـف فاطمـه؟اهع؟ را در اختیـار دارد که حاو

گمانـۀ تعـارض، بیـن ایـن روایـات و روایـات افزایـش  انسـان اسـت. سـپس دربـارۀ حـّل 

گفت: علـم امـام می تـوان 

اواًل، در اختیار داشـتن چنیـن منابعـی، بـا اسـتفادۀ دائمـی از آنهـا تفـاوت دارد. پیش تـر 

کـه علـم  کردیـم  احتمـال نشـانه بودن ایـن منابـع بـرای امامـت را تقویـت نمـوده و بیـان 

موجـود در آنهـا، بـه عنـوان علـم حقیقـی امـام نیسـت. بـا این کـه امـام، منابـع یاد شـده 
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یافـت  را در اختیـار دارد، علـم مـورد  نیـاز خـود را نـه از آنهـا، بلکـه از راه افزایـش علـم در

کیـد شـده اسـت؛1 بـه عنـوان نمونـه، منصـور  ی ایـن حقیقـت تأ مـی دارد. در روایاتـی رو

بـن حـازم از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می کنـد:

کـه طـول آن  کـه نـزد شـما اسـت یـاد می کننـد  گفتـم: افـرادی از نوشـتاری 
نیـاز دارنـد،  بـدان  ایـن نوشـتار هر آن چـه مـردم  هفتـاد ذراع می باشـد. در 
کـه بـدون شـک ایـن  حتـی دیـۀ خـراش موجـود اسـت. منصـور ادامـه داد 
علـم اسـت. او می گویـد کـه حضـرت امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: ایـن علم 
مانـده  بـه جـای  از رسـول اهلل؟لص؟  کـه  اثـری می باشـد  تنهـا  و  نمی باشـد 
روز و  کـه در هـر  امـام[ چیـزی اسـت  بـدون شـک علـم ]حقیقـی  اسـت. 

شـب ]بـه شـکل جدیـد[، حـادث می گـردد.2

همـۀ  کـه  دارد  اختیـار  در  منابعـی  امـام  این کـه  بـا  می کنیـد،  مشـاهده  کـه  همان طـور 

نیازمندی هـای انسـان در آن وجـود دارد، امـا امـام صـادق؟ع؟ آنهـا را بـه عنـوان علـم 

حقیقـی امـام نپذیرفتـه و تنهـا علـم افزون را به عنوان علم حقیقـی امام معرفی می کند. 

کـه بهـره وری علمـی امـام، نـه از آثـار پیشـینیان، بلکـه بیشـتر از  گفـت  از ایـن رو می تـوان 

علـم افـزون اسـت.

ثانیـًا، احتیاجـات انسـان ها، همـۀ علـم امـام نمی باشـد. امـام بـرای ادارۀ عالـم هسـتی، 

حداقـل  یـا  یافـت،  در خداونـد  از  قـدر  شـب  هـر  را  آنهـا  کـه  دارد  فراتـر  علومـی  بـه  نیـاز 

دسـتور اجـرای آن را اخـذ می کنـد. عـاوه بـر ایـن، بداهـا، علـوم جدید خداونـد، روابط و 

یچه هـای جدیـد معرفـت پـروردگار، خـارج از علـوم  مناسـبات بیـن امـام و خداونـد و در

یاد شـده هسـتند.

ـاس«، عـام اسـت. در برخـی از ایـن روایـات، قید »ِمْن  ْیـِه الّنَ
َ
ثالثـًا، »َجِمیـُع َمـا َیْحَتـاُج ِإل

که منظور از این جملۀ عام،  ٍل َو َحَرام« اضافه شـده اسـت. این نشـانگر آن اسـت 
َ

َحا

کـه  از ایـن رو شـاهد هسـتیم  نیازمندی هایـی در حـوزۀ دیـن و هدایـت بشـری اسـت. 

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 146، ح 21 و ص 152، 326-328؛ کلینـی، 
محمـد بـن یعقوب، کافـی، 240-239/1.

2. صفار، محمد بن حسن، همان.
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در بسـیاری از ایـن روایـات می فرمایـد: »]همـۀ احتیاجـات بشـر در ایـن منابـع موجـود 

کـه امـام غیـر از منابـع مـورد بحـث،  گفـت  َخـْدش«.1 البتـه بایـد 
ْ
ْرُش ال

َ
ـی أ اسـت[، َحّتَ

که موضوع سـخن در آنها، قضایای حقیقیه و احکام شـریعت  منابعی در اختیار دارد 

ی بشـر اتفـاق خواهـد افتـاد، خبـر  کـه فـرارو نبـوده، بلکـه آنهـا از قضایـای خارجیـه ای 

گفـت. می دهـد. پیرامـون آنهـا نیـز سـخن خواهیـم 

رابعـًا، در بسـیاری از ایـن روایـات محـور و موضـوع سـخن، احتیاجـات مـردم اسـت. 

سـایر  بـرای  ی  و نمی باشـد.  انسـان ها  و  مـردم  تنهـا  امـام،  والیـت  گسـترۀ  درحالی کـه 

می باشـد. حجـت  و  امـام  عرشـی،  و  فرشـی  موجـودات 

کـه »امـام نیـاز به علم جدیـدی نـدارد«. این گفتار  خامسـًا، در متـن اشـکال گفتـه شـده 

امـام، ضـروری می دانـد.2  بـرای  را  کـه علـم جدیـد  روایاتـی اسـت  بـا صریـح  مخالـف 

از طرفـی در اشـکال، روایـات افزایـش علـم امـام، انـدک شـمرده شـد. ولـی بـا توجـه بـه 

گـزاره، اشـکال یادشـده نیـازی به پاسـخ نـدارد و کنارگـذاردن این حجم  انبـوه ادلـۀ ایـن 

کـه  از روایـات، جایـز نیسـت. جمـع بیـن روایـات ایـن دو دسـتۀ انبـوه ارزشـمند اسـت 

توضیـح داده شـد.

نتیجـه آن کـه محتـوای علـم در ایـن روایـات، بـا یکدیگـر تفـاوت داشـته و در بخشـی 

یافـت  کـه تفـاوت نـدارد، امـام آن علـم را بـرای بـار دیگـر، در قالـب علـم افـزون در هـم 

مـی دارد. عـاوه بـر ایـن، روایـات مـورد بحـث، از همـۀ علـم امام سـخن نمی گویـد، بلکه 

از همـۀ نیازمندی هـای انسـان سـخن می گویـد. روشـن اسـت کـه همـۀ علـم امـام،  همـۀ 

نیازمندی هـای انسـان نیسـت و حـوزۀ مدیریتـی امـام، فقـط مربـوط بـه انسـان نیسـت. 

در نتیجـه، ایـن دو دسـته روایـت، بـا یکدیگـر تعـارض نـدارد.

1. »حتـی دیـۀ خـراش در بـدن نیز بیان شـده اسـت« همـان، ص 147؛ کلینی، محمـد بن یعقوب، 
همان، 241/1.

بـن حسـن،  السـتة عشـر، ص 240، 270؛ صفـار، محمـد  ائمـه، األصـول  از اصحـاب  2. جمعـی 
بـن یعقـوب، همـان، 253/1- کلینـی، محمـد  همـان، ص 131، 392-396، 464-466؛ 
255؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، اختصـاص، ص 312-313؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، 

امالـی، ص 409.
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چهارم: پاسخ به روایات مشخص بودن اسامی دوستان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟

که امام، علم خود را از خداوند دریافت می دارد؛   ادلۀ ازدیاد علم امام به ما می آموزد 

چه محتوای آن از اساس جدید، و چه در آثار پیشینیان نزد امام موجود باشد. اساسًا 

موضوع سخن در این ادله، معرفی دوستان یا دشمنان اهل بیت؟مهع؟ نمی باشد، تا این 

گاهی دارد و دیگر ازدیاد علم در این مورد، معنا  تصور پیش آید که »امام، به اسامی آنان آ

ندارد«. پس اسامِی از پیش تعیین شدۀ آنان موضوعی، و محتوای علم افزون، موضوع 

دیگری است. آری، در دو صورت می توان موضوع افزایش علم امام را اسامی دانست: 

یا دشمنان،  از دوستان  نام یکی  که راجع به  تازه آن، و دیگر در صورتی  یکی دریافت 

گرداند. درنتیجه باید  گاه  بدایی رخ دهد و خداوند امام را در قالب علم افزون، از آن آ

گفت که به خاطر عدم وحدت موضوع، بین این روایات تعارضی وجود ندارد.

پنجم: پاسخ به روایات دفعی بودن علم امام

 صرف نظـر از خدشـه در داللـت برخـی از روایـاِت ادعا شـده بـر دفعی بـودن علـم امـام، 

کـه در عوالـم پیشـین، انبوهـی از علـوم بـه طـور دفعـی  گفتـار مـورد پذیـرش اسـت  ایـن 

کـه بـاب اعطـای علـم بـه امـام  بـه امـام عطـا شـده اسـت. امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت 

بسـته شـده و دیگـر علمـی بـه او ارزانـی نمی گـردد؛ بلکـه همـواره خداوند، امـام را از علم 

کـه علـم امـام دفعـی  کـرد. از ایـن رو اساسـًا ایـن پرسـش  بی پایـان خـود بهره منـد خواهـد 

یجـی، درسـت نیسـت و بـه نظر می رسـد شـّق سـومی بـرای علم امـام وجود  اسـت یـا تدر

دارد و آن این کـه هـم بـه طـور دفعـی علـم بـه امـام اعطـا شـده و هـم علـم امـام بـه صـورت 

کـه ابتـدا در عوالـم پیشـین، علـم بـه صـورت  یجـی قابـل افزایـش اسـت. بدیـن معنـا  تدر

گشـته و در  دفعـی بـه امـام اعطـا شـده و پـس از آن در همـان عوالـم، افزایـش علـم آغـاز 

کنونـی نیـز ایـن افزایـش ادامـه یافتـه و پـس از آن نیـز ادامـه خواهـد یافـت. جهـان 

یجـی«، افزایـش علـم امـام باشـد، صحیـح اسـت.  گـر منظـور از واژۀ »تدر گفتـه نمانـد ا نا

کـه از ابتـدای خلقـت نـوری اش از  کـه امـام، تمامـی علمـی را  گـر منظـور آن باشـد  امـا ا

کـرده، یعنـی امـام هیـچ گاه علـم را بـه  یافـت  یافـت نمـوده، اندک انـدک در خداونـد در

کودکـی یـا امامـت  یافـت نکـرده، یـا این کـه در ایـن جهـان، از ابتـدای  صـورت دفعـی در
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یافـت  جاهـل بـوده و اندک انـدک بـه علـم دسـت یافتـه اسـت، درسـت نیسـت؛ زیـرا در

از تصـّدی  نیـز قبـل  نـوری امـام و  بـه صـورت دفعـی، در مراحـل خلقـت  انبـوه  علمـی 

یجـی و بـه تعبیـر دقیق تـر در  امامـت اتفـاق افتـاده، سـپس علـوم دیگـری بـه صـورت تدر

قالـب افزایـش علـم، بـر علـوم پیشـین افـزوده شـده اسـت.

کـه متوجـه باشـیم همـۀ علـوم موردنیـاز منصـب امامـت، بلکـه بیشـتر  غـرض آن اسـت 

از آن، پیش تـر و بـه صـورت دفعـی و یک بـاره، در اختیـار امـام قـرار داده شـده اسـت 

و آن چـه در فراینـد افزایـش علـم رخ می دهـد، علومـی فراتـر از آن می باشـد. امـا این کـه 

کـرده و بـدون  کسـی روایـات ازدیـاد علـم امـام را توجیـه، و حمـل بـر تشـریفات ظاهـری 

کنـد یـا بگویـد: »همـۀ علـوم، در  معنـای واقعـی و حقیقـی افزایـش علـم، آنهـا را معنـا 

عوالـم پیشـین بـه صـورت دفعـی بـه امـام اعطا شـده، ولـی چـون مخاطبان تحّمـل بیان 

یجـی  ایـن را نداشـته اند، ائمـه؟مهع؟ در احادیـث افزایـش علـم امـام، آن را بـه صـورت تدر

وانمـود کرده انـد«،1 درسـت بـه نظـر نمی رسـد؛ زیرا توجیهات ارائه شـده، فرع بر آن اسـت 

یجـی خـارج نبـوده و ِشـّق سـومی نداشـته  یـا تدر کـه علـم امـام از دو حالـت دفعـی و 

کـه اشـاره شـد ایـن حصـر صحیـح نیسـت. عـاوه بـر ایـن، احادیـث  باشـد و همان طـور 

افزایـش علـم امـام، ظهـور در حقیقی بـودن ایـن رخـداد داشـته و در این گونـه توجیهـات 

ظهـوری نـدارد. بـه نظـر می رسـد این گونـه توجیهـات، ناشـی از دو گمانـۀ اصل انگاری و 

کم شـماری  پرشـماری احادیـث علـوم دفعـی و وراثتـی از یـک  سـو، و حاشـیه انگاری و 

احادیـث علـم افـزون از سـوی دیگـر اسـت.

گـزاره  گرچـه برخـی از روایـات، ظهـور در دفعی بـودن علـم امـام دارد، ولـی ایـن  بنابرایـن ا

بـا ازدیـاد علـم امـام تعارضـی نـدارد؛ زیرا هر کدامشـان از علمی سـخن می گویند. جمع 

بیـن ایـن دو دسـته روایـت، در قسـمت بعـد روشـن تر خواهد شـد.

کان و ما یکون( گیری علم امام )علم به ما  ششم: پاسخ به روایات فرا

گیـر  کـه در روایـات فراوانـی، علـم امـام طـوری فرا  بیـان شـد تعـارض از ایـن قـرار اسـت 

1. عاشور، علی، حقیقة علم آل محمد؟مهع؟ و جهاته، ص 120-119.
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از دایـرۀ آن خـارج نمی مانـد.  بـر می گیـرد و چیـزی  کـه همـۀ علـوم را در  معرفـی شـده 

ـق علـم، و دیگـر 
َّ
گسـتردگی علـم امـام در ایـن روایـات، یکـی از جهـت عمومیـت متعل

کـه الزمـۀ احادیـث افزایـش علـم  گیـری زمانـی اسـت. ایـن در حالـی اسـت  از جهـت فرا

گاهـی نداشـته و آنها را در فراینـد افزایش علم، فرا  کـه امـام از چیزهایـی آ امـام آن اسـت 

کـه از هیچ یـک از ایـن دو دسـته  گرفـت. در ایـن قسـمت تـاش بـر ایـن اسـت  خواهـد 

کـه در هـر دو طرف،  روایـت چشم پوشـی نکـرده و وجـه جمـع قابل قبولـی ارائـه شـود؛ چرا

کـه کنارگـذاردن هیچ یـک امکان پذیـر نمی باشـد. از  ادلـه و شـواهد بسـیاری وجـود دارد 

نظـر فقهـی نیـز چشم پوشـی از دلیـل معتبـر بـدون دلیـل معتبـر، شایسـته و روا نیسـت.

مرحـوم عامـه طباطبایـی در جمـع بیـن ایـن روایـات، ابتـدا قائـل بـه مغایـرت علـم امام 

ی می فرمایـد:  و معلـوم می شـود. و

بـه  علـم  پـس  باشـد؛  یجـی  تدر معلـوم،  گرچـه  اسـت،  دفعـی  آنـان  علـوم 
باشـد.1 یجـی  تدر هـم  علـم  خـود  این کـه  نـه  دارنـد،  یجـی  تدر معلـوِم 

کـه بـه صـورت دفعـی بـه او عطـا می شـود  گیـری  کـه امـام، علـم فرا سـپس بیـان مـی دارد 

یافـت می کنـد. در ایـن سـخن، تعارضـی بـه ذهـن می رسـد؛  را از طریـق افزایـش علـم در

گاه شـدن  گرفتـه باشـد، دیگر آ گیـر، یک بـاره در اختیـار امـام قـرار  زیـرا چنان چـه علـم فرا

بـه آن دسـت  افزایـش علـم  ایشـان دوبـاره در فراینـد  کـه  از آن، چیـز مسـتقلی نیسـت 

گاه  یافـت شـود، یعنـی امـام بـه محتـوای آن آ گیـر بـه صـورت دفعـی در گـر علـم فرا یابـد. ا

گیـر نیاز  گاه شـدن بـه محتـوای علم فرا گـر گفتـه شـود کـه امـام برای آ شـده اسـت. حـال ا

یافـت  گیـر را در ی علـم فرا کـه و بـه علـم افزایشـی دارد، ایـن سـخن بدیـن معنـا اسـت 

یافـت ایـن علـوم  گیـر، ظهـور در دفعی بـودِن در نکـرده اسـت. مـا معتقدیـم ادلـۀ علـم فرا

یجـی در آن راه نـدارد؛ علـم افـزون امـا پدیده ای دیگـر و دارای محتوایی  دارد و هیـچ تدر

کـه  یـم  گیـر و در بخش هایـی مکّمـل آن اسـت. از ایـن رو بـر ایـن باور متفـاوت بـا علـم فرا

در جمـع میـان ایـن دو دسـته روایـت، احتماالتـی وجـود دارد:

گیـر تصـّرف کـرده و بگویم که امام  ـق علـم امـام در روایـات علـم فرا
َّ
1. در عمومیـت متعل

1. نادم، محمدحسن، علم امام )مجموعۀ مقاالت(، ص 332، سؤال 291.
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گاهـی نـدارد و در فراینـد افزایـش علـم، آن چیزهایـی را کـه نمی دانـد، بـه او  از همه چیـز آ

تعلیـم داده خواهد شـد.

کـرده و آن را بـه یـک محـدودۀ زمانـی  گیـر تصـّرف  گیـری زمانـی ادلـۀ علـم فرا 2. در فرا

یم. افزایـش علـم واسـپار بـه رخـداد  را  بزنیـم و زمان هـای دیگـر  تخصیـص 

گاه اسـت. آن گاه  کـه امـام از همه چیـز آ کـرده و بگوییـم  گیـر تمسـک  3. بـه ادلـۀ علـم فرا

گذشـت، توجیـه و  از ظواهـر ادلـۀ ازدیـاد علـم امـام دسـت برداشـته و آنهـا را چنان چـه 

تأویـل نماییـم.

گیر  کـرده و محتـوای علـم افـزون را خـارج از علـم فرا 4. دوگانگـی در موضـوع آنهـا ایجـاد 

کنیم. و متغایـر بـا آن تصـور 

گرفته شود. 5. مغایرت بین زمان اعطای دو علم در نظر 

یم. در ادامه به توضیح و بررسی احتماالت ذکرشده می پرداز

کـه  گیـر(: می تـوان گفـت هـر واژه ای  احتمـال اول )محدود کـردن عمومیـت ادلـۀ علـم فرا

افـادۀ عمومیـت می کنـد، بـه فراخـور حـال خـودش افـادۀ عمومیـت دارد و چیزهایـی 

گفتـه می شـود، »همـه  کـه تخّصصـًا یـا تخصیصـًا از آن خـارج اسـت. وقتـی  وجـود دارد 

کـه فعـل آمـدن بـر آنهـا صـادق اسـت،  کسـانی  کـه همـۀ  آمدنـد«، منظـور ایـن نیسـت 

گزاره خارج  آمده باشـند؛ بلکه مراد از آن، انسـان ها اسـت و حیوانات تخصّصًا از این 

کـه امـکان آمدنشـان وجـود نـدارد نیـز تخصّصًا  هسـتند. حتـی بسـیاری از انسـان هایی 

گیـر نیـز همین گونـه اسـت. مرحـوم شـیخ مفیـد،  خارج انـد. عمومیـت در ادلـۀ علـم فرا

کاهـش داده و می فرمایـد:  گیـر را بـه شـدت  ـق روایـات علـم فرا
َّ
عمومیـت و شـمول متعل

که امام، تنها حکم رخدادهای آینده را می داند؛  اجماع شـیعه بر این امر اسـتقرار دارد 

ی این را انـکار نمی کند که  نـه این کـه اعیـان حـوادث آینـده را بـا تفصیـل بداند. البتـه و

گاه سـازد، ولـی بـه هـر حـال اطـاق  امـکان دارد خداونـد، امـام را از اعیـان حـوادث آ

ی، بـر اسـاس محدود بـودن عمومیـت در ایـن ادلـه،  و شـمول را نمی پذیـرد.1 بـه هـر رو

حداقـل مـواردی از شـمول ایـن روایـات خـارج می گـردد:

1. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، ص 70-69.
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یچه هـــای جدیـــدی از شـــناخت خداونـــد؛ این دســـت از علوم، تخصّصًا  1( حقایـــق و در

ـــۀ  گیـــر نمی گنجنـــد. موضـــوع ادل گنجینـــۀ علـــم فرا ـــد و در  گیـــر خارج ان  از پهنـــۀ علـــم فرا

یدادهـــای جهـــان اســـت و حقایقـــی نظیـــر معرفـــت  گیـــر، بیشـــتر شـــامل پدیده هـــا و رو فرا

خداونـــد را در بـــر نمی گیـــرد. مرحـــوم عامـــۀ مجلســـی احتماالتـــی را پیرامـــون افزایشـــی 

ـــن  ـــپس همی ـــوده، س ـــرح نم ـــد مط ـــاق می افت ـــام اتف ـــرای ام ـــر ب گی ـــم فرا ـــر عل ـــزون ب ـــه در اف ک
دســـت از علـــوم را در فراینـــد افزایـــش علـــم، قوی تـــر می شـــمارند.1

ــا یکـــون«،  کان و مـ کـــه منظـــور از واژگان »مـــا  2( ایـــن احتمـــال قـــوی بـــه نظـــر می رســـد 

ــای  ــور در قضایـ ــن واژگان ظهـ ــه ایـ ــوده، بلکـ ــی نبـ ــریعات دینـ ــه و تشـ ــای حقیقیـ قضایـ

حکومـــت  و  زلزلـــه  وقـــوع  انســـان ها،  مرگ و میـــر  ماننـــد  یدادهایـــی  رو و  خارجیـــه 

کـــه در جهـــان تکویـــن اتفـــاق خواهـــد افتـــاد.2 البتـــه نیـــک می دانیـــم  حکمرانـــان دارد 

ــۀ »کّل  ــد ادلـ ــر ماننـ ــۀ دیگـ ــه، در ادلـ ــای حقیقیـ ــریعیات و قضایـ ــه تشـ ــام بـ ــم امـ ــه علـ کـ

کـــه در پیـــش بـــدان  مـــا یحتـــاج الیـــه النـــاس حتـــی أرش الخـــدش« بیـــان شـــده اســـت 

اشـــاره شـــد.

ـــت.  ـــر اس گی ـــم فرا ـــث عل ـــمول احادی ـــتثنا از ش ـــوارد اس ـــر از م ـــی دیگ ـــر یک ـــور بداپذی 3( ام

کـــم بـــر ایـــن ادلـــه بـــوده و موضـــوع ایـــن احادیـــث را تضییـــق می کنـــد.  ادلـــۀ بـــدا حا

گاه اســـت، مگـــر این کـــه خداونـــد در مـــوردی ارادۀ بـــدا  در نتیجـــه امـــام از »مـــا یکـــون« آ

گـــر  کـــه حضـــرت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ می فرمایـــد: ا کنـــد. شـــاید بـــه همیـــن خاطـــر اســـت 

کان«  <3( در قـــرآن نبـــود، از »مـــا  ا�ب ِك�ق
ْ
ّمُ ال

أُ
َدُه ا �قُ َو ِع�نْ �بِ

ْ �ث ُ اُء َو �ي َ�ث ُه ما �ي
َ
ْمُحوا الّل َ آیـــۀ بـــدا )>�ي

ـــوم  ـــه در بیـــن عل ک گفـــت  ـــد  ـــس بای ـــر مـــی دادم.4 پ ـــه شـــما خب ـــا قیامـــت ب ـــا یکـــون« ت و »م

1. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 20/26؛ همو، مرآة العقول، 18/3.
2. قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 390/2؛ کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 512؛ صدوق، 

محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 252/1؛ مفیـد، محمد بـن محمد، ارشـاد، 186/2.
کتـاب نـزد او  کـرده و یـا اثبـات می کنـد؛ و مـادر ]و اسـاس[  3. »خداونـد هر چـه را بخواهـد، محـو 

اسـت« رعـد: 39.
4. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 132، ح 1 و ص 134، ح 7؛ صـدوق، محمـد 

بـن علی، امالـی، ص 342.
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گیـــر، برخـــی محتـــوم بـــوده و قطعـــًا اتفـــاق خواهـــد افتـــاد،1 امـــا بـــا امـــکان رخـــداد پدیـــدۀ  فرا

گیـــر، نیازمنـــد تکمیل    بـــدا، بیشـــتِر آنهـــا در حالتـــی تعلیـــق وار درمی آینـــد. از ایـــن رو علـــم فرا

که از طریق علم جدید ارائه می شود. در موارد بدایی می باشد 

کند و خلق  که اسـاس آن جدید باشـد؛ یعنی خداوند ابتدائًا اراده  4( اشـیای تکوینی 

گیر نبوده باشـد. که علم آن از اسـاس، در علم پیشـین و فرا گونه ای  کند، به  جدیدی 

کـه  گیـر را از عمومیـت خـارج می کنـد. در همیـن مـوارد اسـت  ایـن مـوارد، ادلـۀ علـم فرا

گونـه  کارایـی خـود را نشـان داده و نقـش خـود را ایفـا می کنـد. بدیـن  ادلـۀ علـم افـزون، 

گاه باشـد، در هـر مـورد که خداونـد ارادۀ بـدا کند، علم  گـر امـام از همـۀ »مـا یکـون« آ کـه ا

گـر بـه مـردم خبـر داده باشـد، موجـب وهـن، بی اعتمـادی، تنفـر  امـام بـه خطـا مـی رود و ا

کـه ادلـۀ  بـرای پیـروان و دسـتاویزی بـرای طعـن مخالفـان می گـردد. در این جـا اسـت 

علـم افـزون بـه کمـک آمـده و داللـت می کنـد بـر این کـه خداونـد، در قالـب علـم افـزون، 

گاه می سـازد. فـورًا امـام را از هـر بدایـی آ

کـه بـه مـورد سـوم و چهـارم نـگاه کنیم، می تـوان گفت  یچـه ای دیگـر  احتمـال دوم: از در

یختن بـاران در یک منطقـه، دارای پیش زمینه ها و  یـداد تکوینـی ای حتی فرور کـه هـر رو

که تا آنها دسـت به دسـت یکدیگر ندهند، به وقوع نمی پیوندد.  علل و عواملی اسـت 

یدادهـا خـود علـل و پیش زمینـه ای بـرای رخدادهـای پیـش  رو می باشـد و در  نیـز ایـن رو

گـر قـرار باشـد در ایـن بیـن بدایـی اتفـاق بیفتـد، یـا موجـود  آنهـا تأثیـر می گـذارد. حـال ا

ایـن چرخـه حـذف  از  یـا موجـودی  گـردد،  اضافـه  آفرینـش  نظـام  بـه چرخـۀ  جدیـدی 

گـردد، یـا معجـزه ای ماننـد رّدالشـمس رخ بدهـد، بسـیاری از امور نظام تکویـن را در هم 

می ریـزد. در ایـن صـورت بـا تغییـراِت جدیـِد به وجود آمـده، ادامـۀ انتظام عالـم تکوین و 

کـه خداونـد آن را در قالب علم  مناسـبات بین بخشـی آن، نیازمنـد علـوم جدیـد اسـت 

گیـر  کـه نه تنهـا ادلـۀ علـم فرا گفـت  افـزون، بـرای امـام ارسـال می کنـد. در  نتیجـه بایـد 

گیـر بـه  بـا ادلـۀ علـم افـزون تعارضـی ندارنـد، بلکـه مکّمـل آن بـوده و بـدون آن، علـم فرا

فرجـام خـود نخواهد رسـید.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 148/1، ح 14؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 366/1 و   .1
.390/2
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احتمـال سـوم: نکتـۀ قابـل توجـه در رخدادهـای تکوینـی، تنفیـذ آنهـا اسـت. درسـت 

کرده و علم آن را نیز از پیش،  یدادهای آیندۀ این جهان را تقدیر  که خداوند، رو اسـت 

در اختیـار امـام قـرار داده، امـا رخـداد هر یـک از آنها، نیازمند تنفیذش از سـوی خداوند 

اسـت. ایـن تنفیـذ و دسـتور به اجرا درآمـدن آن، در شـب های قـدر یـا دیگـر زمان هـا، در 

قالـب علـم افـزون بـرای امـام ارسـال می گـردد. از ایـن رو هرچنـد همـۀ علـم »ما یکـون« به 

همـراه تفصیـات آن در اختیـار امـام می باشـد، ولـی دسـتور تدبیر و اجـرای آن، نیازمند 

فرود آمـدن علـم جدیـد اسـت.1 بـر ایـن اسـاس، تعارضـی میـان ایـن دو دسـته حدیـث 

نمی باشـد.

را  آن  مصادیـق  از  یکـی  افـزون،  علـم  چیسـتی  و  محتـوا  بحـث  در  چهـارم:  احتمـال 

تفسـیر و تفصیـل بـرای کلیـات علـم موجـود در نـزد امـام می دانیـم. در این جا نیـز امکان 

گیـر نـزد امـام موجـود اسـت و امام،  کـه کلیـات علـم فرا طـرح آن وجـود دارد. بدیـن معنـا 

یافـت مـی دارد. تفاصیـل آن را در قالـب علـم افـزون در

گیــر و زمــان افزایــش علــم امــام مغایــرت  احتمــال پنجــم: بیــن زمــان اعطــای علــم فرا

گیــر از دو  ــۀ علــم فرا ــدارد. ظهــور ادل وجــود دارد. از ایــن رو تعارضــی میــان آن دو وجــود ن

ــام  ــه ام ــی ب ــاره و دفع ــورت یک ب ــه ص ــر ب گی ــم فرا ــه عل ــا در این ک ــت: ی ــارج نیس ــال خ ح

گیــر  کــه علــم فرا عطــا شــده2 ظهــور دارد، یــا چنیــن ظهــوری نداشــته و بیــان مــی دارد 

گــر دفعــی باشــد، وجــه جمــع ایــن  بــه صــورت غیردفعــی بــه امــام ارزانــی شــده اســت. ا

کــه تــا زمــان اعطــای دفعــِی  گیــر، مربــوط بــه وقایعــی اســت  کــه محتــوای علــم فرا اســت 

گیــر مقــّدر شــده اند، ولــی پــس از ایــن زمــان، خداونــد علــوم جدیــدی را ایجــاد  علــِم فرا

ــا چنان چــه  ــه امــام می رســد. ام ــد در فراینــد افزایــش علــم، ب ــوم جدی می کنــد. ایــن عل

یافــت  کنــد، در ایــن  ــر را در گی یجــی، علــم فرا ــه شــکل تدر دفعــی نباشــد، بلکــه امــام ب

گیــر در قالــب  صــورت اساســًا تعارضــی بیــن ایــن دو دســته دلیــل وجــود نــدارد و علــم فرا

ــه امــام ارزانــی می گــردد. یجــًا ب علــم افــزون، تدر

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 248/1، ح 3 و 252/1.  .1
2. نادم، محمدحسن، علم امام )مجموعۀ مقاالت(، ص 330، سؤال 289.
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بـه ذهـن نمی رسـد و همـان ظهـور  گیـر  فرا روایـات علـم  از  گفـت چنیـن ظهـوری  بایـد 

گیـر و علم افـزون، رابطـۀ این همانی برقرار  نخسـت اسـتقرار دارد. در نتیجـه بیـن علـم فرا

یافـت و حتی در گسـتره با  نمی باشـد و ایـن دو علـم در محتـوا، زمـان اعطـا، کیفیـت در

کـه بیـن ایـن دو علـم وجـود دارد آن اسـت  یکدیگـر متفـاوت می باشـند. تنهـا ارتباطـی 

کـه علـم »مـا یکـون«، در چهـار مـورد در فراینـد افزایـش علـم امـام قـرار می گیـرد: تفصیـل 

کـه در آن رخ می دهـد، و  گیـر، فرمـان به اجرا در آمـدن آن، بداهایـی  مجمـات علـم فرا

یافـت تـازۀ آن. در

و محتـوای  دو علـم، چینـش  ایـن  فـروع  در  ارتبـاط  و  اصـل  در  مغایـرت  بـرای  شـاهد 

کـه  اسـت؛ چرا الکافـي  کتـاب شـریف  در  یکـون«  مـا  و  کان  مـا  »علـم  بـاب  احادیـث 

مرحـوم کلینـی، دو حدیـث اول را منطبـق بـا عنـوان آورده انـد، اما در ادامـه، احادیثی را 
کـه اشـاره بـه ارتباطـات فرعـی میـان ایـن دو علـم دارد.1 نقـل می کنـد 

گیر از لحاظ زمانـی هم، چندان  کـه روایات علـم فرا احتمـال ششـم: شـاید بتـوان گفـت 

گاهـی دارد؛ ایـن در حالـی  یدادهـای پـس از قیامـت آ عمومیتـی نـدارد؛ زیـرا امـام از رو

بـه  محـدود  را  امـام  علـم  القیامـة«،  یـوم  »الـی  قیـد  بـا  گیـر،  فرا علـم  روایـات  کـه  اسـت 

کـه در ظـرف زمانـی ایـن جهـان اتفاق خواهـد افتاد. این نشـان دهندۀ  حوادثـی می کنـد 

ـق علـم، از عمومیـت 
َّ
کـه از لحـاظ متعل گیـر همان طـور  کـه روایـات علـم فرا آن اسـت 

البتـه  نـدارد.  نیـز چنـدان عمومیتـی  زمانـی  گیـری  فرا نظـر  از  نبـوده،  برخـوردار  شـاملی 

چنیـن  کـه  اسـت  ایـن  غـرض  بلکـه  نـدارد،  عمومیـت  اصـًا  کـه  نیسـت  ایـن  منظـور 

واژگانـی بـه فراخـور حـال خـود از عمومیـت برخـوردار بـوده و قاعـدۀ »مـا من عـاٍم اال و قد 

کـرده اسـت. ُخـّص«، در این جـا نیـز مصادیـق خـود را پیـدا 

گیـر، تکوینیات جهان کنونـی آن هم بدون فرض  نتیجـه آن کـه موضـوع روایـات علـم فرا

بـدا اسـت و بیـان شـد کـه حـوادث تکوینـی در ایـن جهـان محدودنـد. نیـز ظـرف زمانـی 

کنونـی می باشـد. درنتیجـه مـوارد بـدا  گیـر نیـز محـدود بـه زمـان انتهـای جهـان  علـم فرا

پدیده هـای  پیدایـش  آنهـا،  کلیـات  تفصیـل  آنهـا،  تنفیـذ  تکوینـی،  حـوادث  پیرامـون 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 262-260/1.  .1
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یافـت مسـتقیم و دوبـارۀ علـوم  نوظهـور، معـارف جدیـد از معرفـت و علـم خداونـد و در

یافـت ایـن مـوارد،  گیـر می باشـد و بـا در وراثتـی در قالـب علـم افـزون، خـارج از علـم فرا

کـرده و همـواره بـا بهره مندی از علـم بی پایان الهـی، ارتقا  گیـر امـام افزایـش پیـدا  علـم فرا

کامل تـر خواهـد شـد. از ایـن رو نه تنهـا احادیـث افزایـش علـم امـام، بـا  کامـل و  یافتـه و 

گیـر تعـارض نـدارد، بلکـه مکّمـل آنهـا اسـت. روایـات علـم فرا

نتیجه گیری
 گروهـی از حدیث نـگاران عصـر حضـور و نزدیـک بـه آن، به نقل خانـوادۀ حدیثی ازدیاد 

کتـاب بصائـر  الدرجـات صفـار و الکافـي  گمارده انـد. در ایـن میـان  علـم امـام هّمـت 

و  کـه مسـتندات  ایـن حـال دیدیـم  بـا  ربوده انـد.  از همـگان  را  گـوی سـبقت  کلینـی، 

کـه ایـن دو محـّدث سـترگ بـه  شـواهد حدیثـی ازدیـاد علـم امـام، در اندک احادیثـی 

آن اختصـاص داده انـد، منحصـر نمی گـردد؛ بلکـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟، ایـن حقیقـت را 

دسـت کم در قالـب نـوزده گونـۀ حدیثـی بیـان کرده اند که به طور خاصـه عبارت اند از:

که اصل ازدیاد علم امام را با همین واژگان بیان می کند. 1. احادیث صریحی 

م گرفتـه و بـه جزئیـات و ملزومـات 
ّ
کـه اصـل ازدیـاد علـم امـام را امـری مسـل 2. احادیثـی 

آن ماننـد کیفیـت ازدیـاد، زمـان ازدیـاد و یـا پاسـخ بـه ابهامـات آن می پـردازد.

کـه ایـن حقیقـت را بـا واژگان معـادل ازدیـاد ماننـد نمـو، علـم حـادث، و  3. احادیثـی 

علـم مسـتطرف بیـان مـی دارد. 

کـه بـه ابـزار اعطـای علـوم  جدید از سـوی خداوند بـه امام، ماننـد عمود نور  4. احادیثـی 

ئکه اشاره دارد.  و وسـاطت ما

کـه در آنهـا، منابـع علـم امـام و کیفیـت تلقـی آن را به چند صورت تقسـیم  5. احادیثـی 

می کنـد. در ایـن احادیـث، افزایـش علـم در عـرض منابـع دیگـر، بـه عنـوان مهم تریـن 

علـم،  از  نـوع  ایـن  یافـت  در کیفیـت  آنهـا  در  نیـز  اسـت.  شـده  تلقـی  امـام  علـم  منبـع 

متفـاوت بـا دسـتیابی بـه علـوم وراثتـی بیـان شـده اسـت.

کـرده و علم افزون  کـه بیـن علـوم وراثتـی و علم افزوِن امام، نسبت سـنجی  6. احادیثـی 



56
13

98
ن    

ستا
تاب

ر و 
بها

   _ 
جم

و پن
ت 

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

را علمـی عظیـم و علـم حقیقی امـام معرفی می کند.

که نیازمندی امام به علم حادث در وقایع جدید را مطرح می کند. 7. احادیثی 

8. احادیثـی کـه داللـت دارد هـرگاه امام درخواسـت علمی کنـد، خداوند متعال علوم 

درخواسـتی را بـه او تعلیم می دهد.

ایـن  بلکـه نشـانگر  آنهـا دیـده نمی شـوند،  مـوارد در  ایـن  از  کـه هیچ یـک  9. احادیثـی 

کـه عمـًا و در وقایـع خـاص، علـم امـام در یکـی از ایـن قالب هـا افزایـش پیـدا  اسـت 

اسـت. کـرده 

گونه هـا بـا داللـت مطابقـی و برخـی دیگـر بـا داللـت التزامـی، بـر اثبـات  برخـی از ایـن 

ازدیـاد علـم امـام داللـت می کنـد. در نوشـتار حاضـر تـاش شـد تـا از همـۀ ایـن ظرفیـت 

حدیثـی اسـتفاده شـود و آمـار احادیـث ایـن بـاب بـه چندیـن برابـر افزایـش داده شـد.

کـه بـه ظاهـر، بـا ایـن حقیقـت در تعارض انـد.  یـم  بـا وجـود ایـن بـه احادیثـی بر می خور

از ایـن رو بایـد بیـن احادیـث ایـن بـاور و روایـاِت متعـارض، وجـه جمـع پذیرفته شـده ای 

ارائـه می دادیـم. تقریبـًا حاصـل همـۀ روایاتـی کـه در ظاهـر، بـا احادیـث ازدیـاد علـم امام 

کـه از منابع وراثتی به امام رسـیده، دارای گسـتره ای  کـه علومـی  متعارض انـد آن اسـت 

تـا انتهـای آن را در  کـه همـۀ عوالـم و موجـودات، از ابتـدای آفرینـش  وسـیع می باشـد 

بـر می گیـرد. در نتیجـه چیـزی از دایـرۀ علـم امـام خـارج نیسـت. از ایـن رو علمـی باقـی 

کـه بـر علـوم امـام افـزوده شـود! نمی مانـد 

کـه قـرآن، افزایـش علـم را بـرای پیامبـر ممکـن و ضـروری می دانـد.  در پاسـخ ذکـر شـد 

کـه وجـود  لـذا ایـن حقیقـت بـرای امـام نیـز ثابـت اسـت. وجـه  جمـع ذکرشـده آن اسـت 

بـا عنـوان علـم افـزون نمی شـود. بایـد توجـه  منابـع وراثتـی، سـبب نفـی منبعـی دیگـر 

کـه اساسـًا فلسـفۀ وجـودی منابـع وراثتـی نـزد امام، بهـره وری علمی امـام از این  داشـت 

ی  امامـت و بـرای  و نشـانه ای  بیشـتر جنبـۀ اعتمادسـازی دارد  بلکـه  آثـار نمی  باشـد، 

می باشـد.

گاهـی امـام از همـۀ احتیاجـات بشـر  افزایـش علـم امـام، بـا احادیـث داللت کننـده بـر آ

منافـات نـدارد. در بسـیاری از ایـن روایـات موضـوع سـخن، احتیاجـات مـردم اسـت؛ 
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گسـترۀ والیـت امـام، فقـط مـردم و انسـان ها نمی باشـند. امـام بـرای سـایر  درحالی کـه 

در  منحصـر  امـام،  علـم  از ایـن رو  می باشـد.  حجـت  نیـز  عرشـی  و  فرشـی  موجـودات 

احتیاجـات انسـان ها نمی باشـد. امـام بـرای ادارۀ عالـم هسـتی، نیـاز بـه علومـی فراتـر 

یافـت مـی دارد. کـه آنهـا در قالـب علـم افـزون، از سـوی خداونـد در دارد 

از طرفـی محتـوای علـوم در احادیـث متعـارض، بـا همـۀ گسـتردگی اش محدود اسـت؛ 

ی را از علـم  امـا علـم الهـی نامحـدود اسـت و در فراینـد افزایـش علـم امـام، خداونـد و

کـه امـام در فراینـد افزایـش علـم  نامحـدود خـود بهره منـد می سـازد. در نتیجـه علمـی 

یافـت می کنـد، بـا ایـن علوم تفاوت داشـته و برگرفته از علم بی پایان خداوند اسـت. در

دنبـال  بـه  را  وراثتـی  علـوم  تغییـر  کـه  باشـد  بداهایـی  از  می توانـد  علـم  ایـن  محتـوای 

کـرده اسـت یـا فرمـان  کـه خداونـد آن را ایجـاد  دارد یـا از اسـاس علمـی جدیـد باشـد 

به اجرا در آمـدن علـوم پیشـین و یـا تفصیلـی بـرای آنهـا باشـد. در ایـن چهـار صـورت، 

کـه علومـی را که  علـم افـزون بـا علـوم پیشـین تفـاوت دارد. ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد 

یافـت  گاهـی دارد، بـرای بـار دیگـر در قالـب علـم افـزون در امـام پیش تـر نسـبت بـه آنهـا آ

می کنـد. در ایـن صـورت تفاوتـی بیـن علـوم پیشـین امـام و علـم افـزون وجـود نـدارد، بـه 

یافـت تـازۀ آن از طـرف خداونـد، بنـا بـه جهاتـی موضوعیـت دارد. جـز آن کـه در

ــا دیگــر روایــات  ــاد علــم امــام ب ــز اهمیــت در حــّل تعــارض ظاهــری ادلــۀ ازدی نکتــۀ حائ

کــدام از ایــن ادلــه، مطلبــی را اثبــات می کنــد و قاعــده در ایــن مــوارد،  کــه هــر  آن اســت 

عــدم تعــارض بیــن دو دلیــل اثبات کننــده اســت. در نتیجــه ایــن احادیــث بــا یکدیگــر 

تعــارض نــدارد.

گیـر هیـچ تعارضـی  کـه احادیـث ازدیـاد علـم امـام، بـا احادیـث علـم فرا نیـز بیـان شـد 

کنونـی، آن هـم بـدون  گیـر، تکوینیـات جهـان  کـه موضـوع روایـات علـم فرا ندارنـد؛ چرا

بـدا اسـت و حـوادث تکوینـی در ایـن جهـان، محدودنـد و ظـرف زمانـی علـم  فـرض 

بـدا  مـوارد  در نتیجـه  می باشـد.  کنونـی  جهـان  انتهـای  زمـان  بـه  محـدود  نیـز،  گیـر  فرا

پدیده هـای  پیدایـش  آنهـا،  کلیـات  تفصیـل  آنهـا،  تنفیـذ  تکوینـی،  حـوادث  پیرامـون 

گیـر خـارج می باشـد و علـم  نوظهـور، و معـارف جدیـد از معرفـت خداونـد، از علـم فرا
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یافـت ایـن مـوارد، افزایـش پیـدا می کنـد. از ایـن رو نه تنهـا احادیـث افزایـش  امـام بـا در

گیـر تعـارض نـدارد، بلکـه مکّمـل آنهـا اسـت. علـم امـام بـا روایـات علـم فرا

نتیجـه آن کـه وقتـی ایـن آمـوزه دارای پشـتوانۀ قرآنـی بـوده و گونه هـای متعـدد حدیثـی بـر 

کم شـمار پنداشـت و از آنهـا در  آن پافشـاری می کنـد، نـه می تـوان حجـم احادیـث آن را 

کـرد و نـه می تـوان آنهـا را تأویـل و توجیـه، و بـر  برابـر احادیـث تعارض نمـا چشم پوشـی 

کـرد. بایـد ایـن حقیقـت را در منظومـۀ علـم امـام، بـه عنـوان  معانـی غیرحقیقـی حمـل 

کـه نـزد امـام  گسـترده ای  گـون و  گونا کـه علـوم  م و تغییر ناپذیـر پذیرفـت 
ّ
یـک اصـل مسـل

اسـت، در مقایسـه بـا علـم افـزوِن متصـل بـه علـم بی پایـان خداونـد، ناچیـز اسـت.

کـه در آن، اصـل مّدعـای ازدیـاد علـم امـام،  گام هایـی اسـت  ایـن سـیاهه از نخسـین 

تـا امامت پژوهـان  کوشـیده ایم  بـا اسـتناد بـه احادیـث امامیـه اثبـات شـده اسـت. مـا 

گـون ایـن رکـِن  گونا کاوش در ابعـاد  گشـاده، بـه  بتواننـد بـا دیـدی همه جانبـه و دسـتی 

ی و نیـز تأثیـرات آن در مسـائل امامـت، به ویـژه حـوزۀ علـم امـام بپردازنـد، تـا بدیـن  منـزو

گامـی بـرای شـناخت هر چه بیشـتر امامـت برداشـته شـود. وسـیله 
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إثبات ازدياد علم اإلمام في ظل األحاديث

محمد تقي یارمحمدیان1

الخالصة:

تم التأكيد على علم اإلمام بما كان وما يكون دفعة في األحاديث، وعرف باعتباره األصل 
م فـي هـذا الموضـوع، ولمـا لـم تكـن أخبـار ازديـاد علـم اإلمـام منسـجمة مـع مضاميـن 

ّ
المسـل

هـذه الروايـات، مـع توجيـه قلـة هـذه األخبار دفع البعض للقـول بعدم وجود معنى محصل 
مـن ازديـاد علـم اإلمـام وبالتالي تأويل هـذه األخبار.

تـروم هـذه المقالـة لدفـع اإلشـكال عـن قلـة هـذه األخبـار، مـن خـال البحـث الجامـع عنهـا 
وعـن أنواعهـا، والوصـول إلـى كـم هائـل مـن أخبار ازدياد علم اإلمام، مع التعريف والكشـف 

عـن حقيقـة ازديـاد علـم اإلمام.

إن سـائر روايـات علـم اإلمـام عبـارة عـن أنـواع أخـرى مـن علوم اإلمام، وهـي في األغلب من 
عامـات اإلمامـة، وعنـد التعـارض ينبغـي توجيههـا وتفسـيرها فـي ظـل ازديـاد علـم اإلمـام، 
ويمكـن لنـا رفـع المخالفـة الظاهريـة مـن خـال التقليـل مـن الشـمول الموضوعـي والزمانـي 
لألدلـة العامـة لعلـم اإلمـام، أو مـن خـال اختـاف موضوعهمـا، واعتبـار أدلـة ازديـاد علـم 

اإلمـام مكّملـة لتلـك األدلـة.

المفـردات األساسـية: اإلمامـة، معرفـة اإلمـام، علـم اإلمـام، علـم مـا كان، علـم مـا يكـون، 
مصـادر علـم اإلمـام.

1 . طالب المرحلة الرابعة في مركز معارف أهل البيت؟مهع؟ التخصصي، فرع اإلمامة: 
  YAREAEMEH@GMAIL.COM    



Proofs in Favor of Multiplicity of the  
Infallible Imams’ Knowledge: A Hadith-

Based View
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Abstract

    There are several hadiths signifying the instant acquiring of the 
knowledge of the past and the present affairs by any of the Infallible 
Imams, hence accepted as an axiom. Incompatibility of multiplicity 
of the Infallible Imams’ knowledge with the contents of such hadiths 
on the one hand, and that such hadiths used to be thought to be not 
too many in number on the other hand have led to their justification. 
The present paper attempts to prove that such hadiths are not few in 
number, hence a plenty of such hadiths that prove their multiplicity have 
been discovered concerning the Infallible Imam’s knowledge such that 
the basis and nature of his knowledge are regarded as his escalating 
knowledge. Other types of the Infallible Imam’s knowledge prove his 
imamate. When apparently incompatible, they must be interpreted in 
the context and light of the multiplicity of his knowledge. Apparent 
incompatibilities of such hadiths can be solved by means of restricting 
their semantic and temporal scopes as well as regarding them as a 
different type of hadith(s), hence proofs in favor of multiplicity of the 
Infallible Imam’s knowledge count as their additional proofs. 
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