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علم امام از نگاه امرياملؤمنني؟ع؟ با تأکيد بر 
هنج  البالغه
)نقد رويکرد تارخيی به علم امام(

  محمدوسین نادل 1 

چکیده

کنــون به عنــوان یکــی از آموزه هــای اعتقــادی و مقّومات  مســئلۀ علــم امــام از دیربــاز تا

که الزمۀ مرجعّیت دینی امامان اســت،  امامت شــیعی مطرح بوده اســت. این ویژگی 

گرفــت و ازآن پــس ائمــه؟مهع؟ و  کــرم؟ص؟ موردتوجــه قــرار  ابتــدا توســط شــخص پیامبــر ا

اصحابشان نیز امامت را بر اساس آن بر رسیده اند. در این میان  برخی دربارۀ علم امام 

یخی مطرح کرده اند تا نشــان دهند باور فعلی شــیعیان دربارۀ  یکرد تار مطالبــی را بــا رو

علــم امــام، با گذشــته، یعنی عصــر حضور ائمه؟مهع؟، متفاوت اســت؛ ازایــن رو در این 

که  کید بــر نهج البالغه  جســتار، علــم امــام و ویژگی های آن از نگاه امــام علی؟ع؟ با تأ

یکی از کهن ترین میراث حدیثی و منابع معرفتی شیعه محسوب می شود، موردبررسی 

یخی بر شبهاتی  کید نماید و هم پاسخی مستند و تار قرار می گیرد تا هم بر علم امام تأ

که دراین باره مطرح می شود. باشد 

کلیدواژه هــا: علــم امام، علم غیــب، منابع علم امام، امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نهج البالغه، 

یخی. شبهات تار

یخ پذیرش: 94/11/28. یافت: 94/08/01، تار یخ در * تار

 Nadem185@yahoo.com .1. عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب، مدیر گروه شیعه شناسی
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ح مسئله 1_ طر

کانــون توجــه محققین و  کــه اخیــرًا بیــش از هــر زمــان دیگــر در  یکــی از مســائل کالمــی 

پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت، مســئلۀ علــم امــام به عنــوان یکــی از مقّومــات امامت 

گرفته اســت. یکی  یکردهای متفــاوت مورد داوری قرار  یــخ با رو اســت که در مســیر تار

کــه اخیــرًا با داوری و تحلیِل خود، مســئلۀ علم امــام را با چالش روبرو  یکردهایــی  از رو

کنونی شــیعیان  که بــاور  یکــرد وانمود شــده  یخــی اســت. در ایــن رو یکــرد تار کــرده، رو

دربــارۀ علــم امام با باور اصحاب عقل گرای ائمه، چون هشــام بــن حکم و پیروان خط 

فکــری او، ماننــد نوبختیان و ابن قبۀ رازی، همخوانی نداشــته و حتی به باور غالیان و 
پیروانشان می ماند.1

یکرد جدیــد دربارۀ علــم امام، به ســراغ امام  بنابرایــن صرف نظــر از نقــد مــوردی ایــن رو

المتکلمیــن همــۀ مذاهــب اســالمی، یعنی امــام علی؟ع؟، اولیــن طــراح و نظریه پرداز 

کید بــر نهج البالغه دنبال  یم تا مســئله را از نگاه آن حضرت با تأ مســائل کالمــی می رو

کریــم و ســّنت نبــوی اســت و به  گران ســنگ پــس از قــرآن  کنیــم؛ نهج البالغــه میراثــی 

کــه از چند جهت  عبارتــی مبیــن وحی و سرچشــمه ای زالل برای معارف دینی اســت 

اهمیت ویژه دارد؛

که پس از رسول مکرم اسالم،  که محتوای آن منسوب به شخصیتی است  اول: ازآن رو 
همۀ متکلمان اسالمی خود را وامدار او می دانند.2

یخــی، به قــرن اول و پیش از شــکل گیری مکاتب کالمی  کــه ازنظــر تار دوم: ازآن جهــت 

کالمــی توســط امــام  گــردد مســئله ای از مســائل  مربــوط می شــود و چنانچــه ثابــت 

علــی؟ع؟ موردتوجــه و تحلیل قرارگرفته اســت، ســخنان پســین در نقد آن مســائل، 

کالمی نخواهند داشت. یخی و  جایگاه و وجاهتی تار

1. مدرسی طباطبایی، سّید حسین، مکتب در فرایند تکامل، 73- 77 و 169- 177.
2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغه، 17/1.
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یخی  ی بعضی از مسائل تار که بیش از همه پرده از رو بنابراین یکی از بهترین منابعی 

کنار می زند، نهج البالغه است. _ کالمی ازجمله علم امام 

ازاین رو در این جســتار  _  با توجه به محدودیتی که مقاله دارد  _ تالش شــده با استناد 

بــه ســخنان امــام علــی؟ع؟ و نهج البالغه دربــارۀ ویژگی های مورد مناقشــۀ علــم امام، 

که امام را از دیگران متمایزمی ســازد، بحث را دنبال  مانند قلمرو، منشــأ و علم غیب 

که اعتقاد پیشــین ائمــه و اصحاب آن ها دربــارۀ علم امام چیزی  گردد  کنیــم تا روشــن 

کنون گفته می شــود نبوده اســت. تحول و تطــّور آموزه های کالمی در  متفــاوت با آنچه ا

یکردها و دگرگونی  یــخ، به معنای تغییر ماهوی آن ها نیســت، بلکه تفــاوت رو بســتر تار

که همۀ علوم ازجمله علم کالم و مســائل کالمی را نیز در فرایند  در برداشــت ها اســت 

یکردها را بــا عرضه بر کالم معصوم  تکامــل قــرار می دهد. در این صــورت باید برآیند رو

یابی قرار داد. بدین جهت در نوشــتار پیش رو ســه مسئلۀ کلیدی در علم امام   مورد ارز

گرفته  _ یعنــی قلمــرو، منابع و علم غیب  _ که گوی میــدان ناقدین و نظریه پردازان قرار 

یابی علمی  اســت، از نگاه امام علی؟ع؟ موردبررســی قرار می گیرد تا زمینۀ داوری و ارز

کالمی فراهم آورد. را برای پژوهشگران 

گسترۀ علم امام 2_ نهج البالغه و 
قبــل از اینکــه به فرازهایــی از کالم امام علی؟ع؟ دربارۀ قلمرو علم امام اســتناد کنیم، 

نگاهــی بــه خود نهج البالغه و مجموعه معــارف گردآمده در آن به عنوان یکی از دالیل 

یم. گسترۀ علم امام می انداز ملموس 

را  آن  می تـوان  نهج البالغـه،  در  منـدرج  فـراوان  موضوعـات  و  علـوم  تنـوع  بـه  توجـه  بـا 

قـرار  موردعنایـت  امـام  علـم  گسـتردۀ  قلمـرو  اثبـات  بـر  قاطـع  برهـان  بهتریـن  به عنـوان 

کنـون بسـیاری از پژوهشـگران بـرای نشـان دادن موضوعـات متنـوع نهج البالغـه  داد. تا

اقـدام بـه تهیـۀ معجم هـا، فرهنگنامه هـا، و فهرسـت های موضوعی متعـددی نموده اند 

گران سـنگ  کتـاب  و درعین حـال هرکـدام تنهـا بخشـی از موضوعـات مطـرح در ایـن 
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یکردهـای جدیدتـری  بـا نگاه هـا و رو کننـد و هنـوز نیـز جـا دارد  گـزارش  را توانسـته اند 

بـه ایـن دائرة المعـارف بـزرگ اسـالمی از زوایـای مختلـف نظـر اندازنـد تـا فهرسـت هایی 

گزارش هـا  اختـالف  ایـن  شـود.  ارائـه  بیشـتری  و  جدیدتـر  موضوعـات  و  امتیـازات  بـا 

مجموعـۀ  ایـن  اعجاب برانگیـز  عظمـت  از  نشـان  بی تردیـد  موضوعـات،  تنـوع  و 

کـه پاسـخگوی نیازهـای  دائرة المعـارف نمـون بـه یـادگار مانـده از امـام علـی؟ع؟ دارد 

کـه تنهـا  گـر نهج البالغـه  فـردی و اجتماعـی در بسـیاری از شـئون زندگـی را دارا اسـت. ا

بخشـی از سـخنان امـام علـی؟ع؟ در آن گردآمـده، این گونـه متنـوع و جامع اسـت، پس 

کالمـش امـام الـکالم اسـت نیـز انسـانی بی نظیـر،  کـه  گفتـار  به مراتـب پدیدآورنـدۀ ایـن 

نیـز بی نظیـر اسـت،  بـه علـوم متنـوع در میـان جوامـع بشـری  گاهـی  آ ازنظـر  و  ذوابعـاد 

یخ مصرف آن ها محدود  آن هـم نـه علومـی کـه در زمـان و مـکان خاص کاربـرد دارد و تار

یخـی اسـت و در تسـخیر زمـان و مـکان درنمی آیـد، بـه  کـه فـرا تار اسـت، بلکـه علومـی 

کامـل بـه تمـام  گاهـی  کسـی بـا آ گویـا تـازه  کـه پـس از قرن هـای متمـادی  نحـوی اسـت 

یه هـای مختلـف، ایـن  گـون و زاو گونا پیچ وخم هـای زندگـی امروزیـن بشـر، از جوانـب 

کـس انـدک ارتباطـی عالمانـه  اثـر اعجاب برانگیـز را پدیـد آورده اسـت. بـدون تردیـد هـر 

گونـۀ آن واقـف خواهـد  همـراه تدبـر بـا نهج البالغـه داشـته باشـد بـه جنبه هـای اعجـاز 

سـنی،  و  شـیعه  از  اعـم  اندیشـمندان  و  فرهیختـگان  از  بسـیاری  اینکـه  کمـا  شـد، 

کرده انـد؛1 امـام علـی  مسـلمان و غیرمسـلمان بـه ایـن خصیصـۀ نهج البالغـه اعتـراف 

خـود نیـز در نهج البالغـه بـر ایـن واقعیـت مکـرر مهـر تأییـد زده اسـت.

3_  قلمرو علم امام از نگاه امام علی؟ع؟.
 امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهج البالغــه گاهی به معرفی خصائــص و ویژگی های اهل بیت 

گاهی خصائص  که خود او نیز از آن ها محسوب می شود؛ و  پیامبر؟ص؟ پرداخته است 

و ویژگی هــای شــخصی خویــش را معرفی می کنــد که باز در آن ویژگی هــا، همۀ امامان 

1. نادم، محمد حسن، در آستانۀ نهج البالغه، 46-36.
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مشــترک اند؛ درنتیجه چه ســخن از اهل بیت باشــد و چه از خود آن حضرت، هردو در 

مباحث مربوط به امامت، یک نتیجه دارد.

 امــام علــی؟ع؟ در نهج البالغــه در مــوارد متعــددی بــه معرفــی اهل بیــت پیامبــر؟ص؟ 

می پــردازد. آنچه بیــش از همه موردعنایت آن حضرت در معرفی این خاندان اســت، 

شاخصۀ علمی آن ها است. حضرت درجایی می فرمایند:

خانــواده پیامبــر جایــگاه اســرار خداونــد، پناهگاه امــر او، معــدن علم او، 

یند ... این  کوه اســتوار دین او کتاب های او، و  مرجع حکمت او، مخزن 

امت را با خاندان رســالت هم پایه نتوان پنداشــت و هرگز نمی توان پروردۀ 

کــه آل محمد پایۀ دین و ســتون  نعمــت ایشــان را در رتبــت آنان دانســت 
یقین اند.1

کــه به تمام معنــا دین شــناس و ســتون یقین انــد؛  پــس اهل بیــت؟مهع؟ کســانی هســتند 

گاهی آن ها با سنجه های عادی قابل اندازه گیری نیست. بنابراین قلمرو آ

حضــرت امیــر در فــرازی دیگــر، جوشــش علــم خــود را هماننــد جاری شــدن ســیالب 
کوهسار می داند و بلندای اندیشه اش را از همۀ اندیشه ها برتر می شمارد: خروشان از 

ســیل علــم و معرفــت از کوهســار وجــود من فرومی ریــزد، و مرغ اندیشــه را 
یارای پرواز به بلندای من نیست.2

در این فرازها امام با نگاه به جایگاه علمی اش، خود را محق منصب خالفت می داند؛ 
گسســتنی امامــت با علم و به تعبیــری مرجعیت علمی امام، اشــاره  یعنــی بــه پیوند نا

می کند.

در فــرازی دیگــر، امام علی؟ع؟ یکی از ویژگی های اهل بیت؟مهع؟ را نجات بخش بودن 

أ أمره، وعیبة علمه، کهوف کتبه، وجبال دینه ... ل یقاس بآل حممد أحد من  1.  هم موضع سره، وحلج
. )نهج  هــذه المــة، ول یســوی بم من جرت نعمهتم علیه أبدا، هم اســاس الدیــن وعماد الیق�ن

البالغه، خ 2(
2. ینحدر عین السیل، ولیریق ایّل الطیر. )همان، خ 3(
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گمراهــی می دانند.1 ازاین رو امام باید بــه همۀ طرق هدایت و  آن هــا از هرگونــه تباهی و 

ی است. گستردۀ و گاهی  گاه باشد و الزمۀ آن اطالع و آ ضاللت آ

حضرت در جای دیگر، دربارۀ دامنۀ گسترده و تنوع علوم اهل بیت؟مهع؟ می گوید: »نزد 
ما اهل بیت درهای حکمت الهی و چراغ دین است«.2

گذشــت، امام علی؟ع؟ در ســه جای نهج البالغه، مردم را به پرســش از  عالوه بر آنچه 

ایشــان در مــورد هــر چیــز، فراخوانده اند.3 مردم نیز ســؤال های فــراوان و متنوعی در امور 

مختلف از آن حضرت پرسیده اند و امام نیز به همۀ آن ها پاسخ داده است، اما ازآن رو 

گــردآورده، به تمامی  کــه ســّید رضــی؟حر؟ تنهــا قطعات ادبی ســخنان امــام علــی؟ع؟ را 

ماجرا نپرداخته است.

 امام درجایی خطاب به مردم می گوید:

که من به راه های آسمان  مردم از من بپرسید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید، 
گاه تر از راه های زمین هستم.4 آ

بار دیگر می گوید:

از من بپرســید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید، به خدا ســوگند نمی پرســید از 

چیزی که در بین شــما اســت تا روز قیامت ]مگر اینکه پاســخگوی شــما 
خواهم بود[...5

شیخ مفید این روایت را این گونه آورده است:

که به راســتی نزد من  بپرســید مــرا قبــل از اینکــه دیگر مــرا نیابید، بپرســید 

1.  بنــا أهدیمت یف الظلماء. )همان، خ 4(
2. و عندنــا أهــل البیت أبواب احلکم و ضیاء األمر. )همان، خ 120(

3. همان، خ 93، 105، 189.
4. أيا الناس سلوین قبل أن تفقدوین، فألنا بطرق الّسماء أعلم میّن بطرق األرض. )همان، خ 189(
ذی نفیس بیده ل تســألوین عن یشئ فیما بینکم و ب�ن الســاعة. 

ّ
5. فاســئلوین قبل أن تفقدوین، فو ال

)همان، خ 31(
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کرد بین پیروان  گذشتگان و همۀ آیندگان، حکم خواهم  است علم همۀ 

تــورات، بــه تورات، و بین پیروان انجیل، به انجیــل، و بین پیروان زبور، به 

زبــور، و بیــن پیروان قرآن، به قرآن،... بر هــر یک از پیروان ادیان الهی طبق 
کرد.1 قوانین حقوقی خودشان قضاوت خواهم 

و درجایی دیگر می فرمایند:

 از مــن بپرســید پیــش از آنکه مــرا نیابید. بدان کس که جانم به دســت او 

اســت، نمی پرســید از چیــزی که میان شــما تــا روز قیامت اســت، و نه از 

کــه صــد تن را بــه راه راســت می خوانــد و صد تن دیگــر را موجب  گروهــی 

ضاللت اســت، جز آنکه شما را از آن که رهبری شان می کند، و آن که آنان 

کشته شود  گشایند؛ و آن که  که بار  که فرود آیند، و آنجا  را می راند؛ و آنجا 
گاهتان می کنم.2 از آنان، و آن که بمیرد از ایشان، مگر اینکه آ

ایــن فراخــوان امام علــی؟ع؟ نه تنها در نهج البالغــه، بلکه در منابع دیگر شــیعه و اهل 

کــرده اســت.3 ســیوطی از علمای اهل  ســّنت نیــز بــا عبــارات متفاوت انعــکاس پیدا 

که می گفت: سّنت از سعید بن مسیب4 نقل می کند 

هیچ یک از اصحاب رسول خدا؟ص؟ چنین سخنی را نگفته اند مگر امام 

ین أما واهّلل لو ثینيّ یلي الوســادة  ، ســلویني فإن عندي علم األّولــ�ن و اآلخر 1. ســلویني قبــل أن تفقــدویني
بور بزبورهم و اهل القرآن  یلهم و أهل الّز یل باحنج حلمکت ب�ن اهل التورات بتوراهتم و ب�ن أهل إلحنج
بقرآنم. )مفید، محمد بن محمد، مصنفات، 611؛ همو، ارشــاد، 35/1؛ مجلسی، محمد باقر، 

بحاراالنوار، 145/40(
2. فاسألوین قبل أن تفقدوین فوالذی نفیس بیده ل تسألوین عن یشءفیما بینکم وب�ن الساعة ول 
عن فئة هتدی مئة وتضل مئة ال أنبأتکم بناعقها وقائدها و ســائقها ومناخ رکابا وحمط رحاهلا و 

من یقتل من أهلها قتال ومن میوت مهنم موتا. )نهج البالغة، خ 93(
3. ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهلل، االستیعاب، 462/2؛ ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، اسد الغابة، 
22/4؛ ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقة، 76؛ نقل از فیروز آبادی، فضائل الخمسة، 231 و 

232؛ شوشتری، قاضی نور اهلل، احقاق الحق وازهاق الباطل، 610/7 ـ 614.
کرده اند. که شیعه و سنی از او روایتهای متعددی نقل  4. یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ است 
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که  علــی؟ع؟، یعنــی فقــط امام علــی؟ع؟ توان چنیــن ادعایی را داشــت 

کند، آن هم پرســش از هر علم  فریاد برآورد و همگان را به پرســش دعوت 
کار باشد.1 شهودی و غیبی، بدون اینکه محدودیتی در 

بنابراین نحوۀ مطالبۀ امام از جهاتی چند جای تأمل دارد؛

اول: امــام بدون هیچ قید و شــرطی از همۀ مردم درخواســت ســؤال می کنــد تا ازهر چه 

می خواهند آزادانه بپرسند.

که البته از حیث  دوم: خطاب امام متوجه همۀ مردم از اقشــار مختلف جامعه اســت 

معلومات و فرهنگ متفاوت هستند.

کرده اند که هم بر اســتحکام  ســوم: امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســخن خویش را با قســم همــراه 

کــه پاســخ  ســخن آن حضــرت داللــت دارد وهــم بــه مخاطبــان اطمینــان می دهــد 

کرد. یافت خواهند  خویش را در

کــه در مردم انگیزه ای برای پرســیدن ایجاد  چهــارم: نــوع فراخوان امام به گونه ای اســت 

می کند.

گر خواســته باشــید ســؤال های  پنجــم: از همــه مهم تر اینکه با صراحت اعالم می دارد ا

گاهــی از امور  خــود را از امــور شــهودی هــم فراتر ببریــد، مانعی نــدارد، زیرا بــرای من آ

غیب آسان تر از امور شهودی است.

ششــم: دعــوت امــام فراخوانــی بین االدیانی اســت و همۀ پیــروان ادیان توحیــدی را در 

برمی گیرد.

که نه تنها عالم  گسترده است  که دایرۀ علوم امام آن قدر  با این توضیح معلوم می شود 
شــهود، بلکه عالم غیب و علوم مرتبط با هر دین توحیدی را در برمی گیرد و امام هیچ 

گون در این زمینه ها ندارند. گونا دغدغه ای از پرسش های 

پس با توجه به اطالق سخن امام علی؟ع؟، نمی توان برای قلمرو علم امام، محدودیت 

یخ الخلفاء، 170 و 171. 1. سیوطی، جالل الدین، تار
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که مرجعیت او مبتنی بر علم او اســت،  قائل شــد و این اســت امتیاز بارز امام شــیعه 

علمی که از ویژگی هایش الهی بودن است، آن هم با دامنه ای گسترده که در زمرۀ علوم 

کتسابی قرار نمی گیرد و با ابزار عادی نیز قابل اندازه گیری نیست. عادی و ا

4_  منابع علم امام از نگاه امام علی؟ع؟
با توجه به آنچه دربارۀ قلمرو علم امام بیان شد، این سؤال مطرح می شود که منشأ این 

علوم گســتردۀ امام کجا اســت و چگونه حاصل شــده اســت؟ دراین باره قباًل مطالبی 

کلــی بیــان شــد، اما در این قســمت به صورت مصداقی، منشــأ و سرچشــمه های علم 

امام در سخنان امام علی؟ع؟ نمایانده می شود.

 4_ 1_ قرآن

در اینکــه بخــش قابل توجهــی از علــم امام را معــارف و علوم قرآن کریم شــکل می دهد 

کریــم در ذیــل آیۀ 43 ســورۀ رعد،1 روایاتی از شــیعه و ســّنی  تردیــدی نیســت. در قــرآن 

کــه مــراد از »َمن عنــده علم الکتــاب« را امام علــی؟ع؟ دانســته اند. منابع و  نقــل شــده 

کرم؟ص؟ و اصحاب  مجامع فریقین هم دراین باره روایات و حکایات فراوانی از پیامبر ا

کــه امام علی؟ع؟ بیــش از همۀ صحابــه، از قرآن  کی از آن اســت  کــه حا نقــل کرده انــد 

گاه بودند؛ آن حضرت را مفّســر قرآن دانســته اند؛ از او به عنوان مؤســس علوم قرآن یاد  آ
کس به فنون قرآن پس از رسول خدا؟ص؟ دانسته اند.2 گاه تر از هر  نموده اند و ایشان را آ

گفتار خود امام علی؟ع؟ دراین باره اســت.  اما آنچه در این جســتار موردتوجه اســت، 

کرده و  گاهی خود معرفی  امام علی؟ع؟ قرآن را به عنوان یکی از سرچشــمه ها و منابع آ

که یار آن )قرآن( گشــتم،  دربــارۀ ارتبــاط و همراهی اش با قرآن می فرماید: »از آن هنگام 
از آن جدا نبودم«.3

> ا�ب د� علم الك�ت كم وم�ن ��ن �ن �ي �ن� و�ب �ي دا �ب ه�ي اهلل سث ى �ب ل ك�ن روا ل��ت مرسلا �ت �ن ك�ن �ي ول ال�ن �ت 1. >و�ي
کتچی، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل امام علی؟ع؟، علوم قرآنی وحدیث. 2. پا

ذی یّتبع و أّن الکتاب لمعی، ما فارقته مذصحبته. )نهج البالغه، خ 122(
ّ
3. و اهلل جئتها أّنی للمحق ال
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که فرمود: کرم؟ص؟ دربارۀ آن حضرت است  کالم پیامبر ا این سخن عین 

علی با قرآن است و قرآن با علی است، علی و قرآن از هم جدا نمی شوند 
تا بر حوض )کوثر( بر من وارد شوند.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ درجایی می فرمایند:

بــه خدا قســم از من پیرامــون هیچ چیزی ســؤال نکردید، مگر اینکه پاســختان دادم. از 

کامل دارم  گاهی  کتاب خدا، به خدا ســوگند آیه ای نیست مگر اینکه آ من بپرســید از 
که در شب نازل شده یا در روز.2

و نیز می فرمایند:

نازل نشده بر رسول خدا؟ص؟ آیه ای از قرآن مگر اینکه برای من می خواند، 

برایــم امال می کرد و به خط خویش می نوشــتم، بــه من می آموخت تأویل و 

تفســیر، ناســخ و منســوخ و محکم و متشــابه آن را. از خداوند درخواست 

کــه فهــم آن آیــه را بــه من بدهــد، پس فرامــوش نمی کردم آیــه ای از  می کــرد 

کتــاب خداونــد را، و آنچــه آن حضــرت برای مــن امال می کرد، می نوشــتم 

کــه خداونــد از حالل از حالل و حــرام به من  و فرونمی گذاشــتم چیــزی را 
آموخت.3

کم نیشــابوری، المســتدرک  1. عــیلي مــع القــرآن والقرآن مع عیلي لن یفترقا حیت یردا عیّل احلوض. )حا
علی الصحیحین، 134/3(

2. فو اهّلل ل تسألوین عن یشئ یکون ایل یوم القیمة ألّ حدثتکم به. و سلوین عن کتاب اهّلل، فو اهّلل 
مــا مــن آیــة أل و أنا أعلم أبلیل نزلت أم بهنارأم یف ســهل أم یف جبل. )ابن حجر عســقالنی، فتح 

الباری، 599/8؛ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر، 35/1(
ّ فکتبهتا  3. مــا نزلــت عــیل رســول اهّلل )صــیلي اهّلل علیه و آلــه( آیة من القــرآن أل أقرأنهیا و أمالها عــیلي
 

ّ
یلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و حممکها و متشابها و دعا اهّلل عّز و جل میني تأو

ّ
ّطي و عل بن

ّ فکتبته و ما ترک شیئا   و ل علما أماله عیلي
ّ

میني فهمها مفا نسیت آیه من کتاب اهّلل عّزوجل
ّ
أن یعل

 مــن حالل و حرام. )أبن ســعد، محمد، الطبقات الکبــری، 101/2؛ ابن عبد 
ّ

مــه اهّلل عّزوجــل
ّ
عل

البر، االستیعاب،343؛ خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، 46(
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آن حضرت در فرازی از نهج البالغه، ائمه؟مهع؟ را تجسم آیات الهی دانسته و می فرماید:

نیکوترین آیات قرآن در شأن آن ها است )مصداق آیات الهی اند( و آن ها 
گنجینه های خداوند رحمان اند.1

همچنین ایشان را بهترین ظرف معارف قرآن معرفی می کنند:

عتــرت پیغمبرتان در میان شــما اســت، آنــان زمامداران حق، پیشــوایان 

دیــن و زبان هــای صدق انــد، آن هــا را در بهتریــن جایگاه قرآنــی که دارند 
ید.2 فرود آور

که جایگاه قرآنی ائمه؟مهع؟ ویژه است، یعنی این خانواده،  گفتار روشن می شود  از این 

گنجینه های معارف قرآنی خداوند رحمان هســتند و هیچ گاه از قرآن جدایی نداشته 

گرفته انــد. بنابرایــن  و قــرآن را از معلــم اول آن، رســول خــدا؟ص؟، بــا تمــام زوایایــش فرا

کریم با هیچ کس قابل مقایســه نیســتند،  گاهــی به تمام ابعــاد قرآن  اهل بیــت؟مهع؟ در آ

کسی را  که آن حضرت در فرازی دیگر از سخن خویش فرمود: »از این امت  همان گونه 
با خاندان رسالت هم پایه نتوان پنداشت«.3

کــه تمامی   وقتــی از دانــش قرآنــی امامان ســخن بــه میان می آیــد ، برخی پنداشــته اند 

دانش ایشــان، در قرآن خالصه می شــود4؛ حال آنکه علوم و معارف قرآنی، تنها بخشی 

از اطالعــات آن هــا را تشــکیل می دهــد و ائمــه؟مهع؟ از علــوم دیگــری نیز بهــره دارند. در 

گفته اقامه می شود. ادامه، شواهدی برای این 

کنوز الّرمحن. )نهج البالغه، خ 154( کرامئ القرآن و هم  1. فهیم 
ســنة الصدق، فانزلوهم بأحســن منازل 

ْ
ل
َ
2. وبینکــم عتــره نبیکــم، وهم أزمــة احلق، وأعالم الدین، وأ

القرآن. )همان، خ 87(
3. ل یقاس بآل حممد أحد من هذه المة. )همان، خ 2(

که ائمه؟مهع؟ هــر آنچه دارند همه از قرآن اســت، زیــرا به همۀ زیــر وبم قرآن  4. بعضــی بــر ایــن باورنــد 
گاهی کامل به قرآن، ناشی از آموزش  گاهی کامل دارند، قرآن هم »تبیاٌن لکّل شئ« است واین آ آ
یخی علم  کرم؟ص؟ به آنها داده است. ر.ک: نادم، محمد حسن، تطور تار کاملی است که پیامبر ا

پیامبر وامام در اندیشه امامیه،131.
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4_ 2_ سنت پیامبر؟ص؟

کریــم، دانش های   امــام علــی؟ع؟ دومیــن منبــع علــم اهل بیــت؟ع؟ را عــالوه بــر قــرآن 

کرم؟ص؟ دانســته اند. آن حضرت یکی از علل تمایز خود نســبت به  گرفته از پیامبر ا فرا

که به سبب مالزمت با پیامبر تحقق  گیری علم از پیامبر؟ص؟ می دانند  دیگران را در فرا

کــرده اســت. امــام علی؟ع؟ ایــن مالزمت و نحــوۀ آموزش هــای نبــوی را این گونه  پیــدا 

توصیف می کنند:

کــه بر رســول خدا؟ص؟ شــب و روز وارد می شــدم، از او ســؤال  چنــان بــودم 

کت بودم آن حضرت خود شروع  می کردم و پاسخ می شنیدم، چنانچه سا

به ســخن می کرد، نازل نمی شــد آیه ای بر آن حضرت مگر اینکه برای من 

می خواند، تفســیر و تأویل آن را به من می آموخت، از خداوند درخواســت 

که آنچه را به من آموخته بود فراموشــم نشــود، پس فراموش نکردم  می کرد 

از حــالل و حــرام، امرونهــی، طاعت و معصیت ]هر آنچــه آموخته بودم[، 

دســت بر سینه ام می گذاشــت، می فرمود: »خداوندا ســینه اش را از علم، 

حکمت و نور اشــباع فرما« ســپس به من خبر می داد که خداوند دعایم را 
کرد.1 در حّقت مستجاب 

یش را چنین  درجایی دیگر، نحوۀ مالزمت و اطاعتشــان از رســول خدا؟ص؟ و علم آموز

1. مجلســی، محمــد باقــر، بحاراالنــوار، 273/36؛ نعمانــی، محمــد بن ابراهیــم، الغیبــة، 75؛ ابن 
یخ مدینةدمشــق، 385/62 و 386. در منابع روایی اهل ســّنت  کر، علی بن الحســن، تار عســا
گون از امام علی؟ع؟ آمده اســت.  گونا این حدیث و احادیث دیگری با همین مضمون از طرق 
ر.ک: موســوعة االمامة فی نصوص اهل الســنة، 195/16 ـ 206. کنت أدخل عیل رســول اهّلل لیال 
و نارا، فکنت أذا ســألته أجابین، و أن ســکتت أبتدأین، و ما نزلت علیه آیه أل قرأهتا، و علمت 
یلها و دعا اهّلل یل أن ل أنیس شــیئا علمین أیاه، مفا نســیته من حرام و حالل، و أمر  تفســیرها و تأو
هم امــأل قلبه علما و حمکا و 

ّ
و نــی، و طاعــة و معصیــة، و أّنــه وضع یــده عیل صدری و قال: »الل

 أّنه قد أســتجاب یل فیک«. در ســنن ترمذی، 642/5؛ 
ّ

نورا« مث قال یل: »أخبرین رىّب عّزوجل
عمــرو بــن هنــد از امام علی؟ع؟ نقل می کند که فرمود: کنت أذا ســألُت رســول اهّلل؟ص؟ أعطاین و 

أذا سکت أبتداین.
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شرح می دهند:

که از یک درخت رسته، و چون  من و رســول خدا؟ص؟ چون دو شــاخه ایم 
آرنج به بازو پیوسته.1

نیز می فرمایند:

بودنــد  حضــرت  آن  نگهــدار  ســّر  کــه  کســانی  پیامبــر؟ص؟  اصحــاب  از 

کــه من دمی معارض فرمان خدا و رســول خــدا نبودم و به جان  می داننــد 

کــه دلیران واپــس خزیدند و گام ها  خــود پیامبــر؟ص؟ را یــاری نمودم؛ آنجا 

برگردیدنــد، آن دلیــری و مردانگــی بود که خدا به من ارزانی کرده و رســول 

خدا جان ســپرد درحالی که ســرش در دامن من بود و نْفس او در کّف من 
روان شد... .2

کــه از ابتدا تــا انتهای عمر رســول  کیــد می کننــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن گفته هــا تأ

خــدا؟ص؟ بــا آن حضرت همراه و مصاحب بوده اند و ایــن همراهی، صرف مصاحبت 

عادی نبوده است، بلکه از جانب هردو با انگیزه دنبال می شد. امام علی؟ع؟ هدف 

و انگیزۀ طرفین را در فرازی از سخن خویش چنین بیان می کند:

و مــن در پــی او )پیامبــر؟ص؟( بودم، چنانکه شــتربچه در پی مــادر؛ هرروز 

ی آن  بــرای مــن از اخــالق خــود نشــانه ای برپــا می داشــت و مــرا بــه پیــرو
می گماشت.3

تشبیه امام بسیار ظریف و قابل توجه است. آن حضرت می خواهد بگوید نه پیامبر؟ص؟ 

کالّصنو و الّذراع من العضد )نهج البالغه، نامۀ 45( 1. و أنا من رسول اهّلل 
2.  و لقــد علــم املســتحفظون مــن أصحــاب حممــد )صــیل اهّلل علیــه و آلــه( أن مل أرّد عــیل اهّلل و ل 
ــیت تنکــص فهیــا األبطــال... و لقد 

ّ
 عــیل رســوله ســاعة قــّط و لقــد واســیته بنفــیس یف املواطــن ال

قبــض رســول اهّلل )صــیل اهّلل علیــه و آلــه( و إّن رأســه لعــیل صــدری و لقد ســالت نفســه یف کّف. 
)همان، خ 197(

قتداء به.   یوم من أخالقه علمــا و یأمرین باإل
ّ

3. و لقــد کنــت أّتبعــه إتبــاع الفصیل أثر أمه یرفع یف کل
)همان، خ 192(
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به عبث مرا همیشه همراه خود می برد و نه من بی جهت پیامبر؟ص؟ را دنبال می کردم؛ 

گیری علــم و معرفــت، پیامبر را دنبــال می کــردم و پیامبر؟ص؟ نیز  بلکــه مــن به قصــد فرا

به قصــد تعلیــم و تربیــت مــن مــرا بــا خــود همــراه می نمــود. بــدون تردید هرکــس بدون 

حــب و بغض هــای مذهبی، اندک توجهی به خصیصــۀ مالزمت امیرالمؤمنین؟ع؟ با 

که امام علی؟ع؟ در قیاس با دیگر  کرد  کرم؟ص؟ داشــته باشــد، تصدیق خواهد  پیامبر ا

گاه بوده است. صحابه، به سّنت رسول اهلل؟ص؟ آ

5_ نحوۀ علم آموزی امام از پیامبر؟ص؟
کرم؟ص؟ را بــه دو صورت بیــان کرده اند؛  یافــت علم از پیامبــر ا امــام علــی؟ع؟ نحــوۀ در

یکی به صورت عادی و دیگری به صورت غیرعادی.

کــه هرکــس به انــدازۀ اســتعداد،  گیــری علــم به صــورت عــادی، امــری اســت همگانــی  فرا

ــرد. امــام علــی؟ع؟ از ایــن نظــر  ــم بهــره ب
ّ
ــد از علــم و معل کوشــش خــود می توان تــالش و 

یــه نامــه  هــم در میــان اصحــاب فــردی ممتــاز بــوده اســت؛ ازاین جهــت وقتــی بــه معاو

کــرده و امتیــاز بهره منــدی از علــوم رســول اهلل؟ص؟ را  کیــد  می نویســند بــر ایــن نکتــه تأ

مختــص خــود می داننــد و موقعیــت علمــی خویــش نســبت بــه قــرآن و مســائل مربــوط 

بــه دیــن را مرهــون نزدیکی شــان بــه پیامبــر؟ص؟ می داننــد. حضــرت در بخشــی از آن 

نامــه می فرماینــد:

کــه  به راســتی که ممتازتریــن مــردم بــرای رهبــری ایــن امــت کســی اســت 

کنون نزدیک ترین کس به رســول خدا؟ص؟ ، داناترین کس به  درگذشــته و ا
کتاب خدا و فهیم ترین شما به دین خدا باشد.1

ک امامت را برتری  1. ابــن مزاحــم، نصــر، وقعة الصفین، 150. قابل توجه اینکه امام در ایــن نامه؛ مال
علمــی خــود در قرآن، در احکام دین ودرقرابت با رســول خدا بر دیگــران می داند: إّن أویل الّناس 
با من رســول اهّلل )صیل اهّلل علیه و آله( و أملها بالکتاب و أفقها  بأمر هذه األمة قدمیا و حدیثا أقر

یف الّدین... .
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5_ 1_  علم عادی از نگاه امام علی؟ع؟

امام علی؟ع؟دربارۀ علوم عادی، به منابع انســانی و عادی اشــاره می کنند و بعضی از 

گاهی هــای خــود را ناشــی از تجربه، تحقیــق و به کارگیری فکر و اندیشــه می دانند. آن  آ

که به فرزندانشان دارند، می فرمایند: حضرت دراین باره در وصیتی 

فرزنــدم! هرچنــد من به اندازۀ همۀ آنان که پیش از من بوده اند نزیســته ام، 

کارهایشــان نگریســته ام و در سرگذشتشــان اندیشــیده و آنچــه از  امــا در 

گاهی  آنــان مانــده را دیــده ام تــا چــون یکی از ایشــان گردیــده ام؛ بلکه بــا آ

که با نخســتین تا  گویی چنان اســت  کارهایشــان، به دســت آورده ام،  از 
پسینیان به سر برده ام.1

کــرده و  کــرم؟ص؟ نیــز درجایــی بــه قــدرت ذهنــی و خــرد امــام علی؟ع؟ اشــاره  پیامبــر ا

می فرمایند:

داناتریــن اصحــاب، علــی بــن ابی طالــب اســت، بــه علت داشــتن علم 
فراوان و دقت نظر در برداشت ها.2

5_ 2_  علم غیرعادی امام از نگاه امام علی؟ع؟

گیری علــم به صــورت غیرعــادی از جانــب پیامبر  کــه فرا نخســت بایــد توجــه داشــت 

کرم؟ص؟ چند ویژگی دارد: ا

گیــر نیســت؛ کســی می توانــد از ایــن علــم  _  اول: هماننــد علــم عــادی، همگانــی و فرا

کــه دارای ظرفیــت و جایگاه   کــه از آن بــه علــم القایــی یــاد می شــود  _ بهره مند گردد 

خاص باشد.

ْخَباِرِهْم َو ِســْرُت 
َ
ْرُت یِفي أ

َ
ْم َو َفّک ْعَماهِلِ

َ
ــْرُت ُعُمــَر َمْن َکاَن َقْبیِلي َفَقْد َنَظْرُت یِفي أ ُکــْن ُعّمِ

َ
ْ أ ي  َو ِإْن ملَ ْي  ُبــیَنيَ  ِإیّنِ

َ
1. أ

 آِخِرِهْم َفَعَرْفُت 
َ

ْم ِإیل هِلِ ّوَ
َ
ْرُت َمَع  أ ُموِرِهْم َقْد ُعّمِ

ُ
يَّ ِمْن أ

َ
ی ِإیل ا اْنهَتَ ي ِبَ یّنِ

َ
 َکأ

ْ
َحِدِهْم َبل

َ
یِفي آَثاِرِهْم َحیّتَ ُعْدُت َکأ

َکَدِرِه َو َنْفَعُه ِمْن َضَرِره ... )نهج البالغه، نامۀ 31( َصْفَو َذِلَك ِمْن 

یــد علمــه و دقایــق مســتنبطاته. )ابــن حجــر هیتمــی، الصواعــق  2. عاملهــم عــیلي بــن اىبي طالــب ملز
المحرقة،90؛ ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، اسد الغابة،10/4(
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یــخ، امــام علــی؟ع؟ از ایــن ظرفیــت و جایــگاه در حــد اعــالی آن  گواهــی تار دوم: بــه 

برخوردار بود.

سوم:این نوع آموزش، به امیرالمؤمنین؟ع؟اختصاص دارد و دیگر اصحاب از این نوع 

گر داشتند، در تراز امام علی؟ع؟ نبود. تعلیم بهره نداشتند، یا ا

حضرت امیر؟ع؟ در خطبۀ قاصعه در تأیید موارد ذکر شده می فرمایند:

شما از موقعیت و جایگاه من نسبت به رسول خدا به سبب خویشاوندی 
گاهیــد. در زمــان کودکــی مــرا در دامن خود  نزدیــک و مقــام مخصوصــم آ
کنارش می خواباند؛ بدنش  گرمی می فشــرد و  می نشــاند و در آغوشــش به 
را بــه بدنــم می چســباند و بــوی عطــر دل انگیزش را به مشــامم می رســاند 
و لقمــه را می جویــد و در دهانــم می گــذارد. هیــچ گاه دروغــی در گفتارم و 
گرفتند، خداوند  که پیامبر را از شــیر  خطایــی در رفتــارم ندید. از آن زمان 
ی ســاخت تــا شــبانه روز او را در طریــق  بزرگ تریــن فرشــته اش را مــالزم و
کــه در پی مادرش  کرامــت و اخــالق نیــک برانــد. من نیز هماننــد کودکی 
کریمانۀ خود  گام برمــی دارد به دنبال او می رفتم، هرروز روزنه ای از اخالق 
ی از خودش فرمان می داد. هرسال به غار حرا  برایم می گشود و مرا به پیرو
می رفت و مجاور آن می شد، من می دیدمش و جز من کسی نمی دیدش. 
کــه پیامبر خدا  در آن زمــان اســالم در هیــچ خانــه ای نیامــد جــز خانــه ای 
و خدیجــه در آن بودنــد و مــن ســومین آن هــا بودم. نــور وحی و رســالت را 
می دیدم و بوی پیامبری به مشامم می رسید. صدای ناله و فغان شیطان 
گفتم: »ای رسول خدا!  را هنگامی که وحی بر پیامبر فرود می آمد شنیدم، 
که از  این صدای ناله چیســت؟« فرمود: »این فریاد فغان شــیطان اســت 
گشت«. تو می شنوی آنچه را من می شنوم، و  اینکه پرســتیده شود ناامید 
می بینــی آنچــه را مــن می بینم، مگر اینکه نبی نیســتی؛ اما وزیر و یاور من 

ی.1 هستی و بر راه خیر می رو

صیصة. وضعــین یف حجره وأنا ولید،  یبة، واملنزلة احلن 1. وقــد علمــمت موضعی من رســول اهّلل بالقرابــة القر



227

له
 د

م ال
 ن 

 ب 
ید

تاک
 با 

م
ن

منی
من

 ال
امی

اه 
 نگ

ل از
اما

م 
عا

شبیه همین مضمون را ابن اثیر از زبان امیرالمؤمنین؟ع؟ این گونه می آورد:

گفتــم: »ای رســول خــدا! مــرا  پیامبــر می خواســت مــرا بــه یمــن بفرســتد، 
به ســوی یمــن برمی انگیزانی درحالی کــه از من قضاوت طلــب می کنند و 
گفت: »نزدیــک بیا!« پس نزدیک  گاهــی ندارم« پیامبر  من نســبت به آن آ
شــدم، با دســتش بر ســینه ام زد و آنگاه فرمود: »خداوندا! زبانش را استوار 
کن« ســپس به شــکافندۀ دانه ســوگند، هرگز در  گردان و قلبش را هدایت 

قضاوت بین مردم ازآن پس تردید نکردم.1

کرم؟ص؟ در  که پیامبــر ا ابــن ســعد این روایــت را به گونــه ای دیگــر آورده به این مضمــون 

پاســخ علــی؟ع؟ در حــق او این گونه دعا کردند: »خدایا قلبــش را هدایت کن و زبانش 
گردان«.2 را استوار 

کــه بعضــی از اصحاب  کــه از روایــات اســتفاده می شــود   تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 

یشــمین عرفــه. وکان میضــغ الیشء مث  میســین جســده، و یکنفــین یف فراشــه، و یضمــین إیل صــدره، و
یلقمنیــه، ومــا وجــد یل کذبــة یف قــول، ول خطلــة یف فعل، ولقد قــرن اهّلل به من لــدن أن کان فطیما 
یق املکارم، وحماســن أخالق العامل، لیله وناره، ولقدکنت  أعظم ملک من مالئکته، یســلک به طر
قتداء به، ولقد کان  یأمرین باإل أتبعــه إتبــاع الفصیــل أثر أمه، یرفع یل یف کل یوم مــن أخالقه علما، و
مع بیت واحد یومئذ یف اإلســالم غیر رســول اهّلل  اور یف کل ســنه براء، فأراه ول یراه غیری. ومل یج یج
یح النبوة. ولقد مسعت رنة الشــیطان ح�ن نزل  ه وأنا ثالهثا، أری نور الوحی والرســالة وأشــم ر وخدیج
الوحی علیه فقلت: یا رسول اهّلل ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشیطان قد أیس من عبادته. أنک تسمع 

یر، وأنک لعیل خیر. ما أمسع. وتری ما أری، أل إنک لســت بنیب، ولکنک لوز
1. بعثــین رســول اهّلل )صــیل اهّلل علیــه و آلــه( ایل الیمــن، فقلــت: یا رســول اهّلل )صیل اهّلل علیــه و آله( 
تبعثــین ایل الیمــن و یســألوین عــن القضاء و ل علم یل به، قــال أدن، فدنوت، فضرب بیده عیل 
ــذی فلق احلّبــة، و برأ النســمة، ما 

ّ
هــم ثّبــت لســانه واهــد قلبــه«، فلما و ال

ّ
صــدری، مث قــال: »الل

کم نیشابوری،  شککت یف قضاء ب�ن اثن�ن بعد. )ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، همان، 99/4؛ حا
المستدرک، 134/3؛ احمد حنبل، المسند، 83/1؛ ابی داوود طیالسی، المسند، 16/1 و 69؛ 
ابن حنبل، فضائل الصحابة، 581/2، 699، 716؛ به نقل ازمرعشی نجفی، موسوعة االمامة فی 

نصوص اهل السنة، 215/16 و 216(
2. ابــن ســعد، طبقــات الکبــری، 100/2. دربــارۀ اینکه رســول خــدا در حق امام علــی؟ع؟ مکرر دعا 

فرموده، ر.ک: مرعشی نجفی، همان، 223/16 ـ 228.
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پیامبر؟ص؟، مانند ســلمان فارســی و حذیفة بن یمان، نیز بهره ای از علوم القائی پیامبر 

گونی  گونا که بر امام علی؟ع؟ پیشی دارند و شواهد  داشته اند؛ اما هیچ کدام نگفته اند 
بر اعتراف ایشــان نسبت به برتری آن حضرت بر تمامی صحابه، وجود دارد.1

6_ علم غیب امام از نگاه امام علی؟ع؟
 علــم غیــب امام در همان قلمرو علم می گنجد و مطالب مربوط به هرکدام نســبت به 

کانون  دیگــری همپوشــانی دارد، امــا ازآن جهت که علم غیب به طور ویــژه و خاص در 

یم. گانه به آن می پرداز توجه ناقدین علم امام قرار دارد، جدا

بنــا بــر آنچــه گذشــت، بی تردید از نــگاه امام علــی؟ع؟، علم امــام از پشــتوانه ای الهی 

برخــوردار اســت؛ زیرا بــا اندک تأملــی در آنچه دربارۀ قلمــرو و تنوع وســیع معارف امام 

گیــری این همه معــارف متنــوع از طرق  بیــان شــد، ایــن نتیجــه حاصل می شــود که فرا

عــادی بــا توجه بــه محدودیت های زمانــی و امکانات معمولی میســر نیســت. ازاین رو 

امام علی؟ع؟ خود به این مســئلۀ مهم عنایت داشــته و به جنبۀ غیرعادی بودن علم 

که خداوند به اهل بیت؟مهع؟ نموده اســت، توجه می دهند. آن  امــام و عنایات ویژه ای 

حضرت درجایی می فرمایند:

که در علم فرورفتگانند نه ما؟ دروغ  که پندارند آن هایند  کســانی  کجایند 

می گوینــد و ســتم بــر مــا روا می دارند! خداوند مــا را برتر و آن هــا را فروتر قرار 

داده، بــه ما ارزانی داشــته و آن ها را محــروم کرده، ما را داخل در رحمت و 
کرده.2 عنایت خاص نموده و آن ها را خارج 

امــام علــی؟ع؟ در خطبه ای دیگر، وقتی خبری غیبــی را دربارۀ آینده بیان می کنند که 

1. ر.ک: ابــن ابــی الحدید، عبدالحمیدبن هبة اهلل، همان، 286/2 و 287؛ مجلســی، محمد باقر، 
همان، 325/43،  332-331.

ذین زعموا أنم الراسخون یف العلم دوننا، کذبا و بغیا علینا، أن رفعنا اهّلل و وضعهم، اعطانا 
ّ
2. أین ال

و حرمهــم و ادخلنا و اخرجهم. )نهج البالغه، خ 144(
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موجب تعجب یکی از اصحاب می شود، خطاب به او می فرمایند:

کــه از دارندۀ علم  کلبــی! ایــن علم غیب نیســت، علمی اســت  ای مــرد 

آموخته شــده. علم غیب، علم قیامت اســت، و آنچه خدا در گفتۀ خود 

< پس خدای سبحان می داند  اَ�هتِ ُم الّ�َ
ْ
َدُ� ِعل َه ِ��نْ

َ
�نَّ الّل بر شمرده است >اإِ

آنچــه در زهدان هــا اســت، از نر و ماده، زشــت و زیبا، جوانمــرد و بخیل، 

بدبخت و نیک بخت که هیزم آتش ســوزان اســت یا اهل بهشت و همراه 

کسی آن را نمی داند، و غیر  که جز خدا  با پیامبران. این است علم غیب 

که خداوند بــه پیامبرش آموخته و او مــرا یاد داد و  از این هــا علمی اســت 
گیرد، و دلم آن را در خود پذیرد.1 که سینه ام آن را فرا کرد  دعا 

دربــارۀ این فراز از ســخن امام نکته ای قابل تأمل وجــود دارد و آن اینکه مخاطبین امام 

ازنظــر ظرفیــت، متفاوت بودند و امام به ناچار باید با هرکســی به اندازۀ گنجایش فهم او 

سخن بگوید.

کــه اواًل: اصل ارتباط بــا غیب ممکن اســت؛ ثانیًا:  از ایــن پاســخ امــام معلوم می شــود 

که داشت از این نوع علم برخوردار شده بود.  پیامبر براثر استعداد و جایگاه معنوی ای 

کرده  ثالثًا: پیامبر ازآنچه خداوند در اختیارش قرار داده بود، امام علی؟ع؟را هم مطلع 

که همانند  بــود. رابعــًا: باید امام علی؟ع؟ هم مانند پیامبر خصوصیتی داشــته باشــد 

گر این ظرفیت در امام علی؟ع؟ نبود،  گیرد. خامسًا: ا پیامبر، ظرف معارف غیبی قرار 

پیامبر او را از این علم بهره مند نمی کرد.

که امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز مانند پیامبر علم غیب دارد. پس نتیجه چنین می شود 

که امــام علی؟ع؟ بــا توجه به شــرایط خــاص زمان و  البتــه نبایــد ازنظــر پنهــان داشــت 

م من ذي علــم و اّنا علم الغیب علم الســاعة و 
ّ
1. یــا أخــا کلــب، لیــس هو بعلــم غیب، و أّنا هــو تعل

در�ي  علم ما �ن�ي الار�ام و ما �ت �ث و �ي �ي ل العن رنّ �ن د� علم ال�ا�ه و �ي �نّ اهلل ��ن مــا عــّدده اهّلل بقولــه >اإ
مه اهّلل نبّیه 

ّ
< و ما سوي ذلک فعلم عل مو�ت ر�ن �ت

أ
�ي ا

أ
ا س �ب �ن در�ي �ن دا و ما �ت ك��ب عن ا �ت س ما �ن �ن �ن

فعلمنیه، و دعایلي بأن یعیه صدري و تظطم علیه جوارحي. )همان، خ 128(
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گیر و با صراحت برای همگان  ذهنیــت جامعــۀ روزگار خود بعضی حقایق را به طور فرا

کردن بســیاری از  بازگــو نکرده انــد، زیــرا بنــا بــه اعتــراف خــود آن حضرت، بــرای بازگــو 

گاهی های  حقایق، شــخص مستعدی یافت نمی شــد، به ویژه دربارۀ آنچه مربوط به آ

غیبی او بود. آن حضرت دراین باره، می فرماید:

گــر بگویــم و بشــنوید ]آنچه را از غیــب می دانم و شــما نمی دانید[ به لرزه  ا

که  یســمان در چاهی عمیق  یدن ر درمی آیید و دیگر بجای نمی آیید، لرز
پایان آن ناپیدا است.1

گاهی های خود از مسائل پنهانی می فرماید: آن حضرت همچنین دربارۀ عمق آ

کــه از کجا آمده و  کنم  گاه  گر بخواهم هر یک از شــما را آ بــه خدا ســوگند ا

کارتان چه خواهد شد، می توانم، اما می ترسم  ید و سرانجام  به کجا می رو
کنید و مرا از رسول خدا؟ص؟ برتر بدانید.2 که دربارۀ من غلو 

کم بر فضای ذهنی جامعۀ آن روز و یا ســطح  که جّو حا این ســخنان آشــکار می ســازد 
که امام؟ع؟ بتواند درباره  معلومات و ظرفیت بعضی مخاطبان به گونه ای نبوده است 
گویــد. البته ایــن فضــا در دوران دیگر  اطالعــات غیبــی خــود به آســانی با مردم ســخن 
ائمــه؟ع؟ هــم کم وبیــش وجود داشــت. بدین جهت امــام علی؟ع؟ گاه خطــاب به آن 

مردم می گفت:

گــر می دانســتید آنچــه را مــن می دانــم و واقعیــت آن هــا بر شــما پوشــیده  ا
کرده هــای خود  اســت، در ایــن هنــگام ســر بــه بیابــان می گذاشــتید و بــر 

می گریستید.3

بــمت أضطــراب األرشــیة یف الّطــوی البعیــده.  ــت عــیل مکنــون علــم لــو بــت بــه ل ضطر  1. بــل أندحمج
)همان، خ 5(

ه و مجیع شــأنه لفعلــت، و لکن أخاف أن  2. و اهّلل لــو شــئت أن أخبــر کل رجــل منکــم مبخرجه و موحلج
تکفروا یف برسول اهّلل صیل اهّلل علیه و آله. )همان، خ 175(

رجــمت إیل الصعدات تبکون عــیل أعمالکم.  3. و لــو تعلمــون مــا أعلــم مما طوی عنکــم غیبه، إذن حلن
)همان، خ 116(
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اما با توجه به همۀ این محدودیت ها، اخبار غیبی فراوانی از آن حضرت در نهج البالغه 

گزارش شــده اســت.1 امــام علی؟ع؟ در  و مجموعه هــای روایی دیگر از شــیعه و ســنی 

گاه  بعضــی مــوارد، اصحاب خاص خود را نســبت به سرنوشــت و نحوۀ شهادتشــان آ

می کرد. برای مثال به میثم تّمار می فرمود:

کثم و خالد بن مسعود را به قسمت هایی  تو، حجر بن عدی، محمد بن ا
از این درخت )نخل خرما( به دار می آویزند.2

کــه بعضــی از خــواص اصحــاب آن حضــرت را با ایــن ویژگی  بــر همیــن اســاس بــوده 
قــول  از  شــهادتش  نحــوۀ  از  کــه  هجــری  رشــید  ماننــد  می شــناختند؛  )غیب دانــی( 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا اطمینان خاطر خبر می داد3، و عّمار یاســر که نحوۀ شــهادتش را 
از آن حضرت شــنیده بود و در جنگ صفین از امام ســؤال می کرد که آیا وقت شهادتم 
رسیده یا نه؟4، و میثم تّمار که چگونگی شهادتش را از قول امام علی؟ع؟ بیان می کرد 

که امام علی؟ع؟ صادق است.5 کید می نمود  و تأ

 هرثمة بن سلیم6 می گوید:

کوفه همراه  با حضرت علی؟ع؟ پس از جنگ صفین هنگام برگشــت به 

ک از آن زمیــن برداشــت،  کربــال رســید و مقــداری خــا بــودم، بــه ســرزمین 

ک! بــر تــو بســیاری بــه  استشــمام نمــود و نمــازی خوانــد، فرمــود: »ای خــا

که بدون  کت می رســند، از تو در قیامت مردمی برانگیخته می شــوند  هال

حســاب الهی وارد بهشــت می شــوند«. هرســمة می گوید: »وقتی به منزل 

1. ر.ک: فاضــل مقــداد، اللوامع االلهیة، 343؛ مظفر، محمــد رضا، دالئل الصدق، 342/2ـ  344؛ 
طوسی، محمد بن الحسن، اختیار معرفة الرجال، 83.

2. همان،23، 77، 79، 83.
3. همان، 290، ش 131.
4. همان، 138، ش 56.

5. همان، 297، ش 139، 140.
6. از جنگجویان جبهۀ مقابل امام علی؟ع؟ در جنگ جمل است.
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که از شــیعیان امام علی؟ع؟ بــود با لحنی  برگشــتم، جریــان را با همســرم 

گفتم: ›مثل اینکه موالیت از غیب هم خبر دارد؟‹«  تمســخرآمیز این گونه 

یاد در  از ایــن جریــان ســالیانی گذشــت تــا اینکــه در زمان عبیــداهلل بــن ز

کربال بودم، در همان مکان امام حسین؟ع؟ را آمادۀ  میان لشگریان او در 

شهادت دیدم... آنگاه خدمت امام حسین؟ع؟ آمدم و جریان را آن گونه 

کــردم، و ازآنجا رو به بیابان  کــه از علی؟ع؟ دیده و شــنیده بودم بر او بازگو 
نهادم و رفتم.1

گرفتــه منحصــر  فرا از پیامبــر  آنچــه  امــام در  گاهی هــای غیبــی  آ کــه  گفتنــی اســت   

نمی شــود، بلکــه امــام عــالوه بــر علــوم میراثــی، از علــوم ربانــی نیــز بهره منــد اســت و ایــن 

همــان علــوم عنایتــی اســت. شــارح نهج البالغــة، ابــن میثــم بحرانــی، در ایــن مقــام 

ســخن دقیقــی دارد:

گفته، همه  که آنچــه را امیرالمؤمنین؟ع؟ از اخبار غیبی  این گونه نیســت 

که  گرچه این منزلت هم منزلتی واال است  را از پیامبر؟ص؟ شنیده باشد؛ ا

او لیاقت این اســرار الهی را یافته اســت، اما غیب دانی او ناشــی از ملکۀ 

کــه بــه این نفــس الهی ارزانی شــده اســت تا به وســیلۀ آن  خاصــی اســت 

کند؛ وگرنه چگونه امکان داشــت انســانی  کون احاطه پیدا  علم، بر عالم 

هزارهــزار باب از علم را در یک مناجــات بگنجاند؟! این علم فوق تصور 
است و با هیچ مقیاسی قابل سنجش نیست.2

یخ الخلفاء، 140 و 141؛ صدوق، محمد بن علی، التوحید، 109  کر، علی بن الحسن، تار 1. ابن عسا
و 368؛ شوشتری، قاضی نور اهلل، احقاق الحق و ازهاق الباطل، 87/8 - 181.

2. بحرانی، ابن میثم، شرح نهج البالغة،85-83/1.
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نتیجه گیری

کــه آیــا علــم امــام پیشــینه ای  هــدف ایــن جســتار آن بــود تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 

کالمــی داشــته اســت یــا نــه؟ و آیــا براثــر توســعۀ علــوم  یخــی از بــدو پیدایــش مســائل  تار

یــخ، تغییــری در ماهیــت علــم امــام رخ داده اســت یــا نــه؟ بــا مروری  اســالمی در بســتر تار

کــه ویژگی هــای علــم امــام در ســخنان آن  کوتــاه در ســخنان امــام علــی؟ع؟ معلــوم شــد 

گســترده تر از  گرفتــه بــود؛ قلمــرو علــم امــام فراتــر و  حضــرت به صراحــت موردتوجــه قــرار 

علــوم دیگــران دانســته شــده بــود؛ منابــع علــم امــام اعــم از میراثــی )عــادی و غیرعــادی( 

ــه علــم غیــب امــام نیــز به تفصیــل پرداختــه  ــود؛ ب ــی به تفصیــل بیــان شــده ب و غیرمیراث

شــده بــود.

همچنیــن آشــکار شــد که ماهیت بحــث دربارۀ علم امــام ثابت باقی مانــده و در گذر 

زمان براثر نگاه های متفاوت، بر عمق معرفتی مسئلۀ علم امام افزوده شده است.

که امروزه رایج است، منافی  که علم امام را با ویژگی هایی  یخی ای  یکرد تار بنابراین رو

کوشــیده شــیعیان معاصر را به علت  عصــر ائمه؟ع؟، اصحاب و متکلمان دانســته و 

مغایرت عقیده شــان با گذشــتگان، غالی قلمداد نماید، بی اســاس و مخالف مشــی 

کالمی امامان؟مهع؟ است.

گفتـه آورد، بازهـم از  یخـی از سـخن اصحـاب بـر ایـن  کـه بتـوان شـواهدی تار برفـرض 

مبنـای اسـتواری برخـوردار نیسـت؛ زیـرا بایـد سـخن غیـر معصـوم را بـر سـخن معصـوم 

و  اصحـاب  از  بعضـی  نظـر  یخـی،  تار مسـتندات  بعضـی  بـا  اینکـه  نـه  کـرد،  عرضـه 

کـه بـه ویژگی هایی  متکلمـان عقل گـرا را مقـدم بـر کالم امـام دانسـت و دیگـران را ازآن رو 

از اصحـاب نیسـت، در زمـرۀ  بـا نظـر بعضـی دیگـر  کـه مطابـق  امـام قائل انـد  در علـم 

گـر چنیـن باشـد، بایـد امـام علـی؟ع؟ و اصحـاب آن حضـرت را  کـرد! ا غالیـان قلمـداد 

نیـز در رأس غالیـان قـرار داد!
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 علم اإلمام في منظار أمير المؤمنين ؟ع؟ مع التأطيد على
 نهج البالغة )نقد  المالحظة التاريخية لعلم اإلمام(

محمد حسن نادم1  

الخالصة:

تعتبــر مســألة علم اإلمام منذ القــدم وإلى اليوم أحد التعاليــم االعتقادية ومقومات 
اإلمامة عند الشيعة. هذه المميزة التي كانت الزمة المرجعية الدينية لألئّمة اعتنى 
 
ً
بــه الرســول األكرم؟ص؟ في البداية، ومن بعــده األئمة؟مهع؟، وكذلك أصحابهم أيضا

على هذا األساس درسوا اإلمامة.

وقد انعكست أنظارهم وآراؤهم في المصادر الروائية، والتي منها نهج البالغة الذي 
يعد من المنابع األولوية لمعرفة الشيعة.

 حول علم اإلمام من وجهة نظر تاريخية ليثبتوا أن 
ً
لقد طرح عدة من الباحثين بحوثا

عقيدة الشــيعة اليوم تختلف عن عقيدة الشــيعة في الماضي، أي: في عصر حضور 
ة؟مهع؟؛ لذلك تروم هذه المقالة لدراسة مسألة علم اإلمام ومميزاتها من منظار  األئّمَ
أميــر المؤمنيــن؟مهع؟ مــع التأكيــد على ما فــي نهج البالغــة باعتباره من أقــدم التراث 
الحديثــي، ولتثبت اســتحكام وقوة علــم اإلمام، وتطرح أجوبة اســتداللية وتاريخية 

على الشبهات المذكورة.

المفردات األساسية: علم اإلمام، علم الغيب، مصادر علم اإلمام، أمير المؤمنين؟ع؟، 
نهج البالغة، الشبهات التاريخية.

Nadem185@yahoo.com .1. عضو الهيأة العلمية في جامعة األديان والمذاهب، مدير قسم معرفة التشيع
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Imam’s Knowledge from Imam Ali 
(PBUH)’s viewpoint, with an emphasis on

 Nahj al Balagha (Critiquing the Historical 
Approach to Imam’s Knowledge)

 Mohammad Hasan Nadem1

Abstract

The issue of Imam’s knowledge, as one of the doctrinal teachings 
and potencies of Shiite Imamate, has long been under the 
spotlight. Serving as a requirement for the religious authority 
of Imams, this trait was first considered by the prophet (PBUH) 
of Islam. Then, it was also the basis of investigating Imamate 
by Imams (PBUT) and their disciples. Their opinions and views 
have been mentioned in the traditional sources including Nahj 
al Balagha, as one of the first sources of Shiite knowledge. Some 
have posed several arguments with a historical approach to prove 
that the present Shiite beliefs in Imam’s knowledge are different 
from those of the past, that is, the time of Imams. Hence, the 
present research seeks to investigate Imam’s knowledge and 
its characteristics from the viewpoint of Imam Ali (PBUH). The 
investigation is conducted with an emphasis on Nahj al Balagha, 
which is one of the oldest legacies of tradition, both to emphasize 
the fundamental strength of Imam’s knowledge and to provide a 
documentary and historical answer to doubts cast in this regard.   

Keywords: Imam’s knowledge, knowledge of unseen, the sources 
of Imam’s knowledge, commander of the faithful, Nahj al Balagha, 
historical doubts     

1. Faculty member in the University of Religions and Denominations, the head of the 
Shiite Studies Department, Nadem185@yahoo.com
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