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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال هفتــــــم، شمـــــارۀ   21 
صفحــــــــــــــــــــــــــــه    7 _    34

ازدياد علم امام از منظر قرآن  

]محمد تقی ر رمحّمدر ز  1[

چکیده 

کـه در میـان احادیـث مربـوط بـه علـم امـام، مـورد  ازدیـاد علـم امـام، از مفاهیمـی اسـت 

کـه بـا اسـتناد  گرفتـه اسـت. هـدف ایـن نوشـتار آن اسـت  اهتمـام ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ قـرار 

آمـوزۀ ازدیـاد علـم امـام بـه آیـات قرآن، این باور حدیثی شـیعه را از قرآن اسـتخراج و به آن 

کوشـیده اسـت تـا بـا رویکـردی درون مذهبـی و بـا روش  اسـتحکام بخشـد. ایـن نوشـتار 

گـروه از آیـات، مسـتند  تحلیـل آیـات، »خانـوادۀ احادیـث ازدیـاد علـم امـام« را بـه پنـج 

کریـم بـر ازدیـاد علـم امـام  کـه هرچنـد در قـرآن  کنـد. حاصـل ایـن پژوهـه نشـان می دهـد 

تصریـح نشـده اسـت، امـا شـواهدی از قـرآن، ایـن بـاور حدیثـی را تأییـد می کنـد.

کلیدواژه  ها: امامت، شناخت امام، علم امام، ازدیاد، شب قدر.

یخ پذیرش )96/11/27(. یافت مقاله )95/11/12( تار یخ در * تار
)الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل تأخیــر در انتشــار ایــن دوفصلنامــه، تاریخ هــای دریافــت و پذیــرش 

یــخ درج شــده بــر روی جلــد همخوانــی نــدارد(. مقــاالت، بــا تار
1. دانش آموختۀ سطح سه تخصصی امامت از مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟مهع؟قم.

yareaemeh@gmail.com  
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مقدمه 
 ازدیـاد علـم امـام، از مسـائل قابـل توجـه در حـوزۀ علـم امـام اسـت. بـا مراجعـه بـه منابـع 
کیـد  کـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ نسـبت بـه ایـن مسـئله، توجـه و تأ حدیثـی شـیعه درمی یابیـم 
گیر و ژرف، پیرامون  داشـته اند. با بررسـی ابعاد وسـیع این مسـئله، ضرورت پژوهشـی فرا
آن را در یافتیم. اگرچه آثار بسیاری در حوزۀ علم امام از سوی دانشمندان شیعه تألیف 
 شـده اسـت، امـا پژوهشـی نظام منـد و نویـن، بـا رویکـرد قرآنـی، پیرامـون ازدیـاد علـم امام 
_ نـه بـه صـورت مشـتمل و نـه بـه صـورت مسـتقل _ مشـاهده نمی شـود و تنهـا در منابـع 
گـذرا در منابـع دیگـر، مطالبـی در ایـن زمینـه بیـان شـده اسـت. روایـی اولیـه و اشـاراتی 

مسـتند نشـدن ایـن بـاور حدیثـی بـه قـرآن کریم توسـط عالمان شـیعی، ورود مستشـرقان 
در پـردازش جزئیـات معـارف شـیعی و طـرح اتهـام دورمانـدن شـیعه از قـرآن در حـوزۀ 
اعتقـادات از سـوی سـلفیه و هم فکرانشـان، ضـرورت بیـان پشـتوانه های قرآنـی مسـئله 

را روشـن می سـازد. 

ایـن نوشـتار می کوشـد بـا یـک نـگاه درون مذهبی و بـا روش تحلیل آیـات، اصل مدعای 
کریـم، نـه تنهـا بـا  کـه قـرآن  ازدیـاد علـم امـام را بـه قـرآن مسـتند سـازد. بـه نظـر می رسـد 
افزایـش علـم امـام مخالفـت نکـرده، بلکـه در آیاتـی بـه ایـن مسـئله اشـاره داشـته و آن را 

کـرده اسـت. تأییـد 

کلیات و مفاهیم، ابتدا سـنت خداوند دربارۀ  برای رسـیدن به این نتیجه، پس از بیان 
اعطـای علـوم بـه حجت هـای پیشـین را بررسـی می کنیـم تـا چنان چه این سـنت دربارۀ 
آنـان بـه صـورت افزایشـی ثابـت باشـد، آن را دربـارۀ خاتم االنبیـاء و اوصیـاء ایشـان نیـز 
که به طور مسـتقیم از ازدیاد علم ائمۀ اطهار؟مهع؟  جاری بدانیم؛ سـپس به تحقیق آیاتی 

یـم تـا مطلـوب به اثبات برسـد. سـخن می گوینـد می پرداز

1_ مفاهیم و کلیات
1_ 1_ واژه شناسی ازدیاد، امام و علم

: بـه معنـاى نمـّو و افزایـش اسـت؛1 ایـن واژه، بیشـتر در مـواردی بـه 
ً
ْيـدا زاَد َیزيـُد زيـادًة و َز

1. ابن منظـور، محمـد بـن مکـرم، لسـان العـرب،  3/ 198؛ زبیـدی، محمدمرتضـی، تـاج العـروس،  4/ 
.482
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کـه شـیء افـزون، از جنـس شـیء موجـود باشـد.1 ایـن مـاده، در بسـیاری از  کار مـی رود 

کاربردهـای قرآنـی، دو مفعولـی اسـتعمال شـده اسـت؛ در مفعـول اول متکلـم قصد دارد 

بـه مخاطـب تفهیـم کنـد که چه کسـی افزایش داده شـده و در مفعـول دوم درصدد بیان 

که این واژه،  گفتنی اسـت  که چه صفت یا حالتی به او افزوده شـده اسـت.  این اسـت 

ظرفیـت به کارگیـری در مفاهیـم مثبـت، منفی و خنثی را داراسـت.2 

گونی به کار گرفته شـده اسـت، اما همگی در  امـام: واژۀ امـام، در لغـت بـرای معانـی گونا

یـک راسـتا بـوده و جامـع تمامـی آنها، معنای رهبر و پیشـوای هر گروه اسـت.3 متکلمان 

کـرم؟لص؟  گیـر در تمـام مسـائل دینـی و دنیایـی بـه نیابـت از پیامبـر ا آن را بـه ریاسـت فرا

تعریـف کرده انـد.4 در نوشـتار حاضـر، امامت عامه، که شـامل امامت پیامبران پیشـین 

اسـت، منظـور نیسـت، بلکـه سـخن راجـع بـه ازدیـاد علـم امامـان شـیعه و جانشـینان 

دوازده گانـۀ پیامبر اسـام؟لص؟ اسـت.

که به وراثت  کلی به دو نوع تقسـیم می شـود: علومی  علم امام: علم امام در یک تقسـیم 

کـه بیشـتر بـه صـورت نوشـتاری بـه سلسـلۀ  یافـت شـده،  از انبیـاء و اوصیـاء پیشـین در

کـه  اسـت  علومـی  دیگـر،  نـوع  می رسـد؛  دیگـری  از  پـس  یکـی  خداونـد،  حجت هـای 

امـام، آنهـا را بـدون واسـطه یـا بـه واسـطۀ فرشـتگان، لحظـه به لحظـه از خداونـد دریافت 

الًا<؛  �ب
ا �خَ

ّ
ل ْم �إِ

ُ
�ُدوك ْم ما �خ

ُ
ك �ي و� �خ ُ َر�ب ْو �خَ

َ
گاهـی شـیء افـزون، از جنـس دیگـری اسـت؛ ماننـد: >ل 1. البتـه 

گـر بـا شـما بیـرون آمـده بودنـد، جـز فسـاد بـراى شـما نمی افزودنـد؛ توبـه: 47؛ در ایـن آیـۀ شـریفه، بـا  ا
کـرده و همـراه ایشـان بـرای جهـاد خـارج  این کـه همراهـان پیامبـر اکرم؟لص؟کـه از ایشـان اطاعـت 
گـر منافقیـن، همـراه آنهـا خـارج شـوند، بـر آنـان تنهـا  شـدند، فسـادگر نیسـتند، ولـی آیـه می فرمایـد، ا

فسـاد می افزاینـد.
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص 385.

3. فراهیـدى، خلیـل بـن أحمـد، کتـاب العیـن، 8/ 428؛ ابن فـارس، احمـد، معجـم مقاییس اللغة، 
1/ 28؛ راغـب اصفهانـی، حسـین، همـان، ص 87.

4. مفیـد، محمـد بـن محمـد، النکـت االعتقادیـة، ص 39؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، الرسـائل 
العشـر، رسـالة فـي االعتقـادات، ص 103؛ ابن میثـم بحرانـی، میثـم بـن علـی، النجـاة فـي القیامـة، 
ص 41؛ فاضـل مقـداد، إرشـاد الطالبیـن، ص 325. پیرامـون اصطاح شناسـی امامـت، اختـاف 
اندکـی وجـود دارد؛ ر.ک: جمعـی از نویسـندگان ، امامت پژوهـی ، ص 41 - 57؛ ربانـی گلپایگانـی، 

علـی، امامـت در بینـش اسـامی، ص 23 - 33.  
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می کنـد.1 ایـن نوشـتار، پیرامـون نـوع دوم از علـوم امـام نگاشـته شـده اسـت.

1_2_ بررسی آماری آیات ازدیاد علم امام

کـه از ایـن تعـداد،  در راسـتای هـدف ایـن نوشـتار، بیـش از 430 آیـه از قـرآن بررسـی شـده 
به 85 آیه در متن حاضر اسـتناد شـده اسـت؛ به یازده آیه از آنها به طور غیرمسـتقیم )به 
واسـطۀ ازدیـاد علـم حجت هـای پیشـین( و بـه یـازده آیـه نیـز بـه طـور مسـتقل بـرای ازدیاد 

علم ائمۀ اطهار؟مهع؟ استشـهاد شـده اسـت.

کریـم می تـوان  گـروه از آیـات قـرآن  کلـی در مسـئلۀ ازدیـاد علـم امـام، بـه چهـار  بـه طـور 
بـر مطلـوب دارنـد و برخـی دیگـر، بـه  کـه برخـی از آنهـا داللـت روشـنی  کـرد  استشـهاد 

از:  گـروه عبارت انـد  نیـاز دارنـد؛ آن چهـار  تبییـن  و  توضیـح 

آیات ازدیاد علم حجج پیشین خداوند. . 1

کنندۀ امامت ائمۀ اطهار؟مهع؟.. 2 آیات اثبات 

آیات امر به دعا برای ازدیاد علم.. 3

آیات ازدیاد علم امام در شب قدر.. 4

کـه بـه نظـر نگارنـده،  کـه آیـات دیگـری نیـز بررسـی شـدند،2 ولـی از آن جـا  گفتـه نمانـد  نا

اسـتدالل به آنها با دشـواری هایی مواجه بود، در متن نوشـتار حاضر از ارائۀ بررسـی های 

بـه عمـل آمـده پیرامون آنهـا، خودداری شـد. 

2_ ازدیاد علم حجت های پیشین الهی در قرآن
گـر اثبـات کنیـم کـه سـنت خداونـد در نحـوۀ اعطـای علوم به حجت های پیشـین، به    ا

صورت افزایشـی بوده اسـت، و نیز این سـنت را تغییرناپذیر بدانیم، می توانیم این نظام 

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 135، ح 1؛ همـان، ص 139، ح 3؛ همـان، ص 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  325، ح 4 – 6؛ همـان، ص 318 و 325 - 328 و 468، ح 1 - 2؛ 
کافـی، 1/ 224 و 238 و 264؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 1/ 97؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، 

اإلرشـاد، 2/ 186. 
2. بقـره: 31 و 255؛ نسـاء: 113؛ انعـام: 75؛ ابراهیـم: 25؛ حـج: 45؛ نمـل: 40؛ دخـان: 32؛ احقـاف: 

4؛ مجادلـه: 11؛ علـق: 5.
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را دربـارۀ پیامبـر و اوصیـاء آن حضـرت جـاری دانسـته و این چنیـن ازدیـاد علم امـام را به 

اثبـات رسـانیم. ازایـن رو، ابتـدا بایـد بررسـی شـود کـه آیـا قـرآن، علـم حجت های پیشـین 

را افزایشـی معرفـی می کنـد یا خیر؟

2_ 1_ حضرت ابراهیم و ُعزیر؟امهس؟

ى َو لِك�خْ 
َ
ل َ اَل �ب َ ِم�خْ �ق وؤْ ْم �قُ

َ
 َو ل

ؤَ
اَل � َ َمْو�قَى �ق

ْ
�ي �ل ْح�يِ

�خَ �قُ ِ��خِىي َك�يْ
ؤَ
� ِ

ّ ُم َ��ب َر�ِه�ي ْ �ب اَل �إِ َ دخْ �ق >َو �إِ

ٍل  �بَ َ ى ُكّلِ �ب
َ
َعْل َعل ْ ّمَ ��ب

ُ َك �ث �يْ
َ
ل  �إِ

ُصْرُه�خَّ ِر �خَ �يْ
َع�قً ِم�خَ �لّطَ َ ْ��ب

ؤَ
� 

�خْ حخُ
اَل �خَ َ �ي �ق �بِ

ْ
ل �خَّ �قَ ْطَم�ؤِ ِل�يَ

ٌم<1 رخٌ َ�ِك�ي �ي ِ َه َعرخ
َ
�خَّ �لّل

ؤَ
ْم �

َ
 َو �ْعل

ً
ا َك َسْع�ي �خَ �ي �قِ

ؤْ
ا َ ّمَ �ْدُعُه�خَّ �ي

ُ  �ث
ً
ء� رخْ ُ ُه�خَّ �ب ِم�خْ

گفـت: پـروردگارا، بـه مـن نشـان ده، چگونـه  کـه ابراهیـم  کـن [ آن گاه  و ]یـاد 
مـردگان را زنـده می کنـی؟ فرمـود: مگـر ایمان نیـاورده اى؟ گفت: چـرا، ولی 
تـا دلـم آرامـش یابـد. فرمـود: پـس چهـار پرنـده برگیـر و آنهـا را پیـش خـود، 
کوهـی پـاره اى از آنهـا را قـرار ده؛ آن گاه آنهـا را فـرا  کـن؛ سـپس بـر هـر  ریـز ریـز 
کـه خداونـد توانـا و حکیـم  خـوان، شـتابان بـه سـوى تـو می آینـد، و بـدان 

اسـت.

زنده کـردن  تـا  از خداونـد می خواهـد  ابراهیـم؟س؟  آیـۀ شـریفه، حضـرت     طبـق ظاهـر 

بـرای  بلکـه  شـک،  دلیـل  بـه  نـه  درخواسـت  ایـن  بی گمـان  بنمایانـد.  او  بـه  را  مـردگان 

کـه بـا  کـه آیـا ایـن درخواسـت،  اطمینـان قلبـی بـوده اسـت؛ حـال سـخن در ایـن اسـت 

علـم پیشـین همـراه اسـت، بـه معنـای افزایـش علـم اسـت؟ چهـار احتمـال در معنـا و 

گفتـه شـده اسـت:2  تأویـل ایـن آیـه، 

کـه حضـرت ابراهیـم؟س؟ عالـم بـه  کـرده و گفتـه شـود  1. بـه ظهـور بـدوی آیـه بسـنده 

چگونگـی زنده کـردن مـردگان بودنـد، ولـی مرتبـه ای فراتـر از علـم خویش را طلـب کردند؛ 

در بعضـی اخبـار، بـه این احتمال اشـاره شـده اسـت.3 

2. بـه حضـرت ابراهیـم؟س؟ خبـر رسـیده بود کـه خداوند می خواهد از بیـن بندگان، 

1. بقره: 260.
2. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 12/ 64.

3. برای نمونه ر.ک: صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، 2/ 586.
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خلیلـی بـرای خـود برگیـرد و نشـانۀ آن خلیـل ایـن اسـت کـه خداونـد احیـاء مـردگان را به 

او می نمایانـد؛ بـه همیـن دلیـل، ارائـۀ احیـاء را از خداونـد خواسـت تـا اطمینـان قلبـی 

یابـد بـه این کـه خلیل منتخب خداوند، خود اوسـت. نقلـی از امام رضا؟ع؟ در مجلس 
مأمـون، بـه ایـن معنـا تصریـح دارد.1

3. نمـرود در منازعـه بـا حضـرت ابراهیـم؟س؟ اّدعـا کـرد، مـن کسـی هسـتم کـه اماتـه 

ُکشـت؛  کـرد و آزادی را  بـرای تحقـق ایـن اّدعـا، محبوسـی را آزاد  او  و احیـاء می کنـم؛ 

خـدای  بـه  روی  سـپس  نیسـت؛  احیـاء  کار،  ایـن  کـه  فرمودنـد  ابراهیـم؟س؟  حضـرت 

َمْو�قى < تـا نمـرود، حقیقـت احیـاء 
ْ
ْح�يِ �ل �خَ �قُ ِ��خِىي َك�يْ

ؤَ
� ِ

ّ کـرده و عرضـه داشـتند: >َ��ب مّنـان 

یابـد. را در

گونـه ای  گـر احیـاء مـردگان را، بـه  کـه ا کـرد  4. نمـرود حضـرت ابراهیـم؟س؟ را تهدیـد 
کـه بـا دو چشـم مـن قابـل مشـاهده باشـد، نشـان ندهـی، تـو را بـه قتـل خواهـم رسـاند، 
�ي <؛ یعنی  �بِ

ْ
ل �خَّ �قَ ْطَم�ؤِ ازایـن رو، حضـرت ابراهیـم؟ع؟ به خداوند متعال عرضه داشـت: >ِل�يَ

کـه نمـرود سـتمگر مـرا نمی کشـد.2 کنـم  تـا این کـه اطمینـان قلبـی پیـدا 

بر اساس دو احتمال اخیر، هیچ گونه ازدیاد علمی برای پیامبر خدا رخ نداده است؛ زیرا 
ک اعني و اسمعي یا جارة« است و هدف از این درخواست،  در حقیقت آیه از باب »إّیا
هدایت، اتمام حجت و یا رهایی از دست نمرود است؛ در نتیجه، آیه داللتی بر ازدیاد 
علم حضرت ابراهیم ندارد. اما بر اساس دو احتمال نخست که پشتوانۀ روایی نیز دارد، 
گر انسان به  که بنابر احتمال اول، ا به نظر می رسد طلب ارائه، طلب علم است؛ چرا
شیئی علم داشته باشد ولی به درجات باالی اطمینان قلبی نرسیده باشد، با دیدن 
اموات،  احیاء  روند  دیدن  با  می یابد.  افزایش  علمش  شیء،  آن  شکل گیری  فرآیند 
که سبب افزایش ایمان و اطمینان قلبی  برای حضرت ابراهیم؟س؟ نیز افزایش علم، 
ارائه  از  که اطمینان قلبی حاصل  کرد  می شود، حاصل شد. به راحتی می توان ادعا 
إرتقاء  علم،  افزایش  معنای  گاه  زیرا  می شود؛  محسوب  علم  افزایش  نیز،  مشاهده  و 
کیفی آن است؛ چراکه درجات علِم عالم به معلوِم، مانند مراتب شک، ظّن،  سطح 

1. همو، التوحید، ص 132.
2. مجلسی، محمدباقر، همان.
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گاه نیز افزایش علم به معنای توسعه  اطمینان، علم و یقین، واحد متفاوت می باشد؛ 
گسترۀ  گسترۀ علم عالم است. درخواست حضرت ابراهیم؟س؟ از نوع دوم نبود و  در 
علم ایشان افزایش نیافت؛ بلکه علم ایشان نسبت به چگونگی زنده کردن مردگان، به 
سطح باالتری ارتقاء یافته است؛ تعبیر خدای متعال از این امر، اطمینان قلبی است 

کیفی علم ایشان است. که همان ارتقاء 

کـه آیـه بـر افزایـش  ـت( نیـز می تـوان گفـت 
ّ
بـر اسـاس احتمـال دوم )اطمینـان بـه مقـام ُخل

علـم حضـرت ابراهیـم؟س؟ داللـت می کنـد؛ زیـرا بـا ارائـۀ احیـاء مـردگان، علـم نداشـتِن 
ـِت خویـش، بـه یقیـن تبدیـل شـد.

َّ
ایشـان بـه مقـام ُخل

از امـام کاظـم و امـام رضـا؟امهع؟ در تبییـن آیـۀ شـریفه چنیـن روایـت شـده اسـت: در قلب 
ِفـي  َیـاَدَة  الّزِ اهَّلِل  ِمـَن  َراَد 

َ
أ ـُه  ِکّنَ

َ
ل َو  َیِقیـٍن  ـی 

َ
َعل َکاَن  و »...  ابراهیـم شـک وجـود نداشـت 

َیِقیِنـِه «.1

ازدیـاد علـم  بـه معنـای  آیـه،  ارائـۀ إحیـاء و اطمینـان قلـب در  بـر این کـه طلـب  شـاهد 
طلـب  آیـه،  ابتـدای  در  کـه  اسـت  آن  می باشـد،  واقعـه  ایـن  در  ابراهیـم؟س؟  حضـرت 
حضـرت ابراهیـم؟س؟ آمـده اسـت و خداونـد متعال در پاسـخ، ایشـان را بـه انجام کاری 
بـه  <؛ سـپس 

ً
ا َسْع�ي َك  �خَ �ي �قِ

ؤْ
ا َ >�ي بـه مطلـوب خـود می رسـد:  آن،  انجـام  بـا  کـه  امـر می کنـد 

کـه علـم حضـرت ابراهیـم؟ع؟ می باشـد، اشـاره  نتیجـۀ ایـن درخواسـت و پاسـخش، 

ْم< و پیامبـر الهی نیز دانسـت. امام محمد 
َ
کـه بـا فعـل أمـر فرمـود: >َو �ْعل شـده اسـت؛ چرا

باقـر؟ع؟ بـا تأییـد ایـن معنـا، ذیـل حدیـث شـریفی فرمودنـد:

...ســـپس ابراهیـــم پرنـــدگان را بـــه اســـم صـــدا زد و آنـــان بافاصلـــه و بـــا 
�خَّ 

ؤَ
ُم2 �

َ
ْعل

ؤَ
ی آوردنـــد، »فقـــال ِإبراهیـــُم عنـــد ذلـــك >� ســـرعت بـــه ســـوی او رو

ٌر<.«3 ��ي �ق �ي ٍء 
َ �ث كّلِ  على  َه 

َ
�لّل

خـدا  از  او  ولـی  بـود،  اسـتوار  یقینـی  بـر  همـواره  او  و...  نداشـت  وجـود  شـک  ابراهیـم  قلـب  »در   .1
کلینـی،  247؛  المحاسـن، 1/  بـن محمـد،  احمـد  برقـی،  بیفزایـد.«  یقینـش  بـر  کـه  می خواسـت 

.399  /2 کافـی،  یعقـوب،  بـن  محمـد 
2. به صیغۀ متکلم وحده.

کـه خداونـد بـر هـر کاری تواناسـت.« عیاشـی، محمـد  3. »پـس ابراهیـم در آن هنـگام گفـت: دانسـتم 
بـن مسـعود، تفسـیر عّیاشـی، 1/ 143.
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کـه آیـه و روایت آن را بیـان می دارد، به معنای دانسـتن  البتـه علـم حضـرت ابراهیـم؟س؟ 

ابتدائـی نیسـت؛ زیـرا بـه ادلـۀ فـراوان، که پیش تر به برخی از آنها اشـاره شـد، آن حضرت 

کـه در حدیـث شـریف هـم  دچـار شـک نبودنـد. پـس منظـور از علـم مذکـور، همان طـور 

آمـده اسـت، ازدیـاد علـم و یقیـن حضرت ابراهیم؟س؟ اسـت.

کـه پشـتوانۀ روایـی نیـز دارنـد، بـر  نتیجـه این کـه آیـۀ شـریفه، طبـق دو احتمـاِل وجیه تـر، 

ازدیـاد علـم حضـرت ابراهیـم؟س؟ داللـت می کنـد.

شـبیه همیـن جریـان، بـرای ُعزیـر یـا همـان ارمیـا؟س؟ نیـز اتفـاق افتـاد؛ وی بـر مردگانـی 

گفت:1 چگونه خداوند اینان را زنده می کند؟!  کرد و از روی تعجب  از هم پاشیده عبور 

کـه  خداونـد متعـال وی را میرانـد و پـس از یکصـد سـال، بـا زنده کردنـش بـه او نشـان داد 

چگونـه مـردگان را زنـده خواهـد کرد:

ر< ��ي
ْ ٍء �قَ �ي

َ َه َعلى  ُكّلِ �ث
َ
�خَّ �لّل

ؤَ
ُم �

َ
ْعل

ؤَ
اَل � ُه �ق

َ
�خَ ل َّ �ي �بَ

ا �قَ ّمَ
َ
ل >�خَ

کـه  گاه شـدم  کـه مسـئله بـرای او روشـن شـد، گفـت: دیگـر آ پـس هنگامـی 
خداونـد بـر هـر چیـز تواناسـت.2

بـر علـم او نیـز ماننـد ابراهیـم؟س؟، پـس از روشـن شـدن چگونگـی احیـاء مـردگان، افـزوده 

شد. 

2_ 2_ حضرت یوسف؟س؟ 

ِلَك  َك�خ  �ِ �ي �خِ
ؤَ
� ِوَعاِء  ِم�خْ  َها  َ َر�ب �خْ �ْس�قَ ّمَ 

ُ �ث  �ِ �ي �خِ
ؤَ
� ِوَعاِء  َل  �بْ

�قَ ِهْم  ِ �ق ْوِع�يَ
ؤَ
ا �بِ  

ؤَ
��َ �بَ

>�خَ

ُع  ْر�خَ �خَ ُه 
َ
�لّل اَء  َ َ�ث �ي �خْ 

ؤَ
�  

َ
لّا �إِ َمِلِك 

ْ
�ل �خِ  ِد�ي �خِىي  اُه  َ �خ

ؤَ
�  

�خَ �خُ
ؤْ
ا َ ِل�ي َكا�خَ  َما  وُس�خَ  ِل�يُ ا  َ ِكْ��خ

ٌم<3 َعِل�ي ٍم 
ْ
ِعل �ي  دخِ ُكّلِ  ْو�قَ 

�خَ َو  اُء  َ �ث
�خَ َم�خْ  ا�قٍ  َ َدَ��ب

پـس ]یوسـف [ بـه ]بازرسـی [ بارهـاى آنـان، پیـش از بـار بـرادرش پرداخـت. 
آن گاه آن را از بـار بـرادرش ]بنیامیـن [ درآورد. این چنیـن مـا بـرای یوسـف 

1. قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 1/ 86؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 1/ 226؛ فتـال 
نیشـابورى، محمـد بـن احمـد، روضـة الواعظیـن، 1/ 14.

2. بقره: 259.
3. یوسف: 76.
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نمی توانسـت  پادشـاه،  آییـن  در  او  ]چرا کـه [  گرفتیـم؛  پیـش  در  چـاره ای 
کسـانی را  کنـد، مگـر این کـه خـدا بخواهـد. درجـات  بـرادرش را بازداشـت 
کـه بخواهیـم بـاال می بریـم و باالتـر از هـر صاحـب دانشـی، دانایـی هسـت.

بـر این کـه خداونـد در طـول زندگـی حضـرت یوسـف؟س؟  از قـرآن، داللـت دارد  آیاتـی 

کـرد1 و آن چـه باعـث شـد آن حضـرت در دنیـا بـه درجـات  علومـی را بـه ایشـان اعطـاء 

کـه خـدای منـان بـه ایشـان عطـا فرمـوده بـود.3  رفیـع2 نائـل شـوند، علومـی بـود 

کـه در خردسـالی  یافـت ایـن علـوم تدریجـی بـوده اسـت؛ چرا بـر اسـاس ظاهـر آیـات، در

یـا دیـد4 و پـس از افتـادن در چـاه، در تنگنـا و تنهائی چاه، جبرئیل با او سـخن گفت و  رؤ

از طـرف خداونـد مطالبـی را بـه او آموخـت؛5 سـپس در جوانی حکمـت و علم به او عطا 

شـد؛6 آن گاه در مراحـل دیگـر، برهـان پـروردگار بـه او ارائـه7 و تدبیـر حکومـت بـه او تعلیـم 

که او را به عنوان برده به پادشـاه مصر فروختند، دانش تأویل خواب در  شـد؛8 هنگامی 

گاه شـده بـود.10 از این کـه حضـرت یوسـف؟س؟ ایـن  اختیـار او نبـود9 اّمـا در زنـدان از آن آ

یافـت علـوم را پیموده اند، درمی یابیم که ایشـان همـواره ترفیع درجات  سـیر تدریجـی در

علمی داشـته اند.

1. مانند: غافر: 34؛ انعام: 89؛ یوسف: 6 و 21 - 22 و 24 و 101.
2. یوسف: 54 - 57 و 100.
3. یوسف: 24 و 37 و 55.

یـا بـرای انبیـاء عظـام، نوعـی وحـی و تعلیـم الهـی اسـت؛ زراره از امـام محمـد باقـر؟ع؟ روایـت  4. رؤ
کـه انبیـاء )در تلقـی وحـی و علـوم الهـی( پنـج نـوع هسـتند:... برخـی از آنـان در خـواب،  می کنـد 
خبـر داده می شـوند؛ مثـل یوسـف و ابراهیـم... ؛ ر.ک: صفـار، محمـد بن  حسـن، بصائـر الدرجات، 

 .369  /1
5. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عّیاشی، 2/ 170.

6. یوسف: 22.
7. یوسف: 24.
8. یوسف: 55.

9. یوسف: 6 و 21.
10. یوسف: 37.
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اُء<، ترفیـع درجـۀ علمی اسـت؛  َ �ث
ا�قٍ َم�خْ �خَ َ ُع َدَ��ب ْر�خَ بـه نظـر می رسـد، مـراد از آیـۀ شـریفۀ >�خَ

کـه بـه حضرت یوسـف؟س؟ عطا  شـاهد آن کـه، در آیـات قبـل، خداونـد علـوم متعـددی 

یـادی دارد اّما[  کـرده را مطـرح و ذیـل آن می فرمایـد: ]اگرچه حضرت یوسـف؟س؟ علوم ز

ٌم<؛ مرحـوم مجلسـی نیـز آیـه را این گونـه معنـا کرده انـد.1  ٍم َعِل�ي
ْ
�ي ِعل ْو�قَ ُكّلِ دخِ >َو �خَ

کـه بـر اسـاس دیدگاه مفسـران، قسـمت پایانی آیه بـه این نکته اشـاره دارد  گفتنـی اسـت 

ـٍم« شـامل خداونـد نمی شـود و منظـور از واژۀ »َعِلیـٌم« تنهـا خداونـد 
ْ
کـه عبـارت »ِذي ِعل

اسـت.2 بـر ایـن اسـاس، دانشـمندی ماننـد یوسـف؟س؟، در هـر رتبـه ای از علـم باشـد، 

یافـت رتبـۀ باالتـر، نیازمنـد خداونـد  بـرای در ٌم<  َعِل�ي ٍم 
ْ
ِعل �ي  ْو�قَ  ُكّلِ دخِ �خَ >َو  بنابـر قانـون 

پـروردگار  ناحیـۀ  از  افزایـش علـم  بـه  نیازمنـد  اسـت و سلسـلۀ حجـج خداونـد همـواره 

می باشـند.

حضـرت  علـم  الهـی،  علـوم  یافـت  در بـودِن  تدریجـی  بـه  توجـه  بـا  آن کـه،  نتیجـه 

یوسـف؟س؟، بـه عنـوان یکـی از حجـج و پیامبران الهی، از کودکی تا پادشـاهی در حال 

اسـت.  بـوده  افزایـش 

2_ 3_ حضرت موسی؟س؟
3>

ً
�� ْم�قَ ُ�سثْ ِ

ّ
ا ُعل َم�خِ ِمّمَ ِ

ّ
َعل �خْ �قُ

ؤَ
ى �

َ
ُعَك َعل �بِ

�قَّ
ؤَ
ُه ُموَ�� َهْل �

َ
اَل ل َ >�ق

کـه از آن چـه تعلیـم  کنـم بـا ایـن قـرار  گفـت، آیـا تـو را همراهـی  موسـی بـه او 
یافتـه اى، مـرا آمـوزش داده و رشـد دهـی؟

ضمـن  خداونـد  فرمـان  بـه  موسـی؟س؟،  حضـرت  اولوالعـزم،  پیامبـر  داسـتان،  ایـن  در 

مأموریتی، مطالبی را از خضر؟س؟ آموخت. سبب این مأموریت و تعلیم، یا این است 

کـه خداونـد فقـط می خواسـت علومـی را بـه واسـطۀ خضـر؟س؟ بـر علـوم ایشـان بیفزایـد، 

کـه عالم تـر از او روی زمیـن وجود نـدارد،4  یـا این کـه چـون حضـرت موسـی؟س؟ اندیشـید 

1. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، 66/ 155.
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 11/ 226؛ حیدری، کمال، یوسف الصدیق، ص 306.

کهف: 66.  .3
4. طبـق اندیشـۀ امامیـه، پیامبـران الهـی دارای مقـام عصمـت می باشـند؛ لـذا گمـان نشـود کـه )نعـوذ 
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کنـد.1 در صـورت نخسـت،  خداونـد خواسـت بدیـن طریـق اندیشـۀ ایشـان را تصحیـح 

گرچـه ایـن افزایـش بـه واسـطۀ یـک انسـان بـه وقـوع پیوسـته، امـا چـون بـه فرمـان خداوند  ا

بـوده و در فراینـدی فرابشـری تحقـق یافتـه اسـت، افزایـش علـم حضـرت موسـی؟س؟ از 

طـرف خداونـد محسـوب می شـود؛ از ایـن رو، آیـه بـر افزایش علـم حجت خداونـد داللت 

می کنـد. چنان چـه عامـل دوم، سـبب ایـن مأموریـت باشـد نیـز، علـِم ایـن پیامبـر الهـی 

در ایـن جریـان، افزایـش یافتـه اسـت؛ زیـرا بـا ایـن مأموریت، بر علم حضرت موسـی؟س؟ 

گاهی یافتـن بـه وجـود  کـه از خضـر؟س؟ آموخـت و هـم از جهـت آ هـم از جهـت علومـی 

انسـانی عالم تـر از خـودش، افـزوده شـد.

نتیجه آن که، قرآن افزایش علم حضرت موسی؟س؟ را نیز تأیید می کند.

2_ 4_ حضرت طالوت؟س؟  

ُه 
َ
ل و�خُ 

ُ
ك َ �ي ى 

�خَّ
ؤَ
� و� 

ُ
ال �ق  

ً
َمِلكا و�قَ 

ُ
طال ْم 

ُ
ك

َ
ل  َ َع�ث َ �ب  �ْ �قَ َه 

َ
�لّل �خَّ  �إِ ُهْم  �يُّ �بِ

�خَ ُهْم 
َ
ل اَل  �ق >َو 

َه 
َ
�خَّ �لّل اَل �إِ ماِل �ق

ْ
�قَ َسَع�قً ِم�خَ �ل وؤْ ُ ْم �ي

َ
ُ� َو ل ِك ِم�خْ

ْ
ُمل

ْ
ال َ��قُّ �بِ

ؤَ
ْح�خُ �

ا َو �خَ �خ �يْ
َ
ُك َعل

ْ
ُمل

ْ
�ل

اُء  َ�ث ُ� َم�خْ �ي
َ
ك

ْ
�قىي  ُمل وؤْ ُ ُه �ي

َ
ْ�ِم َو �لّل حبِ

ْ
ِم َو �ل

ْ
ِعل

ْ
َْ�َط�قً �خِىي �ل �َدُه �ب ْم َو �خ

ُ
ك �يْ

َ
اُه َعل �ْصَط�خ

ٌم<2 َعل�ي و�ِسٌع  ُه 
َ
�لّل َو 

شـما  فرمانروایـی  بـه  را  طالـوت  خـدا  گفـت،  آنـان  بـه  پیغمبرشـان  و 
برانگیخـت. گفتنـد: چگونـه او بـر مـا فرمانروایـی کنـد، درحالی که مـا از او 
یـادى نـدارد. گفـت: خداونـد طالـوت را بـر شـما  شایسـته تریم، و او ثـروت ز
که  کس  گسترۀ او را در دانش و جسم فزونی داد؛ و خداوند به هر  برگزید و 
بخواهـد، ملـك خویـش را خواهـد داد؛ و خـدا وسـعت بخش و داناسـت.

که خداوند طالوت؟س؟ را در علم و قدرت جسمانی،  این آیه به صراحت بیان می کند 

بـاهَّلل( حضـرت موسـی؟س؟ بـا ایـن اندیشـه دچـار غـرور و تکبـر شـده و بـه ورطـۀ گنـاه افتادنـد؛ بلکـه 
اندیشـۀ ایشـان بـه حسـب واقـع بـود؛ چرا کـه ایشـان حجـت الهی بـر روی زمیـن بودند و قاعدتـًا نباید 
داناتـر از ایشـان بـر روی زمیـن بـوده باشـد. روشـن اسـت کـه در ایـن اندیشـه، هیچ گونه تکبـری وجود 

ندارد.
1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 2/ 37.

2. بقره: 247. 
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فزونی داد. اثبات افزایش علم طالوت؟س؟، به چهار مقدمه نیازمند است:

کاربرد واژۀ ازدیاد را در افزایش شیء موجود دانستیم. أ( پیش تر 

کـه ایـن واژه، دومفعولـی اسـت و متکلـم قصـد دارد بـا مفعـول اول  ب( نیـز اشـاره شـد 

کـه چـه  کنـد، چـه کسـی افزایـش داده شـده و بـا مفعـول دوم بگویـد  بـه مخاطـب تفهیـم 

چیـزی بـر آن شـخص، افـزوده شـده اسـت.

کرده اند؛1  گسـتراندن، و توسـعه دادن معنا  ج( لغت شناسـان واژۀ »بسـط« را نشـر دادن، 
»بسـطة« نیـز کـه از همـان ریشـه اسـت، به معنای »گسـتره« می باشـد.2

د( در ایـن فقـره از آیـۀ شـریفه، فاعـل فعـل »زاد« خداونـد اسـت و مفعـول آن طالـوت؟س؟ 

بـه  متعلـق  یـا  »بسـطة«3  بـه  متعلـق  العلـم«  »فـي  و  دوم   بـه 
ٌ

مفعول »بسـطة«  می باشـد؛ 

بـرای »بسـطة« اسـت. محـذوف4 و صفـت 

گسـترۀ  در نتیجـه، فعـل »زاد« و دو مفعـوِل آن، این چنیـن ترجمـه می شـود: »خداونـد 

دانـش و قـدرت جسـمی طالـوت را فزونـی بخشـید.«

عالمـان امامیـه5 و حتـی دیگـر مذاهـب،6 ایـن آیـه را دلیـِل برتـری و فزونـِی علـم و قـدرت 

حضـرت طالـوت؟س؟ نسـبت به بنی اسـرائیل معنا کرده اند؛ این تبییـن، کامًا صحیح 

اسـت؛ اّمـا داللـت دیگـر ایـن آیـه، افزایـش علم حضـرت طالـوت؟س؟ می باشـد؛ یعنی با 

توجـه بـه مقدمـات پیش گفتـه، آیـه بیـان مـی دارد کـه خداوند متعال گسـترۀ علم ایشـان 

گسـتره ای از علـم برخـوردار بوده انـد و  را افزایـش داده اسـت. حضـرت طالـوت؟س؟ از 

1. راغـب اصفهانـی، حسـین، مفـردات، ص 123؛ مصطفـوى، حسـن، التحقیـق فـي کلمـات القـرآن 
الکریـم، 1/ 269.

2. ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس اللغة، 1/ 247.
3. دعاس حمیدان، قاسم، اعراب القرآن الکریم، 1/ 104.

یـش، محیی الدیـن، اعـراب القـرآن و بیانـه، 1/ 368 ؛ صافـی، محمـود، الجـدول فـي اعـراب  4. درو
القـرآن، 2/ 526.

کراجکـی، محمـد بـن علـی، التعجـب مـن أغـاط  5. مفیـد، محمـد بـن محمـد، اإلرشـاد، 1/ 194 ؛ 
العامـة، ص 73.

6. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، 1/ 507.
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کـه خداونـد  گسـترۀ علـم ایشـان را افـزوده اسـت. دقـت شـود  کـه  خداونـد خبـر می دهـد 

کـه بـاز هـم بـا توجـه بـه این کـه  می توانسـت این طـور بفرمایـد: »و زاده علمـًا و جسـمًا«، 

»زاد« افزایش شـيِء موجود )علم( اسـت، داللت بر افزایش علم ایشـان می کرد؛ اّما خود 

کـه حضـرت طالـوت؟ع؟ از یـک  علـم را مفعـول دوم قـرار نـداد؛ ازایـن رو روشـن می شـود 

گسـتره  که خداونِد واسـِع علیم، بر آن  گسـترۀ علمی برخوردار بوده اند و آیه خبر می دهد 

کـه آیـه داللـت بـر فضیلـت حضـرت طالـوت؟ع؟ بـر  افـزوده اسـت. درنتیجـه همان گونـه 

بنـی اسـرائیل دارد، بـر افزایـش گسـترۀ علمـِی ایشـان نیـز داللـت دارد.

کـه یکـی از اشـارات پایان یافتـن آیـه بـا بیـان »وسـعت دهنده و علیـم  گفـت  شـاید بتـوان 

کـه وسـعت علمـی اعطاء شـده بـه طالـوت؟ع؟، از ناحیـۀ  بـودن خداونـد« ایـن اسـت 

کسـی اسـت کـه وسـعت دهنده و عاِلـم مطلـق اسـت؛ ایـن نشـان می دهد کـه خداوند بر 

گفـت ایـن آیـه نیـز، ماننـد آیـات  گسـترۀ علمـی طالـوت؟ع؟ افـزوده اسـت. پـس می تـوان 

قبـل، بـر ازدیـاد علـم انبیـاء و اوصیـاء ایشـان؟مهع؟ داللـت می کنـد.

کـه خداونـد علـم حجـت خـود  گرچـه محـال عقلـی نیسـت  کـه ا تـا این جـا روشـن شـد 

کنـد، امـا از مجمـوع آیـات پیش گفتـه و نیـز  را بـا همـۀ وسـعتش،1 یک بـاره بـه او اعطـاء 

کـرده اسـت؛  کـه خداونـد بـه روش دیگـری عمـل  روایـات،2 این چنیـن اسـتفاده می شـود 

کـه بـه واسـطۀ آن، شـرط علـم در حجـت تحقـق می یابـد را بـه  یعنـی بخشـی از علـوم 

گـذارده و در  کـه نیـاز فعلـی بـه آن نیسـت را وا کـرده و باقیمانـدۀ آن،  حجـت خـود عطـا 

کنـون هیـچ سـند تاریخـی یـا دلیـل عقلـی،  گـذر زمـان، علـم او را افزایـش داده اسـت؛ تـا 

کـرده  مبنـی بـر این کـه پیامبـر یـا امامـی همـۀ علـوم دوران مسـئولیتش را به یکبـاره تلّقـی 

گـون و متنـوع اسـت؛ ایـن مـوارد، از جملـۀ آنهاسـت: علـوم مـورد  گونا 1. علـوم حجـت خداونـد بسـیار 
نیـاز فعلـی؛ علومـی کـه در آینـده مـورد نیاز واقع خواهد شـد؛ علومی که فعلیـت در نیازمندی به آن 
مطـرح نیسـت یـا اساسـًا نیازمنـدی در آن مطـرح نبـوده و داشـتن آن، ِصرفـًا مقـام و فضیلت اسـت؛ 
علومـی کـه از بـاب حجیـت بـر خلـق نیاز نیسـت، بلکه جـزء نیازمندی های خود حجـت و مربوط 

بـه رابطـۀ بیـن خود او و خداسـت.
2. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 250؛ ابـن شـعبه حرانـی، حسـن بـن علـی، تحـف العقـول، 

ص 441.
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باشـد1 نیافتیـم، امـا بـرای عکـس آن، ادلـۀ فراوانی وجود دارد. بنابرایـن می توان گفت که 

سـنت الهـی پیرامـون اعطـاء علـم بـه سلسـلۀ انبیـاء و اوصیـاء پیشـین، بر ازدیـاد علم بنا 

شـده اسـت.

2_ 5_ ارتباط ازدیاد علم حجج پیشین با ازدیاد علم امام

گذشـته دسـت یافتیـم. حـال  از آیـات پیشـین، بـه سـنت ازدیـاد علـم انبیـاء و اوصیـاء 

کـرد؛  اقامـه  او؟مهع؟  اوصیـاء  و  خاتم االنبیـاء  در  سـنت  ایـن  تغییـر  بـر  دلیلـی  نمی تـوان 

گذشـته بـوده و آخریـن آنـان اسـت و سـنت الهـی  کـرم؟لص؟ از سلسـلۀ انبیـاء  پیامبـر ا

کـرده و عـوض نشـده اسـت. تغییـر ایـن سـنت نیازمنـد دلیـل  دربـارۀ ایشـان ادامـه پیـدا 

اسـت؛ حـال آن کـه، نـه تنهـا دلیلـی بـر آن وجـود نـدارد، بلکه در آیـات بسـیاری، تبدیل و 

تحویـل سـنت اهَّلل2 بـه صـورت عمومـی نفـی شـده و در آیاتـی دیگر، تغییر سـنت خداوند 

دربـارۀ رسـول اهَّلل؟لص؟ بـه صـورت ویـژه ، نفـی شـده اسـت.3 بنابرایـن همـان نظـام در 

خاتم االنبیـاء و اوصیـاء ایشـان جریـان داشـته و علـوم ایشـان نیـز فراینـد افزایشـی را طـی 

می کنـد.

3_ آیات ویژۀ ازدیاد علم ائمۀ اطهار؟مهع؟ 

3_ 1_ آیات اثبات کنندۀ امامت ائمۀ اطهار؟مهع؟ 

یـخ، بـه واسـطۀ آیاتـی از قـرآن ماننـد، آیـۀ »اولـی االمـر«4 و آیـۀ  عالمـان شـیعی در طـول تار

1. ایـن کـه قـرآن دربـارۀ حضـرت آدم؟ع؟ فرمـود: »خداونـد تمامی أسـماء را بـه او آموخت« )بقـره: 31(، 
بـدان معنـا نیسـت کـه همـۀ علـوم را بـه او آمـوزش داد و هیـچ علمـی باقـی نمانـد که بـه او نیاموخته 
گون )ر.ک: بحرانی، هاشـم بن سـلیمان، البرهان، 1/ 164  گونا که اواًل، دانسـتن أسـماء  باشـد؛ چرا
و 3/ 345( همـۀ علـم نیسـت؛ ثانیـًا، از 73 حـرف اسـم اعظـم، تنهـا 25 حـرف را بـه او آموخـت 
گـر حضـرت آدم؟ع؟ همـۀ علـوم را بـدون  )کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/ 230(؛ ثالثـًا، ا
کم وکاسـت آموختـه بـود، از همـۀ انبیـاء و اوصیاء افضل بود، درحالی که چنین نیسـت )مجلسـی، 

محمدباقـر، بحـار األنـوار، 26/ 267 و 297 و 319(.
2. فاطر: 43؛ أحزاب: 62.

3. إسراء: 77؛ أحقاف: 9.
4. نساء: 59.
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بـه  کـرده و آن را  بـر امامـت و افتـراض طاعـت ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ اسـتدالل  »صادقیـن«1 

اثبـات می رسـاندند. امـا آیـا می تـوان از ایـن آیـات بـرای اثبـات ازدیـاد علـم امـام نیـز بهـره 

گرفـت؟

کـه در مـواردی پرسـش هایی بـرای  استشـهاد بـه ایـن آیـات، نیازمنـد اثبـات ایـن اسـت 

امـام پیـش آیـد کـه ایشـان پاسـخ آن را در علـوم موجـود خـود نیابـد و منتظـر رسـیدن علـم 

حـادث شـود. هرچنـد در بسـیاری از پرسـش ها چنیـن فرضـی امکان نـدارد، اّمـا روایاتی 

شـاهد بـر امـکان، بلکـه وقوع چنیـن رخدادی وجـود دارد؛2 به ویژه آن کـه ائمۀ اطهار؟مهع؟ 

خـود بنیان گـذار ازدیـاد علـم امـام در روایـات بوده انـد. ایـن بنیان گـذاری ارتبـاط دائمـی 

کـه امـام می توانـد در هـر حادثـۀ  امـام و خداونـد را تثبیـت می کنـد و نشـانگر آن اسـت 

کنـد.  یافـت  تـازه ای، علـم مـورد نیـاز را از خداونـد در

کـه بـه نظـر می رسـد در آیاتـی ماننـد آیـۀ شـریفۀ »اولـی  بعـد از ایـن مقدمـه، بیـان می کنیـم 

بـه  امـر  و حالتـی،  زمانـی، مکانـی  اطـاق  قالـب  در  آیـۀ »صادقیـن«، خداونـد  و  االمـر« 

اطاعت و بودِن با امام فرموده و هیچ زمان، مکان یا حالتی را از این دو حکم، استثناء 

نکـرده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه الزمـۀ چنیـن امـری، ضـرورت ازدیـاد علم امـام در 

کـه امـام در مـواردی،  گـر بـه اسـتناد روایـات پذیرفتیـم  حـوادث جدیـد اسـت؛3 بنابرایـن ا

نیازمنـد علـم حـادث از سـوی خداوند متعال اسـت، الزمۀ اطاعـت و معیت به صورت 

کـردن و یـا اتخـاذ موضـع امـام، متوقـف بـر ازدیـاد  کـه در ایـن مـوارد، امـر  مطلـق آن اسـت 

کـردن یـا  علـم ایشـان اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت، در بعضـی مـوارد، علـِم الزم بـرای امـر 

اتخـاِذ موضـع، در بیـن علـوم موجـود امـام نباشـد، یـا حتـی موجـود باشـد ولـی امـام بـه هر 

1. توبه: 119.
317 و 396 و  235 و 310 و 316 -  الدرجـات، ص 234 -  بـن حسـن، بصائـر  2. صفـار، محمـد 
442 و 451؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 398؛ صـدوق، محمد بـن علی، عیون أخبار 
الرضـا؟ع؟، 1/ 214؛ همـو، خصـال، 2/ 528؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، اإلختصـاص، ص 310؛ 

طوسـی، محمـد بـن حسـن، األمالـي، ص 408.
کـه چنیـن الزمـه ای از آیـات یـاد شـده بـه روشـنی فهمیـده نمی شـود و در  گفتنـی اسـت، از آن جـا   .3

ـن« نمی باشـد، پذیـرش ایـن اسـتدالل دشـوار می شـود.  اصطـاح علـم اصـول »الزم بّیِ
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دلیلـی نخواهـد، یـا نبایـد از علوم موجود اسـتفاده کند؛ در این حالـت، امام منتظر علم 

افـزون می مانـد.1 در نتیجـه می تـوان گفـت که چنین آیاتی، با توجه بـه مقدمه ای که ذکر 

شـد، شـاهدی بـر ضـرورت ازدیـاد علـم امـام می باشـند.

ازدياد علم امام در رخدادهای جديد جامعه: هم چنین طبق آیاتی، خداوند متعال مردم را در 

رخدادهای جدید _ که ممکن است تا قیامت برای جامعۀ اسامی پیش آید _ 2 و مسائلی 

که برای آنان معضلی پدید آید،4 به اهل بیت؟مهع؟  که بر سر آن اختاف دارند3 و مواردی 

ارجاع5 و به حکم ایشان در این موارد، به نحو مطلق حجیت داده است. 

گاهـی  کـه الزمـۀ چنیـن حجیتـی، افزایـش علـم امـام اسـت؛ توضیـح این کـه،  معتقدیـم 

که حکم آن در علوم موجوِد نزد امام وجود  پیشامدها، از سنخ قضایای حقیقیه است 

گاه وقایـع، از سـنخ قضایـای خارجیـه اسـت، ولـی علـم آن در بیـن علـوم موجـوِد  دارد؛ 

امـام یافـت می شـود. امـا گاهـی علـم یـک قضیـۀ خارجیـه یـا تطبیـق قضیۀ حقیقیـه، در 

گـر وجـود دارد، بـه هـر دلیلـی، امـام نمی خواهـد یـا نبایـد از  علـم موجـود امـام نیسـت، یـا ا

کنـد و دربـارۀ آن قضیـه، بـه علـم جدیـد از سـوی خداونـد مّنـان، نیازمنـد  آن اسـتفاده 

اسـت. در ایـن صـورت تحقـق اطاعـت مردم از امام، متوقف بر حکـم امام و حکم امام، 

متوقـف بـر افزایـش علم ایشـان اسـت.

کـه تقریـر ایـن اسـتدالل، همسـان بـا آیـات پیش گفتـه  توجـه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت 

کـه آیـات پیشـین بـه مقـام افتـراض طاعـت و دسـتور امـام و عمل  اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت 

گـروه، بـه علـم و معرفـت مـردم نسـبت بـه راه برون رفت از  مؤمنـان مربـوط بودنـد، امـا ایـن 

1. منظـور از انتظـار، انتظـاِر زمـان خاصـی نیسـت، بلکه ممکن اسـت در کمتر از لحظـه ای، علم مورد 
نیـاز امـام بـرای اتخـاذ موضـع، بـه او برسـد و یـا در آخریـن شـب جمعـه یـا در شـب قـدر، علـم مـورد 

کرده باشـد.  یافـت  نیـاز را در
2. نساء: 83.
3. نحل: 64.

4. مانند: نحل: 43.
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  5. عیاشـی، محمـد بـن مسـعود، تفسـیر عیاشـی،  1/ 260 و 2/ 331؛ 

همـان، 1/ 210 - 212؛ مغربـی، نعمـان بـن محمـد، شـرح األخبـار،  1/ 119.
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مشـکات و حـوادث جامعـه و قضایایـی از ایـن قبیـل مربـوط اسـت.

نتیجـه آن کـه، ارجـاع بـه امـام در مـوارد آیـات یـاد شـده و وجـوب ترتیـب اثـر بـر نظـر امـام، 

مسـتلزم ضـرورت افزایـش علـم امـام اسـت. 

3_ 2_ أمر به دعا برای ازدیاد علم

یکـی از آیـات مـورد استشـهاد، بـرای ازدیاد علم امام، آیۀ شـریفۀ 114 سـورۀ طه می باشـد؛ 

خداونـد ذیـل این آیـه می فرماید:

>
ً
ما

ْ
ْد�خىي  ِعل ِ ِ �خ

ْل َ��بّ >... َو �قُ

....و بگو، پروردگارا! مرا از جهت علم، فزونی ده.

کـه کلمـۀ »ُقـْل« در آیـه، فعـل أمـر بـوده و ظهـور در     در ابتـدا تذکـر ایـن مطلـب الزم اسـت 
کـرم؟لص؟ واجـب اسـت که بـرای ازدیاد علـم خود دعا  وجـوب دارد؛ بنابرایـن بـر پیامبـر ا
کنـد، مگـر این کـه دلیلـی بـر رخصـت ترک، اقامه شـود که در ایـن صورت نیـز، دعا کردن 

ایشـان بـرای ازدیـاد علـم، مطلوب خداوند اسـت.

کـه در »طلـب ازدیـاد علـم از سـوی پیامبـر  گفـت  بـرای تبییـن استشـهاد آیـه ، می تـوان 
دارد: وجـود  احتمـال  چهـار  کـرم؟لص؟«  ا

گرامی، ازدیاد علم را برای خود طلب می کند.  پیامبر 

کرم، ازدیاد علم را برای ائمۀ پس از خود می خواهد.  پیامبر ا

 طلب برای هر دو جهت پیش گفته می باشد.

 اساسًا آیه اختصاص به پیامبر و امام ندارد و همۀ مخاطبان، مشمول آیه هستند.

بررسـی احتمـال اول: بنابـر ایـن احتمـال، آیـۀ شـریفه داللـت بـر ازدیـاد علـم امـام می کنـد؛ 

پیـش از بیـان اسـتدالل، ذکـر سـه مقدمـه الزم اسـت:

کـرم؟لص؟ بـه نحـو مطلـق مسـتجاب اسـت،1 امـا لـزوم اسـتجابت  1( دعـای پیامبـر ا

کـــه خداونـــد دعـــای مؤمنیـــن را یقینـــًا بـــه اســـتجابت می رســـاند  1. در قـــرآن و احادیـــث وعـــده داده شـــده 
ایـــن صـــورت، دعـــای  65 و 471(؛ در  بـــن یعقـــوب، کافـــی، 2/  کلینـــی، محمـــد  )غافـــر: 60؛ 
کـــه اواًل، ایشـــان ســـرور و سرپرســـت  پیامبـــر؟لص؟ بـــه طریـــق أولـــی بـــه اســـتجابت خواهـــد رســـید؛ چرا
ـــرای اســـتجابت دعـــای ایشـــان  گنـــاه( ب مؤمنـــان اســـت. ثانیـــًا، معصـــوم اســـت و مانعـــی )از جهـــت 
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کـه در بیـن همـۀ دعاهـا، بـه  دعـای ایشـان بـرای ازدیـاد علـم، دو چنـدان اسـت؛ چرا

کریـم پیامبـرش را بـه  دعـا بـرای ازدیـاد علـم، امـر ویـژه شـده و محـال اسـت خداونـد 

دعـای ویـژه ای امـر کند و سـپس اسـتجابت نکنـد. عاوه بـر آن، در ادامۀ آیه، قیدی 

کـه بـر عـدم اسـتجابت، تضییـق و یـا توسـعه )ماننـد دعـای حضـرت  وجـود نـدارد 

کنـد. ابراهیـم(1 در مـورد دعـا داللـت 

2( ادلـه ای وجـود دارد کـه بـر وحدت نفس ائمۀ اطهار؟مهع؟ و نفس رسـول اکرم؟لص؟ 
داللـت می کند.2

3( در منابـع روایـی شـیعه3 و مباحـث امامـت کامـی،4 بـه اثبات رسـیده اسـت که 

کـــه  کنـــد و هـــم چیـــزی  وجـــود نـــدارد. ثالثـــًا، دارای علـــم ویـــژه اســـت؛ پـــس هـــم می دانـــد چگونـــه دعـــا 
مخالـــف مشـــیت خداونـــد یـــا صـــاح خویـــش باشـــد را نمی خواهـــد. رابعـــًا، یکـــی از راه هـــای تعییـــن 
گـــر دعـــای  سرپرســـت جامعـــۀ اســـامی و اثبـــات ادعـــای نبـــوت و امامـــت، اســـتجابت دعاســـت؛ ا
پیامبـــر؟لص؟ بـــه نحـــو مطلـــق بـــه اســـتجابت نرســـد، موجـــب تکذیـــب او در ادعـــای نبـــوت شـــده 
و ســـبب اغـــراء بـــه جهـــل می شـــود. خامســـًا، عـــدم اســـتجابت دعـــای پیامبـــر، رفته رفتـــه ســـبب 
ـــر،  ـــه ایـــن ام ک کنـــده می کنـــد  ی شـــده و جامعـــۀ اســـامی را از اطـــراف او پرا ـــدن مـــردم از و ی گردان رو

ســـبب اضمحـــال اســـام می شـــود. 
1. بقره: 126.

2. آل عمـران: 61؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، من ال یحضره الفقیـه، 2/ 613؛ میانی، علی، نفحات 
کـه مـراد از اتحـاد نفـس، اتحـاد جسـمانی نیسـت، بلکـه  گفتـه نمانـد  االزهـار، 5/ 113 - 135. نا

اتحـاد در ارواح، نفـوس، نـور، و طینـت قدسـیۀ آن بزرگـواران اسـت.
3. امـام صـادق؟ع؟ بـه یکـی از یـاران خـود می فرماینـد، تـا وقتـی کـه بنـده نداند هر فضیلتی کـه اولین 
مـا اهل بیـت دارد، آخریـن مـا نیـز آن را دارد، بـه حقیقـت ایمـان دسـت نیافته اسـت )مفید، محمد 
بـن محمـد، اإلختصـاص، ص 268(؛ نیـز ر.ک: صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 
269، ح 2؛ همـان، ص 373، ح 18؛ همـان، ص 395، ح 3؛ کلینـی، محمـد بـن یعقوب، کافی، 
کراجکـی،  1/ 270، ح 7؛ همـان، 1/ 291؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، همـان، ص 223 و 314؛ 
محمـد بـن علـی، الرسـالة العلوّیـة، ص 44؛ طوسـی، محمد بن حسـن، األمالـي، ص 504 - 505؛ 
همـو، مصبـاح المتهّجـد، 1/ 280؛ ابـن شـاذان، محمـد بـن احمد، مائة منقبـة، ص 18؛ هم چنین 
20 و 131؛ مجلسـی، محمدباقـر، بحـار  بـن سـلیمان، المحتضـر، ص 19 -  ر.ک: حلـی، حسـن 

األنـوار،  25/ 352 و 35/ 257.
219؛  الهـدی، ص 216 -  بـن یوسـف، األلفیـن، ص 295؛ بحرانـی، علـی، منـار  ـی، حسـن 

ّ
4. حل

مظفـر، محمدرضـا، عقائـد اإلمامیـة، ص 66؛ خـرازى، محسـن، بدایـة المعـارف، 2/ 11؛ میانـی، 
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هـر منزلتـی بـرای پیامبـر؟لص؟ ثابـت اسـت، بـرای امـاِم جانشـین او نیز ثابت اسـت، 

کـه بـه دلیل قطعـی خارج می شـود. مگـر چنـد منزلتـی 

کرد: بعد از این سه مقدمه، می توان استشهاد به این آیه را با چهار تقریر بیان 

تقریـر اول: بـا توجـه بـه مقدمـۀ پایانی، دعا برای ازدیاد علم، بر جانشـین پیامبر نیز واجب 
اسـت؛ هم چنیـن اسـتجابت آن نیـز از سـوی خداونـد حتمـی اسـت. عـاوه بـر آن، ادلـۀ 

خاصـی بـرای اسـتجابت دعـای امـام به نحـو مطلق، وجـود دارد.1

تقریـر دوم: چنان چـه ایـن آیـه، بـر ضـرورت ازدیـاد علـِم شـخص رسـول اهَّلل؟لص؟ داللـت 
داشـته باشـد، بـر ضـرورت ازدیـاد علـم امـام، بـه طریـق اولـی داللـت خواهد داشـت؛ زیرا 
وقتـی افزایـش علـم در افضـل ضـرورت داشـته باشـد، بی شـک در مفضـول، ضـرورت 

بیشـتری خواهـد داشـت.

همـۀ  بـرای  حاصـل شـود،  پیامبـر  بـرای  علمـی  ازدیـاد  هـر  احادیثـی،  بنابـر  سـوم:  تقریـر 

بـرای نفـس  بـر ایـن اسـاس، چنان چـه دعـای پیامبـر  نیـز حاصـل می شـود؛2  ائمـۀ؟مهع؟ 

افـزوده خواهـد شـد. نیـز  خویـش باشـد، خـواه و ناخـواه، علـم امـام 

تقریـر چهـارم: بنابـر ادلـۀ اتحـاد نفـس، بـا دعـا بـرای ازدیـاد علـم پیامبـر، علـم امـام نیـز کـه 

نفـس پیامبـر اسـت، افزایـش می یابـد.

نتیجـه آن کـه، بنابـر احتمـال اول، آیـۀ شـریفه بـر ازدیاد علم جانشـین و امام بعد از رسـول 
اهَّلل؟لص؟ تـا قیامـت، داللـت می کند.

بررسی احتمال دوم: این که طلب زیادت در آیه، تنها طلب ازدیاد علم برای جانشینان 

پیامبـر اعظـم؟لص؟ باشـد، مـورد تأییـد برخـی روایات اسـت؛ ایـن روایات، علـم پیامبر را 

یـادت علـم ائمه؟مهع؟  < را بـه ز
ً
ما

ْ
ْد�خىي  ِعل ِ ِ �خ

ْل َ��بّ
کامل تریـِن علـم انبیـاء معرفـی کـرده و >... �قُ

تفسـیر می کننـد.3 بنابـر ایـن احتمـال نیز، ازدیـاد علم امام به اثبات می رسـد.

علـی، تشـیید المراجعـات، 3/ 138؛ همـو، محاضـرات فـي االعتقـادات، 2/ 71؛ همو، مع االئمة 
الهـداة، ص 365.

1. مجلسی، محمدباقر، همان، 26/ 96.
2. صفار، محمد بن حسن، همان، 392 - 394.

کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر، ص 145.  .3
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بررسـی احتمـال سـوم: بـا توضیحـات پیشـین، چنان چـه ضـرورت دعـا و اسـتجابت آن 

بـرای هـر دو جهـت ذکـر شـده باشـد نیـز، آیـه بـر ضـرورت ازدیـاد علـم امـام داللـت دارد. 

بررسـی احتمال چهارم: در صورتی که همۀ مخاطبان، مشـمول حکم آیۀ شـریفه باشند، 

گرچـه دیگـر انسـان ها هم مشـمول حکـم مطلوبیـت دعا بـرای ازدیاد  کـه ا می تـوان گفـت 

یافـت و نیـز معلومـاِت مـورد نیـاز، تفاوت  علـم هسـتند، امـا در گسـترۀ علـوم، کیفیـت در

کـه بـر ایـن اسـاس، ائمـۀ  بسـیار بـا حجـت خداونـد دارنـد. در هـر حـال، شـکی نیسـت 

اطهـار؟مهع؟ نمونـۀ برتـر و مصـداق بـارز برای آیـه و ازدیاد علم الهی پس از رسـول اهَّلل؟لص؟ 

می باشـند.

خـارج  حاضـر  نوشـتار  عهـدۀ  از  پیش گفتـه  احتمـاالت  از  یکـی  تعییـن  آن کـه  نتیجـه 

اسـت، امـا بـر اسـاس هـر یـک از آنهـا، آیـۀ شـریفه، حقیقـت ازدیـاد علـم امـام را بـه اثبـات 

می رسـاند.

3_ 3_ ازدیاد علم امام در شب قدر

کریـم در آیاتـی از شـب قـدر سـخن می گویـد1 و از جملـه رخدادهـای ایـن شـب  قـرآن 

کـه  را نـزول قـرآن بـر قلـب مبـارک آخریـِن پیامبـران معرفـی می کنـد. اتفـاق مهـم دیگـری 

قـرآن،  نـزول  بر خـاف  نـزول  ایـن  اسـت.2  فرشـتگان  نـزول  می دهـد،  رخ  شـب  ایـن  در 

تـا قیامـت اسـتمرار خواهـد  کـرم؟لص؟ دارد،  کـه اختصـاص بـه دوران حضـور پیامبـر ا

حضـرت  آن  محضـر  بـه  قـدر  شـب  در  فرشـتگان  پیامبـر،  حیـات  زمـان  در  داشـت.3 

می رسـیدند و بعـد از ایشـان، فرشـتگان در ایـن شـب از سـوی خداونـد بـه پیشـگاه امـاِم 

هر زمان شـرفیاب می شـوند.4 بی شـک مأموریت آنان از سـوی خداوند، رسـاندِن پیامی 

1. دخان: 3 - 6؛ قدر.
2.  قدر: 4.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 4/ 157 - 158؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن ال یحضـره   .3
الفقیـه، 2/ 158؛ طبرسـی، فضـل بـن حسـن، مجمـع البیـان، 10/ 786؛ اسـترآبادى، علـی، تأویل 

اآلیـات الظاهـرة، ص 793؛ طباطبایـی، محمدحسـین، المیـزان، 20/ 331.
4. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 221 و 463؛ کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 

1/ 242 - 253 و 532 - 533.
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کـرم؟لص؟ نبوت و رسـالت پایان یافته اسـت. باید  وحیانـی نیسـت؛ زیـرا بعـد از پیامبـر ا

دیـد فرشـتگان در شـب قـدر، غیـر از قـرآن حامـل چـه پیامـی بـرای پیامبـر؟لص؟ بودنـد و 

بعـد از ایشـان چـه چیـزی را بـرای امـام می آوردنـد. 

کلـی و بـا عبـارت  کـه فرشـتگان بـه همـراه می آورنـد، بـه طـور  در سـورۀ قـدر، از چیـزی 

کـه فرشـتگان تمامـی امـور را از سـوی خداونـد  ْمٍر< یـاد می شـود؛ بدیـن معنـا 
ؤَ
>ِم�خ ُكّلِ �

َر�قُ  �خْ ُ ها �ي �ي خدمـت امـام تقدیـم می دارنـد. در سـورۀ دخـان بـه طـور اجمـال می فرمایـد: >�خ

بـه صـورت  یـا حکیمانـه  متقـن  و  اوامـر محکـم  قـدر،  یعنـی در شـب  ٍم<؛1  ْمٍر َ�ك�ي
ؤَ
� ُكّلُ 

هدفمنـد از یکدیگـر تفصیـل پیـدا می کننـد.

کـه  کـه در ایـن دو آیـه وجـود دارد، در روایـات تبییـن شـده اسـت؛ بـه ایـن بیـان  اجمالـی 

کـه بـه صـورت مجمـل از ناحیـۀ خداونـد نـزد امـام، موجـود  در ایـن شـب، حکـم اوامـری 

کـرده و دسـتور اجـرای آنهـا صـادر خواهـد شـد؛2 امـور دیگـری  بـوده اسـت، تفصیـل پیـدا 

که تدبیر خلق و شـئون مختلف آنها در طول سـال را در بر دارند؛ برخی امور  نیز هسـتند 

نیـز مربـوط بـه خـود امـام اسـت. امـام از سـوی خـدای متعـال مأمـور می شـود تـا در هر یک 
از ایـن مـوارد، تدابیـر خاصـی را بـه اجـرا درآورد.3

ئـق در طـول سـال می باشـد و در روایات   از جملـه امـوری کـه مربـوط بـه تدبیـر شـئون خا

به آنها اشـاره شـده اسـت، این موارد را می توان برشـمرد: خیر، شـّر، مرگ، حیات، بارش 

رفـاه در  ارزاق، بخشـش عبـاد، طاعـت، معصیـت،  یابـی حجـاج، والدت،  بار بـاران، 
ئـق مربوط می شـود.4 کـه بـه سـامان و نظـام خا زندگـی، تنگنـا در زندگـی و سـایر امـوری 

ایـن نوشـتار  از رسـالت  ُامـور ارسـالی خداونـد در شـب قـدر،  بـه تبییـن  ورود تفصیلـی 

که خداوند در این شـب ارسـال می کند،  که بدانیم پیامی  خارج اسـت؛ مهم آن اسـت 

1. دخان: 4.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 251.  .2

3. همان، 1/ 248.
4. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 220 - 225؛ قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 2/ 431؛ کلینی، 

محمـد بـن یعقـوب، همـان، 4/ 156 - 160؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، همـان، 2/ 158.
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کریـم از سـنخ علـم اسـت،1 انـزال  کـه در یـک نـگاه، قـرآن  از سـنخ علـم اسـت. از آن جـا 

کـه  کـرم؟لص؟ قلمـداد می شـود؛ امـا آیـا پیامـی  قـرآن در شـب قـدر، ازدیـاد علـم پیامبـر ا

کـه آنـان در شـب قـدر بـرای  فرشـتگان بـرای پیامبـر می آورنـد )غیـر از قـرآن( و نیـز پیامـی 

امـام هـر زمـان می آورنـد، علـم محسـوب می شـود تـا در نتیجـه، علـم امـام در شـب قـدر 

فزونـی یابـد؟

ئـق را نـزد امـام می آورنـد، بدون  ئـک امـور بنـدگان و مناسـبات بیـن خا هنگامـی کـه ما

شک خود این امور تکوینی را حاضر نمی کنند، بلکه علم آن را می آورند؛ به طور مثال، 

فـان شـخص بایـد در فـان روز بمیـرد یـا متولـد شـود یـا در فـان منطقـه بـه ایـن مقـدار 

بـاران ببـارد؛ یـا مثـًا خداونـد بـه امـام دسـتور می دهـد کـه در ایـن سـال، ایـن کار را انجام 

بـِده و ایـن کار را انجـام نـده تـا سـامان نظام آفرینش بر طبق اهداف ازپیش تعیین شـده، 

بـه پیـش رود. تمامـی ایـن مـوارد، علومـی اسـت که خـدا به امـام ارزانی مـی دارد .

بـا مراجعـه بـه روایـات، به راحتی درمی یابیم که آن چه خداوند در شـب قـدر بر امام نازل 

می فرمایـد، از سـنخ علـم اسـت؛2 مثـًا در حدیثـی، از سـورۀ قـدر بـه عنـوان »غایـت علـم 

کرده انـد3 و در برخـی روایـات، بـه علـم بـودِن آن تصریـح شـده اسـت.4  بـرای امـام« یـاد 

گفتگـوی شـخصی بـا امـام جـواد؟ع؟ اسـت، بارهـا از  گزارشـی از  کـه  در روایتـی طوالنـی 

که در شـب قدر بر امام نازل می شـود، به »علم« تعبیر شـده اسـت. در قسـمتی  حقایقی 

از ایـن روایـت، از آن حقایـق بـه »تفسـیر علوم اجمالی« تعبیـر5 و در ادامه، از آنها به »علم 

1. حمیرى، عبد اهَّلل، قرب اإلسناد، ص 5.
الدرجـات،  بصائـر  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،  314؛  المحاسـن، 2/  محمـد،  بـن  احمـد  برقـی،   .2
ص223 - 224 و 240 و 280 و 442؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 245 و 248 - 249 

و 251 و 385.
ـی 

َ
ـی َعل

َ
ـُة اهَّلِل َتَبـاَرَك َو َتَعال ُحّجَ

َ
َهـا ل

َ
ُجـوا َفـَو اهَّلِل ِإّن

ُ
َنـاُه َتْفل

ْ
ْنَزل

َ
ـا أ

َ
ـیَعِة! َخاِصُمـوا ِبُسـوَرِة ِإّن 3. »َیـا َمْعَشـَر الّشِ

ِمَنـا.« همـان، 1/ 249.
ْ
َغاَیـُة ِعل

َ
َهـا ل

َ
َدُة ِدیِنُکـْم َو ِإّن َسـّیِ

َ
َهـا ل

َ
ـِق َبْعـَد َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ َو ِإّن

ْ
َخل

ْ
ال

4. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 223.
َکاَن َو َما َسـَیُکوُن  ـَم َما َقْد 

ْ
 ِذْکـُرُه ِعل

َ
َمـُه اهَّلُل َجـّل

َ
ْعل

َ
ـی أ ـْم َیْهِبـْط َحّتَ

َ
ْسـِرَي ِبـِه ل

ُ
ـا أ ّمَ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ل

َ
 َرُسـول

َ
5. »ِإّن

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب،  َقـْدر.« 
ْ
ـِة ال

َ
ْیل

َ
ِتـي َتْفِسـیُرَها ِفـي ل

ْ
ِمـِه َذِلـَك ُجَمـًا َیأ

ْ
َکِثیـٌر ِمـْن ِعل َکاَن  َو 

همـان، 1/ 251 - 252.
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کـه مـا بـه دنبـال اثبـات  کـه نـص در مطلـوب اسـت؛ چرا حـادث و جدیـد« تعبیـر شـده1 

»علـم حـادث« بـرای امـام در شـب قـدر هسـتیم. 

کـه خداونـد در شـب قـدر بـرای امـام  گفـت، حقیقتـی  بـا تکیـه بـر ایـن شـواهد می تـوان 

کـه ایـن امـور بـرای  گونـی اسـت و در هـر شـب قـدری  گونا می فرسـتد، مشـتمل بـر علـوم 

امـام ارسـال می شـود، علـم امـام افزایـش می یابـد.

نتیجه گیری
کیـد احادیث امامیه قرار گرفته اسـت. نوشـتار حاضر کوشـیده  ازدیـاد علـم امـام مـورد تأ
اسـت تـا ایـن آمـوزۀ حدیثـی را بـه آیات قرآن مسـتند کرده و نتیجه بگیرد کـه نه تنها قرآن 

بـا افزایـش علـم امـام مخالفتی نکرده، بلکـه در آیاتی آن را تأیید کرده اسـت.

کـه سـنت الهـی در نظـام اعطـای علـم بـه انبیـاء  از آیـات قـرآن چنیـن اسـتفاده می شـود 
و اوصیـاء پیشـین، ازدیـاد علـم اسـت؛ بـر ایـن اسـاس و بـه ضمیمـۀ قانـوِن عـدم تغییـر 
کـرم؟لص؟ از سلسـلۀ  در سـنت خداونـد و نیـز بـا توجـه بـه جـدا و خـارج نبـودن پیامبـر ا

انبیـاء؟مهع؟، همیـن نظـام را در خاتم االنبیـاء و اوصیـاء ایشـان نیـز جـاری می دانیـم.

و  جدیـد  رویدادهـای  در  اسـامی  جامعـۀ  ارجـاع  آیـات  امامـت،  آیـات  هم چنیـن 

کـرم؟لص؟ به درخواسـت ازدیاد علم،  اختافـات بـه ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ و امـر شـدن پیامبر ا

بـر ازدیـاد علـم امـام می باشـند. شـواهد قرآنـی 

مجموعـۀ آیـات »لیلـة القـدر« از دیگـر آیاتـی هسـتند کـه بـر ازدیاد علم امـام داللـت دارند؛ 

بنابـر مفـاد ایـن آیـات، فرشـتگان در شـب قـدر از سـوی خداونـد بـر امـام نـازل می شـوند و 

کـه  همـۀ امـور طـول سـال را نـزد او می آورنـد. بنابـر داللـت عقـل و ارشـاد نقـل، حقیقتـی 

فرشـتگان در ایـن شـب بـرای امـام می آورنـد، از سـنخ علم اسـت؛ درنتیجه می تـوان ادعا 

کـرد کـه در ایـن شـب، علـم امـام از سـوی خداوند افزایـش می یابد و از آن جا که شـب قدر 

و فرود فرشتگان در آن، استمرار دارد، چنین افزایشی تا قیامت استمرار خواهد داشت.

 
َ

َکاَن َقـْد َعِلـَم، َقـال ُیْسـُر ِفیَمـا 
ْ
ْمـُر َو ال

َ ْ
: األ

َ
ـُم َمـا ُهـَو؟ َقـال

ْ
َقـْدِر ِعل

ْ
َیاِلـي ال

َ
ِتیـِه ِفـي ل

ْ
َکاَن َیأ ـِذي 

َّ
ـُت: َفال

ْ
1. »ُقل

 
َ

ِمـُروا ِبِکْتَماِنـِه َو ال
ُ
ا أ ا ِمّمَ

َ
: َهـذ

َ
ـٌم ِسـَوى َمـا َعِلُمـوا؟ َقـال

ْ
َقـْدِر ِعل

ْ
َیاِلـي ال

َ
ُهـْم ِفـي ل

َ
ـاِئُل: َفَمـا َیْحـُدُث ل الّسَ

 اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل.«  همـان، 1/ 252.
َّ

َت َعْنـُه ِإال
ْ
ل

َ
ـُم َتْفِسـیَر َمـا َسـأ

َ
َیْعل
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گرچـه در قـرآن کریـم بـر ازدیـاد علـم امـام تصریح نشـده اسـت، اما  نتیجـۀ نهایـی آن کـه، ا

مخالفتـی نیـز بـا آن نشـده و بلکـه گروهـی از آیات بـر آن صحه می گذارند. با اسـتناد این 

کـه حتـی جزئیـات اندیشـه های امامیـه را  کـرد  معرفـت حدیثـی بـه قـرآن، می تـوان اّدعـا 

می تـوان بـا قـرآن بـه اثبـات رسـانید. هم چنیـن ایـن حقیقـت به گونـه ای راه غلـو و تقصیر 

کـه بر این اسـاس، امام کسـی اسـت که همیشـه  در معرفـت امـام را مسـدود می کنـد؛ چرا

نیازمنـد خداونـد اسـت و از او درخواسـت دانـش می کنـد؛ از سـویی دیگـر، امـام دارای 

کـه همـواره بـا خداونـد مرتبـط اسـت و علـوم را از سرچمشـۀ ذات  مرتبـه ای بلنـد اسـت 

کـه  یافـت می کنـد. امامـت ایـن چنینـی، امامتـی ایسـتا نیسـت؛ بـه ایـن معنـا  ربوبـی در

یافـت کـرده و ارتباطـش بـا خداونـد منقطع شـده باشـد یـا خداوند،  یـک بسـتۀ علمـی در

گـذار کـرده و خـود بـه کنـاری رفتـه باشـد؛ بلکـه خداونـد همـواره علـم  جهـان را بـه امـام وا

ادارۀ جهـان را بـه حجتـش می رسـاند و فرمـان بـه اجـراء درآمـدن تدابیـر را بـرای او صـادر 

یافـت می کنـد؛ امـام، هـم در حـوزۀ  می کنـد و امـام بـا ایـن ارتبـاط، پیوسـته علـوم تـازه در

ادارۀ جهـان، پویـا، فعـال و مجـری تدابیـر الهـی اسـت و هـم در روابـط بیـن خـود و خـدا، 

همیشـه افق هـای تـازه ای را می شـکافد و بـه پیـش مـی رود. طـرح ایـن اندیشـه می توانـد 

حـوزۀ کلـی علـم امـام را تحت تأثیر خود قرار دهد و پژوهش های پیشـین در این زمینه را 

کند. بر اسـاس این اندیشـه، ضرورت دارد پژوهشـگران  تکمیل و یا نیازمند به بازنگری 

عرصـۀ امامـت، بـا عینـک »ازدیاد علم امام« مسـائل امامت _ شـامل: تعریـف، ضرورت 

امامـت در جامعـه، ُطـُرق تعییـن امـام، شـرایط و اوصـاف امـام و حتـی مباحـت امامـت 

خاصـه _ را مـورد بازنگـری و مداّقـه قـرار دهنـد؛ زیـرا بـه نظـر می رسـد بـا ایـن نگاه بتـوان در 

هـر یـک از مسـائل امامـت، طرحـی جدیـد درانداختـه و بـه حقائقـی نـو دسـت یافـت. در 

ایـن نوشـتار، ازدیـاد علـم امـام از منظـر قـرآن بررسـی شـد، امـا هم چنـان در حـوزۀ روایـاِت 

کـه برخـی از احادیـث ایـن حـوزه،  ایـن مسـئله، خـأ پژوهشـی احسـاس می شـود؛ چرا

در خـال ابـواب حدیثـِی دیگـر جـا مانـده و ابعـاد مختلـف آن نیـز از نگاه هـا دور مانـده 

اسـت. دسـتیابی بـه افق هـای پیـش رو، نیازمند تبیینـی جامع و صحیـح از روایات این 

مسـئله است. 
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ازدياد علم اإلمام في رؤية قرآنّية

محّمد تقي یارمحّمدیان1

الخالصة:

بين  األئمة؟مهع؟  من  اهتمام  كانت مورد  التي  المفاهيم  اإلمام؟ع؟ من  ازدياد علم  يعّد 
األحاديث التي ترتبط بعلم اإلمام؟ع؟. الغرض من هذا المقال هو استخراج هذه العقيدة 
 إلى مذهب ازدياد علم اإلمام؟ع؟ 

ً
الحديثّية للشيعة من القرآن الكريم واستحكامه، استنادا

في اآليات القرآنية. 

يسعى هذا المقال من خالل المنهج المذهبي الخاّص إلى تحليل اآليات، وتقسيم أخبار 
ازدياد علم اإلمام؟ع؟ إلى خمس طوائف. ونتيجة هذه الدراسة أّن ازدياد علم اإلمام وإن 
 أّن هناك الكثير من الشواهد القرآنية على هذه العقيدة الحديثّية.

ّ
لم يصّرح به في القرآن، إل

المفردات األساسية: اإلمامة، معرفة اإلمام، علم اإلمام، الزدياد، ليلة القدر.
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Ahlul-Bayt (AS) has been approved. The necessity of being an Oswah 

of divine authority is not its sensual and superficial existence. Except 

for the urgency of authority for the survival of the Earth that is a genetic 

need; other aspects of urgency are a dignity of the authority and its non-

obligatory duties.

Keywords: Divine Authority, Orator Authority, Divine Oswah, 

Interpretation of Religion, Heavenly Books, Survival of Earth, Imam.

The Enlightenment of the Knowledge of 
Imam from the Perspective of the Quran

 Mohammad Taghi Yarmohammadian 1

Abstract

Among the hadiths related to the science of the Imam, the enlightenment 
of Imam is one of the concepts which have been endorsed by all the 
Imams (AS). The present study seeks to extract and support this Shi’a 
hadith from the Qur’an by citing the teachings of the Enlightenment 
of the Imam to the verses of the Qur’an. In this regard, by analyzing 
the verses, “the family of hadiths of the Enlightenment of Imam” has 
been documented in groups. The tradition of the God in the granting 
of the sciences to the previous messengers has been examined, so long 
as this tradition about them is fixed in an incremental way, it is also 
hypothised to be true about Khatam-Al-Anbia and his family. Also, the 
verses directly referring to “The Enlightenment of the Imams (AS)” are 
also reviewed. The findings show that, although the Enlightenment of 
the Imams is not mentioned in the Quran, there is some evidence in 
Quran which confirms this hadith belief. Even the details of Imamiyya 
thoughts can be proved to be true by the Quran. The collection of the 
verses of “Laylat al-Qadr” refers to the enlightenment of Imam; the 
angels are sent down to the Imam by the God in the night of Qadr, 
and they enlighten the Imam from the Lord, and since the night of 
Qadr and the descent of the angels in this night is continuous, such an 
enlightenment will continue until the Day of Resurrection.

Keywords: Imamah, Enlightenment of Imam, Laylat al-Qadr, Quran.
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