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چكيده 
اين نوشتار به معرفى كتاب مجموعه مقاالت علم امام مى پردازد. علم امام يكى از بارزترين 
صفات امامت است كه از ديرباز در امام شناسى مورد توجه عالمان و متفكران اسالمى بوده 
ــمندان شيعى در اين باره رساله ها و كتاب هايى نگاشته اند. در اين  ــت. از همين رو، دانش اس
مجموعه 19 رساله و مقاله از دانشمندان شيعه با رويكردهاى متفاوت در باب علم امام گرد 

آمده است. 

كليد واژه ها: امام؛ علم غيب؛ علم امام؛ كيفيت علم امام. 

 معرفی جمموعه
 مقاالت علم امام
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علم امام يكى از بارزترين صفات امامت است كه از ديرباز در امام شناسى مورد توجه عالمان 
و متفكران اسالمى بوده است. انديشمندان شيعى اين ويژگى (علم امام) را از شروط بنيادين 
ــتدالل كرده اند.  ــالمى بر آن اس ــته و در رويارويى با ديگر گروه هاى جامعه اس امامت دانس
ــه در اين موضوع همواره با نگرش ها و رويكردهاى فكرى مختلفى صورت گرفته، و  مطالع

در مسير تاريخ دربارة چگونگى آن اختالف نظرهايى وجود داشته است.
ــان دادن رويكردهاى فوق كتابى تحت عنوان مجموعه مقاالت علم امام  ــتاى نش در راس
ــاب علم امام گزينش،  ــا رويكردهاى متفاوت در ب ــه كمياب يا ناياب ب ــكل از 19 مقال متش

تصحيح و تأليف شد.
ــاختن مسير تحقيق در باب علم امام، دو كار را  نگارنده در مقدمة اين كتاب، براى هموار س
ــته دانسته: نخست آنكه كتاب ها و مقاالتى را كه به گونه اى با مسأله علم امام ارتباط  بايس
دارند به پژوهندگان اين قلمرو معرفى كرده، كه حاصل اين كار فهرستى است كه در همين 
ــاله ها و مقاالت  ــت؛ دوم آنكه رس ــى علم امام» آمده اس ــه با عنوان «كتاب شناس مجموع
ــيده بوده و يا اينكه  پراكنده اى كه به اين موضوع اختصاص دارد و تاكنون يا به چاپ نرس
اگر چاپ شده بود، دسترسى به آنها به سادگى امكان نداشت؛ در مجموعه اى گردآورى و به 

عنوان منبعى مستقل منتشر گرديد.
ــد تا اوًال: نوشتارهايى گرد آيد كه كما بيش مبّين و مكّمل  ــعى بر آن ش در اين مجموعه س

يكديگر، گوياى رويكردهاى متفاوت علماى شيعه دربارة علم امام باشند.
ثانياً: به آثار خطى و احياى آنها نيز توجه ويژه اى شده، بعضى از مقاالت از ميان نسخه هاى 
خطى انتخاب گرديده، رسالآل فى علم النبى، فى كيفيآل علم اإلمام و منابع ذلك العلم، براى 

نخستين بار تصحيح و منتشر شده است.
ــى بر اساس ارتباط محتوايى و بخشى  ثالثاً: ترتيب و چينش مقاالت در اين مجموعه بخش

ديگر بر اساس سليقه شخصى بوده و داللتى بر ارزش علمى آنها ندارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                   

1ـ المعارف السلمانى بمراتب الخلفاء الّرحمانى
ــيد  ــلمانى بمراتب الخلفاء الّرحمانى» به قلم س ــاب «المعارف الس ــتين مقاله اين كت نخس
ــين نجفى الرى (1262 ـ 1342 ق/ 1303 ش) است. اين مرجع شيعه و مجاهد  عبدالحس
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بزرگ، دو رساله دربارة علم امام تأليف كرده است: يكى همين مقاله است و ديگرى رسالة 
دوم همين مجموعه است. در اين رساله چند مسأله مهم دربارة علم امام را به بحث گذاشته 

است.
1ـ1ـ كميت و كيفيت علم امام

مؤلف در ابتداى مقاله به كميت و كيفيت علم امام مى پردازد، مى گويد: مراد از عموم كميت 
ــت. او رواياتى كه نفى كنندة برخى  علم امام، علم او به ما كان و ما يكون تا روز قيامت اس
از علم ها از ائمه است را معارض با روايات متواتره اى مى داند كه علم ما كان و ما يكون 
ــرانجام روايات مثبت علم عام را بر روايات نافى ترجيح  را براى امامان ثابت مى كنند. او س

مى دهد.
ــد: مراد از روايات نافى عموم علم امام، نفى تعميم علم امام دربارة  مؤلف در ادامه مى نويس
ــود. او مشهور علماى اماميه را مثبت  ــت كه منجر به جهل به حكم الهى نش موضوعاتى اس
ــت علم امام را برخى از معاصرين از  ــوم كميت و فعليت علم امام مى داند و نافيان فعلي عم
جمله صاحب حقائق االصول و از گذشتگان شيخ صدوق را معرفى مى كند كه قائل به سهو 
النبى است و نافى سهو النبى را غالى مى داند. البته مؤلف تأكيد مى كند كه مراد صدوق 
از سهو، سهو در تبليغ رساالت الهى و سهوى كه به اختالل عقلى منتهى مى شود نمى باشد.

2ـ1ـ منشأ اختالف در علم امام
مؤلف در بخشى ديگر از اين رساله، منشأ اختالف در علم امام را در نوع برداشت از آيات و 
روايات و نفى و اثبات و عموم و خصوص آن ها مى داند و در ادامه به صورت مبسوط به ذكر 
ــت و نافى عموميت علم امام مى پردازد؛ آنگاه به راه هاى عالج اختالف  ــات و روايات مثب آي
ــتدالل به آيات و روايات و استنباط هاى عقلى اشاره مى كند، و سپس به  نصوص فوق با اس
ــواهد جمع بين روايات پرداخته آن شواهد را در چهار دسته كلى: الف) قراين معّينه قويه،  ش
ب) مرجحات داللى، ج) مرجحات سندى، د) مرجحات معتضد به يكى از ادله اربعه1 تقسيم 

مى كند.

ــتفاده شده كه قدرت استنباط و  ــواهد فوق از دالئل عقلى و نقلى چنان ظريف اس 1.  قابل توجه اينكه در ذيل ش
اجتهاد و تسلط وى بر آيات و روايات را نشان مى دهد، و اثر او را از بسيارى از آثار مشابه ممتاز و در نوع 

خود كم نظير مى سازد.
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ــاله، ذيل بيان مرجحات دال بر عموميت علم امام. اجماع محدثين،  در بخش ديگر اين رس
ــته، مى گويد: آنچه از  ــهو النبى دانس ــا و متكلمين دربارة عصمت امام را دليل بر عدم س فقه
ــت مى شود َرد اخبار  كتاب هاى مختلف علماى اماميه و كتب حديثى اربعه، به صراحت برداش
مربوط به سهو است، او با تمسك به اجماع اماميه بر عصمت، روايت ذى الشمالين درباره سهو 
النبى را مخالف با عقل دانسته و باطل مى شمارد. عالوه بر اينكه مى گويد: كتاب هاى اصول 

اعتقادى ما اعتقاد به عصمت پيامبر و امام را از سهو و نسيان واجب مى دانند.
مؤلف پس از طرح مسأله سهو و منافى دانستن آن با علم امام و استناد به آراء و نظرات بسيارى 
از چهره هاى شاخص اماميه وارد بحث عصمت شده، به علت ارتباط وثيقى كه بين عصمت و 
علم امام قائل است، بحث عصمت را مستدل دنبال مى كند. دليل عمده عصمت را قاعده لطف 
برمى شمارد، كه موافق با نصوص نقل شده در اين رابطه است و استفاده مى كند كه كامل ترين 
مخلوق خدا يعنى امام بايد كامل ترين صفات را مانند عصمت دارا باشد. اين همان فعليت علم 

و عموم كميت علم امام است كه ما در صدد اثبات آن هستيم.
او مى افزايد: اگر از قاعده لطف اصل امامت و عصمت و تنزيه امام از جميع كاستى هاى خلقى 

و اخالقى ثابت مى شود، به طريق اولى فعليت و عموميت علم امام را مى توان ثابت كرد.
3ـ1ـ شبهات علم امام

ــام و جواب و نقد آنها  ــبهات مربوط به علم ام ــف در ادامه به صورت مفصل به ذكر ش مؤل
مى پردازد كه از جمله اين شبهات، قول شيخ صدوق مبنى بر جواز سهو النبى است كه به 

تفصيل با روشى اجتهادى اين سخن را پاسخ داده است.
4ـ1ـ حكم فقهى اعتقاد به علم امام

ــت كه دربارة حكم فقهى اعتقاد به علم امام  ــاله سخن پايانى آن اس از ويژگى هاى اين رس
ــت كه همانند مباحث گذشته به صورت استداللى به آن پرداخته شده و رساله به انجام  اس

رسيده است.

2ـ ر سالآل و جيزآل فى كّميآل علم االمام وكيفيته
اين مقاله كوتاه نيز به قلم سيد عبدالحسين نجفى الرى به رشته تحرير درآمده است. وى 
در اين رساله از عموميت و فعليت علم امام دفاع مى كند، حصولى بودن علم امام را در برابر 
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حضورى بودن علم خداوند متعال مى داند و همچنين ارادى بودن علم امام را مستلزم جهل 
فعلى مى خواند و در اثبات نظر خويش از ادله اربعه به اختصار نمونه هايى مى آورد.

ــهادت به محل شهادت مى رود و  ــبهه كه چرا امام با وجود علم به ش در خاتمه نيز به اين ش
ــموم بودن، چيز مسمومى را مى خورد، در حالى كه القاء در تهلكه است،  با وجود علم به مس
مى پردازد و در پاسخ مى گويد: القاء در تهلكه كه در لسان آيات از آن نهى شده است، تهلكه 
عبث و سفهى است وگرنه هالك و اهالك در راه خدا به خاطر تعظيم حرمات الهى و تسليم 

و رضاى به قضاى الهى از اعظم قربات و فرائض است.

3ـ فى تحقيق القول فى علم المعصومين
ــاگردان ميرزاى  ــن گلپايگانى (1218ـ  1289ق) از ش ــن مقاله مال زين العابدي ــنده اي نويس
شيرازى است. مجموعه اى از رساله هاى كالمى وى با نام انوار الواليآل به چاپ رسيده است 

كه اين مقاله يكى از آن رساله هاست.
مؤلف در اين رسالة تقريباً كم حجم، نكات عالمانه اى را در پى اثبات «علم گسترده امام به 
همه امور عالم به تعليم الهى» بيان كرده و جايگاه متفاوت امام را از لحاظ ظاهرى و باطنى و 

برترى  او از ديگران را نشان داده است.
مؤلف سخن خود را با طرح چند پرسش كه از او شده است آغاز مى كند كه اين پرسش ها يكى 
دربارة عموميت علم امام و باورمندى به آن است، ديگرى دربارة حاضر و ناظر بودن امام پس از 
مرگ و اينكه آيا منكر حضور و نظارت امام منكر ضرورى مذهب هست يا نه؟ سپس در پاسخ 
به اين سؤال ها به سخن عالمه مجلسى استناد مى كند كه مى گويد: «به تظافر علماى اماميه 

و برخى از احاديث عموميت علم پيامبر و امام به اثبات رسيده است». 
ــت و آنان مأذون من  وى تأكيد مى كند كه علم امام علم اعطايى از خداوند متعال به آنهاس
عنداهللا هستند، استقاللى در اين زمينه ندارند، او در ادامه آيات و روايات عديده اى را شاهد بر 
قول خود ارائه مى كند و از دالئل عقلى نيز بر اثبات عموميت علم پيامبر و امام شواهدى را 
ذكر مى كند، آنگاه مى گويد: بين امام على و پيامبر و ساير ائمه فرقى نيست. همانطور 
ــم هر چيز در قرآن كريم  ــت؛ زيرا عل ــت امام نيز چنين اس كه پيامبر آگاه به همه قرآن اس
موجود است و خداوند قرآن را به پيامبر و پيامبر به وصى خود و وصى به وصى بعد از خود 
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منتقل مى كند؛ پس هر كس كه از ظاهر و باطن قرآن مطلع باشد، نمى تواند چيزى را نداند.
وى همچنين اشاره مى كند به اينكه وقتى گفته مى شود علم ائمه به جميع اشياء بالفعل 
ــت؛ يعنى علوم نزد آنها محفوظ و به احوال آن علوم التفات دارند. اگرچه گاهى به علت  اس

استقراق در عبادت ملتفت نيستند. 
ــخ آنها مى پردازد. سپس با ذكر  ــبهات پيرامون آن و پاس آنگاه به تبيين نوع التفات ائمه و ش
ــتفاده عموميت مى كند وارد مباحثى مفصل  حديث «أنا مدينة العلم و على بابها» از آن اس
در بارة مقامات تكليفى و تكوينى پيامبر و امام مى شود كه هيچ كس به درجه آنها نمى رسد 
حتى اگر بخواهد با جعل رواياتى مانند روايت فوق خود را مشابه آنها به شمار آورد، در ذيل 
همين بحث در ده عنوان، نكات با اهميتى درباره علم پيامبر و امام ايراد مى كند؛ دربارة 
ــخن مى گويد،  ــياء و كيفيت علم نبى و امام س كيفيت علم خداوند به ذات خويش و به اش
ــتفاده آنان از  دربارة كيفيت حضور و نظارت نبى و امام توضيحاتى مى دهد و علت عدم اس

علوم خويش در بعضى موارد را تذكر مى دهد.

4ـ كيفيآل علم اإلمام
ــهيد ثالث، مشهور به امام جمعه  اين مقاله از ميرزا محمد تقى بن عبداهللا بن محمد تقى ش
قزوينى برغانى (متوفاى 1327 ق) است. وى در اين رساله علم امام به جميع كائنات را در 
ميان علماى تشيع اجماعى خوانده و اختالف آنان را تنها در «حضورى و احاطى» يا «ارادى 
و حصولى» بودن آن دانسته است. آنگاه سى و شش دليل عقلى و نقلى بر اثبات حضورى 
ــر متكلمين، اولين دليل خود بر اثبات حضورى و احاطى  ــودن علم امام آورده و مانند ديگ ب
ــاس قاعده لطف واجب  ــته، مى گويد: اصل امامت بر اس بودن علم امام را قاعده لطف دانس
است و از آنجا كه امام رياست عامه امور دين و دنياى مردم را در دست دارد بايستى معصوم 
باشد تا فايده نصبش منتفى نشود. امام حافظ شرع و همه شوون مردم از امور دينى و دنيوى 

است پس براى اينكه به فايده مطلوب برسد بايستى از امور باطنى باخبر باشد.
ــبهه را مطرح مى كند كه گفته اند: علم به تكليفيات براى امام كافى است و علم  بعد اين ش
به تكوينيات الزم نيست و در پاسخ مى گويد: جميع عوالم براى عبادت خدا خلق شده اند و 

همه امور يا از مقدمات عبادتند يا عين عبادت يا فرع آنند و در عبادت نياز به امام هست.
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سپس دربارة فعليت علم امام مى گويد: الزم نيست امام به امور باطنى علم حضورى داشته 
باشد، علم ارادى براى او در اين امور كافى است. امام حافظ شرع و راعى امت در اين امور 
ــتى به همه امور شرعى در هر وقتى از اوقات عالم باشد وگرنه فايده از نصبش  ــت، بايس اس

منتفى خواهد شد.
ــه به ادله دوازده گانه قائلين به علم حصولى و ارادى امام مى پردازد و هر يك را  وى در ادام
نقد مى كند و سرانجام نتيجه مى گيرد كه آيات، عالمات، اخبار و حكايات دال بر حضورى و 

احاطى بودن علم امام آنقدر زياد است كه جاى ترديد و انكار باقى نمى گذارند.

5ـ رسالآل فى علم النبى و االئمآل األطهار صلوات اهللا عليهم
اين مقاله به نام محمد على بهبهانى معروف به كرمانشاهى (1144ـ  1216 ق) فرزند وحيد 
بهبهانى به ثبت رسيده است، اما گردآورنده اين مجموعه با ذكر چهار دليل انتساب اين رساله 
را به محمد على كرمانشاهى مخدوش مى داند، درج آن در اين مجموعه به دو جهت مناسب 
ديده شد: اول، به جهت اينكه نمايندگى از رويكردى خاص از ميان علماى شيعه دارد؛ دوم، 

از جهت اينكه اولين بار است كه به چاپ مى رسد.
مؤلف اين رساله ـ كه بنابر شواهدى از علماى شيخيه است ـ در پاسخ به سؤالى كه درباره 
ــط جبرئيل است يا بدون واسطه؟  ــده كه آيا علم پيامبر و امام توس علم پيامبر و امام از او ش
مى گويد: با توجه به اينكه اين مسأله از مشكل ترين مسائل است، احاديث درباره آن فراوان 
با مضامين مختلف آمده؛ عده اى با اتخاذ بعضى از آنها راه افراط، و عده اى ديگر راه تفريط 
پيموده اند. در ادامه مى نويسد: مقامات اهل البيت عبارتند از: مقام اعلى (عليت)؛ مقام وسطى 
(قطبيت)؛ و مقام ادنى (بشريت). سپس به طور مبسوط به تبيين جايگاه امام در هر يك از 
اين مقامات سه گانه پرداخته و كوشيده است در هر مورد برخورد افراطى و تفريطى يا غلّو و 

َقلّو را با استناد به آيات و روايات نشان دهد كه به اختصار از اين قرار است.
1ـ5ـ مقام اعلى (علّيت)

ــتناد به احاديث خلقت انوار معصومين مى گويد كه انوار و حقايق آن بزرگواران  مؤلف با اس
ــبيح و تقديس مى كردند، در حالى كه هيچ موجودى خلق  در عالم اول أعلى خداوند را تس
نشده بود. در اين مقام جميع موجودات در جميع فيوضات محتاج آل محمدند، علم آنها علّت 
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موجودات است، اگر به موجودات علم نداشته باشند، تمام موجودات فانى و باطل خواهند بود.
وى در ادامه مراد از علت را، علت حكايتى برشمرده، مى گويد: مراد از علت، علت استقاللى 
ــت و معنى علت، واليت است كه عين حكايت است كه در  ــت؛ بلكه علت حكايتى اس نيس
همين زمينه خداوند متعال مى فرمايد: إنّما ولّيكم اهللا و رسوله والذين آمنوا كه البته 
ــت و به طور حكايت ظاهر شده است. پس عليت  در مقام حقيقت، واليت مخصوص خداس
بودن اهل بيت منافاتى ندارد با توحيد فعل؛ زيرا علت، حكايت فاعليت حق را مى كند. پس 

در اين مقام بايد كسى غالى و قالى نشود.
مؤلف همچنين به مراتب غلو در مقام عليت اشاره دارد، مى گويد: يكى از اقسام غلو اين است 
ــه اين مرتبه عليت را عين رتبه واجب و مقام اتصال خلق به حق بدانيم، مرتبه ديگر اين  ك
است كه نسبت خالق به خدا و خلق به طور اشتراك باشد؛ يعنى اينكه اگر اهل بيت نباشند 
در كار خداوند خللى ايجاد مى شود كه اين شرك در نفس فعل است. وى دربارة َقلو در مقام 
عليت نيز مى گويد: مرتبه اول َقلو اين است كه مرتبه آيتيت و عليت حكايتى را از اهل بيت 
سلب كنيم. اين قسم، انكار وساطت در توحيد است «بنا عرف اهللا و بنا عبداهللا»؛ پس نبايد 

در اين مسأله هم به تفريط دچار شد.
مؤلف سپس سه جدول با عنوان لوح را در اختيار خواننده قرار مى دهد تا مراتب غلو و َقلو و 

مراتب عارفين اهل بيت را بهتر بشناساند.
2ـ5ـ مقام وسطى (قطبيت)

ــم مى داند، مى گويد:  ــبت به عال ــف مرتبه قطبيت را به معناى قلب بودن اهل بيت نس مؤل
تصرف آن بزرگواران در عالم، مثل تصرف قلب است در بدن؛ و احوال اربعه خلق و رزق و 
موت و حيات به واسطه وجود امام جارى مى شود، در اين مقام در همه جهات متصرف 
هستند. يعنى علم امام در اين مقام علم احاطى كونى است بنحوى كه «لو كشف الغطاء ما 

ازددت يقيناً» مى شود.
ــود و گويا امام علم  ــام قواعد و اصول هر علمى باطل مى ش ــت كه در اين مق ــد اس او معتق
حضورى دارد، علم اهل بيت به واسطه مالئكه نيست؛ زيرا در اين مقام عالى و سافل بالنسبه 

متساوى اند.
وى غلو در اين مقام را اعتقاد به استقالل امام يا شراكت امام با خداوند مى داند.
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3ـ 5ـ مقام ادنى (بشريت)
مؤلف مرتبه بشريت را ظهور مرتبه جسميت در حدود خاصه بشرى عنوان مى كند، مى نويسد: 
ــم اول آنكه در عين وجدان حركات خاصه، فاقد  ــم است: قس ــريت بر دو قس اين حالت بش
وجودِى حركات عامة قطبى نمى باشند بلكه فاقد وجدانى است. فقط اين قسم بشريت خاصه 

معصومين است.
قسم دوم بشريت ساير موجودات است، كه از وجدان جهتى فقدان جهتى ديگر مى شود.

ــد: برخى معتقدند به استناد آيه إنّما  ــاره مى كند، مى نويس ــبهه اى اش مؤلف در ادامه به ش
ــرند و از اين جهت منكر فضايل و كماالت اهل بيت  ــر مثلكم پيامبر و امام نيز بش أنا بش
هستند و با اين آيه اثبات مى كنند كه جميع نقايص بشريت به معصومين نيز منسوب است. 
در حالى كه معصوم و غيرمعصوم در فقدان وجدانى مشابه مى باشند و اين سبب اشتباه آن 

دسته شده است.1

6ـ فى كيفيآل علم اإلمام و منابع ذلك العلم
ــت كه از شرح حال وى اطالعى به  ــاله، على اكبر بن محمد امين الرى اس مؤلف اين رس
دست نيامد. مؤلف مقاله در پاسخ به كسانى كه امام را همانند ديگر مردمان عادى مى پندارند 
با تكيه بر آيات و روايات و حكايات با رويكردى عرفانى به مقامات معنوى امامان پرداخته و 
كوشيده است، تفاوت اين خاندان را با ديگر آدميان از جهات مختلف به ويژه از جهت علمى 

به طور مبسوط بيان كند.
او مى گويد: بدان كه بشريت ايشان نه مثل بشريت ساير انسانيان است، در آيه ما خلقت 
ــان فقط براى عبادت و  ــدون و روايات مؤيد اين آيه خلقت انس ــّن و اإلنس إّال ليعب الج
ــناخت خداست، از آنجا كه ميان شناسنده و شناخته شده بايد مناسبت و جنسيت باشد و  ش
ميان بندگان و خداوند هيچ مناسبتى نيست و از طرفى ما مأمور به شناخت هستيم، خداوند از 
ميان خلقش كسى را كه ابتدائا واسطه آفرينش و جامع صفات خدايى بود، براى هدايت بشر 
فرستاد كه لزوم اين واسطه از ضروريات است، و منكر آن كافر است. آن واسطه نفس پيامبر 

1.  حقير اين قسمت از سخن مؤلف محترم را متوجه نشدم فقط از باب اينكه گزارشم را كامل كرده باشم آورده ام.
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خاتم و سپس اهل بيت او هستند؛ و بايد صفات خدايى داشته باشند تا بتوانند كار خدايى كنند 
و خلق آنها را تصديق كنند و پيروى نمايند.

او همچنين در بيان برترى مقامات جسمانى و روحانى پيامبر و ائمه، مى گويد: پيامبر اكرم 
ــرف مخلوقات است بايستى داراى جسمى لطيف تر و بهتر از عرش و كرسى  كه اقدم و اش
داشته باشد؛ چرا كه همه موجودات رعيت اويند و نمى شود كه رعيت لطيف تر و شريف تر از 
او باشند و الزمه اين مسأله اين است كه اگر جسم ايشان و اهل بيت افضل از عرش باشد، 
جميع فيوضاتى كه به عرش مى رسد بايد از جسم شريف ايشان بر عرش وارد آيد. عرش 
بر جميع عالم محيط است و بر كل آگاه است و بايد اين صفت را پيامبر و امام داشته باشند 

كه عرش حيران ماند.
از ديگر مباحثى كه مؤلف اين مقاله به آن پرداخته منابع علوم ائمه اطهار است:

او منابع علم امام را با استناد به آيات و روايات چند چيز مى داند: اول، لوح محفوظ؛ دوم، لوح 
محو و اثبات؛ سوم، تعليمات رسول اكرم؛ چهارم، علمى كه در شب هاى جمعه و شب هاى 

قدر به آل محمد ـ صلوات اهللا عليهم ـ مى رسد؛ پنجم، قرآن كريم.
ــتند  مؤلف درباره علوم قرآنى مى گويد: حضرت محمد و آل محمد همه مخلوق خدا هس
و در علم خود محتاج خدايند. قرآن وحى خداست به سوى پيامبر و علم پيامبر همه از قرآن 
است؛ زيرا به فرمودة قرآن پيامبر پيش از قرآن هيچ نمى دانست؛ پس از آنجا كه بايد پيامبر 
ــتى پيامبر پيش از قرآن باشد؛ زيرا  ــت نبايس به تعليم خدا بداند و تعليم خدا هم در قرآن اس
ــد، پيامبر جاهل مطلق باشد و پيامبر جاهل  ــد و قرآن نباش الزم مى آيد كه وقتى پيامبر باش

نمى شود، پس بايد كه قرآن در رتبه پيامبر باشد.
نگارنده پس از تطبيق قرآن با عقل پيامبر به تطبيق قرآن ناطق و قرآن صامت مى پردازد، و 

وجوه مطابقت را با استفاده از آيات و روايات بيان مى كند.
وى در بخش ديگر به شبهه اى كه دربارة علم غيب داشتن ائمه وجود دارد اشاره مى كند، 
ــل آيات و روايات مثبت و نافى علم غيب را مطرح و به جمع بين اين دو طايفه از  ــه تفصي ب
 آيات و روايات تناقض نما مى پردازد و در ادامه بحث مبسوطى دربارة مقامات اميرالمؤمنين
 ــين ــهادت امام حس مطرح مى كند. در پايان هم بحث القاء نفس در تهلكه را با گريز به ش

دنبال مى كند، و با تبيين و تحليل الزم به اين شبهه هم پاسخ مى دهد.
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و عصمت انبياء و اوصياء 7ـ علم امام
ــيد محمد حسين طباطبايى(ره)،  ــله مقاالت «علم امام» به قلم عالمه س اين مقاله از سلس

صاحب تفسير شريف الميزان است.
ــان شده و پاسخ هايى داده اند، آنچه با موضوع اين  ــش هايى از محضر ايش در اين مقاله پرس

مجموعه ارتباط داشته انتخاب شده است. 
در بخشى جنبه هاى مختلفى از علم امام محل بحث واقع شده و عالمه با اشاره به تفاوت 
مقام نورانيت و مقام وجود عنصرى امام و نيز با پيش كشيدن فرق ميان علم به امور ضرورى 

و علم به امور مشروط، به گره گشايى پرداخته است.
ــان دربارة علم غيب و جمع بين آيات مربوط  ــاخص اين گفتگو اظهار نظر ايش از نكات ش
ــاؤوا  به آن، اعتقاد به علم غيب امام و ضرورى نبودن آن نزد اماميه، معناى روايت «لو ش
علموا»، چگونگى علم امام به امامت خود، موروثى بودن علوم ائمه از پيغمبر اكرم، معناى 
افزايش علوم ائمه در شبهاى جمعه، علم ائمه به جزئيات وقايع عالم، عدم تفاوت تعلم امام 

بعد و قبل از امامت و موضوعات ديگر مى باشد.
ــش ديگر اين مقاله به مقوله عصمت و تعريف آن پرداخته مى گويد: «عصمت نوعى  در بخ
ــه در راه بندگى قرار مى دهد و مانع از  ــت كه صاحبش را به طور دائم و براى هميش علم اس

صدور معصيت از او مى شود...».
در ادامه به توضيح معناى عصمت، عدم تنافى عصمت با اختيار، علت استغفار پيغمبر اكرم، 

و عدم منافات قضا شدن نماز با عصمت مى پردازد.

8ـ رسالآل فى علم النبى و اإلمام بالغيب
اين مقاله نيز از ديگر آثار عالمه طباطبايى است. در اين نوشتار نخست ميان آياتى كه علم 
غيب را خاص خداى متعال شمرده و آياتى كه پيامبر را بهره مند از علم غيب قلمداد كرده، 
اشاره و نتيجه گيرى مى كند. سپس در باره روايات مربوط به علم غيب چنين داورى مى كند 
ــب وجود  ــب مقام نورانيت خود، علم فعلى به هر چيز دارند، اما به حس كه معصومان به حس
ــر اتصال به مقام نورانيت علم پيدا مى كنند  ــرى دنيوى خويش، هرگاه بخواهند، در اث عنص
ــر مى آيد در آنها  ــد. آنگاه مى گويد: مواردى كه به نظ ــد علم پيدا نمى كنن ــرگاه نخواهن و ه
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معصومان به حوادث آينده آگاهى نداشته اند بايد بر همين معنا حمل كرد.

9ـ بحثى كوتاه درباره علم امام
اين رساله را نيز عالمه طباطبائى در پاسخ به پرسشى نوشته است كه به دنبال انتشار كتاب 
شهيد جاويد، گروهى از روحانيان، درباره «علم امام حسين به شهادت خويش» از ايشان 
پرسيده اند، در اين پاسخ كوتاه و در عين حال متقن، مى گويد: علم امام به حوادث و وقايع بر 
دو قسم و از دو راه است: نخست علم غير عادى امام به همه حقايق هستى در هر شرايطى 

به اذن الهى، دوم علم عادى امام.
ــت، بلكه به تعليم الهى و از لوازم مقام نورانيت است.  ــتقاللى نيس ــت ذاتى و اس علم نخس

اليتغير و تخلف ناپذير است و ارتباطى با تكليف ندارد، اما علم دوم متعلق تكليف است.
آنگاه به اوضاع زمان سيد الشهداء اشاره كرده و وظيفه و تكليف ايشان را بر اساس علم 

عادى حضرت، قيام بر ضد حكومت يزيد و خوددارى از بيعت با او دانسته است.

10ـ پاسخ به استاد عالمه طباطبايى پيرامون رساله «بحثى كوتاه درباره علم 
«امام

ــهيد جاويد است، در  ــندة كتاب ش اين مقاله اثر صالحى نجف آبادى (1302 ـ 1384) نويس
پاسخ به رساله بحثى كوتاه درباره علم امام كه در بخش پيشين نقل شد و اشاره شد كه آن 
ــهيد جاويد. نويسنده كتاب نقدهايى بر سخنان عالمه طباطبائى  مقاله ناظر بود به كتاب ش

وارد مى كند كه عبارتند از:
1ـ بدون دليل بودن سخنان عالمه؛

2ـ ادعاى نادرست عالمه دربارة وجود روايات فراوان دال بر عموميت علم امام؛
3ـ عدم توجه به روايات نافى علم امام؛ 

4ـ ناسازگارى ادعاى فعلى بودن علم امام با قرآن و روايات؛
5ـ افراط و اغراق نمودن منجر به انحرافى مى شود كه مسيحيان در رابطه با مسيح شدند؛

6ـ تناقض گويى درباره فعليت علم امام؛
7ـ غيرقابل اعتماد بودن روايات مربوط به اشائى بودن علم امام؛
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8ـ قضاوت نادرست دربارة پيشرفت تشيع پس از قتل امام حسين؛
9ـ تناقض گويى در رابطه با عزم امام حسين براى بيعت و شهادت؛

10ـ تعجب از تشريعى دانستن مشّيت الهى.
در پايان مى گويد: «آنچه استاد عالمه درباره علم امام فرموده اند، نظر شخصى خودشان بوده 
و براى ديگران قابل پيروى نيست، زيرا مسأله علم امام از مسائل اعتقادى است و در مسائل 

اعتقادى نمى توان تقليد كرد و گفته عالمى را بى دليل پذيرفت».

11ـ نقد و پاسخ
اين مقاله نيز واكنشى از عالمه طباطبايى در پاسخ به جوابيه نويسنده كتاب شهيد جاويد است.
نويسندة شهيد جاويد همانطور كه گذشت نقدهاى متعددى بر سخنان عالمه در مقاله گذشته 
وارد كرد كه عالمه طباطبايى در اين مقاله يك يك نقدها را بيان نموده و به پاسخ آنها پرداخته 

است كه از ذكر آنها به جهت محدوديت بحث خوددارى مى شود.

12ـ اقوال علما در علم امام
ــهيد جاويد است كه به ضميمة كتاب قضاوت زن در فقه  ــنده كتاب ش اين مقاله نيز از نويس
ــت. مؤلف در اين مقاله در پى اثبات نظر خويش به اختالف نظر  ــالمى به چاپ رسيده اس اس
شديدى كهـ  به زعم ايشانـ  علماى شيعه دربارة علم امام دارند، پرداخته آنها را غير قابل جمع 
ــانى مى داند كه به اخبار جعلِى  مى داند. اعتقاد به علم امام به همه چيز را ديدگاه افراطى كس
ساخته و پرداخته غاليان و كذابان استناد مى كنند، با ذكر نمونه هائى از جريان هايى كه امام از 
آنها آگاه نبوده باور به اين كه امام هرگز از همه غيب آگاه نيست را، ديدگاه معتدل علما مى نامد، 
احاديث مورد استناد صاحبان ديدگاه نخست را همه جعلى و مخالف قرآن مى خواند، به تفصيل 
در باب رأى عالمه طباطبايى سخن مى گويد، و آن را مخالف اخبار و قرآن مى داند، و چندين 

تالى فاسد براى نظر ايشان بر مى شمارد. 
در اين مقاله عالوه بر پيش گفته ها اضافه مى كند كه آنچه مربوط به امام گفته شده كه هر 

وقت اراده كند چيزى را بداند مى داند اين سخن با عصمت امام در تنافى است.
ــنده در اين مقاله، كمابيش همان  ــت كه نويس آنچه مى توان دربارة اين مقاله گفت اين اس
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ــد عالوه  ــخنانى را گفته كه در مقاالت قبلى آورده، منتها در اينجا همانطور كه گفته ش س
ــتر به  ــا خود همراه كند با تكرارهاى فراوان، تفصيلى بيش ــر اينكه مى خواهد علمائى را ب ب

بحث هاى گذشته بخشيده است.

13ـ رساله اى در داللت آيه تطهير بر علم گسترده پيامبر و امام
اين رساله نوشته شهيد سيد محمد على قاضى طباطبايى (1291ـ  1358) از علماى پرورش 
يافته حوزه هاى علميه نجف و قم و از شاگردان برجسته بزرگانى از جمله شيخ محمد حسين 

كاشف الغطاء و امام خمينى است.
چنان كه از سخنان او برمى آيد، يكى از مهم ترين دغدغه هاى وى مسائل اعتقادى، به ويژه 

مباحث امامت و از جمله «علم امام» بوده است.
از اين شهيد بزرگوار دو اثر دربارة علم امام به جاى مانده كه در اين مجموعه نقل مى شود: 
يكى رساله اى است در داللت آيه تطهير بر علم گسترده پيامبر و امام؛ و ديگرى مقدمه اى 

است بر كتاب علم االمام مرحوم مظفر.
در اثر حاضر،  نويسنده دنبال برداشتى جديد از آيه تطهير است، مى گويد: رجسى باطنى باالتر 
از جهل و نادانى نيست؟ پس بايد امام به چيزى جاهل نباشد و اال خالف مدلول مطابقى آيه 
است در نتيجه كسانى كه امام را فقط عالم به احكام شرعيه مى دانند با مدلول آيه تطهير به 

صورت عام مخالفت دارند.
مؤلف در ادامه به سه تذكر با سه برداشت از آية تطهير اشاره كرده، مى گويد:

ــد؛ زيرا خود  ــامل مالئكه نيز باش ــت كه ش اول، مراد از عصمت در آيه مطلق معصوم نيس
.ال علم لنا إّال ما علمتنا مالئكه اعتراف دارند كه

ــت كه به  دوم، مراد از علم امام، علم باطنى فطرى لدنى موهوبى از جانب خداوند عالم اس
الهام و وحى مع الواسطه يا بال واسطه و يا با هر اسبابى كه اختصاص به انبياء و اوصياء آنها 

دارد حاصل مى شود.
سوم، مراد از عموم علم امام و كيفيت حضورى بودن آن اين نيست كه امام احاطه بر تمامى 
ــت كه علم به اين معنا از خصايص  معلومات دارد به نحو عليت و معلوليت؛ زيرا واضح اس

ذات واجب الوجود است.
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14ـ مقدمه اى بر كتاب علم امام
ــيخ محمد حسين مظفر، در اثبات علم  ــت به عربى، نوشته مرحوم ش علم االمام كتابى اس
حضورى امام به همه حقايق. شهيد قاضى طباطبايى مقدمه اى بر ترجمه فارسى اين كتاب 

با عنوان مقدمه اى بر كتاب علم االمام نگاشته كه از چند جهت قابل توجه است:
نخست آنكه ناظر به سخنان مرحوم مظفر و در واقع شرحى بر مطالب موجز آن كتاب است.
دوم اينكه به معرفى كتاب المعارف السلمانى فى مراتب الخلفاءالرحمانى، نوشته مرحوم سيد 

الرى مى پردازد.
ــت مانند: عدم تقليدى بودن اعتقاد به  ــوم آينكه خود اين مقاله داراى نكات قابل تأملى اس س
اصول دين، تبيينى دربارة ضرورى دين، آگاهى داشتن پيامبر و امام از اعمال بشر، تبليغات سوء 

وهابيان در رابطه با علم امام، اوصاف امام در مقام فعليت، مخالفت با شأنى بودن علم امام.

15ـ اختصاص العلم بالغيب باهللا
اين مقاله بخشى از نوشتار تفسيرى شيخ جعفر سبحانى مندرج در آثار تفسيرى ايشان مى باشد. 
ــا مى تواند يكى از  ــه علم غيب اختصاص دارد؛ ام ــاله اگرچه اوًال و بالذات ب ــث اين رس مباح
جامع ترين نوشته ها در باب علم امام باشد: اساساً مبحث علم غيب ارتباط تنگاتنگى با بحث 

علم امام دارد.
اين نوشتار برگرفته از كتاب معالم النبوآل فى القرآن الكريم است كه ناظر به بحث هاى تفسيرى 
عالمه طباطبايى بوده و هم اكنون در جلد سوم مجموعه مفاهيم القرآن، نوشته مؤلف محترم، 

قرار گرفته است.
ــاله كه با رويكرد تفسيرى دنبال مى شود، نخست به مسأله علم غيب و اختصاص  در اين رس
ــپس به صفات اختصاصى ذات الهى پرداخته شده است، آنگاه امكان  آّن به خداى متعال و س
راه يابى آدمى به عالم غيب مورد بحث و استدالل قرار گرفته، و آيات مثبت و نافى علم غيب 
بررسى شده است. در ادامه علم غيب از منظر قرآن، به دو دسته تقسيم شده: يك دسته مختص 
ــتة ديگر به مالئكه، پيامبران و بندگان  ــى در آن شريك نيست؛ دس ــت كه كس به خداوند اس

شايسته نيز تعلق دارد، سزاوار نيست اين دسته از علوم بر خداوند تبارك و تعالى اطالق شود.
ــان از غيب اشاره مى كند، مى گويد: خداوند مى تواند  ــنده در ادامه به امكان آگاهى انس نويس
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برخى از علوم غيبى را به برخى از افراد اعطا كند همانطور كه در آيه شريفه آمده است: عالم 
1.الغيب فال يظهر علي غيبه أحد إّال من ارتضي من رسول

سپس به شواهدى از قرآن كريم دال بر داشتن علم غيب برخى از پيامبران الهى اشاره مى كند. 
در پايان پاسخ هاى جامع و مانعى به برخى از مطرح ترين پرسش ها پيرامون علم غيب پيامبر 

و امام از ديگر بخش هاى اين مقاله ارزنده مى باشد.

16ـ عقيدتنا فى صفات اإلمام و علمه
ــت كه در حوزه نجف  ــگران معاصر لبنانى اس اين مقاله، اثر محمد جميل حمود، از پژوهش
اشرف پرورش يافته و داراى تأليفات متعدد كالمى از جمله «الفوائد البهية فى شرح عقائد 
ــرح كتاب عقايد اإلماميآل نوشته عالم بزرگ شيعى مرحوم محمد  ــت كه در ش اإلمامية» اس

رضا مظفر نگاشته شده است.
بخشى از شرح فوق كه به علم امام اختصاص دارد براى مجموعه حاضر برگزيده شد.

محور اساسى بحث اين رساله سرچشمه علم امام و نحوه فراگيرى امام از طرق گوناگون، اعم 
از طرق عادى و غيرعادى است. نتايجى كه مؤلف از بحث هاى خود گرفته از اين قرار است:

1. علم امام همانند علم پيامبر است؛
2. نحوه تلّقى علم امام استثنايى است؛

3. علم امام از «مقوله الهام» ربّانى است.
ــت به اين نتيجه مى رسد كه نزد اماميه امام، قائم مقام پيامبر  نگارنده در توضيح مورد نخس
در تمامى شؤون است و فقط وحى تشريعى دريافت نمى كند. از اين رو امام در تمام صفات 
ــده و نقض غرض  ــت؛ زيرا در غير اينصورت لطف تمام نش جماليه و كماليه مانند نبى اس

حاصل مى شود.
ــارة بخش دوم نيز به تفصيل نحوة تلقى علم امام را تبيين مى كند، مى گويد: بدون  وى درب
ترديد علم امام، علمى الهى است و اكتسابى نيست؛ زيرا در تاريخ، علم آموزى آنان در نزد 
هيچ استادى ثبت نشده است. علوم آنان لدنّى و حضورى است كه از جانب خداوند به آنها 

1.  جن/26 و 27
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ــلين تقدم در  ــده، آنان آگاه به احكام كليه و جزئيه اند و بدين جهت از انبياء و مرس عنايت ش
فضل دارند.

نويسنده در ادامه علوم امام را با استناد به روايات به پنج دسته تقسيم مى كند كه عبارتند از:
1. علومى كه از طريق پيامبر به آنان منتقل مى شود كه علوم موروثى هستند و شامل احكام 

و تكاليف شرعيه مى باشند.
2. علومى كه حضرت على به امالء پيامبر اكرم نوشته است كه «جامعه» نام دارد و 
به فرمايش حضرت امام صادق: «همه علوم از حالل و حرام و هر چيزى كه مردم به آن 

نياز داشته باشند حتى حكم خراشى كه بر بدنى وارد شود» در آن وجود دارد.
3. علومى كه به دست حضرت على نوشته شده كه جفر نام دارد. ظرفى است از پوست 
و در آن علم پيامبران و اوصياء و زبور داود و تورات موسى و انجيل عيسى و صحف ابراهيم 

موجود است.
4. علومى كه حضرت فاطمه زهرا  شنيده و حضرت على نوشته است و «مصحف» 

نام  دارد.
ــات ائمه محّدث از جانب  ــده ، به تعبير رواي ــى كه به قلب آنان افكنده مى ش 5 . الهامات

مالئكه بوده اند.
مؤلف دربارة الهامى بودن علم امام مى نويسد: الهام ربانى، همان اصدار اوامر به آنان به اظهار 
آنچه از مردم پنهان است. پس نزول جبرئيل بر پيامبر اكرم و اهل بيت دال بر اعلم بودن 
ــت، چون اعلميت جبرئيل مستلزم تفضيل مفضول بر فاضل است  ــتگان از ايشان نيس فرش

كه قبيح مى باشد.
از ويژگى هاى اين رساله بررسى وحى و الهام از نگاه قرآن كريم است كه پايان بخش اين 

مقاله مى باشد.

17ـ علم امام در ديدگاه شيخ مفيد و شاگردان وى
ــيده است. در اين نوشتار مؤلف عقيده به علم نامحدود  اين مقاله در مجله حوزه به طبع رس
ــيعى دانسته، و  امام و اعتقاد به علم محدود او را دو گرايش عمده و رايج در ميان متفكران ش
با توجه به انديشه شيخ مفيد و شاگردان وى، سيد مرتضى و شيخ طوسى، به گزارش گرايش 
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دوم پرداخته است.
نويسنده به دوران پيش از شيخ مفيد و آراى كسانى چون نوبختى اشاره كرده و در مجموع 
بر آن است كه از رهگذر اين گزارش نشان دهد كه همين ديدگاه دوم (علم محدود امام) در 
ــتين پس از غيبت امام عصر  ديدگاه غالب بوده است نه ديدگاهى كه امروز  قرون نخس

رواج دارد.
ــيخ مفيد مى نويسد: «نوبختيان به  ــنده ابتدا درباره رأى نوبختى در علم امام از قول ش نويس

حكم عقل علم و آگاهى امام را به تمامى لغات و حرفه ها و صنعت ها الزم دانسته اند».
سپس ديدگاه شيخ مفيد را دربارة علم امام در خالل سه مورد اشاره مى كند:

ــت كه امامان در برخى موارد از نهان آدميان  ــيخ مفيد در اوائل المقاالت معتقد اس 1. ش
مطلع بودند و برخى از حوادث را پيشگويى مى كردند. از طرفى آگاهى محدود ائمه به نهان 
آدميان و حوادث آينده، ويژگى الزم عقلى براى آنان نيست و علم غيب ذاتى و نامحدود از 

آن خداوند متعال است.
2. شيخ مفيد در همان كتاب معتقد است: آگاهى امامان نسبت به حرفه ها، پيشه ها و لغات 
و لهجه ها، محال نيست و عقل آگاهى فوق را براى امام واجب نمى شمرد. همچنين رواياتى 
از طريق ائمه رسيده است كه امامان از چنان آگاهى برخوردار بودند ولى شيخ مفيد معتقد 

است كه نتوانسته است اطمينانى به صحت مضمون اين روايات به دست آورد.
ــيخ مفيد اظهار مى كند كه در اين نظر، گروهى از اماميه با من هم نظرند ولى  در نهايت ش

بنى نوبخت مخالفت كرده و اين نوع آگاهى را براى امام عقًال ضرورى و الزم شمرده اند.
3. شيخ مفيد در كتاب الفصول المختاره در بخش مناظره خويش با بزرگان معتزله دارد كه: 
ــرى در محدوده ظواهر است و اگر علم به بواطن و اسرار دارد از  علم امام همچون علم بش

طريق تعليم خداوندى است.
پس از آن به بررسى ديدگاه سيد مرتضى دربارة علم امام مى پردازد و نتيجه  مى گيرد كه اين 
ــتة شيعى با صراحت بيشترى، از ديدگاه علم محدود امام دفاع مى كند؛ نكات  متكلم برجس

برجسته آراى او عبارتند از:
1. امام مى تواند بر مبناى شرايط عادى محاسبه كند و به اقدام بپردازد.

2. امام در محدوده اى كه حكومت و واليت او اقتضا دارد بايستى از علم و آگاهى بهره مند باشد.
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ــود و موضوعاتى را در بر دارد كه به تخصص هاى  ــاجراتى كه به امام ارجاع مى ش 3. در مش
حرفه اى نيازمند است امام مى تواند از نظر كارشناسان كمك بگيرد.

4. امام بايستى در زمان پيشوايى و امامت دانا به احكام دينى باشد و نه قبل آن.
ــرعى، حكم صادر كند و يا حدى اجرا نمايد و  5 . امكان دارد كه امام با اعتماد به امارات ش

اتفاقاً مطابق با واقع نباشد.
ــد و يا به صنايع و حرفه ها  ــته باش ــت به نهان و باطن آدميان وقوف داش 6 . امام الزم نيس

آگاهى پيدا كند.
نويسنده همچنين آراى شيخ طوسى را بازتاب ديدگاه هاى شيخ مفيد و سيد مرتضى مى داند، 
ــيخ طوسى معتقد است كه محدوده زمانى علم امام معين است، يعنى در زمان  مى گويد: ش
امامت علم و آگاهى به احكام شرعى ضرورى است نه قبل از آن ، امام آگاهى و علم خويش 

را از امام پيشين دريافت مى كند و به مرور زمان علم وى كمال مى يابد.
نويسنده در پايان به آراء كراجكى كه يكى ديگر از متكلمان مكتب بغداد است اشاره كرده، 

تفاوت و تشابه نظرات او را با نظرات ديگر متكلمان اين مكتب نشان داده است.

18ـ علـم األئمآل بالغيب و اإلعتراض عليه باإللقاء إلى التهلكآل و اإلجابات عنه 
عبر التاريخ

نويسنده اين مقاله، سيد محمد رضا حسينى جاللى، از محققان معاصر است، وى با دغدغه دفاع 
از مبانى اعتقادى شيعه، كوشيده است چنان كه از عنوان مقاله نيز برمى آيد، به طرح شبهات 
مربوط به علم امام، به ويژه علم غيب امام بپردازد و با تأكيد بر آيات و روايات و با استفاده از 

نظرات علماى شاخص شيعه در دوره هاى پيشين، به اين شبهات پاسخى مستدل بدهد.
ــير تاريخى مسأله علم امام و شبهات  از ويژگى هاى اين مقاله پى گيرى بحث با توجه به س

پيرامون آن از آغاز پيدايى تاكنون است.
مؤلف ابتدا اعتراض به علم غيب امام را به دو بخش عمده تقسيم كرده، و اعتراض دوم را 

مبتنى بر اعتراض نخست دانسته است.
اولين اعتراض اينكه غيب ويژه خداوند است، دوم اينكه اگر پيامبر و ائمه علم غيب داشتند 
 نبايستى خود را در معرض ضرر و تهلكه قرار مى دادند؛ مثل مسجد رفتن حضرت على
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در شب 19 رمضان و مواردى از اين قبيل.
نويسنده پس از تذكر چند امر مهم دربارة علم غيب دانستن ائمه به آراء برخى از علماى 
اهل سنت كه هم داستان با نظريه علماى شيعه دربارة تفسير آيات علم غيب هستند برگرفته 
ــوى مقرم مى پردازد كه وى از ابن حجر  ــيد عبدالرزاق موس ــين س از كتاب مقتل الحس
ــن ابى الحديد معتزلى و ابن عربى  ــابورى، اب هيثمى صاحب صواعق المحرقه ، قاضى نيس
ــوى خداوند متعال  مالكى نام مى برد كه قائل به اعطاى علم غيب به بندگان برگزيده از س

هستند.
ــبهات و پرسش هاى پيرامون علم غيب امام را بر اساس  ــاره شد، نويسنده ش آن طور كه اش

دوران هاى تاريخى به قرار ذيل تقسيم بندى كرده، كه عبارتند از:
1ـ دورة امام رضا؛
2ـ دورة شيخ كلينى؛
3ـ دورة شيخ مفيد؛

4ـ دورة شيخ طوسى؛
5ـ دورة ابن شهرآشوب؛

6ـ دورة عالمه حلى؛
7ـ دورة عالمه مجلسى؛
8ـ دورة شيخ بحرانى؛

9ـ دورة ميرزا محمد هادى خراسانى؛
10ـ دورة معاصر.

نويسنده در هر يك از اين دوره ها به ذكر پرسش و پاسخ هاى مربوط به علم امام به تفصيل 
پرداخته و در پايان خالصه  مقاله خود را در چند مسأله بيان مى كند، مى گويد:

اول، به اعتقاد شيعه اماميه علم غيب مستقل به نص قرآن ويژه خداوند متعال است.
دوم، خداوند از طريق وحى و الهام، پيامبر را آگاه مى كند و ائمه به واسطه پيامبر اكرم از 

غيب مطلع مى شود.
سوم، پيامبر و امامان به احكام و موضوعات و اسباب مرگشان و مصيبت هاى وارده به آنها 

از طريق اعالم الهى به صورت تفصيلى آگاهى دارند.
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ــيع در َرد علم غيب امامان هم به آيات استدالل  ــمنان مكتب تش چهارم، منحرفان و دش
كرده اند و هم به دليل عقل كه پاسخ آيات به آيات ديگر داده مى شود و پاسخ به دليل عقلى 
ــيم علم به ذاتى و عرضى داده مى شود كه علم ذاتى از خداوند و علم عرضى از  هم به تقس

غير خداوند خواهد بود.
ــيعه دربارة اعتقاد به علم غيب پيامبر و ائمه مى گويد، كه از طريق وحى و  پنجم، آنچه را ش
اسباب الهى حاصل مى شود و محدود به حدود وحى و الهام و اعالم الهى است همه به آيات 

و احاديث و آثار متواتر ثابت شده است.
ــم، اگرچه جريانات تاريخى وجود دارد كه از آنها انكار غيب دانى پيامبر و ائمه برداشت  شش

شده اما به آنها نمى توان به دالئلى تمسك كرد.
ــد اعتراض به ائمه در اينكه خود را به تهلكه  ــر مقاله ذكر ش هفتم، بنابر آنچه در سراس
ــت، به انحاء گوناگون مى توان جواب داد از جمله با نگاه تاريخى كه  درانداخته اند وارد نيس

رسالت اين مقاله بود.

19ـ كتاب شناسى علم امام
ــت: بديهى  ــت. در اين مقاله آمده اس مقاله پايانى اين مجموعه، از گرد آورنده كتاب حاضر اس
ــت با توجه به اهميت علم امام كه از كهن ترين مسائل اعتقادى وكالمى است، از دير باز  اس
تاكنون مورد توجه دانشمندان اسالمى بوده، پديد آمدن آثار مكتوب پيرامون آن امرى طبيعى 
ــت مباحثى كه  ــد؛ اما عالوه بر روايات فراوانى كه در مجامع روايى در اين باره پراكنده اس باش
دانشمندان نيز در اين موضوع ارايه كرده اند بيشتر در ميان ديگر آثار قرار گرفته، كمتر به صورت 
مستقل به تك نگاشته هايى در اين رابطه بر خورد مى كنيم، اضافه اينكه همه ميراث علمى 
ما در اين مبحث هنوز به چاپ نرسيده است، از اين رو براى سهولت دسترسى پژوهشگران به 
منابع مرتبط با علم امام در اين مقاله شاهد گزارشى از مشخصات آثار چاپ شده و چاپ نشده 
هستيم، كه البته اين آثار همه آنچه به اين موضو ع پرداخته اند نمى باشند، بلكه 308 منبع عربى 

و فارسى است كه به صورت كلى وجزيى به اين بحث پرداخته اند.
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This essay is a review of the proceedings of Imam’s Knowledge. 
Imam’s Knowledge is one of the most noticeable characteristics 
of Imamate that has always been considered by Islamic thinkers 
and scholars in Imamological studies. Thus, Shiite scholars 
have written numerous essays and books on this subject.  This 
collection hosts 19 essays and articles by Shiites scholars with 
different approaches on Imam’s Knowledge. 
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