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  تبيين مسئله
فالسفه  و ن، فقها، متكلمامفسران ن،كه علما و متفكران شيعي، اعم از محدثادر باب اين

در احكام شرع و مسائل ند كه از شرايط لزوم امامت، اعلم بودن امام همگي بر اين نظر متفق
؛ طوسي، 429: ق1411؛ سيدمرتضي، 70: ق1413،مفيد: نك( شكي نيست ديني است،

 پذيرندسنت نيز آن را مي ؛ حتي برخي از انديشوران اهل)40:ق1334 ؛ مجلسي،192: ق1400
اين علم امام تا  هكه محدوده و گستراما در اين، )216،344: 53، فصل 1978خلدون، ابن: نك(

از شرايط لزوم  نيزمسائل و معارف ديني، به احكام،  كجاست و چگونه است؟ و آيا بيش از علمِ
ها آيا آن امور مربوط به انسان و جهان، عالم است؟ اصالً تماممنصب امامت است؟ آيا امام به 

مور غيبي مطلعند؟ ها و حوادث جهان و اانسان ههم هحال و آيند گذشته،علم غيب دارند و از 
حضوري و فعلي است و در همه  :ها باخبرند؟ آيا علم اماماناسرار انسان از درون و :آيا ائمه اطهار

هاست؟ حال، از اين آگاهي برخوردارند؟ يا حصولي و ارادي است و منوط به اراده و خواست آن
هاي ي در رشتهن شيعاره پيش و روي انديشمندان و محققاها و امثال آن همو اين پرسش

آن به بحث و تبادل نظر  هبارفقهي، تفسيري، كالمي، فلسفي و عرفاني بوده و درگوناگون 
ها در اين هاي آنها و استداللترين ديدگاهمهم و تحليل اجماليِدر ذيل به بررسي . اند پرداخته

  .زمينه خواهيم پرداخت
و از است  علم غيب در انحصار خداوندكه با توجه به بيان دو دسته از آيات قرآن مبني بر اين

اطالع از غيب را به سويي، طرح آياتي كه و از ) 65: ؛ نمل123: ؛ هود59: انعام( ديگران نفي شده
چنين طرح همو ) 179: عمرانآل؛ 27و 26:جن( داند مي پذيرغير خدا با اذن خداوندي امكان

: اي از روايات، معصوماناي كه در دستهگونهرسند، به روايات متعددي كه به ظاهر متناظر مي
ها اشاره كه در ادامه به آن( قابل توجهي هكنند و از سوي ديگر، دستعلم غيب را از خود نفي مي

ها، حتي اطالع از احوال و زمان هامام از همه چيز و همه كس در هم هبر آگاهي گسترد) شودمي
ها و شبهات متعددي را رد، همه و همه پرسشزمان و مكان و كيفيت شهادت خويش تصريح دا

امامان . ، حتي مردم عادي در صدر اسالم به وجود آورد: در اذهان انديشمندان و اصحاب ائمه
هايي را خويش و به فراخور حال مخاطبان، پاسخ هشيعه نيز با توجه به شرايط و مقتضيات زمان

هاي علمي، از آن زمان تا كنون بين علما در در هر حال، طرح و بحث و مجادله. فرمودندبيان مي
اين مباحث نزد انديشمندان شيعي در اواخر قرن . هاي علوم ديني، مطرح بوده استاكثر حوزه

: نك( كه در اغلب آثار بزرگاني چون شيخ مفيدچهارم به بعد شدت بيشتري به خود گرفت، چنان
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 و شيخ طوسي) 105، 104: 1، ق1405سيد مرتضي، : نك( ، سيد مرتضي)31: ق1413مفيد،
  . ها اشاره شده استاي از اين مناقشهبه پاره) 253،254: 1، 1382طوسي، : نك(

  علم امام قلمرو ههاي گوناگون علما دربارمشرب
تقسيمات  و تبيين كيفيت و چگونگي علم غيب امام، علم امام هدر رابطه با محدوده و گستر

عمده را در سه ديدگاه اقوال علماي شيعه  ههم ،در اين نوشتار .دارائه داتوان متفاوتي را مي
  : ايم كه عبارتند ازجمع كرده

  ترديد و سكوت در حدود علم امام) الف

روشن و صريحي  هبه نتيج و كيفيت علم امام،كميت  ، در باب نوع،برخي بزرگان معتقدند
كدام قضاوت صريح و مفيد يقين در اين باره به عقلي و نقلي هيچ هادلتوان دست يافت و  نمي

ود و خصوصيات علم امام الزم نيست؛ اعتقاد تفصيلي به حدسوي ديگر، از . دهند دست نمي
  . بنابراين، بايد به اعتقاد اجمالي بسنده كرد و بهتر است حقيقت امر را به خود امام ارجاع داد

رواياتي كه در ، زيرا بست خارج كنداز اين بن تواند ما رانيز نمي دليل نقلي ،ها معتقدندآن
 از اين رو، ؛دارند يمضامين گوناگون ، مورد اطمينان نيستند واند اين باره به دست ما رسيده

كه امامان كه بعضي روايات داللت دارند بر اين، چراتوان نظر قاطع و صريحي ارائه كرد نمي
و  261، 1: 1365 كليني،( دانند را مي) ودآنچه بوده و خواهد ب( كان و مايكونما Dمعصوم

از  و )118و 56 :1: ق1404 فروخ صفار،( كانون و معدن علمند و علم پيامبرانند نِ، وارثا)262
مفيد، : نك( علم غيب ندارندكه آنان كنند بر اين بعضي ديگر از روايات داللت ميسوي ديگر، 

  ).257: 1365،1كليني، ؛ نيز 23: ق1413
  : نويسد در تأييد اين نظريه مي او. دبزرگاني است كه چنين اعتقادي داراز  ييك شيخ انصاري

هاي امام، از جهت فراگير بودن و فراگير نبودن و نيز  دانسته هانداز هاما مسئل
ها بر خواست امام، يا توقف بر ها، از جهت متوقف بودن آنچگونگي علم او به آن

و از روايات ) احتماالتي است( قف بر آن،ها به خود شيء و يا عدم توتوجه آن
آيد؛ پس سزاوارتر آن  گوناگون، چيزي كه مورد اطمينان باشد به دست نمي

 )374: 1ق، 1411انصاري، ( است كه علم آن را به خود ايشان واگذار كنيم

شده در اين باب  روايات وارد االصوليةكفاخود بر  هدر حاشينيز  wمشكينياهللا محقق ت آي
ظن و گمان در اصول  سوي ديگر،از  زيرا داللتشان صريح و قطعي نيست؛ ،داندمفيد قطع نميرا 



 

 

ن 
ستا

 زم
وم،

ه س
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

42

: 1ق، 1413مشكيني، ( خويش بايد از يقين پيروي كند هدين حجيت ندارد و انسان در عقيد
462،463.(  

  تحليل و بررسي اين رويكرد

  شود، اما ده ميو متناظري مشاه گوناگونروايي، احاديث  هايبادرست است كه در كت
ها تصور آن هبارتوان احتماالت فراواني دراي كه ميبه گونه ها همگي قابل جمع و توجيهند،اين
  . از غلو دوستان نادان بوده است يا جلوگيري تقيهجهت علم غيب، به  روايات نافيِ مثالً ؛كرد

: نك( روايات و) 26: جن؛ 123: هود( بندي آياتدر جمع يكي از بهترين توجيهاتالبته 
غيب را بالذات و از پيش خود و  ،اين است كه كسي جز خداوند متعال )128خطبه : البالغهنهج

ايات بر اساس روو . خود، تعليم دهد هيدگزولي ممكن است آن را به پيغمبر برداند،  نمي مستقالً
مام بالوراثه بر اين پايه، علم غيب ا .است Jبالوراثه از حضرت رسولنيز  Dمتعدد، علم ائمه

: 1384رشاد،( ند متعال، و علم خداوند ذاتي استو به وحي و تعليم خداو Jمبر اكرماز پيا
  ).56:  8، 1380جعفري، ؛165،169

پذيرش اصل كه تعداد قابل توجهي نيستند، ضمن  اين دسته از علما، البته قابل توجه است
با يكديگر و يا با برخي  گاهيبه سبب فراواني روايات در اين باب كه  ،والًااشتراط اعلم بودن امام 

 همرزندگي عادي و روز شده ازهاي نقلگزارش ،ثانياً اند؛مواجه شده د،نآيات، به ظاهر تزاحم دار
اين بزرگان ، برد امور و كارهاي خويشبهره نجستن از علم غيب خود در پيش مبني بر Dائمه

راه احتياط را در پيش گرفته و حد و حدود و  از اين رو،؛ كردهرگرداني را دچار حيرت و س
  . اندها واگذار كردهكميت و كيفيت اين علم امامان را به خود آن

  محدود بودن قلمرو علم امام) ب

دانند، بلكه آن را  آگاهي امام از غيب را نه تنها شرط براي امامت نمي ،برخي از علماي اماميه
اين دسته متفاوت  عبارات .دانند رجي و رويدادها و حوادث ميبعضي از موضوعات خامحدود به 

  . شود به برخي از اين نظريات اشاره مي ادامهاست كه در 

  شيخ مفيد

  : نويسدميكه ، چراداران اين نظريه استشيخ از طرف ،رسد به نظر مي
از ضماير بعضي از بندگان آگاه بودند و از هرچه بايد بشود، پيش از  Dائمه

شدن آن خبر داشتند؛ ولي اين صفت واجبي در آنان، يا شرطي الزم براي امامت 
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كند و  شود كه خدا در حقّ ايشان اكرام مي نيست، بلكه تنها بدان جهت چنين مي
ان بهتر فرمان ايشان ببرند دارد كه ديگر اين دانش را بدان جهت به آنان ارزاني مي

و اين به طريق استدالل عقلي واجب نيست، بلكه . و به امامت آنان متمسك شوند
براي آنان از جهت وحي و سمع واجب شده است، و اما به صورت مطلق گفتن كه 
امامان از غيب آگاهند، خطايي آشكار است، چه اين صفت تنها مخصوص كسي 

بر است، نه به علم مستفاد، و اين جز مخصوص است كه به خود از چيزها باخ
 ).145: 1372؛ مكدرموت، 3: ق1413مفيد، ( خداي عزوجل نيست

كه اصل با اين ، سپسافراد نسبت داده ير بعضرا به ضماي jابتدا عالم بودن امامشيخ مفيد 
؛ حتي ار نبردكه براي امامان ب را گاه اين كلمه عالم به غيب بودن امام را پذيرفته است، اما هيچ

صورت مستقل عالم به غيب و به  توان معتقد شد، امام مطلقاً د كه نميبر اين مطلب تصريح دار
قُل اليعلَم من فىِ السماوات و األَرضِ الْغَيب « :مخصوص خداست كه علم به غيب، ذاتاًاست، چرا

  ). 65: نمل( »إِال اهللا
، االرشادو  مسائل العكبريه، اوائل المقاالت :مانندتأليفاتش،  شايان ذكر است، شيخ مفيد در

نهايت چيزي كه  اند؛ كند، مطرح نكرده سخن و عبارتي كه بر علم غيب داشتن امامان داللت
اند، مطالبي از قبيل داشتن اخبار غيبي و اطالع از ضماير برخي مردم و آگاهي از برخي  آورده
خصوص ، بهن، گرچه برخي متفكرادر هر حال). 313: 1 ق،1413مفيد، ( مدهاستآپيش

سبحاني،  ؛366،367: 6ق،1422مظفر،: نك( دانند د را از مصاديق علم غيب مين اين موارمعاصرا
اند  اصرار داشته كنيم، ظاهراً به آن اشاره مي بعداما به دليلي كه در صفحات  ،)138ـ121: 1384

  . استفاده نكنند Dائمه براي انبيا و) علم غيب( كه از اين واژگان
حوادث  هگونه نيست كه امام هميشه و همواره به هم معتقد است، اين  چنينهم شيخ مفيد 

و امام آيا امام علي : سش كهوي در پاسخ به اين پر ،نمونه آمدها علم داشته باشد؛ برايو پيش
چگونه رفتن به  ،از زمان و مكان شهادت خويش علم داشته است؟ و اگر داشته jحسين

علم امام بر احكام شرع منعقد اجماع شيعه تنها بر «: گويد شود؟ مي مسجد و كربال توجيه مي
  .)70: ق1413 ،مفيد( »است

  سيد مرتضي 

 ه، درباراز سوييچراكه اخذ نكرده است،  علم غيبِ امام، موضع خاص صريحي هايشان دربار
توان از آن استفاده كرد كه سخني دارند كه مي نوشتن، هعلم انبيا و امامان به صنايع و مسئل

از سويي  ؛)104: 1ق، 1405، سيد مرتضي: نك( ت علم امام باشنددار محدوديايشان شايد طرف
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م جزئيات و تما بامعلومات  هامام به هم علمي و فعليِ هكه به انكار احاطايشان با اين ،ديگر
تواند به كليات احكام علم فعلي امام مي ،است اما با وجود اين معتقدتفاصيل آن، معترف است، 

تواند احكام جزئي را از اين ملكه را در نفسش دارد كه هر گاه بخواهد، ميچراكه داشته باشد، 
جا كه احكام و از آن :كه سپس بر ادعاي خويش دليل آورده. قوانين كلي آن اخذ و استنباط كند
ي است، محال و ممتنع است كه علم آدمي به متناهي غيرمسائل جزئي در تمام ابواب فقه

  .)105 ،104: 1ق، 1405، سيد مرتضي( ها تعلق گيردبه آن تفصيل و دفعتاً
بر اين ) 67: ق1417بحراني، ( پس برخي از علما همچون سيد مرتضي و ميثم بحراني

ي تنها به فعليِ واند كه امام به احكام شرعي و امور مربوط به دين علم دارد، اما علم عقيده
تواند به تفصيل، به تمامي جزئيات امور و احكام بالفعل كليات احكام و معارف است و نمي

توان اين بزرگواران را در رديف علماي رسد، ميآگاهي كامل داشته باشد؛ از اين رو به نظر مي
فعليِ امام به كه قائل شويم، هر كس كه منكر علم قائل به محدوديت علم امام جاي داد؛ مگر اين

  .جزئيات معلومات است، لزوماً به معناي منكر عموميت علم امام نيست

  آشوب مازندرانيمحمد شهر

 د و عقالًدان ر غيبي را غلو در حق آنان ميايشان باور به آگاهي امام از تمام حوادث و امو
  : گويد مي ه،ردشم اي را باطل  نين عقيدهچ

شريعت را بدانند، اما الزم نيست كه غيب و حوادث  پيامبر و امام بايد علوم دين و
 هگذشته و آينده را بدانند، زيرا چنين چيزي به مشاركت آنان با خداوند در هم

هاي او نامحدود است؛ آنچه الزم است آن است كه  گردد، و دانستهمعلومات منتهي مي
هاني و حوادث اما جايز است كه بعضي از امور ن... آنان براي خودشان عالم باشند

  ).211: 1، 1382شهرآشوب،ابن( .تعليم الهي بدانند هگذشته يا آينده را به واسط

  االسالم طبرسيامين

شود كه اعتقاد به  اين مطلب را متذكر مي البيانتفسير مجمعايشان در موارد متعددي از 
اماميه چنين اعتقادي علماي يك از هيچ عالم به غيب بودن امامان، موجب خروج از دين است و

 »يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا اجبتم قالوا ال علم لنا انك عالم الغيوب« :هلذا در ذيل آي ندارد؛
  :نويسد مي) 109 :مائده(

كه امامان، آگاه اين آيه، اعتقاد اماميه به اين: سعيد در تفسير خود گفته استابو
اين سخن ستمي است از او به اين : مگوي من مي. كند به غيب هستند را ابطال مي
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شناسيم كه يكي  طايفه، زيرا ما احدي از ايشان و بلكه احدي از مسلمانان را نمي
از مردم را متصف به علم غيب بداند و كسي كه مخلوقي را بدين وصف موصوف 

ق، 1408طبرسي، ( اماميه از اين وصف مبرّاست هكند، از دين جدا شده، و شيع
3 :403.(  

و  )245: 1 تا،بي( ز اماميه، همچون ابوالفتح كراجكيه در اين بين دانشمندان ديگري االبت
  .اندچنين ديدگاهي داشته) 253: 1، 1382( شيخ طوسي

  علي قزوينيسيد

  : نويسد مي كه از معاصران است، ايشان
اي از موضوعات  چيزي بيش از علم به پاره... آيد آنچه از روايات، به دست مي

پس سزاوار نيست، ترسي به ... مهمله نيست هحوادث خاص به نحو قضي جزئي و
هاي خاصي را كه مورد ابتالي  كه امكان دارد امام برخي رويداددل راه داد به اين

هاي غيرعادي آن را براي او روشن نكرده كنندگان بوده و خداوند از راهسؤال
  ).158: 1تا، ، بيموسوي( است، نداند

  اين رويكرد تحليل و بررسي

مطلق و فعلي به همه  علميِ هكه امام بايد و الزم است احاطبيش از هر چيز نبايد بين اين. 1
 ،با اين مطلب كه امام اين صفت و ويژگي را داراست و حقايق و مسائل غيبي داشته باشد،چيز 

امام اين  علميِ هاز نفي احاط علم امام مرادشان ن به محدوديتقائالاگر  ،بنابراين ؛خلط كرد
ها منطقي و پذيرفته است كه شرط و واجب نيست، كه امام چنين علمي داشته باشد، سخن آن

امام چنين آگاهي  اما اگر مرادشان آن است كه اصالً 1؛است، گرچه برخي با اين عقيده مخالفند
فراوان و سخنان  تواند داشته باشد، چنين ادعايي با توجه به آيات و روايات و تسلطي ندارد و نمي

  . برخي بزرگان، محل تأمل است
علم امام قابل تعميم  دوم هستند و معتقدند هنظراني كه مخالف نظرييك از صاحبهيچ. 2

به همان  نيزها آن ،داندچه خدا ميامام همچون علم خداوند است و هر اند علماست، نگفته

                                                      
شايد اندكي از بزرگان، همچون عالمه محمدحسين مظفر قائل به اشتراط چنين علمي فعلي و حضوري براي امام  .1

  ).12و11: 1402: نك( باشند
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علم ، از جهات گوناگون بين كهبر اينكميت و كيفيت آگاهي دارند، بلكه همگي تصريح دارند 
  . تفاوت است Dالهي با علم ائمه

قديم و پيش از معلومات است و عين ذات اوست و اين علم ازلي، علت وند، شك علم خدابي
وصيات، يك از اين خصولي علم امام در هيچ و مخلوقات است،پديد آمدن تمامي معلومات 
، و مغاير با ذات عرضي و به تعليم الهي است ،امام، حادثكه علم شريك علم خداوند نيست، چرا

ا وار نيست، كسي گمان كند كه امام در اين صفت شريك خداوند است، زيراپس سزاوست؛ 
  ).36، 35: 1385نيز شيرواني،  12و11: ق1402مظفر،: نك( اوصاف اين دو علم گوناگون است

  : نويسدعبدالحسين نجفي الري ميسيد
از جمله از  ؛امام هست تعالي و علم فعليِاواني بين علم باريهاي فرتفاوت

جهت قدم و حدوث و سبق و عدم و عليت و معلوليت و عينيت با ذات و عدم آن و 
غير آن كه ديگر مجالي براي توهم اتحاد بين دو علم و لزوم شرك باقي نخواهد 

  ).29: ق1414الري،( گذاشت
ماي شيعه اصل علم غيب امام تمامي عل كهبا اين ،است شايان ذكر در اين رابطه آن هنكت. 3
برخي از بزرگان  شودمشاهده مي اما ،اندي امام دانستههاـ از ويژگي و نه بالجمله الجمله ـرا في

اگر  :بايد بررسي كردحال . انداختهعلم غيب امام، ت قائالنباب موضعي سخت گرفته و به  اين در
 ،رسد مي به نظر؟ اند گونه تند موضع گرفته چرا اينپس  ،آنان چنين رويكردي به مسئله دارند

به  عالمِ«عبارت تاريخي تحليل كرد، منظور از  نظرسرّ اين مسئله در اين نهفته است كه بايد از 
   .چه بوده استدر آن دوران » غيب

، )187و 64: 1374سبحاني، و  ؛32: 6، 1388 ،صالح مازندراني( به نظر برخي انديشمندان
علم «عبارت ، علماي متقدم خصوص، بههاي دانشمندان بزرگ ديني با توجه به روايات و نوشته

شد نه براي  تعالي، استعمال ميلم غيب ذاتي بود و فقط براي ذات باريتنها به معناي ع» غيب
كار ه يا ب رود وبه كار ميان كه فقط براي خداوند سبح» الوجودواجب«همچون لفظ  غير او؛

الوجود پر واضح است اگر منظور، واجب. براي خداوند »رازق«و  »خالق«بردن صفاتي چون 
اما  ، اين اوصاف تنها مختص خداست؛حقيقي و مستقل باشد خالقيت و رازقيت ذاتي، بالذات و
اشكالي  ،بالغير و خالق و رازق بالعرض و بالتبع باشد الوجود، واجبالوجودواجب مراد از آيا اگر

  د؟وكار بره دارد براي غير خدا ب
بر معناي خاصي  گيري به سبب آن است كه علم غيب نزد ايشان،موضعگونه بنابراين، اين 

علمي  هبر همه چيز احاط ، ذاتاًيآن است كه موجود »غيب«مراد آنان از . داللت داشته است
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لذا اگر انساني با تعليم الهي، از  دارد؛كه البته چنين چيزي به خداوند اختصاص داشته باشد، 
  . نامند نهان و پنهان عالم آگاه شود، آن را علم غيب نمي

  : از جمله ؛است هاي دانشمندان خي روايات و گفتاربر ،اين نظريه شاهد ما بر
خطبه از برخي ضمن آن  اي خواند و در در بصره خطبه jيان جنگ جمل، عليبعد از پا. 1

لقد اعطيت يا «: يكي از ياران آن حضرت با تعجبي فراوان، به ايشان گفت .دحوادث آينده خبر دا
ليس «: آن حضرت در پاسخ او خنديد و گفتغيب داريد؟ آيا شما علم  ؛»المؤمنين علم الغيبامير

علم غيب  دهم، حوادث آينده خبر ميكه من از  اين ؛»...علمهو بعلم الغيب و انما هو التعلم من ذي
 ...به من تعليم داده شده است Jر خداپيامب هذاتي و بدون تعليم الهي نيست، بلكه به وسيل

  ).138ـ141: 3، 1362ميثم، ابن: ؛ نك128خطبه : البالغهنهج(
د، اما خوف نكن به صراحت بر علم غيب خويش تصريح مي در روايتي، jاميرالمؤمنين. 2

  : دنكن گو ميگونه باز ها اينئلي چون غلو و مانند اينز مساخود را ا
خصوصيات هر كدام از شما كه  هتوانم از هم به خدا سوگند، اگر بخواهم مي

ايد و چه تصميم داريد و خصوصيات ديگر  از كجا و چگونه و به چه هدف آمده
كافر  Jترسم كه با اين گونه خبرها نسبت به رسول خدا خبر دهم، اما مي

 ).175خطبه: البالغهنهج ( .شويد
چون به نوعي به درك حقيقت علم غيب و  Dائمه هشيعيان و مخاطبان ساد يبعضپس 

 ترين علم غيبِ كوچك هبا مشاهد ر علم غيب خداوند قادر نبودند،تابع بودن علم غيب امامان ب
 ،بر اين اساس آورند؛ ميرد نبوت و چه بسا خدايي نشانده و از غلو سر هآنان را در مرتب ،ائمه

به  غلو وجود دارد، به سرعت هكردند كه در سائل يا مخاطب زمين وقتي امامان احساس مي
سدير از ياران نزديك  ،مثال ؛ برايكردندنفي ميو علم غيب را از خودشان  خاسته مقابله با آن بر

در مجلسي بوديم كه  كثيرن، ابوبصير، يحيي بزّار و داودبنكند كه م نقل مي jامام صادق
  :حضرت با حالت غضبناك وارد شد و فرمود

دانيم، در حالي كه من  كنند ما علم غيب مي تعجب از اقوامي كه گمان مي
يك از دانم در كدام نميقصد تنبيه كنيزم را داشتم و او فرار كرد و من 

  .هاست اتاق
د شد، من، ابوبصير و وقتي حضرت از مجلس خارج و وارد منزل خو :دهد سدير ادامه مي

  سخن چنينگم شدن كنيز خود اين هدربار :شده و عرض كرديم ايشان هميسر وارد خان
 شما علم غيب به البته نسبت د؛يثيرداراي علم ك شما دانيم ، در حالي كه ما مي گوييدمي
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اي از علم  با اشاره با آوردن تخت بلقيس توسط شخصي كه ذره پاسخحضرت در  .دهيم نمي
كليني، ( »ماستنزد اي از علم كتاب داشت، اما تمام علم كتاب  او قطره« :كتاب داشت، فرمود

1365، 1: 257(.  
  :گويداين روايت مي مولي صالح مازندراني ذيل

علم غيرمستفاد كعلم اللّه تعالى و علم االمام لما كان   الغيب  دل على أن علم
حقيقة و قد يسمى أيضا علما بالغيب نظرا الى مستفادا منه تعالى اليكون علما بالغيب 

تعلقه باالمور الغائبة و به يجمع بين االخبار التى دل بعضها على أنهم عالمون بالغيب و 
  )32: 6، 1388صالح مازندراني، ( دل بعضها على أنهم غير عالمين به

حال عوام  ،دتوان به روشني تحليل كرد كه حضرت در بيان موضع خو از اين فراز تاريخي مي
  .فرمودند و خواص را مالحظه مي

) گروهي از مردم( اينان! فدايت شوم: گفت jحسن به امام هفتمبنداهللاعببنيحيي. 3
ال واهللا ما هي اال وراثة عن «: حضرت در پاسخ فرمود. داريد» علم غيب«عقيده دارند شما 

رسيده و از آن حضرت  به ما Jخدادانيم، از پيامبر  نچه ما ميبه خدا قسم آ ،نه؛ »Jالرسول
  ). 102: 26ق، 1404؛ مجلسي، 23: ق1413مفيد، ( ايم آموخته

منظور از علم غيبي كند كه  تصريح ميالبالغه شرح نهجميثم بحراني در الدين ابنكمال. 4
بدون » علم غيبِ«علم غيبي است كه بدون تعليم و آموختن باشد و  ،داندكه جز خدا نمي

به تعليم الهي بوده  ،خدا اختصاص دارد و جز خدا هر كس آگاهي از غيب پيدا كندتعليم، به 
كنيم، علمي است كه بدون واسطه و نفي مي Dلم غيبي كه آن را براي ائمهمراد ما از ع .است

  ). 140: 3، 1362بحراني، ( و اين فقط مخصوص خداست ،اسباب باشد و ذاتي باشد نه مستفاد

  علم امام قلمرو تعميم در) ج

آگاهي امام  ،كميت و هم كيفيت هنظران اماميه، هم از جنباحببسياري از انديشمندان و ص
 هامام معصوم از هم ،اين دسته هبه عقيد. اند دانسته ،كنون تبيين شد تر از آنچه تا را گسترده

امور ديني اعم از  ،علمي او به حوادث و مسائل هحال و آينده اطالع دارد و احاط حوادث گذشته،
را جزء شروط امام قلمداد  امر اين بيشترشانالبته . آيد آن است كه در تصور باالتر از ،و غير آن

  . هاي امامت است اند، بلكه اين صفت يكي از ويژگي نكرده
بزرگاني كه مشرب فلسفي يا بيشتر  ،برخي انديشمندان و حكماي شيعي و به طور كلي

آن  انسان كامل، كه مصداق اتم هآنان دربار نظريات. اند، چنين رويكردي دارند عرفاني داشته
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علمي او به  هخدا و احاط واالي ولي گر مقام علميِند، به خوبي روشنهست Dمعصومان
حوادث آگاه است، بلكه  هخدا از هم اين نظر، نه تنها ولي بر بنا. استهاي گذشته و آينده  رويداد

ات در پيشگاه آنان خاضع و كائن هبا متن واقعيت ارتباط و نوعي اتحاد وجودي داشته، هم
 هكه اين سجد ،)30:حجر( »فَسجد الْملَئكَةُ كُلُّهم أجمعون«: فرمايد كه خداوند ميچنان خاشعند؛

را دليل اين برتري قرآن كريم و  ،است عالم در برابر آنان هحاكي از خضوع هم ،مدبرات امور عالم
  .)22: 1385 شيرواني،( داند مي» اسما«آگاهيِ آنان از 

  آخوند خرساني

  : در اين باره چنين است wبيان آخوند خرساني
آري، كسي كه مشمول عنايت خداوند باشد و جان پاكش به عالم لوح 

باشد، اتصال يابد،  ميترين عوالم ربوبي است و اصل كتاب محفوظ، كه از بزرگ
گونه كه چه بسا براي  گردد؛ همان چنان كه هست نزد او هويدا ميآن حقايق

چنان موجودات آن هافتد و بر هم رسول گرامي اسالم و برخي از اوصيا اتفاق مي
  ).279: ق1412خراساني،( كند اند و خواهند شد، معرفت پيدا مي كه بوده

  حسين اصفهانيمحمدشيخ

خود بر كالمِ  هاند و در تعليقد ام علمي امام را از آنچه آخوند گفتند، هم باالتر ميمق يشانا
  : افزايد شده از صاحب كفايه مينقل

كه او در سير خود به سوي عوالم قدسي، با عالم چرا چنين نباشد، حال آن
شود كه از عالم نفس  يابد و مقام او مقام عقل نخستين مي عقل كلي اتصال مي

گرچه عبارت صاحب كفايه ! كه همان عالم لوح محفوظ است، باالتر است؟كلي، 
صعود رسول گرامي در حركت استكمالي او  هاشعار به آن دارد كه آخرين درج

  ).663: 1، 1373غروي اصفهاني، ( عالم محفوظ است

  حسين مظفرمحمدشيخ

فعلي و  آن هم مطلق،امام  علميِ هقائل به احاط ،متعدد هادل هدر كتابي مستقل با اقام شيخ
  :كه در عبارتي آوردهامور است؛ چنان هحضوري به هم

در اين مقام، آگاهي از موضوعات خارجي جزئي محض » علم امام«مراد از 
ها موجب كمبود است، نه آگاهي از موضوعات احكام كلي، زيرا جهل امام به آن

هاي ها از ويژگيكه، بيان آنامامت و تنزّل از آن مقام است؛ افزون بر آن هدر رتب
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چنين مراد از علم امام در اين بحث اطالع وي از احكام هم. امام و وظايف اوست
ها بايد حضوري باشد، چراكه روا نيست حكمي از او نيست، زيرا علم امام به آن

بپرسند و امام آن را نداند كه در اين صورت، حجت بر بندگان نبوده، بلكه امامتش 
ها و مرگها علم امام شامل اطالع بر زمان رستاخيز و اجل] چنينهم. [شودباطل مي

گردد؛ حتي و ديگر اموري كه به ظاهر به خداوند متعال اختصاص دارد، نيز مي
، زيرا )34: لقمان( »...نَّ اللَّه عنده علْم الساعةِا«: ذيل بيان كرده است همواردي كه آي

ما را بر اموري از اين قبيل  هكنند كه خداوند ائمبيان مي روايات خاصي، با صراحت
  )36،37: 1385؛ نيز شيرواني، 13و 12 :ق1402مظفر، ( نيز آگاه كرده است

نيز  )30ـ28: ق1414: نك( و سيد نجفي الري) 68: 1370:نك( رضا مظفرمحمدالبته شيخ
  . چنين ديدگاهي دارند

  wامام خميني

انسان كامل و آدم نخستين را بر صورت جامع خويش آفريد  ،تعالاز ديدگاه ايشان خداوند م
انساني ظاهر گشت و  هاسماي حق در نشئ ههم. اسما و صفات خويش قرار داد هو او را آيين
مثالي و حسي بوده و  مراتب عقلي، هجامع هم ،كامل انسانِ. احاطه و جمع رسيد هانسان به رتب

اسما را به آدم  هدر او منطوي است، چنانچه خداوند هم هاستدر آن عوالم غيب و شهود و آنچه
مراتب غيب و شهود بوده و با  هانسان كامل با وحدت خود، واجد هم. )31 :بقره( آموخت

  .)16،17: 1363امام خميني،: نك( هاي الهي استكتاب هبساطتش جامع هم

   wعالمه طباطبائي

داند و در بيان قسم اول آن  ايشان علم امام به امور خارجي و رويدادها را بر دو قسم مي
اين  ؛ اعم ازعلم داردبه اذن خدا  ،به حقايق جهان هستي طي،امام در هر گونه شرايمعتقد است، 

ني و حوادث گذشته و وقايع حس؛ مانند موجودات آسما هبيرون از داير باشند ياكه تحت حس 
ها امام به حسب مقام نورانيت خود، از راه عقل، براهيني است كه به موجب آن آينده؛ چرا كه

ترين انسان عهد خود و مظهر تام اسما و صفات خدايي و بالفعل به همه چيز عالم و به هر  كامل
شخصي آشناست و به حسب وجود عنصريِ خود به هر سوي توجه كند، براي وي حقايق  هواقع

  . 1دشو يمروشن 
                                                      

ديگر از  هكه همراه با پنج مقال است» علم امام« هد، برگرفته از مقالطباطبائي نقل شآنچه در اين بخش از عالمه . 1
  .24به نقل از پژوهشي در علم امام، علي شيرواني،ص . منتشر شده استاسالم  همحمد در آينايشان در كتاب 
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با رواياتي  Jي بودن علوم آنان از پيغمبر اكرمآيا موروث :عالمه در پاسخ به اين سؤال كه
  : فرمايد منافات ندارد؟ مي) 258 :1، 1365كليني، ( »اذا شاؤوا ان يعلموا علموا«: فرمايد كه مي

ها مثل بديهيات گويا علم كه به آنان داده شده، دو گونه است؛ بعضي از آن
شود و بعضي ديگر از آن محتاج به تأمل و توجه  ماست كه از نظرشان غايب نمي

دومي، . »اذا شاؤوا علموا«: دانند اي كه هر گاه خواستند بدانند مي است، به گونه
اجتهادي است كه شخص مجتهد و فقيه دارد، كه در اوقات عادي به  همانند ملك

اي يا مسائلي از او پرسيده شد و به حالت  مسئله آن توجه ندارد، ولي همين كه
امام نيز هر وقت به . تواند جواب آن مسائل را بدهد نفساني خود توجه كرد، مي

  ).200: 1384رشاد، ( داند مقام نورانيت خود توجه كند، مطلب را مي
ا ، بعلم تفصيلي امام به زمان و مكان و چگونگي شهادت خويش معتقد است هرباايشان در

جمله است آن تواند بداند و از  هرچه را بخواهد به اذن خدا مي توجه به مقام قرب باالي امام،
  .)34: 1369،طباطبائي: نك( و شهادت خود با جميع جزئيات آن علم به تفصيل مرگ

  اهللا جوادي آملي ت آي

  :اندعلم امام آورده هاحاطه و سيطر ايشان در تحليل
 هنشئات وجودي هستند، در مرتب هكه كون جامع و داراي هم Dائمه

هاست، به عنايت تام، كه حقيقت امامت آن هنورانيت و واليت كليه، يعني مرحل
علمي آنان مخفي  هعوالم هستي هستند و چيزي از احاط هالهي مسلط بر هم

ماند؛ به بيان ديگر، تمام حوادث بزرگ و كوچك نظام هستي، حتي پلك  نمي
  در معرض ديد... ها، قيام و قعودشان، افتادگي برگي از درخت و دن انسانز

... هاست و چيزي به نام زمان گذشته، حال و آينده براي آنان معنا نداردآن
پايان راهي ندارند؛ لذا بي هتفاوتشان با ديگران اين است كه ديگران به آن خزان
 Dانند، اما امامان معصومممكن است دلشان بخواهد چيزي را بدانند ولي نتو

توانند بدانند؛  پايانند، هر چه را كه بخواهند ميبي هكه كليددار و خازن آن خزان
جوادي آملي، ( »ان االمام اذا شاء ان يعلم علم«: از اين رو، در روايات آمده است

1381 ،1 :176،177.(  
پايان علم بي هچيزي از حيطگونه كه همانيعني  ؛ندابه نظر ايشان، امامان، مظهر علم الهي

 Dاطهار هعلم ائم ه، گستر)231:بقره( »ء عليم  شى    و اعلَمواْ أَنَّ اللَّه بِكلُ«: ماند خدا مخفي نمي
  نشان كرده كهگيرد؛ اما در تفاوت اين دو خاطر موجودات نظام هستي را در برمي هنيز هم
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تبعي و عرضي است و به منبع اليزال علم الهي  Dاطهار هعلم الهي استقاللي بوده، اما علم ائم
نيز مساوي  Dپايان او نباشد، ائمهلم بياگر تعليم الهي و اتصال به ع اساساًمرتبط است و 

بداند، خدا آن را به او بخواهد چيزي را  ماگر اما: لذا در روايات آمده است ؛ديگران خواهند بود
  چه علماگر). 258: 1، 1365كليني، ( »اعلمه اهللا ذلك اذا اراد االمام ان يعلم شيئا« :آموزد مي

آنان  هاراد اماامام به اراده و خواست او بستگي دارد و هر چه را بخواهد بداند، خواهد دانست، 
چراكه از امام  ،تابع اراده و مشيت خداست و تا خدا اراده نكند، آنان نيز اراده نخواهند كرد

هرگاه خدا . خويش قرار داده است هقلوب ائمه را محل ارادخداوند «: روايت شده است jهادي
خواهيد  ميشما چيزي را ن«: معناي كالم خدا كه فرمود ».خواهند ها نيز ميچيزي را بخواهد، آن

: 1381،1جوادي آملي، ( همين است ،)372: 25 ،ق1404مجلسي، ( »مگر آن كه خدا بخواهد
178.(  

  رويكرد سومتحليل و بررسي 

نان چعلميِ امام آن هاند كه احاطبرخي انديشمندان بر اين عقيده ،مالحظه شدكه چنان
و اين برخالف نظر برخي  شود،نيز مي... روز قيامت و ،هالساععلم: است كه حتي شامل گسترده

: 1374؛ سبحاني، 97: 2ق، 1425لواساني، : نك( امام استديگر از علماي قائل به تعميم علم 
و ها با توجه به برخي آيات و روايات، آن؛ )441: 7، 1357؛ حر عاملي،  67: 1370؛ مظفر، 161
گويند، گرچه امام به همه چيز و چنين شواهدي كه در زندگي پيشوايان ديني هست ميهم

ها فقط مخصوص ماند و علم آنحقايق نهان و آشكار علم دارد، اما برخي امور بر او پوشيده مي
  . خداست

  : فرمايد قرآن در اين باب مي
و ما تَدرِى نَفْس ما  إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعةِ و ينزَِّلُ الْغَيثَ و يعلَم ما فىِ األَرحامِ«

  1.)34: لقمان( »إِنَّ اللَّه عليم خَبِير أَرضٍ تَموت   بِأَى و ما تَدرِى نَفْس ذَا تَكْسب غَدا

 شيء بر اين پنج«: كند نقل مي jآيه اين حديث را از امام صادق ذيل اين تفسير قميدر 
2ق، 1404قمي، ( »و اين از صفات خداست ،مرسل اطالعي ندارد احدي از ملك مقرب و نبي :

167.(  

                                                      
 :؛ لقمان15 :طه ؛187: اعراف :مانند كنند؛ ين علم به پروردگار داللت مياختصاص ا رعالوه بر اين، آيات ديگري ب. 1

  .63 :؛ احزاب34
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  : فرمايد مي jامام محمد باقر در روايتي ديگر
داند و خودش آن را نميخداوند علمي مخصوصِ خود دارد و كسي به غير 

دانند و هر آنچه علم ديگري دارد كه فرشتگان مقرب و انبياي مرسل آن را مي
  ).110: 2ق، 1404فروخ صفار، ( دانيمدانند، ما هم ميانبياي مرسل مي

و ) 36،37: 1385؛ شيرواني، 12،13 :ق1402: نك( طباطبائي نيز همچون مظفرعالمه 
گانه پنج كه درست است علم به اين موارداعتقاد دارد  )28ـ30:ق1414: نك( نجفي الري

د به آن تواننو امامان مي Jهمچون رسول خدا تعليم، برخي هواسطه اما ب ،مخصوص خداست
كه اين موارد را نفي  رارواياتي ايشان، ). 238: 16 ق،1412 طباطبائي،: نك( موارد آگاهي يابند

از  ي داريم؛فراوان معارضِ روايات ،بر اين عالوهاند، يا قابل توجيه؛ يا ضعيف دانسته ،كنندمي
حال خود و  هرسيده كه اين حضرات از آيند Dو ائمه Jاز رسول خدا يبسيارروايات جمله 

روايات بسيار،  اند، و اين روند خبر داده از دنيا مي يكه در چه سرزميناز زمان مرگشان و اين
، كه علم اين پنج شود د، و حاصل مجموع روايات اين مينكن يرا تقييد م ر آنيو نظا مزبورروايت 

البته در  .ده استكرتعليم  يو به كسي نداده، مگر آن كس كه خود به و امر مخصوص خداست
به  يها آمده كه حتدر آن مثالً ؛دنكنيهست كه قبول تقييد نم يروايات احاديث،اين دسته از 

زيرا كرد،  به اين روايات نبايد اعتنا اما. شود آگاه نمي مسئلهدر اين پنج  ينيز كس يتعليم اله
رسول خداي هاگوييپيش رواياتJ ائمه وD يك  سبببه  توان ياست، كه نم فراوانقدر آن

  ).240: 16،ق1412طباطبائي،  :نك( ها چشم پوشيدآن هروايت از هم
برخي معتقد به علم مطلق و فعلي و  ؛انددستهن به رويكرد سوم، خود دو قائالمعلوم شد  .2

عملي پيامبر  هتوجه به سيراما با . به علم ارادي و مشيتي امام د و برخي قائلامامن حضوريِ
با در نظر  و نيزه با كارهاي شخصي و اجتماعي خويش، هدر مواج Dان معصومو امام Jاكرم

: 1، 1365كليني، ( »لم شيئا اعلمه اهللا ذلكاذا اراد االمام ان يع« :از قبيل ،گرفتن برخي روايات
 Dباشد كه آگاهي معصومان صحيحرسد اين رويكرد مشهور علماي شيعه  به نظر مي ،)258

  . آنان پيوند خورده است هبه تمامي امور اعم از غيبي و غير آن، به خواست و اراد
دانست كه براي آگاهي از اي دربسته همانند  هاي آنان را به نامه توان دانش سان، ميبدين 

ستن، وابسته به وجود ست كه اين خواستن و دانناگفته پيدا. درِ نامه را گشود محتواي آن، بايد
  . خورده با حكمت الهي است؛ چه بسا امام نخواهد و در نتيجه، نداندمصلحت و گره

تي علم ارادي و مشي ،از هر حادثه و جرياني Dآگاهي پيامبر و پيشوايان معصوم ،براينبنا
  ).161: 1374سبحاني،( است، نه علم فعلي و قهري
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  تعميم علم امام موافقانِداليل 

تواند  اي برخوردار است كه مي علمي امام معصوم از چنين ويژگي هكه احاطبراي اثبات اين
  . و نقلي تمسك جست يعقل هتوان به ادل به تمامي امور عالم آگاهي يابد، مي

  عقلي هادل

جا كه امام از آن ،و صاحبان اين ديدگاه بيان شد متفكرانكه پيش از اين در كلمات نانچ
و  تربيت نفس خويش و طي كردن مراحل تكامل نفس هواسطه الهي است، ب هخود برگزيد

 كالم الهي را استماع رسد كه خود، اي از كمال مي عقل نظري و عملي به درجه همستعد شدن قو
كند و عالم ماده  عملي، قدرت فاعليت پيدا مي هبا قو ،كند و از آن سوميو فرشتگان را مشاهده 

با فرض اتصال نفس نبي يا امام معصوم به عالم عقول، ديگر حجابي  ،از اين رو كند؛ را تسخير مي
  . شود امور بر او عيان مي هماند و ملكوت هم براي نفس باقي نمي

علم امام نيز  هدارند كه از همان براي گستر تعليلي »علم نبي«وسيع  هندام صدرا در بابمال
  :توان استفاده كردمي

اتصال نفس قدسي با  هعلم حقيقي همان يقين است كه تنها از راه ايجاد زمين
اگر نفس، احتجاب به بدن و قواي آن و تعلق به دنيا و . آيدمالئكه به دست مي

  خصوص به مقربين، به هه مبادي عالي و مالئكاخالد در زمين نداشته باشد، ب
گردد و در اين هنگام، نقوش علمي و القدس كه معلم انبياست، متصل ميروح

كند، زيرا ميان مجردات حجابي نيست و هيچ منع و صفات كمالي در آن تأللو مي
 هاي عالم ماده استتقصير و بخلي در افاضه وجود ندارد، زيرا اين امور از ويژگي

  ).275ـ285: 6، 1366صدرا، مال: نك(
يكي از داليلشان اين است كه  ،ندقائل به علم مطلق و فعليِ امامآن دسته از بزرگاني كه 

تر بودن رسالت و امامت منوط به آن است كه صفات رسول و امام، اتم صفات باشد و در كامل
نه مشروط و  ،وقايع باشدامور و  هصورتي چنين خواهد بود كه علمش حضوري و بالفعل به هم

، اما باالترين گرچه كمال و فضيلت است خواست، زيرا علم مشروط به اراده مقيد بر اراده و
  .)50: 1385 مظفر،( كمال و فضيلت نيست

  نقلي و روايي هادل

علم امامان  هحقيقت و گستر هبر كسي پوشيده نيست كه در مقام تحقيق و داوري دربار
  . است Dخود معصومان هالهي، يكي از بهترين منابع، سخنان حكيمان، پس از آيات Dمعصوم
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اشاره  اند،ن مورد كه خود متضمن روايات فراوانيفقط به ابوابي در اي ،علم امام هگستر هدربار
  : شود مي

  ).114: 2 ق،1404فروخ صفار، ( ندارثان علم آدم و علوم جميع انبيايو ،Dائمه اطهار. 1
: 26ق، 1404 مجلسي( ندااران علم خدا در آسمان و زميندو خزينه امامان، نگهبانان. 2
105.(  

، jكه حضرت ابراهيمدهد، چنان ان و زمين را نشان ميخداوند به آنان ملكوت آسم. 3
  ).106: 2 ق،1404فروخ صفار، ( وق عرش و پايين آن را مشاهده كردملكوت و ماف

 ندوآمد فرشتگانرسالت، درخت نبوت و محل رفتموضع ودايع  ها معدن علم خداوند،آن. 4
  ).221: 1، 1365؛ كليني، 56: 2 ق،1404فروخ صفار، (

را  »علم منايا و باليا« آينداين بزرگواران زمان فرا رسيدن مرگ و رويدادهاي ناخوش. 5
 كليني، :نك( ها آگاهي دارندنسب آدميان و چگونگي داوري بين آن دانند و به اصل و مي

1365،1 :196.(  
آمدها و اتفاقاتي كه در  به حوادثي كه در گذشته اتفاق افتاده و پيش Dائمه اطهار. 6

 ؛»علم ما كان و ما يكون الي يوم القيامة« پيوندد، آگاهي دارند ه وقوع ميآينده تا روز قيامت ب
كليني، ( چه در بهشت و جهنم است، علم دارندحتي به آنچه در آسمان و زمين است و به آن

  ).129، 127: 2 ق،1404؛ فروخ صفار، 160: 1، 1365
  ).181: 27ق، 1409حر عاملي، ( الكتاب و تفسير و تأويل قرآن عطا شده استبه ايشان علم. 7

، پذيرفتن حتي ها روايتندمتضمن ده ين ابوابِ روايي و امثال آن كه هر كدامبا توجه به ا
 علم امامان نداشته باشيم و آگاهيِ هكافي است كه ترديدي در گستر براي ما هايكي از آن
  . ها را از نهان و آشكار وقايع عالم، بپذيريم و اعتراف كنيمسرشار آن

 نتيجه 

علم  هالجملچنين پذيرش فيهم و علم بودن امامعلماي شيعي بر اَ هضمن اتفاق نظر هم. 1
برخي با  اختالف نظر دارند؛ امام و كيفيت آن لميِع هاحاط هربادرن اسالمي متفكرا غيب آنان،

و بعضي ديگر تعميم و   رخي ديگر قائل به محدوديت شدهب ، شك و ترديد، سكوت را برگزيده
  . اند امام به همه چيز را پذيرفته علميِ هاحاط

و نزديك به آن، خودD  معصوماناين بود كه در عصر  ومد هيكي از داليل علماي دست .2
چه بسا اين به  ،كه اشاره شداما چنان كردند؛اين واژگان را براي خود نهي مي Dبيتاهل
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هايي همچون استفادهلوگيري از سوءسبب تقيه، يا به دليل فهم ناقص و ضعيف مخاطب و ج
  .بوده است »غلو«

 ليم وامام عالوه بر تع ،توان گفت بندي بين آيات و روايات ميرسد، از جمع به نظر مي. 3
هاي هاي شخصي و لطف و عنايت سبب تالش و مجاهدته چنين ب، همJتعلم رسول اكرم

 هالهي، توانسته با اتصال به عالم تعقل و شهود، ملكوت عالم را مشاهده كند و بر هم هخاص
اين چيزي است كه امكان و وقوع آن را هم عقل و . حقايق و امور عالم به اذن الهي واقف گردد

  .گذارد كند و هم نقل بر آن صحه مي برهان ثابت مي
  

  منابع
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 .قرآن كريم .1
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  .االصول، بيروت، مؤسسة النعمان للطباع و النشر و التوزيع، فرائد)ق1411( انصاري، مرتضي، .3
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سيداحمد حسيني، قم، مؤسسه نشر : في علم الكالم، تحقيق ةالذخير ،)ق1411( ــــــــــــــــ، .23

  . اسالمي
  .، رسائل شريف مرتضي، قم، دارالقرآن)ق1405( الهدي، سيد مرتضي،علي بن الحسين،علم .24
  . j، نهاية الدراية في شرح الكفاية، قم، سيدالشهدا)1373( حسين،غروي اصفهاني، محمد .25
  . اهللا مرعشي نجفية، بصائرالدرجات، قم، كتابخانه آي)ق1404( حسن،بنفروخ صفار، محمد .26
  . ، تفسير قمي، قم، مؤسسة دارالكتاب)ق1404( هاشم،بنابراهيمبنقمي، علي .27
  . ، قم، دارالذخائركنزالفوائد، )تابي( الفتح،كراجكي، ابو .28
  .الكافي، تهران، دارالكتب االسالمية ،)1365( يعقوب،بنكليني، محمد .29
: علم االمام و كميته، تحقيق و تعليق ة، المعارف السليمانيه في كيفي)ق1414( الري، سيدعبدالحسين، .30

  . ، مركز جوادبيروتشيخ محمد جميل حمود، 
 . ، تهران، دارالكتب االسالميهالكافيشرح اصول ، )ق1388( صالح،مازندراني، محمد .31
  . ، متشابه القرآن، قم، بيدار)1382( شهر آشوب،مازندراني، محمد بن علي ابن  .32
  .، بحاراالنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء)ق1404( باقر،مجلسي، محمد .33
  . محمدعلي علمي هخانفروشي و چاپ، حق اليقين، تهران، كتاب)1334( ــــــــــــــــ، .34
  . ، حاشيه كفاية االصول، قم، لقمان)ق1413( مشكيني، ابوالحسن، .35
، علم االمام و كميته و كيفيته عن الطريق العقل و النقل، بيروت، انتشارات )ق1402( مظفر، محمدحسين، .36
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