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  يهمتكلمان امام يدگاهد يبررس
 ياتبر روا يهعلم امام با تك ةگستر ةدربار

  
  1محمدحسين فارياب  29/05/1394: تاريخ دريافت
    02/09/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده

مسئله،  ينا. بوده است يخدر طول تار يهمتكلمان امام هاييمشغول از دل» علم امام« مسئلة
 ةنوشت. علم امام است ةعلم امام، منابع علم امام و گستر يتماه: مانند يزموضوعاتير يخود دارا

 ينيع يعه،كالم ش يينسل طال ياتنگارنده ابتدا نظر. پردازد يعلم امام م ةگستر يحاضر، به بررس
ها  آن يدگاهد يگاه به بررس كرده و آن يينو حلّه را تب يبغداد، ر يبزرگان سه مكتب كالم

 يبرا ينبه طور عمده بر ضرورت علم به د يادشده،در سه مكتب  يهمتكلمان امام. ته استپرداخ
 ي،عقل به راحت رسدمي نظر به. اندسخن گفته ياطفراتر از آن، با احت ةاند و دربار كرده يدامام تأك

بت اما نس كند،يدارد اثبات م يازبه آن ن يفشانجام وظا يرا كه امام برا يضرورت داشتن علوم
معتبر، امام  ياتبر اساس روا. است Dمعصومان ياتبه فراتر از آن، تنها مرجع حل اختالف، روا

  .سازد را بداند، اما اگر اراده كند و بخواهد، خداوند او را آگاه مي يزچ كه بالفعل همه يستن ينچن
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  مقدمه
 ينا. بوده است يهتفكر امام يخدر تار برانگيزچالش يارلم امام از جمله موضوعات بسع گسترة

اختالفات گاه موجب شده  ينا. است يابياختالفات هم در گذشته و هم در دوران معاصر قابل رد
 هبار يندر ا! (متهم كنند Dدر حقّ امامان يرتقص يارا به غلو  يگرتا مخالفان و موافقان، همد

  . مسئله بردارد يناست تا پرده از ضرورت ا يمهم، كاف ينا.) 1395 يي،طباطبا يرسمد: ك.ر
 يندر ا يقتبه حق يدنرس يبرا زايناناطم هاياز راه يكي رسديبه نظر م يانم ينا در

 با. اندكرده يخود را چگونه معرف Dاست تا دانسته شود كه امامان ياتعرصه، مراجعه به روا
امر،  اين و هستند نماها، تعارض به آن ينگاه چنانند كه در نگاه نخست يزن ياتروا اين، وجود
  .يدبرآ يتعارض بدو ينحلّ ا ةاز عهد درستيمسئله را دوچندان كرده تا بتواند به ريدشوا

 يختار ياناز م يه،متكلمان امام هاييدگاهد يبا برخ ييآشنا يپژوهش، برا يندر ا نگارنده
 يدهقرن چهارم تا هشتم را برگز يعني يه،كالم امام يختار يزمان ةدور نتريييطال يه،كالم امام

 يا يدرست سويكمعتبر پرداخته، تا از  ياتبر روا يهتك يا هايدگاهد ينا يگاه به بررس آن. است
ماجرا با مراجعه به  يقتروشن گردد و هم حق يزمان ةمتكلمان در آن دور يدگاهد ينادرست

  .دارائه شو Dسخن معصومان
از قرن چهارم تا قرن نهم،  يهمتكلمان امام يدگاهابتدا د يق،تحق ينگفته شد، در ا كه چنان

 يمتكلمان، متعلق به سه مكتب كالم ينا. كنيميم يتا فاضل مقداد را بررس يدمف يخاز ش يعني
 يخو ش يابوالفتح كراجك ي،ابوالصالح حلب ي،مرتض يدس يد،مف يخش. و حلّه هستند يبغداد، ر

از مكتب  يحمص يدالدينو سد ينيقزو يلعبدالجل يگر،د ياز سو. از مكتب بغداد هستند يوسط
داران  از نام يزو فاضل مقداد ن يعالمه حل ي،بحران ميثمابن ي،طوس نصيرالدينو خواجه  ير

  . رونديحله به شمار م يمكتب كالم
نگارنده چه  ياز سو يهمدر كالم اما يخيبرش تار ينا يلپرسش مطرح شود كه دل ينا شايد

 يعياما طب يم،كن يرا از ابتدا تا دوران معاصر بررس يهنظر متكلمان امام توانستيميبوده است؟ م
ك يدر  يچ،مقاله كه ه يكها ـ در  آن يتمام متكلمان ـ با توجه به فراوان يدگاهد ياست كه بررس

راستا،  يندر ا. ها زد ه انتخاب آندست ب يدبا ناگزير رو،ينممكن نباشد؛ از ا يدشا يزرساله ن
  :دو مؤلفه را داشته باشد يا يك بايد كمبحثمان بگنجد، دست يرةدر دا توانديكه م يمتكلم

ـ كرده باشد، نه صرفاً نقل  پردازييهاستدالل و نظر يعنيكه كار متكلمانه ـ  نخست آن. الف
  .يتروا

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

29 

رس
بر

د ي
گاه
يد

 
مام

ن ا
لما
متك

 يه
ربار

د
 ة

ستر
گ

 ة
 تك
م با

 اما
علم

 يه
روا

بر 
ات

ي
 

 يندگانكه بر آ ايگونهبه  يد،ر آاستوانه و ركن به شما يكدر علم كالم به عنوان . ب
  . باشد يرگذارتأث

و حلّه از قرن چهارم تا  يبغداد، ر يكه متكلمان سه مكتب كالم رسديبه نظر م يان،م ينا در
 هايعرصه در يشانا هاييدگاهبه آثار و د يبا نگاه. هستند هايژگيو ينتمام ا يا يبرخ ينهم دارا

كه  شوديروشن م يمانبرا ي،متكلمان در قرون بعد يگرد هاي يدگاهد ةمشاهد يزمختلف كالم و ن
 يبرا. سه مكتب، مورد توجه متكلمان متأخر بوده است ينمتكلمان ا هاييدگاهتا چه اندازه آثار و د

 يف يالشاف يزو ن علم الكالم يف ةيرالذخ يد،مف يخش اوائل المقاالتهمچون  هايينمونه، كتاب
 ةنوشت يدمن التقل ذالمنق. است يو سن يعهنوز مورد توجه محققان شه يمرتض يدس ةنوشت ةماالما
 يآثار كالم يبرخ. است يدر ر يقرن ششم هجر يكالم هاييراثاز معدود م يحمص يدالدينسد

 كشف المراد ي،طوس يرالدينخواجه نص ةنوشت االعتقاد يدتجرمانند  يقرن هفتم تا نهم هجر
 يستدر يهعلم هايروز در حوزه ينتا بد يعالمه حلّ رعش يشرح باب حادو  يعالمه حلّ ةنوشت

به شمار  يهكالم امام ييقرن چهارم تا نهم از قرون طال يماست تا بدان يمختصر، كاف ينا. شوديم
در ادامه،  يكه مكاتب كالم يدرس يجهنت ينبه ا توانيم يخيتار يوجو و با اندك جست آيديم

متكلمان  يانم زعوامل، موجب شده تا ا ينا مجموعة. نداتوجه داشته يشانا يدگاهبه د ياربس
  . يردو حلّه مورد توجه نگارنده قرار گ يمتكلمان سه مكتب بغداد، ر هاييدگاهد يبررس يه،امام

 يدر باب مسائل مربوط به علم امام رو هايينوشته ينمحققان به تدو يجبه تدر امروزه
محمدحسن  ةنوشت علم امامكتاب  ي،هاشم يدعليس ةنوشت علم امام ماهيت كتاب كه اندآورده

 يندر ا يسندهآنچه نو ين،با وجود ا. يلندقب يناز ا يروانيش يعل ةنوشت علم امامكتاب  يزنادم و ن
  .شودينم ديده هاكتاب يندر دستور كار قرار داده، در ا تحقيق

امام همان است  علم ةآورد متكلمان در حوز دست يامقاله آن است كه آ يندر ا ياصل پرسش
متكلمان به مسائل  يعقل يكردآن است كه رو يسندهنو يةشود؟ فرضيبرداشت م ياتكه از روا

 ةبه مسئل يحداقل رويكردي رو، ينشده است؛ از ا روايات به ها آن جانبهمانع از نگاه همه يكالم
 يگاهنشان از جا ياتبه روا يرفراگ يكه نگاه حال آن شود،يم يدهها د آن ياتدر نظر مامعلم ا
  .ها دارد آن يعلم يواال

  تا فاضل مقداد يدعلم امام از مف يةنظر. 1
بغداد است كه  يمكتب كالم يم،آن بپرداز يدگاهد يينبه تب يدكه با يمكتب نخستين
  .زيستنديدار آن در قرن چهارم و پنجم م متكلمان نام
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  علم امام در مكتب بغداد. 1ـ1

 يژهو يتيبغداد به طور خاص اهم يم،افزون بر آنچه گفت. يممكتب بغداد را دانست اهميت
  . وجو كرد در بغداد جست توانيرا م يعهش يجوامع كالم يندارد، چراكه نخست

  :يمشو ياعلم امام را از نظرگاه بزرگان آن مكتب جو يةنظر يدبا ينكا 
  )ق413( يدمف يخش: يكم

  :چند گزاره خالصه كرددر  توان يدربارة علم امام را م يدمف يخش ديدگاه
داستانند كه امام بايد پس از تصدي منصب امامت، به احكام و معارف دين عالم  اماميه هم. 1
  ).39): ب(ق 1413 يد،؛ مف45): د(ق 1413 يد،مف(باشد 
 يد،مف(به امور غيبي وجود دارد  Dاي بر ثبوت علم امامان پاك روايات مستفيضه. 2
 يد،مف(ـ هستند  و نه ذاتي   ته اين علوم به نحو مستفاد ـكه الب) 313: 1، )الف(ق 1413
  ).67): ب(ق1413
): هـ(ق 1413 يد،مف(داند، ادعايي بدون دليل است  چيز را مي گفته شود امام همه كه ينا. 3

69.(  
ولي امري ممكن و واقع است و به مصلحت  يست،آگاهي امام از امور غيرديني، ضروري ن. 4

هاست،  كه بگوييم امام، عالم به باطن انسان نمونه، اين يدارد؛ برا و لطف خداوند بستگي
آن  يقباشد، از طر يو اگر هم عالم به باطن كس داند يخطاست؛ امام همچون مردم ظواهر را م

كه در خواب به او  آن يامنتقل كرده،  Dاعالم و او هم به امامان يامبرشبه پ داست كه خداون
كه بتوان گفت او قطعاً عالم به باطن فالن شخص است  يستن نيفهمانده شده است، اما چن

  ).114): ج(ق 1413 يد،؛ مف67): ب(ق 1413 يد،مف(
دربارة آشنايي امام با همة صنايع و نيز همة لغات بر اين باور ) ره(مفيد يخهمين راستا ش در

بوده، ضرورتي است كه به لحاظ عقلي چنين چيزي اگرچه ممتنع نيست، عقالً براي امام واجب ن
): ب(ق 1413 يد،مف(ندارد، و رواياتي نيز كه در اين باره رسيده است، مفيد قطع نيستند 

 يزن ياتو روا يستندو لغات ن يعلزوماً عالمِ به تمام صنا Dامامان  او، يشةدر اند ينبنابرا). 67ـ66
  . يستآور ن باره قطع يندر ا

همة امور و نيز علم به باطن امور را شرط  مفيد در برخي ديگر از آثار خود، علم به شيخ
به علم نجوم و نيز امي  Jاش، آگاه نبودن پيامبر اكرم نبوت ندانسته است و براي اثبات نظريه

  ).34): هـ(ق 1413 مفيد،( زندبودن او را مثال مي
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اشتن كه امام بر اثر ند داند يامر را ممكن م ينبر اين موارد، او در برخي آثار خود، ا افزون
در موارد قضاوت و داوري ميان مردم، بر اساس ظاهر حكم كند و مرتكب  يبي،علم به امور غ

ـ دانسته است كه در اين امور خداوند  واجب   ـ نه ممكن  يزامر را ن ينخالف واقع شود؛ اگرچه ا
  ).66): ب(ق 1413 يد،مف(بر اساس لطف خود وي را از اين اشتباه برهاند 

  )ق436( يمرتض يدس: دوم

  :است يندربارة علوم امام، چن يسيد مرتض نظريات
  ).430: ق1411 ي،الهد علم(و سياست آگاه باشد  ينامام بايد به علوم مربوط به د. 1
خارج از  يراو مشاغل عالم باشد، ز يعمانند داروها، صنا ينيامام الزم نيست به علومِ غيرد. 2

بر اين باور است كه ) ره(يسيد مرتض). 164ـ 163: 3ق، 1410 ي،الهد علم(اوست  ياستحوزة ر
با وجود اين، ). 165: 3ق، 1410 ي،الهد علم(گونه علوم به متخصص رجوع كند  امام بايد در اين

، تنها  هرچند الزمة مقام امامت: كند تصريح مي »يقَبلَ أن تَفقدون يسلُون« يتروا يردر تفس يو
واند علوم ديگري بيش از علم شريعت را نيز از باب ت است، خداوند متعال مي يعتعلم به شر

  ).395 ـ 391: 1ق، 1405 ي،الهد علم(كند  فضل و لطف، به متصدي منصب امامت عطا 
به بيان سيد ). 40ـ 31: 2ق، 1410 ي،الهد علم( يستامام ضرورتاً به باطن امور آگاه ن. 3
بر اين  يبيدربارة علم امام به امور غ وي. داشته باشد يعلم به امور غيب امام يستالزم ن ي،مرتض

را  نباور است كه شرط امامت، اخبار از امور غيبي نيست، اما خداوند متعال بر اساس فضلش، آنا
  ).130: 3و  395 ـ 391، 282: 1ق، 1405 ي،الهد علم(از امور غيبي نيز آگاه كرده است 

صورت علم او  يندر ا يرارا بداند، ز يباتتمام غا يزكه تمام امور و ن يستبر امام الزم ن. 4
 ي،الهد علم(كه علم او حادث است   يدر حال شود، يم يمقد يزو ن يمانند علم خدا نامتناه

  ).131: 3ق، 1405
اين نيست كه خداوند، امامان را  يكه مقصود سيد مرتض شود ياستفاده م يراخ يةدو نظر از

 يتلق يكسانها با علم خداوند  صورت علم آن يندر ا يراآگاه كرده است، ز ها ياز همة پنهان
  .خواهد شد

و  يند يرعلم به غ يستالزم ن نفسه يف  منصب امامت، ياوالً، متصد: نظريات يناساس ا بر
 يبه روشن Dامامان معصوم يردينيدربارة علوم غ يمرتض يدس ياً،داشته باشد؛ ثان ياستس

آگاه  يامور پنهان يبه برخ يهوجبه جزئبه نحو م يشانكه معتقد است ا نگفته، جز آن يسخن
باطن افراد باشد  يا يندههمان حوادث آ ي،مقصود او از امور پنهان رسد يم ظرهستند كه به ن

  ).131: 3ق، 1405 ي،الهد علم(
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  )ق447( يابوالصالح حلب: سوم

علوم فراواني در . اند خبر داده يباتاز كائنات و غا Dمعتقد است كه امامان پاك حلبي
كه بر همة مردم برتري داشتند و  اي  سالي از آنان به ما رسيده است، به گونه دكي و بزرگكو

هيچ معلمي جز  Dامامان پاك الجمله، يشدند و ف درمانده نمي يا گاه در پاسخ به مسئله هيچ
  .اند پدران خود نداشته

ت، چراكه اوالً، به دانس يشاناز جانب ا يا معجزه يدرا با يقتيحق يناعتقاد ابوالصالح، چن به
طور طبيعي ديده نشده است كه عالمي بدون استفاده از معلم بتواند در همة علوم و حتي در  

، در بسياري از موارد از Dيك علم سرآمد ديگران باشد؛ ثانياً، هر عالمي جز امامان پاك
براين بنا). 174: ق1404 ي،حلب(خورد  و در مناظره شكست مي شود يدرمانده م گويي خپاس

  .، چيزي جز معجزه نيستDعلوم امامان پاك
از تمام  Dگفت كه امامان يدبا يبا توجه به اطالق سخن ابوالصالح حلب رسد ينظر م به

  . است يردينيغ يها امور علم آن ةاند كه از جمل امور آگاهي داشته
  )ق449( يابوالفتح كراجك: چهارم

را به بسياري  Dلطف و حكمتش، امامان ياز رو يمعتقد است خداوند متعال) ره(كراجكي
 يزها همواره به همة امور پنهاني و ن از امور پنهاني و مربوط به آينده آگاه كرده است، ولي آن

  ).245: 1ق، 1410 ي،كراجك(غيبي آگاه نيستند 
اساس اين عبارت، مرحوم كراجكي بر اين باور است كه امام، از جانب خداوند به همة  بر

  .ست؛ به ديگر بيان، علم امام به حقايق، به لطف خداوند بستگي داردعلوم آگاه ني
  )ق460( يطوس يخش: پنجم

مردم عالم باشد، و جايز نيست  يازهايبه همة ن يدكه امام با كند يگاه عنوان م يطوس شيخ
  ).80: 1، 1382 ي،طوس يخش(تر از او باشد  كه در ميان رعيت عالم

امام به تمام علوم عالم است؛  يخ،ش يشةدر اند ييكه گو عبارت چنان است ينا يبدو ظاهر
كه الزمة منصب امامت، چيزي جز علم به  كند يم يحتصر ياو در موارد متعدد ين،با وجود ا

  .احكام دين نيست
  :گونه مطرح كرد توان اين در اين باره را مي  نظرية مرحوم شيخ خالصة

گويي شاهدان در دادگاه نيست  از راست يالزمة منصب امامت، علم به باطن يا آگاه) الف
  ).368: 1362 ي،طوس يخش(
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: ق1406 ي،طوس يخش(منصب امامت الزم است  يعلم به احكام دين و سياست، برا) ب
  علوم، يگرامام از د يلزوم آگاه ترديد ي، اما ب)245: 1، 1382 ي،طوس يخش: ك.نيز ر. 192
  ).253: 1، 1382 ي،طوس يخش(باطل است  ييمدعا
در ميان امت كه در غير احكام دين و سياست از امام افضل باشد، امري  يوجود شخص) ج

  ).252: 1، 1382 ي،طوس يخش: ك.نيز ر. 191: ق1406 ي،طوس يخش(ممكن و متصور است 
، 1382 ي،طوس يخش(امام در غير احكام دين و سياست، بايد به كارشناس مراجعه كند ) د

؛ و در صورت اختالف كارشناسان، بايد به )366: 1362 ،يطوس يخش: ك.نيز ر. 252: 1
 يخش(ها رجوع كند  ها و در صورت تساوي در عدالت، مخير است به هر كدام از آن ترين آن عادل
  ).366: 1362 ي،طوس

بر اين باور است كه اگرچه » اروش جنايات«دربارة  تلخيص الشافيدر كتاب  يطوس شيخ
داند و براي اثبات اين  واسطة خداوند، اروش جنايات را مي مام به برخي از اماميه بر آنند كه ا

بايد دربارة اين مورد نيز به  ياند، حق اين است كه و را نيز نقل كرده هايي يتنظريه، روا
  ).252: 1، 1382 ي،طوس يخش(رجوع كند  اسكارشن
دربارة  هايي يتوابر وجود ر ديدگاه برخي اصحاب اماميه را مبني  تمهيد االصولدر كتاب  او

واسطة خداوند يادآور شده و بر اين باور است كه اگرچه برخي اصحاب  علوم به  يگرعلم امام به د
خود  يةداند و براي اثبات نظر واسطة خداوند همة مسائل را مي  اماميه بر اين نظرند كه امام به

است، براي منصب امامت اند، حق اين است كه اين امر اگرچه جايز  رواياتي را نيز نقل كرده
  ).366: 1362 ي،طوس يخش(آيد  شمار نمي  به يضرور

 ينه متصد ي،طوس يخش يدگاهتوان در پايان اين بحث نتيجه گرفت كه از د مي بنابراين
از تمام  Dكه حضرات ائمه اطهار الزم است به تمام معلومات آگاه باشد و نه آن  منصب امامت،
  . اند علوم آگاه بوده

  ير يلم امام در مكتب كالمع. 1ـ2

از آن مكتب، آثار دو متكلم . كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است ي،ر يكالم مكتب
  .كنيميم يرا بررس يحمص يدالدينو سد ينيقزو يلعبدالجل يعنيبزرگ آن، 

  )يقرن ششم هجر( ينيقزو يلعبدالجل: يكم
او دربارة علم امام  يدگاهد گر يانه بك يافتيمتنها به دو عبارت دست ) ره(ينيسخنان قزو در
... هم دروغ است» دانست ييبه تنها يدانستند، عل ياهرچه همة انب« يندگو كه ينا: است
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كتب و  يرهرچه امت بدان محتاج باشند، از اصول و فروع و تفاس Jيبعد از مصطف گوييم يم
اسالم را داللت باشد بحق  انيگانگكه ب يباتو ملل رجوع كنند و علم به غا ياناد اهلمنزالت كه 

راه  يمحمد يعتو شر ينكه اگر نداند خلل به د آن يفيتكه امام عالم باشد، به ك يدآن، با يرو غ
 يهحجت و محجوج عل يانتا فرق باشد م يشخو ةتر باشد از اهل زمان علوم عالم ينكه بد يابد

  ).529: 1358، ينيقزو(
اگر در مسجد  ياتش،كه داشت، در زمان ح يبا تمام عظمت Jيامبرپ يني،قزو يحبه تصر

 داد يبه او خبر م يلكه جبرائ مگر آن افتد، يم يكه در بازارها چه اتفاق دانست يبود، نم ينهمد
امام را به طور  توان نمي كممعناست كه دست ينبد ينيسخن از قزو ينا). 305: 1358 يني،قزو(

  .دانست افتد، ياتفاق م ياآنچه در دن آگاه از تمام يزامور و ن  عالم به همة ل،بالفع
 ينيعلوم د يرباشد، اما در غ يگرانسرآمد د ينيدر علوم د يدعبارات، امام با يناساس ا بر

 يتدانستنِ آن الزم است كه موجب هدا ييدر جا يزن يبيامور غ. يستدر كار ن يضرورت ينچن
 يعلم يتامام از شأن مرجع ني،يقزو يلعبدالجل يدگاهاز د ينبنابرا. حق شود يمخالفان به سو

  .يستبرخوردار ن غيردينيدر علوم 
  )يقرن ششم هجر( يحمص يدالدينسد: دوم

كه  يانب يندارد؛ بد يطوس يخو ش يمرتض يدس يدگاهد يهشب يدگاهيد يحمص سديدالدين
گاه كه  به باور او، آن. است ينمنصب امامت ضرورت دارد، علم به احكام د يمعتقد است آنچه برا

با علوم  ييمستلزم آشنا يشانا يمردم است، اگر موضوع دعوا يانم يامام در مقام قضاوت و داور
 يشان،گاه بر اساس سخن ا به كارشناسان آن علوم مراجعه كند، آن يدامام با است، يردينيغ

  ).293ـ 292: 2ق، 1412 ي،حمص(حكمش را صادر كند 
باور هستند كه  ينبر ا يات،روا يبرخ يةبر پا يعيعالمان ش يبرخ كند، يم يحتصر حمصي

 يدگاهيد يناما خود او به چن نهد، يامام م ياررا در اخت يعلم واقع يموارد ينخداوند در چن
  ).293: 2ق، 1412 ي،حمص(داند  اگرچه وقوع آن را محال نمي يست،ملتزم ن

  حله يعلم امام در مكتب كالم. 1ـ3

  :لّه عبارتند ازح يدانشمندان مكتب كالم ترينمهم ديدگاه
  )ق672( يطوس يرالدينخواجه نص: يكم

چندان سخن نگفته  يردينيامامان از علوم غ يمند بهره يزاندربارة م) ره(يطوس محقق
را كه قوام امامت بدان متوقف  يعلوم يدكه امام با كند ياظهار م يكه در موضع است، جز آن
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آداب و   ياسيات،س يات،مانند شرع يويو دن ينيخواجه آن علوم را علوم د. است، داشته باشد
  ).430: ق1405 ي،طوس يرالديننص( داند يها و مانند آن م دفع خصومت

غذاها  يزباورند كه امام لغات مختلف و ن ينبر ا يكه برخ كند يراستا اشاره م يندر هم وي
ساً خارج از دانسته كه اسا يانرا منسوب به غال يهنظر ينا يخواجه طوس. شناساند يرا به مردم م

  ).407: ق1405 ي،طوس يرالديننص(هستند  يهامام
  )ق699( يبحران يثمم ابن: دوم

 ينيدارد، همان علم به امور د يازرا كه امام در امامت خود بدان ن يعلم) ره(يبحران ميثم ابن
  ).179: ق1406 ي،بحران(است  ياوردهن يانبه م يردينياز علوم غ يو سخن داند يم

 يباور باشد كه خداوند متعالي از رو ينبر ا يكه بحران شود يمانع از آن نم سخن ينا البته
 ينمونه، بحران يعطا كرده باشد؛ برا  دارد، يازرا فراتر از آنچه بدان ن يفضل خود به امام، علم

 هك كند يم يانب پردازد، يم  »ياقضاكم عل«  :كه فرمود Jاكرم يامبرسخن پ يربه تفس يوقت
را در قضاوت  jيامام عل Jخدا يامبركه پ يهنگام. از تمام علوم است يآگاه يازمندقضاوت ن

 يگراندر تمام علوم سرآمد د jيرالمؤمنينمعناست كه ام ينبد  داده است، يحبر همگان ترج
باور است كه تمام دانشمندان از تمام  ينبر ا يثمم ابن ينچن هم). 152: ق1417 ي،بحران(است 
  ي،نمونه، دانشمندان معتزل ياند؛ برا گرفته jيعلوم خود را از امام عل يعبه نو ياسالم هاي فرقه
از همة  jيرالمؤمنينكه ام آن يجهاند؛ نت بوده j يشاگرد امام عل يهمگ يعهخوارج و ش  ي،اشعر
تنها دربارة امام  اسخنان ر ينا) ره(يالبته بحران). 154: ق1417 ي،بحران(تر بوده است  ها عالم آن
  .كرده است نياب jيعل

كه آنچه امام  فشرد يم يمهم پا يندوران بر ا يندر ا يزن يبحران يثمم ذكر است، ابن شايان
. و افاضه شده است يدهاست كه از خدا به او رس يبلكه علم شود، ينم يدهنام »يبعلم غ«دارد، 

  ).114و  113: 1ق، 1420 ي،بحران(دارد  يدتأك» علم مستفاد«او بر كاربست اصطالح 
  )ق726( يعالمه حل: سوم

 ينينكرده است و تمام براه يخاص يريگ موضع Dامامان يردينيدر باب علوم غ يحل عالمه
گاه كه به  البته او آن. است ينعلم به د ةدربار كند، ياقامه م يزضرورت عصمت امام ن يكه برا

مردم عصر خود  نيتر عالم يشانكه ا شوديم يادآور كند، ياشاره م jيرالمؤمنينام هاي يژگيو
 ينمردم به قضاوت دانسته كه چن يناو را داناتر Jاكرم يامبرپ  بوده، يو نقل يعلوم عقل رد

  ).45ـ42: ق1411 ،يحل(مردم دوران خود هم باشد  ينِتر مستلزم آن است كه او عالم يعنوان
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م معتقد بودند كه اما يهاصحاب امام يكه برخ كند يم يانب يگرد يدر موضع يحل عالمه
: 1363 ي،حل(آشنا سازد  يدمف يسموم كشنده و غذاها  پنهان، يعدارد مردم را با صنا يفهوظ

 يادشدهاو سخن  يشهدر اند رسد، يبه نظر م. كند ينم يانخود را ب يدگاهباره د يندر ا يو). 203
  .تيسن يقطع

  )ق826(فاضل مقداد : چهارم

 jيتنها به اختصار از علم امام علوارد نشده است و  Dفاضل مقداد به بحث علوم امامان
از تمام فضال  كه امام كند يمسئله اشاره م ينبه ا ياو در موضع. آورده است يانسخن به م

نمونه به علوم  يبرا يو. كنند يمنسوب م jيعلوم خود را به امام عل يشانتر است، چراكه ا عالم
علوم  يگركه د كند ياشاره م يانپانحو، خطابه و بالغت مثال زده و در  ير،فقه، تفس ين،د صولا
  ).365ـ364: ق1405فاضل مقداد، (گرفته شده است  jياز امام عل يزن

اشاره كرده و اظهار  »jياقضاكم عل«معروف  ينبو يتبه روا يگرد يمقداد در موضع فاضل
عالم به تمام علوم  jياز تمام علوم است؛ پس امام عل يمند كه قضاوت مستلزم بهره دارد يم
  ).386: ق1422؛ فاضل مقداد، 358 : ق1405فاضل مقداد، (ده است بو

تمام  ياست كه برا يفاضل مقداد، قضاوت شأن ياوالً، بر اساس منظومة فكر رسد ينظر م به
كه فاضل مقداد امامت را همان  شود يثابت م جا ينمدعا از ا ينا. ثابت شده است Dامامان

عالوه، قضاوت  به. از آن است يكه قضاوت جزئ داند يمردم م يايو دن ينعام بر امور د ياستر
 كند يم يحكه فاضل مقداد تصر ضمن آن. گيرد يقرار م ينامر د يرمجموعةاست كه ز ينيد يشأن

: ك.ر(برخوردار باشد  يند يباشد و هم از قدرت اجرا ينهم عالم به د يدامامِ جامعه توأمان با
  ).327: ق1422؛ فاضل مقداد، 156: 1378فاضل مقداد، 

دارد و قضاوت مستلزم علم به تمام علوم است، پس  ياراگر امام شأن قضاوت را در اخت ثانياً،
  .دارد ياردر اخت يزامام تمام علوم را ن

 يالزم برا يطفاضل شرا. كند يارائه م يگرد يدگاهيخود د ياو در كتاب فقه  ين،وجود ا با
چند قول را  ي،قاض يخصوص گسترة علم الزم برادر . شمرد يعدالت و كمال برم  را علم، يقاض

و تنها علم  يستالزم ن يقاض يكتاب و سنت برا يركه علم به غ شود ينقل و سرانجام معتقد م
ها  هاست، وجود آن كه فهم كتاب و سنت متوقف بر دانستن آن يعلوم يزسنت و ن وبه كتاب 

  ).235: 4ق، 1404فاضل مقداد، (الزم است  يقاض يبرا
 نگاه در كمدست يم،از فاضل نقل كرد تر يشكه روشن است ـ با آنچه پ ـ چنان يهنظر اين
 تر يشآن دو بتوان گفت كه آنچه فاضل پ ميان جمع در است، ممكن و است ناسازگار نخست،
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كه  يمباور شد ينبوده است، وگرنه اگر بر ا jيامام عل يبرا ياختصاص يلتيكرده، فض يانب
 ينچن تواند ينم يتمام علوم را داشته باشد، اساساً كس يدنحو لزوم با به وتمنصب قضا يمتصد
  . يردرا بر عهده بگ يمنصب

علوم شرعي  ةكه منظور او از جميع علوم، هم يانب ينبد  وجود دارد؛ يزن يگريجمع د وجه
با سخناني ) اقضاكم علي(اي است كه فاضل ميان اين سخن پيامبر  شاهد اين ادعا مقايسه. است

 Jنمونه، او از رسول خدا يبرا. آورد برخي از اصحاب ديگر بيان شده، به عمل مي ةه دربارك
فرد نسبت به  ينكه داناتر يكس يعني؛ »اقرأكم أبي«  :كعب فرمود بن   يكند كه دربارة اب ينقل م

 نيكه داناتر يكس يعني؛ »أفرضكم زيد«: ثابت فرمود  بن يددربارة ز ينچن هم. تالوت قرآن است
فاضل مقداد، (از علم قضا هستند  يعلوم جزئ ينتمام ا: گاه فرمود آن. شما در مسائل ارث است

  ).358: ق1405
... اين مقايسه آن است كه مثالً زيد در محاسبة ارث اعلم بوده، ابي در قرائت قرآن، و حاصل

م به علوم قرآني كه قضاوت ه ها را در خود جمع كرده است؛ به دليل آن اين ةهم jاما امام علي
  ... .ارث و  ةنياز دارد، هم به محاسب

كرد، آن است كه در  يافتدر يبه روشن توانيم ياتنظر يناز مجموع ا آنچه :بنديجمع
كمتر  داند،يرا م يزكه امام همه چ يشهاند يناز ا يتا فاضل مقداد، اثر يعيبزرگان ش يشةاند
  .شوديم يدهد

  يدهبرگز يدگاهد ةائمتكلمان و ار يدگاهد يبررس. 2
البته مجال . ها بپردازيم ها انجام شده و اينك بايد به بررسي آن كنون توصيف ديدگاه تا

كه آن را  يدگاهيد ةرو، با ارائ ينمختصر وجود ندارد؛ از ا يندر ا ها يدگاهتك د بررسي تك
  .شوديم يبررس يزها ن آن يدگاهعمالً د دانم،يم يحصح

 يم،از علوم امام ارائه كن يمنطق بندييمتقس يك يدبا يزاز هر چ يشا پابتد رسد،ينظر م به
ارائه كرد  يمتعدد هايبندييمبتوان تقس يدالبته شا. يمآنگاه نسبت به آن اظهار نظر داشته باش

  :باشد ينها چن از آن يكيكه 
  ها؛انسان يةو تزك ينعلم به معارف د: يكم
  جامعه؛ يريتعلم به مد: دوم
  .مسائل يگربه د علم: سوم
بر اساس آنچه . گيريميامام در نظر م يفهستند كه با توجه به وظا يقسم اول علوم دو

  آموزش: يدرد آـگ يزه چـاو در س يفوظا ةاست كه پهن رـيامبپ ينمعتقد است، امام جانش يعهش
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  .جامعه مديريت و هاانسان يةپرورش و تزك ين،د
  .خواهم گفت يندهرا در آ يشكه تفصلعلوم است  ينفراتر از ا يزسوم ن قسم

  هاانسان يةو تزك ينعلم به معارف د. 2ـ1

 يامبر،پ جانشين و امام. هاانسان يةو تزك يند يراست در آموزش و تفس يامبرپ ينجانش امام،
 يلمدعا دو دل ينا يبرا. كه علمش بدون خطا باشد را بداند و هم آن يند ياتتمام جزئ يدهم با

  :وجود دارد
را  يناگر امام د. كند يهرا بشناساند و مردم را تزك ينكه، امام آمده است تا د آن ستنخ

طور كامل شناخته   را به يند يدپس با ياموزد؛ها را ب تواند آن- يناقص بشناسد، نم يانشناسد 
  باشد؛

در آموزش معارف  يامبركه پ چنان. مردم است يتدر امر هدا يامبرپ ينكه، امام جانش آن دوم
 يرعلمش خطاناپذ يداوست، با ينكه جانش يزاست، امام ن يرمعصوم، و علم او خطاناپذ ينيد

  .يدنما يتمردم را هدا توانديخطا كند، نم ينياگر در معارف د يراباشد، ز
اما  يم،كه گفت گفتيم ينعقل ما چن يم،هم نداشت يثيحد يچاگر ه. سخن عقل است اين،

همواره «  :فرمودند jامام صادق. كننديم ييدعقل را تأحكم  ينهم يزن ياتخوشبختانه روا
و  شناساند ياست كه حالل و حرام را م يخداوند در آن حجت ياست كه برا يا گونه  به ينزم

  ).178: 1، 1362 يني،كل( »كند يراه خدا دعوت م يسو  مردم را به
پس . باشد، چه بزرگعلوم را داشته باشد؛ چه كودك  ينا يدبا يد،هرگاه به امامت رس امام

امامت   به سالگيـ كه در هشت jاز علم امام جواد يشب يني،به معارف د jعلم امام صادق
  . مشترك دارند اييفههر دو امامند و وظ! يستـ ن يدرس

  جامعه يريتعلم به مد. 2ـ2

ه بود ك اييفهوظ ين،ا. است ينيجامعه بر اساس احكام و معارف د ةامام، ادار يفاز وظا يكي
  . به آن معتقد بودند يزسنت ن اهل

 يكي: دو نوع علم داشته باشد يدجامعه بپردازد، با ةاست كه اگر امام بخواهد به ادار روشن
چون  ي،اجتماع يريترا در جامعه اجرا كند؛ دوم علم به مد يند خواهد يچون م ين،علم به د

  .كند يريتجامعه را مد يدبا
 يداست ـ با يامبرپ ينآن است كه امام ـ كه جانش يم،كن به آن اشاره يدكه با يگريد نكتة

  . طور كامل و بدون اشتباه داشته باشد هر دو نوع علم را به 
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را بشناسد، اما دانش  ينتمام د ياگر كس: گويديعقل م. ادعا با عقل قابل اثبات است اين
 يدكه نداند چگونه با يكس. دجامعه را اداره كن توانديجامعه را نداشته باشد، نم ةادار يالزم برا

مقابله كند، چه  يداخل هايفتنه و هارا در جامعه برقرار سازد، چگونه با شورش يتنظم و امن
در جامعه  يزرا ن يند يحت تواندي، نم...و يردگ يشدر پ يههمسا يدر قبال كشورها هاييياستس
  .كند يادهپ

 يريتداشته باشد و هم علم به مد ينه دامام جامعه باشد كه هم علم ب يدبا يكس بنابراين،
  .گويدياست كه عقل م يسخن ينا. جامعه
و علم  ينعلم به د: دو علم را كامل و معصومانه داشته باشد يدكه امام با يمآموخت جا ينا تا
  .جامعه ةبه ادار

 يگريجامعه، علم د ةو علم به ادار ينامام، جز علم به د ياآ: وجود دارد يزن يگرد پرسشي
  نامحدود؟ ياعلمش محدود است  ياعلم دارد، آ يناز ا يشندارد؟ اگر ب

  مسائل يگرعلم امام به د. 2ـ3

جامعه  يرعلم به تدب يزو ن يني،و اخالق د يداز احكام، عقا يرغ يهر علم جا، يندر ا مقصودمان
علم به زبان  ينده،قابل بحث است؛ مانند علم به اتفاقات گذشته و آ ياديقسمت، علوم ز يندر ا. است

  ! يزچ مهو خالصه علم به ه يد،و جد يمعلم به تمام علوم قد يا،علم به تمام لغات دن يوانات،ح
دو . بگذارد ياتدستش را در دست روا يدو عقل با آيند يبه كارمان م ياتبه بعد، روا جا ينا از

  :ماست ياردر اخت يتدسته روا
  باشد؛ يكه از او مخف يستن يزچ يچو ه دانديمرا  يزامام همه چ گوينديكه م ياتيروا نخست،

  .امام به همة امور علم ندارد گوينديكه م ياتيروا دوم،
  اول ةدست روايات

  :كنيمياشاره م ياتچند نمونه از روا به
و خضر، علم  يبه موس«: كردند يمعرف cيتر از خضر و موس خود را عالم jامام صادق: يك

كه ما علم گذشته،  يداده نشد؛ در حال يامتتا ق يندهل و علم به آگذشته داده شد، اما علم به حا
: ك.ر يزن. 261: 1، 1362 يني،كل( »يمارث برد به  Jاز رسول خدا يامترا تا ق يندهحال و آ

  ).129ـ127: ق1404 ي،قم صفار
و آنچه در بهشت و جهنم  زمين و هامن به آنچه در آسمان«: فرمودند jامام صادق: دو

  ).261: 1، 1362 يني،كل( »دانميمن آنچه را كه رخ داده و رخ خواهد داد، م. هماست، آگا
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 ةكه مردم از او دربار دهديقرار نم يحجت ينزم يخداوند رو«: فرمودند jامام كاظم: سه
  ).228و  227: 1، 1362 يني،كل( »دانمينم يدبپرسند و او بگو يزيچ

 يو ترك يروم هايبا غالمان خود به زبان انيشا يدمد: گويديم jيخادم امام عسكر: چهار
متولد شده است؛ چگونه  مدينه در امام«: گفتم خود با و شدم زدهشگفت! گويديسخن م... و
خداوند «: كه از امام سؤال كنم، امام به من فرمود از آن يشپ »يد؟سخن بگو ينچن توانديم

 شناخت و هاو زبان يدهبخش يازرد امتخلقش در تمام موا يرحجت خود را از سا تعالي،تبارك و 
حجت و  يانم ينباشد، تفاوت چنين اگر و است داده او به را حوادث و هاوفات زمان و هانسب

  ).509: 1، 1362 يني،كل( »يستن يرحجتغ
  .داننديرا م يزچ همه Dكه امامان رسيديم يجهنت ينبه ا ياتروا ينبا خواندن ا شما
  دوم ةدست روايات

  :كنيمياشاره م يتبه چند روا. علم ندارند يزبه همه چ Dكه امامان گوينديم ياتارو برخي
در آن شب،  هللاكه براى اولياءا اى نباشد، جز اين شب جمعه«: فرمود jامام صادق: يك
چون شب جمعه : قربانت شوم؛ آن سرور چيست؟ فرمود: راوى گويد عرض كردم. هست  سرورى

 يرش برآيند و من هم با ايشان برآيم؛ و جز اين نباشد كه با علمبه ع Dو ائمه Jشود، پيامبر
  ).254: 1، 1362 يني،كل(» برگردم شده استفاده
را نداشته است؛ سپس آن را  يكه امام تا قبل از شب جمعه، علوم آموزديبه ما م يتروا اين

  .آورد يدست م به 
جز خودش آن  يكه كس يعلم: ردخداوند، دو علم وجود دا يبرا«: فرمودند jامام باقر  :دو
پس ما آنچه را خدا به فرشتگان . آموخت يامبرانشكه آن را به فرشتگان و پ يو علم داند؛يرا نم
  ).111: ق1404 ي،؛ صفار قم256: 1، 1362 يني،كل( »دانيميآموخت، م يامبرانشو پ

كه خداوند آن را  هست يزن يكه امام، تمام علوم را ندارد، بلكه علم گويديم يزن يثحد اين
  .به امام نداده است

  امام ياما وقت ير؛خ«: فرمود دانيد؟يم يبشما غ ياآ: شد يدهپرس jاز امام صادق: سه
: 1، 1362 يني،كل( »كنديآگاه م يزرا بداند، خداوند او را به آن چ يزيكه چ كندياراده م

  ).258ـ257
را بداند،  يزيدارد، اما اگر بخواهد چرا ن يكه امام هر علم آموزديبه ما م يباسخن ز اين

  .دهد يخداوند آن علم را به او م
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نقل كردند  jپاسخ را از امام باقر يشانا دانيد؟يم يبغ ياآ: يدندپرس jاز امام كاظم  :چهار
و  شوديعلم از ما منع م) گاه(و  دانيم؛يپس م شود،يما گسترده م يعلم برا) گاه(«: كه فرمود

  ).256: 1، 1362 ني،يكل( »دانيمينم
  .دانديرا نم يزچ امام همه: گيريديم يجهنت يك يات،روا ينبا خواندن ا شما
  دستة اول و دوم ياتروا يانم هماهنگي
به . معتبرند يزن ياتهر دو دسته از روا. گوينديدو سخن مخالف با هم نم Dامامان يقيناً

كه اوالً، تنها خداوند است كه  آموزنديممهم را  يجةنت يندر مجموع ا يات،روا ينا رسدينظر م
علم  نافزوده شد يمعنا يراعلم امام واقعاً محدود است، ز ياً،است؛ ثان پايان يعلمش نامحدود و ب

و  يگاهآن علم را نداشته است؛ ثالثاً، امام جا ين،از ا يشكه او تا پ يستجز آن ن يزيامام، چ
 ايكه كتاب و خزانه يبداند؛ همچون كس تواند ي، مرا بداند يزيدارد كه هرگاه بخواهد چ يمقام

برخالف  ند؛تا بدا يندو بب يداست آن را بگشا ياز مطالب آن، كاف يآگاه ياو برا. در دست دارد
  . كتاب را ندارد ينكه اساساً ا يكس

كه  يستن ينا داند،يرا م يزچ امام همه گفتنديكه م ياتآن دسته از روا يمعنا بنابراين،
آن است كه امام اگر بخواهد و اراده كند،  يشبلكه معنا داند، يرا بالفعل م يزچ همه يشههمامام 

  .را بداند، اما تا اراده نكند و نخواهد، آن علم را نخواهد داشت يزچ همه توانديم
سازد، اما  بداند، خداوند او را آگاه مي يزيدرست است كه امام هرگاه اراده كند كه چ :نكته
را بداند، بلكه او  يزيچ يكنجكاو يكه امام بخواهد از رو يستن ينا يشمعنا شيم؛ينديخوب ب

را  يزيامور هم نخواهد چ يكه بداند؛ و ممكن است كه در برخ كنديباشد، اراده م يازكه ن ييجا
بهره ببرد؛  يبشر عادي علوم از و كند رفتار هاانسان يگربداند، بلكه مانند د يعلم اله ةخزان زا

خواهد خورد، حتماً از علم خاص  ييكه بداند ظهر چه غذا آن يكه امام برا يستن طور ينا مثالً
 يگرد به. بپرسد همسرش از هاانسان يگرهمچون د توانديو از آن خزانه بهره ببرد، بلكه م ياله

است  يگرانمانند د يبشر يزاو ن. اوست يعاد يمربوط به زندگ يزاز علوم امام ن يسخن، بخش
همسر و فرزند  خورد؛يغذا م كند؛ يم يدخر رود؛يبه بازار م شود؛يو خسته م كند يار مكه ك

  ... .و كنديها صحبت م دارد؛ با آن
 شنود؛ يو م بينديم يزاو ن. است ياعضا و حواس ظاهر داراي ها،انسان يگرمانند د يزن امام

حواس را به  ينا يم،ند حكاست كه خداو يعيطب. كنديو لمس م چشد يم بويد،يهمچون ما م
 ازخود،  يعاد يدر زندگ يزكامالً قابل انتظار است كه او ن. ها استفاده كند امام داده است تا از آن

اساس  ينرا بر هم يگرانخود با خانواده و د ياستفاده كند و روابط اجتماع يحواس ظاهر ينا
  . ببرد يشكند و پ يمتنظ
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در  يزامام ن آوريم،يدست م به  يحواس ظاهر يقز طراز علوم خود را ا يما بخش كه چنان
خود،  يعاد يكه امام در زندگ يستن ينچن. گونه است ينهم يگران،خود با د يعاد يزندگ

اما در  كند؛يم ينبهره ببرد، بلكه هنگام ضرورت، چن يعلم اله ةهمواره اراده كند تا از خزان
و از حس  پرسديم يگرانرا بداند، از د يمطلب يكس ةاگر بخواهد دربار يزاو ن ي،وريرضرغ يطشرا
و  يرهس. چشديتا آگاه شود؛ اگر بخواهد مزة غذا را بداند، آن را م كنديخود استفاده م ييشنوا

  . گونه است ينخود، هم يعاد يدر زندگ يزن يشانرفتار ا
 يا شود،ياده مد يعلم اله ةآنچه به او از خزان ةكه امام دربار يستن گونه اين :ترمهم نكتة
دارد  يشيدناند ةقو يگرانمانند د يزبلكه او ن ينديشد،ن گيرد، يفرا م يشينامام پ يا يامبرآنچه از پ
سخن . آورديدست م به  يشهاز علوم خود را از راه تفكر و اند يو بخش انديشد يمسائل م ةو دربار

من اگرچه ! پسرجان«: د استمن ارزش ياركه به فرزندش نوشته، بس ايدر نامه jيرالمؤمنينام
ام و در اخبارشان  ام، ولى چندان در رفتار آنان نگريسته عمر نكرده اندازة گذشتگان  به 

بلكه چون از  ام؛ هام كه همانند يكى از آنان گشت ماندة آثارشان تفكر كرده ام و در باقي انديشيده
 از را هاام و روشني اهشان بودهاز اول تا به آخر، همر يىام، گو همگى اخبارشان آگاهى يافته

، 394و  393: البالغه ق، نهج1414 ي،رض سيد( »ام بازشناخته هازيان از را سودها و ها،تيرگي
  . )31نامه 
كه  يستن ينو چن برديخود بهره م يشةفكر و اند ةاز قو يزكه امام ن آموزيميسخن م ينا از

  .استفاده كند يعلم اله ةانبداند، از خز يزيكه چ آن يدر تمام موارد، برا
جا  امام الزم است؛ مثالً آن يبرا يدر موارد يعلم اله ةاز خزان يردينيدانستن علوم غ البته

علوم را از منبع  يناست كه امام ا يستهامام است، با يتاثبات حقان يبرا يرديني،علوم غ يانكه ب
نوزده پرسش  ي،اظره با پزشك هنددر من jنمونه، امام صادق يبرا. و ارائه كند يافتدر يانيوح

در . پاسخ داد يپاسخ دهد و امام خود به همگ يك يچكه او نتوانست به ه يدپرس ياز و يپزشك
 يز، و او نJاز رسول خدا يزها ن علوم را از پدران بزرگوارش، و آن ينفرمود كه ا يحتصر يزن يانپا

  ).101و  100: 1 تا،يصدوق، ب(از خداوند گرفته است 

  گيريجهنتي
  :نوشته عبارتند از ينا نتايج

امام ضرورت دارد،  يتا فاضل مقداد، آنچه برا يدمف يخاز ش يهبه باور اغلب متكلمان امام. 1
لطف و احسانش، امامان  يسبحان، از رو يممكن است خدا يول يشتر؛است و نه ب ينعلم به د

  .برخوردار كند يزعلوم ن يگررا از د
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   يك يددر باب علم امام، ابتدا با يحصح يدگاهيبه د يدنرس يبرا رسديبه نظر م. 2
  .ارائه كرد Dاز انواع علوم امامان يحصح بندييمتقس

 يازمندند،خود به آن ن يفانجام وظا يرا كه برا يعلوم يدبا Dبه حكم عقل، امامان. 3
  .جامعه ريتدب به علم و هاعلم به پرورش انسان ين،علم به د: داشته باشند كه عبارتند از

در . و نه ممتنع دانديندارد؛ نه آن را الزم م يعقل نسبت به فراتر از آنچه گفته شد، حكم. 4
  .مراجعه كرد ياتبه روا يدكه با جاست ينا

را بداند، اما اگر اراده كند و  يزچ كه بالفعل همه يستن ينمعتبر، امام چن ياتبر اساس روا. 5
  . سازد بخواهد، خداوند او را آگاه مي

گاه از  يزبداند، بلكه او ن يعلم اله ةرا از خزان يزيكه امام بخواهد هر چ يستن ينچن. 6
  .خواهد بود يبشر يخود استفاده كرده و علمش، علم يحواس ظاهر
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