ﻋﻠﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ )ﻧﻘﺪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ
ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻣﺎﻡ(
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻧﺎﺩﻡ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﺍﻣﺎﻣﺖ ﭘﮋﻭﻫﯽ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  ،1393ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ 4
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ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121687 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 20/09/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ،
ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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علم امام از نگاه امرياملؤمنني؟ع؟ با تأکيد بر
هن جالبالغه
(نقد رويکرد تارخيی به علم امام)

فصلنامۀامامتپژوهــی
سالچهارم،شمارۀچهارم

محمدحسین نادم



1

چکیده

مســئلۀ علــم امــام از دیربــاز تاکنــون بهعنــوان یکــی از آموزههــای اعتقــادی و ّ
مقومات
ّ
مرجعیت دینی امامان اســت،
امامت شــیعی مطرح بوده اســت .این ویژگی که الزمۀ
ابتــدا توســط شــخص پیامبــر اکــرم؟ص؟ موردتوجــه قــرار گرفــت و ازآنپــس ائمــه؟مهع؟ و
اصحابشان نیز امامت را بر اساس آن بر رسیدهاند .در این میان برخی دربارۀ علم امام
مطالبــی را بــا رویکرد تاریخی مطرح کردهاند تا نشــان دهند باور فعلی شــیعیان دربارۀ
علــم امــام ،با گذشــته ،یعنی عصــر حضور ائمه؟مهع؟ ،متفاوت اســت؛ ازایــنرو در این
جســتار ،علــم امــام و ویژگیهای آن از نگاه امــام علی؟ع؟ با تأ کید بــر نهجالبالغه که
یکی از کهنترین میراث حدیثی و منابع معرفتی شیعه محسوب میشود ،موردبررسی
قرار میگیرد تا هم بر علم امام تأ کید نماید و هم پاسخی مستند و تاریخی بر شبهاتی
باشد که دراینباره مطرح میشود.
کلیدواژههــا :علــم امام ،علم غیــب ،منابع علم امام ،امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،نهجالبالغه،
شبهات تاریخی.
* تاریخ دریافت ،94/08/01 :تاریخ پذیرش.94/11/28 :
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب ،مدیر گروه شیعه شناسیNadem185@yahoo.com .
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 _1طرح مسئله

ً
یکــی از مســائل کالمــی کــه اخیــرا بیــش از هــر زمــان دیگــر در کانــون توجــه محققین و
NOORMAGS
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت ،مســئلۀ علــم امــام بهعنــوان یکــی از ّ
مقومــات امامت
اســت که در مســیر تاریــخ با رویکردهای متفــاوت مورد داوری قرار گرفته اســت .یکی
ً
تحلیل خود ،مســئلۀ علم امــام را با چالش روبرو
از رویکردهایــی کــه اخیــرا با داوری و
ِ
کــرده ،رویکــرد تاریخــی اســت .در ایــن رویکــرد وانمود شــده که بــاور کنونی شــیعیان
دربــارۀ علــم امام با باور اصحاب عقلگرای ائمه ،چون هشــام بــن حکم و پیروان خط
فکــری او ،ماننــد نوبختیان و ابن قبۀ رازی ،همخوانی نداشــته و حتی به باور غالیان و
پیروانشان میماند.

1

بنابرایــن صرفنظــر از نقــد مــوردی ایــن رویکرد جدیــد دربارۀ علــم امام ،به ســراغ امام
المتکلمیــن همــۀ مذاهــب اســامی ،یعنی امــام علی؟ع؟ ،اولیــن طــراح و نظریهپرداز
212

مســائل کالمــی میرویم تا مســئله را از نگاه آن حضرت با تأ کید بــر نهجالبالغه دنبال
کنیــم؛ نهجالبالغــه میراثــی گرانســنگ پــس از قــرآن کریــم و ّ
ســنت نبــوی اســت و به
عبارتــی مبیــن وحی و سرچشــمهای زالل برای معارف دینی اســت کــه از چند جهت
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اهمیت ویژه دارد؛
اول :ازآنرو که محتوای آن منسوب به شخصیتی است که پس از رسول مکرم اسالم،
همۀ متکلمان اسالمی خود را وامدار او میدانند.

2

دوم :ازآنجهــت کــه ازنظــر تاریخــی ،به قــرن اول و پیش از شــکلگیری مکاتب کالمی
مربــوط میشــود و چنانچــه ثابــت گــردد مســئلهای از مســائل کالمــی توســط امــام
علــی؟ع؟ موردتوجــه و تحلیل قرارگرفته اســت ،ســخنان پســین در نقد آن مســائل،
جایگاه و وجاهتی تاریخی و کالمی نخواهند داشت.
 .1مدرسی طباطباییّ ،
سید حسین ،مکتب در فرایند تکامل 77 -73 ،و .177 -169
 .2ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه.17/1 ،
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بنابراین یکی از بهترین منابعی که بیش از همه پرده از روی بعضی از مسائل تاریخی
_ کالمی ازجمله علم امام کنار میزند ،نهجالبالغه است.
ازاینرو در این جســتار _ با توجه به محدودیتی که مقاله دارد _ تالش شــده با استناد
بــه ســخنان امــام علــی؟ع؟ و نهجالبالغه دربــارۀ ویژگیهای مورد مناقشــۀ علــم امام،
مانند قلمرو ،منشــأ و علم غیب که امام را از دیگران متمایزمی ســازد ،بحث را دنبال
کنیــم تا روشــن گردد که اعتقاد پیشــین ائمــه و اصحاب آنها دربــارۀ علم امام چیزی
متفــاوت با آنچه اکنون گفته میشــود نبوده اســت .تحول و ّ
تطــور آموزههای کالمی در
بســتر تاریــخ ،به معنای تغییر ماهوی آنها نیســت ،بلکه تفــاوت رویکردها و دگرگونی
در برداشــتها اســت که همۀ علوم ازجمله علم کالم و مســائل کالمی را نیز در فرایند
تکامــل قــرار میدهد .در این صــورت باید برآیند رویکردها را بــا عرضه بر کالم معصوم
GS

MA

OR
مورد ارزیابی قرار داد .بدینجهت در نوشــتار پیش رو NO
ســه مسئلۀ کلیدی در علم امام

_ یعنــی قلمــرو ،منابع و علم غیب _ که گوی میــدان ناقدین و نظریهپردازان قرار گرفته
اســت ،از نگاه امام علی؟ع؟ موردبررســی قرار میگیرد تا زمینۀ داوری و ارزیابی علمی
را برای پژوهشگران کالمی فراهم آورد.

قبــل از اینکــه به فرازهایــی از کالم امام علی؟ع؟ دربارۀ قلمرو علم امام اســتناد کنیم،
نگاهــی بــه خود نهجالبالغه و مجموعه معــارف گردآمده در آن بهعنوان یکی از دالیل
ملموس گسترۀ علم امام میاندازیم.
بـا توجـه بـه تنـوع علـوم و موضوعـات فـراوان منـدرج در نهجالبالغـه ،میتـوان آن را
بهعنـوان بهتریـن برهـان قاطـع بـر اثبـات قلمـرو گسـتردۀ علـم امـام موردعنایـت قـرار

داد .تاکنـون بسـیاری از پژوهشـگران بـرای نشـان دادن موضوعـات متنـوع نهجالبالغـه
اقـدام بـه تهیـۀ معجمهـا ،فرهنگنامههـا ،و فهرسـتهای موضوعی متعـددی نمودهاند
و درعینحـال هرکـدام تنهـا بخشـی از موضوعـات مطـرح در ایـن کتـاب گرانسـنگ
www.noormags.ir

لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

 _2نهجالبالغه و گسترۀ علم امام
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را توانسـتهاند گـزارش کننـد و هنـوز نیـز جـا دارد بـا نگاههـا و رویکردهـای جدیدتـری
بـه ایـن دائرةالمعـارف بـزرگ اسلامی از زوایـای مختلـف نظـر اندازنـد تـا فهرسـتهایی
بـا امتیـازات و موضوعـات جدیدتـر و بیشـتری ارائـه شـود .ایـن اختلاف گزارشهـا
و تنـوع موضوعـات ،بیتردیـد نشـان از عظمـت اعجاببرانگیـز ایـن مجموعـۀ
دائرةالمعـارف نمـون بـه یـادگار مانـده از امـام علـی؟ع؟ دارد کـه پاسـخگوی نیازهـای
فـردی و اجتماعـی در بسـیاری از شـئون زندگـی را دارا اسـت .اگـر نهجالبالغـه کـه تنهـا
بخشـی از سـخنان امـام علـی؟ع؟ در آن گردآمـده ،اینگونـه متنـوع و جامع اسـت ،پس
بهمراتـب پدیدآورنـدۀ ایـن گفتـار کـه کالمـش امـام الـکالم اسـت نیـز انسـانی بینظیـر،
ذوابعـاد و ازنظـر آ گاهـی بـه علـوم متنـوع در میـان جوامـع بشـری نیـز بینظیـر اسـت،
آنهـم نـه علومـی کـه در زمـان و مـکان خاص کاربـرد دارد و تاریخمصرف آنها محدود
اسـت ،بلکـه علومـی کـه فـرا تاریخـی اسـت و در تسـخیر زمـان و مـکان درنمیآیـد ،بـه
نحـوی اسـت کـه پـس از قرنهـای متمـادی گویـا تـازه کسـی بـا آ گاهـی کامـل بـه تمـام
پیچوخمهـای زندگـی امروزیـن بشـر ،از جوانـب گوناگـون و زاویههـای مختلـف ،ایـن

214

اثـر اعجاببرانگیـز را پدیـد آورده اسـت .بـدون تردیـد هـر کـس انـدک ارتباطـی عالمانـه
S

OR
M

AG

شـد ،کمـا اینکـه بسـیاری از فرهیختـگان و اندیشـمندان اعـم از شـیعه و سـنی،
مسـلمان و غیرمسـلمان بـه ایـن خصیصـۀ نهجالبالغـه اعتـراف کردهانـد؛ 1امـام علـی
NO
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همـراه تدبـر بـا نهجالبالغـه داشـته باشـد بـه جنبههـای اعجـاز گونـۀ آن واقـف خواهـد

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

 _3قلمرو علم امام از نگاه امام علی؟ع؟.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهجالبالغــه گاهی به معرفی خصائــص و ویژگیهای اهلبیت
پیامبر؟ص؟ پرداخته است که خود او نیز از آنها محسوب میشود؛ و گاهی خصائص
و ویژگیهــای شــخصی خویــش را معرفی میکنــد که باز در آن ویژگیهــا ،همۀ امامان
 .1نادم ،محمد حسن ،در آستانۀ نهج البالغه.46-36 ،
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مشــترکاند؛ درنتیجه چه ســخن از اهلبیت باشــد و چه از خود آن حضرت ،هردو در
مباحث مربوط به امامت ،یک نتیجه دارد.
امــام علــی؟ع؟ در نهجالبالغــه در مــوارد متعــددی بــه معرفــی اهلبیــت پیامبــر؟ص؟
میپــردازد .آنچه بیــش از همه موردعنایت آن حضرت در معرفی این خاندان اســت،
شاخصۀ علمی آنها است .حضرت درجایی میفرمایند:
خانــواده پیامبــر جایــگاه اســرار خداونــد ،پناهگاه امــر او ،معــدن علم او،
مرجع حکمت او ،مخزن کتابهای او ،و کوه اســتوار دین اویند  ...این
امت را با خاندان رســالت همپایه نتوان پنداشــت و هرگز نمیتوان پروردۀ
نعمــت ایشــان را در رتبــت آنان دانســت کــه آل محمد پایۀ دین و ســتون
یقیناند.

1

پــس اهلبیــت؟مهع؟ کســانی هســتند کــه بهتماممعنــا دینشــناس و ســتون یقینانــد؛
بنابراین قلمرو آ گاهی آنها با سنجههای عادی قابلاندازهگیری نیست.
حضــرت امیــر در فــرازی دیگــر ،جوشــش علــم خــود را هماننــد جاری شــدن ســیالب
خروشان از کوهسار میداند و بلندای اندیشهاش را از همۀ اندیشهها برتر میشمارد:
یارای پرواز به بلندای من نیست.

2

در این فرازها امام با نگاه به جایگاه علمیاش ،خود را محق منصب خالفت میداند؛
یعنــی بــه پیوند ناگسســتنی امامــت با علم و به تعبیــری مرجعیت علمی امام ،اشــاره
میکند.
در فــرازی دیگــر ،امام علی؟ع؟ یکی از ویژگیهای اهلبیت؟مهع؟ را نجاتبخش بودن
ولأ أمره ،وعیبة علمه ،کهوف کتبه ،وجبال دینه  ...ال یقاس بآل حممد أحد من
 .1هم موضع سره ،ج
ن
هــذه االمــة ،وال یســوی هبم من جرت نعمهتم علیه أبدا ،هم اســاس الدیــن وعماد الیقی( .نهج
البالغه ،خ )2
 .2ینحدر عین السیل ،والیریق ّ
ایل الطیر( .همان ،خ )3
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ســیل علــم و معرفــت از کوهســار وجــود من فرومیر یــزد ،و مرغ اندیشــه را
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آنهــا از هرگونــه تباهی و گمراهــی میدانند 1.ازاینرو امام باید بــه همۀ طرق هدایت و
ضاللت آ گاه باشد و الزمۀ آن اطالع و آ گاهی گستردۀ وی است.
حضرت در جای دیگر ،دربارۀ دامنۀ گسترده و تنوع علوم اهلبیت؟مهع؟ میگوید« :نزد
ما اهلبیت درهای حکمت الهی و چراغ دین است».

2

عالوه بر آنچه گذشــت ،امام علی؟ع؟ در ســه جای نهجالبالغه ،مردم را به پرســش از
ایشــان در مــورد هــر چیــز ،فراخواندهاند 3.مردم نیز ســؤالهای فــراوان و متنوعی در امور
مختلف از آن حضرت پرسیدهاند و امام نیز به همۀ آنها پاسخ داده است ،اما ازآنرو
کــه ّ
ســید رضــی؟حر؟ تنهــا قطعات ادبی ســخنان امــام علــی؟ع؟ را گــردآورده ،بهتمامی
ماجرا نپرداخته است.
امام درجایی خطاب به مردم میگوید:
مردم از من بپرسید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید ،که من به راههای آسمان
آ گاهتر از راههای زمین هستم.

4
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بار دیگر میگوید:
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از من بپرســید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید ،به خدا ســوگند نمیپرســید از
چیزی که در بین شــما اســت تا روز قیامت [مگر اینکه پاســخگوی شــما
خواهم بود]...

5

شیخ مفید این روایت را اینگونه آورده است:
بپرســید مــرا قبــل از اینکــه دیگر مــرا نیابید ،بپرســید که بهراســتی نزد من
 .1بنــا أهدیمت یف الظلماء( .همان ،خ )4

 .2و عندنــا أهــل البیت أبواب احلکم و ضیاء األمر( .همان ،خ )120

 .3همان ،خ .189 ،105 ،93
ّ
ّ
 .4أهیا الناس سلوین قبل أن تفقدوین ،فألنا بطرق السماء أعلم من بطرق األرض( .همان ،خ )189
ش فیما بینکم و ن
 .5فاســئلوین قبل أن تفقدوین ،فو ّالذی نفیس بیده ال تســألوین عن ئ
بی الســاعة.
(همان ،خ )31
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است علم همۀ گذشتگان و همۀ آیندگان ،حکم خواهم کرد بین پیروان
تــورات ،بــه تورات ،و بین پیروان انجیل ،به انجیــل ،و بین پیروان زبور ،به
ز بــور ،و بیــن پیروان قرآن ،به قرآن ...،بر هــر یک از پیروان ادیان الهی طبق
قوانین حقوقی خودشان قضاوت خواهم کرد.

1

و درجایی دیگر میفرمایند:
از مــن بپرســید پیــش از آنکه مــرا نیابید .بدان کس که جانم به دســت او
اســت ،نمیپرســید از چیــزی که میان شــما تــا روز قیامت اســت ،و نه از
گروهــی کــه صــد تن را بــه راه راســت میخوانــد و صد تن دیگــر را موجب
ضاللت اســت ،جز آنکه شما را از آنکه رهبریشان میکند ،و آنکه آنان
را میراند؛ و آنجا که فرود آیند ،و آنجا که بار گشایند؛ و آنکه کشته شود
از آنان ،و آنکه بمیرد از ایشان ،مگر اینکه آ گاهتان میکنم.

2

ایــن فراخــوان امام علــی؟ع؟ نهتنها در نهجالبالغــه ،بلکه در منابع دیگر شــیعه و اهل
ّ
ســنت نیــز بــا عبــارات متفاوت انعــکاس پیدا کــرده اســت 3.ســیوطی از علمای اهل
ّ
سنت از سعید بن مسیب 4نقل میکند که میگفت:

 .1ســلون قبــل أن تفقــدون ،ســلون فإن عندي علم ّ
األو ن
لــ� و اآلخر ين أما واهلل لو ّ
ثن يل الوســادة
ي
ي
ي
ي
بي اهل التورات بتوراهتم و ن
حلمکت ن
بانيلهم و أهل ّالز بور بزبورهم و اهل القرآن
إالنيل ج
بي أهل ج
بقرآهنم( .مفید ،محمد بن محمد ،مصنفات611 ،؛ همو ،ارشــاد35/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر،
بحاراالنوار)145/40 ،
 .2فاسألوین قبل أن تفقدوین فوالذی نفیس بیده ال تسألوین عن یشءفیما بینکم ن
وبی الساعة وال
عن فئة هتدی مئة وتضل مئة اال أنبأتکم بناعقها وقائدها و ســائقها ومناخ رکاهبا وحمط رحاهلا و
من یقتل من أهلها قتال ومن میوت مهنم موتا( .نهج البالغة ،خ )93

 .3ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب462/2 ،؛ ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ،اسد الغابة،
22/4؛ ابن حجر هیتمی ،الصواعق المحرقة76 ،؛ نقل از فیروز آبادی ،فضائل الخمسة 231 ،و
232؛ شوشتری ،قاضی نور اهلل ،احقاق الحق وازهاق الباطل 610/7 ،ـ .614
 .4یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ است که شیعه و سنی از او روایتهای متعددی نقل کردهاند.
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هیچیک از اصحاب رسول خدا؟ص؟ چنین سخنی را نگفتهاند مگر امام
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علــی؟ع؟ ،یعنــی فقــط امام علــی؟ع؟ توان چنیــن ادعایی را داشــت که
فریاد برآورد و همگان را به پرســش دعوت کند ،آنهم پرســش از هر علم
شهودی و غیبی ،بدون اینکه محدودیتی در کار باشد.

1

بنابراین نحوۀ مطالبۀ امام از جهاتی چند جای تأمل دارد؛
اول :امــام بدون هیچ قید و شــرطی از همۀ مردم درخواســت ســؤال میکنــد تا ازهر چه
میخواهند آزادانه بپرسند.
دوم :خطاب امام متوجه همۀ مردم از اقشــار مختلف جامعه اســت که البته از حیث
معلومات و فرهنگ متفاوت هستند.
ســوم :امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســخن خویش را با قســم همــراه کردهاند که هم بر اســتحکام
ســخن آن حضــرت داللــت دارد وهــم بــه مخاطبــان اطمینــان میدهــد کــه پاســخ
خویش را دریافت خواهند کرد.
چهــارم :نــوع فراخوان امام بهگونهای اســت کــه در مردم انگیزهای برای پرســیدن ایجاد
میکند.
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پنجــم :از همــه مهمتر اینکه با صراحت اعالم میدارد اگر خواســته باشــید ســؤالهای
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خــود را از امــور شــهودی هــم فراتر ببریــد ،مانعی نــدارد ،زیرا بــرای من آ گاهــی از امور
غیب آسانتر از امور شهودی است.
ششــم :دعــوت امــام فراخوانــی بین االدیانی اســت و همۀ پیــروان ادیان توحیــدی را در
S

AG

برمیگیرد.

M
OR

با O
این Nتوضیح معلوم میشود که دایرۀ علوم امام آنقدر گسترده است که نهتنها عالم

شــهود ،بلکه عالم غیب و علوم مرتبط با هر دین توحیدی را در برمیگیرد و امام هیچ
دغدغهای از پرسشهای گوناگون در این زمینهها ندارند.
پس با توجه به اطالق سخن امام علی؟ع؟ ،نمیتوان برای قلمرو علم امام ،محدودیت
 .1سیوطی ،جالل الدین ،تاریخ الخلفاء 170 ،و .171
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قائل شــد و این اســت امتیاز بارز امام شــیعه که مرجعیت او مبتنی بر علم او اســت،
علمی که از ویژگیهایش الهی بودن است ،آنهم با دامنهای گسترده که در زمرۀ علوم
عادی و اکتسابی قرار نمیگیرد و با ابزار عادی نیز قابلاندازهگیری نیست.

 _4منابع علم امام از نگاه امام علی؟ع؟
با توجه به آنچه دربارۀ قلمرو علم امام بیان شد ،این سؤال مطرح میشود که منشأ این
ً
علوم گســتردۀ امام کجا اســت و چگونه حاصل شــده اســت؟ دراینباره قبال مطالبی
کلــی بیــان شــد ،اما در این قســمت بهصورت مصداقی ،منشــأ و سرچشــمههای علم
امام در سخنان امام علی؟ع؟ نمایانده میشود.
 _1 _4قرآن

در اینکــه بخــش قابلتوجهــی از علــم امام را معــارف و علوم قرآن کریم شــکل میدهد
تردیــدی نیســت .در قــرآن کریــم در ذیــل آیۀ  43ســورۀ رعد 1،روایاتی از شــیعه و ّ
ســنی

نقــل شــده کــه مــراد از َ«من عنــده علم الکتــاب» را امام علــی؟ع؟ دانســتهاند .منابع و
مجامع فریقین هم دراینباره روایات و حکایات فراوانی از پیامبر اکرم؟ص؟ و اصحاب

نمودهاند و ایشان را آ گاهتر از هر کس به فنون قرآن پس از

GS
MA
OR 2
O
N
رسول خدا؟ص؟ دانستهاند.

اما آنچه در این جســتار موردتوجه اســت ،گفتار خود امام علی؟ع؟ دراینباره اســت.
امام علی؟ع؟ قرآن را بهعنوان یکی از سرچشــمهها و منابع آ گاهی خود معرفی کرده و
دربــارۀ ارتبــاط و همراهیاش با قرآن میفرماید« :از آن هنگام که یار آن (قرآن) گشــتم،
از آن جدا نبودم».

3

ق
ذ
ال�� ن� ف
ع�ده علم ت
وم� ن
ک�روا ت
ه�دا ب� ی��نی بو� ی� ن�کم ن
ا�>
 .1ی
لس� مرسلا �ل ک�فی ب�اهلل �ش ی
<و� ق�ول ی
الک� ب

 .2پاکتچی ،احمد ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل امام علی؟ع؟ ،علوم قرآنی وحدیث.

ّ
ّ
 .3و اهلل جئتها أنی للمحق الذی ّیتبع و ّأن الکتاب لمعی ،ما فارقته مذصحبته( .نهج البالغه ،خ )122
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نقــل کردهانــد کــه حاکی از آن اســت کــه امام علی؟ع؟ بیــش از همۀ صحابــه ،از قرآن
آ گاه بودند؛ آن حضرت را ّ
مفســر قرآن دانســتهاند؛ از او بهعنوان مؤســس علوم قرآن یاد
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این سخن عین کالم پیامبر اکرم؟ص؟ دربارۀ آن حضرت است که فرمود:
علی با قرآن است و قرآن با علی است ،علی و قرآن از هم جدا نمیشوند
تا بر حوض (کوثر) بر من وارد شوند.

1

MAGS

امیرالمؤمنین؟ع؟ درجایی میفرمایند:
NOOR

بــه خدا قســم از من پیرامــون هیچچیزی ســؤال نکردید ،مگر اینکه پاســختان دادم .از
من بپرســید از کتاب خدا ،به خدا ســوگند آیهای نیست مگر اینکه آ گاهی کامل دارم
که در شب نازل شده یا در روز.

2

و نیز میفرمایند:
نازل نشده بر رسول خدا؟ص؟ آیهای از قرآن مگر اینکه برای من میخواند،
برایــم امال میکرد و به خط خویش مینوشــتم ،بــه من میآموخت تأویل و
تفســیر ،ناســخ و منســوخ و محکم و متشــابه آن را .از خداوند درخواست
یکــرد کــه فهــم آن آیــه را بــه من بدهــد ،پس فرامــوش نمیکردم آیــهای از
م 
220

کتــاب خداونــد را ،و آنچــه آن حضــرت برای مــن امال میکرد ،مینوشــتم
و فرونمیگذاشــتم چیــزی را کــه خداونــد از حالل از حالل و حــرام به من
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آموخت.

3

 .1عــ� مــع القــرآن والقرآن مع عل لن یفترقا حیت یردا ّ
عیل احلوض( .حا کم نیشــابوری ،المســتدرک
ي
ي
علی الصحیحین)134/3 ،
ّ
 .2فو اهلل ال تسألوین عن ئ
ش یکون ایل یوم القیمة أال حدثتکم به .و سلوین عن کتاب اهلل ،فو اهلل

مــا مــن آیــة أال و أنا أعلم أبلیل نزلت أم بهنارأم یف ســهل أم یف جبل( .ابن حجر عســقالنی ،فتح
الباری599/8 ،؛ قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر)35/1 ،
 .3مــا نزلــت عــی رســولاهلل (صــ� اهلل عليه و آلــه) آية من القــرآن أال أقرأنهيا و أمالها ّ
عــ� فکتبهتا
ي
ي
ّ
ّ
علمن تأو يلها و تفسيرها و ناسخها و منسوخها و حممکها و متشاهبها و دعا اهلل ّ
عز و جل
خب ّطي و
ي
ّ ّ
ّ
وجل و ال علما أماله ّ
عل فکتبته و ما ترک شيئا
من فهمها مفا نسيت آيه من کتاب اهلل عز
أن يعل
ي
ي
ّ ّ
ّ
عزوجــل مــن حالل و حرام( .أبن ســعد ،محمد ،الطبقات الکبــری101/2 ،؛ ابن عبد
علمــه اهلل
البر ،االستیعاب343،؛ خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب)46 ،
www.noormags.ir

آن حضرت در فرازی از نهجالبالغه ،ائمه؟مهع؟ را تجسم آیات الهی دانسته و میفرماید:
نیکوترین آیات قرآن در شأن آنها است (مصداق آیات الهیاند) و آنها
گنجینههای خداوند رحماناند.

1

GS

همچنین ایشان را بهترین ظرف معارف قرآن معرفی میکنند:

فرود آورید.

NO

نهــای صدقانــد ،آنهــا را در بهتر یــن جایگاه قرآنــی که دارند
دیــن و زبا 

OR

MA

عتــرت پیغمبرتان در میان شــما اســت ،آنــان زمامداران حق ،پیشــوایان
2

از این گفتار روشن میشود که جایگاه قرآنی ائمه؟مهع؟ ویژه است ،یعنی این خانواده،
گنجینههای معارف قرآنی خداوند رحمان هســتند و هیچگاه از قرآن جدایی نداشته
و قــرآن را از معلــم اول آن ،رســول خــدا؟ص؟ ،بــا تمــام زوایایــش فراگرفتهانــد .بنابرایــن
اهلبیــت؟مهع؟ در آ گاهــی به تمام ابعــاد قرآن کریم با هیچکس قابلمقایســه نیســتند،
همانگونه که آن حضرت در فرازی دیگر از سخن خویش فرمود« :از این امت کسی را
با خاندان رسالت همپایه نتوان پنداشت».

3

وقتــی از دانــش قرآنــی امامان ســخن بــه میان میآیــد  ،برخی پنداشــتهاند کــه تمامی
از اطالعــات آنهــا را تشــکیل میدهــد و ائمــه؟مهع؟ از علــوم دیگــری نیز بهــره دارند .در
ادامه ،شواهدی برای این گفته اقامه میشود.
 .1فهیم کرامئ القرآن و هم کنوز ّالرمحن( .نهج البالغه ،خ )154
َْ
 .2وبینکــم عتــره نبیکــم ،وهم أزمــة احلق ،وأعالم الدین ،وألســنة الصدق ،فانزلوهم بأحســن منازل
القرآن( .همان ،خ )87
 .3ال یقاس بآل حممد أحد من هذه االمة( .همان ،خ )2

 .4بعضــی بــر ایــن باورنــد که ائمه؟مهع؟ هــر آنچه دارند همه از قرآن اســت ،زیــرا به همۀ زیــر وبم قرآن
ٌ ّ
«تبیان لکل شئ» است واین آ گاهی کامل به قرآن ،ناشی از آموزش
آ گاهی کامل دارند ،قرآن هم
کاملی است که پیامبر اکرم؟ص؟ به آنها داده است .ر.ک :نادم ،محمد حسن ،تطور تاریخی علم
پیامبر وامام در اندیشه امامیه.131،
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لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

دانش ایشــان ،در قرآن خالصه میشــود4؛ حالآنکه علوم و معارف قرآنی ،تنها بخشی
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 _2 _4سنت پیامبر؟ص؟

امــام علــی؟ع؟ دومیــن منبــع علــم اهلبیــت؟ع؟ را عــاوه بــر قــرآن کریــم ،دانشهای
فراگرفته از پیامبر اکرم؟ص؟ دانســتهاند .آن حضرت یکی از علل تمایز خود نســبت به
دیگران را در فراگیری علم از پیامبر؟ص؟ میدانند که به سبب مالزمت با پیامبر تحقق
پیــدا کــرده اســت .امــام علی؟ع؟ ایــن مالزمت و نحــوۀ آموزشهــای نبــوی را اینگونه
توصیف میکنند:
چنــان بــودم کــه بر رســول خدا؟ص؟ شــب و روز وارد میشــدم ،از او ســؤال
میکردم و پاسخ میشنیدم ،چنانچه ساکت بودم آن حضرت خود شروع
یشــد آیهای بر آن حضرت مگر اینکه برای من
به ســخن میکرد ،نازل نم 
میخواند ،تفســیر و تأویل آن را به من میآموخت ،از خداوند درخواســت
میکرد که آنچه را به من آموخته بود فراموشــم نشــود ،پس فراموش نکردم
از حــال و حــرام ،امرونهــی ،طاعت و معصیت [هر آنچــه آموخته بودم]،
دســت بر سینهام میگذاشــت ،میفرمود« :خداوندا ســینهاش را از علم،
222
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حکمت و نور اشــباع فرما» ســپس به من خبر میداد که خداوند دعایم را
ّ
1
در حقت مستجاب کرد.

درجایی دیگر ،نحوۀ مالزمت و اطاعتشــان از رســول خدا؟ص؟ و علمآموزیش را چنین
 .1مجلســی ،محمــد باقــر ،بحاراالنــوار273/36 ،؛ نعمانــی ،محمــد بن ابراهیــم ،الغیبــة75 ،؛ ابن
عســاکر ،علی بن الحســن ،تاریخ مدینةدمشــق 385/62 ،و  .386در منابع روایی اهل سـ ّـنت
این حدیث و احادیث دیگری با همین مضمون از طرق گونا گون از امام علی؟ع؟ آمده اســت.
ر.ک :موســوعة االمامة فی نصوص اهل الســنة 195/16 ،ـ  .206کنت أدخل عیل رســول اهلل لیال
و هنارا ،فکنت أذا ســألته أجابین ،و أن ســکتت أبتدأین ،و ما نزلت علیه آیه أال قرأهتا ،و علمت
تفســیرها و تأو یلها و دعا اهلل یل أن ال أنیس شــیئا علمین أیاه ،مفا نســیته من حرام و حالل ،و أمر
ّ
و هنــی ،و طاعــة و معصیــة ،و ّأنــه وضع یــده عیل صدری و قال« :اللهم امــأ قلبه علما و حمکا و
ّ ّ ّ
عزوجل ّأنه قد أســتجاب یل فیک» .در ســنن ترمذی642/5 ،؛
نورا» مث قال یل« :أخبرین رب
ُ
عمــرو بــن هنــد از امام علی؟ع؟ نقل میکند که فرمود :کنت أذا ســألت رســول اهلل؟ص؟ أعطاین و
أذا سکت أبتداین.
www.noormags.ir

شرح میدهند:
من و رســول خدا؟ص؟ چون دو شــاخهایم که از یک درخت رسته ،و چون
آرنج به بازو پیوسته.

1

نیز میفرمایند:
از اصحــاب پیامبــر؟ص؟ کســانی کــه سـ ّـر نگهــدار آن حضــرت بودنــد
میداننــد کــه من دمی معارض فرمان خدا و رســول خــدا نبودم و به جان
خــود پیامبــر؟ص؟ را یــاری نمودم؛ آنجا کــه دلیران واپــس خزیدند و گامها
برگردیدنــد ،آن دلیــری و مردانگــی بود که خدا به من ارزانی کرده و رســول
ّ
ْ
خدا جان ســپرد درحالیکه ســرش در دامن من بود و نفس او در کف من
روان شد. ...

2

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن گفتههــا تأ کیــد میکننــد کــه از ابتدا تــا انتهای عمر رســول
خــدا؟ص؟ بــا آن حضرت همراه و مصاحب بودهاند و ایــن همراهی ،صرف مصاحبت
عادی نبوده است ،بلکه از جانب هردو با انگیزه دنبال میشد .امام علی؟ع؟ هدف
و انگیزۀ طرفین را در فرازی از سخن خویش چنین بیان میکند:
بــرای مــن از اخــاق خــود نشــانهای بر پــا میداشــت و مــرا بــه پیــروی آن
میگماشت.

3

MA

GS

تشبیه امام بسیار ظریف و قابلتوجه است .آن حضرت میخواهد بگوید نه پیامبر؟ص؟
NO

OR

ّ
 .1و أنا من رسول اهلل ّ
کالصنو و الذراع من العضد (نهج البالغه ،نامۀ )45

 .2و لقــد علــم املســتحفظون مــن أصحــاب حممــد (صــی اهلل علیــه و آلــه) أن مل ّ
أرد عــی اهلل و ال
ّ
عــی رســوله ســاعة ّ
قــط و لقــد واســیته بنفــی یف املواطــن الــی تنکــص فهیــا األبطــال ...و لقد
قبــض رســولاهلل (صــی اهلل علیــه و آلــه) و ّإن رأســه لعــی صــدری و لقد ســالت نفســه یف ّکف.
(همان ،خ )197
ّ
 .3و لقــد کنــت ّأتبعــه إتبــاع الفصیل أثر أمه یرفع یف کل یوم من أخالقه علمــا و یأمرین باإل قتداء به.
(همان ،خ )192
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لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

و مــن در پــی او (پیامبــر؟ص؟) بودم ،چنانکه شــتربچه در پی مــادر؛ هرروز
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بهعبث مرا همیشه همراه خود میبرد و نه من بیجهت پیامبر؟ص؟ را دنبال میکردم؛
بلکــه مــن بهقصــد فراگیری علــم و معرفــت ،پیامبر را دنبــال میکــردم و پیامبر؟ص؟ نیز
بهقصــد تعلیــم و تربیــت مــن مــرا بــا خــود همــراه مینمــود .بــدون تردید هرکــس بدون
حــب و بغضهــای مذهبی ،اندک توجهی به خصیصــۀ مالزمت امیرالمؤمنین؟ع؟ با
پیامبر اکرم؟ص؟ داشــته باشــد ،تصدیق خواهد کرد که امام علی؟ع؟ در قیاس با دیگر
NOORMAGS
صحابه ،به ّ
سنت رسولاهلل؟ص؟ آ گاه بوده است.

 _5نحوۀ علمآموزی امام از پیامبر؟ص؟
امــام علــی؟ع؟ نحــوۀ دریافــت علم از پیامبــر اکرم؟ص؟ را بــه دو صورت بیــان کردهاند؛
یکی بهصورت عادی و دیگری بهصورت غیرعادی.
فراگیــری علــم بهصــورت عــادی ،امــری اســت همگانــی کــه هرکــس بهانــدازۀ اســتعداد،
ّ
تــاش و کوشــش خــود میتوانــد از علــم و معلــم بهــره بــرد .امــام علــی؟ع؟ از ایــن نظــر
224

هــم در میــان اصحــاب فــردی ممتــاز بــوده اســت؛ ازاینجهــت وقتــی بــه معاویــه نامــه
مینویســند بــر ایــن نکتــه تأ کیــد کــرده و امتیــاز بهرهمنــدی از علــوم رســولاهلل؟ص؟ را
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مختــص خــود میداننــد و موقعیــت علمــی خویــش نســبت بــه قــرآن و مســائل مربــوط
بــه دیــن را مرهــون نزدیکیشــان بــه پیامبــر؟ص؟ میداننــد .حضــرت در بخشــی از آن
نامــه میفرماینــد:
بهراســتیکه ممتازتریــن مــردم بــرای رهبــری ایــن امــت کســی اســت کــه
درگذشــته و اکنون نزدیکترین کس به رســول خدا؟ص؟ ،داناترین کس به
کتاب خدا و فهیمترین شما به دین خدا باشد.

1

 .1ابــن مزاحــم ،نصــر ،وقعة الصفین .150 ،قابل توجه اینکه امام در ایــن نامه؛ مال ک امامت را برتری
علمــی خــود در قرآن ،در احکام دین ودرقرابت با رســول خدا بر دیگــران میداندّ :إن أویل ّالناس
بأمر هذه األمة قدمیا و حدیثا أقر هبا من رســول اهلل (صیل اهلل علیه و آله) و أملها بالکتاب و أفقها
یف ّالدین. ...
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 _1 _5علم عادی از نگاه امام علی؟ع؟

امام علی؟ع؟دربارۀ علوم عادی ،به منابع انســانی و عادی اشــاره میکنند و بعضی از
آ گاهیهــای خــود را ناشــی از تجربه ،تحقیــق و بهکارگیری فکر و اندیشــه میدانند .آن
حضرت دراینباره در وصیتی که به فرزندانشان دارند ،میفرمایند:
فرزنــدم! هرچنــد من بهاندازۀ همۀ آنان که پیش از من بودهاند نزیســتهام،
امــا در کارهایشــان نگریســتهام و در سرگذشتشــان اندیشــیده و آنچــه از
آنــان مانــده را دیــدهام تــا چــون یکی از ایشــان گردیــدهام؛ بلکه بــا آ گاهی
از کارهایشــان ،به دســت آوردهام ،گویی چنان اســت که با نخســتین تا
پسینیان به سر بردهام.

1

پیامبــر اکــرم؟ص؟ نیــز درجایــی بــه قــدرت ذهنــی و خــرد امــام علی؟ع؟ اشــاره کــرده و
میفرمایند:
داناتریــن اصحــاب ،علــی بــن ابیطالــب اســت ،بــه علت داشــتن علم
فراوان و دقت نظر در برداشتها.

2

نخســت بایــد توجــه داشــت کــه فراگیری علــم بهصــورت غیرعــادی از جانــب پیامبر
اکرم؟ص؟ چند ویژگی دارد:
اول :هماننــد علــم عــادی ،همگانــی و فراگیــر نیســت؛ کســی میتوانــد از ایــن علــم _

کــه از آن بــه علــم القایــی یــاد میشــود _ بهرهمند گردد کــه دارای ظرفیــت و جایگاه
خاص باشد.
َ َّ
َ َ ََْ ََ
َ ْ ُ ََ ّ
َ ْ
َْ
ُ
ن َو إ ْن َ ْل َأ ُك ْ ُ
ال ْم َو فك ْر ُت ِ يف أخ َب ِار ِه ْم َو ِس ْــر ُت
ــین ِإ ِ ي 
ي ب ي
 .1أ 
ــن ع ِّم ْــر ُت ع ُم َــر َم ْن ك َان ق ْب ِ يل فقد نظ ْر ُت ِ يف أع َم ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ف َآثار ِه ْم َح َّت ُع ْد ُت َكأ َح ِد ِه ْم َب ْل َكأ ّن َبا ْان َ َتى إ َ َّل ِم ْن أ ُمور ِه ْم َق ْد ُع ِّم ْر ُت َم َ ع أ َّو ِ ِل ْم إ َل ِآخر ِه ْم َف َع َر ْفتُ
ِ
ِي ِ
ِي ِ
ِ
ِ ي
ِ
َ َْ َ َ ْ ََ َ َْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
صفو ذ ِلك ِمن كد ِر ِه و نفعه ِمن ضر ِره( ...نهج البالغه ،نامۀ )31

اب طالــب ملز يــد علمــه و دقايــق مســتنبطاته( .ابــن حجــر هیتمــی ،الصواعــق
عــ� بــن ي
 .2عاملهــم ي
المحرقة90،؛ ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ،اسد الغابة)10/4،
www.noormags.ir
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 _2 _5علم غیرعادی امام از نگاه امام علی؟ع؟
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دوم :بــه گواهــی تاریــخ ،امــام علــی؟ع؟ از ایــن ظرفیــت و جایــگاه در حــد اعــای آن
برخوردار بود.
سوم :این نوع آموزش ،به امیرالمؤمنین؟ع؟اختصاص دارد و دیگر اصحاب از این نوع
تعلیم بهره نداشتند ،یا اگر داشتند ،در تراز امام علی؟ع؟ نبود.
حضرت امیر؟ع؟ در خطبۀ قاصعه در تأیید موارد ذکر شده میفرمایند:
شما از موقعیت و جایگاه من نسبت به رسول خدا به سبب خویشاوندی
نزدیــک و مقــام مخصوصــم آ گاهیــد .در زمــان کودکــی مــرا در دامن خود
مینشــاند و در آغوشــش به گرمی میفشــرد و کنارش میخواباند؛ بدنش
را بــه بدنــم میچســباند و بــوی عطــر دل انگیزش را به مشــامم میرســاند
و لقمــه را میجو یــد و در دهانــم میگــذارد .هی ـچگاه دروغــی در گفتارم و
خطایــی در رفتــارم ندید .از آن زمان که پیامبر را از شــیر گرفتند ،خداوند
بزرگتر یــن فرشــتهاش را مــازم وی ســاخت تــا شــبانهروز او را در طریــق
کرامــت و اخــاق نیــک برانــد .من نیز هماننــد کودکی کــه در پی مادرش
گام برم ـیدارد به دنبال او میرفتم ،هرروز روزنهای از اخالق کریمانۀ خود

226

برایم میگشود و مرا به پیروی از خودش فرمان میداد .هرسال به غار حرا
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میرفت و مجاور آن میشد ،من میدیدمش و جز من کسی نمیدیدش.
NOORMAGS

در آن زمــان اســام در هیــچ خان ـهای نیامــد جــز خانــهای کــه پیامبر خدا
و خدیجــه در آن بودنــد و مــن ســومین آنهــا بودم .نــور وحی و رســالت را
میدیدم و بوی پیامبری به مشامم میرسید .صدای ناله و فغان شیطان
را هنگامیکه وحی بر پیامبر فرود میآمد شنیدم ،گفتم« :ای رسول خدا!
این صدای ناله چیســت؟» فرمود« :این فریاد فغان شــیطان اســت که از
اینکه پرســتیده شود ناامید گشت» .تو میشنوی آنچه را من میشنوم ،و
میبینــی آنچــه را مــن میبینم ،مگر اینکه نبی نیســتی؛ اما وزیر و یاور من
هستی و بر راه خیر میروی.

1

 .1وقــد علمــم موضعی من رســول اهلل بالقرابــة القر یبة ،واملنزلة الخ صیصة .وضعــی یف حجره وأنا ولید،
www.noormags.ir

شبیه همین مضمون را ابن اثیر از زبان امیرالمؤمنین؟ع؟ اینگونه میآورد:
پیامبــر میخواســت مــرا بــه یمــن بفرســتد ،گفتــم« :ای رســول خــدا! مــرا
یکــه از من قضاوت طلــب میکنند و
ب هســوی یمــن برمیانگیزانی درحال 
من نســبت به آن آ گاهــی ندارم» پیامبر گفت« :نزدیــک بیا!» پس نزدیک
شــدم ،با دســتش بر ســینهام زد و آنگاه فرمود« :خداوندا! زبانش را استوار
گردان و قلبش را هدایت کن» ســپس به شــکافندۀ دانه ســوگند ،هرگز در
قضاوت بین مردم ازآنپس تردید نکردم.

1

ابــن ســعد این روایــت را بهگونــهای دیگــر آورده به این مضمــون که پیامبــر اکرم؟ص؟ در
پاســخ علــی؟ع؟ در حــق او اینگونه دعا کردند« :خدایا قلبــش را هدایت کن و زبانش
NOORMAGS

را استوار گردان».

2

تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه از روایــات اســتفاده میشــود کــه بعضــی از اصحاب

 .1بعثــی رســول اهلل (صــی اهلل علیــه و آلــه) ایل الیمــن ،فقلــت :یا رســولاهلل (صیل اهلل علیــه و آله)
تبعثــی ایل الیمــن و یســألوین عــن القضاء و ال علم یل به ،قــال أدن ،فدنوت ،فضرب بیده عیل
ّ
«اللهــم ّثبــت لســانه واهــد قلبــه» ،فلما و ّالــذی فلق ّ
احلبــة ،و برأ النســمة ،ما
صــدری ،مث قــال:
بی ن
شککت یف قضاء ن
اثنی بعد( .ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ،همان99/4 ،؛ حا کم نیشابوری،
المستدرک134/3 ،؛ احمد حنبل ،المسند83/1 ،؛ ابی داوود طیالسی ،المسند 16/1 ،و 69؛
ابن حنبل ،فضائل الصحابة716 ،699 ،581/2 ،؛ به نقل ازمرعشی نجفی ،موسوعة االمامة فی
نصوص اهل السنة 215/16 ،و )216
 .2ابــن ســعد ،طبقــات الکبــری .100/2 ،در بــارۀ اینکه رســول خــدا در حق امام علــی؟ع؟ مکرر دعا
فرموده ،ر.ک :مرعشی نجفی ،همان 223/16 ،ـ .228
www.noormags.ir
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یضمــی إیل صــدره ،و یکنفــی یف فراشــه ،و میســی جســده ،و یشــمین عرفــه .وکان میضــغ الیشء مث
یلقمنیــه ،ومــا وجــد یل کذبــة یف قــول ،وال خطلــة یف فعل ،ولقد قــرن اهلل به من لــدن أن کان فطیما
أعظم ملک من مالئکته ،یســلک به طر یق املکارم ،وحماســن أخالق العامل ،لیله وهناره ،ولقدکنت
أتبعــه إتبــاع الفصیــل أثر أمه ،یرفع یل یف کل یوم مــن أخالقه علما ،و یأمرین باإل قتداء به ،ولقد کان
جیاور یف کل ســنه حبراء ،فأراه وال یراه غیری .ومل جیمع بیت واحد یومئذ یف اإلســام غیر رســول اهلل
وخدیه وأنا ثالهثا ،أری نور الوحی والرســالة وأشــم ر یح النبوة .ولقد مسعت رنة الشــیطان ن
حی نزل
ج
الوحی علیه فقلت :یا رسول اهلل ما هذه الرنة؟ فقال :هذا الشیطان قد أیس من عبادته .أنک تسمع
ما أمسع .وتری ما أری ،أال إنک لســت بنیب ،ولکنک لوز یر ،وأنک لعیل خیر.

پیامبر؟ص؟ ،مانند ســلمان فارســی و حذیفة بن یمان ،نیز بهرهای از علوم القائی پیامبر
داشتهاند؛ اما هیچکدام نگفتهاند که بر امام علی؟ع؟ پیشی دارند و شواهد گوناگونی
بر اعتراف ایشــان نسبت به برتری آن حضرت بر تمامی صحابه ،وجود دارد.

1

 _6علم غیب امام از نگاه امام علی؟ع؟
علــم غیــب امام در همان قلمرو علم میگنجد و مطالب مربوط به هرکدام نســبت به
دیگــری همپوشــانی دارد ،امــا ازآنجهت که علم غیب بهطور ویــژه و خاص در کانون
توجه ناقدین علم امام قرار دارد ،جداگانه به آن میپردازیم.
بنــا بــر آنچــه گذشــت ،بیتردید از نــگاه امام علــی؟ع؟ ،علم امــام از پشــتوانهای الهی
برخــوردار اســت؛ زیرا بــا اندک تأملــی در آنچه دربارۀ قلمــرو و تنوع وســیع معارف امام
بیــان شــد ،ایــن نتیجــه حاصل میشــود که فراگیــری اینهمه معــارف متنــوع از طرق
عــادی بــا توجه بــه محدودیتهای زمانــی و امکانات معمولی میســر نیســت .ازاینرو
امام علی؟ع؟ خود به این مســئلۀ مهم عنایت داشــته و به جنبۀ غیرعادی بودن علم
228

امــام و عنایات ویژهای که خداوند به اهلبیت؟مهع؟ نموده اســت ،توجه میدهند .آن
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حضرت درجایی میفرمایند:
کجایند کســانی که پندارند آنهایند که در علم فرورفتگانند نه ما؟ دروغ
میگوینــد و ســتم بــر مــا روا میدارند! خداوند مــا را برتر و آنهــا را فروتر قرار
داده ،بــه ما ارزانی داشــته و آنها را محــروم کرده ،ما را داخل در رحمت و
عنایت خاص نموده و آنها را خارج کرده.

2

امــام علــی؟ع؟ در خطبهای دیگر ،وقتی خبری غیبــی را دربارۀ آینده بیان میکنند که
 .1ر.ک :ابــن ابــی الحدید ،عبدالحمیدبن هبة اهلل ،همان 286/2 ،و 287؛ مجلســی ،محمد باقر،
همان.332-331 ،325/43 ،
ّ
 .2أین الذین زعموا أهنم الراسخون یف العلم دوننا ،کذبا و بغیا علینا ،أن رفعنا اهلل و وضعهم ،اعطانا
و حرمهــم و ادخلنا و اخرجهم( .نهج البالغه ،خ )144
www.noormags.ir

موجب تعجب یکی از اصحاب میشود ،خطاب به او میفرمایند:
ای مــرد کلبــی! ایــن علم غیب نیســت ،علمی اســت کــه از دارندۀ علم
آموخته شــده .علم غیب ،علم قیامت اســت ،و آنچه خدا در گفتۀ خود
نَّ َّ َ نْ َ ُ ْ ُ ّ َ َ
الساع ِ�ة > پس خدای سبحان میداند
بر شمرده است ِإ<�� الله ِع�ده ِعلم
نهــا اســت ،از نر و ماده ،زشــت و زیبا ،جوانمــرد و بخیل،
آنچــه در زهدا 
بدبخت و نیکبخت که هیزم آتش ســوزان اســت یا اهل بهشت و همراه
با پیامبران .این است علم غیب که جز خدا کسی آن را نمیداند ،و غیر
نهــا علمی اســت که خداوند بــه پیامبرش آموخته و او مــرا یاد داد و
از ای 
دعا کرد که سینهام آن را فراگیرد ،و دلم آن را در خود پذیرد.

1

دربــارۀ این فراز از ســخن امام نکتهای قابلتأمل وجــود دارد و آن اینکه مخاطبین امام
ازنظــر ظرفیــت ،متفاوت بودند و امام بهناچار باید با هرکســی بهاندازۀ گنجایش فهم او
سخن بگوید.

ً
ً
از ایــن پاســخ امــام معلوم میشــود کــه اوال :اصل ارتباط بــا غیب ممکن اســت؛ ثانیا:

پیامبر او را از این علم بهرهمند نمیکرد.
پس نتیجه چنین میشود که امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز مانند پیامبر علم غیب دارد.
البتــه نبایــد ازنظــر پنهــان داشــت که امــام علی؟ع؟ بــا توجه به شــرایط خــاص زمان و
ّ
ّ
ّ
 .1يــا أخــا کلــب ،ليــس هو بعلــم غيب ،و أنا هــو تعلم من ذي علــم و انا علم الغيب علم الســاعة و
مــا ّ
ت
ف
ن ّ �غ ث
عــدده اهلل بقولــه إ<� نّ� اهلل ن
در�
ع�ده علم
الساعه و ي���ز ل ال ي�� و ي�علم ما � ي� الارحام ّ و ما � ي
أ
أ
کس� �غ دا و ما ت�در� ن� ف�س ب��� � ض
ر� ت� ت
مو�> و ما سوي ذلک فعلم علمه اهلل ّ
نبيه
ن� ف�س ما ذ�ا ت�
ب
ي
ي
دعال بأن يعيه صدري و تظطم عليه جوارحي( .همان ،خ )128
فعلمنيه ،و
ي
www.noormags.ir
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پیامبر براثر استعداد و جایگاه معنویای که داشت از این نوع علم برخوردار شده بود.
ً
ثالثا :پیامبر ازآنچه خداوند در اختیارش قرار داده بود ،امام علی؟ع؟را هم مطلع کرده
ً
بــود .رابعــا :باید امام علی؟ع؟ هم مانند پیامبر خصوصیتی داشــته باشــد که همانند
ً
پیامبر ،ظرف معارف غیبی قرار گیرد .خامسا :اگر این ظرفیت در امام علی؟ع؟ نبود،

229

ذهنیــت جامعــۀ روزگار خود بعضی حقایق را بهطور فراگیر و با صراحت برای همگان
بازگــو نکردهانــد ،زیــرا بنــا بــه اعتــراف خــود آن حضرت ،بــرای بازگــو کردن بســیاری از
حقایق ،شــخص مستعدی یافت نمیشــد ،بهویژه دربارۀ آنچه مربوط به آ گاهیهای
غیبی او بود .آن حضرت دراینباره ،میفرماید:
ا گــر بگو یــم و بشــنوید [آنچه را از غیــب میدانم و شــما نمیدانید] به لرزه
درمیآیید و دیگر بجای نمیآیید ،لرزیدن ریســمان در چاهی عمیق که
پایان آن ناپیدا است.

1

آن حضرت همچنین دربارۀ عمق آ گاهیهای خود از مسائل پنهانی میفرماید:
بــه خدا ســوگند اگر بخواهم هر یک از شــما را آ گاه کنم کــه از کجا آمده و
به کجا میروید و سرانجام کارتان چه خواهد شد ،میتوانم ،اما میترسم
که دربارۀ من غلو کنید و مرا از رسول خدا؟ص؟ برتر بدانید.

2

این ســخنان آشــکار میســازد که ّ
جو حاکم بر فضای ذهنی جامعۀ آن روز و یا ســطح
230

معلومات و ظرفیت بعضی مخاطبان بهگونهای نبوده است که امام؟ع؟ بتواند درباره
اطالعــات غیبــی خــود بهآســانی با مردم ســخن گویــد .البته ایــن فضــا در دوران دیگر
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ائمــه؟ع؟ هــم کموبیــش وجود داشــت .بدینجهت امــام علی؟ع؟ گاه خطــاب به آن
مردم میگفت:

GS
RMA

NOO

ا گــر میدانســتید آنچــه را مــن میدانــم و واقعیــت آنهــا بر شــما پوشــیده
اســت ،در ایــن هنــگام ســر بــه بیابــان میگذاشــتید و بــر کردههــای خود
3
میگریستید.

أندمــت عــی مکنــون علــم لــو حبــت بــه ال ضطربــم أضطــراب األرشــیة یف ّالطــوی البعیــده.
 .1بــل ج
(همان ،خ )5
موله و مجیع شــأنه لفعلــت ،و لکن أخاف أن
 .2و اهلل لــو شــئت أن أخبــر کل رجــل منکــم مبخرجه و ج
تکفروا یف برسول اهلل صیل اهلل علیه و آله( .همان ،خ )175
 .3و لــو تعلمــون مــا أعلــم مما طوی عنکــم غیبه ،إذن لخ رجــم إیل الصعدات تبکون عــی أعمالکم.
(همان ،خ )116
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اما با توجه به همۀ این محدودیتها ،اخبار غیبی فراوانی از آن حضرت در نهجالبالغه
و مجموعههــای روایی دیگر از شــیعه و ســنی گزارش شــده اســت 1.امــام علی؟ع؟ در
بعضــی مــوارد ،اصحاب خاص خود را نســبت به سرنوشــت و نحوۀ شهادتشــان آ گاه
میکرد .برای مثال به میثم ّتمار میفرمود:
تو ،حجر بن عدی ،محمد بن اکثم و خالد بن مسعود را به قسمتهایی
از این درخت (نخل خرما) به دار میآویزند.

2

بــر همیــن اســاس بــوده کــه بعضــی از خــواص اصحــاب آن حضــرت را با ایــن ویژگی
(غیبدانــی) میشــناختند؛ ماننــد رشــید هجــری کــه از نحــوۀ شــهادتش از قــول
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا اطمینان خاطر خبر میداد ،3و ّ
عمار یاســر که نحوۀ شــهادتش را
از آن حضرت شــنیده بود و در جنگ صفین از امام ســؤال میکرد که آیا وقت شهادتم
رسیده یا نه؟ ،4و میثم ّتمار که چگونگی شهادتش را از قول امام علی؟ع؟ بیان میکرد
و تأ کید مینمود که امام علی؟ع؟ صادق است.

5

هرثمة بن سلیم 6میگوید:
با حضرت علی؟ع؟ پس از جنگ صفین هنگام برگشــت به کوفه همراه
استشــمام نمــود و نمــازی خوانــد ،فرمــود« :ای خــاک! بــر تــو بســیاری بــه
یشــوند که بدون
هال کت میرســند ،از تو در قیامت مردمی برانگیخته م 
یشــوند» .هرســمة میگوید« :وقتی به منزل
حســاب الهی وارد بهشــت م 
 .1ر.ک :فاضــل مقــداد ،اللوامع االلهیة343 ،؛ مظفر ،محمــد رضا ،دالئل الصدق 342/2 ،ـ 344؛
طوسی ،محمد بن الحسن ،اختیار معرفة الرجال.83 ،
 .2همان.83 ،79 ،77 ،23،

 .3همان ،290 ،ش .131
 .4همان ،138 ،ش .56
 .5همان ،297 ،ش .140 ،139
 .6از جنگجویان جبهۀ مقابل امام علی؟ع؟ در جنگ جمل است.
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لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

بــودم ،بــه ســرزمین کربــا رســید و مقــداری خــاک از آن زمیــن برداشــت،
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برگشــتم ،جر یــان را با همســرم که از شــیعیان امام علی؟ع؟ بــود با لحنی
تمســخرآمیز اینگونه گفتم‹ :مثلاینکه موالیت از غیب هم خبر دارد؟›»
از ایــن جر یــان ســالیانی گذشــت تــا اینکــه در زمان عبیــداهلل بــن زیاد در
میان لشگریان او در کربال بودم ،در همان مکان امام حسین؟ع؟ را آمادۀ
شهادت دیدم ...آنگاه خدمت امام حسین؟ع؟ آمدم و جریان را آنگونه
کــه از علی؟ع؟ دیده و شــنیده بودم بر او بازگو کــردم ،و ازآنجا رو به بیابان
نهادم و رفتم.

1

یهــای غیبــی امــام در آنچــه از پیامبــر فراگرفتــه منحصــر
گفتنــی اســت کــه آ گاه 
نمیشــود ،بلکــه امــام عــاوه بــر علــوم میراثــی ،از علــوم ربانــی نیــز بهرهمنــد اســت و ایــن

NOO

ســخن دقیقــی دارد:

RMA
GS

همــان علــوم عنایتــی اســت .شــارح نهجالبالغــة ،ابــن میثــم بحرانــی ،در ایــن مقــام
اینگونه نیســت که آنچــه را امیرالمؤمنین؟ع؟ از اخبار غیبی گفته ،همه
232

را از پیامبر؟ص؟ شنیده باشد؛ اگرچه این منزلت هم منزلتی واال است که
او لیاقت این اســرار الهی را یافته اســت ،اما غیبدانی او ناشــی از ملکۀ
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خاصــی اســت کــه بــه این نفــس الهی ارزانی شــده اســت تا بهوســیلۀ آن
علم ،بر عالم کون احاطه پیدا کند؛ وگرنه چگونه امکان داشــت انســانی
هزارهــزار باب از علم را در یک مناجــات بگنجاند؟! این علم فوق تصور
است و با هیچ مقیاسی قابلسنجش نیست.

2

 .1ابن عساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ الخلفاء 140 ،و 141؛ صدوق ،محمد بن علی ،التوحید109 ،
و 368؛ شوشتری ،قاضی نور اهلل ،احقاق الحق و ازهاق الباطل.181 - 87/8 ،
 .2بحرانی ،ابن میثم ،شرح نهج البالغة.85-83/1،
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نتیجهگیری
OR
M

AG
S

هــدف ایــن جســتار آن بــود تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه آیــا علــم امــام پیشــینهای
NO

تاریخــی از بــدو پیدایــش مســائل کالمــی داشــته اســت یــا نــه؟ و آیــا براثــر توســعۀ علــوم
اســامی در بســتر تاریــخ ،تغییــری در ماهیــت علــم امــام رخداده اســت یــا نــه؟ بــا مروری
کوتــاه در ســخنان امــام علــی؟ع؟ معلــوم شــد کــه ویژگیهــای علــم امــام در ســخنان آن
حضــرت بهصراحــت موردتوجــه قــرار گرفتــه بــود؛ قلمــرو علــم امــام فراتــر و گســتردهتر از
علــوم دیگــران دانســته شــده بــود؛ منابــع علــم امــام اعــم از میراثــی (عــادی و غیرعــادی)
و غیرمیراثــی بهتفصیــل بیــان شــده بــود؛ بــه علــم غیــب امــام نیــز بهتفصیــل پرداختــه
شــده بــود.
همچنیــن آشــکار شــد که ماهیت بحــث دربارۀ علم امــام ثابت باقی مانــده و در گذر
زمان براثر نگاههای متفاوت ،بر عمق معرفتی مسئلۀ علم امام افزوده شده است.
بنابراین رویکرد تاریخیای که علم امام را با ویژگیهایی که امروزه رایج است ،منافی
عصــر ائمه؟ع؟ ،اصحاب و متکلمان دانســته و کوشــیده شــیعیان معاصر را به علت
کالمی امامان؟مهع؟ است.
برفـرض کـه بتـوان شـواهدی تاریخـی از سـخن اصحـاب بـر ایـن گفتـه آورد ،بازهـم از
مبنـای اسـتواری برخـوردار نیسـت؛ زیـرا بایـد سـخن غیـر معصـوم را بـر سـخن معصـوم
عرضـه کـرد ،نـه اینکـه بـا بعضـی مسـتندات تاریخـی ،نظـر بعضـی از اصحـاب و
متکلمـان عقلگـرا را مقـدم بـر کالم امـام دانسـت و دیگـران را ازآنرو کـه بـه ویژگیهایی
در علـم امـام قائلانـد کـه مطابـق بـا نظـر بعضـی دیگـر از اصحـاب نیسـت ،در زمـرۀ
غالیـان قلمـداد کـرد! اگـر چنیـن باشـد ،بایـد امـام علـی؟ع؟ و اصحـاب آن حضـرت را
نیـز در رأس غالیـان قـرار داد!
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لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

مغایرت عقیدهشــان با گذشــتگان ،غالی قلمداد نماید ،بیاســاس و مخالف مشــی
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فهرست منابع

ابــن ابــی الحدید معتزلی ،عز الدین ،شــرح نهجالبالغة ،بیروت ،دار العالم االســامی1981 ،
م  1401 -ق.
ابن اثیرجزری ،عزالدین علی بن ابی الکرم ،اسد الغابة فی تمییز الصحابة ،بیروت دار احیاء
التراث لعربی ،بیتا.
ابن حجر ،احمد بن علی بن حجر ابوالفضل العســقالنی الشــافعی ،فتح الباری ،بیروت ،دار
S
MAG
المعرفة 1376،ق.
OOR
N

ابــن ســعد ،ابــو عبــداهلل محمــد بــن منیــع زهــری بصــری ،الطبقــات الکبــری ،بیــروت،
دار بیروت.1985-1405،
ابن عســا کر ،ابو القاســم علی بن الحســن ،تاریخ مدینة دمشــق ،تحقیق علی شیری ،بیجا،
دار الفکر 1416،ق.
ابــن میثــم البحرانــی ،کمالالدیــن میثــم بــن علــی ،شــرح نهجالبالغــة ،بیــروت ،دار العالــم
االسالمی 1981 ،م _  1401ق.
احمدی میانجی ،علی ،مکاتیب االئمة ،قم دارالحدیث 1426،ق.
اصفهانی ،ابو نعیم ،حلیة االولیاء وطبقات االصفیاء ،بیروت ،دار الکتب العربی 1980،م.
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حاکــم نیشــابوری ،...،المســتدرک علــی الصحییــن ،تحقیــق ،مصطفــی عبدالقــادر عطــا،
بیروت ،دار الکتب العلمیة 1411،ق.
حســینی مرعشــی التســتری ،القاضی السـ ّـید نــوراهلل ،احقاق الحــق و ازهاق الباطــل ،تهران،
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کتابفروشی اسالمیه،بیتا.

حنبل ،احمد ،مسند احمد بن حنبل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،بی تا.
خوارزمی ،موفق بن احمد ،مناقب خوارزمی ،قم ،جامعه مدرسین ،بی تا.
ّ
ســیوری حلــی ،جمال الدین مقــداد ،اللوامع الهیة فی المباحث الکالمیــة ،تحقیق و تعلیق
شهید قاضی طباطبایی ،چ تبریز ،ایران 1396 ،ق.
سیوطی ،جالل الدین ،تاریخ الخلفا ،دار المنهاج ،ب ا.
شــهیدیّ ،
ســید جعفــر( ،ترجمه) ،نهجالبالغه ،تهران ،ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقالب
اسالمی.1370 ،

صــدوق ،ابــو جعفــر محمدبن علــی بن الحســین بن بابو یــه قمــی ،التوحید ،چــاپ اول ،قم،
جامعه مدرسین 1398،ق.
طبری ،محب الدین ،الریاض النظرة فی مناقب العشرة ،دار الکتب العلمیه 2010 ،م.
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.1412،
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طوســی ،ابــو جعفــر محمــد بن الحســن ،رجال الطوســی ،چــاپ اول ،قــم ،جامعه مدرســین،
 1415ق.
NO
OR

MA

________ ،رجــال کشــی (اختیــار معرفــة الرجــال) ،تصحیــح وتعلیقــة ،حســن مصطفــوی،
دانشگاه مشهد.
عبدالبر ،یوســف ،االســتیعاب فی معرفة االصحاب ،تحقیق ،الدکتور خلیل مأمون تسیحا،
بیروت ،دار المعرفة 1427 ،ه ـ  2006م.
فیروز آبادیّ ،
سید مرتضی ،فضائل الخمسة فی صحاح الستة ،تهران ،دار الکتب االسالمیة
 1380ش.

القرطبی ،... ،الجامع الحکام القرآن ،بیجا ،دار الکتاب العربی ،بیتا.
قندوزی حنفی ،حافظ سلیمان ابراهیم ،ینابیع المودة لذوی القربی ،قم ،بصیرتی ،بی تا.
مجاسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،تهران ،دار الکتب االسالمیة 1362 ،ش
مدرســی طباطباییّ ،
ســید محمد حسین ،مکتب در فرآیند تکامل ،ترجمه حسین ایزدپناه،

نیوجرسی ،مؤسسه انتشاراتی داروین 1374 ،ش.

________ ،مقدمهای بر فقه شیعه ،ترجمه آصف فکرت ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
مرعشــی النجفــی ،شــهاب الدین ،موســوعة اإلمامة فــی نصوص أهل الســنة ،قــم ،کتابخانه
آیةاهلل مرعشی 1393،ش
مظفر ،محمد حسن ،دال ئل الصدق لنهج الحق ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی 1992،م.

________ ،مجموعه مصنفات شیخ مفید ،قم کنگره شیخ مفید 1314 ،ق.
موسوی بجنوردیّ ،
سید کاظم ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران 1389،ش.
نادم ،محمد حسن ،در آستانه نهجالبالغه ،قم ،دفتر نشر معارف.1391،
________ ،تطور تاریخی علم پیامبر وامام در اندیشه امامیه ،قم ،آماده چاپ.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،چاپ اول ،تهران ،نشر صدوق 1397 ،ق.
هیتمــی ،ابــن حجر ،الصواعــق المحرقه علــی اهل الرفض والضــال والزندقــة ،مصر ،مطبعة
الوهبیة 1292 ،م.
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لبلا جهن رب ديکأت اب ؟ع؟نينمؤملاريما هاگن زا ماما ملع

مفیــد ،محمــد بن محمد نعمان ،اإلرشــاد فی معرفــة حجج اهلل علی العباد ،چــاپ اول ،قم،
کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
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