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  واکاوی دیدگاه حکیم کراجکی در مسأله ماهیت و قلمرو علم امام

 1معصومه اسماعیلی

 چکیده

علم امام اطوار و رویکردهای متفاوتی را از سر گذرانده است.متکلمان مکتب در میان متکلمان امامیه بحث از 

عارفان یا حکمای بعد از مالصدرا به علم تام گرا و مان نقللگرای بغداد قائل به علم تام امام بوده و متکعقل

امام اعتقاد دارند. در بحث قلمرو علم امام، گاه از علم امام به علوم شریعت بحث شده و گاه علم امام به 

گیرد. کراجکی در دو کتاب کنز الفوائد غیب، علو م و فنون بشری و اسرار و نهان انسانها مورد بحث قرار می

العامه به مبحث علم امام تاحدودی پرداخته که نشاندهنده دیدگاه خاص ایشان در این  و التعجب من اغالط

زمینه است. ایشان در میان دو دیدگاه علم محدود و نامحدود، به حلقه واسطی برای علم امام قائل است. 

ویژگیها به اعلمیت همچنین در  پذیردایشان نه کامال معتقد به علم تام است و نه محدود بودن دانش امام را می

تمام دایره دانش امام را معصومانه و  ، قطعی واعتقاد داشته و علم امام در دین را تفصیلیامت به امام نسبت 

ایشان به عنوان یکی از   ایشان جای دقت و تأمل داردبر این اساس بررسی دیدگاه و ادله داند. خطاناپذیر می

متکلمان برجسته مدرسه بغداد، در بحث از علم امام مانند بحث از دیگر مسائل کالمی، روشی عقلی در پیش 

 گرفته و با نگاه تحلیلی به استقبال مباحث رفته است. 

 کلید واژه ها: علم امام، قلمرو، اعلمیت،  کراجکی

 مقدمه

و   نشدهتا از اداره شئون امت عاجز باشد دارای صفات کمالی و الهی  بایدخلیفه رسول خدا امام به عنوان 

و  بوده لذا به مقداری از علم نیاز دارد که مناسب چنین مقامی هوای نفسانی و عقاید باطل در او رسوح نکند.

بر ت جادای امانت رسول خدا ممکن بوده و بتواند حو از اداره امور امت و عدل و اصالح منصرف نگردد

برای شناخت قلمرو علم امام و تام یا محدود بودن آن و  (23، صتابی، محمد حسین مظفر) عالم باشد.

                                                           
  ااستادیار  دانشگاه علوم و معارف اسالمی هدی 1



بررسی دیدگاه جناب کراجکی باید ابتدا موضوعات علم امام معین گردند. متعلقات علم امام  آنگونه که مورد 

 توجه تکلمان قرار گرفته به صورت زیر قابل تقسیم است:

الهی، تفسیر و تأویل قرآن، تفسیر سنت، پاسخ به تناقضات  شریعت  )علم به حالل و حرامعلم امام به  .1

 در فهم دین  و ...(

علم امام به علوم و فنون بشری )از قبیل علم ایشان به صنایع و حرف بشری مثل آهنگری، نجاری و  .2

 علم ایشان به لسان انسانها(

 احث غیبی چون قیامت، عالم مجردات و اخبار آینده و ..علم امام به غیب )علم به نهان انسانها و مب .3

در بحث علم امام به شریعت اختالفی وجود ندارد و شیعه معتقد به علم تام امام به تمام امور دین است.در 

و همین زمینه، کراجکی پس از اثبات امامت ائمه دوزاده گانه، لزوم اقتدا به ایشان در دین را مطرح ساخته 

 دهد. قرار می اشکاالت اهل سنت را در بحث قلمرو علم امام مورد تأمل و پاسخگویی

 ضرورت کمال علمی امام از دیدگاه کراجکی

بحث کمال علمی امام ریشه در بحث افضلیت امام به عنوان یکی از صفات دارد که توسط بسیاری از متکلمان 

فضل از نظر کراجکی در حقیقت برتری امامیه به عنوان یکی از صفات امام مورد تبیین قرار گرفته است. 

ه اقتضای افزایش نعمت دارد منزلت نزد خداوند سبحان است  و افزایش فضل به معنای ارتقاء منزلت است ک

گردد:  اول با دو امر تحصیل مینیز لذا در سرای آخرت نعمت فاضل بیش از مفضول خواهد بود. منازل فضل 

کند و دوم فضلیتی که موهوبی از جانب خداست و عقل و سمع از اعمال بزرگی که استحقاق ثواب ایجاد می

مراد از افضلیت این است که امام جامع همه بطور عام  (7، صق 1427 ، ) کراجکىدارند.این فضل پرده برمی

همانگونه که از دیدگاه در بحث افضلیت ( اگرچه 167، صق 1420خصائص کمالیه باشد. )فاضل مقداد، 

ای تواند بکار رود اول به معنای کثرت ثواب و دوم به معنفضل به دو معنا میآید جناب کراجکی نیز برمی

جمع خصال نیکو از جمله علم و حلم و دیگر صفات. افضلیت امام به معنای اول این است که امام به دلیل 

قیام به ارشاد امت و اقامه وظائف شرعی و اجرای حدود الهی همچنین از آنجا که امام متبوع و امت تابعند  

 عنای دوم  با مفهوم اعلمیت همراه استدارای تکلیفی سختتر از امت بوده و دارای ثواب بیشتری است و در م

از آنجا که امت به تعلیم و تأیب از سوی و (121منار الهدی فی النص علی إمامة األئمة اإلثنی عشر ع ؛ ص)

 (167، صق 1420ائمه نیازمندند ، اعلمیت ایشان بر امت واجب است.  )فاضل مقداد، 

السالم های امام است چنانکه حسن بن فضال از امام رضا علیهعلم بر اساس لسان روایات از عالمات و نشانه

السالم علم را دال ها و عالمات وجود امام، اعلمیت و احکمیت اوست، امام رضا علیهنقل کرده است از نشانه



ه کنند و این دایره علمی وسیع را بخاطر تایید وجود ائمداند  و دایره علم امام را وسیع بیان میبر امامت می

 (344، ص5، ج1422شیخ حر عاملی،  ) .دنمی دان به روح قدسی الهی  که موجب توفیق ایشان است

 داند.نه تنها علم امام را کامل دانسته بلکه این کمال را ضروری می به عنوان یکی از متکلمان امامیه  کراجکی

ابالغ کرده و امانت را ادا کرده است؛ چه نیازی در برابر این سؤال مخالفان که بعد از نبی که رسالت را  ایشان

نیاز نیستند  به وجود امام است؟ معتقد است  امت در تفسیر معانی اقوال پیامبر)ص( و آشکار شدن دین بی

شوند  و در توضیح نیاز نمیاز وجود رسول خدا بینفهمیده و همانطور که مردم با تالوت آیات، تمام دین را 

آن وجود مقدس نیازمندند به همین وزان امت بعد از او به شریعت مکلفند و بر اساس عدل و تبیین قرآن به 

طاهر و معصوم و دارای  وو حکمت به کسی نیازمندند که بتوانند در اختالفات و مشکالت به او تکیه کنند 

علم کامل باشد تا دین را تبیین نماید چراکه پیامبر در زمان خویش تا حد مشخصی به بیان دین پرداخت.) 

در منابع شیعه و اهل سنت نقل  است که یدر همین زمینه از رسول خدا روایت (323، ص: 1ج تا،کراجکی، بی

  شده است:

، ابوریشالحاکم النی  و  634، ص2ج ،م.1983، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل ) لِیٌّ بَابُهَا.أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَ  

 (138ـ  137، ص3ج م.1990

السالم نسبت به به علم پیامبر نشاندهنده اعلمیت امام نسبت به دیگر عباد است. بابیت حضرت علی علیه

این است که علم مردم به دین بر اساس فهم شخصی و  کمال علمی امامهمچنین یکی از مبانی ضرورت 

 ،متفاوت بوده و امکان خطا در آن منتفی نیست و به همین دلیل روایات و نقلهای ایشان از دین تضاد یافته

کند  و عصمتی وجود ندارد تا علم دین را از تحریف بازدارد و این مقتضای حکمت نیست حیرت میاد جای

است تا نیازبه علمی معصومانه و عاری از خطا و اشتباه  ازاینرور حیرت رها شوند بدین شکل د مکلفانکه 

معصومانه و عاری از خطا  ،کامل بودهکیان دین به سمت انحراف نرود. بر این اساس الزم است علم امام 

  (324، ص: 1تا، جکراجکی، بیباشد.) 

 دامنه علم امام به معالم دین

بدین معناست که امام مورد مراجعه امت در اصول و فروع دین بوده و تفسیر آیات قرآن مرجعیت علمی امام 

، 1420آیت اهلل سبحانى، دهد. )و بیان دشواریهای آن بر عهده ایشان است و به حوادث مستحدثه پاسخ می

ساخته و به  کراجکی پس از اثبات امامت ائمه دوزاده گانه، لزوم اقتدا به ایشان در دین را مطرح(  119ص

 پردازد. قلمرو علم امام می



ال إمامة بعد رسول اهلل ص إال لهم ع و ال یجوز االقتداء فی الدین إال بهم و ال أخذ معالم الدین إال 

 (245ص ، 1جتا، کراجکی، بیعنهم)

ه سه مسأله از دیدگاه کراجکی علم امام به دین تام و تمام بوده و اعلم از او در دین وجود ندارد. کراجکی ب

 پردازد:در قلمرو علم امام به شریعت می

 لزوم اقتدا به امام در دین ✓

 انحصار اخذ معالم دین در امام ✓

 عدم وجود اعلم از امام در دین ✓

این بحث مورد توجه اهل سنت نیز قرار گرفته و روی سخن کراجکی در برخی موارد خصوصا در کتاب 

دهد چراکه اهل ست و ایشان را در همین بحث مورد انتقاد قرار میبا اهل سنت ا« التعجب من اغالط العامه»

را در  گونه معنا می کنند ایشان امامسنت معتقد به وجود پیشوای دینی هستند و اساسا واژه امام را نیز همین

و معتقدند تنها در  دانستهدانند درحالیکه عدم علم به برخی احکام شریعت را برای او جایز شریعت الگو می

 ( 58، ص1421صورت جهل به تمام احکام شریعت، الگو بودن ایشان مخدوش است.) کراجکی، 

ن تواند نسبت به دین یا بخشی از آاز نظر کراجکی امام الگو و مقتدای انسانها در امور دینی است و نمی

کراجکی به این نکته گیرد جاهل باشد چراکه در این صورت الگو ومقتدا بودن او مورد خدشه قرار می

اعتقاد اهل سنت در خصوص امکان عدم علم امام به برخی از احکام دین به این نکته منجر  پردازد کهمی

تواند رچه در همه مسائل دین نمیتواند به افرادی از امت مراجعه کند اگداند میشود که امام در آنچه نمیمی

سؤال اینجاست که چه تفاوتی میان مراجعه امام به امت در بعض یا کل وجود  مراجعه داشته باشد.

اشکال دوم این است  ( چراکه مراجعه و جهل در یک یا ده مسأله، تفاوتی ندارد.58، ص1421)کراجکی، 2دارد

شود که او در حقیقت به امام محتاج است و این دور است و عقل آن را از تناقضات که امام محتاج کسی می

( معتقدات اهل سنت در بحث علم امام که مورد نقد جناب کراجکی 58، ص1421)کراجکی، 3 دانند.قبیح می

 قرار گرفته از قرار زیر است:

                                                           

]قولهم:[ إّن اإلمام قدوة في الشريعة مع جواز جهله ببعضها، و ال يجيزون أن يكون ]قدوة[ فيها مع جهله فمن عجيب أمرهم:  2
بجميعها، و قولهم إنّه يرجع في البعض الذي ال يعلمه إلى االّمة، و ال يجيزون أن يرجع في الكّل إذا لم يعلمه إلى أحد من االّمة، و 

 في بعض ]ما[ ال يعلمه، و بين حاجته إليهم في كّل ]ما[ ال يعلمه. لسنا نجد فرقا بين حاجته إلى رعيّته

فمن عجيب أمرهم: ]قولهم:[ إّن اإلمام قدوة في الشريعة مع جواز جهله ببعضها، و ال يجيزون أن يكون ]قدوة[ فيها مع جهله  3
يجيزون أن يرجع في الكّل إذا لم يعلمه إلى أحد من االّمة، و بجميعها، و قولهم إنّه يرجع في البعض الذي ال يعلمه إلى االّمة، و ال 

 لسنا نجد فرقا بين حاجته إلى رعيّته في بعض ]ما[ ال يعلمه، و بين حاجته إليهم في كّل ]ما[ ال يعلمه.



 جواز جهل امام به برخی از معالم دین  ➢

 عدم جواز جهل امام به تمام معالم دین ➢

 افتراق و تقسیم علم به دین در میان امت  ➢

 عدم کامل بودن علم امام بدلیل بشر بودن و عدم وحی به او ➢

الم از دیدگاه کراجکی، اهل سنت بر اساس آنچه از اشتباهات خلفا و مراجعه ایشان به حضرت علی علیه الس

دانند که حضرت بر خلفا برتری داشته و بر اساس حدیث  اند به خوبی میدر صحاح و سنن خویش نقل کرده

ه تولی امور جامعه ای را به دست بگیرد که در آن جامعه اعلم از او وجود داشته باشد به خدا و کنبوی آن

 ( 59، ص1421رسول و مؤمنین خیانت کرده است. )کراجکی، 

صاصات دیدگاه امامیه نسبت به اهل سنت این است که  اهل سنت اعتقاد دارند علوم شریعت در تیکی از اخ

امت مفترق است و امت به آن احاطه دارند اما امامیه معتقدند امام به کل دین به صورت یکجا محیط است و 

در نقد دیدگاه  کراجکی (59، ص1421در آن سرپناه امت بوده و دارای عصمت فوق العاده است. )کراجکی، 

 کند:به این آیه قرآن استناد میاهل سنت 

 ( 5)ص، آیه ءٌ عُجابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَیْ

دانند و استدالل کنند و تفاوت او را با دیگر موجودات عالم امکان بعید میاهل سنت کمال علم امام را انکار می

تواند دارای چنین اوصافی باشد. شود لذا نمیر مخلوقی است که وحی بر او نمیایشان نیز چنین است که بش

ابن اثیر )خذوا شطر دینکم عن الحمیراء کنند که  در حالیکه در کتب خویش به چنین روایاتی استناد می

صحاح اهل سنت همچون صحیح بخاری روایات  این درحالیست که  (438، ص1ش، ج 1367جزری، 

که مثال نشاندهنده استماع غنا از سوی پیامبر و اموری  عجیب و منافی شأن نبوت به نقل از بانو عایشه دارد

( از جمله مباحث مطرح در خصوص بانو عایشه، تهمت 173،  ص2ج 1423از این قبیل است. )ابن عطیه،

حال سؤال  (485ش.،  1383) سید عبد الحسین شرف الدین،  ن گفتارهاستایشان به ماریه قبطیه و امثال ای

به این رتبه از کمال علمی در علوم شریعت دست با وجود برخی اشتباهات قطعی عایشه  هاین است که چگون

، 1تا، ج) کراجکی، بیافتد ی به او اتفاق نمیاییافته که او را از دیگران ممتاز کرده است درحالیکه وح

                                                           

 



حقیقتا چگونه این امر در خصوص عایشه ممکن است اما در خصوص امام علیهم السالم که خلیفه ( 322ص

 رسول خداست استبعاد دارد و محال است؟ 

اما در آید از نظر کراجکی امام نه تنها عالم به تمام دین است بلکه نسبت به دیگر علما، اعلم به حساب می

( امام 50، صق 1413سید على میالنى ، ن صفت در ابوبکر وجود دارد )همین خصوص نص در عدم ای

، 1تا، جکراجکی، بی ).دهدافضلیت علمی امام بر امت را نشان می دارای سعه علمی بیش از امت است که

اش دیگر آحاد امت مساوی باشد که الزمه ید باچراکه اگر امام اعلم نباشد دو حالت متصور است یا با (322ص

، ق 1420ترجیح بالمرجح است یا مفضول از امت باشد که امامت چنین شخصی قبیح است. )فاضل مقداد، 

دهد، بلکه باید دو چیزى که نسبت به او مساوى باشد، احدهما را ترجیح نمى در میان  فاعل مختار (167ص

این مطلب اگرچه توسط متکلمان به وجوه تا او را ترجیح دهد  شدبرای یکی وجود داشته باوجه رجحانى 

امام باید اعلم از اهل ( 143ص ، ش 1369، مال مهدى نراقى )پذیرد. آن را میبداهتا عقل عقلی ثابت شده اما 

فضائل نفسانی و بدنی باشد. چرا که امامت  و همه  بوده زمان خود بوده و افضل از دیگران در علم و عمل

امکان گمراهی مکلف نباید اتمام حجت بر مکلفین است همچنین  و بر همگان نیازمند علم به امور دین و دنیا

اگر امام  در مجموع (233، ص 3، جش 1382، )محمد جعفر استر آبادى به دلیل جهل امام وجود داشته باشد

 امام اولویتی بر ریاست نداشته و اگر مفضول باشد تقدیم او بر فاضل عقال جایز نیستو امت مساوی باشند 

سید اطالع از وزارت است )نصب امام مفضول مانند نصب وزیر بی چراکه  (202ص، ق 1426عالمه حلى، )

عه چراکه امت برای خروج از جهل به دستور قرآن به امام مراج (481ش، ص 1381عمید الدین عبیدلى، 

امام باید در تمام شریعت عالم باشد  بنابراین (7(: 21األنبیاء)  )فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ  کنندمی

در همین زمینه روایتی مورد ( 310، صق 1406، شیخ طوسىچرا که در همه احکام دینی مرجعیت دارد. )

 قرار گرفته است که بر اساس آن  از حضرت رسول صلی اهلل علیه و اله روایت شده:کراجکی تصریح 

هرگز امتی، زمام امرش را به کسی نسپرده در حالیکه بین آن امت، اعلم از او وجود داشته است؛   

زمانیکه از این کار به سمت آنچه ترک مگر اینکه همواره أمر آن اُمّت به سمت تباهی میرود ؛ تا 

 (155، ص72، جق 1403 )محمد باقر مجلسی،  اند)مراجعه به اعلم( بازگردند.کرده

این حدیث با فرض جهل امام نسبت به بخشی از معالم دین ناسازگار است. چراکه با جواز مراجعه امام در 

  گیرد که با روایت فوق ناسازگار استتصریح قرار میجهلش به امت در حقیقت وجود فرد اعلم از امام مورد 

چراکه تولیت امر به دست جاهل سپرده شده و جاهل بر عالم تقدم یافته درحالیکه بر اساس حدیث نبوی، 



( و این امر بر اساس روایت دیگری 59، ص1421)کراجکی، 4 در این صورت امت به تباهی خواهد رفت.

 خیانت به خدا، رسول و مؤمنین است.   

من تولّى شیئا من امور المسلمین فولّى رجال شیئا »و یروون عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله أنّه قال: 

 )محمد باقر مجلسی،  المؤمنینمن أمورهم و هو یعلم مکان رجل هو أعلم منه فقد خان اللّه و رسوله و 

 (340، ص 75، ج ، ق 1403

علم دین از قرآن قابل استنباط است و علم تام به مکنونات قرآن و ظواهر و بواطن آن تنها در انحصار اهل 

 السالم استبیت علیهم

 )مَعَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ غَیْرُ الْأَوْصِیَاءِ.عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا یَسْتَطِیعُ أَحَدٌ أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ جَ  

 (193ص ،1ج، 1404صفار،

السالم  امام بر تمام علم قرآن عالم بوده و در این زمینه هماوردی ندارد چنانکه در روایتی از امام صادق علیه

 آمده است:

أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ کَمَا أُنْزِلَ إِلَّا کَذَّابٌ وَ مَا جَمَعَهُ وَ حَفِظَهُ کَمَا نَزَّلَهُ اللَّهُ مَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ  

 ( 87، 1ج،1407کلینى،  )تَعَالَى إِلَّا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ ع.

 کراجکیعلم به غیب و نهانها از دیدگاه 

موضع اختالف متکلمان امامیه، در بحث علم امام به غیب و نهانهاست. در همین زمینه برخی معتقد به عدم 

احاطه امام به علم غیب جز در برخی موارد خاص بوده و برخی دیگر به احاطه علمی امام به غیب و دانش 

به غیب و نهانهاست و در این زمینه  نهانها و ضمائر انسانها معتقدند. جناب کراجکی معتقد به علم امام

 نویسد:می

أنه سبحانه أظهر على أیدیهم اآلیات و أعلمهم کثیرا من الغائبات و األمور المستقبالت و لم یعطهم 

من ذلک إال ما قارن وجها یعمله من اللطف و الصالح. و لیسوا عارفین بجمیع الضمائر و الغائبات 
                                                           

[ فيها مع جهله فمن عجيب أمرهم: ]قولهم:[ إّن اإلمام قدوة في الشريعة مع جواز جهله ببعضها، و ال يجيزون أن يكون ]قدوة 4
بجميعها، و قولهم إنّه يرجع في البعض الذي ال يعلمه إلى االّمة، و ال يجيزون أن يرجع في الكّل إذا لم يعلمه إلى أحد من االّمة، و 

 لسنا نجد فرقا بين حاجته إلى رعيّته في بعض ]ما[ ال يعلمه، و بين حاجته إليهم في كّل ]ما[ ال يعلمه.

 



کل ما علمه اهلل تعالى. و اآلیات التی تظهر على أیدیهم هی فعل اهلل على الدوام و ال یحیطون بالعلم ب

 ،1ج،تابیدونهم أکرمهم بها و ال صنع لهم فیها. و أنهم بشر محدثون و عباد مصنوعون)کراجکی، 

 (245ص

آموخت السالم ضرات ائمه علیهمحبر اساس عبارت فوق، خداوند متعال  بسیاری از علوم غیبی و آینده را به 

و اینها نیز از سر لطف و صالح است. از نظر کراجکی مالک احاطه علمی ائمه علیهم اسالم به علم غیب، 

لطف و مصلحت است. بدین معنا که خداوند ولی خویش را بر امور بندگان والیت داده و گاه نیاز است که 

بداند تا تصمیم درستی گرفته و  ولی بر اموری نهانی برای ایفای نقش بهتر آگاه بوده یا ضمائر برخی عباد را

نهد تا وظیفه ولی به مصلحت ایشان عمل نماید لذا خداوند از سر لطف این میزان از علم را در اختیار او می

ضایع نشده و اقتضای دین هدر نگردد اما چنین نیست که امام، بخاطر ویژگی وجودی خویش به غیب آگاه 

آید، ائمه علیهم السالم به  همه نهانها و ناب کراجکی بدست میباشد. همچنین بر اساس آنچه از عبارت ج

( در حقیقت در این عبارت کراجکی به 245ص ، 1ج تا،،بیامور غیبی علی الدوام آگاهی ندارند )کنز الفوائد

 پردازددو نکته می

 امام به نهانها و امور غیبی آگاه است ➢

 نیست. علم امام به همه نهانها و علوم غیبی علی الدوام ➢

نکته اول تفاوت جناب کراجکی با دیگر متکلمان بغداد را مشخص کرده و نکته دوم تفاوت نظر ایشان را با 

معتقد است امام به د ایشان برخالف متکلمان بغدا سازد.گرا و حکمای صدرایی معین میعرفا و متکلمان نقل

را در نظر گرفته و راه خود را با قائالن « ی الدوامال عل»اسرار غیب و نهانها آگاه است اما برای این آگاهی قید 

در تأیید این اعتقاد جناب کراجکی  کند.به علم تام تاحدودی متمایز کرده و حدوسطی در این اعتقاد ایجاد می

 السالم آمده است: توان به برخی روایات اشاره کرد مثال در روایتی از امام صادق علیهمی

 ( 258، ص 1ج ق. 1407.)کلینی،  الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ یَعْلَمَ عُلِّمَ إِنَّ 

اسالم نقل شده است:  إِذَا أَرَادَ و در طریق دیگری این روایت با عبارت دیگری از امکام صادق علیه

  (258، ص 1ج ق. 1407)کلینی، الْإِمَامُ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذَلِکَ.

توان به این نکته تفطن یافت که امام هر زمان که نیاز به علمی از غیب باشد در اختیار از روایات فوق می

ده موهوبی بودن این هنخواهد داشت و البته طریق این دستیابی نیز خداوند متعال ذکر شده است که نشاند

وند متعال نیز در این روایات بیان شده برخی روایات به علم تام امام اشاره دارند اما طریقیت خدا علم است.

  اسالم نقل شده:   است. مثال از امام صادق علیه



عْلَمُ مَا کَانَ وَ مَا إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْجَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّارِ وَ أَ

 1407)کلینی، ءٍ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْیَکُونُ ... عَلِمْتُ 

 (258، ص 1ج ق.

برخی روایات به علم تام امام اشاره دارند اما طریقیت خداوند متعال نیز در این روایات بیان شده است. مثال 

 اسالم نقل شده: از امام صادق علیه

عْلَمُ مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْجَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّارِ وَ أَ   

،  1، جق 1407)کلینی،ءٍجَلَّ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ  ... عَلِمْتُ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

 (258ص

اثبات موهوبی بودن علم بدین معناست که امام به علم در صورت اذن الهی آگاهی دارد و هرجا نیاز باشد از 

« العلی الدوام»کند. این معنا همان چیزی است که کراجکی از آن با قید علمی گسترده و موهوبی استفاده می

اطاعت خداوند بر این نکته متمرکزند که امکان ندارد برخی استداللهای روایی در همین زمینه  کند.یاد می

این مضمون در  5(124،1ج، ق 1404فار، ص)ای را فرض کند و دانش ارض  و سماء را از او دریغ دارد. بنده

 :آمده است السالم در روایتی از امام باقر علیه روایات زیادی با عبارات مختلف بیان شده است.

الَ لَا یَحْجُبُ اللَّهُ أَجَلُّ وَ أَعَزُّ وَ أَکْرَمُ ِمنْ أَنْ یَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ یَحْجُبُ عَنْهُ عِلْمَ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ ثُمَّ قَ»... 

 (262ص، 1ج ،ق 1407کلینى، ) «ذَلِکَ عَنْهُ 

 مورد تصریح قرار گرفته است:را در برخی روایات نیز وقوف ائمه علیهم السالم نسبت به علوم آینده و 

َفأَمَّا الْمَاضِی فَمُفَسَّرٌ وَ  مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ مَاضٍ وَ غَابِرٍ وَ حَادِثٍ  اند: اسالم فرمودهکاظم علیه ماما  

 )دَ نَبِیِّنَا.وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَ لَا نَبِیَّ بَعْ  أَمَّا الْغَابِرُ فَمَزْبُورٌ وَ أَمَّا الْحَادِثُ فَقَذْفٌ فِی الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فِی الْأَسْمَاعِ 

 (264، ص 1، ج1407کلینی، 

 ویژگیهای علم امام

                                                           

ٍء ثَُم قَاَل اّلَلُ أََجلُّ َو أََعزُّ َو أَْعَظُم َو أَْكَرُم ِمْن أَْن يَْفِرَض ٍء َجاِهٌل بَِشيْ اَل يَُكوُن َعاِلٌم َجاِهًلا أَبَداا َعاِلٌم بَِشيْ  5َو اّلَلِ   ع يَقُولُ أَبَا َعْبِد اّلَلِ  5
َعْن أَبِي َعْبِد اّلَلِ ع قَاَل: اّلَلُ أَْحَكُم َو أَْكَرُم ِمْن أَْن يَْفِرَض » ذَِلَك َعْنهُ.و  5اَل يَْحُجبُ َطاَعةَ َعْبٍد يَْحُجُب َعْنهُ ِعْلَم َسَمائِِه َو أَْرِضِه ثَُم قَاَل 

 « َطاَعةَ َعْبٍد يَْحُجُب َعْنهُ َخبَر

 



تفصیلی موهوبی از جانب خدا بوده و در خصوص ویژگی علم امام، کراجکی معتقد است علم امام به دین 

است و نه اجمالی چراکه او موظف است آنچه از دین به اجمال مطرح شده به تفصیل بیان نماید. ویژگی 

دیگر علم امام قطعی بودن آن است که تفاوت علم امام با دیگر عباد را عیان میسازد. چراکه علم بندگان نسبت 

ائتالف در آن وجود ندارد برخاسته و ظن به دین از فهم شخصی سرچشمه گرفته و از بستر اجتهاد و قیاس و 

خداوند متعال این مشکل را با وجود ائمه معصوم حل و فصل نمود که دارای علمی قطعی و عاری ازاینرو 

ایشان معتقد است حتی اگر امت تمام علوم شریعت را  (324، ص: 1، جتاکراجکی،بی )خطا به دین هستند. 

شدند  چراکه شک و نسیان قل نیز اتفاق داشته  از وجود امام مستغنی نمیدانسته و در نبا تفاصیل احکام می

برای بشر جایز بوده  و در این صورت انکار و کتمان نیز ممکن خواهد بود  لذا به کسی نیاز است که علم او 

( خصوصا که اختالف طبایع انسانها  و تفاوت همت 326، ص 1ج تا،بی،کراجکیدستخوش نسیان نگردد. )

برای رسیدن به آرزوهای دراز مرتکب کبائر  واراده و میل ایشان متفاوت بوده و حب مقام و ریاست دارند  و

(بر این اساس در هر زمان 326، ص: 1ج تا،کراجکی،بی) .شوند  لذا نیاز به پیشوایی در دین و دنیا دارندمی

علم ائمه علیهم السالم موهوبی و  پوشاندوجود امامی الزم است که احکام را دانسته و به شریعت جامه عمل ب

از جانب خداست چنانکه حضرت رسول)ص( علم و فهم ایشان را علم و فهم خود دانسته که موهوبی از 

 جانب خداست و لذا اکتسابی نیست. 

[ عِلْمِی وَ بَعْدِی یعطهم ]یُعْطِیهِمْ  أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ فِی أَهْلِ بَیْتِی مِنْ عِتْرَتِی لَهُدَاةً مُهْتَدِینَ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 (105، ص1ج ،1404)صفار،فَهْمِی وَ حِلْمِی وَ خُلُقِی وَ طِینَتُهُمْ مِنْ طِینَتِی الطَّاهِرَةِ وَ وَیْلٌ لِلْمُنْکِرِینَ لِحَقِّهِمُ ....

 متکلمان بغداد و دیگربررسی تطبیقی دیدگاه کراجکی 

ست و در میان متکلمان بغداد، دانشمندی چون شیخ مفید به علم امام به کراجکی از جمله متکلمان بغداد ا 

غیب و نهانها  معتقد نیست و این مسأله مرزی میان دیدگاه کراجکی و شیخ مفید است چراکه شیخ مفید در 

کند میای با عالمی معتزلی به نکته ای از علم امام اشاره کرده و علم او را به اسرار و نهان انسانها نفی مناظره

 گوید:و می

قلت له أول ما فی هذا الباب أننی ال أقول لک إن اإلمام ع یعلم السرائر و إنه مما ال یخفى علیه الضمائر 

نفسی و إذا لم یکن ذلک مذهبی و کنت أقول إنه فتکون قد أخذت رهنی بأنه یعلم منی ما أعرفه من 

یعلم الظواهر کما یعلم البشر و إن علم باطنا فبإعالم اهلل عز و جل له خاصة على لسان نبیه ع بما 

أودعه آباؤه ع من النصوص على ذلک أو بالمنام الذی یصدق و ال یخلف أبدا أو لسبب أذکره غیر 

 (114، ص1،ج ق1413شیخ مفید،)اهذا



ساس این نقل شیخ مفید معتقد نیست که امام به اسرار عباد آگاه بوده و به هرکس آنقدر علم دارد که او بر ا

خی روایت تصریح شده از طرقی چون اعالم از ربه خود عالم است بلکه علم امام به نهان انسانها که در ب

سبب مقام امامت امام به اینرو ازگیرد؛ سوی خداوند با لسان نبی، رؤیای صادقه یا اسبابی دیگر نشأت می

گیرد ضروره بدان آگاه نیست و البته کراجکی با اعتقاد به علم امام به نهان انسانها از این دیدگاه فاصله میلبا

کند چراکه معتقد است خداوند اما با بیان سبب علم امام همچنان موافقت خویش را با شیخ مفید حفظ می

 آموخت.این علوم را به ایشان 

گردد بدین معنا که امام همواره به غیب آگاه نیست بلکه این دیدگاه به همان قاعده لطف و مصلحت باز می

کند که گاه از غیب آگاه بوده و به مقتضای دین عمل نماید اما این علم به صورت اقتضاء والیت او ایجاب می

 نین علمی بالضروره احاطه دائم ندارد. علی الدوام نیاز نبوده و ضرورت ندارد لذاست که امام به چ

شیخ مفید در همین زمینه جمالت صریحتری دارد؛ ایشان معتقد است که ائمه علیهم السالم ضمائر برخی 

دانند و به برخی اتفاقات، قبل از ایجاد آن آگاهی دارند اما این علم، صفت واجبی برای امام نبوده عباد را می

رسد مبنای مرحوم کراجکی نیز همین نظریه ( به نظر می67، ص1413یخ مفید، و شرط امامت ایشان نیست.)ش

 از نظر ایشاندانند. اند چراکه چنین علمی را شرط امامت امام نمیاست. ایشان علم علی الدوام را الزم ندانسته

از ملزومات چیزی شرط امامت است که با فقدان آن، امامت زائل شده یا اثبات نگردد درحالیکه چنین چیزی 

امامت نیست. البته دیدگاه کراجکی در میان متکلمان بغداد مالیمت بیشتری دارد چراکه اعتقاد به علم غیب 

کند بلکه تنها به عدم ضرورت آن به نحو علی الدوام اعتقاد دارد در حالیکه شیخ مفید اساسا را انکار نمی

 دانند:در خداوند متعال می وجود چنین علمی را از اساس انکار کرده و آن را منحصر

فأما إطالق القول علیهم بأنهم یعلمون الغیب فهو منکر بین الفساد ألن الوصف بذلک إنما یستحقه من 

علم األشیاء بنفسه ال بعلم مستفاد و هذا ال یکون إال اهلل عز و جل و على قولی هذا جماعة أهل اإلمامة 

 (67، ص1413.)شیخ مفید، انتمى إلیهم من الغالةإال من شذ عنهم من المفوضة و من 

دهد که بواسطه آن تمایز علم خدا و علم امام معین گردد. ایشان معتقد کراجکی برای علم امام مرزی قرار می

هایی که به دست ایشان ظاهر است امام  به همه آنچه خداوند بدان عالم است نیز علم و احاطه ندارند و نشانه

شود  چرا که ایشان بشر محدث بوده و لذا دارای خ فعل اهلل است  و صنع ایشان محسوب نمیگردد از سنمی

گردد بر این اساس آنچه از آگاهی امام به امور غیبی نمایان می (245ص ،1ج تا،کراجکی،بی) .اندصفات انسانی

مخلوقات او نمودار گشته و صنع برخاسته از صفات انسانی او نیست  بلکه فعل خداست که بواسطه یکی از 

یابد آید. کراجکی با این دیدگاه از محذور شیخ مفید نیز اجتناب کرده و گریزگاهی میایشان به حساب نمی

 کرد.چراکه شیخ مفید اساسا این نوع از علم غیبی را به دلیل انحصار آن به خداوند متعال انکار می



السالم از محاسبات اجتهادی امام در بحث قیام سخن گفته و  سید مرتضی در مسأله قیام امام حسین علیه

رسد که اگر امام به ظن خود به این نتیجه برسد سازد و به این نتیجه میبحثی از علم غیب ایشان مطرح نمی

تواند تواند احقاق حق کرده و با اجتهاد خود به این نکته متفطن گردد که قیام واجب است میکه با قیام می

سید مرتضی در همین خصوص صراحتا نیز علم غیب را خارج  (176ق، ص 1250)سید مرتضی،  6کند. قیام

البته بحث ایشان عدم وجوب این  7(164ص ،3ج ،1410. )سید مرتضی، از ملزومات علوم امام دانسته است

علوم برای امام است نه اینکه وجود علم غیب در برخی موارد مورد انکار قرار گیرد.کراجکی نیز به همین 

دیدگاه معتقد است با این تفاوت که ایشان صراحتا واجد بودن علم غیب را اعالم کرده اما آن را علی الدوام 

ین نکته معتقدند که امام به ملزومات امامت علم دارد حال چه علم شریعت داند.دیگر متکلمان بغداد به انمی

و چه نهان انسانها در صورتیکه الزم باشد اما اینکه امام حتما دارای چنین علمی باشد از نظر ایشان واضح 

 الفساد است.

و معتقد به بر اساس آنچه از مجموع مطالب بدست آمد کراجکی به علم تام امام در شریعت قائل بوده 

وان اعلمیت امام نسبت به نگستردگی قلمرو علم امام به علم غیب و اسرار و نهان انسانها ست و این معنا با ع

شود. مراد جناب کراجکی استنادهای روایی متعددی دارد؛در بخشی از حدیث مطولی دیگر بندگان مطرح می

 مورد تأکید قرار گرفته است:السالم از امام صادق علیه السالم، اعلمیت ائمه علیهم

 هَلَکَ وَ کَذَلِکَ ... کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَابَ اللَّهِ الَّذِی لَا یُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ وَ سَبِیلَهُ الَّذِی مَنْ سَلَکَ بِغَیْرِهِ  

 الْأَرْضِ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا وَ حُجَّتَهُ الْبَالِغَةَ عَلَى یَجْرِی الْأَئِمَّةُ الْهُدَى وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَرْکَانَ

 (196ص ، 1ج، ق 1407کلینى، مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى)

کند و در حقیقت تفسیری بر بابیت این روایت، احاطه تام علمی امام و  اعلمیت ائمه علیهم السالم را بیان می

السالم است که راه فهم و ورود به باب علم است. در حدیثی از امام رضا علیه السالم نیز  هعلیحضرت علی

 امکان جهل امام نفی شده است.

                                                           

ذلك و إن كان فيه قد علمنا أن اإلمام متى غلب في ظنه أنه يصل إلى حقه و القيام بما فوض إليه بضرب من الفعل وجب عليه  6
ضرب من المشقة يتحمل مثلها تحملها ...و رأى ع من قوتهم على من كان يليهم في الحال من قبل يزيد اللعين و تشحنهم عليه و 
ضعفه عنهم ما قوى في ظنه أن المسير هو الواجب تعين عليه ما فعله من االجتهاد و التسبب و لم يكن في حسابه أن القوم يغدر 

 عف أهل الحق عن نصرته و يتفق ما اتفق من األمور الغريبةبعضهم و يض

قد أصاب في أن ما ال تعلق له بما يقوم به اإلمام ال يجب أن يعلمه، إاّل انّه ظّن علينا أنا نوجب هذا الجنس من العلوم، فلهذا أتبع  7
ب له من العلوم إاّل ما تقتضيه واليته، و يوجبه ما كًلمه بالحكاية عنّا إيجاب كونه عالما بما جرى مجرى الغيب و معاذ اّلّل أن نوج

 وليه، و أسند إليه من األحكام الشرعيّة، و علم الغيب خارج عن هذا

 



 1407کلینى، )مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّهَارَةِ وَ النُّسُکِ وَ الزَّهَادَةِ وَ الْعِلْم وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا یَجْهَلُ وَ رَاعٍ لَا یَنْکُلُ

  (199ص ، 1ج ،ق

 همچنین اعلمیت امام بر تمام مردم در ادامه حدیث مورد اشاره قرار گرفته است:

ونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ وَ الْأَئِمَّةَ ص یُوَفِّقُهُمُ اللَّهُ وَ یُؤْتِیهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ حِکَمِهِ مَا لَا یُؤْتِیهِ غَیْرَهُمْ فَیَکُ

و در ادامه علم امام به قرآن مورد توصیف قرار گرفته که بر آن اساس تمام قرآن  أَهْلِ الزَّمَانعِلْمِ 

منحصرا در وجود مقدس اهل بیت علیهم السالم جمع است. أَنَّهُ لَمْ یَجْمَعِ الْقُرْآنَ کُلَّهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ ع وَ 

 (199ص ، 1ج ،ق 1407کلینى، )أَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ عِلْمَهُ کُلَّهُ 

در برخی دیدگاه علم تام امام ریشه در روایات دارد چراکه برخی روایات نشاندهنده علم تام امام است. 

روایات به معدنیت علمی ائمه علیهم السالم اشاره شده که زیارت جامعه کبیره از مهمترین این روایات است. 

 تصریح قرار گرفت:اولین بار این مضمون توسط حضرت رسول)ص( مورد 

ةِ إِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ أَهْلُ بَیْتِ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: 

 (56ص ،1ج ،ق 1404) صفار، وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ.

برای مثال در اصول کافی، شش  8مختلفی توسط ائمه علیهم السالم بیان شد.و همین مضمون بعدا در روایات 

مطرح شده و وجود مقدس امام را خزانه علم خدا  «أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ  »روایت در بحث 

إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّهِ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ لَا عَلَى ذَهَبٍ وَ  وَ اللَّهِالسالم روایت شده داند.در این میان از امام باقر علیهمی

السالم نیز و در همین زمینه از امام صادق علیه (193، ص1ج ،ق 1407کلینى،  ) لَا عَلَى فِضَّةٍ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

سلما م( 193، ص1، ج1407کلینى،  ) «نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللَّهِ وَ عَیْبَةُ وَحْیِ اللَّه »روایت شده 

هایی چون خَزَنَةُ عِلْمِ اللَّهِ تنها نشاندهنده علم امام نیست بلکه امری واالتر را بیان کرده و منبع استفاده از واژه

 ..السَّالمُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیِْت النُّبُوَّةِ َو »د.در زیارت جامعه کبیره نیز  با عباراتی چون کنبودن علم را بازگو می

 .. وَ مَعَادِنِ حِکْمَةِ اللَّهِ  .. السَّالمُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ  مَعَادِنِ حِکْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ»یا « خُزَّانَ الْعِلْمِوَ 

قطعا داری ائمه علیهم السالم اشاره دارد.به خزانه« وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعا لِحِکْمَتِهِ ..وَ عَیْبَةِ عِلْمِهِ

استفاده نشده  خزانه داری علم خداوند که صفت مختص ائمه علیهم السالم بوده و در خصوص دیگر عباد

                                                           
اّلَلِ َو َعْيبَةُ َوْحيِ اّلَلِ َو أَْهُل ِديِن اّلَلِ َو َعلَْينَا نََزَل نَْحُن ُواَلةُ أَْمِر اّلَلِ َو َخَزنَةُ ِعْلِم  َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َكثِيٍر قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد اّلَلِ ع يَقُولُ  8

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى هللا عليهم ؛  ِكتَاُب اّلَلِ َو بِنَا ُعبِدَ اّلَلُ َو لَْواَلنَا َما ُعِرَف اّلَلُ َو نَْحُن َوَرثَةُ نَبِّيِ اّلَلِ َو ِعتَْرتُهُ.
 61ص؛  1ج



در برخی دیگر از روایات از طریق علم نبی و میراث علمی ائمه است بار معنایی عمیقی را به همراه دارد.

 علیهم السالم از وجود مقدس نبوی بر این امر تأکید شده است.  

بِیِّینَ َو عِلْمَ مَا کَانَ وَ عِلْمَ مَا هَُو السالم نقل شده است: ... عَلِمَ النَّبِیُّ عِلْمَ جَمِیعِ النَّاز امام موسی بن جعفر علیه

کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ فِیمَا بَیْنِی کَائِنٌ إِلَى قِیَامِ السَّاعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنِّی لَأَعْلَمُ عِلْمَ النَّبِیِّ ص وَ عِلْمَ مَا 

 (127، ص1، جق 1404)صفار، وَ بَیْنَ قِیَامِ السَّاعَةِ

بر اساس روایت فوق علم نبی دانش ماکان و مایکون است و این دانش به ائمه علیهم السالم انتقال یافته و 

ایشان نیز دارای دامنه ای گسترده از علم هستند و در روایات دیگری مبنای این علم گسترده را نیز قرآن 

 9 ود است:معرفی کرده اند چرا که در قرآن بیان هر مسأله ای موج

 (89سورة النحل) ) ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ

در برخی روایات نیز بر تفاوت علم الهی و علوم اوصیا و اولیا تصریح شده  و از این طریق دامنه علمی امام 

  تصویر شده است:

عِلْماً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ وَ عِلْماً یَعْلَمُهُ الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ الْأَنْبِیَاءُ إِنَّ لِلَّهِ  السالم قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه

 10لَمُهُ.الْمُرْسَلُونَ فَمَا کَانَ مِنْ عِلْمٍ یَعْلَمُهُ الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ فَنَحْنُ نَعْ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نَاِر َو َما َكاَن َو َما يَُكوُن اْبتِدَاءا ِمْنهُ َو اّلَلِ إِنِّي أَلَْعلَُم َما فِي الَسَماَواِت َو َما فِي اأْلَْرِض َو َما فِي اْلَجنَِة َو َما فِي ال قاَل أَبُو َعْبِد اّلَلِ ع 9

أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب فِيِه تِْبيَاُن ُكّلِ  9[ أَْنُظُر إِلَْيِه َهَكذَا ثَُم بََسَط َكفَْيِه ثَُم قَاَل إَِن اّلَلَ يَقُوُل إِنَاأَْعلَُمهُ ِمْن ِكتَاِب ]اّلَلِ إِلَى أَْن تَقُوَم الَساَعةُ ثَُم قَاَل 

 (110، 1، جق 1404صفار، )ءٍ َشيْ 
ا اَل يَْعلَُمهُ إاَِل ُهَو َو لَهُ ِعْلٌم يَْعلَُم أَْنبِيَاُؤهُ َو ُرسُلُهُ فَنَْحُن نَْعلَُمهُ َعْن أَبِي َعْبِد اّلَلِ ع قَاَل: إَِن و  10 ِ ِعْلما  (110، 1، جق 1404صفار، )ّلِلَ



 

 

 نتیجه:

توان به این نتیجه بر اساس آنچه از نظر جناب کراجکی و عرضه نظر ایشان به روایات بدست آمد می

است و  یری است که از هر خطا و آسیب در اماندست یافت که امام دارای علم تام و اختالف ناپذ

این علم برای مقام امامت الزم است چرا که مقتضای امامت مقام افضلیت از عباد است و افضلیت 

در علم به معنای اعلمیت بوده و با افتراق علم در آحاد امت و عدم جمع آن در امام سازگاری ندارد. 

بخشد. امنیت میاعلمیت امام حجت را بر بندگان تمام کرده و به جامعه در هدایت درست و الهی 

تواند مبنای هدایت قرار گرفته و باید تفصیلی همچنین این علم باید قطعی باشد چراکه علم ظنی نمی

ن با تمام جزئیات سازگاری ندارد. همچنین مقام امامت، باشد چراکه علم اجمالی با لزوم تفسیر دی

لم آسمانها و زمین از او و طلبد چراکه سپردن این مقام به شخصی و مخفی کردن ععلم غیب را می

بازداشتن او از دانشی که بدان نیاز دارد دور از لطف و حکمت خداست و دلیلی عقلی نیز مانع چنین 

 علمی نیست 
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