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  *پور حسين خاك

  **الدينى نعيمه معين
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  چكيده

» علم االهى«از جمله مباحثى كه در آيات ذكر شده است و روايات منظور از آن را 

 -نيز بر اساس روايات ديگری -علم االهى . است» عرش و كرسى«اند،  بيان كرده

معرفى شده است؛ علم بالمعلوم، علم ذاتى است كه نافى اضـافى » علم بالمعلوم«

نتيجه مهمى كه در پس آن نهفته شده، عدم تقييد و تحديد . بودن صفت علم است

ائل يكـى از مسـ. علم االهى به معلوم است كه كاشفيت اتّم اين علم را در پى دارد

روشـن . اسـت» عـرش و كرسـى«شود، مسئله  مهم كه در پرتو اين نظر تبيين مى

ها و زمين را در برگرفته اسـت، چيـزی نيسـت كـه  است كه كرسى خدا كه آسمان

بر مبنـای روايـات، . مادی باشد؛ و نيز منظور از عرش در آيات شريفه، تخت نيست

گستردگى آنها هم، احاطـه مراد از عرش و كرسى، علم است؛ و منظور از وسعت و 

وجه اشتراك آنها در اين است كه، عرش و . ها و زمين است علمى آن دو، بر آسمان

انـد و  ها هستند، يعنى هـر دوی آنهـا علـم حقيقى ترين غيب كرسى هر دو از بزرگ

اّما تفاوت آن دو اين است كه كرسـى، . شود غيب به وسيله آنها معلوم و شناخته مى

ادت است پيش از مرتبه ايجاد آن، اّما عرش، هـم علـم بـه عـالم علم به عالم شه

شهادت و هم علم به غير آن است؛ يعنى اموری كـه كرسـى كاشـف و شـامل آن 

  .نيست

  .عرش، كرسى، علم بالمعلوم، غيب، شهادت :ها كليدواژه

                                                 
 .دانشيار علوم قرآن و حديث، دانشگاه سيستان و بلوچستان *

 .كارشناسى ارشد فلسفه و كالم اسالمى، گرايش كالم اسالمى **
 .استاديار فلسفه و كالم اسالمى، دانشگاه سيستان و بلوچستان ***
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  مقدمه

 :عـد دارددو بُ » معرفـة اّهللاٰ «. تعـالى اسـت يكى از مبانى مهم در اسـالم معرفـت و شـناخت باری

صفات خداوند راهـى بـرای معرفـت اوسـت و از . شناخت ذات االهى و معرفت به اوصاف االهى

برای روشـن شـدن ايـن موضـوع ابتـدا بايـد . است» استواء خداوند بر عرش«جمله اين صفات، 

نخستين اصلى . است) ع(ماهيت عرش مشخص شود كه يكى از بهترين منابع، روايات معصومان 

و رابطـه » كرسـى«بـا مبحـث » عـرش«آيد، ارتبـاط مبحـث  روايات به دست مى كه در بررسى

دانسته شده، » علم بالمعلوم«ای از روايات  اين علم در پاره. است» علم االهى«مستقيم هر دو با 

پردازيم،  بر مبنای علم االهى مى» كرسى«و » عرش«شناسى، به بررسى روايى  لذا پس از مفهوم

  .مشخص شود تا رابطه آنها بيشتر

  تبيين علم بالمعلوم

تـوان اظهـار  مطرح شده، كـه مى» علم بالمعلوم«در روايات تقرير بديعى از علم االهى، با عنوان 

اين نظريه مربوط به تبيين علم قبل از خلقت است؛ اگرچه در روايات هيچ فرقى بين علـم : داشت

 به. چون اين علم ذاتى است، واحد است نشده، بلكه اساساً  قبل از ايجاد و علم بعد از ايجاد مطرح

همين دليل قائل شدن به دو نوع علم در خداوند باعث اذعان رتبه در ذات االهى است كه مخالف 

بلكه از جهت اينكه بداهتــًا  ،علم بعد از خلقت نه تنها مسئله مبهمى نيسـت. ظواهر روايات است

تأملى در رواياِت باِب علم االهى ايـن هر صانعى عالم به مصنـوعات خويش است، اندك دقت و 

ها و ابهامات در حيطه علم قبل از ايجاد است و امامان  كند، ولى بيشتر پرسش مسئله را روشن مى

  .اند درصدد تبيين اين مورد بوده) ع(معصوم 

او عالم بود «: فرمايند گردد كه مى برمى) ع(وجه تسميه اين نظريه به روايات امام على 

معلومى نبود و پروردگار بود هنگامى كه موجودی نبود كه پروريده شود و قادر بود آن هنگامى كه 

خداوند، «: فرمايد و نيز در جای ديگری مى). 152، خطبه البالغه نهج(» زمان كه مقدوری نبود

ای نبود كه قابل پرورش باشد و معبود بود زمانى كه  پروردگار بود، هنگامى كه هيچ پروريده

ای نبود كه عبادت كند و عالم بود وقتى كه هيچ معلومى نبود كه علم به آن تعلق  دهكنن عبادت

  ).2/100: ب 1404؛ مجلسى، 1/139: 1362؛ كلينى، 309: 1398بابويه،  ابن(» گيرد

  :دو نظريه مطرح است» علم بالمعلوم«در تبيين 
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  ديدگاه نخست

بـوده و » االضـافه ذات«لم، صـفتى بندی مشهور صفات االهى است كه در آن ع بر مبنای تقسيم

گردد؛ نكتـه اصـلى  اصل اين نظر به حكمت متعاليه برمى. كند بدون وجود معلوم، تحقق پيدا نمى

دارد كه اين مسـئله،  وی بيان مى. در مورد علم است» المعلوم«در شرح مالصدرا راجع به عبارت 

ای هسـتند كـه  صـفات حقيقـى ای در نهايت دقت است، چراكه علم، قدرت، سمع و بصر از نكته

تـوان علـم را  ای است كه به قيوميت خدا راجع است، اما اينكه چگونـه مى الزمه تحققشان اضافه

بدون معلوم، قدرت را بدون مقدور و سمع و بصر را بدون مسموع و مبصر تصور كرد، از نظر وی، 

  .بسيار پيچيده و غامض است

شود؛ برخـى وجـودی  ل است كه از آن منفك نمىای وجود قائ مالصدرا برای هر شيئى نحوه

و وجود حركت، جـز نـو شـدن و پايـان ) كه مقدار زمان است(متجدد دارند، مانند زمان و حركت 

پذيرفتن، چيز ديگری نيست، كه وجود خاص اين امر، حدوث، تجدد و نو شـدن اسـت؛ بنـابراين،  

  .پذيری ن تبدل و پايانثبات و پايداری آن عين تجدد و نو شدن است و بقای آن عي

داند، لذا تمامى اجسام فلكى و عنصری  وی حركت را در همه اشيا حتى جواهر قابل اثبات مى

را دارای حركت جوهری و عالم جسمانى را دارای وجودی حادث دانسته و الغيـر، در حـالى كـه 

ه كـه بـين گونـ مفيض، قديم است و فيض، حادث؛ و همراهى و معيت بين اين دو، ثابت است آن

وی، معيـت . ذات دو معنای متضايف است به دليل قدم نفس ذات اول و حـدوث نفـس ذات دوم

زند و منظورش از سخن گفتن درباره فيض و معيت اين است كه تضايف  قطره با دريا را مثال مى

صـدرالدين (اين دو معنا سبب شده است تعقل يكى از آن دو، تعقل ديگری را در پى داشته باشـد 

وی نفـى معلـوم . ، اگرچه يكى حادث و ديگری قديم است)278-244و  3/184: 1981رازی، شي

بـه معنـای بيـان وجـودی . 2به معنای نفى مطلق نيسـت؛ . 1: داند در اين حديث را سه وجه مى

تضايف اين دو معنا سبب تعقل دو موجود حادث و قديم را ايجـاد كـرده . 3خاص برای آن است؛ 

دهد كه صرف تعقل عالم، تعقل معلوم را در  بسيار دقيق و لطيف توضيح مى پس با عبارتى. است

يعنى همان مبانى اتحاد عاقل و معقـول در تعقـل را، . پى دارد، و نياز به وجود مادی معلوم نيست

  ).211-3/210: 1366همو، (اساس قرار داده است » علم بدون معلوم«در شرح 

م از طريق تشابه معيت قديم و حادث با اين موضـوع مالصدرا در صدد تبيين علم بدون معلو

در حقيقت، از نظر وی، . پذيرد است و به هيچ وجه علمى را كه معلومى برايش متصور نيست، نمى
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علم فقط با معلوم قابل تبيين است، و سّر علم بدون معلوم همانند سّری است كه در معيت حادث 

  .و قديم نهفته است

دليل تفصيلى بودن اين علم هـم، . وم در ازل عين ذات و تفصيلى استبه عبارتى، علم به معل

اشاره حديث به بصير و سميع بودن خداوند بدون تحقق مبصر و مسموع است؛ زيرا بصر و سـمع، 

ا َأْحَدَث اْالشيا َو كاَن الَْمْعُلوُم َوَقـَع الِْعلْـُم «همچنين عبارت . شهود مبصرات و مسموعات است َفَلم

ْمُع َعَلى الَْمْسُموِع َو الَْبَصُر َعَلى الُْمبَْصِر َو الُْقْدَرُة َعَلـى الَْمْقـُدورِمنُْه عَ  تأكيـد بـر » َلى الَْمْعُلوِم َو الس

زيرا علم تحقق تازه پيدا نكرده، بلكه بعد از متحقق بودن، وقـوع بـر . تفصيلى بودن اين علم دارد

 -چون االه و رّب پيوسته مـألوه و مربـوب ). 512: 1368موسوی خمينى، (معلول پيدا كرده است 

را در پى دارنـد، چراكه الوهيت و ربوبيـت دو مرتبـه از مراتـب وجـودی  -چه علمى و چه عينى 

عالم إذ ال معلـوم، و «شوند؛ در نتيجه عبارت  هستند كه جز به اعتبار مألوه و مربوب، متحقق نمى

ن معلومات غيبى كـه مشـهود نيسـتند و مقـدورات به همي» قادر إذ ال مقدور، و رّب إذ ال مربوب

اند و مربوبات ازلى كه ابديت ندارند، اشاره دارد؛ و هر يك از معلوم و مقدور  علمى كه متعين نشده

و مألوه، عين ديگری است؛ زيرا معلومات و مقدورات و مربوبات همان شئون ذاتى و حقايق ازلـى 

ق ازلى همان نقوش اعيان، حقـايق و ماهيـات در ذات خداوند هستند؛ و اين شئونات ذاتى و حقاي

ها،  ها، برگ اند؛ همانند نسبت درخت به هسته، زيرا هسته بالقوه همان درخت است با شاخه احديت

هايش؛ و حقيقتًا درخت از هسته منفك و جدا نيست، اگرچه به اعتبـاری، هسـته  ها و ميوه شكوفه

د به معلوماتش نيز مانند نسبت درخت و هسته است، در حقيقت، نسبت خداون. غير از درخت است

تعالى از معلوماتش منفك و جدا نيست و معلوماتش هم از وی جدا نيستند، اگرچـه  در نتيجه، حق

  . از جنبه و اعتباری ديگر، غير از خداوندند

ظهور اين معلومات در حضرت احديت، اجمالى است، همانند ظهور درخـت در اصـل درخـت 

مالى است، در حالى كه ظهورش در حضرت ربوبيت، تفصيلى است، يعنى ظهورش در بودن كه اج

  ).181-180: 1368آملى، (شكل درخت، كه تفصيلى است 

  )ديدگاه مورد نظر(ديدگاه دوم 

كنند و اطالق در نفـى، هـر نـوع  روايات در تبيين علم االهى، به صورت مطلق، معلوم را نفى مى

علـم «آنچـه از روايـات در تبيـين ابعـاد . گيـرد در بـر مى  -بالعرضچه بالذات و چه  -معلوم را 

، ممكن، ولى كيفيـت آن »علم بالمعلوم«آيد، اين است كه تحقق عقالنى  به دست مى» بالمعلوم
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ايـن . زيرا اين علم ذاتى است و ذات خـدا، قابـل درك نيسـت. برای ما، قابل فهم و درك نيست

دسـت «: بيان شده اسـت) ع(است كه در سخنان اهل بيت  برداشت از روايات بر اساس مقدماتى

پذير نيست و همه مخلوقات  يافتن به معرفت و شناخت حقيقى ذات و صفات خداوند متعال امكان

فهـم و انديشـه « :فرماينـد مى )ع(مـام سـجاد ا. »برنـد نسبت بـه خداونـد در تحيـر بـه سـر مى

  .)1دعای  :1383، جاديهصحيفه س(» نعت و وصفش عاجز است كنندگان از توصيف

  :نيز فرمودند) ع(امام على 

ها برای درك نهايت قدرتش اوج گيرنـد  او خدای توانايى است كه هر گاه انديشه

های شيطانى بكوشند ژرفای غيوب ملكـوتش را دريابنـد و  و افكار مبرا از وسوسه

 هـا انديشـى عقل ها برای رسيدن به چگونگى صفاتش شيفته گردنـد و باريك دل

هيبـتش و قهـر (رسـد ذات را بشناسـاند  بخواهد در جايى كه صفات بـه آن نمى

  .)191، خطبه البالغه نهج(گرداند  راند و باز مى همه را مى) جاللش

مراد از معرفت خداوند، اطالع از صفات جاللى و جمالى اوسـت، يعنـى دانسـتن صـفات سـلبى و 

ات مقدس االهى، بلكه به كنه صـفات او نيـز اما پى بردن به حقيقت ذ. ثبوتى به قدر وسع انسان

ز با عقل يها ن اند، قطعًا انسان امری است كه حتى مالئكه مقرب و انبيای مرسل از درك آن ناتوان

  ).59: 1386عاملى، (ناقص خويش، از درك آن عاجزند 

كـه بينونت ميان خالق و مخلوق در ذات و صفـات است ) ع(اصل مهم ديگر در انديشه امام على 

آنكه از خلق «: فرمايند مى) ع(امام على . نيز به آن اشاره شده است) ع(در سخنان ساير اهل بيت 

البتـه  ).32: 1398بابويـه،  ابن(» به وساطت عدم مشابهت دور شده، پس چيـزی ماننـد او نيسـت

ز آنكـه ا«: كـه در ادامـه همـين روايـت آمـده اسـت مقصود از تباين در اينجا تباعد نيست؛ چنان

بنابراين، او از آفريـدگان منـزه و متعـالى ). همان( »آفريدگان برتر است، بى آنكه از آنان دور باشد

. نـك(است؛ ولى ايـن تعـالى بـه معنـای دور بـودن و جـدا بـودن خداونـد از آفريـدگان نيسـت 

  ).1، خطبه البالغه نهج

تعالى  ای بيرون بودن حقدر واقع، مباينت خدا از خلق، نه به معنای تباين مكانى و نه به معن

او از هيچ چيزی دور و بيرون نيست، بلكه با همه چيز . ای از مراتب هستى است از شىء يا مرتبه

و در همه مراتب هستى، معيت و حضور دارد؛ در عين حال، در ذات و صفات خويش به كلى با 

بينونت «به ) ع(ى اين ويژگى در معارف امام عل. خلق و خاليق مباين و از آنان متعالى است

از چيزها مفارقت نموده، نه به « ١:قرار دارد» بينونت عزلى«تعبير شده است كه در مقابل » صفتى
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» ها و در آنها تمكن به هم رسانيده و جا گرفته، نه به وضع ممازجت و آميزش طور اختالف مكان

  ).73: 1398بابويه،  ابن(

در روايت زير، توحيد را به ) ع(كه امام على در اهميت تباين ميان خالق و مخلوق همين بس 

  :همين تباين و تمييز تعريف كرده است

دليل خداوند آيات اوست، و وجود او يگانه برهان هستى اوست، و معرفت و 

شناخت او توحيد اوست، و توحيد خداوند تمييز و جدا كردن او از مخلوقات است، 

امتياز در صفات است، نه جدايى و و منظور از تمييز و جدا كردن جدايى وصفى و 

  ).1/201: 1381طبرسى، (فاصله زمانى يا مكانى 

بـرای . توان ابعاد آن را تحليـل كـرد در حقيقت ما از شناخت كيفيت علم االهى معذوريم ولى مى

و رفع استبعاد از آن، نخسـت بايـد ) نياز از معلوم علم بى(ای از اين حقيقت  تصور و تصديق نمونه

را با كمال دقت بررسى كـرد، زيـرا يكـى از ) َمن َعَرَف َنفَسُه َفَقد َعَرَف َربهُ (بسيار مهم اين اصل 

ترين اصول خداشناسى و مسائل مربوط به اين شناخت حياتى، همين اصل استلزامى است  بنيادی

يعنـى شـناخت الزم و تـا حـدودی كـافى نفـس،  ؛كند كه باالترين كمك را به معارف االهى مى

  .م شناخت خداوندی استمستلز

كنـد يـا در  آدمى بدون اينكه نيازی به تحقق عينى معدودات داشته باشـد، اعـداد را درك مى

يابد؛ زيرا انسان بدون ارتباط عينى با آنچه آن را كشف كـرده،  ذهن خود با فعاليت تجريدی درمى

از عـدم محـض بـه  شود، كند، حقيقتى كه به وسيله يك انسان كشف مى ارتباط علمى برقرار مى

توان گفت اكتشاف در همه مـوارد عبـارت اسـت از محصـول جديـد  همچنين نمى. آيد وجود نمى

آيد، زيرا در هر علـم، هنـر و  ها كه در مغز يك انسان متفكر به وجود مى شده واحدهايى از شناخته

آن واحد، چـه ضمنًا بايد متوجه بود كه . صنعتى كه تصور شود، مقدماتى برای اكتشاف وجود دارد

به شكل مقدمه و چه به عنوان انگيزه حصول اكتشاف، با ارتبـاط و اتصـال مسـتقيم بـا حقيقـت 

ای در موقع بـروز  ای يا انگيزه آيد، حتى گاهى همه معلومات مقدمه شده جديد به وجود نمى كشف

. كنـد گـردد و آن شـىء جديـد بـروز مى حقيقت جديد در عرصه ذهن، از قلمرو ذهن بركنـار مى

، بـدون احتيـاج بـه )گيری و اراده او به ضميمه هدف(گونه كه علم هندسه در مغز مهندس،  همان

تواند در جهان خارجى تجلى يابـد و  تحقق عينى هزاران ساختمان با نمودها و اشكال مختلف، مى

 هزاران ساختمان با انواع گوناگون را عينيت ببخشد، علم خداوندی هم در يك مقـام بسـيار واال،

  :فرمايد مى) ع(على . برداری از معلومات عينى وجود دارد بدون نياز به انتزاع يا صورت
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شده، او خـالق  خداوند پرورانده است بدون نياز به ارتباط با موجودات عينى پرورده

كننـده و  او اراده. همه موجودات است، بدون نيـاز بـه سـابقه مشـاهده مخلوقـات

البالغـه، خطبـه  نهـج(ون سابقه عـالم هسـتى كننده عالم هستى است، بد تنظيم

152.(  

همه صفات مزبور از نوع صفات فعلى هسـتند و خـود صـفات فعلـى از افعـال خداونـدی انتـزاع 

لذا منظور از اينكه خداوند متعال دارای اين صفات است، بدون اينكه منشـأ انتـزاع آنهـا . شوند مى

دارای آن قدرت مطلقه است كـه بـرای بـه  تحقق عينى داشته باشد، اين است كه خداوند متعال

به هيچ چيز ديگری نيازمند نيست؛ و از همـين ) پروراندن، خالقيت و غيره(وجود آوردن آن افعال 

  ).37-25/35: 1379جعفری، (شود  بيان، مسئله قدرت خداوندی بدون احتياج به مقدور روشن مى

شود كه خداوند عـالم و  اش اين مى تيجهاگر خداوند به علم و قدرت قديم، عالم و قادر باشد، ن

است كه » الواحد«قادر است به معلومات و مقدورات محدود يا محصور؛ اين سخن تأكيد بر قاعده 

ايـن حكـم در مـورد . گيرد بر اساس آن، علم و قدرت واحد جز به معلوم و مقدور واحد، تعلق نمى

ابتدا، ) ع(به همين دليل حضرت على  .شود خداوند، سبب محدوديت عالميت و قادريت خداوند مى

زيادت صفات بر ذات را رد كرده، سپس از عالميت بـدون معلـوم سـخن گفتـه تـا محـدوديت و 

با استفاده از مفاد اين خطبه عالميت نامحـدود خداونـد . محصوريت را از اوصـاف االهى نفى كند

  ).9/151: 1404الحديد،  ابن ابى(شود  اثبات مى

  :اند مودهفر) ع(امام رضا 

خداوند ايجادكننده يكتا، همان موجودی كه از اّول بوده است، هميشه يكتا بوده 

بدون اينكه چيزی به همراهش باشد، تك است و دومى ندارد، نه معلوم است و 

... نه مجهول، نه محكم است و نه متشابه، نه در يادهاست و نه فراموش شده، و 

ن چيزی غير از خودش نبوده است و هر اينها همه قبل از خلقت خلق است، چو

صفتى بر او قرار دهى همگى صفاتى است حادث و ترجمانى است كه موجب 

بابويه،  ؛ ابن10/313: 1404؛ مجلسى، 1/349: 1372بابويه،  ابن(شود  فهميدن مى

1398 :435.(  

كه آن ديگر  -روايت، شرح غيرخداوند است، يعنى با او ديگری » ال معلوما و ال مجهوال«عبارت 

در واقع، منظور از معلوم و مجهول، خداوند نيست، بلكـه . نبوده است -نه معلوم بود و نه مجهول
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اّهللاٰ در مرتبه احديت ذاِت مقدس است؛ يعنى همراه خداوند، چيز ديگری كه معلـوم  منظور ماسوی

  ).10/324: الف 1404؛ مجلسى، 1/369: 1415قمى، (يا مجهول باشد، نيست 

كند كه علم خداونـد  ات مؤيد نفى معلوم و نفى اضافه از علم االهى است و تأكيد مىاين رواي

گيرد، چه قبل از خلقت و چه بعد از خلقت؛ زيرا بر اساس روايات، علـم االهـى  بر معلوم تعلق نمى

قبل از خلقت و بعد از خلقت، يكسان است؛ لذا در ادامه حديث، برای رفع هر گونه ابهـامى آمـده 

اين اوصاف برای خداوند، قبل از خلقت بوده است؛ يعنى خداوند بود در حـالى كـه هـيچ  كه همه

موجودی نبود، و از آنجا كه اوصاف خداوند عين ذات وی است، در نتيجـه علـم االهـى بـود امـا 

البته توجه به اين نكته ضروری است كه تمامى روايات راجع به تبيين علم االهـى، . معلومى نبود

نقل شـده اسـت، بـه نحـو ) ع(تا زمان امام رضا ) ع(های متفاوت از زمان امام على  نكه در دورا

با توجه به اينكه سخن مورد استناد، منقول از اشخاصى اسـت كـه . كنند مطلق، معلوم را نفى مى

حامل علم لدنى هستند، بايد پذيرفت كه اگر علم االهى قابل تبيين بود، اين بزرگـواران در طـول 

  .كردند خود، آن را بيان مىعمر شريف 

بـه . آيد كه علم االهى، عين ذات است و متعلق و معلـومى نـدارد لذا از مجموع احاديث برمى

عبارتى، شرط علم اين نيست كه معلوم نزد عالم حاضر باشد؛ زيرا در اين صورت، علم خدا به غير 

فهوم بـه وضـوح از عبـارت خود تكيه كرده كه الزمه آن نيازمندی خدا به غير خود است و اين م

  .آيد به دست مى» عالم إذ ال معلوم«

شود  را سؤال كردم كه آيا مى) ع(از منصور بن حازم مروی است كه گفت حضرت صادق 

نه، هر كه : كه امروز چيزی موجود شود كه ديروز در علم خدا نبوده باشد؟ حضرت فرمود

رض كردم مرا خبر ده كه آيا چنين ع. اين سخن را بگويد خدا او را خوار و رسوا گرداند

بلى : نيست كه آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قيامت همه در علم خدا باشد؟ فرمود

؛ كلينى، 334: 1398بابويه،  ابن(چنين است و چنين بود پيش از آنكه خالئق را بيافريند 

1362 :1/148.(  

كننـد كـه  ، زيـرا بيـان مى»لـم بالمعلـومع«روايت مذكور و اين دسته از روايات تصريح دارند بر 

  .خداوند به همه موجودات قبل از خلقتشان عالم بوده است

با پذيرش آن نظريه، التـزام بـه . هر نظريه پيامدها و نتايجى دارد كه بر آن مترتب شده است

هايى باشد كـه در عمـل انسـان  شود؛ ممكن است اين نتايج، دستورالعمل پيامدهای آن متوقع مى

ثير گذاشته و ممكن است تبيين اصولى اعتقادی باشد كه به شـناخت صـحيح انسـان از خـالق تأ
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. نيز از اين قاعده مستثنا نيسـت» علم بالمعلوم«نظريه . بينجامد و سپس در اعمال وی مؤثر افتد

  .است» عرش و كرسى«شود، مفهوم  يكى از مفاهيم اعتقادی كه با التزام به آن تبيين مى

    عرش تبيين معنای

  :از جمله. در بسياری از آيات قرآن به كار رفته است» عرش«واژه 

و در آن روز هشت تن از آنها عرش پروردگـارت . و فرشتگان در اطراف آسمان باشند« -

  ).17: حاقه(» كنند را بر فراز سرشان حمل مى

 تـا. ها و زمين را در شـش روز آفريـد و عـرش او بـر روی آب بـود اوست كه آسمان« -

و اگر بگويى كـه بعـد از مـرگ زنـده . بيازمايد كدام يك از شما به عمل نيكوتر است

  ).7: هود(» شويد، كافران گويند كه اين جز جادويى آشكار نيست مى

كنند و آنان كه بر گرد آن هستند به ستايش پروردگارشان  آنان كه عرش را حمل مى« -

ای : خواهند برای مؤمنان آمرزش مىگويند و به او ايمان دارند و از او  تسبيح مى

اند  پس آنان را كه توبه كرده. پروردگار ما، رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته است

  ).7: غافر(» اند بيامرز و از عذاب جهنم نگه دار و به راه تو آمده

پـس بـه عـرش . ها و زمين را در شش روز آفريـد پروردگار شما اّهللاٰ است كه آسمان« -

و آفتـاب و مـاه و . طلبـد پوشـاند و روز شـتابان آن را مى شـب را در روز مى. ختپردا

خـدا . آگاه باشيد كه او راست آفرينش و فرمـانروايى. ستارگان مسّخر فرمان او هستند

  ).54: أعراف(» آن پروردگار جهانيان به غايت بزرگ است

ست، بر او توكل كـردم و خدا برای من كافى است، خدايى جز او ني: اگر بازگردند بگو« -

  ).129: توبه(» اوست پروردگار عرش بزرگ

اند و به ستايش پروردگارشان  بينى كه گرد عرش خدا حلقه زده و فرشتگان را مى« -

ميان آنها نيز به حق داوری گردد و گفته شود كه ستايش از آن . گويند تسبيح مى

 ).75: زمر(» خدايى است كه پروردگار جهانيان است

رابرنده درجات، صاحب عرش كه بر هر يك از بندگانش كه بخواهد بـه فرمـان خـود ف -

  ).15: غافر(» فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند وحى مى

خداونـد سـبحان خـود را . در اين آيات شـريفه، تخـت نيسـت» عرش«واضح است كه منظور از 

كننـد كـه  آيـات شـريفه داللـت مى كند به اينكه او پروردگار عرش اسـت؛ و تمجيد و تعظيم مى

در ) ع(امـام صـادق . عرش، مخلوق، مدبر، مملوك خدای تعالى و مربوب تحـت ربوبيـت اوسـت
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َماَواِت َواْالْرَض «: تفسير آيه ها و زمـين و آنچـه ميـان آن دو  آسمان«: فرمودند» َوِسَع كْرِسيُه الس

» توانـد تقـدير كنـد كس نمى هـيچو عرش، علمى است كـه انـدازه آن را . است، در كرسى است

  ).4/89: الف 1404؛ مجلسى، 327: 1398بابويه،  ابن(

بـه حسـب واقـع و خـارج ) عرش(روايت شريف، داللت بر نامتناهى بودن معلومات اين علم 

كند، بلكه ظاهرًا منظور از آن بيان گستردگى و فراوانى آن علم و امتناع تقدير آن بـه وسـيله  نمى

عـرش اسـم علـم و «: روايت شده كه ايشـان فرمـود) ع(از امام رضا . ری استعقول و علوم بش

ای از  آنگاه حمل را به ديگری، آفريـده. عرشى است كه در آن همه چيز موجود است. قدرت است

و . زيرا او خلق خود را با حمل عرش خويش بنده خود ساخته اسـت. دهد هايش، نسبت مى آفريده

  ).2/76: ب 1404؛ مجلسى، 1/375: 1411لينى رازی، ك(» آنان حاملين علم اويند

  :نيز فرمودند) ع(امام صادق 

عـرش را در مـورد هـر سـببى وضـع و . عرش را صفات گوناگون و زيادی است

و . يعنـى ملـك عظـيم» َرب الَْعـْرِش الَْعِظـيمِ «آيـه . صفتى خاص در قرآن است

و اين ملـك كيفيـت و . دست يافتيعنى بر ملك » الرْحمُن َعَلى الَْعْرِش اْسَتوی«

زيـرا ايـن دو، دو بـاب . و عرش هنگام وصل از كرسى جداست. حاالت اشياست

اند و در غيـب بـودن بـه هـم  ها هستند و هر دوی آنها غيب بزرگ از ابواب غيب

از آن  ١كرسى باب ظاهر غيبى است كه مطلع بـدع و شـروع. اند مقرون و نزديك

و عرش باب باطنى است كـه علـم كيـف، كـون، . است و اشيا همه از آن هستند

قدر، حّد، مكان مشيت، و صفت اراده، و علم الفاظ، حركات، تـرك، علـم عـود و 

زيـرا . اند نزديك به هـم پس عرش و كرسى دو باب علم. ، همه در آن است٢بدء

به . تر از علم كرسى است ملك عرش غير از ملك كرسى است و علم عرش نهان

تـر  يعنى صفت عرش بزرگ» َرب الَْعْرِش الَْعِظيمِ «: رموده استهمين جهت خدا ف

عـرض كـردم : گويد راوی مى. اند از صفت كرسى است و آن دو در صفت نزديك

: پس چرا عرش در فضيلت با كرسى قرين و مجـاور اسـت؟ فرمـود. فدايت شوم

ن آنها و مكا ٣زيرا علم كيفيت و حاالت در كرسى است و باب ظاهر از ابواب بداء

پس اين دو قرين و مجاورند و يكـى از آن دو . و حّد رتق و فتق آنها در آن است

                                                 
 ستن از تجربه و آزمايشجايگاه آغاز و ظهور خلقت بى سابقه ماده، نقشه و سود ج - ١
 علم برگشت و رجوع و علم خلقت بدون سابقه و نقشه -٢
 رموز مدخل های صفت بداء- ٣
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و علما با َمَثل اّدعای خود را بيان كرده و بر آن . كند ديگری را در فضل حمل مى

زيرا خداوند متعال هر كس را بخواهد مورد رحمـت خـود قـرار . كنند استدالل مى

جهت اختالف صفات عرش خـدای تبـارك و  به. و او قوی و عزيز است. دهد مى

ا يِصُفون«: فرمايد تعالى مى الَْعرِش َعم و اين صفت عرش وحدانيت اسـت. »َرب .

: فرمايـد خدای تبارك و تعـالى مى. مشرك شدند -كه گفتم  چنان –زيرا گروهى 

و گروهى . كنند از آنچه وصف مى) منّزه است(پروردگار عرش، پروردگار وحدانيت 

بـه خـاطر ... و . دست خدا بسته است: ا با داشتن دو دست وصف كرده گفتنداو ر

از آنچـه ) منّزه اسـت(پروردگار عرش «: فرمايد نظاير اين اوصاف خدای تعالى مى

از آنچـه ) منـّزه اسـت(پروردگاِر َمَثل و وصـِف اعلـى : گويد مى. »كنند وصف مى

چيزی شبيه او نيسـت و  و برای خداست َمَثْل و صفت اعلى كه. كنند وصفش مى

و . اين است صفت اعلى و برتر او. گيرد وصفش نتوان كرد و مورد توّهم قرار نمى

اند پروردگارشان را به اوصاف پسـت توصـيف  ای نبرده آنان كه از فوايد علم بهره

و به . كنند اند، تشبيه مى كنند و او را با نادانى خود به كسانى كه مانند خودشان مى

خدا را شبيه و ِمثـل و . »ايد از علم جز اندكى داده نشده«: فرمايد مىهمين جهت 

و در . شود ِعدلى نيست و برای اوست اسمای ُحسنى كه غير او به آنها ناميده نمى

و آنان . بخوانيد) اسمای حسنى(او را با آنها «: گويد وصف اين اسما در كتابش مى

كسـى كـه در . »كننـد، رهـا كنيـد مىالحاد ) با جهل و نادانى(را كه در اسامى او 

كند نادانسته مشـرك اسـت و كـافر شـده و گمـان  اسامى خدا با نادانى الحاد مى

بيشتر آنان بـه «: به همين جهت فرموده است. دهد كند كه كار نيكو انجام مى مى

پس اينها هستند آنان كه در اسـامى . »اند آورند مگر اينكه مشرك خدا ايمان نمى

» دهنـد كنند و آن اسـامى را در غيـر موضعشـان قـرار مى ى الحاد مىخدا با نادان

  ).321: 1389؛ همو، 368: تا بابويه، بى ابن(

نبايد تصور شود كه عرش وجود تجّردی اشياست كـه از . عرش وجود عقلى و اجمالى اشيا نيست

ب عـرش كه در بـا -زيرا اين روايت و حديث نخست . حدود، تقديرات، زمان و مكان مجرد است

هـايى كـه در ايـن  زيـرا معلوم. كنند با اين تصور و توّهم منافات دارند و آن را منع مى -نقل شد 

و در روايـت . همگى در مرتبه تفصيـل و تقديرند...) كيـف و حّد و (روايت برای عرش بيان شده 

عـرش را توانند بـا عقـول و افهـام خودشـان  آمد، كه مراد اين است كه هيچ يك از مردمان نمى

  .تحديد و تقدير كنند، و اين به آن معنا نيست كه عرش تقديری ندارد و مجرد از تقدير است
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پرداختـه، » عالم كون«سوره اعراف به تبيين عرش و كرسى بر مبنای  54طباطبايى ذيل آيه 

  :گويد مى

ای وجود دارد كه  در عالم كون با همه اختالفى كه در مراحل آن است مرحله

اند و ترتيب و رديف كردن  حوادث و اسباب كه علت وجود آن حوادث زمام جميع

» عرش«باشد و نام آن مرحله و مقام،  سلسله علل و اسباب منتهى به آنجا مى

شود هر چه هست در  ای كه به تدبير خدای تعالى اداره مى صور امور كونيه. است

پس اينكه خداوند . »َو ِعنَْدُه َمفاتُِح الَْغيبِ «: عرش خدای تعالى موجود است

كنايه است از استيال و تسلطش بر ملك » ُثم اْسَتوی َعَلى الَْعْرشِ «: فرمايد مى

خود و قيامش به تدبير امور آن، به طوری كه هيچ موجود كوچك و بزرگى از قلم 

شود، و در تحت نظامى دقيق هر موجودی را به كمال  تدبيرش ساقط نمى

دهد، و لذا در سوره يونس آيه  صاحب حاجتى را مى اش رسانيده، حاجت هر واقعى

» يَدبُر اْألَْمرَ «: فرمايد كند و مى پس از ذكر استواء، تدبير خود را ذكر مى 3

  ).8/186: 1374طباطبايى، (

راٍت بَِأْمِرهِ «وی عبارت  ُجوَم ُمَسخْمَس َو الَْقَمَر َو الن د را به معنای ايـن دانسـته كـه، خداونـ» َو الش

آفتاب و ماه و ستارگان را آفريده در حالى كه همـه مسـخر امـر او و جـاری بـر طبـق مشـيت او 

ُثـم «مجموع آيه مورد بحث به منزله تفسيری اسـت بـرای جملـه «: افزايد و در ادامه مى. هستند

الى كند، داللت بر تـدبير خـدای تعـ ، و اغلب آياتى كه عرش خدا را ذكر مى»اْسَتوی َعَلى الَْعْرشِ 

  ).188: همان(» دارد

  تبيين معنای كرسى

او . نگهداری آنها بر او دشوار نيسـت. ها و زمين را در بر دارد كرسى او آسمان«: فرمايد خداوند مى

ها و زمـين را در بـر  روشن است كه كرسى خدا كـه آسـمان). 255: بقره(» بلندپايه و بزرگ است

ساخته شود و گستردگى آن هم از بـاب احاطـه  ...گرفته است چيزی نيست كه از چوب و آهن و 

توانايى و سلطه، يا احاطه علمى و شهودی است؛ و بديهى است كـه احاطـه توانـايى داشـتن بـر 

  .شود چيزی، به وسيله احاطه علمى به آن حاصل مى

ُ ال إلَه إال ُهَو الَْحى الَْقيوم« حيات و تمجيد خدای سبحان و ثنا بر يگانگى او در الوهيت، » اّهللاٰ

َاليـُؤودُه «تمجيـد خـدای تعـالى بـه علـم اسـت؛ و » ...يْعَلُم َما َبيَن أيـديهم «قيموميت است؛ و 
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ايـن . كنـد اندازد و بر او سـنگينى نمى ها و زمين او را به زحمت نمى يعنى حفظ آسمان» ِحْفُظُهما

  .جمله هم تنزيه خدای تعالى از داشتن زحمت و دشواری است

همـه بـرای تمجيـد » ...َوِسَع كْرِسيُه «های پيش از  اند كه جمله مان كردهبرخى از مفّسران گ

ـماواِت َو االرِض «ولى واضح است كه . خدای تعالى به قدرت و احاطه توانايى است لَُه َما ِفـى الس

تمجيد خدای تعـالى » ...يْعَلُم ما َبيَن َأيديِهم «برای افاده مالكيت تكوينى و تشريعى است؛ و » ...

» ...َوِسَع كْرِسيُه «ها ذكری از قدرت به ميان نيامده است و چون جمله  در اين جمله. به علم است

رساند و سياق كـالم هـم بـه  هايى آمده كه ثنا و تمجيد خدای تعالى به علم را مى به دنبال جمله

و كند كه مـراد از كرسـى، علـم اسـت؛  هم نخورده است، پس اين جمله هم ظهور قوی پيدا مى

َحْفـص بـن غيـاث . ها و زمين اسـت منظور از وسعت و گستردگى آن هم احاطه علمى بر آسمان

ـماواِت َو اْالْرَض «دربـاره آيـه ) ع(گويد از امام صادق  مى حضـرت . پرسـيدم» َوِسـَع كْرِسـيُه الس

  ).4/89: الف 1404؛ مجلسى، 327: 1398بابويه،  ابن(» علم خداست«: فرمودند

ها و زمين و همه اشيا  ای فضيل، آسمان«: َضيل بن يسار درباره اين آيه فرمودندو نيز در جواب فُ 

  ).2/78: ب 1404؛ مجلسى، 1/132: 1362كلينى رازی، (» در كرسى است

انـد يـا  ها و زمين، كرسى را در بر گرفته آيا آسمان«: پرسيدم) ع(گويد از امام صادق  زراره مى

ها و زمين و عرش را در بر گرفته اسـت و  كه كرسى آسمانبل«: حضرت فرمودند» كرسى آنها را؟

: الـف 1404؛ همو، 2/79: ب 1404؛ مجلسى، 327: 1398بابويه،  ابن(» هر چيزی در كرسى است

اند  ها و زمين كرسى را در بر گرفته آسمان«: پرسيدم) ع(گويد از امام صادق  همچنين مى). 55/22

  ).328: 1398بابويه،  ابن(» انا همه اشيا در كرسى استهم«: حضرت فرمودند» يا كرسى آنها را؟

  :در خصوص عرش و كرسى آمده است) ع(وگوی ميان جاثليق و امام رضا  در گفت

به من بگو كه خدای عّزوجل حامل عرش است يا عرش او را : جاثليق پرسيد

ها و زمين  خدای عزوجل حامل عرش و آسمان: كند؟ امام جواب داد حمل مى

: نچه در آنهاست و در ميان آنهاست و اين گفتار خود خدای عزوجل استاست و آ

دارد از اينكه از جای خود به  ها و زمين را نگه مى به راستى خداست كه آسمان«

در شوند و اگر از جای خود به در شوند، احدی نيست پس از خدا كه آنها را نگه 

دوباره پرسيد پس ). 41: رفاط(دارد، به راستى اوست كه بردبار و آمرزنده است 

دارند عرش پروردگارت را به دوش در اين روز  و برمى«: فرمايد بگو اينكه مى

فرماييد او خودش حامل  چه معنا دارد؟ با اينكه شما مى) 17: حاقه(» هشت كس
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به راستى خدای تعالى عرش را از : امام فرمود. ها و زمين است عرش و آسمان

  :چهار نور آفريده است

نـور سـبز . نور سرخ كه از آن سرخى، رنگ سرخ به خود گرفته است؛ ب. فال

نور زرد كه از آن زردی، رنگ . كه از آن سبزی، رنگ سبز به خود گرفته است؛ ج

نور سپيد كه از آن سپيدی، رنگ سپيد به خود گرفتـه . زرد به خود گرفته است؛ د

اسـت و آن از نـور و آن دانشى است كه خدا به حـامالن عـرش فـرا داده . است

های مؤمنان را بينا كرده و به خاطر بزرگى  ، به بزرگى و نورش دلاوستبزرگواری 

ها و  و نورش نادانان با او دشمنى آغازند و به بزرگى و نورش هـر كـه در آسـمان

زمين است از همه آفريدگان، در خواست وسيله از وی دارند با كردارهای مختلف 

نها در حمل خدا هستند و خدا به وسيله نور و بزرگواری های مشتبه، همه اي و دين

كند و اينها برای خود قدرت بر زيان و سود و مرگ  و نيروی خود آنها را حمل مى

و زندگى و برخاستن از گور ندارند، هر چيزی از جهان در توان خدا هستى دارد و 

نـد و اوسـت خدای تبارك و تعالى است كه آنها را نگه داشـته كـه از جـا در نرو

نگهدار هرچه آنها را فرا گرفته است و در آنهاست و همان خدا است زنـدگى هـر 

  .چيز و روشنى هر چيز، مبّرا و برتر است از آنچه به ناحق گويند بسيار بسيار

: به من خبر بده كه خدای عزوجل در كجاست؟ امام پاسـخ داد: جاثليق پرسيد

: ا و با ما است و همين است معنای گفتـه اواو در آنجا و باال و پايين و در گرد م«

رازی ميان سه كس نيست جز آنكه او چهارمين آنهاست و نه ميان پـنج كـس «

جز اينكه ششمين آنهاست و نه كمتر از آن و نه بيشتر جز آنكه او با آنهاست هـر 

ها و زمين است و آنچه ميـان آنهاسـت و آنچـه  كرسى بر گرد آسمان. »جا باشند

دانـد و ايـن  تر از آن را مى است، اگر آواز به گفتار برداری او سر و نهانزير جهان 

ها و زمين را در خود دارد و نگهـداری  كرسى او آسمان«: است گفته خدای تعالى

آنان كه عرش را ). 255: بقره(» آن دو بر وی گران نباشد و اوست فراز و بزرگوار

ها عطا كـرده و از  انش خود را بداندر بر دارند همان دانشمندانى باشند كه خدا د

اين چهار چيزی كه خدا در ملكوت خود به برگزيدگانش و خليلش نمـوده بيـرون 

ها و  ملكـوت آسـمان) ع(و همچنين نموديم به ابراهيم «: نيست كه فرموده است

چگونه حامالن عرش خدا را ). 75: انعام(» زمين را و برای آنكه از اهل يقين باشد

كنند با اينكه دلشان به نور او زنده است و بـه نـور او بـه شـناختنش توانند حمل 

  ).1/375: 1411كلينى رازی، ( رهبری شدند
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اين كرسى بلند و وسيع، . كند اين روايات بر اينكه منظور از كرسى در آيه علم خداست، داللت مى

َوِسَع «ولى؛ و آيه البته نه به صورت انطباع و علم حص. ها و زمين را احاطه علمى دارد آسمان

َماَواِت  و رواياتى كه در تفسير آن وارد شده است، داللت بر وجود اشيا در كرسى به » ...كرِسيُه الس

كنند؛ و ظاهرًا سياق آيه كريمه تمجيد خدای تعالى است به اينكه  هيچ نحوی از انحای وجود نمى

ات برای بيان حقيقت كرسى است كه ها و زمين را در بر گرفته است و سياق رواي كرسى او آسمان

  .ها و زمين احاطه دارد عبارت است از علمى كه بر آسمان

با توجه به روايات، وجه اقتران و افتراق عرش و كرسى در اين است كه هر دو در غيب بودن 

شود؛ و  اند و غيب به وسيله آنها معلوم و شناخته مى مقرون هستند؛ يعنى هر دوی آنها علم حقيقى

های آنها اموری حادث و دارای تقسيمات هستند، پس علم و احاطه به آنها هم پيش  ن معلومچو

پس . از مرتبه وقوعشان بر معلوم خارجى و در مرتبه غيب بودن، منقسم به اقسامى خواهد شد

  .هـا خـواهند بود، همانند دو كليـد بـرای آنهـا عـرش و كرسى دو بـاب بـرای اين غيب

ايجاد و  شروع، بدء،شود غيبى است كه مطلع  اق؛ آنچه به وسيله كرسى معلوم مىاّما وجه افتر

پس كرسى، علم به عالم شهادت است پيش از مرتبه ايجاد و در . عالم شهادت همه از آن است

بنابراين، كرسى فقط به عالم شهادت احاطه دارد، اّما عرش هم به عالم شهادت . مرتبه ايجاد آن

ز اموری كه كرسى كاشف و شامل آن نيست؛ و اين مقدار فضل و زيادی برای و هم به غير آن ا

زيرا ملك عرش غير از ملك كرسى است و علم آن «: كه حضرت فرمود چنان. عرش است

  ).98- 96: 1388ملكى ميانجى، (» تر از علم كرسى است نهان

  :يدگو دانسته، مى» علم االهى«طباطبايى نيز معنای كرسى را در آيه مذكور 

به معنای به هم وصل كردن اجزای ساختمان ) سين -راء -كاف(» كرسى«كلمه 

اند، به اين جهت بوده كه اجزای آن بـه دسـت  است و اگر تخت را كرسى خوانده

گر ديگر، در هم فشرده و چسبيده شده است، و بسياری از مواقع  نجار و يا صنعت

ــلطنت مى ــك و س ــه از مل ــه را كناي ــن كلم ــد، و  اي ــى از  مىگيرن ــد فالن گوين

  .نشينان است، يعنى او نفوذ و قدرت وسيعى دارد كرسى

ماواِت َو ما ِفى اْألَْرضِ «جمله  فهماند كه مراد از وسعت كرسـى،  نيز اين معنا را مى» لَُه ما ِفى الس

شود برای كرسى كـرد،  بنابراين، در ميان معانى محتملى كه مى. احاطه مقام سلطنت االهى است

شود كه مراد از آن مقام ربـوبى اسـت، همـان مقـامى كـه تمـامى موجـودات  نا متعين مىاين مع

باشـند، بـه عبـارتى؛  ها و زمين قائم به آن هستند چون مملوك، مدَبر و معلوم آن مقام مى آسمان
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ها و زمـين اسـت،  ای از مراتب علم است، و وسعت اين مقام تمامى آنچه در آسمان كرسى، مرتبه

َو «: فرمايد هم آثارشان را حافظ است و به همين جهت به دنبال جمله قبل، خدا مى هم ذاتشان و

  .»ال يُؤُدُه ِحْفُظُهما

» أود«نيز، مضـارع از مصـدر » َو ال يُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو الَْعلِى الَْعِظيمُ «در عبارت » يؤد«كلمه 

كرسـى » يـؤده«جع ضمير در باشد، همچنين مر كنندگى مى است، كه به معنای سنگينى و خسته

است، اگرچه ممكن است به خود خدای تعالى برگردانده شود، و دليل اينكه خدا در دنباله مطالـب 

، اين است كه ذيل آيـه »كند ها و زمين، خدا و يا كرسى را خسته نمى حفظ آسمان«: قبلى فرموده

ون آنجـا هـم وصـل و متناسـب شـود، چـ) كه سخن از نفى چرت و خـواب داشـت(با صدر آن 

  .ها و زمين باز بدارد چرت و خواب ندارد، تا او را از قيوميت آسمان: فرمود مى

در نتيجه، خدا متعالى و يگانه بوده، تمام حيات و زندگى مال اوست، و برای او قيوميتى مطلق 

سازد، و به همين جهت بـرای تعليـل  خوش ضعف و سستى نمى است كه هيچ عاملى آن را دست

فهماند كـه خـدا بـه خـاطر علـو  كند، و مى ، استفاده مى»عظيم«و » على«دو نام مقدس  معنا، از

ای در وجـود او سسـتى و در كـار او  رسند، تـا بـه وسـيله مقامى كه دارا است مخلوقات به او نمى

ها و  آيد، و عظمت آسـمان ضعفى پديد آورند، و به خاطر عظمتش از كثرت مخلوقات به تنگ نمى

، خالى از داللت بر حصـر نيسـت، و »َو ُهَو الَْعلِى الَْعِظيمُ «سازد، و جمله  ا طاق نمىزمين طاقتش ر

خواهد علو و عظمت را منحصر در خدا كند، و ايـن حصـر، يـا حصـر  آيد كه مى تقريبًا از آن برمى

كه حق هم همين است، برای اينكه علو و عظمت، خود از كماالت است، و حقيقت (حقيقى است 

، و يا حصری ادعايى است، كه چون مقام، مقام تعليل بود، احتيـاج پيـدا )از آن او است هر كمالى

ها و زمـين در قبـال علـو و  شد كه به طور ادعا، علو و عظمت را منحصر در خدا كند، تـا آسـمان

 ).514-2/513: 1374طباطبايى، (عظمت خدای تعالى از علو و عظمت ساقط شود 

بنـا بـر » عـرش و كرسـى«گويد منظـور از  ی عرش و كرسى مىمرواريد نيز در توضيح معنا

ها  محيط به آسـمان» كرسى«اين است كه، ) 255: بقره(است و تفسير آيه » علم االهى«روايات 

و زمين و آنچه مابين و در زير آن دو قرار دارد است، حتى شامل تمام سخنانى كه پنهان و مخفى 

رش نيز به علمـايى اسـت كـه برخـوردار از علـم االهـى تفسير حامالن ع. شود گردند، نيز مى مى

  ).26: 1418مرواريد، (اند  هستند و قلوبشان به نور آن زنده شده و هدايت گشته

عرش، : ايشان فرمودند. درباره معنای عرش و كرسى پرسيد) ع(مفضل از امام صادق 

همان علم » عرش«دربردارنده همه خلق است و كرسى ظرف آن است و به وجهى منظور از 



وم  وم » ی«و » ش«  ع نای علم بال   

       145 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

، علمى است كه »كرسى«االهى است كه خداوند انبيا و رسل و حججش را از آن آگاه ساخته و 

  ).30: 1403بابويه،  ابن(يك از انبيا و رسل و حجج االهى از آن آگاهى ندارند  هيچ 

است » علم االهى«آيد، منظور از عرش و كرسى  بنا بر آنچه از روايات و آيات به دست مى

  .گردند است، برمى» علم بالمعلوم«تری به علم ذاتى االهى كه  معنای دقيقكه در 

  گيری نتيجه

شده در روايات، علم االهى، چه در مرتبـه ذات و چـه در مرتبـه علـم بـه  بر اساس معارف مطرح

موجودات، علم بالمعلوم، است و منظور از مبحث عرش و كرسى، كه در آيـات مطـرح شـده و از 

اند، بر مبنای روايات واردشده، همين علم االهى است كه  ان در آن اختالف داشتهديرباز انديشمند

اما نتيجه مهمى كه در تبيـين مفهـوم عـرش و . ، علم بالمعلوم، است)ع(تبيين آن از طرف ائمه 

  : آيد، اين است كه كرسى به دست مى

يازمنـد معلـوم ای برای تحقق، ن عرش و كرسى، به عنوان علم االهى، در هيچ مرتبه. الف

كه روايات به صراحت وجود هر نوع معلـوم را بـرای علـم االهـى، نفـى  نيست، چنان

  .اند كرده

گونـه كـه  منظور از اين دو مفهوم وارده در آيات، صرف معنای لفظى آنها نيسـت، آن .ب

برخى خداوند را نشسته بر عرش تصور كرده و برای خداوند عّزوجّل، هيئت جسـمانى 

  .اند در نظر گرفته

انسان از درك و توصيف حقيقت صفات االهى با عقل محدود خويش، معذور اسـت و  .ج

ای است كه با چنگ زدن به آن، »عروة الوثقى«در طريق كسب معارف االهى نيازمند 

 .پله پله تا مالقات خدا، پيش رود
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برنجكـار و (در روايات نيز بر بينونت وصفى تأكيد شـده اسـت . خداوند متعال به طور كلى از خلق خود جداست
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