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د یوب از دیوعلوم غ راجع به یدو مس له اساس، شده در دو بخش ین مقاله سعیدر ا

ن یکه انسان در ع شدهاابت  یل عقلیبا دو دل نخستدر بخش  .شود یبررس یعقل

دارد  یتیآنچنان قوابل شنفس ،ل شدهیه جسمش بدو تحمیکه از ناح ییهاتیمحدود

درنوردد و به فراتر از آنهوا را آن حصارها  یش تمامیخو یر تکاملیتواند در سیکه م

ن ی) ( از بواالتر نکوه اماموان معصوومیل بور ایوسه دل دا کند. در بخش دومیعلم پ

 شده است. طر ، ت برخوردارندیفیت و کیب از جهت کمیدرجا  علم غ

 .، امامت، علم لدنیعقل، امام، بیغ ،علم :هادواژهیکل

                                                            
 قرآن و حدیث دانشگاه قم.دانشیار علوم  *

 دانشجوی مقطع دکتری،مدرسی الهیا . **
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 درآمد

 یاریبس آن وجود دارد؟ ینیبر تحقق ع یلیا دلیآ ر است؟یپذانکبشر ام یب برایبه غ یا آگاهیآ
 ،انوداما هرگز پا به عرصوه وجوود ننهاده ،مندندبهره یو وقوع یان ذاتکه از امکنین ایاز امور در ع
بوه روش  ،نینودارد. بنوابرا یالوقو  است اّموا تحقوق خوارجنکه اگرهه ممکوه یج یایهمانند در

 اابوا  یمقام ابو  برا در مقام اابا . و مقام ابو  م:یریگیم یگفتار را در دو مرحله پ، انینیشیپ

هنود  یم کرد  و در مقام اابا  بوه بررسویب از نظر عقل تالش خواهیبه علم غ بیایدستان کام
 م.یپردازیم امامان ) (ب یعلم غل بر یدل

 بشر یب برایاثبات امکان علم غ

بوه عنووان معلوموا  اسوت.  یآگواه حوزهٔ بر موجودا   یازمند احاطه و فرادستیب نیاز غ یآگاه

 یمختلفو یهاتیکه خوود محوا  بوه محودودنیا انسان با ایه آکن است یا یاکنون پرسش اساس

را  یان احاطوهیهن ییاست توانا یکادرا یت قوایو محدود یانکو م یزمان یهاتیهمانند محدود

مند اسوت و موجوود زمان ی  انسان موجوددارد یگوناگون یهاتیانسان محدودبدون ش   دارد؟

نده اتفاو یز هرهه در آیند و به آنچه در گذشته وجود داشته و نکیم یمند در زمان حال زندگزمان

نوده ین او و حوادث گذشوته و آبیاست بس ستبر  یان مانعندارد. حجاب زم یخواهد افتاد دسترس

طلوع مگذارد انسوان از آنهوا ینم یه حتکبل ،دکنیه نه تنها او را از دخل و تصر  در آنها منع مک

 د.شو

 یموجودانسان ، ر فالسفهبیز هست. به تعیمند نانکم، مند استه زمانکطور همان انسان 

وجود داشته ، باشد یان خاصکه در مکنیان ندارد انسان بدون اکام .انکازمند به میز است و نیمتح

گر حاضر باشد و ید یهاانکه انسان در مکخاد مانع از آن است  یانکباشد. نفس حضور در م

اتشان یتواند به آنها و خصوصیاو م نه ،نیخواهد بود. بنابرا یاز و یگر خالید یهاانکالجرم م

مند را همانند انکموجودا  م یتمام، ان خادکه مکنیهه ا، بر اوند و نه آنها کدا یپ یاحاطه علم

 ده است.کرش محصور یم درون خوکمح یحصار

، ییشنوا، یینابیهمچون قوه  ،نداارتبا  ماا با عالم خارک دریمستق که، ناانس یکاراد یقوا 

را  شیخاد خو یهاتیز محدودین ،گانه نام دارده حواس پنجک ،ییو بساوا، ییهشا، ییایبو

ن یه اکنجاست یترند. ایا  از انسان قوکگونه ادرانیوانا  در ایاز ح یاریه بسک یطوره ب، نددار
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اند ه او را در بر گرفتهک یمتعدد یتواند به فراتر از حصارهایا انسان میه آکد یآیش میپ پرسش

 م کرد.یل ذکر خواهیاابا  آن دو دل یمثبت است و ما برا پرسشن یپاس  به ا ند؟کدا یعلم پ

 ل اولیدل 

 ه:ک شده استمتقن اابت  ین عقلیبا براه یااله فلسفهٔ در 

ده یآفر ،ینفس مجرد و بدن ماد، ه از دو جزء ناهمسانکبل ،تیسصر  ن ینفس انسان ماد .1

اصل و ه ک یدارد  اما رو  و نفس آدم یفراوان یهاتیمحدود یشده است. انسان به تبع بدن ماد

  ماده رهاست یهاتیود و محدودیدهد ذاتاا مجرد است و از قیل میکقت او را تشیاساس حق

 یاست و دارا یده از نظر صدور فعل مادیمال نرسکاست و به ین دنیه در اک یزمانگرهه تا 

را به  یو عقل یلیتخ، یاعم از حسّ  یهمه صور علم کن نفس انسان است که ادرایو ا ت.یمحدود

عالم  ینه را برایه زمکند یدر واقع قوا و خدمه او، یو باطن یو حواس راهر، عهده دارد نه بدن او

است مجرد و فرازمان و  ید امرشویآنچه متصف به علم م ،نیبنابرا .آورندیشدن او فراهم م

 فراماده. ان وکفرام

 .یمجّرد است نه ماد یخود علم هم امر. 0

خود از مجّردا  است نوه ، دکنیبر نفس انسان افاضه م - مجرد است یامر هک - ه علم راکآن. 9

 .یماد یموجود

 ،ض مجرد استیهم مف ،گر سخنیعلوم  و به د ینه عالم و نه معط، است ینه علم ماد ،نیبنابرا

 یبه نفوس انسوان ارتبواط اساساا ، گفتهشیپ یهاتین محدودیو بنابرا  ضیض و هم فیهم مستف

ن سه امر را به اضافه مراحل تکامل یا، شتربیوضو   یبرا  نیاختصاد به بدن دارد. و ا ،نداشته

 د.شوانسان اابت  یب برایان علم غکام م تاینکیم یبررس یل از نظر فلسفیتفص یمکانسان با 

 تجرد عالم()تجرد نفس  .1

ق و یق و عمیدق یهابا بحث ،هیمت متعالکمشاء و ح، اعم از اشراو ،اسالم یاتب فلسفکم یتمام

، نایسو)ابون است مجّرد از مواده یجوهر یه نفس انسانکاند ردهکن مطلب را اابا  یادله فراوان ا

، (909-011 :1919، نیهلأصوودرالمت  014 و 017 و 011 :1911، یسووهرورد  044-041: 1919
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، نیهلأصودرالمت) نواقا اسوت یه تجوردکت بلیسنفس با تجرد تام همراه ن یویاگرهه وجود دن

 گردد.یعالم م، یو باطن یراهر کمدر یه با استفاده از قواک( 97 :تابی

ه مدبّر کاست  یافهیه محل علوم و معار  در انسان است همان لطک یابدان آن قوه

ش یحسب ذا  خوه رنده همه مشاعر و قواست و او بیگو جوار  و به خدمت ع اعضایجم

 .(4/191: 1919ن، یصدرالمتأله) استننده علوم و معار  کافتیدر

 علم تجرد

 یاتکوادرا، یمراد از علم حسو 1«.یو علم عقل یالیعلم خ، یعلم حس» سه قسم علم دارد: انسان 
و موراد از   شوودیحاصول م یو یگانه( بورا)حواس پنج انسان یله حواس راهریوسبه ه کاست 
 یعلمو، ید و مراد از علم عقلکنید میتول له آن رایت قوه متخیه فعالکاست  یاتکادرا، یالیعلم خ
 ین سوه قسوم از نووعیا یتمام ده است.کرش آنها را تعقل یه انسان توس  قوه عاقله خوکاست 

ا  )بوه اضوافه کن ادرایمراتب تجرد ا گرهه مراتب تجرد در آنها متفاو  است. ،تجرد برخوردارند
 است: نیهن یند( از نظر محقق طوساان قائلیه مشائک یا  وهمکادرا

د حاصل یاز تجر ی( جز با نوعیو عقل یوهم، یالیخ، یا  فوو )حسکاز ادرا  یچیه

صوفا  آن ماننود  یا از مواده و بعضویوو ، مانند حوس، د( از مادهیا )تجریشوند  ینم

ا هوم از مواده و یوو ، ممانند توهّ ، ا از همه صفا  ماده به جز اضافه به آنیو ، لیتخ

 .(9/911همان: ) مانند تعّقل، اضافه به آنهمه صفاتش و هم از 

تجرد ناقا با ، ه اقسام(ی)بق گرید یند )تعقل( و بعضدار تجرد تام ،کاز اقسام ادرا یبعض ،نیبنابرا

 ،یمواد یاسوت و نوه وجوود بیسل یز نه امریعلم ن و  (041-047 :1949، همو) مراتب متفاو 

 مجرد است: یبلکه وجود

ه وجود است و نه کبل، یاضاف یاست مانند تجرد از ماده و نه امر بیسل یعلم نه امر

خوالا  یه وجودکبل، یو نه هر وجود بالفعل، ه وجود بالفعل نه بالقوهکبل، یهر وجود

ه شد  علم بودنش وابسوته اسوت بوه مقودار ک یطوره ب، ه مشوب به عدم نباشدک

ه کرا یز ،ندارد یارجوجود خالا از عدم خ، و جسم بما هو جسم ... خلوصش از عدم

و هر  ... ل راکو عدم  گر اجزایند عدم دکیوجودش اقتضا م، هر جزء مفروض در آن

و هور آنچوه ، شوودیبتماموه موجوود نم، ذا  خودش ین باشد برایآنچه وضعش هن

 یدر حوال ،شوودیبه او نائل نم یگریء دیش، بتمامه موجود نشود، ذا  خودش یبرا
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از اجسوام   یچیس به هکچیاز ه یچ علمیپس ه، از لوازم علم است کل و دریه نک

 یمواد یر از صور  وضعیغ یمگر به صورت ،ردیگیو اعراض الحقه به آنها تعلق نم

، یزیوه هکونینود در اکیت نمیفاکن صر  موجود بودن یبنابرا ... دارند خارکه در ک

 :1919، هموو) مجورد الزم اسوت یه وجوودکوبل ،ردیوقرار گ یگرید کمعلوم و مدر

9/047-041). 

ان یوه میسواز آنها بور مقا یاریه اساس بسک اندکردهاقامه  ین متعددین مطلب براهیا فالسفه بر

 2استوار است.، ا  در علمیو نبودن صفا  ماد، شیهایژگیان علم و ویو م، ا  و صفا  آنهایماد

 کننده علمتجرد افاضه .3

توانود خوود  ینم، نودکیه را به نفس انسان افاضه میه آنچه صور علمکدر مبحث علم اابا  شده 

ز یون، ر بوا ذا  انسوانیو آن موجوود  میوا، خارک از او باشد ید حتماا موجودینفس انسان باشد و با

صور  یمه واجد تماکمجرد از ماده باشد ید موجودیباشد  به ناهار با یماد یا امریتواند ماده ینم

 :1919، نیلهأصدرالمت  144 :1970، یسهرورد) ن مطلب مورد اتفاو فالسفه استی. ااسته یعلم

 .(11 :تابی، و  هم4/191-199

ه مجّرد تام کنیبه لحای ا، . فاعلیاست و قابل یازمند فاعلین، انسان یند حصول علم برایفرآ

ت قابل یحال اگر قابل، از افاضه ندارد یمانعه است و راد  و یالفاعلفاعل  تام، ت محضهیاست و فعل

تام ، تیاگر قابل عال م خواهد شد و ااّل  ،ردهکافت یرا از فاعل در یعلم یهاهم تام باشد صور 

ه هر کن مرحله است یافت. در ایتحقق نخواهد ، قابل یبرا یعلم، ت فاعلین تمامینباشد در ع

ت برسد و موانع یشتر به فعلبیاو  یعلم یهاافت صور یشتر باشد و استعداد دربیت یقدر قابل

را از آن  یشتربیعلوم ، را فراهم آورده باشد یتر  فراوانیرده باشد و شراکرا رفع و دفع  یشتربی

 دارد.یافت میض علوم دریجوهر مجرد مف

 مراحل تکامل انسان

 :1919، نیلهأصدرالمت) ردیپذیمرحله صور  م ههار ین مرتبه با طیدن به ایامل انسان و رسکت 

ه هماننود کاست و از آنجا  یاز هر معقول یه نفس انسان در ابتدا خالکگونه نیبه ا ( 9/914-907

نفوس  ،در مرحله بعود شود.یخوانده م یوالنیعقل ه  - است یتیاز هر فعل یه خالک -ست والیه

پوس  ه است.کعقل بالملن مرحله ینام ا، ابدییدست م یقیو تصد یا  تصوریهیبه تعقل بد یآدم
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. در نامنودیمن مرحله عقول بالفعول یشود. نفس را در ایا  آغاز میهیا  از بدیاز آن استنتاک نظر

اش احاطه و توجه داشته تسبهکمعقوال  م یه بتواند به تمامکت یسهنان ن ین مرحله نفس آدمیا

 باشد.

امول بودون که احاطوه و توجوه کورسود یم یینفوس بوه جوا، یاملکون مرحلوه تیدر ههارم

ن مرتبوه یونوام ا .رده خواهود داشوتکوسوب که کو یمعقووالت یبه تموام یگونه شاغل مادچیه

ه بوا موجوود کود کنویدا مویوت آن را پیوه نفوس قابلکون مرحله اسوت یعقل مستفاد است. در ا

 یت وجوودیود و بوه انودازه ررفکنوارتبوا  برقورار  یه مخزن همه علووم اسوت نووعک یمجّرد

 ،تر شووودیه هرهووه وجووود قوووکوونی(  هووه ا091-094 :1911، همووو) ردبووخووود از آنهووا بهووره ب

 ی  مجورد توام برسود و عوالمیه بوه حوّد عقول بسوکوگردد تا آنجوا یشتر مبیاش هیاحاطه علم

 :1919 و،)همو افضول و اشور  از آن گوردد یه بوه وجهوکوو بل ینویبا عوالم ع یمضاه یعقالن

9/979.) 

ش بووه یخووو یاملکوور تیه در سووکووت را دارد یووانسووان آن قابل، از نظوور فالسووفه ،نیبنووابرا

 3علووم اسوت یه مخوزن تموامکو یه بتوانود بوا موجوود مجوردکواز تجرد نائول شوود  یادرجه

نو  بعود یا ب گوردد.یوعوالم بوه غ یعنوی  منود گورددبهره یند و از همه علوم وکارتبا  برقرار 

 رم بوویکنوویموو یموورور، انسووان یب بوورایووغان حصووول علووم کووام یفلسووف یان مبووانبیوواز 

 ن خصود.ین فالسفه اسالم در ایترسه تن از بزر  یهادگاهید

 نایسه ابنیظرن

 بوییژه به مس له علوم انسوان بوه اموور غیبه طور و« ا یاسرار اد» با عنوان یهبینا در تنیسابن

ب داد که مطابق واقع بوود و قبول از آن یخبر از غ یه عارفک یاگر مطلع شد» د:یگویم ،پرداخته

ن یه هنوکونیت سخت نباشد هه این و قبول آن براکق یپس تصد، داده بود یا انذاریهم بشار  

 .(9/941: 1919نا، یسابن) «دارد یاشدهشناخته یعبیعلل ط یامور

شواهد و دفوع ه ن مطلب و ارائین ایبیح و تیبه توضه( بیاعم از اشاره و تن)، س س در شانزده فصل

ه انسان در حالوت کآن بر میدار یل عقلینا معتقد است هم دلیسپردازد. ابنیبها  و استبعادا  مش

 یچ موانعین هوی  بنوابرابیل تجریو هم دل، ندکدا یپ یدسترس ،الجملهیف، بیتواند به غیخواب م

ب یواز اطال  بر غ یموانعن است کفتد. البته ممبی ین اتفاقیز هنین یداربیه در حال کوجود ندارد 

خواجوه  تعوار . شومارد: تسوامع ویز میورا دو ه بیل تجریدل یند. وادا شود اّما آنها قابل زوالیپ
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اند و تعوار  را گران نقل کردهیه دکداند یم بییعلم غ یفراوان حاو یهاتسامع را خواب یطوس

 ش آمده است.یخود انسان پ یه براک بییگشا به غراه یهاخواب

ان کوت اابوا  امیوعوام اسوت و قابل یح خواجوه طوسویه بوه تصورکنا یسابن یل عقلیاما دل

 ل از دو مقدمه است:کمتش، دارد یداربیهم در خواب و هم در ، را بییاطال  بر امور غ

، یهوم بوه صوور  جزئو و یلکهم به صور  ، ائنا  قبل از تحققشانکع یصور جم .الف

 4.ه استیعال یمرتسم در مباد

رد و یه را ب ذیعال یه صور موجود در آن مبادکان آن وجود دارد کنفس انسان ام یبرا .ب
و  یشر  وجوود  یمشرو  به دو شر :  یول ،منتقش به نقوش موجود در آنها گردد

 5.ه عبار  است از زوال مانعک یشر  عدم  یآن حصول استعداد است و 

مزاحم اتصال نفس انسان بوه  یباطن یو قوا یه هگونه حواس راهرکنیح ایبعد از تشر ،و س س

و انتقاش نفس به نقوش موجود در آنجوا  یاتصال به عالم اعل، شوندیم یه و عالم اعلیعال یمباد

را  یه حوواس رواهرک بیخوا داند:یله در دو حالت میقوه متخ از ییواغل و رهال شیرا بعد از تقل

 ند. کله را سست یه قوه متخک یایماربی  سازدمشیول 

 یجوهره نفس آنچنوان قوو یپس وقت» دهد:یم میتعم یداربین امر را به حال یا، و در اشاره بعد

 یبورا یداربیودر حال  ین امریه هنکت یسد نیبع، گرفت جوانب متجاذب را در بر یه تمامکبود 

 .(911)همان:  «دید آیپد یو

 ه:کد کنیم دیتأکن بحث دوباره یا یانیو در فصل پا

 بیه تجوارکبل ... قائم نگشته ین عقلیفق  براه بییاطال  انسان بر امور غ انکبر ام

ج ین نتوایده و ایکنکاش گرد علل و اسباب آنها، رر آنهاکاتفاو افتاده و بعد از وقو  م

هه  - نمکن بحث را گزارش یا  ایاگر من بخواهم جزئ ... به دست آمده است یعقل

 - ردنودکت یواکنوان حیه افراد مورد اطمک یه خود شاهد بوده و هه مواردک یموارد

 از ینود بوه راحتوکق نیسوخن را تصودوتواهکه ک یسکد و یشکالم به درازا خواهد ک

 .(919)همان:  زندیباز م ز سریق مباحث مفصل نیتصد
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 یسهرورده ینظر

در  یده اسوت. وکورن یبیوت ،اما با اصطالحا  خاد خود ،ن نحویز مطلب را به همین یسهرورد

« بوا یالمی یان سبب االنذارا  و االّطوال  علوبی»با عنوان  یدر مطلع فصل االشراومةکحتاب ک

 د:یگویم

توانود از یم یگواهگاه، م گورددکوانسوان  یه اشوتیاال  حوواس رواهرکو یهنگام

 یاهوایؤمّطلوع گوردد و ر بوییافته و بور اموور غی یز خالصیله نیاشتیاال  قوه متخ

 یه داراکو - 6ن نور مجوّردبیت یسه متصور نکنین مطلب است. هه ایصادو شاهد ا

 8.جوز اشوتیاال  بورازده باشود بو بیحجوا یکفل 7و انوار مدبّر - تیسحجم و جرم ن

گواه از  پس هور .است یو حواس باطن یاشتیاال  حواس راهر 9حجاب نور اسفهبد

افتوه ی یف گشت  نفس خالصیهم ضع یافت و حس باطنی یخالص یحواس راهر

ه در بورازد کوائنوا  کگردد و بر نقوش یمرتب  م 10یبرازد علو یاسفهبدو به انوار 

ائنوا  کا  یوعالم به جزئ، ن انواریه اکنیشود  هه ایمطلع م، باشدیموجود م 11یعلو

، 119-1/44: 1970، همووو   097-091 :1911، یوردسهر) باشندیا  آنها مکلوازم حر و

1/049-049.) 

 نیلهأصدرالمت هینظر. 3

نده و هم در هند موورد بوه صوور  کهم به صور  پرا، شیب را در آاار خویبحث علم غز ین یو

ود حوواس و کدر خواب را ر بییسبب اطال  بر امور غصدرا ده است. کرمطر  ، منسجم و مستقل

از آنهوا ، مناسوب بوا خوود و اهتموام خوود یافت صوریو در یا نفسی یاتصال نفس به جواهر عقل

 داند:یرا دو امر م یداربیسبب آن در عالم  دانسته و

داشته باشد و  یعالم اعل هم بتواند نظر بهکه  یبه نحو، نفس بیتساکا ای یقو  فطر .1
 به عالم ماده. هم

نود و نوه بینه ب، ن باز بودن هشم و گوشیه در عک یبه نحو ،حواس انصرا  نفس از. 0
 بشنود.

از علووم آنوان  شوده،ه متصول یولعا یتواند به مبوادین دو صور  است که نفس میاز ا یکیدر 

لوه را مشواهده یاز آنکه کمال قوه متخ بعد ی. و(979-970 :1949، نیلهصدرالمتأ) شودمند بهره
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نوده دانسوته، کموال یاز حوادث گذشته و آ اطال  و یو اخبار جزئ بییافت امور غیدر ،یاشبا  مثال

 د: یگویم داند ویم و مشاهده مالئکه مقرب یاعل قوه عاقله را اتصال به مأل

 هور، ردکودا یبه رو  اعظم پ یدیه شباهت شدکافت یقدر صفا نفس آن یقوه نظر یوقت

م بشور یاد به او متصل خواهد شد و بدون واسطه تعلویر زکّمل و تفند بدون تأکگاه اراده 

گوردد و یاطوالو م یا ولوی بین ین شخصیبر هن ... ردکافت خواهد یه او را دریعلوم لدن

: 1911هموو، ) ه اسوتیونوا  اقلّ کن از ممیورامت است و اکا ین اقسام معجزه ین باالتریا

991-990). 

 ل دومیدل 

قاعوده  ،دکور  تووان بودان تمسویانسان م یب برایان علم غکاابا  ام یه براک یگریل دیدل

ما یم االمثال فکح»گر ید مه قاعده مشهوریبه ضم« وقوعه، ءیان شکام یل علیاّدل الدل»معرو   

 .است «جوز واحدیجوز و ماال ی

خوواه امتنواعش ، الوقوو  باشودممتنوع یه اگور امورکونیهوه ا ،دارد یقاعده اول مفاد واضح

« الوف»م یردکوافوت. حوال اگور فورض یدر خوارک تحقوق نخواهود ، ریبالذا  باشد و خواه بوالی

دارد و نوه امتنوا   یامتنوا  ذاتونوه « الوف»ه کوم دانسوت یافوت مسولماا خوواهی یتحقق خوارج

چ یگور هویو د، یان وقووعکوو هوم بوه ام یان ذاتوکوهم بوه ام، ن استکمم یه امرکبل، یریغ

، یرا خوود وقوو  خوارجیوز .م داشوتیانش نخوواهکوبوه اسوتدالل و اقاموه حجوت بور ام یازین

 انش دارد.کداللت بر ام یش از هر استداللیش و پبی

 یبوورا یه هوور اموورکوومفووادش آن اسووت ، االمثووالمکووقاعووده ح یعنووی ،و امووا قاعووده دوم

ا یوه در اصوطال  م ثْول کو ،گور افوراد آن نوو ید ین باشود بوراکونوو  مم  یواز افوراد  یفرد

از افوراد آن نوو   یفورد یه بوراکو ین خواهود بوود و هور امورکومم ،شودیده میمماال آن نام

 ممتنع خواهد بود.، همه افراد آن یممتنع باشد برا

انسووان  یب بوورایووان علووم غکوون دو قاعووده مشووهور بووه بحووث امیوواحووال بووا توجووه بووه 

 م.یگردیبرم

علوم  هاانسوان از یا افورادیوفورد  یه بوراکواابوت شود  یاساس قاعده اول اگر در مورد بر

ان داشوته کواو ام یب بورایوشوود تحقوق علوم غیمحقوق شوده اسوت معلووم م بوییبه امور غ

ب یوتحّقوق علوم غ، اسواس قاعوده دوم بورشود. و یواقوع نم، ه اگور ممتنوع بوودکنیهه ا ،است
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نوو  واقوع   یوه هموه افوراد انسوان تحوت کونیهوه ا ،ن خواهد بودکهمه افراد انسان مم یبرا

ا یو یفورد یبورا بوییپوس حوال کوه تحقوق علوم بوه اموور غ، شده و همه م ثْول هوم هسوتند

 همه افراد انسان اابت خواهد شد. یانش براکام، شدهاابت  یافراد

 یب بورایوقطعواا علوم غرا، کوه در آن موورد   یو یاسوت حتو یافک، استداللن یپس در ا

هموه اابوا  گوردد   یانش بوراکوم توا امینشوان دهو ،رده اسوتکدا یتحقق پ هاانساناز  یفرد

 یهاانسوانخودا و  یایوه مووارد اطوال  اولکونیهوه ا ،ار سوهل اسوتیبسو یارکون یو البته هنو

 - محقوق شودهه بعودها کو –نوده یا آیووادث گذشوته بر حو یبعضاا افراد عاد یافته و حتییتعال

حوال بزرگوان نقول شوده  ها و شور رهکقودر در توذآن، هاانسوانا  یوار و نکوا اطال  بور افیو 

نسوبت بوه معاصوران  یار فراتور رفتوه اسوت  حتویت و از حد توواتر بسویسن ه قابل احصاکاست 

 یه بوراکون مسو له فوراوان اسوت یوا در یشوده از افوراد مختلوف بوه قودرنقول یایقضوا، زین

 د.شوین حاصل میقیانسان قطع و 

گزارش  گران قبالا یخودش و د یبرا ین امریبر وقو  مکرر هن ینا را مبنیسسخن ابن 

، مختلف حصول آن یهاان راهبیانسان و  یب برایاابا  علم غ ز پس ازین یسهروردم. یکرد

 .(1/119: 1970، یسهرورد) «میامشاهده نموده بییعجا، لبین قیما از ا»د: یفرمایم

ده یود یصوادق یاهوایه نوه رؤکو یسوکو اموا »ن دارد: یوفراتور از ا یربیگر تعید یو در جا

ت یسوش نبوی یاه مطوابق واقوع باشود( پوس او موردهکو بوییغ، )علم یحیاست و نه انذار صح

 .(1/941همان: ) «یصحبتهم یت برایدارد و نه صالح متکح یت برایه نه اهلک

اابووا   یبلکووه بوورا، مینووکهووا اسووتناد قووولن نقوولیووبووه ا م صوورفاا یخووواهیالبتووه مووا نم

 م.یکنیم بسنده میرکب به هند مورد از قرآن یانسان به علم غ بیایدست

ه کوکنود یم یمعرف از بندگان خداوند را یابندهکه ، هفکسوره  ا  شصت تا هشتاد و دویآ .الف

ر اشوخاد و حووادث یاز ضوماشوده و  یمند از علم لدنقرار گرفته و بهره یاالهمورد رحمت 

 12.ندکیافت و اجرا میرا در یااله یهاخبر است و دستورنده بایآ

ن بنوده عوالم و یومالقوا  بوا ا ی) ( بورا یت حضور  موسویوان مأموریوجر، ا یون آیدر ا

عووالم بووه  ه آنکووان شووامل سووه اتفوواو اسووت یوون جریووان شووده اسووت. ابیووعلووومش  یریووفراگ

ه موورد کورد کو ییارهواک، پروردگوار ز دسوتوریومنود بوود و نه از آن بهرهکو بوییاستناد علوم غ

 یبوه نحوو یشوتکسوتن کش ) ( قورار گرفوت. آنهوا عبوار  بودنود از: یاعتراض حضر  موسو
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ب کووه او مرتکوونوجوووان بوودون آن  یووشووتن ک  گرفووتیه در معوورض غوورو شوودن قوورار مکوو

در حوال خوراب شودن  یوارهوایردن دکودرسوت   اسوت ش قتولیجوزا هکوشده باشود  یتیجنا

 رده بودند.کدو امتنا   ردن آنکهمان یه اهل آن روستا از مکنیبدون گرفتن مزد با ا

علّوت  ) ( را از یحضر  موسو، آن عالم، دن مهلت مصاحبتیان رسیبعد از اعتراض سوم و به پا

ر یوموان در زیتیخود همانند وجود گنج متعلق به  بییاز علوم غ یش با ذکر بعضیآن سه عمل خو

 آگاه فرمود.، صالح بعد از آن یو تولد فرزند، ندهیکافر شدن آن نوجوان در آ، وارید

) ( خداونود  ییسم )س( و خلقت حضر  عیان حضر  مریعمران بعد از نقل جردر سوره آل .ب

 یهمانند خلق پرندگان و شوفا، داردیان مبیآن حضر  از زبان خودش  یبرا یمتعال معجزات

 د:یفرمایم ،ان داشتهبیب را یاز غ اخبار، ردن مردگان و آنگاه در عداد معجزا کماران و زنده بی

 «مکونید بواخبر مویونکیره مویوتان ذخیهاد و آنچوه در خانوهیخوریو من شما را از آنچه م»

 .(94 :عمرانآل)

 یریگجهینت 

 ننده دو مطلب است:کد روشنیآیدست مه ب جانیگذشته تا بد یهاآنچه از بحث

ه کوش تووان آن را دارد یخوو یکوادرا یاز قوا یمختلف بعض یهاتین محدودیانسان در ع .الف

نوار کان و مواده را کوزمان و م یهاه به حد تجّرد تام برسد و حجابکند کدا یامل پکقدر تآن

ن او بویافته و یعلوم دست  یمخزن تمامبه ، ان و فراماده شدکه فرازمان و فرامکبزند و آنگاه 

 –نده اسوت یعالَم وجود از گذشته و حال و آ یصور علم یه تمامک –و معلوما  موجود در او 

 ان دارد.کانسان ام یب برایبه علم غ بیایدستوجود نخواهد داشت. پس  یعچ حاجب و مانیه

واقع هم شده و آن امور  هاانساناز  یبعض یب برایاز غ یه آگاهکن است یو فراتر از امکان ا .ب

 ده است.لباس تحقق هم بر تن کر، نکمم

گور  یصوه دیاست و آن را به همراه هنود خص یفرابشر یه امرکنیب به ایف علم غیتوص ،نیبنابرا

از  یدر نظورا  بعضو کوههمچنان، دنکرآنان محسوب  یا فرابشری) ( از خصا امامان معصوم

 یشوتر بورابیرسود یح نبووده و بوه نظور میصح، شودیده مید) (  ب ائمه اطهاریران علم غکمن

بوار  ینیتر شوده و از سونگشان آسانیب برایعلم غ یرش نفیذهن مخاطبان بوده تا پذ یفضاساز

 اهد.کران بکاستدالل از دوش من
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بدان  بیایدست ییس را تواناک ه هرکت یسهم ن یزیب امر ناهیه علم غکالبته واضح است 

 یو مراتب باال، یدارد و درجا  و مراتب مختلف یخاص  یشرا ،گفته شد کههمچنانه کبل ،باشد

 یاند و جزء اوحددهیرس ت محضیه به تجّرد تام و فعلک دارد یاملک یهاانسانآن اختصاد به 

 .(990: 1911ن، یدرالمتألهص) ه استینا  اقلّ کاز مم نیلهصدرالمتأر بیو به تع، ندااز مردمان

 ب امامان )ع(یبر علم غ یعقل لیدال

 یعه دانسوت کوه در دو معنوایان دانشمندان شویتوان از وا گان مشترک در میرا م «بیعلم غ»

 13.بوه مخلوقوا  یگوریت داشته و دیاختصاد به ذا  احد یکیرود که یمتضاد به کار م کامالا 

، مخلوقوا  اسوتکه مختا و آن، است یاستقالل یمختا به خداوند سبحان است علم ذات آنکه

، اسوت و موهووب یَعَرضو یبلکه علم، تیسن ذا  عالم نبوده و از آن او هم نیاست که ع یعلم

اماموان  یب مورد بحوث بورایاست که علم غ یهیه خداوند متعال افاضه شده است. بدیکه از ناح

ر یوغ یاحد یاز نو  اول را برا یعلم، عهی  از دانشمندان شیچیه از نو  دوم بوده و، ) ( معصوم

گونوه چیهو، امامان ) ( یبرا بیین علم غیدر اابا  هن ،نیدانند. بنابرایسبحان اابت نم یاز خدا

 وجود نخواهد داشت. یشائبه غلو و شرک و اابا  صفا  فرابشر

صور  نگرفته  یعیچ عالم شیاز ه یدیگونه تردچیکه ه یقنیقدر مت، ) ( در مورد علم امامان

ن است که علم آنان یا ست. اختال  درآنها یو موضوعا  کل یشرع یکلکام علم به اح، است

 ،عالم یرخدادها ی؟ و به تمامیو اراد یا اشائیاست  )بالفعل( ی؟ فعلیا حضوریاست  یحصول

 ،نیبنابرا ندارد؟ یتین عمومیا هنیتعلق گرفته است ، ندهیگذشته و حال و آ، یو جزئ یکل اعم از

 بودن آن. یبودن و حضور یفعل، ت علمیند از: عموماناقشه عبار مورد م یهایژگیو نیترمهم

 ل اولیدل

، ا یوو روا، دار اابوا  مقدموه اول آنعهوده، ین عقلیمرکب است که براه یل عقلیدل، لین دلیا

 ن است:یصور  استدالل هن .هستندمتکفل اابا  مقدمه دوم آن 

کماال   یتمام یاست که دارا یطیجوهر مجرد تام  بس، یتعال. صادر اول از حق1
بر موجودا  مادون  یاالهض یصال فیاست و اشر  ممکنا  بوده و واسطه ا یوجود
   بر آنان است.یو مح
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امبر یوجود مقدس پ، گرین او و مخلوقا  دبین مخلوو خداوند متعال و واسطه ینخست. 0
و نور هم شده  ر به عقلبیکه از آنان تع هستنداسالم )د( و ائمه اطهار ) (  یگرام
 است.

کمواال   یواجود تموام ،مجورد توام بووده، امبر اعظم )د( و ائمه اطهار ) (یجه: پینت -
و از   دهسوتن یبر همگ یاالهض یصال فیو واسطه ا، و اشر  همه ممکنا ، یوجود

توام و  احاطهٔ ، قرار دارند و علّت یاّ ل تعالیع ماسویجم یت برایگاه علیدر جا آنجا که
ع جوانب  همه ممکنا  از صودر یپس آنان بر جم ،همه جوانب معلول خود داردام بر مت

 یآنها بور آن انووار مقودس مخفو یاز جها  وجود یچ جهتیه ،احاطه داشته، تا ساقه
 .تیسن

 اثبات مقدمه اول

انود ز قاعده امکان اشر  اابوا  کردهیق قاعده الواحد و نیاز طر ، از جملهن متعددیفالسفه با براه

 یجووهر، و آن موجوود، تیسوش نبی  موجود ی، نچه بالواسطه از خداوند متعال صادر شدهکه آ

در او راه  یقووه و اسوتعداد، چ نحووهیکه ه، ث فعلیث ذا  و هم از حیهم از ح، است مجرد تام

ن  ع کمواال  موجوودا  موادوین وحد  و بساطت جامع جمیو در ع، ت محضه استیو فعلندارد 

 ا آنان را داشته باشد.یحدود و نقاخود است بدون آنکه 

 د:یگویم نهیزمن ین در ایهلأالمتصدر

 یاشر  و الطف. پوس وقتو یتیفیآن هم به ک ،باشدیبعد از خود م ایاش یتمام، عقل

ر بوا یت صودور او میوایوثیپوس ح«. همه عالم» یاا که گفتهیگو، «عقل» ییگویم

ل  و دانسوته شود کوه یمگر به اعتبار اجمال و تفص ،تیسن یت صدور نظام جملیثیح

 : 1919ن، یلهالمتوأصودر) ر اوسوت باالعتبواریوقوه و غیت بالحقن مفّصل اسیمجمل ع

7/004). 

ل یون تعلیآن را هنو ،دانسوته« کثور  در وحود »را « ایشوالعقل کول اال» آنکهبعد از  یسبزوار

 :کندیم

ن ییهه در مراتب پااند که هرنیهننیا یت سببش آن است که مراتب طولین جامعیا

در مراتوب بواالتر هوم ، هه در مراتب باال اسوتو هر، است در مراتب باال وجود دارد
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خلوع و ، یطوول یرا  اسوتکمالییوو در تی رسود ین مراتب میا آنکه به باالترهست ت

 .(ی، پاورق004: همان) بلکه لبس بعد اللبس است ،س نبودهلب

 است: نیهن، قت  صادر اولیحق یهایژگیاز و یبعض

 .به بعد( 019 :1919، نیلهأصدرالمت) وحد . 1
 به بعد(. 091 همان:) . بساطت0
  .به بعد( 041همان: ) ت از همه موجودا ی. اشرف9
 و عالم خلق بودن یتعالن حقبیر دائم یواسطه افاضه وجود و خ بودن و هت محضی. فعل9

 (.010همان: )
که از هر گونوه عودم  یطیبس یقدس یجوهر عقل، بودن یتعالبه حق ایاشن یتر ی. نزد4

وم یوبود   و قر مُ یواز و در ذا  و فعلش و از غینبیمبّراست و  یو قوه استعداد یرجخا
 .(019-010همان: ) ش استیخو

بور آن اقاموه  یش از ده برهوان عقلوبی، هین نظریا یفلسف یمبان درباره یپس از بحث مفّصل یو

اشراو و ، مشاء یعنی ،اسالم یمکاتب فلسف یمورد توافق تمام، ا  صادر اولیخصوص نیا د.کنیم

 .است ،هیحکمت متعال

و  شفا، اشارا  در کتب مختلفش همانند، نایسن مطلب از ابنیرا بر ا ینیبراه، نیهألصدرالمت

و  مطارحا ، االشراوحکمةمثل  ،مفصلّش یهااز همه کتاب، یسهروردز از یو ن، قا یتعل

کند که ما ینقل م، هیاکل نوریهو  هیالوا  عمادهمانند  ،مختصرش یهاز از کتابیو ن، حا یتلو

 14م.یکنیبه جهت اختصار از پرداختن به آنها صر  نظر م

علوم ، خووده توا خوود بو میکنومصوداو صوادر اول را اابوا  ، یقویاست تا از طر یحال کاف

هوه  شوود آنهوا اابوت  یبوه هموه ممکنوا  و هموه جوانوب وجوود ی)بالفعل( و یفعل یحضور

ن اموور را یوواابووا  ا اسووت. یو حضووور یفعلوو یعلموو ،شینکووه علووم علّووت بووه معلوووال  خووویا

 مقدمه دوم به عهده دارد.

 اثبات مقدمه دوم

ن دسته از یاز هند، ن مطلبید. اشوین مییا  تعیق روایاز طر، مصداو  مقدمه اول، ن مقدمهیدر ا

 ا  قابل استفاده است:یروا
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امبر اعظم ین مخلوو نور پینخستکنند که ین مییا  که با صراحت تعی. آن دسته از روا1
: 1944،   صودووینمونوه: شو یرا)بو ت عصمت و طهار  ) ( بوده استبی) ( و اهل

که محّدث متضلّع و  اندفراوان یا  به قدرین روای(. ا04/17: 1919، ی  مجلس1/049
 .(1/119: 1919، یمجلس) داندیآنها را متواتر م ،ین عالمه مجلسهمچو، یربیخ
، یمجلسو ،نمونوه یرا)ب دانندیامبر اکرم )د( مین مخلوو را نور پینخستکه  یاتی. روا0

ه یول آیواماموت و خصوصواا ذ یهوان مطلب کوه در بحثیمه ایبه ضم (1/47: 1919
 ند.دار واحد یقتیر ائمه ) ( حقی) ( و سا یعل ،امبر اکرم )د(یکه پ شدهمباهله اابا  

) ( را اشر  مخلوقا  و و نه تنهوا  و ائمه اطهار اسالم )د( یامبر گرامیکه پ یاتی. روا9
، یقمو ،نمونوه ی)بورا دکنویم یمعرفو یتعالاقرب ممکنا  به حق اشر  مردمان و و

اسالم )د(  یامبر گرامیپ ین اوصا  را فق  برایکه هم یاتیز روای(  و ن1/11: 1919
 امبریوقت پیمه وحد  حقیبه ضم، (4/091: 1919، یمجلس نمونه، یرا)ب کندیاابت م

 ) ( که بدان اشاره شد. شیای)د( و اوص
گور یدند کوه دیرسو ییامبر )د( به جاینکه پیو ا ،ن استیقیکه مورد اتفاو فر، زیا  معراک نیروا 

چ یکه تاکنون ه یاقدم نهاده ییکرد به جال عرض یشان نبود و جبرئیا یل را امکان همراهیجبرئ

 است. بیاین راستا قابل ارزیدر ا ،در آنجا قدم ننهاده است یاامبر و فرشتهیپ

 یرادانند )بویجاد عالَم میا یی) ( را علّت غا تبیامبر اکرم )د( و اهل یکه پ یاتی. روا9
 .(1/4: 1914، صدوو ،نمونه

 دانند.یاّ ل میسوجاد مایا ه درن بزرگواران را واسطیکه ا یاتی. روا4
و علوم  یو معنو یاعم از ارزاو ماد ،یاالهوضا  یصال فیکه آنان را واسطه ا یاتی. روا1

 ار  جامعه(.یزاز جمله ) شمرندیا ) ( مبیبه مالئکه و ان یحت، قیو معار  به خال
العزم ) ( اولووا یابیواز ان یحتو ،نیو مرسول ابیوه ائمه ) ( را افضل از همه انک یاتی. روا7

 (.911: 1971، یبحران، نمونه یرا)ب دانندیم
در مشووکال  و  ،) ( اولووواالعزم یابیووان یحتوو ،سوولف یابیوونکووه انیا  دال بوور ایوو. روا1

 اند.شدهین بزرگواران متوسل میا یبه مقام معنو، سازمهم و سرنوشت یهایگرفتار
در افعوال و  یماد یاز ابزارها یازینبیتامه و مجرد تام بودن آنها و  تیکه فعل یاتی. روا4

د. هماننود کننویان مبیعقل محض بودن آنها را ولو در حال صباو   یعنی، ادراکا  را
و  یو زنودگ یداربیوکه خواب و  یاتیروا، ر قابل احصا در مورد کراما  آنانیا  غیروا

ن مشورو و میورب بیا مواهونکه آنیا  دال بر ایروا، داندیکسان میآنان  یمر  را برا
  .(014-011: 1919، یآمل یطبر نمونه، یرا)ب نندبییعالم را م
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ا  یوشتر در انبووه روابیکه با تتبع و دقت  یگرید یهان دستهیا  و همچنین هند دسته از روایا

از  یبعضو یشوتر از حود توواتر اسوت )و حتوبیاست و به مراتب  بیایدستفضائل و مناقب قابل 

به وضو  داللت دارنود بور  یز در حّد تواترند(  همگیه نیحّد نفسه و با قطع نظر از بق یف، هادسته

ت عصومت و طهوار  ) ( مصوداو صوادر اول بیامبر اعظم )د( و اهل یپ یقت ملکوتیآنکه حق

 یو برخ ان داشتهبین مطلب را یبا صراحت ا ،همانند دو دسته اول و دوم ،ا یاز روا یند. برخهست

 15ده است.کرصادر اول را در آنان منحصر  یهایژگیگر صفا  و وید

 یفعلو ی) ( واجود علوم حضوور ن دو مقدموه آن اسوت کوه ائموه اطهواریجه انضمام ایو نت

 ند.هستآنان  ی)بالفعل( به همه ممکنا  و همه جوانب وجود

وجود عقول ، که با وجود آنکه خود میکن)ره( را نقل  یسخنان عالمه مجلس ان جا داردیدر پا

آنها ذکر  یکه فالسفه برا یکند که صفاتیاما اعترا  م، رفتهین ذو را  یفلسف یو به معنا

ان بی، امامان معصوم ) (و امبر اکرم )د( یپ یا  برایاست که روا یهمان صفات، نداکرده

 :اندتهداش

)د(  امبریواروا  پ یبرا، انددهعقول اابا  کر یکه فالسفه برا یاکثر صفات که نابد

را کوه آنهوا قودم را یوز، گر در اخبار متواتره اابت گشته استید ی) ( به وجه و ائمه

بور ، اروا  آنوان یا  متواتره تقودم در خلقوت بورایاند و در رواعقل اابت کرده یبرا

د جوایز آنها توس  در ایو ن، اابت شده یر موجودا  روحانیا بر سایع مخلوقا  و یجم

بوودن  ییو در اخبار هم علوت غوا، انددهعقول اابت کر یبودن را برا ریتأاا شر  یو 

اند که عقول وسائ  افاضه علووم ز اابت کردهیو ن، همه مخلوقا  وارد شده یآنها برا

ق و یز اابت گشته که هموه علووم و حقوایو در اخبار ن، نداو معار  بر نفوس و اروا 

ا بیومالئکوه و ان یحتو ،ر خلقیبر سا امامان ) ()د( و  امبر اکرمیمعار  به توس  پ

ن بویضه اابت شده که آنها وسائل یو حاصل آنکه با اخبار مستف گردد.یافاضه م ،) (

 مخلوقوا . یتمام همه علوم و کماال  بر ها وع رحمتیند در افاضه جماخلق و حق

اول موا خلوق اّ ل »و  «یاول خلق اّ ل نوور»ا  ین روابیشود یق مین تحقیو با ا ...

 دکورجموع  -دشوان یدر صوور  صوحت اسان - «اول ما خلق اّ ل النوور»و  «العقل

 (.114و1/119 :1919، یمجلس)
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 ل دومیدل

ز است: یازمند دو هیر امور در آنها نیگفته شد که تحقق علم در ممکنا  مجرده همانند تحقق سا

، قابول یبه حّد تموام برسود تحقوق علوم بورا زیت قابل نیاگر فاعل تام بوده و قابل فاعل و قابل.

 یو صور یاز علل ماد یگر صحبتینکه در مجردا  دیهه ا ،نخواهد بود یگریز دیچ هیازمند هین

 . تیسن ... خاد و وضع مخصود و  یشراو تحقق 

اسوت کوه  یموجوود، دکنویآنکوه علوم را اضوافه مو یعنوی، ان شد کوه فاعول علومبیز یو ن

ه یوواز ناح ،نیاق عووالم اسووت. بنووابریعلوووم و حقووا یخووود از مجووردا  تووام بوووده و مخووزن تمووام

ان شود کوه بیو، زیوه قابول نیووجوود نودارد. و در ناح یاحالت منتظوره و یگونه نقصچیه، فاعل

قوودر بوواال رود کووه از ش آنیخووو یر تکوواملیآن را دارد کووه در سوو ییانسووان اسووتعداد و توانووا

درد و بووه عووالم اب را بوورحجوو یهووان پردهیووده و زمووان و مکووان فراتوور رفتووه و امووا یحصووارها

، ث ذا یوکوه عوالوه بور تجورد از ح ان معنویوبوه ا، ابودیمجردا  پا نهد و به تجرد تام دسوت 

انجوام  یگور بورایث فعول هوم نائول شوود و دیوکه از اول واجد آن بود  بوه مرتبوه تجورد از ح

 ... ژه ویووخوواد و وضووع و  یشووراو فووراهم آموودن  یبووه آال  و ادوا  موواد یازیوون، افعووالش

حفوو  یفعوول بالهّمووة و ی»بلکووه بنووا بووه گفتووه بزرگووان اهوول معرفووت مصووداو:  ،نداشووته باشوود

ق موجوود یافوت علووم و معوار  و حقوایمسوتعد در ین حوال اسوت کوه ویوشود. در ا« بالهّمة

 د.شویمند مآنها بهره ش ازیخو یدار سعه وجودشده و به مق علم یدر معط

م کوه یاسوت اابوت کنو یکواف، ب اماموان ) (یواابوا  علوم غ یبورا، ن مقدمهیبا توجه به ا

الفوورض تمووام یت فاعوول کووه علوویوو  هووون فاعلانددهیتجوورد تووام رسوو مرتبووهٔ آن بزرگووواران بووه 

ن مطلوب دو راه بوه نظور یواابوا  ا یبورا د.کورت قابول را اابوا  یوت قابلید تمامیفق  با .است

 ،از راه اقوورار و اذعووان بزرگووان اعصووار مختلووف یگووریاز راه عصوومت آنهووا و د یکوویرسوود: یم

 و زّهاد. ، عرفااعم از علما

 اثبات کمال از راه عصمت .الف

و  یاز هر گونه گنواه عملو، امبر اکرم )د( استین پی) ( که جانش «امام»، هیعه امامیبه اعتقاد ش

، اقامه شده یل عقلیدل ،هم، ن مطلبیمعصوم است  و بر ا، انیو خطا و سهو و نس یلت نفسانیرذ

بور وجووب عصومت  یل عقلویودل، در بحث اماموت یکتب کالم یدر تمام باا ی. تقریل نقلیهم دل

ار یوفقو  در اخت« اموام»نصوب ، انیعیبه اعتقاد ش، ن جهت همیاقامه شده است و به هم« امام»



 اول، شماره پازندهمژپوهشی دااگشنه قم: سال  –فصلناهم علمی 

100 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

   
 

 

نکوه شور  یندارند  هوه ا« امام»از انتخاب  یاهو بهرار یگونه اختچیخداوند متعال است و مردم ه

دانود هوه یاست و فق  خداست که م یاست که بر مردمان مخف یامر، که عصمت است ،امامت

 یل عقلویوز عالوه بر دلیاست. و ن یو عمل ین مرتبه از کمال علمین شر  و حائز ایواجد ا یکس

 هم بر دو موضو  داللت دارد: یادله نقل، «امام»بر وجوب عصمت 

 ند.ان نو  ادله در واقع ارشاد به همان حکم عقلیکه ا، «امام»وجوب عصمت  .الف
 اند.هیعه امامیگانه شکه همان امامان دوازده، «امام»ق یتحقق عصمت در مصاد .ب

ه یوعه مسلم اسوت  گرهوه در ناحیش یاست که نزد همه علما یامر، عصمت امامان ) (، نیبنابرا

 هست. یاندک اختالف، انیق دائره عصمت از سهو و نسیض سعه و

قوان و یا موان ویواال از ا یااسوت. مرتبوه ین مراتوب کموال انسوانیاز بواالتر یکویعصمت 

، وجوود داشوته باشود یخوارج یبودون آنکوه راد  و موانع، کوه صواحب آن، شهود حضر  حوق

 یتعوالت حوقیمرتکوب معصو، نوه عموداا نوه سوهواا و ، اشیاحووال و ادوار زنودگ  از یچ یدر ه

دهود. یش رد نمیت بورایواز واقع یگونوه تخطوچیز هویون یادراکو یه قووایوناح و در شوود ینم

و از  بینوه اکتسوا اسوت موهووب و یاسوت و امور یافتنینمطلقواا دسوت، ن مرتبوه از کموالیا

 اش.دهیمتعال به بندگان خاد و برگز یجانب خدا

ائشووان یا ) ( و اوصبیوور از انیووغ یبووه کسووان یمرتبووه و مقووامن ینکووه هنوویبوور ا یلوویچ دلیهوو

  از ّعبواد و زّهواد و اصوحاب یوچید وجوود نودارد. هوداده شوده باشو، از مالئکه یا) ( و طائفه

انود. را نکرده ین مقوامیبوه هنو بیایودسوت یز ادّعوایون کامالن از عرفا یو حت یاضا  شرعیر

ر یسو یکوان وجوود دارد کوه انسوان در انتهوان امیوانود آن اسوت کوه اکوه گفته یزیوت هینها

ابوود و آن هووم یدسووت ، از عصوومت یبووه قسوومت یاالهووت یووش بووا لطووف و عنایخووو یاسووتکمال

ان. بوا توجوه یو نوه عصومت از خطوا و سوهو و نسو یاسوت و نوه سوهو یعصمت از گناه عمد

 یشووود کووه صوواحب مقووام عصوومت بووه درجووا  بوواالیروشوون م، حا  انوودکین توضوویووبووه ا

: انوودتهافیهوور دو مقدمووه تحقووق  ،نیاسووت. بنووابرا شوودهنائوول ، کووه تجوورد تووام اسووت ،کمووال

شووخا علووم ، ت هوور دو مقدمووهیووو بووا تمام قابوول علووم آن ت یووو تمام، ت فاعوول علوومیووتمام

 د.شویاابت م بییمعصوم به امور غ



 عقل  نهعلم غیب امامان )ع( رد آی   

 107 

هش ژپو
فلسفی  اهی 

- 
می کال

 

 اثبات کمال از راه اعتراف بزرگان اعصار مختلف .ب

آن بزرگووار  یت معنووبیتحت تر، از صحابه یافراد، )د(امبر اکرم یبعثت پ یهان سالیاز نخست

و فضوائل  یکماال  انسوان یدند و به مراحل باالکر یتکامل را به سرعت ط یهاپله ،قرار گرفته

حجواب کنوار رفتوه و  یهوااز آنان باز شده و پرده یبرخ ینائل آمدند. باب مکاشفا  برا ینفسان

 گر باخبر شدند.یق عوالم دیو از حقا کردنده نده را مشاهدیاز حوادث گذشته و آ یامور

کوه بور آنوان مفتوو  شوده  یاز ابوواب علووم« ن المبشوّرا یوا» پرسوشامبر اکرم هم با یپ

از  یکویدادنود. یق قورار میو سو س آنوان را موورد تفقود و تشوو، دنودکریپورس و جوو مو، بود

دن بهشوت و جهونم و یود بون حاراوه و دیوداسوتان مکاشوفه ز، هواانیگونه جرنین ایترمعرو 

کوه  اسوتجهونم و معوذب شودن اهول آن  یهوابهشوت و تونّعم اهول آن و عوذاب یهانعمت

ر ین سوویووبووه ادامووه ا« فاابووت»او را بووا اموور ، یدن احوووال ویامبر اکوورم )د( بعوود از شوونیووپ

 ض فرمودند.یق و تحریو ابا  در آن تشو یمعنو

سوولمان و ابوووذر و مقووداد و  هماننوود ،یل انسووانیو فضووا یبرجسووته در امووور معنووو یرادافوو

ا و یوفوراوان و علوم منا بوییان صوحابه بودنود کوه از علووم غیودر م ... فوه و حجوریثم و حذیم

 :1914، بیی  خصوو1/191: 1919، ی: طبرسوو .نمونووه نوو یرا)بوو منوود بودنوودبهووره ... ا ویووبال

 (.1/014 :1919، ی  بحران190-199

از  یاریافووت. بسوویز ادامووه یوو)د( ن امبر اکوورمیووبعوود از رحلووت پ یر تکاموول معنوووین سوویووا

گوور از امامووان ) ( حضووور داشووتند و پووس از ید ی) ( و برخوو یعلوودر زمووان ، همووان صووحابه

ن مضومار یون در ایبودنود کوه قودم راسو  و راسوت یافوراد، زیون امامان ) (گر یآنان در اعصار د

بوت هوم یغان در عصور یون جریوبودنود. ا شودهنائول  یکماال  نفسوان یبه درجا  باال ،نهاده

م کوه از افوراد وارسووته و بیایویرا نموو یاچ دورهیز اداموه دارد. موا هویوواداموه داشوته و تواکنون ن

، بحرالعلوووم ید مهوودیسوو، د بوون طوواووسیسوو، یهماننوود ابوون فهوود حلوو یوسووته بووه حقوویپ

، یقاضو ید علویسو، یگوانین گل ایالودد جموالیسو، یوید احمود کربالیس، یهمدان ینقلیمالحس

گرهووه در هوور  ییهوواتین شخصوویباشوود. هنوو یالاّ ل بهجووت خووتیووو آ ییعالمووه طباطبووا

باشوند بور دردانوه عوالم امکوان و  یتویتوا آ، حال وجوود دارنود هره اما ب، شمارندنگشتا یعصر

 ش که امام معصوم ) ( است.یگانه عصر خوی

از آنوان بوه اعتورا   یاریکوه بسو ،یویواال یهاانسوانن یآنچه مهم است آن است کوه هنو

، نوه تنهوا انودتهافین درجوا  کموال و تجورد توام دسوت یمعاصرانشان به بواالترریو غ معاصران
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ش یبوواالتر از امامووان عصوور خووو یل و مناقووب و کموواال  نفسووانیخووود را از نظوور فضووا

پنداشوتند  و خوود معتور  بودنود کوه در یطوراز آنوان هوم نمخوود را هوم یبلکه حت ،دندیدینم

 سند.ریبه گرد آنان هم نم، دانین میا

عه مشووخا و معلوووم اسووت. آنووان خووود را یعرفووا و زّهوواد شوو ،وضووع علمووا، انیوون میوودر ا

آنووان  یاالهووخوارخوووان گسووترده معووار  زهیووت ) ( و ربیوور در مکتووب اهوول یووحق یشوواگرد

کووه  بووییق غیو حقووا یاالهووو معووار   یهووه از علوووم بوواطنهر، داننود و معتقدنوود هوور کووسیم

 ل و مناقب و معار  آنان است.یاز رشحا  فضا یارشحه ،باشد کسب کرده

عه نودارد. بزرگوان اهول بواطن از اهول تسونن کوه در ااور ین امر اختصاد بوه شویو البته ا

 ن امرنود.یوز معتور  بوه ایوانود نافتهیاز کموال دسوت  یبوه مقاموات، ر و سولوکیاضا  و سویر

لسوله خوود را بوه شوود کوه سیافوت میعه و یو هوه شو یان و هوه سونیدر صوف یاکمتر فرقه

کننود ی) ( منسووب م یعلوا بوه یوخوود را  فرقوههوا د. آن) ( نرسان ت عصمت و طهار بیاهل 

 به امام رضا ) (. یق معرو  کرخیا از طری

 ییهواهبرنامو، گوریا اغوراض دیو یا عنواد و دشومنیو بوییفراز سر عووام یبعض، البته گهگاه

ل و مناقووب آنووان بووه اجوورا یش و کتمووان فضووایت امامووان معاصوور خووویب شخصوویووتخر یبوورا

نوه و عوداو  را کنوار یک یهواهوم موفوق بودنود  اموا گذشوت زموان پرده ینهادند که تا حدود

ن یتردشومن یکوه حتو یبوه طوور، شود آشوکارترت ) ( آشوکار و بیود فروزان اهل یزد و خورش

ل و یمجبوور بوه اعتورا  بوه سورآمد بوودن اماموان ) ( در فضوا یدشمنان آنان هوم در مووارد

) ( و  یعلوه نسوبت بوه یواالاوه و از معاو یخلفوا یرخوکوه از ب ییهواانیجر شودند.یمناقب م

 یمقاموات یکوه مودع یعبّواد و زّهواد یگر نسبت به اماموان معاصرشوان و از بعضوید یاز خلفا

 ن مدعاست.یشاهد ا ،در برابر امام صادو ) ( و نقل شده یان اوریبودند و همانند سف

ث یواحاد مخصوصواا  ،ثین حودی  قورن منوع تودویونکوه پوس از حودود یا، تر از آنو مهم

ض جوواعالن یتحوور ق ویو در همووان حووال تشووو، ت ) (بیوول و مناقووب اهوول یموورتب  بووا فضووا

در موورد  یل و مناقوب سواختگیت ) ( و نقول فضوابیوث در موّذمت اهول یث به جعل حودیحد

اهوول تسوونن پوور  شووده بووه دسووت مؤلفووان  نوشووتهیره و توواریث و سوویکتووب حوود، مخالفانشووان

دهنده آن نهووا همووه نشووانیهووار  ) (. و ات عصوومت و طبیووث مناقووب اهوول یوواسووت از احاد

و  یو روواهر یو عملوو یل و کموواال  علموویآمد بووودن آن بزرگووواران در فضووااسووت کووه سوور

 بوده است. ،نزد مخالفان آنان یحت، مسلّم و مقبول یامر یباطن
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 ل سومیدل 

کوه  یبوه نحوو ،ن شخا موجود در زمان خود باشدیترکاملد یامام با، عهیبر حسب اعتقادا  ش

قرب به خداوند ، سخاو ، شجاعت، قدر ، از صفا  کمال همانند علم یچ صفتیدر ه یچ فردیه

اش نکوه در صوور  اول الزموهیهوه ا  ز نباشدین یبلکه مساو ،بر امام نداشته ینه تنها برتر ... و

عه( یه )معتزلوه و شویوح است و مطابق اعتقادا  عدلبین عقالا قیم مفضول بر فاضل است و ایتقد

ح بال مرجح اسوت یاش ترجو در صور  دوم الزمه، ح از خداوند متعال ممتنع استبیصدور فعل ق

نصب اموام ، که خداوند ییو از آنجا  گرددیاست برم یکه به ترجح بال مرجح که خود محال عقل

، ت علوم(یوت و کمیوفیکه از نظور علوم )کد کنرا نصب  یدار است محال است کسرا خود عهده

 وجود داشته باشد. یبا و یا مساوی شخا برتر

  یم. آنچوه از توورو صوفحا  کتوب تواریرویان اموت مویول بوه میون دلیحال با توجه به ا

ر یز اصوحاب سوایو) ( و ن یا  وارده و آاوار منقولوه در شور  احووال صوحابه علویور و روایو س

آن ، دیوآیبوه دسوت م ،  اسوالم توا کنوونیتوار یاز ابتودا ،صولحا و عرفوا ،ز علمایائمه ) ( و ن

اّ ل را بوه حسوب اسوتعداد یانود کوه مقاموا  قورب الوبوده یگوانبزر یاست کوه در هور عصور

 یر افوراد و حواال  درونویاند کوه اشورا  بور ضومادهیاز کموال رسو بویبه مرات، دهکر یخود ط

 اند.نده بودهیث گذشته و آو حواد بییا داشته و مطلع از اخبار غهآن

ت کوه فووو حود توواتر اسو فوراوان یب بوه قودریوگونه اخبار در مورد صواحبان علوم غنیا

ن یقبول هنود یهوانوشوتیگوذارد )در پوینم یرا بواق یابههگونه شو  و شوچیه یاست و جا

بووده و هسوتند کوه هور گواه اراده  ین افورادیان اموت هنویوحال که در م .م(ینمونه را نقل کرد

 ین امتویا ممکون اسوت اموام هنویوشووند  آیمطلوع م بوییکنند بر احوال و اخبوار و حووادث غ

ن یهنوو امووام، میلت و بلکووه مراتووب بوواالتر آن نباشوود؟ و اگوور فوورض کنووین فضوویووا یخووود دارا

 یم و اموریام مفضوول بور فاضول نشودهیا قائول بوه جوواز تقودیوت آیسوب نیوعالم بوه غ یامت

 ؟ل است(یاالطالو مستحیم علیم )که صدورش از حکیاح را به خداوند نسبت ندادهبیق

از افووراد  یهماننوود بعضوو، هووم ین امتوویم امووام هنوویفوورض کنوو ،کوتوواه آمووده یو اگوور کموو

کووه عقووالا  یا قائوول بووه تحقووق امووریووب دارد آیووعلووم غ، فوواا(یامووتش و در حوود آنووان )کموواا و ک

 ن است.یهن م؟ مسلماا یانشده ح بال مرجحیترج یعنینع است ممت

 یعنوی، اماموان ) (کننوده م، کوه خوود نصوبید حکوکند کوه خداونویعقل حکم م ،نیبنابرا

نصوب کنود کوه اگور اموتش هنگوام  ین مقوامیرا بوه هنو یکسو ،، اسوت)د( امبرینان پیجانش
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ب باشوود  و یووبالفعوول عووالم بووه غ، شووهیاو هم، شوووند و نووه قبوول از آنیب میووعووالم بووه غ، اراده

ر و یضوما یاو بور تموام، افوراد اشورا  دارنود یر و احووال درونویاز ضوما یاگر امتش بور بعضو

او بور ، نوده علوم دارنودیحووادث گذشوته و آ یمشر  باشد  و اگر اموتش بوه برخو یاحوال باطن

م یتقود، گونوه نباشودنیواگور ا ی  و بوه راسوتکوون احاطوه داشوته باشودیع موا کوان و موا یجم

 یم خلفوایهماننود تقود، نوداوبیاز اموتش کوه عوالم بوه غ یافورادب بور یوجاهول بوه غ یامام

 نخواهد بود؟  ( )طالب بیبن ا یاالاه بر عل

 فهرست منابع

 ده ار  :تهاران، یماا قطر رازکو محا یبا شر  خواجه طوس ،هاابیایشاراا و ال ن (.2607) نایسابن

 .چاپ دوم،  ابکنشر 

 ده ر  :تهران ،)ع( عشر یایدمه ایثن یالنص عل یاینصاف ه (.2733) مانید هاشم بن سلیس، یبحران

 .ینشر هرهنگ اسحم

 ---------  (2627 .)یمؤسسه معارف اسحم :قم، عشر ینه معاجز ایدمه ایثنیمد. 

 دار البحن :روابی، یه الکبریالهدا (.2627) ن بن حمدانیحس، بییخص. 

 تهران ،ربنک یهانر :حیتصح،   اشرا یمصنفاا شمجموعه  (.2731) ییحین ی، شهاب الدیسهرورد: 

 .2، ج)پژوهشگاه( یقاا هرهنگیسسه مطالعاا و تحقؤم

 --------- (2733.) کاربن،  یح: هاانری، تصاح  اشرا یمجموعه مصنفاا شدر: ، می ایشرا کح

 .1ج )پژوهشگاه(، یقاا هرهنگیتهران: مؤسسه مطالعاا و تحق

 تهران: انتشارا  دانشگاهاوائل المقاال  (.1970) دی  مفیش ،. 

 یدریمطبعه ح :تهران، ایسفار ایربعی (.2737) نیلهصدرالم أ. 

 --------- (بی .)دار.بیان شاراا  :قم ،اا الشفایاله یه علیلحاشاتا 

 --------- (2740  ال .)ز نشار کامر :تهاران، یانین آشا یالدد جح یس :حیصحت، یبیلشواهد الربوا

 .یدانشگاه

 --------- (2726 .)مات و کانجمان ح :تهاران، یانین آش یالدد جح یس :حیتصح، و المعاد أالمبد

 ران.یهلسفه ا

 -------- (1911.) یانتشارا  مول :، تهرانین آهنیحسح: غالمی، تصحةیالعرش. 

 -------- (1919 .)یخانه طهورکربن، تهران: کتاب یح: هانریتصح ،المشاعر. 
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 -------- (1911 .)حکموت و فلسوفه  ، تهوران: انجمونیح: محمد خواجووی، تصحا یاسرار اد ب

 .رانیا

  چاپ دوم.، هیان شاراا اسحم :تهران ،ن و تمام النعمهیما  الدک (.2772) یبن عل محمد، صدو 

 --------- (2732.) یان شاراا داور :قم،  یعلل الشرا. 

 ح: عبواس ی، تصوحی، قم: مؤسسه النشور االسوالمالحکمةة ینها(. 1901ن )ید محمدحسی، سییطباطبا

 .یسبزوار یزارع

 19، کیرو : مؤسسه اعلمبی زان،یر المیتفس(. 1917)ن ید محمدحسی، سییطباطبا. 

 ینشر مرت : مشهد، ح جاجای (.2602) یاحمد بن عل، یطبرس. 

 ینجف یمرعش اّ ل تیخانه آ، قم: انتشارا  کتابانبیمجمع ال (.1919) ، فضل بن حسنیطبرس. 

 چاپ او .، ان شاراا بعثت :قم، ایمامه لیدی (.2627) ریبن جر محمد، یآمل یطبر 

 ) قوم: انتشوارا  دانشوگاه ح: محمدحسون نوادم، ینش و تصحیگز (.1911) علم امام )مجموعه مقاال

 .ان و مذاهبیاد

 دار الک اب. :قم، یر القمیتفس (.2606) میبن ابراه یعل، یقم 

 سسه الوهاآ.ؤم :روابی، اینوار بحار (.2606) باقرمحمد ، یمجلس 

 

 هانوشتیپ

                                                            
اما فالسفه مشائی عالوه بر این سه قسم، قسم ههوارمی بوه نوام  ،. این سه قسم مورد اتفاو جمیع فالسفه است1

پیورو  یاند. صودرالمتألهین و حکموااند که آن را ادراکا  قوه واهمه انسان دانستهدهکرطر  علم وهمی را هم 
داننود، علوم وهموی را بوه ای مستقل از قوای دیگر نمیکه قوه واهمه را قوه ییمکتب حکمت متعالیه، از آنجا

 عنوان قسمی مستقل در کنار سایر اقسام قبول ندارند.
رد اقسام مختلف صور علموی و بعضوی آاوار آن در سوایر مباحوث فلسوفه و تجدر خصود یل بیشتر ص. برای تف2

  9/101  941، 910، 941، 949، 994و  919-9/019  0/19  1/041: 1919: صودرالمتألهین، . نبراهین آن 
، و  همو41 :1919، و  همو11-71: 1949 ،و  همو000 :1911، و  هم011: 1911، و  هم1/999  7/97  1/041

 . 041-049: 1901ی، یطباطبا  197ب:  1911

. این موجود مجرد که در نصود دینی از مالئکه مقرب محسوب گشته و انسوب و الیوق مالئکوه بوه ایون کوار 3
( به اعتبارا  گوناگون و مراتب وجوودی 190-4/190: 1919لهین، أالقدس و جبرئیل نامیده شده )صدرالمترو 

الکتاب، الوا  قدریه قابل محوو و اابوا ، بور آن لو  محفوی، امهی، مختلفی که دارد عناوینی همچون قلم اال
(  و در مکاتب مختلف فلسفی هم به اسامی گوناگونی نامیده شده و 941-994: 1911، واطالو شده است )هم

سوهروردی،   9/944: 1919سوینا، : ابون. نونیز بر حقایق متفاوتی تطبیق گردیده است. برای تفصیل بیشوتر 
: 1949هموان،   4/199: 1919  صودرالمتألهین، 097-0/091:   همان071-0/071: 1911، وهم  1/44: 1970
 .917: 1901ی، ی  طباطبا970
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توان تعقل کرد که هوم صوور . البته در اینکه مخزن صور کلیه و جزئیه هه حقیقتی است و آیا موجود واحدی می4

سینا اختال  است. مشوائیان مودرک صوور کلیوه را نکلیه را ادراک کند و هم صور جزئیه را، بین مشائیان و اب
سینا، نفوس ناطقه فلکیوه را، هوم مودرک جزئیوا  دانند و مدرک صور جزئیه را نفوس فلکیه، اما ابنعقول می

 .(911: 1919سینا، در: ابنخواجه طوسی، شر  اشارا  و تنبیها ، )داند و هم مدرک کلیا  می
ها از عالم غیوب پس مبادا انکار کنی که بعضی از غیب» د که:کنبرهان دوباره تأکید میسینا بعد از بیان این . ابن5

گوردد. در قابلیت قابل با این دو شور  توام می»فرماید: خواجه طوسی در شر  می و« بندددر نفس، نقش می
تموام برسود، که در مورد بحث هنین است( اگر قابلیت قابل هوم بوه حود که فاعل تام است )همچنان یموارد

گردد و در نتیجه هنگام تحقق این دو شور ، ارتسوام اموور غیبوی در نفوس انسوان صدور فعل از او واجب می
 .(911: 1919سینا، )ابن« واجب خواهد بود

 . نفس.6
 . نفوس ناطقه افالک.7
 . اجسام.8

 . نفس ناطقه انسانی.9

 افالک. ه. نفوس ناطق10

 . اجرام آسمانی، افالک.11
 «و موا فعلتوه مون اموری»  (14: کهوف) «عبداا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنّا علماا  فوجدا». 12

ی، یطباطبوا)د کنوقول به پیامبر بوودن وی را تقویوت موی ،ییو به همین دلیل هم عالمه طباطبا (10)کهف: 
1917: 19/991.) 

رسوالة فوی »ی، سوید محمدحسوین، ی  طباطبا9/014: 1919  طبرسی، 01: 1970شی  مفید،  .: نمونه نرای ب. 13
 .941 :علم امام )مجموعه مقاال (، در: «علم النبی )د( و االمام ) ( بالییب

 .011-7/010 :همان:  ن. برای آگاهی از ملّخا بعضی براهین و مفّصل بعضی دیگر 19
حود توواتر و پراکنودگی آنهوا در کتوب دیم، رسیدن آنها بوه کر. دلیل آنکه همه این روایا  و اسناد آنها را ذکر ن15

 ی است، گرهه بعضی از آنها هم بابی تحت عنوان مخصود به خود دارند. یروا


