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در این مقاله سعی شده در دو بخش ،دو مس له اساسی راجع به علوم غیوب از دیود
عقلی بررسی شود .در بخش نخست با دو دلیل عقلی اابت شده که انسان در عین
محدودیتهایی که از ناحیه جسمش بدو تحمیل شده ،نفسش آنچنان قوابلیتی دارد
که میتواند در سیر تکاملی خویش تمامی آن حصارها را درنوردد و به فراتر از آنهوا
علم پیدا کند .در بخش دوم سه دلیول بور اینکوه اماموان معصووم ( ) از بواالترین
درجا علم غیب از جهت کمیت و کیفیت برخوردارند ،طر شده است.
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درآمد

آیا آگاهی به غیب برای بشر امکانپذیر است؟ آیا دلیلی بر تحقق عینی آن وجود دارد؟ بسیاری
از امور در عین اینکه از امکان ذاتی و وقوعی بهرهمندند ،اما هرگز پا به عرصوه وجوود ننهادهانود،
همانند دریای جیوه که اگرهه ممکنالوقو است ّاموا تحقوق خوارجی نودارد .بنوابراین ،بوه روش
پیشینیان ،گفتار را در دو مرحله پی میگیریم :مقام ابو و مقام اابا  .در مقام ابو برای اابوا
امکان دستیابی به علم غیب از نظر عقل تالش خواهیم کرد و در مقام اابا بوه بررسوی هنود
دلیل بر علم غیب امامان ( ) میپردازیم.
اثبات امکان علم غیب برای بشر

حوزه آگواهی بوه عنووان معلوموا اسوت.
آگاهی از غیب نیازمند احاطه و فرادستی بر موجودا
ٔ
اکنون پرسش اساسی این است که آیا انسان با اینکه خوود محوا بوه محودودیتهای مختلفوی
همانند محدودیتهای زمانی و مکانی و محدودیت قوای ادراکی است توانایی هنین احاطوهای را
دارد؟ بدون ش

انسان محدودیتهای گوناگونی دارد انسان موجودی زمانمند اسوت و موجوود

زمانمند در زمان حال زندگی میکند و به آنچه در گذشته وجود داشته و نیز هرهه در آینده اتفاو
خواهد افتاد دسترسی ندارد .حجاب زمان مانعی است بس ستبر بین او و حوادث گذشوته و آینوده
که نه تنها او را از دخل و تصر در آنها منع میکند ،بلکه حتی نمیگذارد انسوان از آنهوا مطلوع
شود.
انسان همانطور که زمانمند است ،مکانمند نیز هست .به تعبیر فالسفه ،انسان موجودی
متحیز است و نیازمند به مکان .امکان ندارد انسان بدون اینکه در مکان خاصی باشد ،وجود داشته
باشد .نفس حضور در مکانی خاد مانع از آن است که انسان در مکانهای دیگر حاضر باشد و
الجرم مکانهای دیگر خالی از وی خواهد بود .بنابراین ،نه او میتواند به آنها و خصوصیاتشان
احاطه علمی پیدا کند و نه آنها بر او ،هه اینکه مکان خاد ،تمامی موجودا مکانمند را همانند
حصاری محکم درون خویش محصور کرده است.
فلس
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قوای ادراکی انسان ،که مستقیم اا با عالم خارک در ارتبا اند ،همچون قوه بینایی ،شنوایی،
بویایی ،هشایی ،و بساوایی ،که حواس پنجگانه نام دارد ،نیز محدودیتهای خاد خویش را
دارند ،به طوری که بسیاری از حیوانا در اینگونه ادراکا از انسان قویترند .اینجاست که این
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پرسش پیش میآید که آیا انسان میتواند به فراتر از حصارهای متعددی که او را در بر گرفتهاند
علم پیدا کند؟ پاس به این پرسش مثبت است و ما برای اابا آن دو دلیل ذکر خواهیم کرد.
دلیل اول

در فلسف ٔه االهی با براهین عقلی متقن اابت شده است که:
 .1نفس انسان مادی صر نیست ،بلکه از دو جزء ناهمسان ،نفس مجرد و بدن مادی ،آفریده
شده است .انسان به تبع بدن مادی محدودیتهای فراوانی دارد اما رو و نفس آدمی که اصل و
اساس حقیقت او را تشکیل میدهد ذات اا مجرد است و از قیود و محدودیتهای ماده رهاست
گرهه تا زمانی که در این دنیاست و به کمال نرسیده از نظر صدور فعل مادی است و دارای
حسی ،تخیلی و عقلی را به
محدودیت .و این نفس انسان است که ادراک همه صور علمی اعم از ّ
عهده دارد نه بدن او ،و حواس راهری و باطنی ،در واقع قوا و خدمه اویند که زمینه را برای عالم
شدن او فراهم میآورند .بنابراین ،آنچه متصف به علم میشود امری است مجرد و فرازمان و
فرامکان و فراماده.
مجرد است نه مادی.
 .0خود علم هم امری ّ
مجردا است نوه
 .9آنکه علم را  -که امری مجرد است  -بر نفس انسان افاضه میکند ،خود از ّ
موجودی مادی.
بنابراین ،نه علم مادی است ،نه عالم و نه معطی علوم و به دیگر سخن ،هم مفیض مجرد است،
هم مستفیض و هم فیض و بنابراین محدودیتهای پیشگفته ،اساس اا به نفوس انسوان ارتبواطی
نداشته ،اختصاد به بدن دارد .و این

برای وضو بیشتر ،این سه امر را به اضافه مراحل تکامل

انسان با کمی تفصیل از نظر فلسفی بررسی میکنیم تا امکان علم غیب برای انسان اابت شود.
 .1تجرد نفس (تجرد عالم)

تمامی مکاتب فلسفی اسالم ،اعم از اشراو ،مشاء و حکمت متعالیه ،با بحثهای دقیق و عمیق و
 041-044 :1919سووهروردی 011 :1911 ،و  017و  014صوودرالمتألهین،)909-011 :1919 ،
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مجرد از مواده (ابونسوینا،
ادله فراوان این مطلب را اابا کردهاند که نفس انسانی جوهری است ّ
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اگرهه وجود دنیوی نفس با تجرد تام همراه نیست بلکه تجوردی نواقا اسوت (صودرالمتألهین،
بیتا )97 :که با استفاده از قوای مدرک راهری و باطنی ،عالم میگردد.
بدان آن قوهای که محل علوم و معار در انسان است همان لطیفهای است که مدبّر
جمیع اعضا و جوار و به خدمتگیرنده همه مشاعر و قواست و او به حسب ذا خویش
دریافتکننده علوم و معار است (صدرالمتألهین.)191/4 :1919 ،
تجرد علم

انسان سه قسم علم دارد« :علم حسی ،علم خیالی و علم عقلی» 1.مراد از علم حسوی ،ادراکواتی
است که به وسیله حواس راهری انسان (حواس پنجگانه) بورای وی حاصول میشوود و موراد از
علم خیالی ،ادراکاتی است که فعالیت قوه متخیله آن را تولید میکند و مراد از علم عقلی ،علموی
است که انسان توس قوه عاقله خویش آنها را تعقل کرده است .تمامی این سوه قسوم از نووعی
تجرد برخوردارند ،گرهه مراتب تجرد در آنها متفاو است .مراتب تجرد این ادراکا (بوه اضوافه
ادراکا وهمی که مشائیان قائلاند) از نظر محقق طوسی هنین است:
هیچی

از ادراکا فوو (حسی ،خیالی ،وهمی و عقلی) جز با نوعی از تجرید حاصل

نمیشوند یا (تجرید) از ماده ،مانند حوس ،و یوا از مواده و بعضوی صوفا آن ماننود
تخیل ،و یا از همه صفا ماده به جز اضافه به آن ،مانند تو ّهم ،و یوا هوم از مواده و
همه صفاتش و هم از اضافه به آن ،مانند تع ّقل (همان:

.)911/9

بنابراین ،بعضی از اقسام ادراک ،تجرد تام دارند (تعقل) و بعضی دیگر (بقیه اقسام) ،تجرد ناقا با
مراتب متفاو (همو )041-047 :1949 ،و علم نیز نه امری سلبی اسوت و نوه وجوودی موادی،
بلکه وجودی مجرد است:
علم نه امری سلبی است مانند تجرد از ماده و نه امری اضافی ،بلکه وجود است و نه
هر وجودی ،بلکه وجود بالفعل نه بالقوه ،و نه هر وجود بالفعلی ،بلکه وجودی خوالا
که مشوب به عدم نباشد ،به طوری که شد علم بودنش وابسوته اسوت بوه مقودار
فلس
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خلوصش از عدم  ...و جسم بما هو جسم ،وجود خالا از عدم خارجی ندارد ،زیرا که
هر جزء مفروض در آن ،وجودش اقتضا میکند عدم دیگر اجزا و عدم کل را  ...و هر
آنچه وضعش هنین باشد برای ذا خودش ،بتماموه موجوود نمیشوود ،و هور آنچوه
برای ذا خودش ،بتمامه موجود نشود ،شیء دیگری به او نائل نمیشوود ،در حوالی
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که نیل و درک از لوازم علم است ،پس هیچ علمی از هیچکس به هیچی

از اجسوام

و اعراض الحقه به آنها تعلق نمیگیرد ،مگر به صورتی غیر از صور وضعی موادی
که در خارک دارند  ...بنابراین صر موجود بودن کفایت نمیکنود در اینکوه هیوزی،
معلوم و مدرک دیگری قرار گیورد ،بلکوه وجوودی مجورد الزم اسوت (هموو:1919 ،
.)041-047/9

فالسفه بر این مطلب براهین متعددی اقامه کردهاند که اساس بسیاری از آنها بور مقایسوه میوان
مادیا و صفا آنها ،و میان علم و ویژگیهایش ،و نبودن صفا مادیا در علم ،استوار

است2.

 .3تجرد افاضهکننده علم

در مبحث علم اابا شده که آنچه صور علمیه را به نفس انسان افاضه میکنود ،نمیتوانود خوود
نفس انسان باشد و باید حتم اا موجودی خارک از او باشد ،و آن موجوود میوایر بوا ذا انسوان ،نیوز
نمیتواند ماده یا امری مادی باشد به ناهار باید موجودی مجرد از ماده باشدکه واجد تمامی صور
علمیه است .این مطلب مورد اتفاو فالسفه است (سهروردی 144 :1970 ،صدرالمتألهین:1919 ،
 199-191/4همو ،بیتا.)11 :
مجرد تام
فرآیند حصول علم برای انسان ،نیازمند فاعلی است و قابلی .فاعل ،به لحای اینکه ّ
است و فعلیت محضه ،فاعل تامالفاعلیه است و راد و مانعی از افاضه ندارد ،حال اگر قابلیت قابل
هم تام باشد صور های علمی را از فاعل دریافت کرده ،عالم خواهد شد و ّاال اگر قابلیت ،تام
نباشد در عین تمامیت فاعل ،علمی برای قابل ،تحقق نخواهد یافت .در این مرحله است که هر
قدر قابلیت بیشتر باشد و استعداد دریافت صور های علمی او بیشتر به فعلیت برسد و موانع
بیشتری را رفع و دفع کرده باشد و شرای فراوانتری را فراهم آورده باشد ،علوم بیشتری را از آن
جوهر مجرد مفیض علوم دریافت میدارد.
مراحل تکامل انسان

 )907-914/9به اینگونه که نفس انسان در ابتدا خالی از هر معقولی است و از آنجا که هماننود
هیوالست  -که خالی از هر فعلیتی است  -عقل هیوالنی خوانده میشود .در مرحله بعود ،نفوس
آدمی به تعقل بدیهیا تصوری و تصدیقی دست مییابد ،نام این مرحله عقل بالملکه است .پوس

فلس
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تکامل انسان و رسیدن به این مرتبه با طی ههار مرحله صور میپذیرد (صدرالمتألهین:1919 ،
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از آن استنتاک نظریا از بدیهیا آغاز میشود .نفس را در این مرحله عقول بالفعول مینامنود .در
این مرحله نفس آدمی هنان نیست که بتواند به تمامی معقوال مکتسبهاش احاطه و توجه داشته
باشد.
در ههارمین مرحلوه تکواملی ،نفوس بوه جوایی میرسود کوه احاطوه و توجوه کامول بودون
هیچگونه شاغل مادی به تموامی معقووالتی کوه کسوب کورده خواهود داشوت .نوام ایون مرتبوه
عقل مستفاد است .در این مرحله اسوت کوه نفوس قابلیوت آن را پیودا مویکنود کوه بوا موجوود
مجردی که مخزن همه علووم اسوت نووعی ارتبوا برقورار کنود و بوه انودازه ررفیوت وجوودی
ّ
خووود از آنهووا بهووره بب ورد (همووو )091-094 :1911 ،هووه اینک وه هرهووه وجووود قووویتر شووود،
حود عقول بسوی مجورد توام برسود و عوالمی
احاطه علمیهاش بیشتر میگردد تا آنجوا کوه بوه ّ
عقالنی مضاهی با عوالم عینوی و بلکوه بوه وجهوی افضول و اشور از آن گوردد (هموو:1919 ،
.)979/9
بنووابراین ،از نظوور فالسووفه ،انسووان آن قابلیووت را دارد کووه در سوویر تکوواملی خووویش بووه
درجهای از تجرد نائول شوود کوه بتوانود بوا موجوود مجوردی کوه مخوزن تموامی علووم

اسوت3

ارتبا برقرار کند و از همه علوم وی بهرهمنود گوردد یعنوی عوالم بوه غیوب گوردد .اینو

بعود

از بیووان مبووانی فلسووفی امکووان حصووول علووم غیووب بوورای انسووان ،مووروری موویکنوویم بوور
دیدگاههای سه تن از بزر ترین فالسفه اسالم در این خصود.
نظریه ابنسینا

ابنسینا در تنبیهی با عنوان «اسرار ادیا » به طور ویژه به مس له علوم انسوان بوه اموور غیبوی
پرداخته ،میگوید« :اگر مطلع شدی که عارفی خبر از غیب داد که مطابق واقع بوود و قبول از آن
هم بشار یا انذاری داده بود ،پس تصدیق کن و قبول آن برایت سخت نباشد هه اینکوه هنوین
اموری علل طبیعی شناختهشدهای دارد» (ابنسینا.)941/9 :1919 ،

س س در شانزده فصل( ،اعم از اشاره و تنبیه) به توضیح و تبیین این مطلب و ارائه شواهد و دفوع
فلس
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شبها و استبعادا میپردازد .ابنسینا معتقد است هم دلیل عقلی داریم بر آنکه انسان در حالوت
خواب میتواند به غیب ،فیالجمله ،دسترسی پیدا کند ،و هم دلیل تجربی بنوابراین هویچ موانعی
وجود ندارد که در حال بیداری نیز هنین اتفاقی بیفتد .البته ممکن است موانعی از اطال بر غیوب
پیدا شود ّاما آنها قابل زوالاند .وی دلیل تجربی را دو هیوز میشومارد :تسوامع و تعوار  .خواجوه
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طوسی تسامع را خوابهای فراوان حاوی علم غیبی میداند که دیگران نقل کردهاند و تعوار را
خوابهای راهگشا به غیبی که برای خود انسان پیش آمده است.
اما دلیل عقلی ابنسینا که بوه تصوریح خواجوه طوسوی عوام اسوت و قابلیوت اابوا امکوان
اطال بر امور غیبی را ،هم در خواب و هم در بیداری دارد ،متشکل از دو مقدمه است:
الف .صور جمیع کائنا قبل از تحققشان ،هم به صور کلی و هوم بوه صوور جزئوی،
مرتسم در مبادی عالیه است4.
ب .برای نفس انسان امکان آن وجود دارد که صور موجود در آن مبادی عالیه را ب ذیرد و
منتقش به نقوش موجود در آنها گردد ،ولی مشرو به دو شر  :ی شر وجوودی و
شر عدمی که عبار است از زوال مانع5.
آن حصول استعداد است و ی
و س س ،بعد از تشریح اینکه هگونه حواس راهری و قوای باطنی مزاحم اتصال نفس انسان بوه
مبادی عالیه و عالم اعلی میشوند ،اتصال به عالم اعلی و انتقاش نفس به نقوش موجود در آنجوا
را بعد از تقلیل شواغل و رهایی از قوه متخیله در دو حالت میداند :خوابی که حوواس رواهری را
مشیول سازد بیماریای که قوه متخیله را سست کند.
و در اشاره بعد ،این امر را به حال بیداری تعمیم میدهد« :پس وقتی جوهره نفس آنچنوان قووی
بود که تمامی جوانب متجاذب را در بر گرفت ،بعید نیست که هنین امری در حال بیوداری بورای
وی پدید آید» (همان.)911 :
و در فصل پایانی این بحث دوباره تأکید میکند که:
بر امکان اطال انسان بر امور غیبی فق براهین عقلی قائم نگشته  ...بلکه تجواربی
اتفاو افتاده و بعد از وقو مکرر آنها ،علل و اسباب آنها کنکاش گردیده و این نتوایج
عقلی به دست آمده است  ...اگر من بخواهم جزئیا این بحث را گزارش کنم  -هه
مواردی که خود شاهد بوده و هه مواردی که افراد مورد اطمینوان حکایوت کردنود -
کالم به درازا خواهد کشید و کسی که کوتواهسوخن را تصودیق نکنود بوه راحتوی از
تصدیق مباحث مفصل نیز سر باز میزند (همان.)919 :
فلس
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نظریه سهروردی

سهروردی نیز مطلب را به همین نحو ،اما با اصطالحا خاد خود ،تبیوین کورده اسوت .وی در
االطوال علوی المییبوا »
کتاب حکمةاالشراو در مطلع فصلی با عنوان «بیان سبب االنذارا و ّ
میگوید:
هنگامی کوه اشوتیاال حوواس رواهری انسوان کوم گوردد ،گاهگواهی میتوانود از
مطلوع گوردد و رؤیاهوای
اشتیاال قوه متخیله نیز خالصی یافته و بور اموور غیبوی ّ
مجورد - 6کوه دارای
صادو شاهد این مطلب است .هه اینکه متصور نیست بین نور
ّ
حجم و جرم نیست  -و انوار مدبّر 7فلکی حجوابی باشود بوه جوز اشوتیاال بورازد.

8

حجاب نور اسفهبد 9اشتیاال حواس راهری و حواس باطنی است .پس هور گواه از
حواس راهری خالصی یافت و حس باطنی هم ضعیف گشت نفس خالصی یافتوه
و به انوار اسفهبدی برازد علوی 10مرتب میگردد و بر نقوش کائنوا کوه در بورازد
علوی 11موجود میباشد ،مطلع میشود هه اینکه این انوار ،عالم به جزئیوا کائنوا
و لوازم حرکا آنها میباشند (سهروردی 097-091 :1911 ،و هموو،119-44/1 :1970 ،

.)049-049/1
 .3نظریه صدرالمتألهین

وی نیز بحث علم غیب را در آاار خویش ،هم به صور پراکنده و هم در هند موورد بوه صوور
منسجم و مستقل ،مطر کرده است .صدرا سبب اطال بر امور غیبی در خواب را رکود حوواس و
اتصال نفس به جواهر عقلی یا نفسی و دریافت صوری مناسوب بوا خوود و اهتموام خوود ،از آنهوا
دانسته و سبب آن در عالم بیداری را دو امر میداند:
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 .1قو فطری یا اکتسابی نفس ،به نحوی که هم بتواند نظر به عالم اعلی داشته باشد و
هم به عالم ماده.
 .0انصرا نفس از حواس ،به نحوی که در عین باز بودن هشم و گوش ،نه ببینود و نوه
بشنود.
در یکی از این دو صور است که نفس میتواند به مبوادی عالیوه متصول شوده ،از علووم آنوان
بهرهمند شود (صدرالمتألهین .)979-970 :1949 ،وی بعد از آنکه کمال قوه متخیلوه را مشواهده

عق
علم غیب امامان (ع) رد آینه ل

اشبا مثالی ،دریافت امور غیبی و اخبار جزئی و اطال از حوادث گذشته و آینوده دانسوته ،کموال
قوه عاقله را اتصال به مأل اعلی و مشاهده مالئکه مقرب میداند و میگوید:
وقتی قوه نظری نفس آنقدر صفا یافت که شباهت شدیدی به رو اعظم پیدا کورد ،هور
گاه اراده کند بدون تأ ّمل و تفکر زیاد به او متصل خواهد شد و بدون واسطه تعلویم بشور
علوم لدنیه او را دریافت خواهد کرد  ...بر هنین شخصی نبی یا ولوی اطوالو میگوردد و
این باالترین اقسام معجزه یا کرامت است و ایون از ممکنوا اقلّیوه اسوت (هموو:1911 ،
.)990-991
دلیل دوم

دلیل دیگری که برای اابا امکان علم غیب برای انسان میتووان بودان تمسو

کورد ،قاعوده

معرو «ا ّدل الدلیل علی امکان شیء ،وقوعه» به ضمیمه قاعده مشهور دیگر «حکم االمثال فیما
یجوز و ماال یجوز واحد» است.
قاعده اول مفاد واضحی دارد ،هوه اینکوه اگور اموری ممتنوعالوقوو باشود ،خوواه امتنواعش
بالذا باشد و خواه بوالییر ،در خوارک تحقوق نخواهود یافوت .حوال اگور فورض کوردیم «الوف»
تحقق خوارجی یافوت مسولم اا خوواهیم دانسوت کوه «الوف» نوه امتنوا ذاتوی دارد و نوه امتنوا
غیری ،بلکه امری ممکن است ،هم بوه امکوان ذاتوی و هوم بوه امکوان وقووعی ،و دیگور هویچ
نیازی بوه اسوتدالل و اقاموه حجوت بور امکوانش نخوواهیم داشوت .زیورا خوود وقوو خوارجی،
بیش و پیش از هر استداللی داللت بر امکانش دارد.
و امووا قاعووده دوم ،یعن وی قاعووده حک وماالمثووال ،مفووادش آن اسووت ک وه هوور امووری بوورای
فردی از افوراد یو

نوو ممکون باشود بورای دیگور افوراد آن نوو  ،کوه در اصوطال مثْول یوا

مماال آن نامیده میشود ،ممکون خواهود بوود و هور اموری کوه بورای فوردی از افوراد آن نوو
ممتنع باشد برای همه افراد آن ،ممتنع خواهد بود.
حووال بووا توجووه بووه ای ون دو قاعووده مشووهور بووه بحووث امک وان علووم غی وب بوورای انسووان
بر اساس قاعده اول اگر در موردی اابوت شود کوه بورای فورد یوا افورادی از انسوانها علوم
به امور غیبوی محقوق شوده اسوت معلووم میشوود تحقوق علوم غیوب بورای او امکوان داشوته
است ،هه اینکه اگور ممتنوع بوود ،واقوع نمیشود .و بور اسواس قاعوده دوم ،تح ّقوق علوم غیوب
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برای همه افراد انسان ممکن خواهد بود ،هوه اینکوه هموه افوراد انسوان تحوت یو

نوو واقوع

شده و همه م ْثول هوم هسوتند ،پوس حوال کوه تحقوق علوم بوه اموور غیبوی بورای فوردی یوا
افرادی اابت شده ،امکانش برای همه افراد انسان اابت خواهد شد.
پس در این استدالل ،کافی اسوت حتوی یو

موورد را ،کوه در آن قطعو اا علوم غیوب بورای

فردی از انسانها تحقق پیدا کرده اسوت ،نشوان دهویم توا امکوانش بورای هموه اابوا گوردد
و البته هنوین کواری بسویار سوهل اسوت ،هوه اینکوه مووارد اطوال اولیوای خودا و انسوانهای
تعالییافته و حتی بعض اا افراد عادی بر حووادث گذشوته یوا آینوده – کوه بعودها محقوق شوده -
و یا اطال بور افکوار و نیوا انسوانها ،آنقودر در توذکرهها و شور حوال بزرگوان نقول شوده
است که قابل احصا نیست و از حد توواتر بسویار فراتور رفتوه اسوت حتوی نسوبت بوه معاصوران
نیز ،قضوایای نقولشوده از افوراد مختلوف بوه قودری در ایون مسو له فوراوان اسوت کوه بورای
انسان قطع و یقین حاصل میشود.
ال گزارش
سخن ابنسینا را مبنی بر وقو مکرر هنین امری برای خودش و دیگران قب ا
کردیم .سهروردی نیز پس از اابا علم غیب برای انسان و بیان راههای مختلف حصول آن،
میفرماید« :ما از این قبیل ،عجایبی مشاهده نمودهایم» (سهروردی.)119/1 :1970 ،

و در جای دیگر تعبیری فراتور از ایون دارد« :و اموا کسوی کوه نوه رؤیاهوای صوادقی دیوده
است و نه انذار صحیحی (علم ،غیبوی کوه مطوابق واقوع باشود) پوس او موردهای بویش نیسوت
که نه اهلیت برای حکمت دارد و نه صالحیت برای همصحبتی» (همان.)941/1 :
البتووه مووا نمیخووواهیم صوورف اا بووه ای ون نقوولقووولهووا اسووتناد کن ویم ،بلکووه بوورای اابووا
دستیابی انسان به علم غیب به هند مورد از قرآن کریم بسنده میکنیم.
الف .آیا شصت تا هشتاد و دو سوره کهف ،که بندهای از بندگان خداوند را معرفی میکنود کوه
مورد رحمت االهی قرار گرفته و بهرهمند از علم لدنی شوده و از ضومایر اشوخاد و حووادث
آینده باخبر است و دستورهای االهی را دریافت و اجرا میکند.
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در این آیوا  ،جریوان مأموریوت حضور موسوی ( ) بورای مالقوا بوا ایون بنوده عوالم و
فراگیوری علووومش بیوان شووده اسووت .ایون جریوان شووامل سووه اتفوواو اسووت کوه آن عووالم بووه
استناد علوم غیبوی کوه از آن بهرهمنود بوود و نیوز دسوتور پروردگوار ،کارهوایی کورد کوه موورد
اعتراض حضر موسوی ( ) قورار گرفوت .آنهوا عبوار بودنود از :شکسوتن کشوتی بوه نحووی

عق
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ک وه در معوورض غوورو شوودن قوورار میگرفووت کشووتن ی و

نوجوووان بوودون آنک وه او مرتک وب

جنایتی شده باشود کوه جوزایش قتول اسوت درسوت کوردن دیوارهوای در حوال خوراب شودن
بدون گرفتن مزد با اینکه اهل آن روستا از میهمان کردن آن دو امتنا کرده بودند.
بعد از اعتراض سوم و به پایان رسیدن مهلت مصاحبت ،آن عالم ،حضر موسوی ( ) را از علّوت
آن سه عمل خویش با ذکر بعضی از علوم غیبی خود همانند وجود گنج متعلق به یتیموان در زیور
دیوار ،کافر شدن آن نوجوان در آینده ،و تولد فرزندی صالح بعد از آن ،آگاه فرمود.
ب .در سوره آلعمران بعد از نقل جریان حضر مریم (س) و خلقت حضر عیسی ( ) خداونود
متعال معجزاتی برای آن حضر از زبان خودش بیان میدارد ،همانند خلق پرندگان و شوفای
بیماران و زنده کردن مردگان و آنگاه در عداد معجزا  ،اخبار از غیب را بیان داشته ،میفرماید:
«و من شما را از آنچه میخورید و آنچوه در خانوههایتان ذخیوره مویکنیود بواخبر مویکونم»
(آلعمران.)94 :
نتیجهگیری

آنچه از بحثهای گذشته تا بدینجا به دست میآید روشنکننده دو مطلب است:
الف .انسان در عین محدودیتهای مختلف بعضی از قوای ادراکوی خوویش تووان آن را دارد کوه
تجرد تام برسد و حجابهای زمان و مکوان و مواده را کنوار
آنقدر تکامل پیدا کند که به حد ّ
بزند و آنگاه که فرازمان و فرامکان و فراماده شد ،به مخزن تمامی علوم دست یافته و بوین او
و معلوما موجود در او – که تمامی صور علمی عالَم وجود از گذشته و حال و آینده اسوت –
هیچ حاجب و مانعی وجود نخواهد داشت .پس دستیابی به علم غیب برای انسان امکان دارد.
ب .و فراتر از امکان این است که آگاهی از غیب برای بعضی از انسانها واقع هم شده و آن امور
ممکن ،لباس تحقق هم بر تن کرده است.
بنابراین ،توصیف علم غیب به اینکه امری فرابشری است و آن را به همراه هنود خصیصوه دیگور
منکران علم غیب ائمه اطهار ( ) دیده میشود ،صحیح نبووده و بوه نظور میرسود بیشوتر بورای
فضاسازی ذهن مخاطبان بوده تا پذیرش نفی علم غیب برایشان آسانتر شوده و از سونگینی بوار
استدالل از دوش منکران بکاهد.
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البته واضح است که علم غیب امر ناهیزی هم نیست که هر کس را توانایی دستیابی بدان
باشد ،بلکه همچنانکه گفته شد ،شرای خاصی دارد و درجا و مراتب مختلفی ،و مراتب باالی
تجرد تام و فعلیت محض رسیدهاند و جزء اوحدی
آن اختصاد به انسانهای کاملی دارد که به ّ
از مردماناند ،و به تعبیر صدرالمتألهین از ممکنا اقلّیه است (صدرالمتألهین.)990 :1911 ،
دالیل عقلی بر علم غیب امامان (ع)

«علم غیب» را میتوان از وا گان مشترک در میان دانشمندان شویعه دانسوت کوه در دو معنوای
ال متضاد به کار میرود که یکی اختصاد به ذا احدیت داشته و دیگوری بوه مخلوقوا
کام ا

13.

آنکه مختا به خداوند سبحان است علم ذاتی استقاللی است ،و آنکه مختا مخلوقوا اسوت،
علمی است که عین ذا عالم نبوده و از آن او هم نیست ،بلکه علمی َع َرضوی اسوت و موهووب،
که از ناحیه خداوند متعال افاضه شده است .بدیهی است که علم غیب مورد بحوث بورای اماموان
معصوم ( ) ،از نو دوم بوده و هیچی

از دانشمندان شیعه ،علمی از نو اول را برای احدی غیور

از خدای سبحان اابت نمیدانند .بنابراین ،در اابا هنین علم غیبی برای امامان ( ) ،هویچگونوه
شائبه غلو و شرک و اابا صفا فرابشری وجود نخواهد داشت.
در مورد علم امامان ( ) ،قدر متیقنی که هیچگونه تردیدی از هیچ عالم شیعی صور نگرفته
است ،علم به احکام کلی شرعی و موضوعا کلی آنهاست .اختال در این است که علم آنان
حصولی است یا حضوری؟ فعلی (بالفعل) است یا اشائی و ارادی؟ و به تمامی رخدادهای عالم،
اعم از کلی و جزئی ،گذشته و حال و آینده ،تعلق گرفته است یا هنین عمومیتی ندارد؟ بنابراین،
مهمترین ویژگیهای مورد مناقشه عبار اند از :عمومیت علم ،فعلی بودن و حضوری بودن آن.
دلیل اول

این دلیل ،دلیل عقلی مرکب است که براهین عقلی ،عهودهدار اابوا مقدموه اول آن ،و روایوا ،
متکفل اابا مقدمه دوم آن هستند .صور استدالل هنین است:
فلس
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 .1صادر اول از حقتعالی ،جوهر مجرد تام بسیطی است که دارای تمامی کماال
وجودی است و اشر ممکنا بوده و واسطه ایصال فیض االهی بر موجودا مادون
و محی بر آنان است.

عق
علم غیب امامان (ع) رد آینه ل

 .0نخستین مخلوو خداوند متعال و واسطه بین او و مخلوقا دیگر ،وجود مقدس پیامبر
گرامی اسالم (د) و ائمه اطهار ( ) هستند که از آنان تعبیر به عقل و نور هم شده
است.
 نتیجه :پیامبر اعظم (د) و ائمه اطهار ( ) ،مجورد توام بووده ،واجود تموامی کمواالوجودی ،و اشر همه ممکنا  ،و واسطه ایصال فیض االهی بر همگی هسوتند و از
آنجا که در جایگاه علیت برای جمیع ماسویا ل ّ تعالی قرار دارند و علّت ،احاط ٔه توام و
تمام بر همه جوانب معلول خود دارد ،پس آنان بر جمیع جوانب همه ممکنا از صودر
تا ساقه ،احاطه داشته ،هیچ جهتی از جها وجودی آنها بور آن انووار مقودس مخفوی
نیست.
اثبات مقدمه اول

فالسفه با براهین متعدد ،از جمله از طریق قاعده الواحد و نیز قاعده امکان اشر اابوا کردهانود
که آنچه بالواسطه از خداوند متعال صادر شده ،ی

موجود بیش نیسوت ،و آن موجوود ،جووهری

است مجرد تام ،هم از حیث ذا و هم از حیث فعل ،که هیچ نحووه ،قووه و اسوتعدادی در او راه
ندارد و فعلیت محضه است ،و در عین وحد و بساطت جامع جمیع کمواال موجوودا موادون
خود است بدون آنکه حدود و نقایا آنان را داشته باشد.
صدرالمتألهین در این زمینه میگوید:
عقل ،تمامی اشیا بعد از خود میباشد ،آن هم به کیفیتی اشر و الطف .پوس وقتوی
میگویی «عقل» ،گویا که گفتهای «همه عالم» .پوس حیثیوت صودور او میوایر بوا
حیثیت صدور نظام جملی نیست ،مگر به اعتبار اجمال و تفصیل و دانسوته شود کوه
مفصل است بالحقیقوه و غیور اوسوت باالعتبوار (صودرالمتوألهین:1919 ،
مجمل عین ّ
.)004/7

سبزواری بعد از آنکه «العقل کول االشویا» را «کثور در وحود » دانسوته ،آن را هنوین تعلیول
میکند:
است در مراتب باال وجود دارد ،و هرهه در مراتب باال اسوت ،در مراتوب بواالتر هوم

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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هست تا آنکه به باالترین مراتب میرسود و در تیییورا اسوتکمالی طوولی ،خلوع و
لبس نبوده ،بلکه لبس بعد اللبس است (همان ،004 :پاورقی).

بعضی از ویژگیهای حقیقت صادر اول ،هنین است:
 .1وحد (صدرالمتألهین 019 :1919 ،به بعد).
 .0بساطت (همان 091 :به بعد).
 .9اشرفیت از همه موجودا (همان 041 :به بعد).
 .9فعلیت محضه بودن و واسطه افاضه وجود و خیر دائم بین حقتعالی و عالم خلق بودن
(همان.)010 :
 .4نزدی ترین اشیا به حقتعالی بودن ،جوهر عقلی قدسی بسیطی که از هر گونوه عودم
خارجی و قوه استعدادی مبّراست و بینیاز و در ذا و فعلش و از غیور ُمبود و قیووم
خویش است (همان.)019-010 :
مفصلی درباره مبانی فلسفی این نظریه ،بیش از ده برهوان عقلوی بور آن اقاموه
وی پس از بحث ّ
میکند .این خصوصیا صادر اول ،مورد توافق تمامی مکاتب فلسفی اسالم ،یعنی مشاء ،اشراو و
حکمت متعالیه ،است.
صدرالمتألهین ،براهینی را بر این مطلب از ابنسینا ،در کتب مختلفش همانند اشارا  ،شفا و

تعلیقا  ،و نیز از سهروردی ،از همه کتابهای مفصلّش ،مثل حکمةاالشراو ،مطارحا
تلویحا  ،و نیز از کتابهای مختصرش ،همانند الوا عمادیه و هیاکل نوریه ،نقل میکند که ما
و

به جهت اختصار از پرداختن به آنها صر نظر

میکنیم14.

حال کافی است تا از طریقوی ،مصوداو صوادر اول را اابوا کنویم توا خوود بوه خوود ،علوم
حضوری فعلی (بالفعل) وی بوه هموه ممکنوا و هموه جوانوب وجوودی آنهوا اابوت شوود هوه
اینکووه علووم علّووت بووه معلوووال خووویش ،علموی فعلوی و حضوووری اسووت .اابووا ایون اموور را
مقدمه دوم به عهده دارد.
اثبات مقدمه دوم
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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در این مقدمه ،مصداو مقدمه اول ،از طریق روایا تعیین میشود .این مطلب ،از هندین دسته از
روایا قابل استفاده است:

عق
علم غیب امامان (ع) رد آینه ل

 .1آن دسته از روایا که با صراحت تعیین میکنند که نخستین مخلوو نور پیامبر اعظم
( ) و اهلبیت عصمت و طهار ( ) بوده است (بورای نمونوه :شوی صودوو:1944 ،
محدث متضلّع و
 049/1مجلسی .)17/04 :1919 ،این روایا به قدری فراواناند که ّ
خبیری ،همچون عالمه مجلسی ،آنها را متواتر میداند (مجلسی.)119/1 :1919 ،
 .0روایاتی که نخستین مخلوو را نور پیامبر اکرم (د) میدانند (برای نمونوه ،مجلسوی،
 )47/1 :1919به ضمیمه این مطلب کوه در بحثهوای اماموت و خصوصو اا ذیول آیوه
مباهله اابا شده که پیامبر اکرم (د) ،علی ( ) و سایر ائمه ( ) حقیقتی واحد دارند.
 .9روایاتی که پیامبر گرامی اسالم (د) و ائمه اطهار ( ) را اشر مخلوقا و و نه تنهوا
اشر مردمان و و اقرب ممکنا به حقتعالی معرفوی میکنود (بورای نمونوه ،قموی،
 )11/1 :1919و نیز روایاتی که همین اوصا را فق برای پیامبر گرامی اسالم (د)
اابت میکند (برای نمونه ،مجلسی ،)091/4 :1919 ،به ضمیمه وحد حقیقت پیوامبر
(د) و اوصیایش ( ) که بدان اشاره شد.
روایا معراک نیز ،که مورد اتفاو فریقین است ،و اینکه پیامبر (د) به جایی رسویدند کوه دیگور
جبرئیل را امکان همراهی ایشان نبود و جبرئیل عرض کرد به جایی قدم نهادهای که تاکنون هیچ
پیامبر و فرشتهای در آنجا قدم ننهاده است ،در این راستا قابل ارزیابی است.

فلس
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 .9روایاتی که پیامبر اکرم (د) و اهل بیت ( ) را علّت غایی ایجاد عالَم میدانند (بورای
نمونه ،صدوو.)4/1 :1914 ،
 .4روایاتی که این بزرگواران را واسطه در ایجاد ماسویا ل ّ میدانند.
 .1روایاتی که آنان را واسطه ایصال فیوضا االهی ،اعم از ارزاو مادی و معنوی و علوم
و معار به خالیق ،حتی به مالئکه و انبیا ( ) میشمرند (از جمله زیار جامعه).
 .7روایاتی که ائمه ( ) را افضل از همه انبیوا و مرسولین ،حتوی از انبیوای اولوواالعزم ( )
میدانند (برای نمونه ،بحرانی.)911 :1971 ،
 .1روای وا دال بوور اینکووه انبی وای سوولف ،حت وی انبی وای اولووواالعزم ( ) ،در مشووکال و
گرفتاریهای مهم و سرنوشتساز ،به مقام معنوی این بزرگواران متوسل میشدهاند.
 .4روایاتی که فعلیت تامه و مجرد تام بودن آنها و بینیازی از ابزارهای مادی در افعوال و
ادراکا را ،یعنی عقل محض بودن آنها را ولو در حال صباو بیان میکننود .هماننود
روایا غیر قابل احصا در مورد کراما آنان ،روایاتی که خواب و بیوداری و زنودگی و
مر را برای آنان یکسان میداند ،روایا دال بر اینکه آنهوا موابین مشورو و میورب
عالم را میبینند (برای نمونه ،طبری آملی.)014-011 :1919 ،
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این هند دسته از روایا و همچنین دستههای دیگری که با تتبع و دقت بیشتر در انبووه روایوا
فضائل و مناقب قابل دستیابی است و به مراتب بیشوتر از حود توواتر اسوت (و حتوی بعضوی از
حد تواترند) همگی به وضو داللت دارنود بور
حد نفسه و با قطع نظر از بقیه نیز در ّ
دستهها ،فی ّ
آنکه حقیقت ملکوتی پیامبر اعظم (د) و اهل بیت عصومت و طهوار ( ) مصوداو صوادر اول
هستند .برخی از روایا  ،همانند دو دسته اول و دوم ،با صراحت این مطلب را بیان داشته و برخی
دیگر صفا و ویژگیهای صادر اول را در آنان منحصر کرده

است15.

و نتیجه انضمام این دو مقدموه آن اسوت کوه ائموه اطهوار ( ) واجود علوم حضووری فعلوی
(بالفعل) به همه ممکنا و همه جوانب وجودی آنان هستند.
در پایان جا دارد سخنان عالمه مجلسی (ره) را نقل کنیم که با وجود آنکه خود ،وجود عقول
و به معنای فلسفی و را ن ذیرفته ،اما اعترا
کردهاند ،همان صفاتی است که روایا

میکند که صفاتی که فالسفه برای آنها ذکر

برای پیامبر اکرم (د) و امامان معصوم ( ) ،بیان

داشتهاند:
بدان که اکثر صفاتی که فالسفه برای عقول اابا کردهاند ،برای اروا پیوامبر (د)
و ائمه ( ) به وجهی دیگر در اخبار متواتره اابت گشته است ،زیورا کوه آنهوا قودم را
برای عقل اابت کردهاند و در روایا متواتره تقودم در خلقوت بورای اروا آنوان ،بور
جمیع مخلوقا و یا بر سایر موجودا روحانی اابت شده ،و نیز آنها توس در ایجواد
و یا شر تأایر بودن را برای عقول اابت کردهاند ،و در اخبار هم علوت غوایی بوودن
آنها برای همه مخلوقا وارد شده ،و نیز اابت کردهاند که عقول وسائ افاضه علووم
و معار بر نفوس و اروا اند ،و در اخبار نیز اابت گشته که هموه علووم و حقوایق و
معار به توس پیامبر اکرم (د) و امامان ( ) بر سایر خلق ،حتوی مالئکوه و انبیوا
( ) ،افاضه میگردد .و حاصل آنکه با اخبار مستفیضه اابت شده که آنها وسائل بوین
خلق و حقاند در افاضه جمیع رحمتها و همه علوم و کماال بر تمامی مخلوقوا .
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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 ...و با این تحقیق میشود بین روایا «اول خلق ا ل ّ نووری» و «اول موا خلوق ا ل ّ
العقل» و «اول ما خلق ا ل ّ النوور»  -در صوور صوحت اسانیدشوان  -جموع کورد
(مجلسی119/1 :1919 ،و.)114

عق
علم غیب امامان (ع) رد آینه ل

دلیل دوم

گفته شد که تحقق علم در ممکنا مجرده همانند تحقق سایر امور در آنها نیازمند دو هیز است:
حد تموام برسود تحقوق علوم بورای قابول،
فاعل و قابل .اگر فاعل تام بوده و قابلیت قابل نیز به ّ
نیازمند هیچ هیز دیگری نخواهد بود ،هه اینکه در مجردا دیگر صحبتی از علل مادی و صوری
و تحقق شرای خاد و وضع مخصود و  ...نیست.
و نیز بیان شد کوه فاعول علوم ،یعنوی آنکوه علوم را اضوافه مویکنود ،موجوودی اسوت کوه
خووود از مجووردا تووام بوووده و مخووزن تمووامی علوووم و حقووایق عووالم اسووت .بنووابراین ،از ناحیوه
فاعل ،هیچگونه نقصی و حالت منتظورهای وجوود نودارد .و در ناحیوه قابول نیوز ،بیوان شود کوه
انسووان اسووتعداد و توانووایی آن را دارد کووه در سوویر تکوواملی خووویش آنقوودر بوواال رود کووه از
حصووارهای موواده و زمووان و مکووان فراتوور رفتووه و ایون پردههووای حجواب را بووردرد و بووه عووالم
مجردا پا نهد و به تجرد تام دسوت یابود ،بوه ایون معنوا کوه عوالوه بور تجورد از حیوث ذا ،
که از اول واجد آن بود بوه مرتبوه تجورد از حیوث فعول هوم نائول شوود و دیگور بورای انجوام
افعووالش ،نی وازی بووه آال و ادوا مووادی و فووراهم آموودن شوورای خوواد و وضووع وی وژه و ...
بالهمووة و یحف و
نداشووته باشوود ،بلکووه بنووا بووه گفتووه بزرگووان اهوول معرفووت مصووداو« :یفعوول ّ
بالهمة» شود .در ایون حوال اسوت کوه وی مسوتعد دریافوت علووم و معوار و حقوایق موجوود
ّ
در معطی علم شده و به مقدار سعه وجودی خویش از آنها بهرهمند میشود.
با توجه به این مقدمه ،بورای اابوا علوم غیوب اماموان ( ) ،کوافی اسوت اابوت کنویم کوه
آن بزرگووواران بووه مرتبو ٔه تجوورد تووام رسویدهاند هووون فاعلیوت فاعوول کووه علویالفوورض تمووام
است .فق باید تمامیت قابلیوت قابول را اابوا کورد .بورای اابوا ایون مطلوب دو راه بوه نظور
میرسوود :یک وی از راه عصوومت آنهووا و دیگووری از راه اقوورار و اذعووان بزرگووان اعصووار مختلووف،
اعم از علما ،عرفا و ز ّهاد.
الف .اثبات کمال از راه عصمت

رذیلت نفسانی و خطا و سهو و نسیان ،معصوم است و بر این مطلب ،هم ،دلیل عقلی اقامه شده،
هم دلیل نقلی .تقریب اا در تمامی کتب کالمی در بحث اماموت ،دلیول عقلوی بور وجووب عصومت

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

به اعتقاد شیعه امامیه« ،امام» ( ) که جانشین پیامبر اکرم (د) است ،از هر گونه گنواه عملوی و

«امام» اقامه شده است و به همین جهت هم ،به اعتقاد شیعیان ،نصوب «اموام» فقو در اختیوار
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خداوند متعال است و مردم هیچگونه اختیار و بهرهای از انتخاب «امام» ندارند هوه اینکوه شور
امامت ،که عصمت است ،امری است که بر مردمان مخفی است و فق خداست که میدانود هوه
کسی واجد این شر و حائز این مرتبه از کمال علمی و عملی است .و نیز عالوه بر دلیول عقلوی
بر وجوب عصمت «امام» ،ادله نقلی هم بر دو موضو داللت دارد:
الف .وجوب عصمت «امام» ،که این نو ادله در واقع ارشاد به همان حکم عقلاند.
ب .تحقق عصمت در مصادیق «امام» ،که همان امامان دوازدهگانه شیعه امامیهاند.
بنابراین ،عصمت امامان ( ) ،امری است که نزد همه علمای شیعه مسلم اسوت گرهوه در ناحیوه
سعه و ضیق دائره عصمت از سهو و نسیان ،اندک اختالفی هست.
عصمت یکوی از بواالترین مراتوب کموال انسوانی اسوت .مرتبوهای واال از ایموان و ایقوان و
شهود حضر حوق ،کوه صواحب آن ،بودون آنکوه راد و موانعی خوارجی وجوود داشوته باشود،
در هیچ ی

از احووال و ادوار زنودگیاش ،نوه سوهو اا و نوه عمود اا ،مرتکوب معصویت حوقتعوالی

نمیشوود و در ناحیوه قووای ادراکوی نیوز هویچگونوه تخطوی از واقعیوت بورایش رد نمیدهود.
این مرتبوه از کموال ،مطلقو اا دسوتنیافتنی اسوت و اموری اسوت موهووب و نوه اکتسوابی و از
جانب خدای متعال به بندگان خاد و برگزیدهاش.
هویچ دلیلوی بوور اینکووه هنوین مرتبووه و مقووامی بووه کسووانی غیور از انبیوا ( ) و اوصیائشووان
( ) و طائفهای از مالئکه ،داده شوده باشود وجوود نودارد .هویچیو

از ّعبواد و ز ّهواد و اصوحاب

ادعوای دسوتیوابی بوه هنوین مقوامی را نکردهانود.
ریاضا شرعی و حتی کامالن از عرفا نیوز ّ
نهایت هیوزی کوه گفتهانود آن اسوت کوه ایون امکوان وجوود دارد کوه انسوان در انتهوای سویر
اسووتکمالی خووویش بووا لطووف و عنایوت االهوی بووه قسوومتی از عصوومت ،دسووت یابوود و آن هووم
عصمت از گناه عمدی اسوت و نوه سوهوی و نوه عصومت از خطوا و سوهو و نسویان .بوا توجوه
بووه ای ون توض ویحا انوودک ،روشوون میشووود کووه صوواحب مقووام عصوومت بووه درجووا بوواالی
کمووال ،کووه تجوورد تووام اسووت ،نائوول شووده اسووت .بنووابراین ،هوور دو مقدمووه تحقووق یافتهانوود:
تمامی وت فاعوول علووم ،و تمامی وت قابوول علووم آن و بووا تمامی وت هوور دو مقدمووه ،علووم شووخا
فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

100

معصوم به امور غیبی اابت میشود.
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علم غیب امامان (ع) رد آینه ل

ب .اثبات کمال از راه اعتراف بزرگان اعصار مختلف

از نخستین سالهای بعثت پیامبر اکرم (د) ،افرادی از صحابه ،تحت تربیت معنووی آن بزرگووار
قرار گرفته ،پلههای تکامل را به سرعت طی کردند و به مراحل باالی کماال انسوانی و فضوائل
نفسانی نائل آمدند .باب مکاشفا برای برخی از آنان باز شده و پردههوای حجواب کنوار رفتوه و
اموری از حوادث گذشته و آینده را مشاهده کردند و از حقایق عوالم دیگر باخبر شدند.
المبشورا » از ابوواب علوومی کوه بور آنوان مفتوو شوده
پیامبر اکرم هم با پرسوش «ایون
ّ
بود ،پورس و جوو مویکردنود ،و سو س آنوان را موورد تفقود و تشوویق قورار میدادنود .یکوی از
معرو ترین اینگونه جریانهوا ،داسوتان مکاشوفه زیود بون حاراوه و دیودن بهشوت و جهونم و
تونعم اهول آن و عوذابهوای جهونم و معوذب شودن اهول آن اسوت کوه
نعمتهای بهشوت و ّ
پی وامبر اکوورم (د) بعوود از شوونیدن احوووال وی ،او را بووا اموور «فاابووت» بووه ادامووه ای ون س ویر
معنوی و ابا در آن تشویق و تحریض فرمودند.
اف ورادی برجسووته در امووور معنوووی و فضووایل انسووانی ،هماننوود سوولمان و ابوووذر و مقووداد و
میثم و حذیفوه و حجور  ...در میوان صوحابه بودنود کوه از علووم غیبوی فوراوان و علوم منایوا و
بالیووا و  ...بهوورهمنوود بودنوود (بوورای نمونووه نوو  :.طبرسووی 191/1 :1919 ،خصوویبی:1914 ،
 199-190بحرانی.)014/1 :1919 ،
ایون سویر تکاموول معنوووی بعوود از رحلووت پیوامبر اکوورم (د) نیوز ادامووه یافووت .بسویاری از
همووان صووحابه ،در زمووان عل وی ( ) و برخ وی دیگوور از امامووان ( ) حضووور داشووتند و پووس از
آنان در اعصار دیگر امامان ( ) نیوز ،افورادی بودنود کوه قودم راسو و راسوتین در ایون مضومار
نهاده ،به درجا باالی کماال نفسوانی نائول شوده بودنود .ایون جریوان در عصور غیبوت هوم
اداموه داشوته و تواکنون نیوز اداموه دارد .موا هویچ دورهای را نموییوابیم کوه از افوراد وارسووته و
پیوسووته بووه حقووی هماننوود ابوون فهوود حلووی ،سووید بوون طوواووس ،سووید مهوودی بحرالعلوووم،
مالحسینقلی همدانی ،سید احمود کربالیوی ،سوید جموالالودین گل ایگوانی ،سوید علوی قاضوی،

یگانه عصر خویش که امام معصوم ( ) است.
آنچه مهم است آن است کوه هنوین انسوانهای واالیوی ،کوه بسویاری از آنوان بوه اعتورا
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عالمووه طباطبووایی و آیووتا ل ّ بهجووت خووالی باشوود .هنووین شخصوویتهووایی گرهووه در هوور
عصری انگشتشمارند ،اما به هر حال وجوود دارنود ،توا آیتوی باشوند بور دردانوه عوالم امکوان و

معاصران و غیرمعاصرانشان به بواالترین درجوا کموال و تجورد توام دسوت یافتهانود ،نوه تنهوا
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خووود را از نظوور فضووایل و مناقووب و کموواال نفسووانی بوواالتر از امامووان عصوور خووویش
نمیدیدند ،بلکه حتی خوود را هومطوراز آنوان هوم نمیپنداشوتند و خوود معتور بودنود کوه در
این میدان ،به گرد آنان هم نمیرسند.
در ای ون می وان ،وضووع علمووا ،عرفووا و ز ّهوواد ش ویعه مشووخا و معلوووم اسووت .آنووان خووود را
شوواگردی حقی ور در مکتووب اهوول بی وت ( ) و ری وزهخوارخوووان گسووترده معووار االه وی آنووان
میداننود و معتقدنوود هوور کووس ،هرهووه از علوووم بوواطنی و معووار االهوی و حقووایق غیبووی کووه
کسب کرده باشد ،رشحهای از رشحا فضایل و مناقب و معار آنان است.
و البته این امر اختصاد بوه شویعه نودارد .بزرگوان اهول بواطن از اهول تسونن کوه در ااور
ریاضا و سویر و سولوک ،بوه مقامواتی از کموال دسوت یافتهانود نیوز معتور بوه ایون امرنود.
کمتر فرقهای در صوفیان و هوه سونی و هوه شویعه و یافوت میشوود کوه سلسوله خوود را بوه
اهل بیت عصمت و طهار ( ) نرساند .آنهوا فرقوه خوود را یوا بوه علوی ( ) منسووب میکننود
یا از طریق معرو کرخی به امام رضا ( ).
البته گهگاه ،بعضی از سر عووامفریبوی یوا عنواد و دشومنی یوا اغوراض دیگور ،برناموههوایی
بوورای تخریوب شخصویت امامووان معاصوور خووویش و کتمووان فضووایل و مناقووب آنووان بووه اجوورا
نهادند که تا حدودی هوم موفوق بودنود اموا گذشوت زموان پردههوای کینوه و عوداو را کنوار
زد و خورشید فروزان اهل بیوت ( ) آشوکار و آشوکارتر شود ،بوه طووری کوه حتوی دشومنترین
دشمنان آنان هوم در موواردی مجبوور بوه اعتورا بوه سورآمد بوودن اماموان ( ) در فضوایل و
مناقب میشودند .جریانهوایی کوه از برخوی خلفوای االاوه و از معاویوه نسوبت بوه علوی ( ) و
از خلفای دیگر نسبت به اماموان معاصرشوان و از بعضوی عبّواد و ز ّهوادی کوه مودعی مقامواتی
بودند و همانند سفیان اوری در برابر امام صادو ( ) و نقل شده ،شاهد این مدعاست.
و مهمتر از آن ،اینکوه پوس از حودود یو

قورن منوع تودوین حودیث ،مخصوصو اا احادیوث

موورتب بووا فضووایل و مناقووب اهوول بی وت ( ) ،و در همووان حووال تشووویق و تحووریض جوواعالن
حدیث به جعل حودیث در موذّمت اهول بیوت ( ) و نقول فضوایل و مناقوب سواختگی در موورد
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مخالفانشووان ،کتووب حوودیث و سویره و توواری نوشووتهشووده بووه دسووت مؤلفووان اهوول تسوونن پوور
اسووت از احادی وث مناقووب اهوول بی وت عصوومت و طهووار ( ) .و اینهووا همووه نشوواندهنده آن
اسووت کووه سوورآمد بووودن آن بزرگووواران در فضووایل و کموواال علم وی و عمل وی و روواهری و
باطنی امری مسلّم و مقبول ،حتی نزد مخالفان آنان ،بوده است.
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دلیل سوم

بر حسب اعتقادا شیعه ،امام باید کاملترین شخا موجود در زمان خود باشد ،بوه نحووی کوه
هیچ فردی در هیچ صفتی از صفا کمال همانند علم ،قدر  ،شجاعت ،سخاو  ،قرب به خداوند
و  ...نه تنها برتری بر امام نداشته ،بلکه مساوی نیز نباشد هوه اینکوه در صوور اول الزموهاش
ال قبیح است و مطابق اعتقادا عدلیوه (معتزلوه و شویعه)
تقدیم مفضول بر فاضل است و این عق ا
صدور فعل قبیح از خداوند متعال ممتنع است ،و در صور دوم الزمهاش ترجیح بال مرجح اسوت
که به ترجح بال مرجح که خود محال عقلی است برمیگردد و از آنجایی که خداوند ،نصب اموام
را خود عهدهدار است محال است کسی را نصب کند که از نظور علوم (کیفیوت و کمیوت علوم)،
شخا برتر یا مساوی با وی وجود داشته باشد.
حال با توجه به این دلیول بوه میوان اموت مویرویم .آنچوه از توورو صوفحا کتوب تواری
و سیر و روایوا وارده و آاوار منقولوه در شور احووال صوحابه علوی ( ) و نیوز اصوحاب سوایر
ائمه ( ) و نیز علما ،صولحا و عرفوا ،از ابتودای تواری اسوالم توا کنوون ،بوه دسوت میآیود ،آن
است کوه در هور عصوری بزرگوانی بودهانود کوه مقاموا قورب الویا ل ّ را بوه حسوب اسوتعداد
خود طی کرده ،به مراتبوی از کموال رسویدهاند کوه اشورا بور ضومایر افوراد و حواال درونوی
آنها داشته و مطلع از اخبار غیبی و حوادث گذشته و آینده بودهاند.
اینگونه اخبار در مورد صواحبان علوم غیوب بوه قودری فوراوان اسوت کوه فووو حود توواتر
است و جای هیچگونه شو

و شوبههای را بواقی نمیگوذارد (در پوینوشوتهوای قبول هنودین

نمونه را نقل کردیم) .حال که در میوان اموت هنوین افورادی بووده و هسوتند کوه هور گواه اراده
کنند بر احوال و اخبوار و حووادث غیبوی مطلوع میشووند آیوا ممکون اسوت اموام هنوین امتوی
خووود دارای ایون فضویلت و بلکووه مراتووب بوواالتر آن نباشوود؟ و اگوور فوورض کنویم ،امووام هنوین
امتی عالم بوه غیوب نیسوت آیوا قائول بوه جوواز تقودیم مفضوول بور فاضول نشودهایم و اموری
قبیح را به خداوند نسبت ندادهایم (که صدورش از حکیم علیاالطالو مستحیل است)؟
و اگوور کم وی کوتوواه آمووده ،فوورض کن ویم امووام هن وین امت وی هووم ،هماننوود بعض وی از افووراد

بنابراین ،عقل حکم میکند کوه خداونود حکویم ،کوه خوود نصوبکننوده اماموان ( ) ،یعنوی
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امووتش و در حوود آنووان (کمو اا و کیفواا) ،علووم غیوب دارد آیوا قائوول بووه تحقووق امووری کووه عقو ا
ممتنع است یعنی ترجیح بال مرجح نشدهایم؟ مسلم اا هنین است.
جانشینان پیامبر (د) ،اسوت ،کسوی را بوه هنوین مقوامی نصوب کنود کوه اگور اموتش هنگوام
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اراده ،عووالم بووه غیوب میشوووند و نووه قبوول از آن ،او همیشووه ،بالفعوول عووالم بووه غیوب باشوود و
اگر امتش بور بعضوی از ضومایر و احووال درونوی افوراد اشورا دارنود ،او بور تموامی ضومایر و
احوال باطنی مشر باشد و اگر اموتش بوه برخوی حووادث گذشوته و آینوده علوم دارنود ،او بور
جمیع موا کوان و موا یکوون احاطوه داشوته باشود و بوه راسوتی اگور ایونگونوه نباشود ،تقودیم
امامی جاهول بوه غیوب بور افورادی از اموتش کوه عوالم بوه غیوبانود ،هماننود تقودیم خلفوای
االاه بر علی بن ابیطالب ( ) نخواهد بود؟
فهرست منابع
 ابنسینا ( .)2607ایشاراا و ال نبیهاا ،با شر خواجه طوسی و محاکماا قطر رازی ،تهاران :ده ار
نشر ک اب ،چاپ دوم.
 بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ( .)2733اینصاف هی النص علی ایدمه ایثنی عشر (ع) ،تهران :ده ر
نشر هرهنگ اسحمی.
 .)2627( --------- مدینه معاجز ایدمه ایثنی عشر ،قم :مؤسسه معارف اسحمی.
 خصیبی ،حسین بن حمدان ( .)2627الهدایه الکبری ،بیروا :دار البحن.
 سهروردی ،شهاب الدین یحیی ( .)2731مجموعه مصنفاا شی اشرا  ،تصحیح :هانری کربن ،تهران:
مؤسسه مطالعاا و تحقیقاا هرهنگی (پژوهشگاه) ،ج.2
 .)2733( --------- حکمی ایشرا  ،در :مجموعه مصنفاا شی اشرا  ،تصاحیح :هاانری کاربن،
تهران :مؤسسه مطالعاا و تحقیقاا هرهنگی (پژوهشگاه) ،ج.1
 شی مفید ( .)1970اوائل المقاال  ،تهران :انتشارا دانشگاه.
 صدرالم ألهین ( .)2737ایسفار ایربعی ،تهران :مطبعه حیدری.
( --------- بیتا) .الحاشیه علی الهیاا الشفا ،قم :ان شاراا بیدار.
 2740( --------- ال ) .الشواهد الربوبیی ،تصحیح :سید جح الدین آشا یانی ،تهاران :مرکاز نشار
دانشگاهی.
 .)2726( --------- المبدأ و المعاد ،تصحیح :سید جح الدین آش یانی ،تهاران :انجمان حکمات و
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هلسفه ایران.
 .)1911( -------- العرشیة ،تصحیح :غالمحسین آهنی ،تهران :انتشارا مولی.
 .)1919( -------- المشاعر ،تصحیح :هانری کربن ،تهران :کتابخانه طهوری.
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 1911( -------- ب) .اسرار ادیا  ،تصحیح :محمد خواجووی ،تهوران :انجمون حکموت و فلسوفه
ایران.
 صدو  ،محمد بن علی ( .)2772کما الدین و تمام النعمه ،تهران :ان شاراا اسحمیه ،چاپ دوم.
 .)2732( --------- علل الشرای  ،قم :ان شاراا داوری.
 طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)1901نهایة الحکمة ،قم :مؤسسه النشور االسوالمی ،تصوحیح :عبواس
زارعی سبزواری.
 طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)1917تفسیر المیزان ،بیرو  :مؤسسه اعلمی ،ک.19
 طبرسی ،احمد بن علی ( .)2602ایح جاج ،مشهد :نشر مرت ی.
 طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1919مجمع البیان ،قم :انتشارا کتابخانه آیتا ل ّ مرعشی نجفی.
 طبری آملی ،محمد بن جریر ( .)2627دییل ایمامه ،قم :ان شاراا بعثت ،چاپ او .
 علم امام (مجموعه مقاال ) ( .)1911گزینش و تصحیح :محمدحسون نوادم ،قوم :انتشوارا دانشوگاه
ادیان و مذاهب.
 قمی ،علی بن ابراهیم ( .)2606تفسیر القمی ،قم :دار الک اب.


مجلسی ،محمد باقر ( .)2606بحار اینوار ،بیروا :مؤسسه الوهاآ.

پینوشتها

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی

 .1این سه قسم مورد اتفاو جمیع فالسفه است ،اما فالسفه مشائی عالوه بر این سه قسم ،قسم ههوارمی بوه نوام
علم وهمی را هم طر کردهاند که آن را ادراکا قوه واهمه انسان دانستهاند .صودرالمتألهین و حکموای پیورو
مکتب حکمت متعالیه ،از آنجایی که قوه واهمه را قوهای مستقل از قوای دیگر نمیداننود ،علوم وهموی را بوه
عنوان قسمی مستقل در کنار سایر اقسام قبول ندارند.
 .2برای تفصیل بیشتر در خصود تجرد اقسام مختلف صور علموی و بعضوی آاوار آن در سوایر مباحوث فلسوفه و
براهین آن ن  :.صودرالمتألهین 919-019/9 19/0 041/1 :1919 ،و 101/9 941 ،910 ،941 ،949 ،994
 999/1 97/7 041/1همو 011 :1911 ،همو 000 :1911 ،هموو 11-71 :1949 ،هموو 41 :1919 ،هموو،
 1911ب 197 :طباطبایی.041-049 :1901 ،
 .3این موجود مجرد که در نصود دینی از مالئکه مقرب محسوب گشته و انسوب و الیوق مالئکوه بوه ایون کوار
رو القدس و جبرئیل نامیده شده (صدرالمتألهین )190-190/4 :1919 ،به اعتبارا گوناگون و مراتب وجوودی
مختلفی که دارد عناوینی همچون قلم االهی ،لو محفوی ،امالکتاب ،الوا قدریه قابل محوو و اابوا  ،بور آن
اطالو شده است (همو )941-994 :1911 ،و در مکاتب مختلف فلسفی هم به اسامی گوناگونی نامیده شده و
نیز بر حقایق متفاوتی تطبیق گردیده است .برای تفصیل بیشوتر نو  :.ابونسوینا 944/9 :1919 ،سوهروردی،
 44/1 :1970همو 071-071/0 :1911 ،همان 097-091/0 :صودرالمتألهین 199/4 :1919 ،هموان:1949 ،
 970طباطبایی.917 :1901 ،
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علم هش
فصلناهم ی – ژپو ی دااگشنه قم :سال پازندهم ،شماره اول

 .4البته در اینکه مخزن صور کلیه و جزئیه هه حقیقتی است و آیا موجود واحدی میتوان تعقل کرد که هوم صوور
کلیه را ادراک کند و هم صور جزئیه را ،بین مشائیان و ابنسینا اختال است .مشوائیان مودرک صوور کلیوه را
عقول میدانند و مدرک صور جزئیه را نفوس فلکیه ،اما ابنسینا ،نفوس ناطقه فلکیوه را ،هوم مودرک جزئیوا
میداند و هم مدرک کلیا (خواجه طوسی ،شر اشارا و تنبیها  ،در :ابنسینا.)911 :1919 ،
 .5ابنسینا بعد از بیان این برهان دوباره تأکید میکند که« :پس مبادا انکار کنی که بعضی از غیبها از عالم غیوب
در نفس ،نقش میبندد» و خواجه طوسی در شر میفرماید« :قابلیت قابل با این دو شور توام میگوردد .در
مواردی که فاعل تام است (همچنانکه در مورد بحث هنین است) اگر قابلیت قابل هوم بوه حود تموام برسود،
صدور فعل از او واجب میگردد و در نتیجه هنگام تحقق این دو شور  ،ارتسوام اموور غیبوی در نفوس انسوان
واجب خواهد بود» (ابنسینا.)911 :1919 ،
 .6نفس.
 .7نفوس ناطقه افالک.
 .8اجسام.
 .9نفس ناطقه انسانی.
 .10نفوس ناطقه افالک.
 .11اجرام آسمانی ،افالک.
« .12فوجدا عبد اا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنّا علم اا» (کهوف« )14 :و موا فعلتوه مون اموری»
(کهف )10 :و به همین دلیل هم عالمه طباطبایی ،قول به پیامبر بوودن وی را تقویوت مویکنود (طباطبوایی،
.)991/19 :1917
 .13برای نمونه ن  :.شی مفید 01 :1970 ،طبرسی 014/9 :1919 ،طباطبایی ،سوید محمدحسوین« ،رسوالة فوی
علم النبی (د) و االمام ( ) بالییب» ،در :علم امام (مجموعه مقاال ).941 :
مفصل بعضی دیگر ن  :همان.011-010/7 :
 .19برای آگاهی از ملّخا بعضی براهین و ّ
 .15دلیل آنکه همه این روایا و اسناد آنها را ذکر نکردیم ،رسیدن آنها بوه حود توواتر و پراکنودگی آنهوا در کتوب
روایی است ،گرهه بعضی از آنها هم بابی تحت عنوان مخصود به خود دارند.

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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