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  ١عصمت نيری 

  ٢حسين قاسمى  

  ٣دياری بيدگلى محمدتقى  

 چكيده

به جهان غيب مطلـق ) ع(علم ائمه  :علم غيب اين است كه دربارهيكى از مباحث مهم 

و نامحدود است يا محدود؟ نكته مهم اين است كه در آيات و روايات، تعبيرات به ظاهر 

از منظر  علم غيب را طبق داللت آيات و روايات و ،در اين بحث. شود متفاوتى ديده مى

 ؛غيـب دارای مراتـب و مراحلـى اسـت .كنيم بيان مى ویطباطبايى و شاگردان  كالمى

مثل غيب از حواس مانند گذشته و آينده، علم كتاب، علم لدنى، علـم بـه لـوح محـو و 

علم ادله  .علم ذات به ذاتو اثبات، لوح محفوظ، علوم خاص به خدا مثل زمان قيامت، 

فى كه مبتنى بـر قـدرت و كمـال نفـس در ادله عقلى و فلس: است دو قسمغيب نيز بر 

خـدا علم به غيب را به طور كلـى از غيرادله نقلى كه برخى  است؛اتصال به مبدأ عالى 

در جمع بين اين . ندكن ثابت مى و اوليا رخى علم را با شرايطى برای انبياو ب اند نفى كرده

لى و تبعى، لـوح تقسيم علم به استقال: از جمله ،ه شده استعرضدو دسته راهكارهايى 

  .محفوظ و محو و اثبات، تفكيك بين معانى غيب و مانند آن

 .، علم غيب، غلو، متكلمان اسالمى، وهابيت، قرآن كريم، روايات)ع(ائمه  :ها هواژكليد

  

                                                 
ــه  دانش .١ ــى االآموخت ــد مدرس ــى ارش ــالمىكارشناس ــارف اس ــات و مع ــمهي ــالمى ق ــارف اس ــگاه مع  ، دانش

nayyeri100@gmail.com  )نويسنده مسئول(  

  .، دانشگاه دانشگاه معارف اسالمى قمهيات و معارف اسالمىی مدرسى االدانشجوی دكتر .٢

 .دانشگاه قم ،گروه علوم قرآن و حديث دانشيار .٣
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دهلـوی، (در مسئله علم غير خداوند به غيب، شبهاتى خصوصًا از طرف وهابيت مطرح شده است 

ترين اشكال اين است كـه  مهم .)244 :1426، منياوی ؛179: 1422وفى، عطا ص ؛65-77: 1417

اگر پيامبر و امامان علم به غيب دارند، چرا خداوند در آيات قرآن، آن را به خود اختصـاص داده و 

ضـمن ادلـه منكـران  ،و نيز رواياتى كه به اين مضمون هستند ،اين آيات. ده استكراز غير، نفى 

اين صـفت  شبهه ديگر اين است كه اگر ائمه به غيب علم داشته باشند، در. علم غيب خواهد آمد

و  طباطبـايىكوشش نويسـندگان ايـن مقالـه آن اسـت كـه ديـدگاه  .شريك خداوند خواهند بود

  .نقد شبهات بپردازدبه و كند اختصار بررسى  هشاگردان وی را ب

  پيشينه تحقيق

گو و اخـتالف نظـر دربـاره علـم و گفت. ه استهم مطرح بود) ع(ن ابحث علم غيب از زمان معصوم

مطـابق آنچـه در . توجه خود ايشـان و شاگردانشـان بـوده اسـت محل) ع(امام از همان زمان ائمه 

 دليـلاند و گاه بـه  گاه با صراحت به آگاهى خود از غيب پرداخته) ع(كه ائمه  بينيم ىروايات آمده، م

ای به دسـت  اند كه بهانه ای سخن گفته به گونه )تقيه مانند مسئله غلو يا(ه خطرهايى كه وجود داشت

رو  هله علم غيب با فراز و فرودهايى روبـئمس )ع(در سخن ائمه  ،بنابراين. ن يا اهل غلو ندهندامخالف

شيعه و اهل سنت در طول تاريخ بـه ايـن  ینيز ادامه داشته و علما) ع(اين بحث پس از ائمه . است

های اخير و با گسـترش فرقـه وهابيـت و طـرح  البته در دوره. اند ختههای مختلف پردا بحث از جنبه

 ؛تری مطرح شده اسـت و به صورت گسترده يافتهشبهاتى از سوی آنها، اين مبحث اهميت بيشتری 

  .اند شده در اين عرصه داده های مفصلى به شبهات مطرح ، پاسخویى و شاگردان يخصوصًا طباطبا

موضـوع ايـن  .ين تحقيق فرقى بين علم پيـامبر و امـام نيسـتتوجه اينكه در ا در خورنكته 

 یخواه اين غير، پيامبر باشد يا امـام يـا حتـى اوليـا ؛خداوند به غيب استمطلق علم غيرپژوهش 

  .در اين پژوهش قيد احترازی نيست» علم پيامبر«يا » علم امام«ذكر  ،بنابراين. هىاال

  شناسى غيب مفهوم

هر چيـزی كـه از حـواس انسـان مخفـى بـوده و پشـت پـرده  بارهرغيب در لغت د ،به طور كلى

: 1412راغـب اصـفهانى،  ؛2/1363: 1410فراهيـدی، ( قرار دارد، استعمال شده استمحسوسات 

آنچه از حـواس «يعنى  ،غيب در اصطالح متكلمان و مفسران عمومًا به همان معنای لغوی. )583

طباطبايى در تفسـير غيـب  .)1/174و  4/273: 1377طبرسى، (تفسير شده است  ،»پوشيده است
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شـود كـه حـس آن را درك  غيب بر خالف شهادت بـوده و بـر امـوری منطبـق مى«: نويسد مى

هـا های بزرگ خداوند كه از حواس ما پنهان است و از جمله آن مانند ذات خداوند و نشانه ،كند نمى

  ).1/45: 1371طباطبايى، (» باشد وحى مى

  غيب در متون دينى

مرتبه  48 »غيب«كلمه . ث علم غيب در آيات قرآنى و روايات به صورت گسترده ذكر شده استبح

نيز اين مسـئله ) ع(در روايات ائمه . مرتبه در قرآن آمده است 30و علم غيب و مشتقات آن بيش از 

به بحث » ةالحج«كتاب ابواب از بسياری خورد؛ خصوصًا در كتاب شريف كافى،  به چشم مى فراوان

  .مخصوصًا علم امام به غيب، اختصاص داده شده است ،لم امام و كم و كيف آنع

ی لغـوی اسـتعمال انخست به همان معن ؛ی عمده آمده استاغيب در متون دينى به سه معن

ِذيَن «: مانند اين آيه ؛نيست شدنى ها درك حواس ظاهری انسانبه وسيله يعنى چيزی كه  ؛شده ـ َال

و ) 1/45: 1371طباطبـايى، ( )3: بقره(» آورند همان كسانى كه به غيب ايمان مى يْؤِمُنوَن بِالَْغيِب؛

كه مجلسى در توضـيح ) 88، خطبه البالغه نهج( »َو َال يْؤِمُنوَن بَِغيٍب َو َال يْعُفوَن َعْن َعيب«مانند 

اينكه واقعيـت  دوم؛ )25/140 ،1404مجلسى، ( »غيب يعنى امر غائب عن الحس«: نويسد آن مى

ش در آن مكـان، نداشـتنحضور دليـلر كسـى روشـن و محسـوس باشـد و بـرای ديگـری بـه ب

خـوانيم  كـه در داسـتان يوسـف مى گوينـد، چنان مى» غيـب«به آن نيز  ؛نامحسوس حساب شود

: كه همسر عزيز مصر در غياب يوسف اعتراف به پـاكى او كـرد، حضـرت يوسـف گفـت  هنگامى

بداند من در غياب بـه ) عزيز مصر(اين به خاطر آن است كه او » بِالَْغيبِ ِذلك لِيْعَلَم انّى لَْم اُخنُْه «

های عادی حاصـل  شود كه از راه گاهى بر اموری اطالق مى ،سوم؛ )52: يوسف( ردماو خيانت نك

 ؛آورنـد بـه دسـت مى) مثل وحـى و الهـام(هى از طريق غيرعادی اال یمانند آنچه اوليا ،شود نمى

ايـن از خبرهـای غيـب اسـت كـه بـه تـو وحـى « ؛»باِء الَْغيِب ُنوحيـِه ِإلَيـكذلِك ِمْن َأنْ «: مانند

  .)7/217: 1386، شيرازی مكارم( )102: يوسف( »فرستيم مى

 )ع(داليل نفى علم غيب ائمه 

 نفى علم غيب در برخى آيات .1

در ند، برخى آيات قرآن است كه علـم غيـب را كن مىقامه ترين دليلى كه منكران علم غيب ا قوی

برخى از اين آيـات . كند نفى مى) و ائمه و صالحان انبيا(سته و آن را از غيرخدا انحصار خداوند دان

  :ند ازا عبارت
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سـت و ا كليدهای غيب تنها نزد او ؛)59 :انعام( »َو ِعنَْدُه َمَفاتُِح الَْغيِب َاليْعَلُمَها اال ُهوَ « .1

  .داند جز او كسى آن را نمى

ِ َفُقْل انمَ « .2   .است) و به فرمان او(بگو غيب تنها برای خدا  ؛)20 :يونس( »ا الَْغيُب ّهللاٰ

ِ َو َالاْعَلُم الَْغيبَ « .3 گـويم  بگـو مـن نمى ؛)50 :انعـام( »ُقْل َالاُقوُل لَكم ِعنِْدی َخَزائُِن اّهللاٰ

  ).جز آنچه خدا به من بياموزد(های خدا نزد من است و من آگاه از غيب نيستم  گنجينه

ؤءُ « .4 نِى الس و اگر از  ؛)188 :اعراف( »َولَْو كنُْت اْعَلُم الَْغيَب َالْسَتكَثرُت ِمَن الَْخيِر َو ما َمس

بـه ) و زيـانى(ساختم و هيچ بدی  غيب باخبر بودم منافع فراوانى برای خود فراهم مى

  .رسيد من نمى

5. » ؛ دانـای )26: جـن( » َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسـولٍ عالُِم الَْغيِب َفال يْظِهُر َعلى َغيبِِه َأَحدًا ِإال

سازد، مگر پيامبرانى كه آنـان را  آگاه نمى  ست و هيچ كس را بر اسرار غيبشا غيب او

   .برگزيده و از آنها راضى است

  تحليل و بررسى 

  حمل خاص بر عام .الف

ور خـاص بـرای برخـى مـوارد اثبـات به ط را اما ادله مثبته ،كند ادله نافيه، علم غيب را به طور عام نفى مى

و آيـات مثبـت غيـب،  ؛عمومات نفى علـم بـه غيـب قابـل تخصـيص اسـت«، به تعبير طباطبايى. كند مى

در اين صورت بـا حمـل خـاص بـر عـام، جمـع  .)20/56: 1371 طباطبايى،( »مخصص آيات نافيه هستند

سـوره جـن اسـتفاده  26مطلب از آيـه  اين. شود عرفى صورت گرفته و علم غيب برای انبيا و اوليا ثابت مى

  .اما در ادامه، ذكر خاص بعد از عام شده است ،قسمت اول اين آيه مطابق ادله نافيه است. شود مى

بينيم كه آيه فوق هم همـين  نيست؛ ولى مى بردار ممكن است كسى بگويد ادله نافيه تخصيص

انبيا تخصيص يافـت و  خصوصدر وقتى اين آيه . در عين حال تخصيص يافته است ،لسان را دارد

اعـم از اينكـه  ،افرادی غير از انبيا هم تخصيص يابدخصوص عمومش شكسته شد، امكان دارد در 

) ص(به وسيله ساير روايات تخصيص داده شود يا از باب اينكه ائمه علم خود را به وراثت از پيامبر 

ز عموم نفى غيب استثنا كـرده و آگـاهى وسيله آياتى كه امامان را هم اه يا ب. به دست آورده باشند

ـماواِت َو « :فرمايـد مـثًال مى .ده استكرغيب را ثابت  ازآنها  َو كـذلِك ُنـِری ِإْبـراِهيَم َمَلكـوَت الس

ها و زمين و حاكميت مطلق خداوند بر  گونه، ملكوت آسمان و اين« ؛»اْألَْرِض َو لِيكوَن ِمَن الُْموِقنِينَ 

  .)75: انعام( »ان داديم؛ تا به آن استدالل كند؛ و اهل يقين گرددآنها را به ابراهيم نش
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  خداغير نداشتن استقالل .ب

شود كه علم غيب به طور مطلق و بدون هيچ قيد و  خوبى استفاده مى ات بهاز مجموع تمام اين آي

او است كه احاطه بر تمام عـالم غيـب و شـهود . شرطى بالّذات مخصوص ذات پاك خداوند است

مانند پيامبران، امامان (ولى ديگران . و اين علم قائم به ذات مقدسش بوده و از او جدا نيست دارد

منظور  ،بنابراين .توانند از اسرار غيب آگاه شوند هى مىاز طريق تعليم اال فقط) معصوم و فرشتگان

اسـرار  گونـه آگـاهى از چاز اختصاص علم غيب به خدا علم ذاتى و استقاللى است؛ لذا غير او هـي

غيب مستقًال ندارد؛ بلكه هرچه دارند از ناحيه خدا است و از طريق تعليم و لطف و عنايت او است 

  .)7/233: 1386، شيرازی مكارم( دارد استقاللىرو در واقع جنبه غي

كنند منظور ايـن اسـت كـه  حكايت كرده كه علم غيب خود را انكار مى جا خداوند از انبيا هر

ُقـْل ال «در آيه . )20/55: 1371 طباطبايى،( و باالصاله علم غيب ندارند تقالً بفهماند رسوالن مس

ِ َو ال َأْعَلُم الَْغيب هى نزد های اال گويم گنجينه بگو من به شما نمى«؛ »َأُقوُل لَكْم ِعنْدی َخزائُِن اّهللاٰ

د از علـم، مـرا) 50: انعـام( »و من، جز آنچه خدا به من بياموزد، از غيـب آگـاه نيسـتم. من است

 :ذيل آيه بيان فرمودهچراكه خداوند فرستادن وحى را  ؛استقالل در داشتن و نگرفتن از وحى است

و در جاهـای  ؛»كنم شود پيـروی مـى تنها از آنچه به من وحى مى«؛ »ِإْن َأتبُِع ِإال ما يوحى ِإلَى«

عـالُِم «مثـل  ،غيـب اسـتكند از  برخى از آنچه به پيامبران وحى مىگفته است مختلفى از قرآن 

ست و هيچ كـس را ا دانای غيب او«؛ »الَْغيِب َفال يْظِهُر َعلى َغيبِِه َأَحدًا ِإال َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسولٍ 

: جـن( »سازد، مگر پيامبرانى كه آنان را برگزيده و از آنهـا راضـى اسـت آگاه نمى  بر اسرار غيبش

اين از اخبار غيبى است كه به تـو وحـى ! ای پيامبر«؛ »ِحيِه ِإلَيكذلِك ِمْن َأنْباِء الَْغيِب ُنو«و  ؛)26

كننده، اضـافى ات منحصـرو حصـر در آيـ ؛)7/96: 1371 طباطبايى،) (102: يوسف(» فرستيم مى

ن علـم تواند ديگـران را از ايـ ولى خداوند مى ،كند يعنى علم بالذات و نامحدود را سلب مى ؛است

 شـود هـى واقـع مىخدا، در طـول علـم االدر اين صورت علم غيرو  ؛)18/192 :همان(خبر كند با

  .)15/393 :همان(

تـوان آن را  آيه ديگـری در قـرآن هسـت كـه اسـتثنا نـدارد و نمىممكن است كسى بگويد 

  : نويسد مى پاسخدر  طباطبايى. گونه تفسير كرد اين

ها غيـب  مانيعنى هيچ كس در زمـين و آسـ» ...ُقْل ال يْعَلُم «: و اما اينكه فرمود

داند بيش از اين  داند، اين آيه مانند ساير آيات كه غيب را مختص به خدا مى نمى
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داللت ندارد كه علم غيب ذاتًا مختص خدای تعالى است و اما خدا اين علم را به 

كند، آيات از آن ساكت است، بلكه آيات ديگـر داللـت  كند يا نمى كسى تعليم مى

عـالُِم «كنـد، ماننـد آيـه  را به بعضى افراد تعلـيم مىدارد بر اينكه خدا علم غيب 

سـت و ا الَْغيِب َفال يْظِهُر َعلى َغيبِِه َأَحدًا ِإال َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسوٍل؛ دانای غيب او

سازد، مگر پيامبرانى كه آنـان را برگزيـده و  آگاه نمى  هيچ كس را بر اسرار غيبش

ای از خبرهای غيبى را از مسـيح  لى پارهو نيز خود خدای تعا» از آنها راضى است

ِخُروَن؛ و از آنچـه «: حكايت كرده و فرموده) ع( ُئكْم بِمـا َتـْأكُلوَن َو مـا َتـد َو ُأَنبـ

: آل عمـران( »دهم كنيد، به شما خبر مى های خود ذخيره مى خوريد، و در خانه مى

  .)15/393: 1371طباطبايى، ) (49

  اصالت و تبعيت .ج

علم به غيـب . توان تعبير ديگری از استقالل و وابستگى در علم دانست يت را مىاصالت و تبع

طور كه  همان ،به صورت اصالت و اطالق و بدون تقييد به كم و كيف از صفات ذاتى خداوند است

تعارض بين ادله مثبته و نافيـه  فقدانبا اين بيان، . ستا علم به شهادت هم اصالتًا مخصوص خدا

و از طرفـى، دليـل . اسـت) صـالهعلم باال(غير از منفى ) علم تبعى(موضوع مثَبت  شود و ثابت مى

صفت  ،خلقتكه در عين اين ،مثالبرای . )89-5/88: 1416امينى، ( شود بودن هم منتفى مى شرك

امـا تصـريح  )آيـه(ای خلق كـرد  به اذن خداوند پرندهنيز مخصوص خداوند است، حضرت عيسى 

خلقت تبعى عيسى منافاتى  ،بنابراين .است الل نداشته و به اذن خدا بودهاستق كاركرد كه در اين 

  .)5/91: همان( با خالقيت باالصاله خداوند ندارد

كردن آنها به هم و  جمع بين دو دسته از آيات و ضميمه دليلوجه حمل علم غيب به تبعى به 

 ر ايـن جمـع وجـود داردنيـز قرائنـى بـدر روايـات  ،ديگـر از طرف. فسير آيات با همديگر استت

  .)20/53: 1371 ى،يطباطبا(

  محدوديت علم امام .د

انبيا و اوليا و مؤمنين به تصريح قرآن كريم از غيب آگـاهى «: گونه كه باشد، محدود است علم امام، هر

كدام سهمى مشخص را دارا هستند و در هر صـورت علـم آنهـا هـر چقـدر هـم باشـد،  دارند؛ لكن هر

ز نظر كمى و هم كيفى، و نيز علمشان عرضى است نه ذاتى؛ و حادث است نه ازلـى؛ هم ا ؛محدود است

  .)5/83: 1416امينى، ( »و ابتدا و انتها دارد و سرمدی نيست و در هر صورت از خداوند اخذ شده است
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سـبحانى، (شـود  لذا خداوند بـا بنـدگان شـريك نمى .ستاعلم خداوند نامتناهى  .1: بنابراين

برخى علوم غيبى  .3؛ )همان(علم پيامبر شامل همه تفاصيل و جزئيات نيست  .2 ؛)3/443: 1385

برخى هـم در  .داند مثل علم به زمان وقوع قيامت كه احدی غير از خدا نمى ؛ستا مخصوص خدا

ادله  .4؛ )25/147: 1374، شيرازی مكارم(كند  ولى به هر كسى بخواهد عطا مى ،ستا دست خدا

  .)3/443: 1385سبحانى،  همان؛(كنند نه اطالع اجمالى  ى مىعلم تفصيل نافيه، داللت بر نفى

  علم قبل از اظهار و بعد از آن .ـه

هنوز از طرف خداوند معلوماتى كه : های جمع، تمايز بين دو دسته معلومات غيبى است يكى از راه

كه غيب دو مرحله ينتوضيح ا .ن ابراز نشده؛ و معلوماتى كه ابراز شده استاو معصوم حتى به اوليا

. كه خداوند متعال آن را بر فرستادگانش ابراز كنـديعنى قبل از اين ؛ه قبل از اظهارمرحل ،اول ؛دارد

در ايـن حالـت  ؛مرحله بعد از اظهـار ،دوم ؛الت هيچ كسى غير از خدا از آن باخبر نيستدر اين ح

مفاتيح . ها غيب نيستآن برای شوند و ديگر از آن باخبر مى) من ارتضى من رسول(يده افراد پسند

) توانـد بـاز كنـد كـه مى( ردست اما وقتى باب غيب را به طور محدود باز كا غيب منحصر به خدا

 ،بـه تعبيـر ديگـر. مفتاح غيب منحصر بـه خداونـد اسـت ،بنابراين. شوند خبر مىب او بااز غي ااولي

و بـه  ؛باشـدا مصـداق نفـى آن شوند ديگر غيب نيست ت آنچه ائمه از آن باخبر مى توان گفت مى

» آنچه به تعليم در آمده و به ائمه آمـوزش داده شـده ديگـر غيـب نيسـت« ،گفته شهيد مطهری

  .)27/816: 1368 مطهری،(

  لوح محفوظ و لوح محو و اثبات .و

علم بـه لـوح ) اند از خود نفى كرده يا اوليا(ست و از غيرخدا نفى شده ا آنچه مخصوص به خدا

كـه در توضـيح اين .استما آنچه برای ايشان اثبات شده، علم به لوح محو و اثبات محفوظ است، ا

لوح محفوظ كه مخصوص خداوند است كه ممكن است خداوند بـه  ،اول ؛غيب دو لوح وجود دارد

تواننـد بـه آن دسترسـى داشـته  مى) پاكـان(لوح محو و اثبات كه همه  ،دوم ؛كسى بدهد يا ندهد

ان ّهللاٰ علما لم يعلمه اال هـو، و علمـا اعلمـه «: نقل شده است) ع(مام صادق در روايتى از ا. باشند

خداونـد علمـى دارد كـه جـز ؛ مالئكته و رسله، فما اعلمه مالئكته و انبياءه و رسله فنحن نعلمـه

داند و علمى دارد كه فرشتگان و پيامبران را از آن آگاه ساخته، آنچه را به فرشتگان و  خودش نمى

  .)215 :1414طوسى، ( »دانيم و رسوالنش داده ما مىپيامبران 
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  علم شأنى علم فعلى و .ز

راه ديگر برای جمع ميان اين آيات، تفكيك بين علم فعلـى و علـم شـأنى و اسـتعدادی اسـت؛ و 

 ممكن اسـت بـا او اولي اولى انبي. اينكه چيزی از ديدگان علم نامحدود خدا پوشيده و پنهان نيست

. دهد كه اراده كنند خداوند به آنها تعليم مىوقت هر ب را ندانند؛ اّما ز اسرار غيعلم فعلى بسياری ا

  .گيرد هرچند اين اراده نيز با اذن و رضای خدا انجام مى

از طـرف خداونـد ابـراز  تفاوت علم شأنى و فعلى و علم قبل از اظهار اين است كه علم شأنى

امـا علـم  .كـرده اسـتر يا امام معصوم درخواست نپيامبرا ولى علم فعلى  ،يا قابل ابراز است شده

قبل از ابراز آن است كه حتى هنوز به مرحله قابليت درخواست نرسيده است و در حدی نيست كه 

  .آن را بدانند هر گاه بخواهند ائمه

 برای اوليا ولى علم شأنى ،علم فعلى به تمام حقايق، مخصوص خداوند است ،به طور خالصه

 آمـده اسـت كـافىتى است كه در كتاب شاهد اين مطلب روايا. دانند واهند، مىاست و هر گاه بخ

  .)7/236: 1386، شيرازی مكارم؛ 1/258: 1407 كلينى،(

  تفاوت جنبه بشری و ملكوتى .ح

ست و با علم غيب از ناحيـه وحـى منافـاتى نـدارد ا بودن اوفى علم غيب از پيامبر به جهت بشرن

 ،از آن جهت كه بشر هستند، علم غيـب ندارنـد) ع(يامبران و ائمه پ ).18/190: 1371طباطبايى، (

بمـا  ايعنى اوليـ. اما از آن جهت كه پيامبر و متصل به وحى هستند غيب بر ايشان مكشوف است

  .)18/191: همان( دانند ب را مىانهم بشر، علم غيب ندارند ولى بما انهم يوحى اليهم، غي

  )ع(انكار علم غيب از طرف ائمه  .2

كـه  ،انـد دهكرعلم غيب را از خود نفى ) ع(دليل ديگر منكران، ظاهر رواياتى است كه در آن ائمه 

  :شود به دو روايت اشاره مى

در مجلس آن حضرت بودند كه آن حضرت با حال خشم نـزد ) ع(چهار نفر از اصحاب امام صادق 

ْقَواٍم يْزُعُموَن َأنا نَ «: آنان آمد و فرمود ُ َعز َو َجل لََقـْد َهَمْمـُت يا َعَجبًا ِألَ ْعَلُم الَْغيَب َما يْعَلُم الَْغيَب ِإال اّهللاٰ

اِر ِهى؛ تعجب اسـت از آنـان كـه خيـال  ى َفَما َعلِْمُت ِفى َأی ُبيوِت الدبَِضْرِب َجاِريتِى ُفَالَنَة َفَهَرَبْت ِمن

خواستم كنيز خود را تنبيـه  من مى. اندد دانيم با اينكه جز خدا هيچ كس غيب نمى كنند ما غيب مى مى

  .)1/257: 1407كلينى، ( »های خانه است كنم فرار كرد و ندانستم كه در كدام اطاق از اطاق
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فـدايت گـردم، «: آمده است كه يحيى بن عبداّهللاٰ از ايشان پرسيد) ع(در روايتى از امام كاظم 

سـبحان اّهللاٰ ضـع يـدك علـى «: حضرت فرمودند .»كنند كه شما علم غيب داريد مردم خيال مى

رأسى، فواّهللاٰ ما بقيت شعرة فيه وال فى جسدی إّال قامت؛ سبحان اّهللاٰ سخنى گفتى كه مو بر تنم 

؛ نـه بـه خـدا واّهللاٰ ما هى إّال «: سپس فرمود .»راست شد ايـن علـم چيـزی ! وراثة عن رسول اّهللاٰ

  .)23: 1413مفيد، ( »)ص(نيست جز ميراثى از پيامبر خدا 

  حليل و بررسىت

خالف اين ثابت شد، بايـد جايى كند و اگر در  احاديث متواتر و صحيح، علم غيب امام را ثابت مى

  :به اين بيان. توجيه صحيحى داشته باشد

و بـدون » ذاتى«اين قبيل روايات در صدد رد اعتقاد كسانى است كه آگاهى امامان از غيب را . 1

خواهند به مردم بفهمانند كه اگر خدا آنهـا را از  ن بيان مىدانند و حضرت با اي هى مىتعليم اال

  .)197-195 :1384سبحانى، ( ستندغيب آگاه نكند، از پيش خود آگاه ني

ديدند كه تحمـل شـنيدن  كسانى را مى) ع(گويا وقتى ائمه . اين روايات از باب تقيه بوده است .2

. كردنـد تقيه علم غيب را از خود سلب مى ن بودند، از بابايا از مخالف ندچنين مطالبى را نداشت

دانستند كه گروهى از مردم قدرت فهم و هضم ايـن مطالـب را ندارنـد و ممكـن  مى) ع(ائمه 

لذا علم غيـب خـود را نـزد  ؛ايشان غلو كنند دربارهد يا نبه وجود آوررای ايشان خطری است ب

 امـام. اسـتاين مطلـب مؤيد ير ذيل روايت اخ. كردند و حتى انكار مى ندكرد مىهمگان ابراز ن

علـم «: ذيل همين روايت در پاسخ به برخى اصحاب خاص كه توضيح خواسته بودند فرمودنـد

ست، علم كتاب بـه ا الكتاب كله عندنا، علم الكتاب واّهللاٰ كله عندنا؛ علم الكتاب تمامش نزد ما

   .»ستا اش نزد ما خدا قسم همه

و ايشـان را خـدا  نندغلو ك) ع(ائمه  بارهو در ايندپيمباط برخى از طرفداران ممكن است راه افر. 3

د، در برابـر نناحتياط ك) رانمنك(كنندگان  در برابر تفريط دانند مىطور كه الزم  لذا همان .بدانند

  .ندكنل خودداری يبينند از ابراز اين فضا الزم مى) ع(كنندگان هم ائمه  افراط

جـوابى در خـور فهـم ) ع(ن معانى بوده و پيامبر و ائمه مردم معموًال فهمشان قاصر از درك اي .4

خواهـد بگويـد مـن آن  مى» و لو كنت اعلم الغيب«در اين آيه ) ص(يعنى پيامبر  ؛اند آنها داده

 كند را انكار نمى اش ی واقعىاهرچند علم غيب به معن. كنيد ندارم علم غيبى كه شما تصور مى

  .)8/372: 1371طباطبايى، (
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  آمدن برخى از شبهاتبه وجود  .3

  شبهه شرك

سـت، و معتقـد بـه آن، ائمـه را ا و انبيا با خدا) ع(شدن ائمه  يكى از ادله نفى علم غيب اوليا، شريك

  .)200: 1422ميلى جزايری، (لذا چنين شخصى كافر و مشرك است  .آورد شريك خدا به حساب مى

  نقد شبهه

 دليـلعلـم امـام يـا پيـامبر بـه . شود ز شرك مىها در ناحيه علم امام مانع ا و محدوديت قيود .1

اين علم، در طول علم خداوند و  عالوه بههای بسيار، قابل مقايسه با خداوند نيست؛  محدوديت

فرق است  ،به طور خالصه. يستبنابراين مستلزم شرك ن .برگرفته از آن است نه در عرض آن

  .بين علم ذاتى مطلق و علم عرضى محدود

طور كه خداوند عالم به غيب است، عـالم  همان. فرقى بين علم غيب و شهادت نيستدر اين جهت  .2

پس طبق اين سخن، هر كس از مشهودات آگاه باشـد بايـد شـريك خـدا  .به مشهودات هم هست

مـا بـا خداونـد مسـلّم  نبودن كيشر ،علم ما به مشهودات قطعى است؛ ثانياً  ،اوالً  :در حالى كه ،شود

  .)87 :1416امينى، (موجب شرك نيست  ،اعم از غيب يا شهادت ،ن علمدر نتيجه داشت .است

شبيه  ىرا در هيچ صفت ،)ع(و امامان ) ص(پيامبر  ، حتىهيچ يك از علمای شيعه، هيچ انسانى .3

» َتَعلّم ِمـن ِذی ِعلـم«ا دارند همان مصداق هدانند، و اگر اعتقاد به علم غيب درباره آن خدا نمى

گونه كه همه چيـز مـا از سـوی خـدا  گر، همانبه تعبير دي .ب علم استيعنى آموختن از صاح

است، و در تمام شئون هستى خود نيازمند و وابسته به او هستيم، علم غيـب پيـامبر و امامـان 

  . از سوی خدا و وابسته به علم او استنيز ) ع(

ر روايات نيـز بـه طـور چيزی است كه عالوه بر آيات قرآنى د او اولي اآگاهى بر غيب برای انبي .4

جمعى از صـحابه ) ص(خورد و در كتب اهل سنّت عالوه بر پيامبر اسالم  گسترده به چشم مى

اند  اند كـه بـه تمـام اسـرار غيـب يـا بخشـى از آن، آگـاهى داشـته صحابه را ذكر كردهرو غي

  .)7/237: 1386، شيرازی مكارم ؛8/173 :تا نيشابوری، بى(

  ب و اقدام به مهلكاتنكردن به علم غي عملشبهه 

كردنـد و از راه معمـولى و بـا  مانند ساير مـردم زنـدگى مى) ع(دهد كه اهل بيت  تاريخ نشان مى

رسيدند و مثـل سـاير مـردم گـاهى بـه هـدف خـود  توسل به اسباب ظاهری به مقصود خود مى
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خود نائل  داشتند بايد در هر مسيری به مقصد رسيدند و اگر علم غيب مى و گاهى نمى ندرسيد مى

تر  تر و سريع گزيند كه راحت مىراهى بر چون شخصى كه علم به همه جهات دارد قطعاً  .شدند مى

در جنـگ احـد و ) ص(بينيم پيامبر  در حالى كه مى ،كند او را به مقصد برساند و از خطر پرهيز مى

از مهلكـه  در عاشورا خود را) ع(در شب نوزده ماه مبارك رمضان و امام حسين ) ع(حضرت على 

  .)193-18/192 :1371طباطبايى، (اند  نجات نداده

  نقد شبهه

دانست شهادت او از قضای  اگر امام مى ،كهتوضيح اين. نداردعلم غيب اثری در حوادث خارجى  .1

باب القای در  از مرگ نه از نكردن نيست، در اين صورت جلوگيری پذير تبديله محتوم است ك

القـای نفـس در  توان گفـت بوده است و مى هىو رضا به قضای االملهكه بلكه از باب تسليم 

مهلكه در صورتى كه از باب دفاع از دين و مصالح عمومى بشر باشد، گاهى واجب است و فرار 

  .)18/193: همان( يستاز آن جايز ن

داند كه به فعل اختيـاری خـود در فـالن  گاهى انسان به علم قطعى و ضروری مى ،كهنتوضيح اي

دانـد كـه بـه فعـل اختيـاری خـود  ولى گاهى مى. زهر خواهد خورد يا تصادف خواهد كرد ساعت

شـدن از خانـه  مشروط به رفتن و خارج مثالً (طى است ياين مشروط به شرا اما ،هالك خواهد شد

زيرا انسان خـود  .جويى معنايى ندارد در صورت اول چاره). شود ای كه اگر نرود كشته نمى به گونه

َوَال ُتلُْقـوا بَِأيـِديكْم ِإلَـى «لـذا خطـاب  .كه خود را به هالكـت بينـدازدنبيند نه اي ودی مىرا در ناب

ولـى در . متوجـه او نخواهـد بـود) 195 :بقره(» التْهُلكِة؛ خود را به دست خود، به هالكت نيفكنيد

ال «ب جويى و خودداری از اقدام به هالكت جـا دارد و خطـا به اسباب و چاره صورت دوم تمسك

  .شود متوجه انسان مى» تلقوا

چـه (از قبيل نوع اول است كه حتميت و وقوع فعل را ) ع(با توجه به مطالب فوق، اقدام ائمه 

را همـه زيـ .نداشـت انكردن معن و نرفتن و اقدام جويى دانستند و چاره مى) و چه نخواهندبخواهند 

سائلى كند ولى م در تهلكه مى ءز القاا آيه شريفه نهى ،در واقع. خالف علم قطعى مفروض استبر

كـه خـود را در  ادر تهلكه است نه ايقاع و القاء، به اين معن» وقوع«پيش آمده، ) ع(كه برای ائمه 

  .)2/135: 1371 طباطبايى،( دانستند مى ديدند و آن را قطعى معرض مرگ مى
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در  ،بنـابراين .م غيب خـودطبق علند طبق ظواهر امور حكم كنند نه مأمور) ع(پيامبر و امامان . 2

اگـر بخواهنـد همـه جـا  زيرا. كنند ها و زندگى شخصى خود بر اساس غيب عمل نمى قضاوت

در و اين كار باعث اخـتالل  دوش مىطبق علم غيب حكم كنند، باب عمل به خوارق عادت باز 

د عمـل طبق بينه و شـاهحتى پيامبر و ائمه نيز . شود ىگردد و ترتيب ظواهر حفظ نم مىنظام 

  .)85-84: 1416امينى، (كردند  مى

  انحصار غيب در وحى شبهه

 .)58: 1426منيـاوی، (ن غيب، اين است كه غيب منحصر در وحى است ايكى ديگر از شبهات منكر

اند تا علم امامان بـه غيـب را انكـار  آنها آيات مربوط به علم غيب را به وحى و قرآن اختصاص داده

كنند كه قرآن پس از بيان سرگذشت همسر عمـران و  نين استدالل مىلذا برای سخن خود چ .كنند

اين، از خبرهای غيبى است كـه ! ؛ ای پيامبرذلِك ِمْن َأْنباِء الَغيِب ُنوحيِه ِإلَيك«: گويد تولد مريم، مى

و همچنين در سـوره هـود پـس از بيـان سرگذشـت نـوح و  ؛)44 :آل عمران( »كنيم به تو وحى مى

تِْلك ِمْن َأْنباِء الَغيِب نوحيهـا «: فرمايد مى...  مأموريت او برای ساختن كشتى و دعوت قوم خويش و

و نيـز در سـوره ). 49 :هـود(» كنيم اينها از اخبار غيبى است كه به تـو وحـى مـى! ؛ ای پيامبرِإلَيك

اينهـا ! ای پيامبر؛ ذلِك ِمْن َأْنباِء الَْغيِب ُنوحيِه ِإليك«: فرمايد مى) پس از بيان داستان يوسف(يوسف 

در اين صورت مقصود از غيـب در آيـه  .)102 :يوسف(» كنيم از اخبار غيبى است كه به تو وحى مى

  .)200: 1384سبحانى، (هى است سوره جن به قرينه اين آيات همان وحى اال 26

  نقد شبهه

گيـرد و  ای دارد و مطلق آنچه از حواس غايب است را در بـر مـى ی وسيع و گستردهاغيب معن .1

در . وجهى ندارد كه چنين لفظى را كه معنايى به اين وسعت دارد بر خصوص وحى حمل كنيم

الذين يؤمنون بالغيب؛ كسانى «: مثل ،آيات قرآن، غيب در معانى غير از وحى به كار رفته است

دهـد ايمـان بـه غيـب را  و كسى به خـود اجـازه نمى ؛)3 : بقره( »آورند كه به غيب ايمان مى

معاد و ساير امور پنهانى را منكر شود  ،جهنم ،و ايمان به بهشت كندر به ايمان به وحى منحص

  . و از ايمان به غيب خارج كند

  .يكى از مصاديق است فقطبلكه وحى  ،ی وحى نيامدهادر لغت عرب هيچ گاه غيب به معن .2
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هى، به قرينه آيـه مقصود از غيب در آيه مزبور، امور پوشيده از حس است نه خصوص وحى اال .3

آيـه  لـذا. كند قبل كه آگاهى از قيامت را مطرح كرده و در اين آيه پيامبر آن را از خود نفى مى

  .كه غيب اختصاصى به وحى نداردپيش از آن قرينه است بر اين

گويند مقصود از علم غيب، اطالع پيـامبران از امـور  همه مفسران و متخصصان فهم قرآن مى .4

  .)200: 1384بحانى، س(پنهانى است 

  )ع(داليل اثبات علم غيب امامان معصوم 

  دليل عقلى .الف

تا شريعت اسـالمى را بـه  شدفراهم ن) ص(ها به طور كلى برای پيامبر  دانيم كه همه موقعيت مى

محدود بود و لـذا بايـد بـرای بعـد از خـود خليفـه و ) ص(عمر پيامبر اكرم . كندطور كامل تبيين 

احتياج ) ص(و به همان دليل كه پيامبر  ؛دهنده راه او باشند داد تا ادامه انى قرار مىامامان و جانشين

تجربه و « :گويد سينا مى ابن. دشومند  به علم غيب دارد، امام و جانشين او نيز بايد از اين علم بهره

دارد كـه تواند در عالم خواب به غيب نائل شود و مانعى نيز ن پذيرند كه نفس انسانى مى قياس مى

امامـان و از طرفـى ) 3/399: 1403 سينا، ابن( »همين علم غيب در حال بيداری به او افاضه شود

بايد آنچه را در راه هدايت بندگان الزم است، بدانند و به علومى كه از راه عادی برای ) ع(معصوم 

يعت يا بـا كليـات افراد مشهود نيست مثل علم به احكام جزئى، آگاه باشند؛ زيرا با احكام كلى شر

كسى كه از طرف خداونـد  ،بنابراين. مردم پاسخ داد های پرسشتوان به همه  تنهايى نمى عقلى به

كه  چنان) 3/443: 1385سبحانى، (مأمور هدايت بندگان شده است، بايد مجهز به علم غيب باشد 

لِيْعَلَم َأْن ... ِإال َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسوٍل  *عالُِم الَْغيِب َفال يْظِهُر َعلى َغيبِِه َأَحدًا «: فرمايد خداوند مى

سازد، مگر  آگاه نمى  ست و هيچ كس را بر اسرار غيبشا دانای غيب او«؛ »َقْد َأبَْلُغوا ِرساالِت َربِهمْ 

هـای پروردگارشـان را ابـالغ  تا معلـوم شـود پيـامبرانش رسـالت ...پيامبرانى كه آنان را برگزيده 

  .)28-26: جن( »اند كرده

 داليل قرآنى .ب

  :خدا ثابت شده استه طرق گوناگونى علم غيب برای غيردر قرآن كريم ب
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  اظهار غيب بر رسوالن. 1

 رضـى خـودكه عالم به غيب است، آن را بـر فرسـتادگان مكند كه خداوند با اين ن تصريح مىقرآ

 دانای غيب او«؛ »إّال َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ  َعالُِم الَغيِب َفَال يْظِهُر َعلى َغيبِِه َأَحداً « :كند اظهار مى

» گر پيـامبرانى كـه آنـان را برگزيـده اسـتسازد، م آگاه نمى  ست و هيچ كس را بر اسرار غيبشا

َفال يْظِهُر َعلى «جمله  ،عالوه بر اين .توان مالئكه را مشمول استثنا دانست و نمى ؛)27-26 :جن(

كنند و اگر بنا باشد از سكنه  شود كه در روی زمين زندگى مى نيا مىشامل اهل د فقط »َغيبِِه َأَحداً 

كه امور آخـرت را كـه بـه نـص  ،زمين تجاوز كنيم تا شامل مالئكه هم باشد، بايد مردگان را هم

 زيـرامشمول استثنا بدانيم، حال آنكه قطعًا مشـمول نيسـتند،  بينند، ىقرآن غيب اين عالم است م

 »َفال يْظِهُر َعلى َغيبِـِه َأَحـداً « شند ديگر حتى يك نفر هم تحت عموماگر مردگان هم مشمول با

بيند و در روز قيامت  رود و غيب عالم را مى چون هر انسان زمينى روزی از دنيا مى .ماند باقى نمى

جـا اش فرموده، تمامى مـردم يـك  بارهدر »ذلِك يْوٌم َمْشُهودٌ « ، و نيز»يْوٌم َمْجُموٌع لَُه الناُس « كه

طـور كـه امـوات مشـمول  گردد، پس همـان شوند، و غيب عالم برای همه مشهود مى مبعوث مى

 زيـرا. مشمول نيسـتندنيز كه عالم اموات غير اين عالم است، مالئكه اين دليل استثنا نيستند، به 

و آيا اين آيه مختص به پيامبر است؟  ؛)20/88: 1371 طباطبايى،( ن عالم استاياز عالمشان غير 

» رسـول«چون لفـظ  .اين آيه مختص پيامبران است ،اند فوق گفتهاستثنای باره كه برخى در چنان

  طبق صدر آيه هيچ ،كهتوضيح اين. كند ها را اثبات نمىد و علم غيب آنوش مىلذا شامل ائمه ن .دارد

، فقط اما طبق ذيل آيه. شود و همهٴ افراد را شامل مى استاين حكم عام . كس از غيب خبر ندارد

 نداشـتنتحـت عمـوم ) يعنى امامان و ساير مردم(لذا غير آنها  .شوند رسوالن پسنديده استثنا مى

  .)190: 1384سبحانى، (مانند  علم غيب باقى مى

فراگيـری از صـاحب ( »تعلم من ذی علم«مصدر علمشان را ) ع(ائمه از آنجايى كه  :جواب

يعنى وقتـى خداونـد  ؛رند، باز هم علم به غيب دارندب ارث مى) ص(اند و از پيامبر  قرار داده) دانش

امامـان  گذارد، ا برای ائمه به ارث مىده و پيامبر هم آن ركرغيب را طبق اين آيه بر پيامبر اظهار 

در نتيجه اين استثنای ديگری بـر آيـه يـا تأويـل آن نيسـت  .شوند هم از علم غيب برخوردار مى

  .)3/406: 1385سبحانى، (
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  هىبى پيامبران و اوليای االاخبار غي. 2

دادن حضـرت يوسـف ؛ از جمله خبراند از غيب خبر داده گاهيا برخى ديگر از بندگان خدا پيامبران 

در آخرين مالقات، خـود را ) ع(يافتن چشم پدر به وسيلهٴ پيراهن او، هنگامى كه يوسف از شفا) ع(

ايـن پيـراهن را ببريـد و بـه  و گفتيراهن خويش را به آنان داد به برادران خويش معرفى كرد، پ

در ) ع(چنين، همين كه كاروان از مصر خارج شد يعقوب هم. شود صورت پدرم بيندازيد كه بينا مى

. )95 -92 :يوسـف(شـنوم  مـن بـوی يوسـف را مى گفـت) زيادی با مصر دارد كه فاصلهٴ (كنعان 

صالح و خضـر  ،)65-64: هود(وح ن ،)2: نوح(آياتى نيز وجود دارد كه پيامبرانى مثل آدم  ،چنينهم

مانـد كـه پيـامبران  بنابراين، جای هيچ ترديـدی بـاقى نمى .اند از غيب خبر داده.. . و) 65 :كهف(

ای خاص از ديگر بندگان خدا از طريق عبوديت و بنـدگى خالصـانه، راه ارتبـاط بـه  هى يا عدهاال

كـه در آيـات قبـل .. . مثل مادر موسى و ،اند و از غيب خبر داده اند هعالم ماورای حس را پيدا كرد

  .)137، 57: 1414 نجفى،( بدان اشاره شد

رسـيدن زمـان فرا: بارهـا فرمـود) ع(ؤمنـان اميرم«: فرمـوده اسـت) ع(كه امام صـادق  چنان

دانم و از اصل و نسب آدميان و چگونگى داوری ميان آنهـا آگـاهى دارم،  را مىپيشامدهای ناگوار 

اينهـا ...  ترسى من دور است و نه امور پنهان از ديده، برايم مسـتور اسـتنه حوادث گذشته از دس

خبـردادن از  .)197-1/196: 1407كلينـى، ( هم دانشى است كه خدا مرا از آن آگاه ساخته اسـت

مجموعًا در . دهد البالغه را تشكيل مى ع نهجامور غيبى، يكى از ابعاد وسي كردن اخبار آينده و بيان

  .اند بار خبر غيبى آمده است كه بيشتر آنها تحقق يافته 75ز اين كتاب بيش ا

  ل روايىيدال .ج

  :دشو به چند دسته تقسيم مىاين روايات كه در حد تواتر است 

كنند كه امام و حجت بر خلق بايـد مجهـز بـه  كيد مىأيد حكم عقل هستند و تؤرواياتى كه م .1

ُ «: كه فرموداست ت شده رواي) ع(از امام صادق  ،از باب نمونه. غيب باشد َاَتری َمـْن َجَعَلـُه اّهللاٰ

ًة َعلى َخلِْقِه يْخفى َعَليِه َشىٌء ِمْن ُاُموِرِهْم؛ آيا تو فكر مى كنى كسى را كه خداونـد حّجـت  ُحج

 .)1/132: 1404صـفار، (» بر خلق قرار داده ممكن است چيزی از امور آنها بر او مخفى بماند؟

اِن اّهللاٰ َاْحكُم َو َاكَرُم َو َاَجل َو َاْعَلُم منان يكوَن اِْحـَتج «: فرمايند ىدر روايتى ديگر آن حضرت م

ة ُثم يَغيُب َعنُْه َشيئًا ِمْن ُاُموِرِهْم؛ خداوند حكيم تر از  تر، واالتـر و آگـاه تر، كريم َعلى ِعَباِدِه بُِحج
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امـور آنهـا را از وی مخفـى خود قرار دهد سپس چيزی از ) برای بندگان(اين است كه حّجتى 

  .)26/137: 1403جلسى، م( »دارد

عاقبـت جنـگ نهـروان  59در خطبـه  ،نمونـه رایبـ. دهـد رواياتى كه خبر غيبى از آينـده مى .2

ِ َال يْفلُِت ِمنُْهْم َعَشَرٌة َو َال يْهلِك ِمنْكْم َعَشَرٌة؛ وَ ! اِرُعُهْم ُدوَن النْطَفةِ َمضَ «كند  بينى مى پيش اّهللاٰ

حتّـى ده نفـر ) ارتش خـوارج(گاه آنها اين سو در كنار نهر است، به خدا سوگند از تمام آنها قتل

درباره سرنوشـت  60و در خطبه  ؛»!برد و از شما ده نفر كشته نخواهد شد جان سالم به در نمى

: فرمـود ،»خوارج تار و مار شـدند«: عرض كردند) ع(هنگامى كه به على . دهد خوارج خبر مى

َجاِل، َو َقَراراِت النَساِء، كلَما َنَجَم ِمنُْهْم َقْرٌن ُقِطـَع، َحتّـى  !كّالً « ُهْم ُنَطٌف فى َاْصالِب الراِن ِ َواّهللاٰ

هايى در صـلب مـردان و رحـم  به خدا سـوگند آنهـا نطفـه! يكوُن آِخُرُهْم لُُصوصًا سّالبِيَن؛ نه

شود، تا اينكه آخرين آنها دزدان و راهزنان  گاه شاخى از آنها سر بر آورد قطع مى ند، هرا مادران

های مختلف و نيز پايان كار آنهـا اشـاره  در اينجا به سركوبى خوارج در حكومت .»!خواهند بود

زيـرا دعـوت خـوارج  .له عينـًا واقـع شـدئايـن مسـ«: فرموده است؛ و به گفته ابن ابى الحديد

انجام اخالف آنها دزدانى شدند متظـاهر مضمحل گرديد و مردان فّعال آنها از بين رفتند، و سر

  .)7/241: 1386، شيرازی مكارم؛ 5/76: 1404ابن ابى الحديد، ( »به فسق و فساد

خـدا را ه در آن به طور ضمنى علم غيـب غيركند ك عالمه امينى رواياتى از اهل سنت نقل مى .3

علـم غيـب  .2يب پيامبر؛ علم غ .1 :كنند اين روايات سه نوع علم غيب را ثابت مى. اند پذيرفته

نقـل  يمـان ناز حذيفة بنمونه، مسلم در صحيح خود رای ب. و بزرگان علم غيب علما .3؛ خلفا

ِ ِإنى َألَْعَلُم الناِس بِكل ِفتَْنٍة ِهى كائَِنٌة، ِفيَما َبينِـى َوَبـي«: كند كه مى ـاَعةِ َواّهللاٰ ؛ بـه خـدا »َن الس

 نيشابوری،(شود  ای كه از امروز تا قيامت واقع مىهر فتنه ترم بهمن از همه مردم آگاه! سوگند

  .)96-5/92: 1416امينى، ؛ 8/172: تا بى

  نتيجه 

كـه از نظرهـا  مسائلىچه درباره گذشته، چه درباره آينده، و چه درباره  ،له علم به اسرار غيبئمس

 او اوليـ اتـواريخ انبيـپوشيده است، چيزی نيست كه بتوان آن را از نظر قرآن و احاديث اسالمى و 

طرق جمع بين آيات مربوط به علم  .آگاهى از علم غيب دارند او اولي اانكار كرد؛ و بدون شك انبي

  :خالصه كرد هاتوان در اين غيب را مى
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ولـى ادلـه  ،كننـد ن را نفـى مىكننده علم غيب، عام هستند و از همه كـس آ ادله نفى .1

دهند و ايشـان را اسـتثنا  ن اختصاص مىاومو آن را به معص هستندكننده، خاص  اثبات

  .كنند مى

تبعى و وابسـته بـه  او اولي اعلم ذاتى، مستقل و اصيل، مخصوص خدا است و علم انبي .2

  .استعلم خدا 

 .است او انبي اعلم تفصيلى از آن خدا است، و علم اجمالى از آن اولي .3

و اوليـا  از آن انبيعلم به لوح محفوظ مخصوص خدا است و علم به لوح محو و اثبات ا .4

  .است

  .است او اولي انى از آن انبيأش علم فعلى مخصوص خدا است و علم .5

  .علم خداوند نامحدود و علم غير او محدود است .6

يـابى  دسـتقابـل  اوليـا بـرایست و بعد از اظهار ا علم قبل از اظهار مخصوص خدا .7

 .است

ن را از خود رو آ از اينن در زندگى خود مأمور به عمل به علم غيب نيستند و امعصوم .8

  .كنند نفى مى

 .نفى علم غيب از طرف ائمه از باب تقيه بوده است .9

اش نفـى  ولـى از جنبـه ملكـوتى ،بودنش نفـى شـدهعلم غيب از پيامبر از جنبه بشر .10

 .شود نمى

ولـى إخبـار از  ،سـتا گرفته از ذات، مخصوص خدا علم به غيب يعنى علم سرچشمه .11

 .خدا ممكن استغيب برای غير

تـوان همـه را  ديگر منافاتى ندارنـد و مىاين است كه اين وجوه مختلف با همتوجه در خور نكته 

  .صحيح و قابل جمع دانست

  منابع

 دار القرآن الكريم، چاپ دوم: ، قممكارم شيرازیناصر : ترجمه). 1373( قرآن كريم.  
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