
  
  
  
  

  علم پیامبر و امام
  *»من وحی القرآن«در تفسیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حسن رهبري

 مدیریت ارشد کارشناس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                            
 .3/3/1390: ، تاریخ تأیید14/12/1389: تاریخ دریافت*

  :چکیده
شود،  گفته می  »علم امام« علم پیامبر و امام که در علم کالم اسالمی اصطالحاً

هرچند از مقوالتی است که بیشتر دانشمندان و متکلمان اسالمی، اعتقاد بدان را 
ولی در مجامع علمی و محافل مذهبی  ،آورند شمار نمیه از ضروریات دینی ب

و چه بسا که در  مورد بحث و گفتگو بودهیات دینی، شیعه، گاه همچون ضرور
هاي فکري  هاي علمیه را با چالش مواجه نموده و گرایش قرون اخیر، حوزه

اي جز سکوت یا  ناهمسانی را به وجود آورده است؛ چنانچه گاه برخی را چاره
  .نبوده است احتیاط و همگرایی

من «یر ـ صاحب تفس اهللا فضلحال با وجود چنین جوي، سید محمد حسین 
 یز ندانسته و آنجا که تفسیر آیاتـ سکوت را در این مقوله جا» وحی القرآن

اما . رآنی، بدان پرداخته استبا جرأت قلمی و رویکرد ق ،اقتضاي بحث را داشته
ه این زمینه بوده و در میان اصحاب نظر در زمردر  که وي داراي چه مطالبیاین

هاي فکري در آن  کدامین برجستگی و داراي گیرد فکري قرار می  کدام گرایش
  .است، مطلبی است که در این جستار به دنبال آن خواهیم بود

  ها کلیدواژه
  غلو /علم امام /علم پیامبر /علم غیب/ من وحی القرآن/ اهللا فضل
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  گفتار پیش
طبیعت و آموزگاران قوانین  فراسويانسان با  ارتباطحلقه  :و امامان پیامبران

اي از جانب  نامه هستند که با هویت برتريهاي  آنان انسان. ندا د براي بشریتخداون
آشنایی با آنان، انسان را گرفتار مدعیان نا. اند سوي بشر مأموریت یافته هخداوند ب

. گردد نموده و هالکت و نابودي دنیا و آخرت را موجب می دروغین نبوت و امامت 
اي  ، از اهمیت ویژهتشیع مکتبخصوص در  هبدین لحاظ پیامبرشناسی در اسالم، ب

شناسی است که اگر کسی بمیرد و امام خود را  آن، امام در پیو  برخوردار است
  )3/32کلینی، ( .مرده استجاهلیت،  با مرگنشناسد، 

 ترین و مهمهاي آنان، نخستین  شناسی، شناخت ویژگی براي پیامبرشناسی و امام
از  ،متعال، داشتن عصمت و داشتن علم لدنیبرگزیدگی از جانب خداوند . است
ها و خصوصیات  این برجستگی .رود ه شمار میهاي مشترك آنان ب گی ترین ویژ مهم

و حقانیت  ا به آن مردان الهی جلب نمودهمنحصر به فرد است که اعتماد انسان ر
و  هاي گفته شده، میزان علم پیامبران در میان ویژگی. رساند آنان را به اثبات می

انگیزترین موضوعی است  امامان و میزان آشنایی و تسلط آنان به علم غیب، بحث
ویژه شیعه ـ را به خود مشغول داشته  ـ به ن، مفسران و متکلمان اسالمیکه دانشمندا

  .هاي گوناگونی را پدید آورده است و قرائت
. اند برخی علم غیب در پیامبر و امام را نامحدود و برخی دیگر محدود شمرده

و  3، و شماري دیگر حصولی2و لدنّی 1شماري علم غیب در آنان را حضوري
خداوند متعال و  هآنان را منوط به اراد برايبعضی ظهور غیب . اند اکتسابی دانسته

هایی که پس از  و دیگر دیدگاه اند؛ شخص معصوم کرده هبعضی دیگر منوط به اراد
  . ان خواهیم پرداخترآن و روایات، بدقتعریف علم غیب در لغت، 

 
  چیستی غیب

 :اند گفته »غیب«در تفسیر  6پیامبر اکرم همعی از صحابابن مسعود و ج
آنچه دانش آن از مردم مخفی  ؛)2/112صدر المتألهین، ( .»ماغاب عن العباد علمه«

   .شود است، غیب گفته می
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  :نویسد می مفرداتدر  راغب
ي با چشم ظاهري یا یافت چیزدر شهادت. شهادت استمفهومی در برابر  غیب«

حس و مشاهده بیرون باشد،  هکه از دایر به هر چیزيو غیب،  با چشم دل است
  )274/ راغب اصفهانی،(» .شود گفته می

  
  غیب در قرآن کاربرد

را با شواهد  موردبا توجه به مفهوم غیب در آیات قرآنی، یازده  فقیه دامغانی
دأ و معاد، تاریکی، مرگ نامحسوس حضرت مب: ند ازا قرآنی آورده است که عبارت

سلیمان، زمان مرگ، زمان بارش باران، لوح محفوظ، شرف و دارایی، نزول عذاب، 
  )591ـ588/ فقیه دامغانی،( .پنهانی، و وحی امور ظنّ و گمان،

 هبه علّت نبود کشف اآلیات، هم شناس نامی قرآن رسد آن لغت اما به نظر می
ایشان و  جستجويرو با استفاده از  ازاین. استذکر نشده مترا غیب در قرآن  واردم

  :غیب به شرح زیر از قرآن قابل استخراج است موارددیگر مفسران قرآن، 
تقواپیشگان، کسانی هستند که به « )2/بقره()اَلَّذینَ یؤمنونَ بِالغَیبِ(:مبدأ و معاد -1

  ».آورند ایمان می) خدا و قیامت(ب غی
یوسف را برادرانش در تاریکی چاه « )10/یوسف()ه فی غیابۀِ الجبو اَلقو(:تاریکی -2

 ».انداختند

 )و لَو کُنت اَعلَم الغَیب الَستَکثَرت منَ الخَیرِ(:اسرار و قوانین نهفته در طبیعت -3
دانستم، سود  می) در جهان هستی، یا زمان مرگم را هقوانین نهفت(اگر غیب « )188/اعراف(

 ».کردم براي خود فراهم میفراوانی 

لوح (یا اسرار غیب آ«) 41/طور()اَم عندهم الغَیب فَهم یکتُبونَ(:لوح محفوظ -4
 »نویسند؟ هاست و از روي آن مینزد آن) محفوظ

 )26/جن()عالم الغَیبِ فَال یظهِرُ علی غَیبِه اَحداً...(:زمان نزول عذاب الهی -5
 ».سازد اوست؛ و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی) ابزمان نزول عذ(داناي غیب «

کافران، حقایق را قبل از نزول عذاب، « )53/سبأ()و یقذفُونَ بِالغَیبِ...(:ظنّ و گمان -6
  ».پنداشتند دروغ می
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کنند و  زنی می گمانه) آنان در تعداد نفرات اصحاب کهف(« )22/کهف()رجماً بِالغَیبِ... (
 ».گویند یناآگانه سخن م

و او نسبت به آنچه از طریق وحی « )24/تکویر()و ما هو علَی الغَیبِ بِضَنینَ(:وحی -7
  ».دریافت داشته بخل ندارد

) 20/یونس()ال اُنزِلَ علَیه آیۀٌ من ربِّه قُل انَّما الغَیب للّهو یقُولُونَ لَو(:معجزه -8
تنها براي ) معجزه(غیب : آید؟ بگو ش بر او فرود نمیاي از پروردگار چرا معجزه: گویند می«

 »).او بستگی دارد هبه اراد(خداست 

؛ 44/آل عمران()ذلک من اَنباء الغَیبِ نُوحیه الَیک(:رویدادهاي گذشتگان -9
 ».کنیم از خبرهاي غیبی است که به تو وحی می تاریخ گذشتگان« )49/هود

 ):د اقدام کننده، اما غیب براي دیگرانآشکار براي خو( پنهان و خلوت -10
  ».هاي پنهانی و آشکار آگاه استکار خداوند به « )73/انعام()عالم الغَیبِ و الشَّهادةِ(
دانستند  آیا نمی«) 78/توبه()اَلَم یعلَموا اَنَّ اهللاَ یعلَم سرَّهم و نَجواهم و اَنَّ اهللاَ عالّم الغُیوبِ(

  ».هاست کاري نپنها هداند، و او داناي هم ر و سخنان درگوشی آنها را میکه خداوند، اسرا
 )34/نسا()فَالصالحات قانتات حافظات للْغَیبِ بِما حفظَ اهللاُ(:اسرار خانوادگی -11

که در غیاب شوهر، اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که  زنان صالح، زنانی متواضع هستند«
  ».کنند رار داده، حفظ میخدا براي آنان ق

انَّ اهللاَ عالم غَیبِ السموات و االَرضِ انَّه علیم بِذات (:گذرد ها می آنچه در دل -12
ها و زمین آگاه است و آنچه را در درون  خداوند از غیب آسمان« )38/فاطر()الصدورِ

  ».داند مى ،هاست دل
و عنده مفاتح الغَیبِ ال (:سانیت و محاسبات انظرفی هاي خارج از دانش -13

 ۀٍ فی ظُلُماتبال ح ها وعلَمالّ یقَۀٍ ارن وما تَسقُطُ م حرِ ورِّ و البما فی الب علَمی و والّ هها اعلَمی
او آنچه را . داند ها را نمیهاي غیب تنها نزد خداست و جز او کسی آن کلید« )59/انعام()األرضِ

اي در  افتد، مگر اینکه از آن آگاه است؛ و هیچ دانه هیچ برگی نمی. داند ی و دریاست میدر خشک
  »).از او پوشیده نیست(هاي زمین  تاریکی
و للّه غَیب السموات و االَرضِ و ما اَمرُ الساعۀِ االّ کَلَمحِ البصرِ اَو هو (:قیامت -14

مخصوص خداست؛ و امر قیامت درست همانند  زمینها و  غیب آسمان« )77/نحل()اَقرَب
  ».تر است هم زدن، یا از آن هم نزدیک چشم بر
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 )جنّات عدنِ الَّتی وعد الرَّحمنُ عباده بِالغَیبِ انّه کانَ وعده مأتیاً(:بهشت ـ15
ه داده بود؛ هاي جاودانی بشوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعد وارد باغ« )61/مریم(

  ».تحقق یافتنی است) بهشت(خدا  همسلّماً وعد
 )34/لقمان()انَّ اهللاَ عنده علْم الساعۀِ و ینَزِّلُ الغَیثَ(:زمان و مکان نزول باران -16

  ».فرستد فرو می اوست که باران تنها نزد خداوند است؛ و علم قیامت«
و اوست که آنچه «) همان()ا فی االَرحامِو یعلَم م(:آنچه در شکم مادران است -17

  ».داند هاست می را در رحم
داند  نمی) جز او(کسی « )همان()و ما تَدرِي نَفْس ماذا تَکْسب غَداً(:آمدها پیش -18

  ».آورد که فردا چه به دست می
داند که  یهیچ کس نم« )همان()...و ما تَدرِي نَفْس بِاَي اَرضٍ تَموت(:محل مرگ -19

  ».میرد؛ ولی خداوند بدان داناست در چه سرزمینی می
از تو « )85/اسراء()یسألُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح من اَمرِ ربی(:حقیقت روح -20

  ».کار پروردگار من است: رسند؛ بگوپ روح می هدربار
معرفی  مخصوص خداوند متعال اند که در قرآن غیبی امور هاز جمل اینها همه

با توجه به آیات  .باشند غیب همراه نمی هاخیر با کلم هاند؛ هرچند در پنج آی شده
بندي  توان غیب را در سه گروه به ترتیب زیر طبقه قرآنی که در باال آورده شد، می

  :کرد
  

  اقسام غیب
  غیب عام .1

. ها قرار دارد غیب هانسان در زندگی خود همواره از درون و برون در محاصر
اي، زمانی، برداشته شدن حجابی و یا  سیاري از آنها موقّتی است و با گذشت لحظهب

و بسیاري دیگر نیز  آیند، یدا شده و از غیب بودن درمیبا استفاده از ابزار الزم، هو
ت کشف نسان قابلیدر حالی که ا مانند، نامعلوم و ناپیدا باقی می هستند که همچنان

  .باشد را دارا می هاآن
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ء شده و غیبت چیزي را اي است که مانع از دیدن اشیا انسان، تاریکی پردهبراي 
یا هوا روشن گردید، آن چیز  اما هنگامی که چراغی افروخته شد شود، سبب می

  .شود ظاهر شده و دیگر مفهوم غیب از آن برچیده می
اي که پیش روي انسان است، غیب نیست، اما براي  محتواي کتاب و نوشته

آموزي، ابزاري است که آن غیب  سواد. غیب دارد هداند، جنب خواندن نمیکسی که 
  . نماید را به شهود تبدیل می

هاي موجود ـ اما پنهان ـ  اختراعات و اکتشافات که همان کشف قوانین و سنّت
مورد تحقیق و دان باشد، تا زمانی که توسط دانشمن در جهان طبیعت می

هاي آن آگاهی حاصل  گی و به قوانین و پیچیدقرار نگرفته هاي مختلف  آزمایش
اند، براي  تا زمانی که پیدا نشده ها همچنین گمشده. شود ق مینشده است، غیب اطال

  .اند غیب هانسان به منزل
ها از عوامل مثال اینو ا اي سوادي، جهالت در مسئله عد مسافت، بیپرده، دیوار، ب

انسان هرچه بکوشد تا . باشند می غیب عمومی است که همگان به نوعی درگیر آن
هایش دست بیابد، باز  عوامل غیب عمومی را از سر راه خود برداشته و به ناشناخته

هاي دیگري روبرو خواهد شد؛ زیرا سنّت  ها و نادیدنی شماري از ناشناخته با بی
   .غیب و شهود بنیان نهاده شده است هبر شالود لمالهی و مدار عا

غیبی است که اسباب شناخت و معرفتش در وجود  ترین خدا خود بزرگ
  .)88/بقره( )فَقَلیالً ما یؤمنونَ(همگان به ودیعت نهاده شده است؛ اما 

  غیب عام ازهاي قرآنی  نمونه
دید، متوجه شد  زمانی که از کارگزاران خود سان می7حضرت سلیمان) 1-1

 )ي الهدهد اَم کانَ منَ الغائبینَمالی ال اَر(:که هدهد در میان آن جمع نیست؛ فرمود
  »ست؟یا اینکه او از غایبان ا بینم، چرا هدهد را نمی« )20/نمل(

غیب بودن هدهد در اینجا به مفهوم خارج شدن او از دیدرس حضرت سلیمان 
له منتفی ، مسئکه پس از مدتی با رسیدن هدهد و بیان علت غیبتش است بوده
  .شود می
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امل غیب است که قرآن در داستان حضرت یوسف بدان تاریکی از عو) 2-1
:) یکی از برادران یوسف گفت(« )10/یوسف()و اَلْقُوه فی غیابۀِ الْجب(:اشاره کرده است

  »!او را در نهانگاه چاه بیفکنید
ف و برادران او کامالً با قرار گرفتن یوسف در ته چاه، موضوع براي یوس

گاه که توسط  تا آن غیب را داشته است هجنب اما براي دیگران مشهود است،
  .شود رهگذرانی کشف می

  
2 .غیب خاص  

و اسرار ناشناخته هستی در لوح محفوظ و در خزاین غیبی   بسا مسائلی نهفته
که در خداوندي بنا به مصالحی بر افشاي جزئیاتی از آن و تا آنجا  هالهی که اراد

  .هاي مقرّب درگاهش قرار داده است ت درك بشري بوده، در اختیار انسانظرفی
  غیب خاص ازهاي قرآنی  نمونه

خزائن « )21/حجر()وإِنْ منْ شَیء إِال عنْدنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِال بِقَدرٍ معلُومٍ()1-2
  ».کنیم نمی معین آن را نازل هتنها نزد ماست؛ ولی ما جز به انداز همه چیز

 )انَ اهللاُ لیطْلعکُم علَی الْغَیبِ ولکنَّ اهللاَ یجتَبِی منْ رسله منْ یشاءو ما ک... ()2-2

چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند، ولی خداوند ] نیز[و ... « )179/عمران آل(
متی از اسرار و قس[گزیند  برمی) براي آگاهی از آن(از میان فرستادگان خویش هر کس را بخواهد 

  ».]گذارد تا به اطالع شما برساند نهان را در اختیار او می
 )یسألونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح من أمرِ ربی و ما اُوتیتُم منَ العلمِ إالّ قَلیالً()3-2

ن روح، کار پروردگار من است؛ و شما از دانش آ: پرسند؛ بگو روح می هاز تو دربار« )85/سراءا(
  ».اید جز اندکی داده نشده

  
3. غیب أخص  

برخی . در اسرار و غیب است که گفتیم، تشکیالت آفرینش، سراسر غرق چنان
ل کشف و شهود ها با ابزار و دانشی که خداوند در اختیار بشر نهاده، قاباز آن
تنها براي ابرار و مقرّبان درگاه الهی که از دانش خدادادي  برخی دیگر. باشد می
هایی  سرار و غیبدر این میان چه بسا ا. باشد وردارند، قابل درك و تشخیص میبرخ
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علم خداوندي و در لوح محفوظ  هت درك بشري بوده و در خزینکه خارج از ظرفی
  .و جز حضرت حق، کسی را از آن آگاهی نیست باشد یهمواره مستور م

  
  غیب اخص ازشواهد قرآنی 

خداوند  هاي غیب نزد کلید« )59/انعام()...یبِ ال یعلَمها االّ هوو عنْده مفاتح الْغَ()1-3
  ».ها آگاهی نداردهیچ کس جز او بر آن. است

 )قُلْ ال یعلَم منْ فی السموات و الْاَرضِ الْغَیب االَّ اهللاُ و ما یشْعرُونَ اَیانَ یبعثُونَ()2-3
داند؛ همچنین  ها و زمین هستند، کسی جز خدا غیب نمی سمانبگو از کسانی که در آ« )65/نمل(

  »!آگاهی ندارند که چه وقت بر انگیخته خواهند شد
داند چه  هیچ کس نمی« )17/سجده()فَال تَعلَم نَفْس ما اُخْفی لَهم منْ قُرَّةِ اَعینٍ()3-3
  ».است هاست، براي آنان نهفته شده روشنی چشم ههاي مهمی که مای پاداش
 )187/اعراف( )...یسألُونَک عنِ الساعۀِ أیانَ مرسیها قُل إنَّما علمها عند ربی ()4-3

  ».آن تنها در پیش پروردگار من استعلم : پرسند؛ بگو قیامت می هاز تو درباره هنگام!) اي پیامبر(«
. است غیب مطلق خالصه کرده در غیب نسبی و غیب را اقسام عالمه طباطبایی

اند،  ق علم ما قرار گرفتههایی را که به عالم شهود وارد شده و یا متعل غیب ایشان
نام نهاده  غیب مطلقند، ا هایی را که از مرحله شهادت خارج غیب نسبی، و غیب

  )126ـ7/125طباطبایی، . (است
  

  از دیدگاه دانشمندان مسلمان علم پیامبر و امام
توان در سه گرایش  می اجمالوضوع را با موجود در این م هاي فکري گرایش

  :زیر خالصه کرد
  نیازهاي دینی و رسالتی هباورمندان به علم پیامبر و امام در محدود )الف
  باورمندان به علم گسترده و نامحدود پیامبر و امام) ب
  تردید کنندگان در محدود بودن و نامحدود بودن علم پیامبر و امام   )ج
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  ی و رسالتیعلم پیامبر و امام در محدوده نیازهاي تبلیغباورمندان به ) الف
  :کنید دیدگاه برخی از عالمان شیعی را در این زمینه، در ذیل مشاهده می

کنندگان اعتقادات  شیخ مفید که از نخستین تدوین ):ق413م( شیخ مفید .1
  :بر این باور است که ،اسالمی و سلسله جنبان نهضت فکري در جهان شیعی است

ن األئمۀ من آل محمد قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد و یعرفون ما یکون إ«
و لیس ذلک ... قبل کونه و لیس بواجب فی صفاتهم و ال شرطاً فی إمامتهم 

فأما اطالق القول علیهم بأنهم یعلمون الغیب فهو منکر بین الفساد ... بواجب عقالً 
هللا  ء بنفسه و هذا الیکون االألن الوصف بذلک انما یستحقه من علم األشیا

و علی قولی هذا جماعۀ اهل اإلمامۀ إال من شذ عنهم من المفوضۀ و من  وجلّعزّ
  )38/شیخ مفید، اوائل المقاالت، (» .انتمی إلیهم من الغالة

دادها را پیش از وقوع و روی داشتند از دل برخی از مردم خبر  گاهی:امامان«
باشد؛  و از شرایط امامت ائمه نمی هاي ضروري دانستند، ولی این از ویژگی می

و داناترین مردم قرار داده است  سیله خداوند آنان را گرامی داشتهبلکه بدین و
اما شایسته نیست به کسانی که علم  .پیروي و اطاعت از آنان باشد هتا وسیل

، عالم به غیب دیگري آموزش داده شده یا افاضه گردیده است هآنان به وسیل
سزاوار کسی است که ذاتاً و بدون استمداد  فته شود؛ زیرا صفت عالم به غیبگ

این سخن، دیدگاه  .از دیگري به حقایق امور و جهان هستی دانا و آشنا باشد
غلو  و کسانی کهمفوضه  ازبسیاري از علماي شیعه است، مگر تعداد کمی 

  ».اند پیوستهکه به آنان کنندگان  
شود که سخنان دیگر او را هم بدان  آشکار میبیشتر  زمانی بیان شیخ مفید

  :دهد ایشان سخن خود را چنین ادامه می. بیفزاییم
ولی از نظر عقل و قیاس،  ،ها ناشدنی نیست فنون و زبان هبه هم گاهی امامانآ«

 :خبرهایی از افراد مورد اعتمادي رسیده که امامان. اعتقاد بدان واجب نیست
، موضوع قطعیت هادر صورت صحیح بودن آن. اشتندهی داز این مسائل آگا

ت مفوضه و غال.  ...ولی قطعیت آن از نظر من مورد تردید است خواهد داشت،
  )37/همان، (» .ندا موافق این سخنان
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چرا  ها که در پاسخ به این پرسش» مسائل العکبریه«شیخ مفید در کتاب 
ي مسجد رفت؟ چرا امام به سو شدنش  با وجود آگاهی از کشته7امیرالمؤمنین

به سوي  شدنش  مک نکردن مردم کوفه و کشتهوفایی و ک با آگاهی از بی7حسین
  :گوید چنین پاسخ می... و ؟ ... 7؟ چرا امام حسنحرکت کردکوفه 

دث آینده را بدون استثنا حوا هاند که امام هم هرگز علماي شیعه اجماع نکرده«
داند، این را قبول  دث را بدون استثنا میحوا هامام هم داند و اگر کسی بگوید می

... . کنیم یق نمیگوید، تصد آن را که سخن بدون دلیلی می هنداریم و گویند
خبر داشت و قاتل خود را ظاهراً از کشته شدنش 7المؤمنینامیر! آري
 »... .و 7همچنین امام حسین ؛ولی از زمان دقیق مرگش آگاه نبود شناخت، می

  )42/257مجلسی، (
خود با دانشمند معتزلی گزارش  هکه از مناظر »الفصول المختاره«شان در کتاب ای

به نظر شما از ترس دشمنان، در [امام عصر  شود که با این سؤال مواجه می دهد، می
ترسد؟ و اگر  آیا از شما هم که دشمن او نیستید، می] برد سر میه غیبت ب هپرد
مشکالتتان را زدوده و احترام و نامتان را  شود تا ترسد، چرا براي شما ظاهر نمی نمی

  :دهد بلند دارد؟ شیخ چنین پاسخ می
و چیزي از اسرار  ها آگاه است امام از درون انسان اگر باورم بر این بود که«

پذیرفتم؛ ولی  درونی بر او پوشیده نیست، آگاهی ایشان از درون خودم را هم می
  .چنین باوري نداشته و ندارم

و آگاهی او از اسرار و  د علم بشري در چهارچوب ظواهر استاننعلم امام هم
رسانی از سوي خداوند یا پیامبر اسالم یا رؤیاي صادقه  به اطالع منوط ،ها نهان

  )1/70شیخ مفید، الفصول المختاره، (» .هاستو همانند آن
  :سخنان شیخ مفید حاوي نکات زیر است

ولی این به مفهوم آگاهی آنان از  از دانش فوق بشري برخوردارند،:ـ امامان1
  .حوادث و مسائل نیست ههم
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دانش  ستند؛ زیرا علم غیب عبارت است ازداراي علم غیب نی:ـ امامان2
داشتن هاي هستی، که جز خداوند، کسی را یاراي  ذاتی و احاطه کامل به تمام پدیده

  .آن نیست
داوند اخذ داراي علم غیب نیستند؛ زیرا علمی که از جانب خ:ـ امامان3
  .گویند ی است و بدان علم غیب نمی، علم اکتسابشود
  .نه ذاتی ،علم امام اکتسابی است ـ4
  . نه شخص امام ،است خداوند هـ آگاهی امام از علوم غیبی منوط به اراد5
در مواردي از درون افراد و یا برخی از رویدادهاي آینده اطالع :ـ امامان6
  .م آگاهی امام از درون همگان نیستاند، ولی این کار به مفهو داده

  .از شرایط و صفات امامت نیست ر غیبیـ آگاهی از امو7
  . ـ صحت روایات رسیده در علم امام براي شیخ مفید ثابت نیست8
دیدگاه بسیاري از علماي  ،کند ـ دیدگاهی که شیخ مفید در علم امام مطرح می9

  .معاصر ایشان است
  .گیرند در ردیف غالیان قرار می ،تقاد را دارندـ کسانی که خارج از این اع10
  
پروردگان  دست از و تیزهوش شاگردان از مرتضیسید ):ق436م( مرتضیسید .2

از حاکی  ،مطالبی که از او در این باره به دستمان رسیده. مشهور شیخ مفید است
  .علم پیامبر و امام است هلهمفکري او با استاد خود در مسئ

المغنی فی ابواب «کتابی به نام ) ق415م(الجبار معتزلی بددر عصر او قاضی ع
امامت  هلاي به مسئ طور گسترده و در بخش پایانی آن به  نوشته »التوحید و العدل

دات شیعه و برخی احتجاجات را که در آن اعتقااو در این کتاب . پرداخته است
  . مورد نقد و رد قرار داده است ،روز در موضوع امامت شایع بوده

جایز ندانسته و کتاب  ل تخطئه موضوع امامتسید مرتضی سکوت را در مقاب
هایی از  گزینه. را در رد سخنان عبدالجبار معتزلی نگاشته است» فی االمامه الشافی«

  : خوانیم در زیر می ،مطالب آن را که شاهد گفتار ما در این جستار است
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علومی را که  ،آري .را بداند علوم هواجب است امام هم معاذ اهللا که بگوییم«
 هولی علم غیب نه الزم و نیز احکام شرعی را باید بداند، زمامداري است هالزم

پس الزم نیست امام غیب . زمامداري است و نه مربوط به احکام شرعی است
  )188/سید مرتضی، الشافی، ( ».بداند

  :گویند ایشان در پاسخ به سؤالی می
ئلی که خارج از حوزه ریاست و احکام شرعی بوده و ما آگاهی امام را در مسا«

عه منافات ندارد، الزم در مواردي که با اعلمیت و حق تقدم ایشان در جام
برند،  اما در مقام قضاوت میان صنعتگرانی که شکایت پیش امام می...  دانیم، نمی
 له را به کارشناسان ذي ربط ارجاع داده و مطابقامام آن است که مسئ هوظیف

؛ البته در میان دانشمندان ما افرادي معتقدند که امام ...نظر آنان داوري نماید
و روایاتی دراین  دانند آنها در شرع مشخص نیست، می همبلغ جراحاتی را که دی

 همان،( ».داریم اعتماد ولی ما بر مطالبی که در ابتدا گفتیم، اند، باره آورده
/325(  

  :نویسد دیگري به شیعه میه ایراد آن بزرگوار در پاسخ ب
بنا به دیدگاه شیعه، امامان باید در مقام داوري، از باطن افراد و تمام : گویند می«

وجب ها خبر داشته باشند تا بتوانند قضاوت درست انجام داده و م صنایع و حرفه
آیا بر اساس احکام : از آنان باید پرسید .تضییع حقوق صاحبان حق نگردند

از بواطن امور، معیار قضاوت شرعی است تا امام را مکلف به اسالمی، آگاهی 
همان داوري بر مبناي ظواهر  ،یعنی آنچه مالك قضاوت شرعی است آن بدانیم؟

نه آگاهی از بواطن افراد، هرچند که حکم صادر شده مطابق با  ،و شواهد است
  )75/همان، (» .اعتقاد ما غیر از این نیست. اشدواقعیت نب

پس در قالب پاسخ به سؤال دیگري ضمن تردید در حجیت خبر سیدمرتضی س
  :نویسد واحد، در مورد زمان اعطاي علوم الزم در امامت براي امام چنین می

ألنّا لم نوجب کون اإلمام عالماً بجمیع الدین من لدن خلقه و کمال عقله و ... «
  )326/همان، (» .فی الحال الّتی یکون اماماً إنما نوجبه

را از زمان تولد الزم  احکام دین و کمال عقل ایشان ههی امام به همما آگا«
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  ».دانیم دوران امامتش می هبلکه آن را الزم دانیم، نمی
  :نویسند میدیگر ایشان در جایی 

و  داد کاري برخی از مردم را نمی یببینی خود، گمان فر در پیش7امام حسین«
  )178/، همان( ».زد حدس نمی شا ناتوانی اهل حق را از یاري رسانی

از سخنان سید مرتضی عالوه بر نکاتی که از سخنان شیخ مفید مستفاد بود، به 
  :باشد وضوح، نکات زیر قابل دریافت می

  .است آنان ریاستی نیازهاي و جامعه دینی نیازهاي به محدود امام آگاهی هگستر ـ1
مانع از حق وقت  قدري است که هیچ وظایف خود به گاهی امام در حوزه ـ آ2

  .تقدم ایشان در جامعه نگردد
م و امثال آن، رجوع به افراد خبره و امام در مسائل فنی و کشف جرای هـ وظیف3

ها همانا شهود و نظر کارشناسان  کارشناسان است؛ و مالك داوري او در قضاوت
  .باشد ربط می ذي

  .رعی نیستامامت و احکام ش هها مربوط به حوز ـ شناخت امام از باطن انسان4
  .ـ بی اعتمادي سید به خبر واحد5
  . از وضعیت کوفه و میزان وفاداري اهالی آن 7اطالعی امام حسین ـ بی6
   
هاي آینده را  بسیاري از اسرار غیبی و رویداد خداوند): ق449م(کراجکی  .3

 هامامان از هم. نه بیشتر ؛آموخته است:به امامان ،به قدري که صالح دانسته
آنچه خدا  هو به هم گر امور غیبی همیشه آگاه نیستند،ها و دی نی انساناسرار درو
   )1/245کراجکی، . (احاطه ندارند ،آگاه است

  
، ریاست علمی و وسی پس از سید مرتضیطشیخ  ):ق 480م( شیخ طوسی .4

هاي  ویژه در علم فقه و کالم بر عهده داشته و با تدوین کتاب معنوي شیعه را به
ی اعتقادات بخش گذاري و نظام بیشترین نقش را در پایه ،لوم اسالمیگوناگونی در ع

  .شیعی ایفا نموده است
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همفکري و همگرایی او با سید مرتضی در موضوع علم امام، به تلخیص و 
همگان  هتا مورد استفاد انجامد توسط شیخ طوسی می» الشافی«تنظیم مجدد کتاب 

  :نویسد ید مرتضی در مقدمه آن کتاب میشیخ در تأیید دیدگاه استادش س. قرار گیرد
 همن کتاب شریف سید مرتضی را مشتمل بر مسائل مهم امامت و محتوي ادل«

و هرکس در  رسیده اوج قلهاو در این کتاب به . ام مورد اعتماد اصحابمان دیده
از او اخذ و اقتباس کرده و به ساحت او فرود آمده  ،این موضوع چیزي نوشته

  )483 /طوسی،شیخ  ههزار] مجموعه مقاالت[قق، مح(» ... .است 
   :خورد در آن کتاب، مطالب زیر نیز به چشم می

به احکام هاي دیگر را که مربوط  دانیم امام غیر از احکام، چیز ما الزم نمی«
  )252/یص الشافی،ختلوسی، ط( ».شرعی نیست، بداند

 همان،( ».شود میکشته ] مدینه تا کربال[دانست در این سفر  نمی7امام حسین«
/182 -188(  

وال (در تفسیر آیه يو. کند در تفسیر تبیان شیخ نیز این مطالب جلب توجه می
  :نویسد می) 31/هود(» ...اللَّه وال أَعلَم الْغَیبأَقُولُ لَکُم عنْدي خَزَائنُ 

؛ همانا ...خبر نیستم، با هایی که مخصوص خداوند متعال است من از علمیعنی «
م و دیگر چیزها دانم که پروردگارم درباره قیامت، بهشت، جهن اي می به اندازه

ادعاي فرشته بودن هم ندارم؛ زیرا انسانی هستم که نیاکان  .برایم آموخته است
 طوسی،(» .من ندارم ،جام آن را دارندشناسید؛ و آنچه فرشتگان توان ان مرا می
  )4/141 التبیان،
 )نْت أَعلَم الْغَیب الستَکْثَرْت منَ الْخَیرِ وما مسنی السوءولَو کُ(آیه و در تفسیر

  :نویسد می) 188/اعراف(
دانستم که در آینده از  اگر آگاه به علم غیب بودم، همانا می یعنی اینکه«

آور است؛ پس از چیزهایی که  تجارات چه چیز سودمند و چه چیز زیان
کردم؛ و بدین طریق اموال و  ها پرهیز می ده یانخریدم و از ز سودآورند می
  )5/50همان، (» .افزودم خیراتم را می
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  : وسی همانند سید مرتضی بر این باور است کهطشیخ 
. احکام دینی است، الزم نیست هـ آگاهی امام از علومی که خارج از حوز

  )817و  813/وسی، تمهید االصول، ط(
را به افراد خبره و معتمد در هر رشته ارجاع  ـ امام مطالب خارج از حوزه دین

  )193/االقتصاد الهادي الی الرشاد، همو، : ك.ر. (دهد می
  )ها همان :ك.ر. (ها ضرورتی ندارد ـ آگاهی امام از درون انسان

زمان اشراف کلی امام به معلومات الزم، با توضیح بیشتري در  ایشان درباره 
  :نویسد سخن سید مرتضی می

ا یجب أن یکون االمام عالماً بما اسند الیه فی حال کونه اماماً فأما قبل و إنّم«
عالماً بجمیع  7المؤمنینون عالماً و الیلزم أن یکون امیرذلک فال یجب أن یک
عالمین بجمیع ذلک فی حیاة 8الحسیناو الحسن و6الشرع فی حیاة النبی

اً بعد شیء لیتکامل عند ابیهما بل انما یؤخذ المؤهل لالمامۀ العلم ممن قبله شیئ
  )192/یص الشافی،ختلوسی، ط(» .متقدم علیه بما اسند الیهآخر نفس من االمام ال

دارد،  امام در مسند امامت، باید در مسائلی که با شرح وظایف او همخوانی«
 7المؤمنینچه لزومی دارد که امیر. وري نیستضر یش از آنعالم باشد، اما ب

با وجود 8، و امام حسن و امام حسین6در زمان حیات پیامبر خدا
مطلع باشند؟ بلکه شایستگان به امر امامت، دانش  احکام دینی هپدرشان، از هم

طوري که تا پایان عمر امام قبلی به  گیرند؛ به امام پیشین خود فرامی الزم را از
  ».رسیده باشند حد کمال 

  
  ):ق548م( شیخ طبرسی ـ صاحب تفسیر مجمع البیان .5

 کنند بر اینکه آنان معتقدند م میی از مفسران در تفسیر خود، شیعه را متهبرخ«
توان  دانند؛ در حالی که بنا به اعتقاد شیعه، کسی را می علم غیب می: امامان

طور ذاتی آگاه باشد، نه  م غیب دانست که به تمامی علوم بهداراي صفت عل
که فرد دیگري در این  اگر کسی معتقد شود. که از دیگري فرا گرفته باشداین

اما . صفت با خداوند همسان و شریک است، او خارج از دین اسالم است



 

 

231 

  
یر 

فس
ر ت

م د
 اما

ر و
یامب

م پ
عل

»
رآن

 الق
حی

ن و
م

« 

اند،  نقل کرده و دیگر امامان7خبرهاي غیبی فراوانی که شیعه و سنّی از علی
به آنان انتقال یافته، و پیامبر هم از 6همگی اطالعاتی است که از رسول خدا

  ) 6/313و5، طبرسی(» .خداوند متعال آموخته است
ها را داراي صفت علم  شناسیم که یکی از انسان ما کسی از مسلمانان را نمی«

غیب بداند؛ و هرکس در مخلوقی به این صفت باور داشته باشد، از دین جدا 
   )403/همان، (» .امامیه از این عقیده مبرّاست هشده است؛ و شیع

   
  ):ق588م( ابن شهرآشوب .6

ولی الزم نیست که  است علوم دین و شریعت را بدانند، پیغمبر و امام، واجب«
است که آنان از قدیم شریک خداوند زیرا آن بدین معن. علم غیب داشته باشند

آنچه واجب است، این است . و علم آنان نامحدود است معلومات هستند هدر هم
 و ه که علم آنان حادث استهمانا ثابت شد. که آنان براي خودشان عالم باشند

اگر علم آنان نامحدود باشد، الزم . گیرد علم تفصیلی، جز به یک معلوم تعلّق نمی
ولی  که آن هم محال است، اشند؛ در حالیپایان داشته ب شود که معلومات بی می

اي کارهاي پنهان و رویدادهاي گذشته و  جایز است که با تعلیم خداوند، از پاره
  )ـ از واعظ چرندابی38المقاالت، پاورقی شیخ مفید، اوائل(» .آینده، آگاه باشند

***  
  

ول و برجستگان علم امام که از فح بارهتا اینجا با گفتمان دیدگاه نخست در
پیروان این گروه هرچند گاه در . آشنا شدیم بودندتفسیر شیعه  تاریخ کالم و فقه،

هم  صراحت گفتار، تعریف علم غیب، تبیین موضوع و تعیین مرزهاي دانایی امام با
قابل تفکیک و تطبیق بیشتري بود،  ،که در صورت مجال مقاله هایی داشتند تفاوت

این دانشمندان شیعه عبارت  رویکرد کالمیاما در مجموع، واقعیت این است که 
  :است از
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  علم امام اکتسابی است نه حضوري؛ .یک
نان قرار علم امام محدود به آن مقدار اطالعاتی است که خداوند در اختیار آ .دو

  .شود علوم را شامل نمی هاست و هم  داده
شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی که  همچون دانشمندان قدیم ما

اند و استخراج و تدوین و  شیعه در عصر غیبت بوده ظام فکرين گذاران پایه
ند، به دنبال خود ا بندي اعتقادات شیعی را از قرآن و حدیث نمایندگی کرده قالب

را دارند که بر همان  و ابن شهرآشوبکراجکی، شیخ طبرسی  همفکرانی همچون
  .اند دیدگاه آنان پاي فشرده و از آن دفاع کرده

نظران  صاحب از هم ـ »القرآن وحی من« یرصاحب تفسـ  اهللا فضلحسین سیدمحمد
رود که با  ار میشم هوسی بطاین دیدگاه و از مدافعان جدي آراي شیخ مفید و شیخ 

هاي تفسیري ایشان در این باب است،  توجه به موضوع مقاله که در ارتباط با دیدگاه
  .پرداختدر ادامه به صورت جداگانه به آن خواهیم 

  
  باورمندان به علم گسترده و نامحدود امام )ب

هاي مدون کالمی، روایی و تفسیري در  دیدگاه قبلی را با توجه به وجود کتاب
در بررسی این دیدگاه، . غیبت، از آن زمان مورد بررسی قرار دادیم آغاز دوران
هاي علمی  که گاه در گزارشدوران قابل تحصیل نیست؛ مگر این اي از آن پیشینه
علم امام را ) اسحاق اسماعیل بن نوبختیابو(» ختیاننوب«خوانیم که  مفید می شیخ

  ) 38/مقاالت، شیخ مفید، اوائل ال: ك.ر. (دانستند نامحدود می
ویژه در قرون اخیر، طرفداران جدي داشته و  اما در مجموع، این دیدگاه نیز به

  :دارد
  ):ق1128م( مولی مهدي نراقی .1

 هو عقل بالفعل آن است که صاحب آن به هم] امام داراي عقل بالفعل است[«
کند؛ و  ا مشاهده میها رنحوي که گویا آن ء بالفعل علم داشته باشد، بهحقایق اشیا

] 7علی[ ها از ذهن او زائل نشوند؛ و این معنی براي آن حضرتیک از آن هیچ
  )137/نراقی، (» .ثابت بود
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، به اهل سنت و شیعهایشان در اثبات این مدعا ضمن آوردن روایاتی از 
، )135/همان، ( در علم شرایع و احکام و ادیان7علیحضرت  تافضلیت و اعلمی

اشاره  )همان(و در مدیریت و کشورداري ) 139/مان، ه(در فنون جنگی و اسلحه 
ست، بلکه بیش از نی منکر این فضایلاما واقعیت این است که دیدگاه قبلی . اند کرده

بلکه  دانند، ها را علم غیب نمیاینآنان تنها سخن در آن است که ! گویند یآن را نیز م
  !متدانند از جانب الهام و آموزش پیامبر رح هایی می آموخته

 :)ش ـ مدفون در جهرم1303م(سید عبدالحسین موسوي شیرازي الري  .2
  :نویسد او می

اعتقاد به علم امام هرچند از ضروریات دینی نیست، اما تحصیل و معرفت «
 .ت تا بدان باور قلبی داشته باشندواجب اس تفصیلی آن براي خواصِ از اهل علم

شهید قاضی طباطبایی در (» .کند می اما براي عوام، اعتقاد قلبی و زبانی کفایت
  )47-45/از عالمه مظفر،  »علم امام« ترجمه کتاب همقدم

ند و ا امور مربوط به حال، گذشته و آینده آگاه هبرگزیدگان الهی همواره از هم«
دانشنامه امام علی، (» .ماند چیزي از رویدادهاي جهان بر آنان پوشیده نمی

3/357(  
که  کتابی مستقل و تا حدودي مفصل ):ق1381م( محمد حسین مظفّر .3

نخستین بار در علم امام نگارش یافته و از علم فعلی و مطلق در معصومان 
ق در نجف اشرف به 1385که در سال جانبداري کرده است، مربوط به ایشان است 

  :مند بنا به دیدگاه این اندیشه. چاپ رسیده است
هر چیزي را که . ـ حتی قیامت ـ داردجزئیات حوادث  هعلم حضوري به هم امام«

در این  ،تنها تفاوتی که علم خدا با علم امام دارد. داند او هم می ،داند خدا می
  )120/مظفر، (» .است که علم غیب در پروردگار ذاتی، و در ائمه عرضی است

علم « هعالمه طباطبایی در رسال): ش1360م( سید محمد حسین طباطبایی .4
با نگاه روایی آن را انش نامحدود در پیامبر و امام دفاع نموده و بیشتر ، از د»امام

ه چندان ي پیموده است که گا ا روال محتاطانهپذیرفته است، ولی در تفسیر المیزان، 
  :نویسند علم امام می هایشان در رسال .قابل تشخیص نیست با دیدگاه گروه نخست
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، به وجود داشته باشندکه طی به حقایق جهان هستی در هرگونه شرای7امام«
اذن خدا واقف است؛ اعم از آنها که تحت حس قرار دارند، و آنها که بیرون از 

» .موجودات آسمانی و حوادث گذشته و وقایع آینده مانند. باشند حس می هردای
  )213/رساله علم امام،  طباطبایی،(

  :و در تفسیر المیزان چنین نوشته است
 ،قیامت هست که جز خداي سبحان هلاز آن جمله مسئ اي از مغیبات و پاره«

این طور نیست، بلکه تنها علم به خود قیامت . ... کسی یاراي علم آن را ندارد
  .ات و اوصاف آن نیز همین طور استعلم به خصوصی

سبب حقیقی اختصاص علم غیب به خداي تعالی این است که غیر او هرچه باشد، 
ست که از حدش بیرون شده و به آنچه خارج وجودش محدود است؛ و ممکن نی

و معلوم است که هیچ موجودي، غیر  حد او و غایب از اوست آگاه شود، از
پس تنها او  .شیاء نیست؛ مگر خداي تعالیمحدود و غیر متناهی، محیط به تمام ا

  .عالم به غیب است
ول نیست و عادتاً معق سازد تمامی خیر و شرّها واقف می علم غیب آدمی را به

از اطّالعات خود استفاده نکند؛ و اگر  ،خیر و شرّها اطّالع دارد هکسی که به هم
کند،  کسی تمامی خیرات را به خود جلب نکرده و همه شرور را از خود دفع نمی

  )16/294المیزان، ، طباطبایی( ».باید بفهمیم که قطعاً علم غیب نداشته است
شان مشروط برآن باشد که نسبت  رسالترسوالن در هر چیزي که تحقق یافتن «

  )19/226همان، ( ».به آن علم غیب داشته باشند، این علم را خواهند داشت
هاي متفاوت از عالمه طباطبایی، داوري درباره ایشان را  گاهی به این دیدگاهن

گاه او را موافق با گروه نخست ـ معتقد به علم محدود . نماید مقداري دشوار می
م ـ معتقد به علم یافت و گاهی مدافع سرسخت گروه دوتوان  مام ـ میپیامبر و ا

گاه که با دید  رسد که ایشان آن به نظر می. توان دید نامحدود در پیامبر و امام ـ می
را :اند، علم محدود معصومان قرآنی و تفسیر قرآن به قرآن موضوع را نگریسته

اند، به علم نامحدود آنان  داختهاند، و چون با دید روایی به موضوع پر پذیرفته 
  . اند متوقف مانده



 

 

235 

  
یر 

فس
ر ت

م د
 اما

ر و
یامب

م پ
عل

»
رآن

 الق
حی

ن و
م

« 

 که گوناگونی درجات اثر بر توانند می اولیاي الهی: عبداهللا جوادي آملی .5
دارند، هر کدام به بعضی از درجات غیب آگاهی پیدا کنند؛ ولی انسان کامل که 

جوادي ( .دارد آگاهی غیبی مخازن ههم به است، اعظم اسم مظهر و اهللا مطلق ولی
  )4/159 آملی،

هاي کامل و مظاهر  عنوان انسان به:جوادي آملی، معصوماناهللا  آیتبه نظر 
پوشیده  و چیزي در عالم کون از علم آنان ي الهی، محرم اسرار خداوندي بودهاسما

  .نیست
با گرایش به موضوع علم امام این دیدگاه، باور بیشتر دانشمندانی است که 

  .اند هداختفلسفی ـ عرفانی پر
  

  تردیدکنندگان در علم محدود و علم نامحدود امام )ج
اي کوتاه،  با ستارگانی در آسمان علم و فقاهت روبرو هستیم که با اشاره

ولی از ادامه  دهند، طوسی نشان میهمفکري خود را با امثال شیخ مفید و شیخ 
حوالت : سخن باز مانده و آگاهی از حقیقت موضوع را به خود معصومان

  .دهند یم
  ):ق1281م( شیخ انصاري .1

از روایات گوناگونی ... هاي امام و چگونگی آن،  دانسته هاما در مورد گستر«
را آید؛ پس بهتر آن است که علم آن  چیز مطمئنی به دست نمی ،که وجود دارد

  )1/374انصاري، (» .به خود ایشان واگذاریم
حاشیه بر «م در کتاب ایشان ه :)ش1312= ق 1358م( ابوالحسن مشکینی .2
: نک. (بر همان دیدگاهی است که شیخ انصاري بر آن بوده است »االصول کفایۀ

  )1/374خراسانی، 
در مسائل مذهبی روز، توان گفت  ایشان که می ):ش1358( شهید مطهري .3

رغم ورود در   بهاما  فروگذار نکرده است، چیزي را ـ هرچند به اجمال و گذرا ـ
عاشورا و غیره، از ورود به این بحث پرهیز نموده و با  هحادثمباحث امامت و 
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عبارت  ،شود تنها مطلبی که از ایشان دیده می. سکوت تمام از کنار آن رد شده است
  :حسینی است هزیر در کتاب حماس

تواند سرمشق  ه همین دلیل مینه مافوق انسان؛ و ب ،امام، انسان مافوق است«
لهذا به هر نسبت که . وجه سرمشق نبود بود، به هیچ اگر مافوق انسان می .بشود

آمیز و مافوق انسانی بدهیم، از مکتب  اعجاز هها را جنب ها و حادثه ما شخصیت
  ) 3/292مطهري، (» .ایم بودن و از رهبر بودن خارج کرده

  
 علم پیامبر و امام راجع به »من وحی القرآن«ر فسم دیدگاه

هاي کالمی  ن و روایات، و مروري به اندیشهپس از نگاهی به علم غیب در قرآ
من وحی «دانشمندان اسالمی در این باره، سیر کوتاهی خواهیم داشت در تفسیر 

  .شویم اهللا نیز در موضوع علم امام آشنا فضلمرحوم ، تا با اندیشه »القرآن
بر موضوع علم  بر خالف دیدگاهی که در قرون اخیر »من وحی القرآن«تفسیر 
شیخ  مندانی همچون اندیشهدیدگاهی است که احیاي افکنده، به دنبال  امام سایه

  .اند بودهاستوار  بر آنشیخ طوسی مفید و 
اهللا،  فضل(دا به غلو انجامیده اهللا دغدغه آن دارد که مبادا دیدگاه نوپی فضل

آنجا که رو در تفسیر خود،  ازاین .و راه اصالح و بازگشت را دشوار نماید) 6/131
شکافد تا ابهامی  رسد، موضوع را با اجتهاد عقلی و قرآنی می علم غیب می سخن به

  .باقی نگذاشته باشد
 »هر چیز پوشیده از حواس و آگاهی انسانی« ،غیب را همانند راغب اصفهانی او

و مراد از علم به غیب را آگاهی از امور و ) 8/343؛ 9/112همان، ( کند معنا می
با هیچ وسایل و فناوري، جز وحی و اعالم خداوندي  داند که اي می قضایاي آینده

باشد؛ و آن اموري را که مثل ماجراهاي تاریخی با وسایل  قابل کشف و درك نمی
گیرند، مشمول علم  مسائل علمی قرار می هخاصی قابل کشف بوده و در محدود

  )همان( .شود علم غیب گفته می داند؛ هر چند که اصطالحاً غیب نمی
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  علم امام اعتقاد به
در اعتقاد به چگونگی و میزان علم پیامبر و امام بر همان باوري  اهللا فضلسید 

آنان اعتقاد به علم غیب . اند بر آن باور بودهآغازین عصر غیبت است که دانشمندان 
 ،در امام را از ضروریات دینی به شمار نیاورده و صفت علم غیب را جز خدا

  :گویند ایشان می رو ازاین .اند سزاوار کس دیگري ندانسته
چرا باید خود را با تالش و زحمت وادار به ورود در بحثی نماییم که از «

ضروریات دینی نبوده و ارزش عقیدتی و عملی ندارد؛ و چه بسا که انسان را به 
  )10/303؛ 6/132همان، ( »نماید؟ عبادت غیر خدا و غلو افراطی گرفتار می

  
  عنصر بشري وپیامبران 
  :افزاید در تبیین موضوع علم پیامبران می اهللا فضل سید

را که خارج از خود موظف بودند سیماي واقعی و شخصیت نبوي  پیامبران«
تا مردم آنان را عناصر غیبی و  به مردم بازگو نمایند ،طبیعت بشري نیست

اي که به خزائن  هاي اسطوره و آنان را شخصیت دور از ذهن تصور نکنند مقدسِ
شمار ه سترسی داشته، و از اسرار درونی و سرنوشت آینده آنان باخبرند، بالهی د

  )12/56؛ 302ـ10/301؛ 130ـ128و  34ـ6/32؛ 9/113همان، (» .نیاورند
به ناآشنایی خود از علم  در مقام گفتگو با مشرکان، صراحتا6ًپیامبر اسالم

امبر به صورت فعلی پی یعنی در بیان قرآنی به نفی علم غیب از ؛...دهد غیب خبر می
کید شده است نه وحیانی؛ زیرا خداوند آنان را از بعضی مسائل غیبی أو تکوینی ت

که در  آگاهی داده است؛ چنان ،هکه روي داده یا خواهد داد و مورد نیاز آنان بود
 )تکُموأُنَبِّئُکُم بِما تَأْکُلُونَ وما تَدخرُونَ فی بیو(:فرماید می7ان حضرت عیسیتداس

و » ... دهم کنید خبر می هایتان ذخیره می از آنچه در خانه و شما را«) 49/آل عمران(
  .امثال آن، که در آیات قرآنی آمده است
که آن  بدان اشاره فرمود، آن گاه 7منینؤاین شاید همان است که امیرالم

؟ نیستعلم غیب  هاآیا این: رسیدگفت و کسی از او پ حضرت از اتفاقات آینده می
  )128نهج البالغه، خطبه ( ».بلکه اینها از صاحب علم گرفته شده است! نه«: فرمود
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 .اند تعبیر کرده» علم غیب عرضی«ست که برخی از مفسران از آن به این همان ا
  ) 9/115، اهللا فضل(

این برداشتی است که ما از سخن خداوند متعال در داستان حضرت نوح داریم، «
قُلْ ال أَقُولُ لَکُم عنْدي خَزَائنُ اللَّه (: شود تا به قومش بگوید آنجا که مأمور می

بالْغَی لَمال أَعوالیت تکوینی را  هاین آیات همانا بطالن نظری. )50/انعام()و
، همان( ».اند مطرح کرده:و امامان د که برخی از علما در مورد انبیارسان می
   )6/34؛ 5/38

اشاره  در خالل تفسیر خود، به آیات گوناگونی» لقرآنمن وحی ا«صاحب تفسیر 
  :زیر نماید؛ از جمله در موضوعات دارد که آگاهی پیامبران را در مواردي نفی می

از خداوند متعال است که براي او چگونگی 7درخواست حضرت ابراهیم -1
 )...کَیف تُحیِ الْموتَى وإِذْ قَالَ إِبرَاهیم ربِّ أَرِنی(؛ها را نشان بدهد زنده کردن مرده

  .)260/بقره(
که از ترس عواقب قتل یکی از فرعونیان،  7در داستان حضرت موسی -2

 )ولَهم علَی ذَنْب فَأَخَاف أَنْ یقْتُلُونِ(:و گفت. ترجیح داد بر قرار در آن شهرفرار را 
  ».ندترسم مرا بکش پس می ،آنان برگردن من خونی دارند«) 14/شعراء(

: در ترس موسی از کار ساحران در مقام مبارزه با آنان، که خداوند فرمود -3
قُلْنَا ال تَخَف إِنَّک *أَوجس فی نَفْسه خیفَۀً موسىفَ(! نترس که همانا تو برتر و پیروزي

  .)67-68/طه()أَنْت األعلَى
منْ أَنْباء الْغَیبِ  ذَلک(:6در بیان اخبار پیامبران گذشته به پیامبر اسالم -4
یه44/آل عمران()إلَیک نُوح(.  
قُلْ ال أَملک لنَفْسی نَفْعا (: فرماید که می 6در بیان خصوصیات پیامبر اکرم -5

الس ینسا ممرِ ونَ الْخَیم تَکْثَرْتالس بالْغَی لَمأَع کُنْت لَوو اللَّه ا شَاءا إِال مال ضَرإِنْ أَنَا إِال و وء
من مالک سود و زیانی بر خود نیستم، مگر  بگو«؛ )188/اعراف()نَذیرٌ وبشیرٌ لقَومٍ یؤْمنُونَ

انی به من یاندوختم و هیچ ز دانستم، سود فراوانی می آنچه خدا خواسته باشد، و اگر غیب می
، اهللا فضل( ».ام شارت دهندهبو  رسان بیم ،آورند من تنها براي قومی که ایمان می. رسید نمی

6/31-33(  
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  اکتسابی و در حد نیاز رسالت ،علم پیامبر
بالفعل و حضوري و یا در مقابل کسانی که به علم  »من وحی القرآن«تفسیر 

حتَّى ما کَانَ اللَّه لیذَر الْمؤْمنینَ علَى ما أَنْتُم علَیه (هند، در تفسیر آیا پیامبران قائلتکوینی 
لسنْ رتَبِی مجی نَّ اللَّهلَکبِ ولَى الْغَیع کُمعطْلیل ا کَانَ اللَّهمنَ الطَّیِّبِ ویزَ الْخَبِیثَ ممنْ یم ه

شَاءنویسد می) 179/عمران آل()...ی:  
اش بر  و خداوند متعال چون اراده ،مخصوص خداوند متعال است ذاتاً علم غیب«

ست که علوم غیبی را به طور راحت و آسان در دسترس بشر قرار آن نبوده ا
اي که با  گزیند تا مردم را از علوم غیبی به اندازه دهد، لذا پیامبرانی را برمی

 )407/، همان( ».دننیازها و مبانی رسالت ارتباط دارد آگاه نمای

  :افزاید در ادامه چنین می
نّ اهللا لم یمنحهم هذه المعرفۀ بشکل مطلق، بل ربما نفهم من اآلیات القرآنیۀ أ... «

بحیث تکون طبیعیۀ ثانیۀ فیهم باإللهام اإللهی الّذي یتحول فیهم إلی قوة المعرفۀ 
الغیبیۀ تبعاً لإلرادة أو الحاجات الذات، بل إن اهللا یطلعکم علی بعض مفردات 

یئۀ من الغیب، و یعلّمهم إیاه من خالل حکمته الّتی تتحرك ـ من خاللها ـ مش
خالل ما یعطی و یمنع، حتّی أن اآلیۀ الّتی استدل بها علی علم األنبیاء بالغیب ال 

» ...تدل علی اکثر من ذلک بمعنی المعرفۀ التدریجیۀ التابعۀ للحاجات الرسالیۀ
  )9/115؛ 408/همان، (
طور مطلق در  داوند ابزار شناخت این علم را بهیابیم که خ از آیات قرآنی درمی«

طبیعت ثانوي آنان قرار گرفته و اي که  گونه بهار پیامبران قرار نداده است، اختی
آگاهی به غیب باشند؛ و حسب خواست و نیاز، از آن  هبه الهام الهی، واجد قو

جزاي غیب مطلع برخی اآنان را به  بلکه خداوندچنین نیست، . بهره بگیرند
آموزد  به آنها میزا گاهی از این اج ،کند و حسب حکمت و مصلحت خویش می

مورد استناد قائالن به علم غیب  هتا جایی که آی .گیرد دهد و می و گاهی می
نیازهاي  هرساند که معرفت آنان تدریجی و به انداز پیامبران، بیش از این را نمی

  .مأموریتی بوده است
تواند  چه در عالم شهود و چه در عالم غیب نمی ،انسان به علم خداوند متعال
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آنان . اند حتی پیامبران هم چنین. اطه داشته باشد، مگر اینکه خدا بخواهداح
طور ذاتی داراي علم غیب نیستند؛ آن گونه که خداوند در آفرینش آنان  به
طور مطلق برایشان قابل کشف باشد  انایی قرار دهد که اسرار غیبی بهچنان تو آن

اي که در امر  ن را به اندازهبلکه خداوند آنا. طور مستقل بر آن دست یابند و به
 )323ـ11/321؛ 5/38، همان( ».نماید مند می رسالت بدان نیاز دارند بهره

اما این آگاهی پیامبران از برخی علوم غیبی نه چنان است که ملکه وجودي در «
طوري که هر وقت اراده دانستن آن را نمایند،  شمار آید، به هشخصیت آنان ب

لوم محدود به کنند؛ و آن ع که از صاحب علم اخذ می بدانند؛ بلکه علمی است
ارچوب امر رسالت مورد نیاز است، نه اینکه به صورت مسائلی است که در چ

، همان( ».بالفعل و حضوري، جزء خصوصیات ذاتی آنان قرار گرفته باشد
  )6/33؛ 169ـ23/167

  :طور کلی و به
الدور الّذي أوکله اهللا إلیه، إنّ علم الغیب یتحرك فی شخصیۀ الرّسول من خالل «

فیمنحه اهللا منه بالمقدار الّذي تفرضه حاجۀ الرّسالۀ إلیه، و لیس إمتیازاً ذاتیاً له 
من موقع التّشریف فی الذّات، ألن إصطفاء اهللا له و خالفته عنه الذّروة فی 

فاد و هذا ما یست. التّشریف بحسب طبیعته، بقطع النّظر عن الجزئیات المتّصلۀ به
  » ...من مجموع اآلیات المتّصلۀ بذلک 

ت که خداوند به او واگذار در شخصیت پیامبر در همان حد اس علم غیب«
و امتیازي ذاتی براي او نیست؛ چون  دهد رسالتش می هو به انداز کند می

گزینش الهی و جانشین کردن پیامبر بنا به سرشت خویش و صرف نظر از فروع 
زي است که از مجموع کند؛ و این چی رسالت کفایت می ملحق به آن، براي شرف

  ».آید این موضوع به دست می آیات مرتبط با
  

  پیامبران و امامانروایات علم 
در کتب روایی وارد  :در مورد علم پیامبران و امامانکه احادیث گوناگونی 

  )33/همان، . (محل تأمل و گفتگوي علمی است ،شده است
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از آنها، سید و ضعف بسیاري  :علم معصومانتعارض اخبار رسیده در 
پوشی از روایات واداشته و اعتماد به آنها را در مقابل صریح  را بر چشم اهللا فضل

  .قرآنی جایز ندانسته است
اي از اسرار  گاه شخصیت نبوي را تا آنجا با هاله ،در دیدگاه ایشان، روایات

ات خداوندي قابل تشخیص هاي غیرعادي آراسته است که از صف غیبی و توانایی
و در اولیاء هم تسرّي  :و چه بسا که برخی این صفات را در امامان. نیست

  ؛)10/302همان، ( اند داده
صورت حقیقی مفاهیم و  ،کند رسیم میتما معتقدیم آنچه قرآن براي ما «

حال اگر . تفصیل بیان داشته و روشن نموده است که به هاي انسانی است شخصیت
ارچوب خط فکري و اعتقادي ما اي بوده که در چ مسائلی ناشناختهدر آنجا 
  )303/همان،( ».است داشته می بیان ما براي را آن حتماً قرآن است، بوده ضروري

براي اینکه  ،استروایات و نادرستی درستی  رو، قرآن، ترازوي سنجشِ ایناز«
ر حدیثی که ؛ و ه)42/فصلت(قرآن کتابی است که باطل را بر آن راهی نیست 

  )1/69، لینیک. (پس آن زخرف است و باطل ،با کتاب خدا موافقت ننماید
اما به آگاهی و اعتقاد در شخصیت  ،ما نیاز به انگیزش فکري در این زمینه داریم

براي . تفصیلی پیامبر و امام که فایده چندانی در آن وجود ندارد، مکلف نیستیم
کشاند؛ و چه بسا ما را به برخی  می اینکه چنین موضوعاتی به آشفتگی فکري

 ».کند که ضرورتی در آن نیست انحرافات، اختالفات و مجادالتی هدایت می
  )10/303اهللا،  فضل(

  
  علم پیامبران یتمحدود

 موضوع اکتسابی بودن علم پیامبرانکه در  ن چنا »من وحی القرآن«صاحب تفسیر 
و بیش از آن را  رسالتی بوده هوزآشنا شدیم، معتقد به محدودیت آگاهی انبیا در ح

بدیهی است که « :نویسد چنین می رو ازاین. داند ت، قابل درك نمیاز قرآن و روایا
و کسی از مخلوقات عالم را  ،منتها اي ناپیداست و بی علم خداوند سبحان را کرانه
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بر آن نیست؛ زیرا آدمی را جز اندك علمی ارزانی نداشته  هیاراي درك و احاط
  .)85/اءاسر()وما أُوتیتُم منَ الْعلْمِ إِال قَلیال(: است

چیزي  ،انسان از واقعیت علم به قدر توانایی که از جهت اسباب و متعلقات دارد
کند، نه حقیقت آن را؛ زیرا درك حقیقت علم زمانی  را همانند تصویر آن درك می

آن که  هرونی آن و آفرینندهاي درونی و بی ر است که انسان به ارتباط تمام پدیدهمیس
احاطه داشته باشد؛ در حالی که این کار خارج از ظرفیت و  ،خداوند متعال باشد

  )19/79؛ 8/382، اهللا فضل؛ 6/200طباطبایی، . (طاقت محدود انسانی است
، جز در نزد خداوند متعال پیدا ]که همان غیب است[ رو، حقیقت علم ایناز
به لحاظ طبیعت  هم پیامبران .)23/167، اهللا ضلف؛ 6/210طباطبایی، ( شود نمی

بشري، امکان دسترسی به آن را ندارند، مگر آن مقداري که خداوند در اختیار آنان 
دانند، مگر آنچه را خدا به آنان  بنابراین نمی .)9/138؛ 8/385اهللا،  لضف( دهد قرار می

به پیامبري پسندیده که را  سیکگویند، مگر آن  دهد، و از غیب سخن نمی تعلیم می
 )...إِال منِ ارتَضَى منْ رسولٍ *عالم الْغَیبِ فَال یظْهِرُ علَى غَیبِه أَحدا(:و برگزیده است

  .)26-27/جن(
هاي غیبی آنان از طرف صاحب علمی است که به صورت محدود  پس دانسته

  )23/167همان، . (در اختیارشان قرار داده است
عالوه بر مستندات قرآنی و اجتهادي که بر محدودیت  »القرآن من وحی«تفسیر 

مجمع «آورد، به سخن صاحب تفسیر  علم غیب در پیامبران و اکتسابی بودن آن می
کنند بر  برخی از مفسران، شیعه را متهم می«: گوید هم استناد دارد که می »البیان
ه بنا به اعتقاد شیعه، دانند، در حالی ک علم غیب می:امامان ندآنان معتقد اینکه

طور ذاتی آگاه  م غیب دانست که به تمامی علوم بهتوان داراي صفت عل کسی را می
شناسیم که  ما کسی از مسلمانان را نمی... باشد؛ نه اینکه از دیگري فراگرفته باشد

ها را داراي صفت علم غیب بداند؛ و هر کس در مخلوقی به این  یکی از انسان
امامیه از این عقیده مبرّاست  هباشد، از دین جدا شده است؛ و شیعصفت باور داشته 

  )8/383، اهللا فضل( »). 3/326طبرسی، (
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  گیري نتیجه
نماید، ولی  ب میهرچند غری در علم پیامبر و امام اهللا فضلمرحوم هاي  دیدگاه

بر آن  نیزعصر غیبت  نخستیندانشمندان  بلکه فردي نیست، دیدگاه منحصر به
آنچه دیدگاه ایشان را از همفکران امروز و گاه دیروز خود متمایز . اند دهبومشرب 

  .ه کیمیایی بیش نیست ست که امروز، جسارت علمی و صراحت گفتاري اودارد می
او معتقد است که در علم پیامبر و امام، روایاتی در مآخذ اسالمی وجود دارد که 

ایرت با قرآن، مورد اعتماد نخواهند اند، یا خبر واحد؛ که در مغ ها یا ضعیفغلب آنا
برخی از نویسندگان را قرائت علم حضوري امام از آنجا رخ نموده است که به . بود

اط و در نتیجه از افر اند قرآن را به روایات عرضه کردهروایات به قرآن،  هجاي عرض
  )10/303، همان. (اند مبالغه سر درآورده

  :شود، این است که ات زیادي هم تأیید میپیام قرآن در این زمینه که با روای
علم حضوري و المتناهی مخصوص ذات الیتناهی بوده و جز او کسی را  -1

  )6/407همان، ( .باشد گنجایش چنین علمی نمی
اعتقاد تفصیلی به علم امام از ضروریات دینی نیست و به جدل و انحراف  -2

  )10/303همان، . (کشاند می
 ،را در اختیار پیامبر و امام قرار نداده است ءاشیا همعلم ه خداوند متعال -3

  )6/408همان، . (طوري که طبیعت ثانوي آنان قلمداد شود به
دانند، مگر آن مقدارِ مورد نیازي که خداوند  علم غیب نمی پیامبر و امام -4

  )8/385؛ 6/409همان، . (دهد تعلیم می
کتسابی است، با این تفاوت که ا بر و امام هم مثل سایر افراد بشرعلم پیام -5

. باشد وسیع و فراگیر شرع، جز وحی، آموزگاري متصور نمی هآنان را در دایر
 )9/115 همان،(
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  ها نوشت پی
نـه  (معلـوم خـود در نـزد عـالم حاضـر باشـد        علم حضوري آن است کـه  -1

 یست؛ ماننداي بین عالم و معلوم ن در این قسم از علم، میانجی و واسطه). صورتش
و آگـاهی   هـاي هسـتی   وند به موجـودات و پدیـده  کامل خدا  علم مستقیم و احاطه

  ). خودآگاهی(انسان از حاالت خود 
نگرفتـه   علمی که در ذات شخص آفریده شده و او از کسی فـرا : علم لدنّی -2
  . است
اي بین عالم و معلوم وجود داشته باشد که آگـاهی   اگر واسطه: حصولیعلم  -3

اي  اگـر چنـین واسـطه    گوینـد و  حصولی مـی  علم را آن ،اصل شودبه وسیله آن ح
 حصولی، مفهـوم یـا صـورت    علم در. نامند حضوري می علم موجود نباشد، آن را

نـزد   حضوري، وجود خـود معلـوم در   علم اما در ،معلوم در نزد عالم حاضر است
  .انسان به خودش علم مانند ؛دعالم حضور دار
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  آخذمنابع و م
 قرآن کریم .1

 ج البالغهنه .2

 .ش1361دفتر تبلیغات اسالمی،  ، قم،بررسی مسائل کلی امامت امینی، ابراهیم؛ .3

زین العابدین قربانی، تهران، کتابخانه بزرگ : ، ترجمهالغدیر ؛الحسین امینی، عبد .4
 .ش1360اسالمی، 

 .ش1385قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی،  ، چاپ چهارم،فرائد االصول انصاري، مرتضی؛ .5

مصطفی درایتی، : ، تحقیقتصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛الواحد عبدتمیمی آمدي،  .6
 .ش1366تب االعالم االسالمی، مکقم، 

 .ق1403، بیروت، دار األضواء، الذریعۀ الی تصانیف الشیعه تهرانی، آقا بزرگ؛ .7

دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  ، تهران،ترجمه و تفسیر نهج البالغه ؛جعفري، محمد تقی .8
 .ش1361

علی دوانی، تهران، امیرکبیر، : ، تهیه و تنظیموسیشیخ ط  هزارهز نویسندگان؛ ا جمعی .9
 .ش1362

 .ش1378نشر اسرا،  ، قم،تفسیر تسنیم ؛اهللا جوادي آملی، عبد .10

، دار الکتب االسالمیۀتهران،  چاپ سوم،، اثباة الهداة ؛، محمد بن حسنحر عاملی .11
 .ش1366

 .تا ، بیکتابفروشی اسالمیه ، تهران،یابوالحسن مشکین حاشیه خراسانی، محمد کاظم؛ .12

علی اکبر بهروز،  :، تصحیحالوجوه و النّظائر فی القرآن دامغانی، حسین بن محمد؛ .13
 .ش1366دانشگاه تبریز، تبریز، 

قم، ندیم مرعشلی، : ، تحقیقمفردات الفاظ القرآن ؛، حسین بن محمدراغب اصفهانی .14
 .ق1392، دار الکتب العلمیۀ

 .ش1369دار القرآن الکریم،  ، قم،ور جاویدمنش ؛سبحانی، جعفر .15
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