A Review of Iranian Salafism on the
Imam’s Knowledge with Focus on
Nahj al-Balāgha
Research Article

Emamat Pajouhi
Tenth Year, Vol .1
Spring & Summer 2020
DOI:10.22034
jep.2021.178303.1062
jep.emamat.ir

Seyyed Mohammad Mehdi Musavi1

Abstract:
“Imams’ knowledge” is one of the most supporters of the Imamate doctrine. In Imamite belief, the Imams’ Knowledge encompasses all the
physical and metaphysical world. The Iranian Salafism did not accept
this Imam’s virtue and accused them of fabrication and away from
the orthodox Islam and exerted some sermon of Imam Ali in Nahj
al-Balāgha to deny the Imams’ knowledge. Seyyed Abu al-Faḍl Borghe’ī’s arguments in repudiation of Imams’ knowledge include Imam
Ali’s denial of ‘Ilm al-Ghayb for himself, the specific allocation of occult science to God, and the negation of ‘Ilm al-Ghayb according to the
sources of Imams’ knowledge. In this study, after explaining the extent
and sources of the Imams’ knowledge in Imam Ali’s sermons, Borghe’ī’s
arguments are criticized.
Keywords: Iranian Salafism, Imams’ Knowledge, Abu al-Faḍl Borghe’ī,
Nahj al-Balāgha
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ّ
ملخص
ً
ُيعتب ــر موض ــوع (عل ــم اإلمام) من ّ
أهـــم ّ
مقومات منزلة اإلمامـــة ،وفقا لرؤية اإلمامية يشـــمل علم
اإلم ــام؟ع؟ حت ــى األم ــور غي ــر األرضيـــة والغيبية كذلك بـــإذن اهلل ســـبحانهّ ،
لكـــن ّ
التيار الســـلفي
اإليران ــي ال يرف ــض ه ــذه المس ــألة من مقـــام اإلمام بـــل يعتبرهـــا موضوعات مزيفـــة وبعيدة عن
اإلس ــام الخالص مس ــتعينين ف ــي ذلك ببعض الخطـــب المنقولة فـــي (نهج البالغـــة) إلنكار علم
ّ
اإلم ــام بالغي ــب .ويمك ــن اعتب ــار األدلة التي أتى بها الســـيد أبـــو الفضل برقعي حـــول إنكار (علم
ّ
ّ
بأنه ــا تدور حول المح ــور ّ
الكلي العتراف أميـــر المؤمنين؟ع؟ بأنه لـــم يكن يعلم الغيب
الغي ــب)
َ
وحص ــر العل ــوم غير البش ــرية باهلل تعالى وحـــده ونفي علـــم الغيب عن اإلمام .ونســـعى في هذا
ّ
البح ــث إلى دراس ــة األدلة الت ــي تنفي علم الغيب عـــن اإلمام برأي أبي الفضـــل برقعي بعد بيان
ِس ــعة وح ــدود عل ــم اإلمام ومص ــادره من وجهـــة نظر اإلمام علـــي؟ع؟ ،من أجل كشـــف حقيقة
رأي أب ــي الفضل برقع ــي أو زيفه.
الكلمات الدليلية :السلفية اإليرانية؛ علم اإلمام؛ أبو الفضل برقعي؛ نهج البالغة.
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چکیده

«عل ــم ام ــام» یک ــی از مهمتری ــن ّ
مقوم ــات جای ــگاه امام ــت اس ــت .در بین ــش امامی ــه،
گس ــترۀ عل ــم و آ گاه ــی ام ــام _ ب ــه اذن خداون ــد _ حت ــی ام ــور فرازمین ــی و غیب ــی را نی ــز
دربرمیگی ــرد .جری ــان س ــلفیگری ایران ــی ای ــن مق ــام امام ــان را برنتافت ــه و ای ــن مس ــائل
اســـام نـــاب معرفـــی کـــرده و از برخـــی خطبههـــای
را جعلیـــات و به مثابـــه دوری از
ِ
علم غیــب امــام بهره جســت ه اســت .ادلـ ٔـه ســید ابوالفضل
نهج البالغــه در مســیر انــکار ِ
ـول محــور کلـ ِـی اعتــراف امیر المؤمنیــن؟ع؟
علم غیــب» را میتــوان حـ ِ
ـکار « ِ
برقعــی بــر انـ ِ

علم غی ــب ب ــرای خوی ــش ،اختص ــاص عل ــوم فرابش ــری ب ــه خداون ــد ،و نف ــی
ب ــر ان ــکار ِ
��ام ط ــرح ک ــرد .در ای ــن تحقی ــق ،پ ــس از بی ــان و
علم غی���ب بـ��ا توج�هــ ب���ه مناب��عـ عل���م امـ ْ 
ِ
ِ
تبییــن گســتره ،قلمــرو و منابــع علــم امــام از نــگاه امام علــی؟ع؟ ،بــه بررســی ادلـ ٔـه نافـ ِـی
علم غیــب از دیــدگاه ابوالفضــل برقعــی ،پرداختــه شــده اســت تــا درســتی یــا نادرســتی
ِ
ادع ــای او آش ــکار ش ــود.
علم امام ،ابوالفضل برقعی ،نهج البالغه.
کلیدواژهها :سلفیگری ایرانیِ ،
* تاریخ دریافت 1398/1/21 :؛ تاریخ پذیرش.1398/3/10 :
 .1دانشپژوه سطح چهار رشتۀ امامشناسی حوزۀ علمیۀ قم ،ایران؛ s.mahdiyar14@gmail.com

درآمد

ْ
انسان دستیافتنی
علم غیب ،گونهایای از آ گاهی است که در حالت طبیعی برای
ِ
نیست و آ گاهی از آن مخصوص خداوند است 1.قرآن کریم مواردی چون علم الساعة،
رحمهـا موجـود اسـت و مـکان مـرگ 2را از جملـه علـوم غیبـی
زمـان نـزول بـاران ،آنچـه در ِ
ٔ
گسـتره علـم امـام _ بـه حداکثـر علـم و آ گاهـی
برشـمرده اسـت .اکثـر شـیعیان _ در بحـث
امامـان؟مهع؟ از امـور فرا زمینـی و غیبـی _ بـه إذن خداوند _ قائل هسـتند« .علـم امام» که از
آن به عنـوان یکـی از مهمتریـن ّ
مقومـات جایـگاه امامـت ،میتـوان یـاد کـرد _ در دهههای
اخیـر _ از سـوی جریـان سـلفیگری ایرانـی و بـا رویکـردی خـاص ،بـه چالـش کشـیده
شـده اسـت و هـواداران ایـن جریـان ،نهتنهـا علـم امـام بـه غیـب را انـکار کردهانـد ،بلکـه
بسـیاری از اصول و ارکان تشـیع را نیز نپذیرفته و از جعلیات انگاشـته و اعتقاد به آنها را
نشـانههای دوری از اسلام نـاب پنداشـتهاند.

جریـــان تجدیدنظرطلب در باورهای شـــیعی ،از برخی خطبههـــای نهج البالغه
ایـــن
ِ
کـــه به عنـــوان میراثی گرانســـنگ _ پـــس از ق ــرآن کریم و ّ
ســـنت نبوی _ ّ
مبیـــن وحی و
jep.emamat.ir

194

ٔ
سرچشـــمه زالل معـــارف دینی اســـت ،در نفی علم امامـــان؟مهع؟ بهـــره گرفتهاند .الزم

به یادآوری اســـت که بســـیاری از شـــبهات ایراد شـــده از ســـوی این جریان ،برگرفته از
ٔ
مســـئله خداگونگی این صفت اســـت.
مبانـــی و پیشفرضهـــای آنـــان در

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و هفتم _ بهار و تابستان 1399

پاسخگویی به اشکاالت در ٔ
حوزه علم امیر مؤمنان؟ع؟ و بیان اهمیت نقش ایشان در
تحکیـم زیرسـاختهای الهی بـودن علـم امامـان امـری ضـروری اسـت؛ زیـرا حرکـت
ْ
ایشان به نوعی پایهگذاری علم امامان بعدی بوده است.
علمی
ت؟مهع؟ بـــا دالیلی همچـــون ختم نبـــوت و وحی تشـــریعی و
مخالفـــان مکت���ب اهل بی��� 
َ
القـ��ای قطـ��ع ارتباط با عالم باال ،قصد داشـ��تند تا مرجعیت خـ��اص علمی امامان؟مهع؟
را انـــکار کـــرده و بـــه تبـــع آن ،جایگاه پیشـــوایی ایشـــان را مخدوش کننـــد ،اما حضرت
علـــی؟ع؟ _ بهو یـــژه در دوران خالفـــت ظاهری خود _ مـــوارد بیشـــماری از علم بیکران
 .1انعام50 :؛ اعراف188 :؛ هود.31 :
 .2لقمان.۳۴ :

ٔ
ٔ
منصـــه ظهور
سرچشـــمه وحـــی برگرفتـــه شـــده بود ،آشـــکار کـــرده و به
خویـــش را کـــه از
رســـاندند و دانـــش الهـــی خویـــش را بـــرای همگان اثبـــات کردنـــد .از همیـــنرو ،جریان
ســـلفیگری ایرانـــی بـــا ایرادات بـــر علم ٔ
ویـــژهآن حضرت؟ع؟ ،بـــه نوعـــی به دنبال قطع
ایـــن ارتباط بوده و هســـت.
در ایـن مقالـه و بـا نگاهـی انتقـادی بـه دیـدگاه سـلفیگری ایرانـی ،در صـدد هسـتیم تـا
ادعاهـای یکـی از ایـن نظریهپـردازان سلفیمشـرب را مبنـی بـر عا ِلـم بـه غیب نبـودن
امامان؟مهع؟ _ که بر خطبهها و نامههای نهج البالغه مبتنی شده است _ بررسی و بازبینی
کنی�م .اصلیتری�ن س�ؤال ای�ن پژوه�ش ای�ن اس�ت ک�ه آی�ا کلم�ات حض�رت عل�ی؟ع؟ _ در
علم غیب ایشان و دیگر امامان؟مهع؟ هستند؟ و آیا میتوان تأییدی از
نهج البالغه _ نافی ِ
علم غیـب) پیـدا کـرد؟
سـخنان آن حضـرت بـر اثبـات ایـن دانـش خـاص ( ِ
در پاسخ به این پرسشها ،پس از بررسی و نقد مبانی و پیشفرضهای جریان سلفیگرا
ٔ
مسـئله خداگونگـی ایـن صفـت _ گزارشهـای تاریخـیای را که سـلفیه برای تأیید
_ در
ادعای خود بدان تمسـک جسـتهاند ،بررسـی میکنیم .از اینرو ،نخسـت به بیان علم
ام�ام از ن�گاه امیر مؤمنـان؟ع؟ پرداختـه و سـپس بـه بررسـی ٔ
ادلـه سـید ابوالفضـل برقعـی
علم غیب برای خود ،اختصاص علوم
_ در سه
محور اعتراف حضرت علی؟ع؟ بر انکار ِ
ِ

غیـب امامـان؟مهع؟ بـه آیاتـی از قرآن کریم اشـاره و اسـتناد میشـود.
علم امام از نگاه امیر مؤمنان؟ع؟
یکـی از بهتریـن منابعـی کـه بیـش از همـه ،دانـش و آ گاهـی بیکـران امام علـی؟ع؟ را
هویـدا و آشـکار میسـازد ،معـارف نهج البالغـه اسـت 1.دربـارۀ گسـتره ،قلمـرو و منشـأ
علـم امـام ،مطالـب ارزشـمند و گرانسـنگی در ایـن کتـاب به چشـم میخـورد .محمـد
 .1البتـه ،الزم بـه یـادآوری اسـت کـه مرجـع اصـول و آموز ههـای امامیـه منحصـر بـه نهج البالغـه
ّ
نیسـت و اگـر در ایـن کتـاب ،اصـل و آموزهای بر خالف اعتقادات مسـلم شـیعه یافت شـود ،باید
بـا تکیـه بـر متواتـرات و اصـول مسـلم در دیگـر منابـع امامیـه ،تأو یـل و توجیـه شـود.
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علم غیب با توجه به منابع علم _ پرداخته میشود .در نهایت
فرابشری به خداوند و نفی ِ
و پـس از بررسـی و نقـد ادعاهـا و ٔ
ادلـه برقعـی ،در تأییـد ادعـا و ٔ
آمـوزه امامیـه ناظـر به علم

jep.emamat.ir

ٔ
مقالـه «علـم امـام از نـگاه امیر المؤمنین؟ع؟ با تأ کید بـر نهج البالغه»
حسـین نـادم ،در
گزارشهـای مختلفـی ناظـر بـه ایـن موضـوع ،جمـعآوری کـرده اسـت .او از تنـوع علـوم
و موضوعـات فـراوان منـدرج در نهج البالغـه ،بهعنـوان برهـان قاطـع بـر اثبـات قلمـرو
گسـتردۀ علـم امـام اسـتفاده کـرده اسـت .او بـا اشـاره بـه علـوم فراتاریخـی آن حضـرت،
وجـوه اعجاببرانگیـز ایـن اثـر را بـه تصویـر کشـیده و بـه اقـرار و اعتـراف بسـیاری از
فرهیختگان و اندیشـمندان _ اعم از شـیعه و سـنی ،مسـلمان و غیرمسـلمان _ در باب
1
ْ
کتـاب اشـاره کـرده اسـت.
عظمـت ایـن
افـــزون بر ایـــن ،امام علی؟ع؟ در ســـه جای نهج البالغه ،مردم را به پرســـش از ایشـــان
ن که دیگر مرا
در مـــورد هـــر چیزی ،فراخوانـــده 2و فرمودهاند« :از من بپرســـید پیـــش از آ 
نیابیـــد .بـــه خدا ســـوگند! نمیپرســـید از چیـــزی که در بین شماســـت تـــا روز قیامت
[مگـــر اینکه پاســـخگوی شـــما خواهم بـــود]» 3.این فراخـــوان امام علـــی؟ع؟ نهتنها در
نهج البالغ ــه ،بلکـــه در دیگـــر منابع شـــیعه و اهل ّ
ســـنت نیز با عبارتهـــای متفاوت
4

انعکاس یافته اســـت.
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ایشـــان در جایی دیگر قســـم یاد کردند و خود را آ گاه به تمـــام رخدادها تا روز قیامت،
حتـــی چگونگـــی رخـــت بر بســـتن از دار فانـــی معرفـــی کردهانـــد 5.در ایـــن گـــزارش،
امام علـــی؟ع؟ _ بـــا صراحـــت _ اعـــام میدارند کـــه اگر بخواهیـــد ســـؤالهای خود را

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و هفتم _ بهار و تابستان 1399

از امـــور شـــهودی هـــم فراتـــر ببرید ،مانعـــی ندارد؛ زیـــرا برای مـــن آ گاهـــی از امور غیب
 .1نـادم ،محمدحسـین« ،علـم امـام از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن بـا تکیـه بـر نهج البالغـه» ،فصلنامـه
امامتپژوهـی ،ش .16
ٔ
خطبه .۱۸۹ ،۱۰۵ ،۹۳
 .2نهج البالغه،
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
«َ .3ف ْاسـأ ُلو ِني َق ْبـل أن تف ِقدو ِنـي ف َـو ال ِـذي نف ِسـي ب َي ِـد ِه ل ت ْسـألو ِني َع ْـن ش ْـي ٍء ِف َ
يمـا َب ْي َنك ْـم َو َب ْي َـن
ِ
الس َ
َّ
ـاع ِة» (نهج البالغـه ،خطب ٔـه .)۳۱
 .4ابن عبدالبر ،یوسـف بن عبداهّلل ،االسـتیعاب۴۶۱/۱ ،؛ ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ،اسـد الغابه،
۱۱/4؛ ابن حجـر هیتمـی ،الصواعـق المحرقـه ،ص ۷۶؛ نقـل از فیـروز آبـادی ،فضائـل الخمسـه،
ص131؛ شوشـتری ،قاضـی نـور اهّلل ،احقـاق الحـق وازهاق الباطـل.۶۱۴-۶۱۰ /۷ ،
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
«َ .5ف ْاس ــأ ُلو ِني َق ْب ـ َـل أ ْن َت ْف ِق ُدو ِن ــي َف ـ َـو ّال ـ ِـذي َن ْف ِس ــي ب َي ـ ِـد ِه َل َت ْس ــأ ُلو ِني َع ـ ْـن َش ـ ْـي ٍء ِف َ
يم ــا َب ْينك ـ ْـم َو َب ْي ـ َـن
ِ
ً
َ ْ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ً
الس ـ َ
ـا َو َم ـ ْـن َي ُم ـ ُ
َّ
ـوت ِم ْن ُه ـ ْـم َم ْوت ــا» (نهج البالغ ــه،خطب ـ ٔـه .)۹۳
ـاع ِة … م ــن يقت ــل ِم ــن أه ِله ــا قت ـ

آســـانتر از امـــور شـــهودی اســـت .حضـــرت علـــی؟ع؟ در خطبـــۀ قاصعـــه نیز بـــه علم
غیر عـــادی خـــود _ از زب���ان رس���ول خدا؟ص؟ _ اشـــاره کـــرده و فرمودهاند« :تو میشـــنوی
آنچـــه را مـــن میشـــنوم ،و میبینـــی آنچه را مـــن میبینم؛ جـــز این که تو نبی نیســـتی،
1

و وزیـــر و یاور من هســـتی».

امـــام ،منشـــأ و سرچشـــمههای ایـــن آ گاهـــی ویـــژه را برگرفتـــه از ق ــرآن کر ی ــمّ 2،
ســـنت
پیامبـــر؟ص؟ 3و علـــوم ِالقاء شـــده از جانـــب خداوند 4بیان داشـــتهاند .از نگاه ایشـــان،
ٔ
گستره
علم امام از پشـــتوانهای الهی برخوردار است؛ زیرا با اندک تأملی دربارۀ قلمرو و
ِ
ن همه معارف متنوع
وســـیع معارف امام ،این نتیجه حاصل میشـــود که فراگیری ایـــ 
از طـــرق عـــادی و با توجه بـــه محدودیتهـــای زمانـــی و امکانات معمولـــی ،ممکن و
ّ
میســـر نیست.
از ایـنرو ،امام علـی؟ع؟ خـود بـه ایـن مسـئلۀ مهـم عنایـت داشـته و به جنبـۀ غیرعادی
بـودن دانـش امامـان؟مهع؟ و عنایـات ویـژهای کـه خداونـد بـه آنـان کـرده اسـت ،توجـه

 .3مجلســـی ،محمد باقـــر ،بحاراالن ــوار۱۷۳ /۳۶ ،؛ نعمانی ،محمد بن ابراهی ــم ،الغیبه ،ص۷۵؛
ابن عســـاکر ،علـــی بن الحســـن ،تاریخ مدین ــه دمش ــق .۳۸۶-۳۸۵ /۶۱ ،در مناب ــع روایی اهل
ّ
ســـنت این حدیث و احادیـــث دیگری با همین مضمون از طرق گونا گ ــون از امام علی؟ع؟ آمده
ت (نک :مرعشـــی ،شـــهاب الدین ،موس ــوعة االمام ــة فی نص ــوص اهل الس ــنة-106 /۱۶ ،
اســـ 
ً
ً
« ،)195کنـــت أدخـــل علـــی رســـول اهّلل لیـــا ونهـــارا ،فکن ــت أذا س ــألته أجابن ــی ،وأن س ــکتت
أبتدأنـــی ،وما نزلت علیه آیه أال قرأتها ،وعلمت تفســـیرها وتأویلها ودعا اهّلل لی أن ال أنس ــی ش ــیئا
علمنـــی ایاه ،فما نســـیته مـــن حرام و حـــال ،وأمر ونهی ،وطاع ــه و معصیهّ ،وأن ــه وضع یده علی
ّ
ّ
ً
نورا ثم ق ــال لی" :أخبرن ــی ّربی ّ
عز وج ــل ّأنه قد
صـــدری وقـــال :اللهـــم امأل قلبـــه علما و حکمـــا و
أســـتجاب لـــی فیک"» .در س ــنن ترمذی ،۶۴۱/۵ ،عم ــرو بن هند از امام عل ــی؟ع؟ نقل میکند
ُ
ســـألت رســـول اهّلل؟ص؟ أعطانی وأذا ســـکت أبتدانی».
کـــه فرمود« :کنت أذا
َ
َ
َ
ٔ
« .4إ َّن َ
َ
ُ
َ
َ
ک َت ْس َم ُع َما أ ْس َمع وت َرى ما أر ى» (نهج البالغه،خطبه قاصعه).
ِ
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َ َ ْ
َ
ََ
َ ُ
ََ ْ
َُ ْ ُ
ُ َّ َ َّ َ
اهَّلل َم ــا َه ـ ِـذ ِه َّالر ّن ــة؟
« .1لق ــد َس ـ ِـم ْعت َرن ــة الش ـ ْـیط ِان ِحی ـ َـن ن ـ َـزل ال َو ْح ـ ُـی عل ْی ِه؟ص؟ فقل ــتَ :ی ــا َر ُس ــول ِ
َ
ْ َ َ
ـک َل ْسـ َ
ـک َت ْسـ َـم ُع َمــا َأ ْسـ َـم ُع َو َتـ َـرى َمــا َأ َر ى إَّل َأ َّنـ َ
ـه إ َّنـ َ
َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ
ـت
ِ
فقــال :هــذا الشــیطان قــد أ ِیــس ِمــن ِعباد ِتـ ِ  ِ
َ ّ َ َ َّ َ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ َ
ـک ل َعلــى خ ْیــر» (نهج البالغــه،خطبـ ٔـه قاصعــه).
ِبن ِبــی ول ِکنــک لو ِز یــر و إنـ
َ ٍ َّ ْ ْ ُ َ ّ ِ َ ْ ُّ َّ
َ َ َُْ ُ ُ ْ
ُ َّ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
الل ِإن ِجئتهـا ِإ ِنـي للم ِحـق ال ِـذي يتبـع و ِإن ال ِكتـاب لم ِعـي مـا فارقتـه مـذ ص ِحبتـه»
« .2و ِ
ٔ
(نهج البالغـه ،خطبـه .)۱۱۱

ْ
حضـرت در جایـی میفرماینـد:
میدهنـد .آن
كجاينــد كســانى كــه گمــان كردهانــد راســخان در علــم آنهاينــد؛ نه مــا .آنان
دروغ مىگوينــد و بــه حـ ّ ِـق مــا تجــاوز مىكننــد .خداونــد ،مــا را بــاال بــرده
و آنــان را پســت كــرده اســت و بــه مــا بخشــيده و آنــان را محــروم ســاخته
1

اســت و مــا را داخــل كــرده و آنهــا را بيــرون بــرده اســت.
ٔ
سرچشـمه الهـی نشـأت گرفتـه کـه بـه آن «علـم موهبتـی»
بنابرایـن ،علـم امامـان؟مهع؟ از

ن است که علم خداوند را نمیتوان
میگویند .نکتۀ دیگری که باید بدان توجه کرد ای 
با دانش مخلوق مقایسه کرد .البته ،این ْ
قیاس ناخودآ گاه شکل میگیرد ،یعنی انسان
همـان مفهومـی از علـم را در ذهـن مـیآورد کـه بـرای خـودش آشناسـت و بـا آن سـروکار
دارد .ایـن علـم از ویژگیهـای مخلوقـات برگرفتـه شـده اسـت که هـم محدودیت در آن
ً
راه دارد و هـم دارای کیفیتهـای انسـانی و بشـری اسـت .اساسـا علـم و معرفتـی کـه
در بنـدگان وجـود دارد ،صنـع خداونـد متعـال و اعطایـی از جانب اوسـت و این چنین
2
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علمـی را نمیتـوان از ویژگیهـای خالـق دانسـت.

بنا بر آموزههای روایی ،سـنخ علم خداوند و امامان؟مهع؟ نیز متفاوت اسـت .از آنجا که
3

در آموزههـای دینـی بـر تنزیـه خداونـد از صفـات مخلوقـان تأ کیـد شـده اسـت ،نـوع و

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و هفتم _ بهار و تابستان 1399

جنـس علـم الهـی بـا بنـدگان یکـی نبـوده و راهـی به سـوی درک علـم الهـی وجود ندارد.
البتـه ،بیـن علـم خالـق و مخلـوق اشـتراکی معنـوی وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از
عـدم جهل.
ِ

ّ
بنابرایـن ،بـا بیـان ایـن مطالـب ،رفـع خداگونگـی علـم امامـان؟مهع؟ محقـق شـده تـا ایـن
ْ َ
ْ ْ
َ ًَ َْ ً َ َْ َْ َََ َ ُ َ
يـن َز َع ُمـوا َأ َّن ُه ُـم َّالراس ُـخ َ
«أی َـن ّال ِذ َ
اهلل َو َوض َع ُه ْـم،
ون ِفـى ال ِعل ِـم ُد َوننـا؟ ك ِذبـا و بغيـا علينـا ،أن رفعنـا
.1
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ٔ
َوأعطانـا َو َح َر َم ُه ْـمَ ،وأدخلنـا َوأخ َر َج ُه ْـم …» (نهج البالغـه ،خطبـه .)144
 .2سبحانی ،محمد تقی و برنجکار ،رضا ،علم خداوند ،ص .93
 .3ابن شعبه ّ
حرانی ،حسن ،تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟ ،ص 244؛ شیخ صدوق ،محمد بن
التوحید ،ص .50

علی ابن بابویه،

ّ
حقیقت علم امام ،دچار تشـبیه ،سـنخیت و
توهـم پیـش نیایـد کـه شـیعیان در تبییـن
ِ
اتحـاد خالـق و مخلوق شـدهاند.
ٔ
ٔ
نیمـــه ّاول آن ،گزارههای
نکتـــه قابل تأمـــل دیگـــر ایـــن کـــه در قـــرن نخســـت و بهویـــژه
اعتقـــادی و مؤلفههای اصلی اعتقادی ّ
تشـــیع همانند «علم ویژه» و «عصمت» وجود
دارنـــد ،اما بروز و ظهور این اعتقادات بیشـــتر در بســـتر تحوالت اجتماعی _ سیاســـی
و رویدادهـــای عملـــی آن زمان ،قابل پیگیری اســـت .این عقایـــد ،در آن زمان ،کمتر
به صـــورت تئوری و نظری شـــرح و تبیین شـــدهاند؛ بـــه خالف مدارس بعـــدی ّ
امامیه
ّ
حله _ که شـــاهد شـــرح و بســـط بیشـــتر عقاید ّ
امامیه هســـتیم.
_ مانن���د ق���م ،بغداد ،و
همین عدم شـــرح و تبیین ،یکی از عواملی اســـت که زمینهســـاز شـــک و تردید برخی
1
در اصالـــت مؤلفههـــای اعتقادی ّ
امامیه در قرون اولیه شـــده اســـت.
از روای ــات و گزارشهای ــی ک ــه از ص ــدر اس ــام و س ـ ٔ
ـده نخس ــتین وج ــود دارد ،چنی ــن
به دس ــت میآی ــد ک ــه اعتق ــاد ب ــه ای ــنک ــه امام ــان؟مهع؟ از عل ــم و اگاه ــی وی ــژه و اله ــی
ّ
برخ ــوردار بودهان ــد ،در می ــان اصح ــاب وج ــود داش ــته اس ــت .توق ــع و انتظ ــار م ــردم آن
زم ــان نی ــز ای ــن ب ــود ک ــه ام ــام و خلیف ـ ٔـه اله ــی پاس ــخ گ ــوی هم ـ ٔـه س ــؤاالتی باش ــد ک ــه

از او پرس ــیده میش ــود .ای ــن عل ــم وی ـ ٔـژه م ــورد انتظ ــار از امام ــان؟مهع؟ ش ــامل عل ــم ب ــه

اس ــت ،میش ــود.
آنـــان امـــام را عا ِلمـــی میدانســـتند که خـــوف جهل در مـــورد او معنا نداشـــته باشـــد.
ن از آن دارند که اصحـــاب ائمه ،امیر
همچنیـــن شـــواهد و گزارشهای تاریخـــی نشـــا 
مؤمن���ان علــ�ی؟ع؟ را وارث عل���وم انبیــ�اء؟مهع؟ و وارث عل�مــ پیامب���ر؟ص؟ و بـــاب علم و
2

حکم���ت پیامبر؟ص؟ میدانســـتند.

 .1برگرفته از :سبحانی ،محمد تقی« ،کالم امامیه ،ریشهها و رویشها» ،نقد و نظر.37-5/65 ،
 .2برگرفتـه از مؤمنـی ،کریـم« ،مؤلفههـای اعتقـادی ٔ
نظریه امامت ّ
امامیه ،در مدرس ٔـه مدینه» ،چاپ
ٔ
ٔ
مطالعه گزارشهای بیشـتر ،نک:
مؤسسـه معارف اهل بیت؟مهع؟؛ برای
نشـده ،موجود در آرشـیو
ابطحی ،عبدالحمید ،علم امام در باور شـیعیان نخسـتین.
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تأوی ــل ،تفس ــیر ،اس ــرار و حقای ــق پنه ــان ق ــرآن ،تم ــام حوادث ــی ک ــه ت ــا زم ــان قیام ــت
ّ
اتفــاق خواهــد افتــاد و تمــام آنچــه ّامــت بــرای هدایــت خــود بــه آن محتــاج و نیازمنــد
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بررسی نگاه جریان سلفیگری ایرانی
ْ
غیـــب بـــه طـــور ویـــژه و خاص در کانـــون توجـــه ناقدین علم امام قرار داشـــته اســـت.
علم
ِ
جریـــان ســـلفیگری ایرانـــی نیز برای نفـــی این دانش امامـــان؟مهع؟ ،با نگاهی گزینشـــی ،به
برخـــی آیات قرآن کر ی ــم و همچنین ســـخنان امیر مؤمنـــان؟ع؟ در نهج البالغه ،اســـتناد
کردهانـــد .همانگونـــه که پیشتر بیان شـــد ،بســـیاری از شـــبهات ایراد شـــده از ســـوی این
ٔ
مســـئله خداگونگی
جریـــان تجدیدنظرطلب ،برگرفتـــه از مبانی و پیشفرضهای آنان در
علم غیب اســـت .استشـــهادات ســـید ابوالفضل برقعی و مصطفی طباطبایی ،در انکار
ِ
علم غیـــب امامـــان معصـــوم؟مهع؟ از کتـــاب نهج البالغ ــه ،حول چهـــار محور بـــوده که در
ِ
ادامـــه ،به بیـــان و بررســـی آن میپردازیم.
علم غیب
 .۱اعتراف امیر مؤمنان؟ع؟ به نداشتن ِ
علم غیب بهره جســـته اســـت .او
برقعـــی ابتـــدا از اعترافـــات امیر مؤمنان؟ع؟ در نفی ِ
ٔ
خطبـــه  128نهج البالغه _
علم غیـــب _ در
ابتـــدا به تصریح آن حضرت در نداشـــتن ِ
ْ
ٔ
حضرت
نهفتـــه آن را از کالم
اشـــاره کرده و ســـپس نفی آ گاهی به زمان مرگ و رازهای
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دانش خاص راســـخان
بازگـــو کـــرده و در نهایـــت نیز با تکیـــه به مفاد خطبـــهای دیگر،
ِ
در علم را انکار کرده اســـت.
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ٔ
خطبه  128نهج البالغه
علم غیب در
 . ۱ -۱نفی ِ

برقعی مینویسد:
حضـرت پـس از پیـروزی در جنـگ جمـل در شـهر بصـره بـه بیـان حوادثـی
از آینـده در ایـن خطبـه پرداختنـد کـه بـه هنـگام ایـراد خطبـه ،یکـی از
ْ
حضـرت خندیدنـد
علم غیـب دادهانـد؟
اصحـاب ،میپرسـد :آیـا شـما را ِ
علم غیـب نیسـت،
و بـه او فرمودنـد :ایـن اخبـاری کـه از آن اطلاع میده ْـم ِ
�ب عل ْ�م «رس�ول خ�دا؟ص؟» آموختـهام 1و در
بلکـه علم�ی اس�ت کـه از صاح ِ
علم غیـب در ذیـل آیـۀ  34سـورۀ لقمـان
ادامـه ،حضـرت بـه بیـان صفـات ِ
میپردازنـد و بعـد ،آن را مختـص بـه خداونـد بیـان میکننـد.
ٔ
خطبه .128
 .1نهج البالغه،

علم غیبـی تنهـا بـرای ذات خداونـد اسـت و بشـر کـه
برقعـی ،ادعـا میکنـد کـه هر گونـه ِ
1

یکـی از مصادیـق آن ،امیر المؤمنیـن؟ع؟ هسـتند ،از چنیـن علمـی برخـوردار نیسـتند.
تحلیل و بررسی

دربارۀ این فراز از سخن امیر المؤمنین؟ع؟ ،نکتههای قابل تأملی وجود دارد :نخست
علم غیب [ذاتی]
ایـنکـه بـا توجه به فراز نهایی سـخنان حضرت که میفرماینـد« :جز ِ
خداونـد ،علومـى اسـت كـه خداونـد بـه پيامبـرش تعليـم داده [علم غيـب اكتسـابى] و
او ب�ه م�ن آموختهـ اس�ت ،پيامب�ر؟ص؟ بـراى مـن دعـا كـرد كـه خـدا ايـن دسـته از علـوم و
اخبـار را در سـينهام جـاى دهـد و اعضـاء و جـوارح بـدن مـن از آن ُپـر گـردد» ،چنیـن
غیب ذاتی مخصوص
برداشـت میشـود کـه آنچـه حضرت از خود نفی کردهانـدِ ،
علم ِ
خداونـد اسـت؛ نـه علـوم غیبی اکتسـابی.
ّ
مـد
علم غیـبِ ،
از ایـنرو ،از فرمایـش آن حضـرت آشـکار میشـود کـه آنچـه از تعبیـر ِ
نظـر سـؤالکننده بـوده اسـت ،معنـای اسـتقاللی آن بـوده و حضـرت نسـبت بـه آن،
ْ
غیبـی محـل انـکار امـام
موضـع انـکاری گرفتهانـد ،و گرنـه اصـل بهرهمنـدی از آ گاهـی
نبـوده اسـت و آن را بـه میـراث نبـوی مسـتند و منسـوب کردهانـد .حاصـل سـخن ایـن
کـه در بینـش امامیـه نیـز هر گونـه آ گاهـی امامـان؟مهع؟ از امـور فرا زمینـی و غیبـی ،بـه اذن
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خداونـد اسـت.

2

علم غیـب بودند.
هـم مطلـع کـرده بـود .بنابرایـن ،حضرت علی؟ع؟ هـم آ گاه به ِ

ســوم ای ـن کــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه مخاطبــان امــام از نظــر ظرفیــت ،متفــاوت
بودنــد و امــام بــه ناچــار بایــد بــا هر کســی بــه قــدر فهــم او ســخن بگویــد .امام علــی؟ع؟
 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .223
 .2نادم ،محمد حسن« ،علم امام از نگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ با تأ کید بر نهجالبالغه» ،امامتپژوهی،
.224/16
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ً
دوم ،اینکه از این پاس�خ امام روش�ن میشـود که اوال ،اصل ارتباط با غیب ممکن اسـت
ً
و ثانی�ا ،پیامب�ر؟ص؟ بر اث�ر استـعداد و جایگاه معنویای که داشـت از ایـن نوع علم برخوردار
ً
شـده بـود .ثالثـا ،پیامبـر؟ص؟ از آنچـه خداونـد در اختیـارش قـرار داده بـود ،امام علـی؟ع؟ را

بــا توجــه بــه شــرایط خــاص زمــان و ذهنیــت جامعــۀ روزگار خــود ،بعضــی حقایــق را
بهط��ور فراگی��ر و ب��ه صراحــت ب�رـای همگــان بازگ��و نکردهانــد؛ زیــرا بنــا بــه اعتــراف
خــود آن حضــرت ،بــرای بازگو کــردن بســیاری از حقایــق ،شــخص مســتعدی یافــت
نمیش�دـ ،بهوی�ژـه درب�اـرۀ آنچــه مربـ�وط ب��ه آ گاهیهــای غیبــی ایشــان بــود .آن حضــرت
در اینب��اره ،میفرماین�دـ« :اگــر بگوی��م و بش��نوید [آنچ��ه را از غیبــ میدانــم و شــما
نمیدانی��د] بــه ل��رزه درمیآییدــ و دیگرــ بهجاــی نمیآییــد؛ چونــان لرزیــدن ریســمانی
1

در چاهــی عمیــق کــه پایــان آن ناپیــدا اســت».

علم غیب از سـوی
در نهایـت ،بـا توجـه بـه کالم آن حضـرت ،یکـی دیگـر از دالیـل نفی ِ
ایش�ان آش�کار میش�ود .آنج�ا ک�ه میفرماینـد« :بـه خـدا سـوگند! ا گـر بخواهـم هـر یـک از
سـرانجام کارتـان چه خواهد
شمـا را آ گاه کن�م ک�ه از کجـا آمدهای�د و ب�ه کج�ا میروید و
ِ
ُ
2
ش�د ،میتوانـم ،ام�ا میترسـم کـه دربـارۀ مـن غلـو کنیـد و مـرا از پیامبر؟ص؟ برتـر بدانید».
ای�ن سـخنان ،آش�کار میسـازند کـه ّ
جـو حاکـم بـر فضـای ذهنـی جامعـۀ آن روز و یـا
ْ
مخاطب�ان بهگون�های نبـوده اسـت کـه امـام بتوانـد
س�طح معلوم�ات و ظرفیـت بعض�ی
jep.emamat.ir

202

درب�ارۀ اطالع�ات غیب�ی خ�ود بهآسـانی بـا مـردم سـخن گوید .البتـه ،این فضـا در دوران
دیگ�ر امام�ان؟مهع؟ ه�م کموبیـش وجـود داشـته اسـت.
ّ
علم غیب
برخـی از محققـان نیـز در جسـتوجوی بهعمـل آمـده ،بر این باورند کـه نفی ِ
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از امامـان؟مهع؟ در مواضـع مختلـف ،بـا اهـداف مختلفـی بـوده کـه از جملـه آنهـا ایـن
مـوارد اسـت )۱ :رفـع اتهامـات اجتماعـی ،از قبیـل دعـوی نبـوت کـه توسـط دشـمنان
مطـرح میشـد؛  )۲هدایـت شـیعیان بـه معنـای صحیـح و متناسـب بـا بقیـه باورهـای
دینـی در بـاب علـم الهـی؛  )۳جلوگیـری از رویکـرد غلوآمیـز بـه ایـن توانمنـدی الهـی کـه
3

خداونـد بـه ائمـه؟مهع؟ إعطـا کـرده اسـت.

َّ
ْ
ـت علـى َم ْكنـون علـم لـو ُب ْح ُ
« .1بـل َاند َم ْج ُ
الض َط َر ْب ُت ُـم ْاض ِط َ
البعيدة»
الط ِـو ِ ّي
األرش َـي ِة ِفـي
ـت ب ِـه
ِ
راب ِ
ِ ِ ٍ
ٔ
خطبـه .)۵
(نهج البالغـه،
َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ
َ ْ ََ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ
ْ ُ ْ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
«والل ل ْـو ِشـئت أن أخ ِبـر كل رج ٍـل ِمنكـم ِبمخر ِج ِـه و مو ِل ِج ِه و ج ِميع شـأ ِن ِه لفعلت ،و ل ِكن أخاف
ِ .2
ِ
َْ َ ْ
ُ
َّ
ٔ
ُ
ّ
َ
ُ
الل؟ص؟ » (همان،خطبه .)۱۷۵
ـول ِ
أن تكفروا ِف َي ِبرس ِ
 .3ابطحی ،سید عبدالحمید ،علم امام در باور شیعیان نخستین ،ص .137

نکتـۀ دیگـری کـه ادعـای برقعـی را نقـض میکنـد ،اخبـار غیبـی فراوانـی اسـت کـه از
آن حضـرت در نهج البالغـه و مجموعههـای روایـی دیگـر 1گـزارش شـده اسـت کـه بـه
برخـی از آنهـا اشـاره خواهـد شـد.
 .۲-۱نفی علم به زمان مرگ و رازهای آن
ٔ
ادامـه بیـان اعترافـات حضـرت علی؟ع؟ به نداشـتن آ گاهـی از غیب ،یادآور
برقعـی در

زمـان مـرگ شـده و مینویسـد« :علـم بـه زمـان و مـکان مـرگ از جملـه امور و علـوم غیبی
ٔ
عهـده نـوع بشـر خـارج اسـت» .امیر مؤمنـان؟مهع؟ در نهج البالغـه بـه ایـن
اسـت کـه از
مسـئله در مـوارد مختلـف اشـاره کردهانـد 2.برقعـی بـا اسـتناد بـه ایـن مـوارد ادعـا کـرده
اسـت کـه ایـن اعترافـات ،نشـان از عـدم علـم ایشـان بـه مسـائل و علـوم غیبـی دارنـد.
ایشـان در مـورد رمـز و رازهـای نهـان مـرگ ،خـود را جاهـل بـه ایـن امـر معرفـی میکننـد و
حتـی خـود را مشـتاق بـه دانسـتن راز ایـن مسـئله نشـان دادهانـد تـا ایـن مسـائل غیبـی
َّ
َ َ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
ـام أ ْب َح ُث َها َع ْن َم ْك ُنـون َه َذا ْال ْمـر َفأ َبى ُ
اهَّلل ِإل
ت الي
بـرای ایشـان روشـن شـود« 3:ك ْـم أط َـرد 
ِ
ِ
ْ َ َُ ََْ َ ْ
ْ
4
ـات ِعل ٌـم َمخ ُـزو ن».
ِإخفـاءه هيه
او مینویسـد :آن حضـرت ،حتـی پـس از ضربتخـوردن نیـز بـه ّ
قطعیـت نمیدانسـت
کـه بـا آن ضربـت زنـده نمیمانـد و از دنیـا مـیرود؛ زیـرا پـس از کلمـات پیشگفتـه کـه

6

نشان از عدم علم ایشان به زمان و مکان مرگشان دارد.

مجتبـی؟ع؟ میفرماینـد«َ :ب َ
ٰ
ـاد ْر ُت
ایشـان در وصیـت خـود بـه فرزندشـان امـام حسـن
 .1نـک :طوسـی ،محمـد بـن الحسـن ،رجـال الطوسـی ،ص 83؛ فاضـل مقـداد ،اللوامـع اال لهیـه،
ص343؛ مظفـر ،محمد حسـن ،دال ئـل الصـدق.۳۴۴ - ۳۴۱ /۱ ،
خطبه  149و  230و در ٔ
ٔ
نامه  23و 31نهج البالغه ،به این موضوع پرداختهاند.
 .2امیرمؤمنان؟ع؟ در
 .3برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .223
ٔ
خطبه .149
 .4نهج البالغه،
 .5همانٔ ،
نامه .23

 .6برقعی ،ابوالفضل ،همان ،ص .224
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بـه هنـگام ضربـت خـوردن فرمودنـد ،میفرماینـد« :إن تثبـت الوطـأة فـی هـذه المزلـة
ً
فـذاک» و نیـز میفرماینـد« :إن أبـق فأنـا ولـی دمـی و إن أفـن فالفنـاء میعادی» 5کـه دقیقا

jep.emamat.ir

َ
َ َ َ
َ َ َ
ً
َ
ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ
ـي ِإل ْيـك
ي ِإل ْيـك َوأ ْو َر ْد ُت ِخ َصـاال ِم ْن َهـا ق ْبـل أ ْن َي ْع َجـل ِبـي أ َج ِلـي دون أن أف ِض 
ِب َو ِص َّي ِتـ 
ب َمـا فـي َن ْفسـي َأ ْو َأ ْن ُأ ْن َق َـص فـي َر ْأيـي َك َمـا ُنق ْص ُ
ـت ِفـي ِج ْس ِـمي» 1و اینگونـه نقصـان در
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً
عقایـد خرافـی
علـم و جسـم را بـرای خـود بـه تصویـر کشـیدهاند و ایـن دقیقـا بر خلاف
ِ
شـیعیان اسـت؛ زیـرا ایشـان امـام را شـاهد و ناظـر بـر اعمـال خـود در دو دنیـا 2و عا ِلـم
بـر مخفیـات میداننـد و معتقـد هسـتند کـه ْ
3
امـام عا ِلـم بـه مـکان مـرگ خـود اسـت،
امامـی کـه ْ
خـود چنیـن ادعایـی ندارد ،اما شـیعیان از آنچه خود امام قبـول دارد ،پا فراتر
نهادهانـد و بـه جعـل احادیثـی از ایـن دسـت پرداختهانـد.
تحلیل و بررسی

ٔ
عهـده نـوع
آ گاهـی بـه زمـان و مـکان مـرگ ،از جملـه امـور و علـوم غیبـی اسـت کـه از
ٔ
پشـتوانه دانـش آنـان اسـت از ایـن قاعـده
بشـر خـارج اسـت ،امـا کسـانی کـه علم الهـی
ٔ
نحـوه شـهادت
مسـتثنی هسـتند و پیشگوییهـای بسـیار آن حضـرت از سرنوشـت و
یارانـش کـه در تاریـخ ثبـت شـده ،گـواه ایـن مدعاسـت 4.همچنیـن گزارشهایـی که از
jep.emamat.ir
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ِاخبـار از شـهادت خویـش دادهانـد ،گـواه دیگـری بـر ایـن دانـش الهـی خواهـد بـود.
ایشـان در شـب نوزدهـم مـاه رمضـان و در پاسـخ بـه دخترشـان (امکلثـوم) کـه عرضـه
داشـتند :چـرا کـم غـذا میـل کردیـد؟ فرمودنـد :دوسـت دارم خدایـم را بـا شـکم گرسـنه
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مالقـات کنـم 5.اخبـار دیگـری نیـز از بیقـراری آن حضـرت در شـب نوزدهـم حکایـت
دارنـد؛ زیـرا ایشـان هـر لحظـه بیـرون میرفتند ،به آسـمان نـگاه میکردنـد و میفرمودند:
بـه مـن دروغ گفتـه نشـده و مـن نیـز دروغ نمیگویم .این ْ
شـب همان شـب وصال اسـت
و همـان ش�بی اس�ت ک�ه حبیب�م رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن وعـده داده اسـت .حلبـی نیـز
 .1نهج البالغهٔ ،
نامه .31
َ
ْ
َ
ـال َعل ــى َّ
 .2کلینـــی ،محمد بن یعقـــوب ،اص ــولالکاف ــیَ :219/۱ ،ب ُ
الن ِب ّي؟ص؟
ض ال ْع َم ـ ِ 
اب َع ـ ْـر ِ 
ِ
َْ
َوال ِئ َّم ِة ؟مهع؟.
َ ُ ََ َْ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ ْ
ون ِإل ِباخ ِت َي ٍار ِم ْن ُهم.
اب أ ّن ال ِئ َّمة؟مهع؟ يعلمون متى يموتون وأنهم ل يموت
 .3همان ،ص  ،258ب
 .4نک :طوسی ،محمد بن الحسن ،همان؛ فاضل مقداد ،همان؛ مظفر ،محمد رضا ،همان.
 .5مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار.279/42 ،

در همیـن رابطـه میگویـد« :در شـبی کـه صبـح آن امیر مؤمنـان؟ع؟ به شـهادت رسـید،
بسـیار از خانـه خـارج میشـد و بـه آسـمان مینگریسـت و میفرمـود :بـه مـن دروغ گفتـه
ٔ
وعـده آن را بـه مـن دادهانـد 1،و گاهـی سـورۀ «یـس»
نشـده و ایـن همـان شـبی اسـت کـه
ْ
مبـارک گـردان! مـا از خداییـم
میخوانـد و آنگاه عرضـه میداشـت :خدایـا! مـرگ را

و به سـوی او میرویـم» 2.لحظـه بـه لحظـه بـر اشـتیاق مـوال افـزوده میشـد و عرضـه
میداشـت :خدایـا! پیامبـرت بـه مـن وعـده داد کـه بـه سـوی خـودت مـرا درمیابـی،
3

هنگامـی کـه درخواسـت کنـم .خدایـا! و مـن اکنـون مشـتاق آمدن به سـوی تو هسـتم.

بنابرایـن ،هیجـان و اشـتیاق حضـرت علـی؟ع؟ بـه شـهادت و مالقـات الهـی آن قـدر
ْ
زیـاد بـود کـه خـود میفرمایـد :هـر کاری کـردم راز مطلـب را بفهمـم ،نفهمیدم؛ َ«مـا ِزل ُت
َ
َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َْ
ال ْمر َو َا َبی ُ
اهَّلل ِا ّل َا ْخ َف ُاه»؛ پیوسـته از ّ
سـر و باطن این امر [شـوق
افحص عن مکن ِ
ون هذا ِ
بـه مـرگ] تفحـص و جسـتوجو کردم ،ولی خـدا ِابا کرد و آن را پنهان کرد.
در گزارشـی دیگـر میخوانیـم زمانـی کـه حضرت ٔ
آماده رفتن به مسـجد شـد .مرغابیها
َ ُ ُ َ
وه ّـن
سـر راه ایشـان را گرفتنـد و سـر و صدا و نالـه کردنـد و آن حضـرت فرمودنـد« :دع
َ
َ
َ َّ َ
ف ِان ُه ّـن َص َوا ِن ُـح ت ْت َب ُع َهـا ن َو ِای ُـح»؛ 4آنهـا را بـه حـال خـود واگذاریـد؛ زیـرا آنهـا صیحـه
میزننـد [و طولـی نمیکشـد] کـه به دنبـال آن نوحهگریهـا بلنـد میشـود .ام کلثـوم و

شـهادت خویـش آ گاهـی کامـل داشـتند.
شـد ،در مییابیـم کـه آن حضـرت ،بـه
ِ
نکتـــۀ دیگـــری کـــه در فهـــم این مطلـــب قابل تأمـــل و راهگشاســـت ،توجه بـــه برخی از
َّ َ ُ َّ ُ َ
َََ َ َ
یحت َهـا َعل ُّـی ْب ُن َاب َ
وج َو َّ
یطا ِلـب َا ْک َث َر ْال ُخ ُـر َ
الن َظ َر ِا َلی َّ
الس َـم ِاء
ِ
ـت الل ْیلـة ال ِتـی ق ِتـل ِفـی َص ِب َ ِ
« .1فل ّمـا کان ِ
ٍ
ِ
َّ َ ُ َّ
َ َ َ َ ُ ّ ْ ُ ََ
ْ
ـت َوا ّن َهـا ِه َـی ال ْیلـة ال ِتـی ُو ِعـد ُت» (حلبـی ،علی بن برهان ،سـیره حلبیـه.)350/2 ،
فقـال :مـا ک ِذب
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ّ
«الل َّ
هم َب ِار ْک لنا فی ال َم ْو ِت ِانا ِهلل َو ِانا ِال ْی ِه َر ِاج ُعون» (مجلسـی ،محمد باقر ،همان؛ شـیخ عباس
.2
قمی ،منتهی االمال.)125 /۱ ،
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ّ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ّ َّ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
ْ
« .3اللهـم قـد وعد ِنـی ن ِبیـک ان تتوفا ِنـی ِالیـک ِاذا سـئلتک اللهم وقـد ر ِغبـت ِالیـک ِفـی ذ ِلـک»
(مجلسـی ،محمد باقـر ،همـان ،252/42 ،ح .)54
 .4ابن اثیر ،أسد الغابة35/۴ ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار (ط .بیروت).198/42 ،
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امام حسـن؟ع؟ عـرض کردنـد :چـرا فـال بـد میزنید؟ ایشـان فرمودند« :فال بد نیسـت،
ْ
دل گواهـی میدهـد کـه بـه شـهادت میرسـم .بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر
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روایات ناظر به علم امام اســـت .علم امامان؟مهع؟ اختیاری و ارادی اســـت و از ســـنخ
1

علم فعلی نیســـت و به عبارتی« ،اذا شـــاؤوا ان يعلموا علموا واذا لم یشـــاؤوا لم یعلموا؛

هـــر گاه بخواهنـــد میداننـــد و هـــر گاه نخواهنـــد نمیداننـــد» .از این روایـــات فهمیده
میشـــود کـــه ائمه؟مهع؟ هر وقـــت میخواســـتند چیزی بداننـــد ،به مقـــام نورانیت خود
توجـــه کـــرده و آن را میدانســـتند و البته ،همیشـــه به آن مقـــام توجه نداشـــتند؛ مانند
ٔ
ملکـــه اجتهـــاد را دارد و هر گاه
فقیهـــی کـــه تمام مســـائل نـــزد او حاضر نیســـت ،ولـــی
مســـئلهای از او میپرســـند ،بـــه مآخذ حکـــم رجوع کـــرده و حکم آن را بیـــان میکند.
از ایـــنرو ،امامـــان؟مهع؟ هر وقـــت بخواهند بداننـــد ،خدای تعالی آنهـــا را آ گاه میکند.
بنابرایـــن ،در مـــواردی کـــه امـــام معصوم؟ع؟ بـــه اختیار و ٔ
اراده خود نخواســـته اســـت
بدانـــد ،این امـــر به هیچ وجه نقص و ِاشـــکال نیســـت.
بـــر ایـــن اســـاس ،امامان معصـــوم؟مهع؟ ،برای آن کـــه بتوانند به شـــکل عملی بـــه تبلیغ
و دعـــوت بپردازنـــد ،از راه و روش و علـــوم عـــادی و حـــس ،تجربـــه و عقـــل اســـتفاده
علم غیـــب بهـــره نمیگرفتنـــد ،مگر در مـــوارد اســـتثنایی و آن هم برای
میکردنـــد و از ِ
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حفـــظ دیـــن و ایمان مـــردم و هدایـــت آنان.
 .۳-۱نفی علم از راسخان در علم
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علم غی�ب امامان؟مهع؟ به کالمی از امی�ر مؤمنان؟ع؟ ذیل
در نهای�ت ،برقع�ی برـای نف�ی ِ
آیۀ ٔ 7
سـوره آل عمران اشـاره و اسـتناد کرده و مینویسـد :بر اسـاس کالم خود حضرت

ٔ
خطبـه  91در تفسـیر آیـۀ «راسـخان در علـم» کـه میگویـد« :واعلـم أن الراسـخین فـی
در
العلـم هـم الذیـن اغناهم عن اقتحام السـدد المضروبة دون الغیـوب ،االقرار بجملة ما
جهلـوا تفسـیره مـن الغیـب المحجـوب ،فمـدح اهّلل تعالـی اعترافهـم بالعجـز عـن تنـاول
مـا لـم یحیطـوا بـه علمـا ،وسـمی ترکهـم التعمـق فیمـا لـم یکلفهـم البحـث عـن کنهـه
ً
رسـوخا ،فاقتصـر علـی ذلـک» ،ایشـان علـم بـه متشـابهات قـرآن نداشـته و احادیثـی که
ُروات کافـی در انحص�ار آن در اهل بی�ت؟مهع؟ و پیامب�ر؟ص؟ و در بعضـی اوقـات حتـی
پیامب�ر؟ص؟ را هـم از یـاد میبرنـد ،ذکـر میکننـد ،درسـت نیسـت .خـود ْ
امـام تفسـیر ایـن
َ
ّ
َ
ُ َّ َْ َ
َ َ
باب أ َن ال ِئ َّمة؟مهع؟ ِإذا ش ُاءوا أ ْن َی ْعل ُموا ُع ِل ُموا.
الکافی،

 .1نک :کلینی ،محمد بن یعقوب،

ً
آیـه را کال چیـز دیگـری میفرمایـد و همچنیـن اگـر انحصار اسـت ،پس باید متشـابهات
1

نقـض غـرض اسـت.
آیـات را واضـح میکردنـد و چـون چنیـن نشـده،
ِ
تحلیل و بررسی

در پاسـخ به این ادعا ،چند نکته قابل تأمل اسـت .نخسـت اینکه حضرت در موارد
مختلف ،خود را آ گاه بر تأویل و تفسـیر ،ناسـخ و منسـوخ و محکم و متشـابه تک تک
آیـات قـرآن کر یـم دانسـتهاند 2.امـا در روایتـی کـه حضـرت بـه انـواع مخاطبـان و سـطح
َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َّ ُ ُ ُ
اهَّلل َوأ َم َنـاؤ ُه
فهـم آنـان از قـرآن کر یـم اشـاره میکننـد ،میفرماینـد« :و ِقسـما ل يع ِرفـه ِإل
ْ ْ
الراس ُـخ َ
َ
ون ِفـي ال ِعلـم؛ پـارهای از معـارف قـرآن تنهـا مختـص خداونـد متعـال و امنـای
َو ّ ِ
الهـی و راسـخون در علـم اسـت» 3.بنابرایـن ،ایـن کالم حضـرت بایـد توجیـه خاصـی
داشـته باشد.
در توضیــح کالم حضــرت میتــوان گفــت کــه «راســخان در علــم» هــر قــدر واالمقــام
ً
باشــندّ ،
حتــى امامــان معصــوم؟مهع؟ ،ذاتــا از معانــى متشــابهات قــرآن و اســرار صفــات
حـ ْـق آ گاهــى ندارنــد؛ آنچــه مىداننــد بــه تعلیــم الهــى ،وحــى یــا الهــام غیبــى اســت؛

علم غیــب بــراى عــدهای خــاص ،گفتــه
همانگونــه کــه دربــارۀ آیــات اثباتکننــده ِ
ً
میشــود کــه آنــان ذاتــا چیــزى از غیــب نمىداننــد ،بلکــه آنچــه مىداننــد بــه تعلیــم
الهــى اســت .به عبارت دیگــر ،امامـ ْ
ـان علــم ذاتــی بــه متشــابهات ندارنــد ،بلكــه علــم
ٔ
پیچیـده معـارف دینـى بـر دو گونهانـد؛ بخشـى از آن را
دوم ایـنکـه متشـابهات و اسـرار
 .1برقعی ،ابوالفضل ،قرآن برای همه ،ص .123
 .2ابن سـعد ،محمد ،الطبقات الکبری۱۰۱ /۱ ،؛ ابن عبد البر ،االسـتیعاب ،ص ۳۴۳؛ خوارزمی،
موفق بن احمد ،المناقب ،ص ۴۶؛ ابن حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الباری۵۹۹ /۸ ،؛ قرطبی،
محمد بن احمد ،تفسیر قرطبی.۳۵ /۱ ،
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ً
ً
ُ
ُ
ـام ف َج َعــل ِق ْســما ِم ْنـ ُـه َي ْع ِرف ـ ُـه ال َعا ِلـ ُـم َوال َج ِاه ــل َو ِق ْس ــما ل َي ْع ِرفـ ُـه ِإل َمــن
« .3قســم كلمــهَ ثل ثــة أقسـ ٍ
َ ْ ً
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ـما َل َي ْعر ُف ــهُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ّ
ْ
ـام و ِقس ـ
ـن ش ـ َـرح اهّلل ص ــدره ِل ِل ْس ـ ِ 
ـه وص ــح تم ِيي ــزه ِمم ـ 
ـف ِح ُّس ـ 
َصف ــا ِذ ْه ُن ـ ُـه َول ُط ـ 
ِ
َّ
ْ ْ
ََُ َ ُ
ُ
ـــخ َ
ـــاؤ ُ ه َو َّ
ون ِفـــي ال ِعل ِـــم» (طبرســـی ،احمد ب ــن عل ــی ،االحتج ــاج عل ــى أه ــل
الر ِاس
ِإل اهّلل وأمن
اللج ــاج.253/1 ،
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آنــان در ايــن زمينــه موهبتــی اســت.
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«راسـخان در علـم» مىدانند (ماننـد تفسـیر بسـیارى از آیـات متشـابه قـرآن)؛ در حالـى
کـه فهـم و درک بخـش دیگـرى از آیـات قـرآن کـه مربـوط بـه ذات و صفـات پـروردگار
اسـت ،بـه طـور تفصیلـى بـراى هیـچ انسـانى ممکـن نیسـت .ایـنکـه چـرا ایشـان ٔ
همـه
ً
متشابهات قرآن را واضح نکردند ،اشکالی بر ایشان وارد نیست؛ زیرا اوال ،این ِاشکال
متوجـه پیامبـر؟ص؟ هـم خواهـد بـود .هـر پاسـخی که نویسـنده دربـارۀ پیامبـر؟ص؟ بدهد،
ً
ٔ
جامعـه آن زمان در حدی نبود
دانایی افراد
همـان را بـه او خواهیـم گفـت .ثانیـا ،سـطح
ِ
کـه تمـام معـارف و فهـم متشـابهات قـرآن بـرای آنـان قابـل درک باشـد .ضمـن ایـنکـه
ممکن اسـت این معارف برای خواصی از اصحاب ایشـان بیان شـده ،اما از دسـترس
ً
نااهلان بـه دور مانـده اسـت .ثالثـا ،حضـرت ادعـای «سـلونی» داشـتهاند ،ولـی مـردم
از ایشـان یـا سـؤال نکردنـد و یـا ایـنکـه سـؤاالت نامربوطـی همچـون تعـداد موهـای سـر
گناهان نابخشـودنی بسـیاری
پرسـیدهاند 1.از ای�نرو ،رها ک�ردن ب�اب علمـ نبوی؟ص؟ از
ِ
از افـراد آن زمـان خواهـد بـود.
 .۲اعتراف امیر مؤمنان؟ع؟ به اختصاص علوم فرا بشری به خداوند
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علم غیب امامان؟مهع؟ به دلیل دیگری از نهج البالغه استناد
برقعی در راستای انکار ِ
کرده است .او به سخنانی از امیر المؤمنین؟ع؟ که علوم فرا بشری را برای غیر خداوند
نفی کردهاند ،استدالل کرده و مینویسد:
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علم غیــب و هر گونــه اطــاع
حضــرت _ در بســیاری از مواضــع مختلــف _ ِ
از اعمــال نهانــی را تنهــا بــرای خداونــد متصـ ّـور شــدهاند و علــم بــه ایــن

امــور را از خــود نفــی نمودهاند .برای مثال ،میتوان به ٔ
نامه  26نهج البالغه
َ
َ
ْ
ُ َ َ َ
َ َ
ات َع َم ِل ِه َح ْيث لشـ ِـهيد
اهَّلل ِفي َسـ َـرا ِئ ِر أ ْم ِر ِه َوخ ِف ّي ِ
اشــاره کرد« :أ َم َر ُه ِب َتق َوى ِ
َ
َ
َّ ُ
َ ُ َ ُ
اهَّلل
اصـ َـي ِ
غ ْيـ ُـر ُه َول َو ِكيــل دونــه» و در مقــام دیگــری نیــز فرمودنـد« :اتقــوا َم َع ِ
َ َّ َّ َ ُ ْ
ْ َ َ
2
اكــم».
ـاهد ه َوال َح ِ
ات فـ ِـإن الشـ ِ
ِفــي الخلـ َـو ِ
ایــن مصادیــق نشــان از ایــن دارنــد کــه نهتنهــا ایشــان چنیــن ادعایــی
 .1شوشتری ،قاضی نوراهّلل ،احقاق ّ
الحق.619/7 ،
 .2نهج البالغه« ،کلمات قصار» ،ش .324

نداشــتهاند ،بلکــه موافــق بــا قــرآن 1و سـ ّـنت قطعیـ ٔـه رســول خدا؟ص؟ عمــل
نم��وده و ایــن مســائل را تنهــا بــرای خداونــد میداننــد ،امــا افــرادی ســودجو
چنیــن ادعاهایــی را بــه ایشــان نســبت دادهانــد کــه در پینوش ـتهای
پیشــین بــه ایــن امــر اشــاره شــد کــه شــاهدی غیــر از خــدا وجود نــدارد.
َُ ْ ُ َ
<و ق� ِل اع َملوا ف� َس يَ� َرى
برقعی _ در کتاب تضاد مفاتیح با قرآن _ در مقام شرح و تفسیر آیۀ
ْ �غَ ْ َ شَّ َ َ َ ُ ُ
ُ ُْ
و� َو َس تُ� َر ُّد نَ
ا َّلل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم�ؤْ م نُ� نَ
ال�هاد ِة� ف� يُ� ن� ِّب� ئ�ك ْم ِب�ما ك ن� ت� ْم
عال ِم ال ي� ِب� و
ِ
و� ِإ�ل ى ِ
َ
تَ� ْع َم ُل نَ
و�> 2،شـهادت بـر اعمـال رسـول و مؤمنیـن را ،مخصـوص ایـن عالـم دانسـته

و مینویسد:

ّ
ُپرواضـح اسـت کـه خـدا نیـازی نـدارد بـه ایـنکـه عملـی تحقـق خارجـی
بیابـد تـا خـدا آن را ببینـد و بـدان عا ِلـم شـود! بصیـرت پیامبـر و مؤمنیـن کـه
همگـی بشـرند ،بصیرتـی محـدود اسـت کـه تنهـا بـا چشـم و تنهـا هنـگام
ظهـور چیـزی یـا عملیّ ،
یشـود و آنها نمیتوانند شـاهد همـه أعمال
میسـر م 
پنهـان و آشـکار همـه باشـند .ایـن موضـوع بـه قـدری بدیهی اسـت که هیچ
عاقلـی عطـف پیامبـر و مؤمنـان را بـه خدای تعالی در موضـوع رؤیت ،بهانه
3

نمیکنـد تـا بصیـر و شـهید بودن خـدا و بشـر را مشـابه بدانـد!
تحلیل و بررسی

گواهــی امامــان؟مهع؟ بــر اعمــال ،گفتــه میشــود کــه بــا توجــه بــه آموزههــای اســامی ،یکــی
از اصــول مشــترک میــان انبیــاء ،شــهادت بــر رفتــار امــت خویــش اســت .امامــان؟مهع؟ در
دنیــا شــاهد اعمــال امــت بــوده و در قیامــت نیــز از گواهانــی هســتند کــه دربــارۀ اعمــال
ْ
امـ�ت شـ�هادت خواهنــد داد؛ چن��ان کــه پیامبر اکـ�رم؟ص؟ شــاهد اعمــال امــت خــود
 .1انعام.50 :
« .2و بگــو عمــل کنیــد! بـهزودی خداونــد عمــل شــما را خواهــد دیــد و همچنیــن پیامبــر او و مؤمنــان
یشــوید .پــس شــما را بدانچــه میکردیــد ،آ گاه
و بــه ســوی دانــای غیــب و شــهادت بازگردانــده م 
خواهــد فرمــود» (توبــه.)105 :
 .3برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .340
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دربــارۀ ادعــای نفــی علــم از جانــب حضــرت ،ســخن گفتــه شــد ،امــا در رابطـ ٔـه مقــام
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بــود 1.آیــات قــرآن کر یــم و همچنی��ن اخبــاری از رس��ول خــدا؟ص؟ و ائم��ه اطهــار؟مهع؟ ّ
مؤیــد
2

ایــن اعتقــاد و ادعــا هســتند.

همانگونـه کـه قـرآن کر یـم نیـز بـه شـهادت پیامبـران؟مهع؟ در روز قیامـت ،تصریـح کـرده
َ ئْ ن َ َ �ؤُ َ ً
ُ ّ أُ َّ �ة َ
فَ َ ْ َ ذ ْ
حـال آنهـا
�يد و ِ�ج ��ا ِب�ك على ه ِ
اسـت�< :ك ي� ف� ِإ��ا ِ�ج ئ� ن�ا ِم نْ� ك ِل �م ٍ ِب� ش� ِه ٍ
لاء ش� ِه�يدا>؛ِ 3
چگونـه خواهـد بـود در آن روز کـه بـرای هـر ّامتـی گواهـی بـر اعمالشـان میطلبیـم و تـو را
گـواه ایـن ّامت [بـر ایـن شـهدا] قـرار خواهیـم داد.
ای�ن آی�ۀ شرـیفه ب�ه شهـادت پیامب�ر؟ص؟ در روز حسـاب تصریـح کـرده اسـت؛ حـال آن
کـه برقعـی ایـن شـهادت را مخصـوص دنیـا میدانسـت .افزون بـر این ،در برخـی آیات،
از فرشـتگان 4،زمیـن 5و اعضـاء و جـوارح 6نیـز به عنـوان گواهـان روز قیامـت یـاد شـده
است.
بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن کریم ،پی میبریم که در برخی ْ
آیـات گواه بر اعمال ،خداوند،
در برخی دیگر خدا و پیامبر؟ص؟ ،و در برخی دیگر _ همانگونه که برقعی هم اشاره کرده
ٔ
کلمه
است _ خدا و پیامبر؟ص؟ و برخی مؤمنین خاص هستند .در تمامی این آیات از
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«شهید» ،همان «رؤیت» فهمیده میشود.
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بر خالف ادعای برقعی ،در  برخی آیات قرآن کریم از عطف رسول خدا؟ص؟ به خداوند،
أَ أَ ْ ُ َّ
ُُ
همـان معنـای حقیقـی اراده شـده اسـت؛ چنانکـه در آیـۀ  �< :74نْ� ��غ ن�اه ُم الل ُه َو َر ُسول ه
َ ْ
نْ َ ْ
ُُ
َ ْ َ َّ
<س یُ��ؤ ِت� ی� ن�ا الل ُه ِم نْ� ف� ض� ِل ِه َو َر ُسوله> سـورۀ توبـه ،فضـل خداونـد و
� ف� ض� ِل ِه> و آیـۀ :59
ِم 
پیامبر بزرگ�وار اسلام؟ص؟ بـا یـک فعـل آمـده اسـت و امام صـادق؟ع؟ نیـز از آنهـا یـک
معنـا برداشـت کـرد ه و بـر همیـن اسـاس ،بـا ابوحنیفـه _ عا ِلـم اهل ّ
سـنت _ احتجـاج
 .1برای توضیحات بیشتر ،نک :جوادی آملی ،تفسیر موضوعی.111 /۶ ،
 .2کلینـى ،محمد بن یعقـوب،الکافـی ،219/1 ،کتـاب الحجـة ،بـاب عـرض االعمـال على النبى
واال ئمه؟مهع؟.
 .3نساء.41 :

ْ ُ ُّ َ ْ
ئ َ ٌ
ََ
َ
سا� قٌ� َو ش� ِه�يد> (ق.)21 :
< .4و ج� َاء ت� كل ن��ف ٍس معها ِ
َ
ََ َ َ
ُ ُ َْ
 َ .5ݦ
<� ْو ݩَم ݧ ݩݘݫ ِى ذݫ ٍ� ت� َح ِّد ث� ا�خ ب�ٰا ݧ ݨݡَر ٰها * ِب�ا نّ� َر ّب� َك ا ݨݧ ْو ݧحݧ ݧݩٰى ل ٰها> (زلزال.)5 - 4 :
ی
َ
َ
َ
ُ
ُ
أ
أ
ْ
أ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ت
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ .6
ن
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ن
ش
<�وم ��هد عل ي�هم �ل ِس� ت�هم و � ي� ِد ي�هم و �ر ج�لهم ب�ما كا�وا ي�عمل ن
و�> (نور.)24 :
ي
ِ
ِ
ِ

1

کـرده و او نیـز قبـول کـرده اسـت.

ٔ
إحاطه علمی
البته ،باید توجه داشت که در مقام «شهادت بر اعمال» ،از آنجا که خداوند
ْ
موجودات داشته و دارد ،شاهد باالستقالل اعمال بر اساس توحید افعالی،
به تمامی

ْ
شـهود بـه إذن او ّ
تحمـل شـهادت و ابـراز آن را دارند و کسـی
تنهـا خداونـد اسـت و دیگـر
ْ
بصیـرت محدود بنـدگان هماننـد بصیرت خداوند اسـت.
چنیـن ادعـا نکـرده کـه
ِ
علم غیب با توجه به منابع علم امام
 .۳نفی ِ
«علـم امـام»
علم غیـب از آن اسـتفاده میکنـد،
منابـع ِ
راه سـومی کـه برقعـی در نفـی ِ
ِ
اسـت .برقعـی _ در بحـث علـم امـام _ ادعـا دارد کـه امـام از دو روش میتوانـد ایـن علـم
ّ
و آ گاهـی را کسـب کنـد )۱ 2.علمآمـوزی از طریـق وحـی؛  )۲تعلم (نسـبت بـه کسـی کـه
ارتب�اط اله�ی داش�ته باشـد ک�ه هم�ان رس�ول خ�دا؟ص؟ اسـت).
او در راســتای اســتدالل بــر روش نخســت ،شــواهدی از خطبههــای امیر مؤمنــان؟ع؟
َ
بــر قطع شــدن واسـ ٔ
ـطه ارتبــاط بــا عالم غیــب و قطــع وحــی کــه بــه معنــای قطــع هرگونــه
ارتبــاط بــا فرشــته و نــزول وحــی بــر ایشــان اســت ،اقامــه کــرده اســت .او یادگیــری علــم
بیواســطه را علــم حقیقــی ندانســته 3و ای��ن نح��وه یادگی��ری را حت�یـ ب��رای رس��ول خدا؟ص؟
4

هــم تا انــدازهای قبــول نداشــته ،امــا به صراحــت بــه آن اشــاره نمیکنــد.

رس�ول خ�دا؟ص؟ _ بـر اسـاس آیـات قـرآن کر یـم _ آخریـن رسـول و پیامبر خداوند اسـت 5و
ریسـمان ارتبـاط بـه غیـب کـه همـان وحـی باشـد ،بـا اتمـام ْ
نبـوت قطـع خواهـد شـد 6و
ِ
 .1کراجکی ،ابوالفتوح ،کنز الفوائد.37/2 ،
ل ،ص .348
 .2برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقو 
 .3همو ،بررسی علمی احادیث مهدی ،ص .78
 .4همان ،ص .174 -173
 .5احزاب.40 :
َ َْ َ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ْ
« .6بأبـي أنـت َوأ ِمـي يـا ر ُسـول اهّلل لق ِـد انقط  ْ
ْ
ْ
ـاء
الن َب ِ
َِ ِ
ـع ِبمو ِتـك مـا لـم ينق ِطـع ِبمـو ِت غي ِـرك ِمـن النبـو ِة و ِ
َوأ ْخ َبـار َّ
الس َـماء» (نهـج البالغـه ،ص .)355
ِ
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 .۱ .۳ختم علوم وحیانی
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ٔ
خطبـه ،133
پـس از ایشـان دیگـر بـه کسـی وحـی نخواهـد شـد .برقعـی بـا استشـهاد به

1

بـاب ایـن منبـع علـم را بسـته میدانـد و روایاتـی از شـیعیان کـه مدعـی چنیـن منصبـی
ِ

بـرای امامـان؟مهع؟ هسـتند 2را منافـی با آیـات و کالم امیر المؤمنیـن؟ع؟ در نهج البالغه
َ َ
«ح ّتـى
دانسـته 3و میگویـد :خـود امیر مؤمنـان؟ع؟ مدعـی اسـت کـه وحـی تمـام شـده:
َ
َ
َت َّم ْ
تـ ِب َن ِب ِّي َن�ا ُم َح ّم ٍ�د؟ص؟ ُح ّج ُت ُـه» 4.پـس ،چرا افـرادی چنین مقاماتی برای ایشـان قائل
5
هستند؟
تحلیل و بررسی

چنانکـه گذشـت ،منابـع علـم امـام از منظـر امیـر مؤمنـان؟ع؟ مختلـف گـزارش شـده
بـود .قـرآنّ ،
سـنت و علـوم القایـی از سـوی خداونـد ،منابـع خـاص علـم امـام هسـتند
وحـی تشـریعی و رسـالتی قطـع
کـه در اختیـار دیگـران قـرار نمیگیرنـد .بـا ختـم نبـوتِ ،
شـده ،امـا انـواع دیگـر آن همچنـان ادامـه دارد .همانطـور کـه تـداوم شـب قـدر و نـزول
روح و مالئکـه شـاهد ایـن مدعاسـت .مقصـود از عـدم نـزول جبرئیـل بـه زمیـن و ختـم
ْ
نبـوت پـس از پیامبـر؟ص؟ ،نـزول او بـر فردی به عنوان پیامبر الهی و برای آوردن شـریعت
jep.emamat.ir
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جدیـد اسـت .ضمـن ایـن کـه بنـا بـر آموزههـای قرآنـی ،وحـی بـه پیامبـران اختصـاص
نـدارد و شـواهد ْ
قرآنـی بیانگـر امـکان و وقـوع آن هسـتند .قـرآن کر یـم از وحـی خداونـد بـه
ّ
ٰ
ٰ
عیسـی؟ع؟ نیز گزارش
حواریون حضرت
موسـی؟ع؟ و از وحـی الهـی بـه
مـادر حضرت
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6

داده اسـت.

وحی در موارد یاد شـده ،بیشـک ،وحی ّ
نبوت و شـریعت نبوده اسـت .بنابراین ،وحی
َْْ
َ َ َ
َ
َ َ َّ
ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
اهد
ـل َو َت َن ُـازع ِم َـن ال ل ُس ِـن فقفـى ِب ِـه الرسـل وختـم ِب ِـه الوحـي فج
يـن ف ْت َـر ٍة ِم َـن ُّالر ُس ِ 
« .1أ ْر َسـل ُه َعلـى ِح ِ 
ٍ
ْ
ِفـي اهّلل ْال ُم ْدبر َ
يـن َع ْن ُـه َوال َع ِاد ِلي َـن ِبـه» (نهج البالغه ،خطب ٔـه )133.
ِِ

 .2برقعی ،ابوالفضل ،همان ،ص .345
 .3همان.
ٔ
ٔ
 .4نهج البالغه ،تتمه خطبه .90

َ َ ْ َّ
ـاب َأ َّن ْال ُح َّج ـ َـة َل َت ُق ـ ُ
 .5کلین ــی ،محمد بن یعق ــوب،الکاف ــی«َ ،177 /۱ ،ب ـ ُ
ـوم ِهلل َعل ــى خل ِق ـ ِـه ِإل
ِب ِإ َم ــام».
 .6قصص7 :؛ مائده.111 :

بـه پیامبـران اختصـاص نداشـته و هـر گاه دلیـل معتبـری بـر آن دربـارۀ غیر پیامبـران در
دسـت باشـد ،هیچگونـه منـع عقلـی و شـرعی بـرای التزام بـه آن وجود نخواهد داشـت.
شـیعیان معتقدنـد کـه امامـان؟مهع؟ پـارهای از حقایـق و معـارف دینـی را از طریـق وحـی
یـا الهـام دریافـت میکردنـد .البتـه ،بـرای آن کـه وحـی بـه غیر پیامبـران بـا وحـی نبـوت
و شـریعت اشـتباه نشـود ،اصطلاح «وحـی» در مـورد غیر پیامبـران بـه کار نمـیرود و
اصطلاح «الهـام» یـا «تحدیـث» و ماننـد آن بـه کار مـیرود .از ایـنرو ،پیـروان مکتـب
َّ
َّ
امامیـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ را «محدثـه» و امامـان؟مهع؟ را «محـدث» میداننـد.
 .۲ .۳تابعیت امیر مؤمنان؟ع؟ از قرآن و سنت
ٔ
نحـوه یادگیـری ایشـان از رسـول خـدا؟ص؟
برقعـی در ّرد علـم خـاص امام علـی؟ع؟ ،بـه

اشـاره کـرده و مینویسـد:
ّ
ً
… ام ــا در رابط ــه ب ــا روش دوم (تعل ــم از پیامب ــر؟ص؟) اوال ،پیغمب ـ ْـر دیگـــر
ً
وجود ن ــدارد و ثانی ــا ،پیامبر چنیـــن علم ــی نداش ــته و حض ــرت خ ــود را
ّ ْ
ّ
علم غیب
همیش ــه تابع قرآن و س ــنت دانســـتهاند و قرآن و س ــنت ناف ــی ِ
1
برای نوع بش ــر هس ــتند.
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تحلیل و بررسی

ٔ
ٔ
علم غیــب
علم غیــب اشــاره کردهانــد .برخــی از آن آیــات مســئله ِ
قــرآن کر یــم بــه مســئله ِ

را مختــص بــه خداونــد دانســتهاند؛ 2همانگونــه کــه برقعــی در کتــاب دعــای ندبــه و
علم غیــب را بــرای غیر خداونــد انــکار کــرده
خرافــات آن متعــرض ایــن آیــات شــده و ِ
ـب برخــی انبیــای
اســت ،امــا در مقابــل نیــز آیاتــی بــه چشــم میخورنــد کــه خبــر از ِ
علم غیـ ِ
3

الهــی میدهنــد.

 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .348
 .2همانند آیات :اعراف187 :؛ لقمان34 :؛ توبة101 :؛ مطففین 8 :و 19؛ أحقاف9 :؛ کهف.24 :
 .3همانند آیات :جن27 :؛ رعد43 :؛ نساء113 :؛ آل عمران49 :؛ روم.3-2 :
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در پاســخ بــه ایــن اشــکال و ادعــای برقعــی ،نخسـ ْ
ـت گفتــه میشــود کــه ِاخبــار از غیــب بــا
ِ
ً
تابعیــت از قــرآن و سـ ّـنت تنافــی نداشــته و لزومــا تالزمــی ندارنــد؛ چنانکــه آیــات فراوانــی از

ْ ً
ْ
بالذات مختص خداوند
غیب اوال و
علم
با نگاه کلی به این آیات مشخص میشود که ِ
است ،ولی خداوند به هر کس که بخواهد آن را آشکار میکند .آن علمی که مخصوص
اسـتقاللی خداونـد اسـت و آن علمـی کـه
بـه خداسـت و از دیگـران نفـی شـده ،علـم
ِ
قـرآن بـرای انبیـاء و اولیـای الهـی قائـل شـده ،موهبتـی از جانـب اهّلل تعالـی اسـت.

بـه بیـان دیگـر ،خداونـد تنهـا عا ِلـم مسـتقلی اسـت کـه معلوماتـش بـه موجـود دیگـری
وابسـته نیسـت و معلومـات انبیـاء و اولیـاء جلـوهای از دانـش بیکـران اوینـد کـه بـدون
ّ
إذن و ٔ
اراده او محقـق نمیشـوند .بنابرایـن ،درک صحیـح از بحـث اسـتقالل و موهبت
میتوان�د رافعـ ایـن اش�تباه باشـد .اگـر رس�ول خ�دا؟ص؟ و یـا حضـرت علـی؟ع؟ علمـی را
ِ
از خـود نفـی کردهانـد ،منظـور «علـم اسـتقاللی» اسـت؛ زیـرا ایـن بزرگـواران بارهـا إخبـار
از غیـب داشـتهاند.
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تاریخی نافی علم
 .۴گزارشهای
ِ
ٔ
علم غیب
مصطفـــی طباطبایـــی در مقالـــه «قـــرآن ،معیار و میـــزان» در راســـتای انـــکار ِ
پیامب���ر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ به دو گزارش تاریخی در نهج البالغه اســـتناد کرده اســـت.
او ٔ
نامـــه آن حضرت به یکـــی از فرماندارانش به نام «منذر بن جـــارود» را که خطاب به او
َ
َ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ
ْ َ ُ ُ
َ َ
ُ 1
مینویســـد« :ف ِـــإ ّن َصل َح أ ِبيك غ َّر ِنـــي ِم ْنك َوظ َن ْن ُت أنك ت ّت ِب ُع َهد َي ُه َوت ْســـلك َس ِـــبيله؛
همانا شایســـتگی پدرت مرا نســـبت به تو فریـــب داد و تصور کردم که تـــو نیز راه هدایت
او را دنبال میکنی» را نشـــان عدم علم ٔ
ویژه ایشـــان دانســـته اســـت.
او همچنیـن بـه ٔ
نامـه چهلـم نهج البالغـه کـه خطـاب بـه یکـی از کارگـزاران نگاشـته
ََ ْ
شـده ،اسـتناد کـرده و مینویسـد :امام علـی؟ع؟ در نامـه بـه او نوشـته اسـت …« :فقـد
َ
َ ْ َ َ ْ ٌ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ََ
ـك َو َع َص ْي َ
ـت ِإ َم َامـك؛ از تـو بـه مـن
َبلغ ِنـي عنـك أمـر ِإن كنـت فعلتـه فقـد أسـخطت ر ب
خبـری رسـیده ،اگـر آن را انجـام داده باشـی خداونـدت را بـه خشـم آوردهای و امامت را
ن نکتـه کـه خبـر بـه حضـرت رسـیده ،امـا بـاز میفرمایـد« :اگـر
نافرمانـی کـردهای» .از ایـ 
مرتکـب شـده باشـی!» میتـوان عـدم علـم و آ گاهـی خـاص حضـرت بـه احـوال و رفتـار
آن کارگـزار را دریافـت.
 .1نهج البالغهٔ ،
نامه .71

تحلیل و بررسی

بـا توجـه به سـخنان امام علـی؟ع؟ دربارۀ علم ٔ
ویژه خویـش و گزارشهای تاریخیای که

این علم و آ گاهی خاص را تأیید میکردند ،در پاسخ به این ِاشکال و ادعا گفته میشود
1
علم غیبخویشعمل کنند؛
کهبه گواهآیاتقرآن کریم ،بنانیستامامو پیامبر هموارهبه ِ

زیـرا آنـان مأمـور بـه انجـام امـور طبـق نشـانهها و أمـارات ظاهـری هسـتند .از ایـنرو،
ْ
امـام مطابـق بـا معیارهـا و موازیـن عقـل و مدیریـت ،منـذر را انتخـاب کـرده و بـا نظـر بـه
صالحیتهای او و بهویژه همرنگی او با پدرش ،او را به مقام و منصبی گماشته بودند.
دربـارۀ ایـن کـه آن حضـرت چـرا بـا ٔ
واژه «اگـر» از ارتـکاب عمـل کارگـزار خویـش سـخن
گفتهانـد نیـز گفتـه میشـود کـه گویـا سـؤالکننده از فنـون ادبـی و بالغـی اطلاع نداشـته
ّ
موخـره آن اسـت .اگـر بی
و در مقـام مفهومگیـری از هـر سـخن ،بـدون توجـه بـه مقدمـه و
هیچ معیار و سنجشی از اینگونه از کلمات مفهومگیری شود ،حتی آ گاهی خداوند
بـه غیـب را نیـز بایـد انـکار کـرد؛ زیـرا خداونـد علیـم نیـز بـه گـواه قـرآن از برخـی حضـرات
ٰ
عیسـی؟ع؟پرسـیده اسـت:
پیامب�ران؟مهع؟ سـؤاالتی کـرده اسـت؛چنانکه از حضـرت
تَّ خ ذُ َ أُ ّ َ َ ْ ن نْ ُ ن َّ
أَ أَ نْ تَ قُ ْ تَ نَّ
و� الله> .آیـا میتـوان ادعـا کـرد کـه خداونـد
د
�
م
�
�
له
�
�
م
�
و
و�ن�ي
�
�
ا�
اس
ل�
إ
ِ ي ِ يِ ِ
<� ��� �ل� ِل ِ ِ
ِ

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف نقد و بررســی آراء جریان ســلفیگری ایرانی _ پیرامون نفی علم
و ی��ژه امام��ان؟مهع؟ بــا اســتناد به نهج البالغه _ صورت پذیرفت تــا افزون بر اثبات ادعای
امامیه ،پاسخ مغالطات روشی و مصداقی آنها _ به ٔ
شیوه علمی _ داده شود و نادرستی

گمان و ّ
مخالفت آموزههای نهج البالغه با باور امامیه را آشکار سازد.
توهم
ِ

در ایـن نوشـتار ابتـدا بـه گسـتره ،قلمـرو و منابـع علـم امـام ،از نـگاه امیر مؤمنـان؟ع؟
ٔ
گس�ترده معارف امام ،این نتیجه حاصلشـود
پرداخته ش�د تا با تأمل در قلمرو و تنوع
 .1اعراف.178 :
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ٰ
موسـی؟ع؟
از روی ناآ گاهـی ایـن سـخن را گفتـه باشـد؟! یـا در جایـی دیگـر از حضرت
َ
َ ْ َ
<وما ِت�لك ِب� َي� ِم ي� نِ�ك ي�ا ُموسى>.بنابرایـن ،تعبیـر حضـرت بـه «اگـر» ،انـکار
سـؤال میکنـد:
معنـای علـم خـاص ایشـان نبـوده و کنایـه از بزرگـی خطـای آن کارگـزار بـوده اسـت.
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ک�ه فراگی�ری این هم�ه مع�ارف متن�وع ،از ط�رق ع�ادی و بـا توج�ه ب�ه محدودیتهـای
زمانـی و امکانـات معمولـی ّ
میسـر نیسـت.
علم غیب برای خویشـتن ،اختصاص علوم
سـپس ،اعتـراف امیر مؤمنـان؟ع؟ بـر انکار ِ
ٔ
علم
علم غیب با توجه به منابع علم امام ،بررسی و ادله نافی ِ
فرا بشری به خداوند و نفی ِ
غیب از دیدگاه این جریان نوپا به چالش کشیده شد .چنان که گذشت ،عدم تفکیک
بین باور به اوصاف استقاللی و موهبتی امامانّ ،
توهم ادعای خداگونگی علم ایشان،

عـدم آ گاهـی از زمـان کاربسـت علـم ٔ
ویـژه ائمـه؟مهع؟ و عدم تفکیک بین وحی تشـریعی
بـا انـواع دیگـر آن ،از مواردی هسـتند که گمان و ّ
توهـم مخالفت آموزههای نهج البالغه
بـا آ گاهـی خاص امامـان؟مهع؟ را در ذهن این افراد میپرورانند.
فهرست منابع
کتابها
* قرآن کریم.
** نهج البالغه.
jep.emamat.ir
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ابطحی ،س ــید عبدالحمید ،علم امام در باور ش ــیعیان نخس ــتین ،مؤسس ــه فرهنگی امامت،
قم 1389 ،ش.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و هفتم _ بهار و تابستان 1399

ابن اثیـــر جزری ،علی بن ابی الکرم ،اس ــد الغابه فی تمییز الصحابه ،دار احی ــاء التراث العربی،
بیروت ،بیتا.
ابن حجر عسقالنی الشافعی ،احمد بن علی ،فتح الباری ،دار المعرفة ،بیروت137۶ ،ق.
اب ــن حجر هیتم ــی ،الصواعق المحرقه عل ــی اهل الرفض والظ ــال والزندق ــه ،مطبعة الوهبیة،
مصر1292 ،م.
أبن سعد ،محمد بن منیع زهری ،الطبقات الکبری ،دار بیروت ،بیروت1405 ،ق.
اب ــن عبدالبر ،یوس ــف بن عبداهّلل ،االس ــتیعاب فی معرف ــة االصحاب ،تحقیـــق :خلیل مامون،
دار المعرفـــة ،بیروت1427 ،ق.
ابن عساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :علی شیری ،دارالفکر1416 ،ق.
ٔ
ٔ
کتابخانه بنیاد
نســـخه افســـت موجـــود در
برقع ــی ،ابوالفضل ،بررس ــی علمی احادیث مهدی،
جعفری؟ع؟.
ٔ
ٔ
برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،نسخه افست موجود در کتابخانه بنیاد جعفری؟ع؟.

ٔ
ٔ
کتابخانه
نســـخه افســـت موجـــود در
برقع ــی ،ابوالفض ــل ،ع ــرض اخبار اصول ب ــر قرآن و عقول،
بنی ــاد جعفری؟ع؟.
ٔ
برقعی ،ابوالفضل ،قرآن برای همه ،نسخه افست موجود در کتابخانه بنیاد جعفری؟ع؟.
ترم ــذی ،محمد بن عیس ــی ،س ــنن ،تحقیق :احم ــد محمد شـــاکر ،مطبعة مصطفـــی البابی،
قاهره1968 ،م.
جوادی آملی ،عبداهّلل ،تفسیر موضوعی ،مؤسسه اسراء ،قم ،بیتا.
الحلبی ،علی بن برهان ،سیره حلبیه ،دار المعرفة ،بیروت1400 ،ق.
خوارزمـــی ،موفق بن احمـــد ،المناق ــب ،دفتر انتش ــارات اســـامی وابســـته به جامعه مدرســـین
ح ــوزه علمی ــه قم ،ق ــم ،بیتا.
شوش ــتری ،قاضی ن ــوراهّلل ،احقاق الحق وازه ــاق الباطل ،مکتبه آیة اهّلل نجفی المرعشـــی ،قم،
بیتا.
طوس ــی ،محمد بن حسن (شیخ طوس ــی) ،رجال الطوسی ،دفتر انتشـــارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرس ــین حوزه علمیه قم  ،قم1415 ،ق.
فاض ــل مق ــداد ،مقداد ب ــن عب ــداهّلل ،اللوام ــع اال لهی ــه فی مباح ــث الکالمی ــه ،دفتر انتشـــارات
اس ــامی وابس ــته ب ــه جامعه مدرس ــین ح ــوزه علمیه قـــم ،قـــم 1380 ،ش.
فیروزآب ــادی ،س ــید مرتض ــی ،فضای ــل الخمس ــه فی الصح ــاح الس ــته ،دار الکتب االســـامیه،
ته ــران 1380 ،ش.
قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر الجامع الحکام القرآن ،دارالکتب العربی ،بیتا.
قمی ،شیخ عباس ،منتهی اآلمال ،کتابفروشی اسالمی (چاپ افست)  ،قم.
کراجکی ،ابوالفتح محمد بن علی ،کنز الفوائد ،دار الذخائر  ،قم ،بیتا.
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،دار الکتب االسالمیه ،تهران 1362 ،ش.
مرعش ــی ،ش ــهاب الدی ــن ،موس ــوعة االمام ــه ف ــی نص ــوص اه ــل الس ــنة ،صحیفـــه ِخـــرد ،قم،
1430ق.
مظف ــر ،محمد حس ــن ،دالئل الص ــدق لنهج الح ــق ،مؤسســـةآل البیت؟مهع؟ الحیـــاء التراث،
قم1422 ،ق.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،نشر صدوق ،تهران 1397 ،ق.

مقاالت
ن ــادم ،محمد حس ــن« ،علم امام از ن ــگاه امیر المؤمنین؟ع؟ با تکیه بـــر نهج البالغه» ،فصلنامه
امامتپژوهی ،ش  ،16زمستان .۱۳۹۳
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کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1365 ،ش.

jep.emamat.ir

