
 118ـ  99ص ، 1393سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان    ____________________________    
  

  
  
  

  تیباهل ینیوکت تیو وال تابکالعلم ارتباط مفهومِ
  

    m.hasansaleh2010@gmail.comپژوهشی امام خمینی دانشجوي دکتري کالم مؤسسۀ آموزشی و/  سیدمحمدحسن صالح
  13/12/1393 :پذیرشـ  29/7/1393: دریافت

  دهكيچ
ت در اثبـا یاساسـ ینقشـ، تیـبل اهـلیاز فضـا یکیمنزلۀ به ریم از آن یاد شده استکقرآن ه در ک تابکالعلم مفهوم

ن معرفـت خـاص قـادر بـر یـدارا بـودن ا سببهت بیباهل، اتیروا یه در برخکايگونهبه ؛دارد بیتوینی اهلکوالیت ت
سـو فراتـر از بحـث کیاز  ياتابخانهک يو گردآور یلیتحلـ   یفین مقاله با روش توصیدر ا. اندشده یمعرف ینیوکتصرف ت
و  ایمپرداختـه این ارتبـاطمترتب بر  ینیوکو آثار ت» تابکعلم من ال« و» تابکالعلم« به ارتباط دو مفهوم، یشناسمصداق

در  یاساسـ یات نقشکن نیتوجه به ا ایم. نتیجه اینکهورزیدهتأکید  این علم از اراده و قدرت کیکتفبر عدم  گرید ياز سو
  .تاب خواهد داشتکالعلم بیت از طریق آیۀوینی اهلکوالیت تاثبات 

  .تصرف تکوینی، بیتاهل، والیت تکوینی، والیت، اسم اعظم، علم من الکتاب، الکتابعلم :هاهکلیدواژ
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  مقدمه. ۱
ه والیت به دو سـاحت تشـریعی و کاند. ازآنجاداراي مقام والیت بیتاهل، بر اساس اعتقاد امامیه

و اهتمـام بـوده مـوردنظر  بیت هموارهیابی هر دو قسم دربارة اهلپذیر است مصداقوینی تقسیمکت
شـوند. لهی از دیدگاه تشریعی مالحظـه میحجت بالغۀ امنزلۀ به بیتاست. در قسم نخست اهل

گـذاري ه در سـیر قانونکبل، گمارندتنها به اجرا و تبلیغ قانون الهی همت میبیت نهاساس اهلبراین
آنـان ، نقش فعال دارند و خداوند این تشریع را به رسمیت شناخته است. همچنین بنا بر قسـم دوم

زنند و یـا حتـی وینی دست میکتصرفات مختلف ت به، مبتنی بر رضایت الهی و باورداشت توحید
بیـت ه نقش اساسی و مهم اهلکتوان بر این باور بود نند. با این حال میکوین را رهبري میکنظام ت

ه اگر والیتی در تشـریع کنتیجه و فرع جایگاه وجودي آنان در عالم وجود است؛ چه این، در تشریع
بایـد بـه ، شناسـانه آن پرداختـه شـوده به جنبۀ معرفتکآنبیش از ، شودبراي این خاندان لحاظ می

ه آنـان را الیـق کـبیت اسـت شناسانۀ آن پرداخت تا روشن شود نقش وجودي اهلمقدمات هستی
بیـت (دربـارة وساطت در ابالغ شریعت و یا تشریع کـرده اسـت. در بحـث والیـت تشـریعی اهل

ر کـذ، بیـتوینی اهلکـولـی دربـارة شـأن ت، آیدلمان به چشم میکغیرپیامبر) اختالفاتی در میان مت
المـی نشـان از آن کتاریخی و ، تب رواییکبیت رامات و خوارق عادت اهلکاجمالی و یا تفصیلی 

اسـاس هـر اصل و امر بدیهی مطـرح بـوده اسـت. براین کیمنزلۀ به بیتوینی اهلکه شأن تکدارد 
ند و آن را تغییـر دهـد. کوادث جهان تصرف تواند در حه بخواهد به اذن الهی میکامامی هر وقت 

ت درآورد؛ عصـا را بـه سـخن آورد؛ بیمـار را شـفا دهـد و سـنگی کـتواند درخت را به حراو می
مطـرح » تابکعلم به «ریم مفهوم کند. از سوي دیگر در قرآن کمقدار را تبدیل به طالیی باارزش بی

ل آن آگـاهی دارنـد. همچنـین انجـام کی به ه برخی به مقداري از آن و برخکاي گونهشده است؛ به
تاب مستند شده است. دقت و تدبر دربارة دو درجـه از ایـن کالبرخی خوارق عادت صریحاً به علم

بیـت دیـده در روایـات اهل، مطـرح شـده» تـابکعلم مـن ال«و » تابکالعلم«ه با عبارات کدانایی 
ارتبـاط مسـتقیم برقـرار شـده اسـت. » توانایی بر تصـرف«ه میان این دانایی و کاي گونهشود؛ بهمی

بیت در روایات اهل» تابکال من عنده علم«شناسی تب تفسیري و روایی دربارة مصداقکاگرچه در 
فراتـر از ظـاهر ، وینیکتاب و قدرت بر تصرف تکالاوي ارتباط میان علمکوا، املی شدهکاستقصاي 

ه جـدا از اصـل ارتبـاط علـم بـه کده است. پرسش اصلی در این نوشتار آن است روایات انجام نش
تحلیل این ارتباط با استفاده از خود نقل به چه صورت ، وینی در قرآن و روایاتکتاب و تصرف تک



    ۱۰۱بيتالكتاب و واليت تكويني اهلارتباط مفهوِم علم

سـانی کنشان از ی، تاب در دو موضع قرآنکرار علم به کاست؟ به دیگر سخن آیا صرف تشابه و ت
  وینی باشند؟که هر دو مفید اثبات شأن تکايگونههب، ام آنها داردکاح

و علـم مـن  تـابکالعلمل مفهـوم یـتحلقرارنـد: بدین، اندوظایفی که در این پژوهش پیگیـري شـده
 ؛تـابکتـاب و علـم مـن الکالعلمتاب در ک یل همسانیتحل؛ اتیو روا قرآنیسه یتاب با استفاده از مقاکال

ن أن مقدمات الزم در اثبـات شـییتب؛ تاب مانند اراده و الزامکالعلممختلف و مرتبط با  يبر قلمروهاتأکید 
  .و اثبات آنها بیتاهل ینیوکت

  تيوال. ۱
بـار در ایـن  236ش از یه بـا مشـتقاتش بـکـم اسـت یرک قرآنبسامد در ج و پریراگان ت از واژیوال ةواژ

ز یـنار چکدر  يزیقرار گرفتن چي ه به معناکاست  »یول« لمهکن یا ۀشیر. ار رفته استکهبکتاب آسمانی 
  رد وجود دارد:کیسه رو، تیوال يلغو يمعنانباشد. دربارة ار کدر  يافاصلهکه ايگونهبه ،استگر ید
 یدر معـانو وضـع شـده اسـت  یاصـل يمعنـا کیـ يت برایه لفظ والکن معنا یبه اي: معنو كمشتر. 1

  ؛ان داردیسر یاصل ين معنایقت ایدر حق، شودمی برشمرده یول يه براک يگرید
  ؛وضع شده است ییادعا یمعان یتمام يبرا یه لفظ ولکن معنا یبه ای: لفظ كمشتر. 2
، یمعـان ۀیـمعنا وضع شـده اسـت و اسـتعمال در بق کی يبراتنها  یه لفظ ولکن معنا یبه ا: نیلفظ متع. 3

  ؛است يمجاز
تـوان مـی البتـه اجمـاالً. ردکـ ییگانه جانمـااز موارد سه یکیتوان در می اهل لغت رانظرهاي همۀ اظهار

 درانـد. دومرویکرد ل به یو اهل تسنن متما اولرویکرد ل به یث لغت متمایاز ح یعیلمان شکمتکه گفت 
ولُهُ وَ« تیوال ۀیر آیمتفاوت در تفس يردهاکیتوان به رومی ن تفاوتیایابی ریشه ُ هُ وَ رَسـ  إِنَّما وَلِـیُّکُمُ اللـَّ

 »مکیولـ« ۀلمکنگاه به دو  یو چگونگ »مواله ینت مواله فهذا علکمن « ریث غدیحدنیز و  ...»الَّذِینَ آمَنُوا
  گوید:مى ابن فارس. ردکاشاره  »مواله«و 

ۀ و کلمـ، ولىّ به معناى قرب و نزدیکى است ةکند و واژمى بر قرب و نزدیکى داللت »ولى« الم و یا، واو
شـود کـه مى ناصر و جار اطالق، ابن عم، حلیف، صاحب، معتَق، و بر معتِق؛ است نیز از همین بابموال 
  )1104ص، ق1411، فارسابن( به معناى قرب است» ولى«آنها  ۀهم ۀریش

  گوید:نیز می راغب اصفهانى
بـراى این معنا . فاصله نشودآنها  میانآنها  اى باشند که غیروال و توالى آن است که دو یا چند چیز به گونه

ـتى یـا یـارى و یـا ، ولى در قرب معنوى نیز به لحاظ نسبت خانوادگى، قرب مکانى است یا دین یا دوس
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ز یـنـار چکدر  يزیقرار گرفتن چ«ي ه به معناکاست  »یول« لمهکن یا ۀشیر. شودمى استعاره آورده، اعتقاد
  .)885ق، ص 1412راغب اصفهانی، ( »ار نباشد آمده استکدر  ياه فاصلهک يگر به نحوید

ن آمشـتقات  ۀبـا اسـتفاده از منظومـ يلغـو ۀشـیر ياوکبه وا ه معموالًک لمات القرآنکالتحقیق فی لف ؤم
ه بـر اسـاس کند کی میمعرف »نهمایب ۀرابطء مع یء وراء شیوقوع ش« ن ماده رایاصل اورزد. می مبادرت

 یء مـورد بحـث معـانیدو شـ يتفـاوت وجـود ۀیـن بر پایچنه و همیا سئین رابطه حسنه باشد یه اکنیا
 دیـآمـی ه از آن بـه دسـتیپسـرعمو و همسـا، قسـمهـم، ریتدب، محبت، نصرت، همچون قربی متنوع

بـه دو قسـم  یث ارزشـیـالن و از حکـم یتقس کیت در یوال). 208- 203ص، 13ج، 1371، يمصطفو(
اسـت  یتـیوال یت رحمانیاز والمراد . شودمی میتقسی) منفی (طانیت شیو وال) مثبتی (ت رحمانیوال

ات کـرنـد و از برین را بپذاست کـه آخواسته مسلمین و از است ت شناخته یبه رسمآن را م یرک قرآنه ک
شـناخته اسـت و از نت یبـه رسـمآن را ه ک یطانیت شیوال؛ برخالف مند شوندن بهرهاخروي آو دنیوي 

دام کـه هـر کدسته است بر سه  یت رحمانیوال). 257 :بقره ؛27 :اعراف( رندیآن را نپذتا منان خواسته ؤم
  ی.نیوکت تیوال. 3؛ یعیت تشریوال. 2؛ یت شرعیوال. 1هستند:  یدرجات يداراآنها نیز از 

  ينيوكت تيوال. ۲
 سـاختن و صـورت دادن آمـده اسـت، يدیـنوپد، دنیـآفر، دنیگردان، احداث ين در لغت به معنایوکت
 ینـیموجودات جهان و عالم خارج و تصرف ع یسرپرست یعنی ینیوکت تیوال). 603ص، 1366، بایصل(

ات یـآو در  ن خداسـتآاول از  ۀت در مرحلـیـوال). این 123 ص، 1389، یآمل يجواد( نهاآداشتن در 
إِنَّ «ی: نش جهـان هسـتیماننـد آفـر ؛شده استتأکید  تین والیبه طور خاص بر ا يم در مواردیرک قرآن

 ؛)3 :ونس(یـ» خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَـی الْعَـرْشِ یُـدَبِّرُ الْـأَمْرَرَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِي 
ر و یو تـدب ؛)255: بقـره» (وَ ال یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِـیمُ«: م خلقتیدستگاه عظ يدارهحفظ و نگ

» الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَۀٍ مِمَّا تَعُـدُّونَ یُدَبِّرُ«: امور عالم ةادار
ن را آلوازم و هـم علـل  ثار وآه هم کم ینکب ارائه کمر یفیب تعرکت مریم از والیاگر بخواه). 5: سجده(

چنـان آن تیـمـودن راه عبودیر اثـر پبـ يه فـردکنیا یعنی ینیوکت تیوال میید بگویبا، در نظر داشته باشد
، 1363، یهمتـ. (نـدکبتواند در جهان و انسان تصـرف  یه به فرمان و اذن الهکبیابد  يمال و قرب معنوک

ر اثـر بـه انسان کداند می نیرا ا ینیوکت تین راستا مقصود از والیدر هم شهید مطهرين یچنهم) 82ص
، یت حاصـل از قـرب الهـیدارا بودن معنو ۀواسطهو برسد می یبه مقام قرب اله تیمودن صراط عبودیپ

  )285ص، 3ج، 1380، يمطهر( شودمی ر و شاهد بر اعمال و حجت زمانیمسلط بر ضما
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  تابكالعلم ةيآ. ۳
ه کـسـوره نمـل اسـت  43 ۀیآبه آن استدالل شده است.  بیتاهلن مقام ییه در تبک یاتین آیتراز مهم

تَ کَفَرُواْ الَّذِینَ یَقُولُ وَ«: ن نام مشهور شده استیتاب در آن بدکالعلم ۀلمکر کذسبب هب ْ لًا لَسـ َ  قُـلْ مُرْسـ
 خـدا ةفرستاد تو: گویند ،ورزیدند کفر که کسانى و ؛»الْکِتَاب عِلْمُ عِندَهُ وَمَنْ وَبَیْنَکُمْ بَیْنىِ شَهِیدَا بِاللَّهِ کَفَى

  .است کافى شما و من میان، اوست نزد کتاب علم که کسى و اخد گواهى بگو. نیستى
ن مفـرد یچنهم. د عموم استیمف) تابکال(علم علم مصدر است و مصدر مضاف ۀلمکادبی، از لحاظ 

جـه یدر نت. داللت بر عمـوم دارد »تابکالعلم« لفظ پس از دو جهت. داللت بر عموم داردنیز به ال  یمحل
 .ندال آن آگاهیتاب و تفاصکل که از ک وجود دارند یه جماعتکشود می استفاده
مـن عنـده «، افزون بـر خداونـد، افرانک ياز سو مرکا یار رسالت نبکفه در برابر انیشر ۀین آیدر ا

م یرکـ قـرآناز  يگـریات دیـدو در آ نیـعـالوه بـر ا. شده اسـت یشاهد معرفمنزلۀ بهنیز  »تابکالعلم
 رمکـشاهدان رسـالت پیـامبر از ین) 166: نساء( و فرشتگان) 162 :نساء( تابکراسخان در علم از اهل 

بـن را علـی »تـابکالده علممـن عنـ«مصـداق  ،شـمارپرات یـر رواکـبـا ذ ییر روایتفاس. اندشده یمعرف
 .)277ــ272ص، 3ج، 1374، یبحرانـ ؛221و 220ص، 2ج، ق1380، یاشیع( انددهکر یمعرف طالبابی
، ی؛ مجلسـ212ص، 1ج، ق1404، صـفار( انـدن بـاره گشـودهیرا در ا یث باب خاصیتب حدک یبرخ و

تـاب کان در یعیشـ يمدعا ةث درباریدو حدنیز  یعیش ۀان منابع چهارگانیدر م. )249ص، 35ج، ق1403
تـب کربـاز در ین از دیچن). هم3ح، 257و ص 6ح، 229ص، 1ج، ق1407، ینیلک( وارد شده است افیکال
ن شـمرده یمنؤرالمـیل امیه از فضـایـن آیـای) نقلو  یرد عقلکیو چه با رو یثیرد حدکیچه با روی (المک
در . شـده اسـتگو ل آن بـازیات ذیو روا). 206و189ص، م1982، ی؛ حل312ص، 1ج، ق1381، یاربل(

 ،»شـاهد« ۀلمـکنیـز مصـداق  میرکـ قـرآندر  يگریموارد د ،نیمنؤالمریه به امین آیایابی مصداق يراستا
ه یـانـه صـلوات اهللا عل« باب، 386ص، 35ج ق،1403، ی: مجلسك.ر( شده است یمعرف حضرت علی

ن و اثبـات یـیبـر تب یمبتنـ ،بیـتاهل یه بر وساطت فاعلیداللت آهمه نیبا ا. »المشهودد والشاهد ویالشه
  خواهیم کرد.اشاره بدانها ه در ادامه کاست  یمقدمات

  هيآ يمصداق قطع بيتاهل. ۴
ن مقدمـه نخسـتی ،است علی »تابکالمن عنده علم«داق بارز ا مصیه مصداق منحصر و کنیاثبات ابراي 

اگـر  یحتـ ،ن امر وجود نداشـته باشـدیبر ا یلیدل یث مصداقیه اگر از حکنیچه ا؛ است يالزم و ضرور

۱۰۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 من عنده علـم مـن«مصداق  ةباردر. یابدنمیمصداق  بیتاهلن امر دربارة یا ،باشد ینیوکت ینأد شیه مفیآ
  سه قول نقل شده است:» تابکال
  ؛خود خداوند است »تابکالعلممن عنده « شواهد معتقدند مراد از یبرخۀ یپا ه برک یسانکقول . 1
مـن عنـده «مقصـود از  ،گـر اسـتیتر از اقـوال دان اهـل تسـنن مشـهوریـه در مکـقـول . بر پایۀ این 2

  است؛ سلمان فارسیو  سالمعبداهللا ل یاز قب يهودیو  یحیمنان مسؤرا م» تابکالعلم
ن یـرا مصـداق ا اطهـار ۀاز آن ائمـپس ابیطالب و  بنیامام عل ،ه استیامام ۀعیاز آن ش. این قول که 3

رده و کـنقـد به تفصیل دو قول نخست را  یعیر شیتفاس). 462ص، 6ج، 1372، یطبرس( داندمی هیآ
، 11ج، ق1417، یطباطبـائ( اندشواهد برشمردهگر یبودن سوره و د یکم، هیرا ناسازگار با ظاهر آ هاآن

ن مجـال یـدر اآنهـا رار کـبه ت يازین ناان مخاطبیدر ممطالب ن یبا توجه به مشهور بودن ا. )385ص
  .میدانمی شدهاثبات يه را امرین آیادر  منینؤالمو لذا مصداق بودن امیرست ین

  هيآشناسي در مصداق يليو تفض يينيرد تعكيرو. ۵
 ۀتوان بـه دو دسـتمی ردکیتفاوت رو ۀبه واسطاند، معرفی شده هیمصداق آ بیتاهلدر آنها ه کرا  یاتیروا

  :کردم یتقس یلک
در . اسـتنیامـده  يثرؤح میشده و توضشناسی مصداق ات صرفاًین دسته از روای: در اینییرد تعکیرو. 1

نمونـه براي . شده استه اشار اطهار ۀو گاه به مجموع ائم نیمنؤرالمیات گاه به شخص امین روایا
وَ عَلِـیُّ بْـنُ أَبِـی قَـالَ هُـ« :نداهه برشـمردیـن را مصـداق آیمنؤالمـریجدشان ام یثیدر حد امام باقر

م داده و یه را تعمـیـق آیمصـاد يگریش دیو در فرما )4ح، 213ص، 1ج، ق1404، صفار(» طَالِبٍ
لُنَا عَنَى وَعَلِـیٌّ أَوَّلُنَـا وَقَالَ إِیَّانَا «اند: دانستهل ائمه را مشمول آن ک َ ، ینـیلک» (خَیْرُنَـا بَعْـدَ النَّبِـیِّوَأَفْضـ

  )؛6ح، 229ص، 1ج، ق1407
ان یـنمـل ب ةسـور 40 ۀیـسـه بـا آیرعـد را در مقا ةخر سـورآه یاغلب آات ین روای: ایلیرد تفضکیرو. 2

 »تـابکمن عنده علـم مـن ال« بر »تابکالعلممن عنده « تِیان افضلیگر سخن در مقام بیبه د. اندردهک
از پـس س و یبر احضـار تخـت بلقـ یمان مبنیسل ياجابت تقاضا يو در راستا هین آیطبق ا. اندبوده

از چشـم بـر پـیش ه کد کر یاعالم آمادگ یسکانس  ۀفیان طاین بار از میا، ت جنیعفر یاعالم آمادگ
و  ،مانیر از خـود سـلیـغ یشخصـ، ن فردیات ایطبق روا. درکمی را حاضرموردنظر  تخت یهم زدن
قـدرت مشـخص  أمنشـ هین آیدر ا). 223ص، 7ج، 1372، یطبرس( ه استبود بن برخیاآصفنامش 
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 بـه تواندآن مى ةه دارندک ياگونهبه ؛ندکی میمعرف »تابکالجمله به ال یعلم ف« ن راخداوند آو است 
 بن برخیـاآصف، هین آیدر ا. ندک جاجابه را موجودات و اشیا خود، تصویر دیدن و صدا شنیدن جاى

مان آن یه سـلکـايگونهبه ؛محقق شد ییه فعل ادعاکتر آنو مهم) کیآت( ردکفعل را به خودش مستند 
ی لِیَبْلُـوَنِی أَ «کـرد  يگزاررکش و )41(نمل: »فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرا عِنْدَهُ« دیتخت را د لِ رَبـِّ ْ هـذا مِـنْ فَضـ

 یقـین انتسـاب حقیه در عکاین است خود گواه » یهذا من فضل رب« عبارت. (همان) »رُأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُ
و لـذا خدا شکل گرفتـه به تبع اراده و فضل  نبوده و ین قدرت استقاللیا ،فعل به فاعل يمجازریو غ

  .ندارد ید افعالیبا توح یچ منافاتیه
نظر بـوده مد یث علمیشتر از حیت بیافضلن یه اکرسد می به نظر ،ه در نگاه نخستین دو آیا ۀسیدر مقا

توجه بـوده کانون ت آنها برجسته و یاعلم ر جهت اثبات افضلیت امامان معصومد یعنی؛ یاست تا فعل
ح یتصـر »تـابکالعلممـن عنـده «ان مصداق یرو در بنیازهمی. نیوکنها در تصرف تآاست تا اقدر بودن 

، 35ج، ق1403، یمجلسـ( »بعـد رسـول اهللا ۀعالم هـذه االمـطالب انه نزلت فی علی بن ابی« هکاند ردهک
ـــ). هم18و17ح، 216ص، 1ج، ق1404، صـــفار ؛11ح، 432ص ـــروا ین در برخـــیچن ـــات در می ان ی

 یتـیدر روا. توجـه قـرار گرفتـه اسـتکـانون ب ائمه به طـور خـاص یعلم غ، مختلف دانش يقلمروها
ه کـ یتعجـب اسـت از قـوم«: ندفرمود یعموم یدر مجلس ه امام صادقکند کنقل می سدیربن سلیمان

زم را یـنکه یـمن قصـد تنب. داندمی خداتنها ب را یه علم غکم و حال آن یدانمی بینند ما علم غکمی رکف
پـس د یـگومـی سلیمان. »شده است یمنزل مخف يهااز اتاق کیدام کجاست و در کدانم نمی ام اماردهک

م یدانـمـی ه ماکبه حضرت عرضه داشتم  ،و وارد خانه شدند ،خارج یه حضرت از مجلس عمومکنیااز 
، يآر :ردمکـعـرض  »؟یخـوانقـرآن مـیا یمان! آیسل يا«حضرت فرمودند: ... دیدانمی ریثکه شما علم ک

قالَ الَّذِي عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْکِتـابِ أَنَـا « ۀیآ ياردهکه قرائت ک یاتیان آیا در میآ«: فرمودند. نمکمی قرائت
آن  یدانـمـی ایـآ« :ندفرمود. امخوانده يگفتم: آر ».؟يارا هم خوانده» آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ

تـاب بـه کالعلمه مقدار علـم او از کحضرت ادامه دادند  »تاب چقدر بود؟کالعلمه بود و بهره او از کمرد 
ار یچـه بسـنـد: ن اندازه؟ فرمودیم است اکار یگفتم: چه بس. اخضر بوده است يایاز در در ياقطره ةانداز

ا یـآ ریسـد يا؛ دهـممـی ه من به تو خبرکرده است ک یعزوجل او را منسوب به آن علم يه خداکاست 
 الْکِتـابِمَنْ عِنْـدَهُ عِلْـمُ داً بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَبِاللَّهِ شَهِی قُلْ کَفى«: يه را خواندین آیا يخواند قرآندر آنچه از 

 یه جزئـکـ یسکا یتر است تاب را دارد با فهمکالعلمه همه ک یسک« :ندفرمود. امگفتم: آن را خوانده» کُلُّهُ
 ۀنیگاه بـا دسـت خـود اشـاره بـه سـآن. تر استتاب را دارد بافهمک ۀه علم همکگفتم: آن ».از آن را دارد؟

۱۰۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، ق1404، صـفار( »اش نـزد ماسـته خـدا همـهبـ، تاب نزد ماستکبه خدا علم «: ندو فرمود ندردکخود 
  ).3ح، 257ص، 1ج، ق1407، ینیلک؛ 3ح، 213ص، 1ج

  ينيوكتاب در تصرف تكالعلمت معرفت به يعل. ۶
ان یـن میـدر ا. تـاب اسـتکحاصل علم به  ینیوکم تصرف تینکه اثبات کست ا گر آنید يضرور ۀمقدم

من عنده علـم مـن « نمل ةسور 40 ۀیتاب با آکالعلمۀ یآ ۀسیو مقا یلیرد تفضکیه با روک یاتیتوجه به روا
الجملـه از یف يمندمان بهرهیاساس مصاحب حضرت سلنیابر. گشاستاهار ریبسند، اصادر شده» تابکال

و  پس به طریق اولی امـام علـیرد. کیدا پ ینیوکقدرت بر تصرف ت ،نآ ۀتاب داشت و به واسطکالعلم
وسـاطت  يد دارانـمندتـاب بهـرهکالعلمو بالجملـه از  ثابت شدتر یشپنها آت یمصداق هک بیتاهلگر ید

گـر یفـرض دشیاز بـه اثبـات دو پـیخود ن ،ن قسمت استیث اگرچه مراد ما در این حیا. هستند یفاعل
و یافته باشـد تاب قدرت تصرف کالعلمدارا بودن سبب همان بیمصاحب حضرت سل ه اوالًکنیدارد و آن ا

 »تـابکالعلمو مـن عنـده « و »تـابکالعلممـن عنـده « ۀتاب در هر دو جملـکمراد از  اًیثانگر؛ یز دینه چ
ه کـنـدارد  يچ بعـدیاست و ه يق متعددیمصاد يدارا قرآنتاب در خود که لفظ کنیچه ا ؛سان باشدکی

ق یـه تعلکـد گفـت ازآنجایـتـه نخسـت باکن ةدربار. ار رفته باشدکمتفاوت به  يه به دو معنایآن دو یدر ا
دارا  ان را مسـتند بـهیمصاحب حضـرت سـلم قدرت توانمی لذا ،ت استیمشعر به عل ،م بر وصفکح

 کیکتشـ برقعـیماننـد  یه برخـکـست رو، روانیااز یته ادبکن نیا يادآور. یتاب دانستکبودن علم به 
ه قـبلش بـدان اشـارۀ یـه در آکت من الجن است یانس از عفر کیکتف يبرا ن وصف صرفاًیه اکاند ردهک

ه انسـان کـبلنـه جـن، د نفر دوم یبگو خواسته صرفاًمی ن وصفیخداوند با ا ،گر سخنیبه د. شده است
احمـد احتـرام به «د یبگو یسکد گفت: اگر ین اصطالح بایح ایدر توض). 90ص، تایب، یبرقع( بوده است

گـر ید ،»بگـذارعـالم احتـرام به «د: ینم؟ اما اگر بگوکه چرا احترام کوجود دارد پرسش ن یا يجا ،»بگذار
. محتـرم بـدارعلمـش سـبب هه او را بکـآن اسـت ن جملـه یا يرا معنایز ؛ماندی نمیچرا باق يبرا ییجا

الم کـدر زبـور با در نظر گرفتن وصـف م، مکن حیه اکن است یا »م بر وصفکق حیتعل«ي ن معنایبنابرا
ز رفـع یـنمـوردنظر  مکـح ،ل شـودیـه اگـر آن وصـف زاکدارد  ین بستگآصادر شده است و به وجود 

عنده علـم مـن  يقال الذ« ۀیتاب در هر دو آکه منظور از کنیفرض دوم و اثبات اشیپ ةدربار. خواهد شد
در را لمـه کن یـاسـتعماالت ابایـد نخسـت  ،و همسان است كمشتر »تابکالعلمو من عنده « و »تابکال

  دارد:گوناگونی  ياربردهاکم یرک قرآندر خود  »تابک«ۀ لمک. کنیمف رصد یمصحف شر
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لـوالعزم و وا يایـانبرا هـا ن مجموعـهیـا. باشد یانین و مقررات وحیه مشتمل بر قوانک يامجموعه) الف
انـد: کردهعرضـه  و حضـرت محمـد یسـیع، موسی، میابراه، نوحاعم از  عتیصاحب شر يایانب
 بَـینَ لِـیَحْکُمَ بِـالْحَقِّ الْکِتَـابَ مَعَهُمُ أَنزَلَ وَ مُنذِرِینَ وَ مُبَشِّرِینَ النَّبِیِّنَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّۀً النَّاسُ کاَنَ«

  ؛)213 :بقره» (فِیهِ اخْتَلَفُواْ فِیمَا النَّاسِ
ن یـه اکـشـود مـی م اسـتفادهیرک قرآنات یاز مجموع آ: هااعمال انسانو اخالق ، دیگاه ثبت عقایجا) ب

  است:تاب بر سه قسم ک
ور یَلْقَئـهُ اًکِتَابـ الْقِیَامَۀِ یَوْمَ لَهُ وَنخُرِجُ عُنُقِهِ فىِ طَئرَهُ أَلْزَمْنَاهُ إِنسَانٍ کُلَّ وَ« افراد یتاب شخصک. 1 ُ » اًمَنشـ
  )؛13 :اسراء(
 مَـا تجْزَوْنَ الْیَوْمَ کِتَابهَا إِلىَ تُدْعَى أُمَّۀٍ کلُ«... کرده است: جداگانه ثبت  هر امت را ۀارنامکه ک یتابک. 2

  ؛)28 :هیجاث» (تَعْمَلُون کُنتُمْ
ا کَبِیـرَةً لَا وَ صَغِیرَةً یُغَادِرُ لَا الْکِتَابِ، لهذا یَاوَیْلَتَنَا یَقُولُونَ وَ. «..: مخلوقاتۀ هم ۀارنامک. 3 ئهَا إِلـَّ َ » أَحْصـ
: نیمطففـ( شـودمـی میتقس »تاب فجارک« و »تاب ابرارک« به یه گاهکتاب است کن یهم). 49: هفک(
 کیـ ،ه مـرادکـدهد می نشان »تابکهذا ال« ه ظاهر عبارتکند کمی حیتصر المیزانصاحب  . )18و7
  ؛)324ص، 13ج، ق1417، طباطبائی( توب استکه حساب تمام مخلوقات در آن مکتاب است ک

ش یان علـم خـویباز پس خداوند . اتش در آن ثبت استیجزئهمۀ با  یل نظام هستیه تفصک یقتیحق) ج
 الْـأَرْضِ ظُلُمَاتِ فىِ حَبَّۀٍ لَا وَ: «دهدمی ن خبریتاب مبکگسترده به نام  یقتیذرات وجود از حقهمۀ به 
ه یـن آیـن در ایتاب مبـکن مراد از ااز مفسر یبرخ )،59: انعام» (مُّبِین کِتَابٍ فىِ إِلَّا یَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

  ).482ص ، 4ج، 1372، (طبرسی اندرا همان لوح محفوظ دانسته
 إِلـىَ بِـدَیْنٍ تَـدَایَنتُم إِذَا ءَامَنُـواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا« :ازدواج و تجارت و نامه ۀمانند قبال يبشرهاي نوشتهدست )د

  ).29 :نمل» (کَرِیم إِلىّ کِتَابٌ أُلْقِىَ إِنىّ الْمَلَؤُاْ یَأَیهَّا قَالَتْ« ؛)282 :بقره» (فَاکْتُبُوه مُّسَمى أَجَلٍ
  مصداق دارد: بیتاهل بارةه هر چهار معنا درکتوان گفت بیت میاهلبا توجه به مقام 

ر اسـت یدناپـذیاز اعتقادات تردی) تب آسمانک دیگر و (قرآن نیتاب تدوکبر  بیتاهل یاول: آگاه يمعنا
  )؛415ص، 2ج، ق1407، ینیلک( ده استیبه اثبات رس قرآناتحاد با  ؛نیث ثقلیه طبق حدکو بل

آنـان در کـه ايگونهبه ؛ه استیاعتقادات امام وز جزیاعمال بندگان ن ۀفیبر صح معناي دوم: آگاهی ائمه
در  نمونه امـام صـادقراي د. بدهنمی شهادت یعدل اله ۀمکنند و در محیبمی ا اعمال بندگان رایدن

یرَ اعْمَلُواْ وَقُلِ« ۀیر آیتفس َ هُ ىفَسـ ولُهُ عَمَلَکـمُ اللـَّ ُ فرمودنـد مـراد از ) 105: توبـه» (الْمُؤْمِنُـون وَ وَرَسـ

۱۰۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، ق1404، صـفار( شـودمـی آنها عرضه امت هر روز بریه اعمال بندگان تا روز قکمنون ائمه هستند ؤم
  ؛)4ح، 427ص، 1ج

و  ریناپـذه خـدا اجـازه دهـد از اعتقـادات خلـلکـ يدر حد یتاب علم الهکآنان بر  یسوم: آگاه يمعنا
امبر یـپ یتـیدر روا. شـودمی ریب تفسیه از آن به علم غکست ا ن همانیه است و ایامام ناپذیرمناقشه

 ارْتَضـىَ مَنِ أَحَدًا*إِلَّا غَیْبِهِ عَلىَ یُظْهِرُ فَلَا الْغَیْبِ عَالِمُ« ۀیدر آ »من رسول یمن ارتض«مصداق  رمکا
 ۀگـر ائمـیث دیـو در احاد یمعرفـ )2ح، 256ص، 1ج، ق1407، ینـیلک؛ 27و26: توبـه» (رَّسُول مِن

ن یـشـامل ا عتاًیه طبک) 4ح، 300ص، 1ج، ق1404، صفار( اندشده یامبر معرفیدار علم پراثیاطهار م
  ؛شودمی نیزنوع علم 

 ه همـۀکـچرا هسـتند؛) اعمال بنـدگان ۀفیصح( داخل در قسم دوم يبشر يهانوشتهمعناي چهارم: دست
 يجـواد( انـدو مشـهود ائمه آینـدشـمار میبه یاعمال آدم وجز ،اعمال انسان اعم از نوشتار و گفتار

  ).189- 185ص، 2ج، 1388، یآمل
ار رفته است. که وینی بکتاب در حقیقتی تکتوان گفت معناي سوم از شده مییادمیان معانی  در

 ،دنباشـ بزرگ که هم قدر هر، مادى اوراق زیرا ؛نیست لوح و کاغذ قبیل از مبین ه کتابکتوضیح آن
 تـاریخ اینکـه به رسد چه تا شود نوشته آنهادر، انخودش ازلى تاریخ حتى که دنندار را آن گنجایش

 رطب و یابس کلموجودات و  همۀ ابدى و ازلى تاریخباالتر از آن،  و، دیگر موجودى ابدى و ازلى
 تحقق و اشیا واقعى ۀمرتب، مبین کتاب از مراد که زد حدس توانمى جهت این از. شود ضبط هاآن در

نیست (بر خالف لوح محو و اثبـات). بـا توجـه بـه  يتغییر گونههیچپذیراي  که باشد آنها خارجى
ه مصـاحب حضـرت کـوجود دارد  پرسشجاي این  ،تابکالمندي از علمرد تفضیلی در بهرهکروی

بعد طبق روایات  ۀعلم اجمالی داشت تا در مرحل »تابکال« نۀاز مصادیق چهارگا کدام یکسلیمان به 
تاب (به هر چهار معنا) کجمله به ان علم فیکل آن بدانیم. اگرچه در بدو امر امکبیت را عالم به اهل

گانـه تـاب در معـانی سـهک ۀلمک باید توجه داشت اوالً ،براي مصاحب حضرت سلیمان وجود دارد
را موجـودات ۀ ها و یا امـور اعتبـاري اسـت و همـاعمال فرد و انسان ۀشامل نام وینی صرفاًکترغی
نیـز انجـام  غیرانسـانی ۀمورد بحث در حیطـ ةالعاده عمل خارقکست ا . این در حالیگیردبرنمیدر

اعمال  ۀدانستن نام و بین احضار تخت سلیمان ،یعنی تخت بلقیس احضار شد. به دیگر سخنگرفت؛ 
تر با توجه به بحث ا ارتباط روشن و قابل فهمی وجود ندارد. به بیانی روشنهفرد یا افرادي از انسان

معلوم (علم به احوال انسانی) هیچ ارتباطی به ، »تابکالعلم«ادبی آیه و مشعر به علیت بودن وصف 
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ه خداوند کشود  پرسش مطرح ن است اینکوینی در غیر انسان) ندارد. ممکامر واقع شده (تصرف ت
عالم به آن را مشرف بـه ، تب آسمانیکاعمال و یا  ۀیعنی علم به نام ،م این علم خاصریکدر مقام ت

پاسخ این معلوم و عمل وجود نداشته باشد. در میان  اگرچه ارتباط واضحی ؛رده استکاین فضیلت 
صرف علم پذیرفت که توان آیا بالوجدان می ،رسدن به نظر میکگوییم: اگرچه اصل این سخن مممی
سی ولو علم که هر کآن است این امر مستلزم پذیرش سمانی علت این خرق عادت است؟ آب تاکبه 

 ۀه از اسناد بشري مانند قبالکآن را حفظ باشد و یا این تاب آسمانی داشته باشد و مثالًک کاجمالی به ی
توضیح ه چنین نیست. با کحال آن ؛بتواند این خرق عادت را انجام دهد ،یت و ازدواج آگاه باشدکمل

الجمله از آگاهی فی ،الم مصاحب حضرت سلیمانکتاب در کاله مراد از علمکتوان گفت گفته میپیش
 رعد هم لزومـاً ةسور ۀآیواپسین تاب در کالتاب تدوین است. حال آیا مراد از علمکلوح محفوظ و 

 ه،ن و صادق بودکبیت ممتاب به هر چهار معنا براي اهلکه علم به کهمین معناست؟ با توجه به این
ن تعین و انحصار کل؛ شودبیت به لوح محفوظ از آیه فهمیده میان علم اهلکداللت این عبارت بر ام

را با آیه داستان حضرت سلیمان مقایسه  ۀه این آیکروایاتی  ؛شودمیدانسته از طریق روایات تنها آن 
 ،علم به لوح محفـوظکه باید گفت  یري،گاین نتیجه ۀپای اند. برسنخ دانسته کرده و هر دو را از یک

وینی پیدا خواهد که هر مخلوقی بر اساس مقدار علم به آن قدرت تصرف تکی است کیکمفهوم تش
 هود: ؛61یونس: ؛59تاب مبین ضبط است (انعام: کتفاصیل موجودات در  همۀه کرد. همچنین ازآنجاک
 ،تـاب مبـین اسـتکه آیه و تنزل همان کاینه سبب بنیز ریم ک) قرآن 3 سبا: ؛22 حدید: ؛75 نمل:؛ 6

). 89 (نحل:» ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ« :شده است »ل شیءکل تبیاناً«موصوف به وصف 
سـی بـه کاگـر بنـابراین ). 38 (انعـام:» ءٍما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ«خوانیم آن می ةربارهمچنین د

 ۀلمـکن اسـت کدرحقیقت مجهولی براي او باقی نخواهد ماند. اگرچه مم یابد،حقیقت قرآن دست 
ات مرتبط با هدایت قرآنی تفسـیر شـود کها و نآموزه به هکبل ،عموم اشیابه نه  ،شیء در این دو آیه

مطـابق توان با اسـتناد بـه روایـات ایـن آیـات را می ،)362و361ص، 11ج، 1374، شیرازي ارمک(م
» ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ« ۀبا استناد به آی نمونه امام صادقراي د. بکرظاهرشان تفسیر 

ان و ما کما «ه زمین است و به آنچه در بهشت و جحیم است و ب وها فرمودند من به آنچه در آسمان
، تـابکتوان گفت مراد از به دیگر سخن می .)2ح، 261ص، 1ج، ق1407، لینیکعلم دارم ( »یونکی

إِنَّهُ «: گشت به همان لوح محفوظ داردازه به نوعی بکتواند باشد تاب آسمانی قرآن نیز میکحقیقت 
). بر همین اساس علم به قـرآن 79ـ77(واقعه: » ال یَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ

۱۱۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 وَ« ۀاین تالزم در آی اظمکوینی باشد. بر اساس روایتی از امام کواند مستلزم قدرت بر تصرف تتمی
شیده شده ک) به تصویر 31(رعد:» الْمَوْتىَ بِهِ کلُّمَ أَوْ الْأَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُیرِّتْ نًاآقُرْءَ أَنَّ لَوْ

ه قدرت پیامبر که نازل شده است کان مکپاسخ جمعی از مشر است. به نظر برخی مفسران این آیه در
آوري معجزات دیگـر پیـامبران از او ادی ردند و باکار میکاسالم در انجام خوارق عادت طبیعی را ان

اگر دوست دارى از تـو گفتند که ن به پیامبر اکه حضرت هم آنها را انجام بدهد. مشرکخواستند می
اف و کشـبتر شود. همچنـین زمـین را به عقب ران تا زمین ما گسترده ه راکمهاي وهک پیروى کنیم

پیامبر اسالم و حضرت  ۀهایی براي ما به وجود آور تا به زراعت مشغول شویم. آنان با مقایسچشمه
را مسخر  هاوهکه خداوند کدرحالی ؛متر از حضرت سلیمان نیستیکه کنی کسلیمان گفتند تو ادعا می

اگر در ادعاي خود صادقی گفتند نی. همچنین کباید چنین قدرتی را به ما اثبات نیز  تو ده بود وکراو 
ن بـه منـاطق دوردسـت آ ۀور تا به وسیلآباد را به خدمت ما در ،دانیمتر از سلیمان نمیکو خود را 

اگـر از عالوه گفتنـد آنان بهن بازگردیم. کمترین زمان ممکنیم و در کو مایحتاج خود را تهیه برویم 
حقانیـت  ةدربـار آنـانن تـا از کجد خویش (قصی) و یا مردگان دیگر را زنده  ،متر نیستیکعیسی 

آنچـه را  ۀمورد بحث نازل شد و به آنها گوشزد کرد که هم ۀدر این هنگام آینیم. ک تت پرسشرسال
شـده اسـت  افی معجزه ارائهک ةبه انداز وگرنه، ید از سر لجاجت است نه براى ایمان آوردنیگومى
  ).220ص، 10ج، 1374، شیرازي ارمک(م

اگرچـه . ن اخـتالف اسـتامفسـر میـان ،سـتیفه چیشر ۀین آیدر ا »لو« محذوف پاسخه کنیا ةدربار
شـاء یاال ان « محـذوف را پاسـخو  ،یالهـ ةت و ارادیبر عظمت مش يدیکأه را تین آیاز مفسران ا یگروه

ن أو مقصـود بیـان عظمـت شـ. اسـت »قرآنان هذا الک« ،لو پاسخه کگر معتقدند ید یگروه ،دانندمی »اهللا
در  قـرآنکـه  ته اسـتکن نیا یدر پ هیگر سخن آیبه د .)359ص ، 11ج، ق1417، یطباطبائ( است قرآن

 کننـد ومیاعـراض  قرآنو این از جهالت کفار است که از ، قدرت بیان و نفوذ کالم نهایت درجه را دارد
که در رفعت قدر و عظمـت بـه حـدى  قرآناى باالتر از این چه معجزه دهند.دیگرى مى ةپیشنهاد معجز

نـا بـر ایـن ب. پاره کند و یا مردگان را به زبـان آوردکند یا زمین را پارهبها را از جاى کوهتوان میاست که 
یَۀِاً مُتَصَدِّعاً مِـنْ خاشِع لَرَأَیْتَهُجَبَلٍ  عَلى قرآنلَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْ« ۀیآ يعبارت اخراشریفه  ۀآی، معنا ْ هِ خَشـ » اللـَّ

شـود بسـته بـه مـی ه انجـامک ياینیوکهر تصرف ت اظمکد. طبق حدیثی از امام خواهد بو) 21:حشر(
را از  ییـن دارایشـتریه بکـنیه سبب اامبر خاتم بیان پین میه در اکاست  قرآنقت یاز حق یآدم مقدار بهرة

ي در وسـاطت فـاعلی شـتریاسـت و قـدرت ب ینیوکگذشته بر تصرف ت ايیانب لِافض ،قت داردین حقیا
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ش از آنـان ین اسـت و بـیشیپ يایانب همهدار راثیم امبر اسالمیه پکنند کمی حیتصر اظمکدارد. امام 
و  وسـط حضـرت عیسـیاموات ت يایگذشته مانند اح يایمعجزات مهم انب ،يراو. دارد یعلم و آگاه

ن خـوارق عـادت یق ایحضرت ضمن تصد. ندکي میادآوریمان با پرندگان را یسخن گفتن حضرت سل
  د:ندهمی حضرت ادامه. ها را داراستن منزلتیا همۀامبر اسالم یه پکند نکمی حیتصر

ما لِیَ ال أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کـانَ مِـنَ « :آمد و گفت افتن او بری یبت هدهد در پیمان به هنگام غیحضرت سل
بَ عَلَیْـهِ فَقَـالَ الْغائِبِینَ ِ هُ حِینَ فَقَدَهُ فَغَضـ دِیداً أَوْ لَأَذْبَحَنـَّ َ هُ عَـذاباً شـ ـینٍ لَأُعَذِّبَنـَّ لْطانٍ مُبِ ُ  »أَوْ لَیَـأْتِیَنِّی بِسـ

آب  ين پرنـده حضـرتش را بـه منـاطق دارایه اکن بود یمان ایعلت غضب حضرت سل .)21و20:نمل(
ع حضـرت یـن مطیاطیه بادها و مورچگان و انس و جن و شـکنیدهد با امی نشانن یرد و اکی مییراهنما

د: یفرمامی میرک قرآنه کست ا ین در حالیا. نه محتاج هدهد بودین زمیامبر خدا در این پیا ،مان بودندیسل
ن یـبـا ا قـرآنه کـم یهمانا ما هست. »بِهِ الْمَوْتى اً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَقرآنوَ لَوْ أَنَّ «

امـوات را پیمـود ها را مسافت ؛ردکها را رام وهکتوان می ه با آنک قرآنی ؛میاات را به ارث بردهیخصوص
  .)7ح، 226ص، 1ج، ق1407، ینیلک( ردکزنده 
 ؛ددر طبیعت تصرف کـر توانمی تابکن یقت ایبا علم به حقشود که استفاده مى از فرمایش امام کاظم

 ولیـد بـنعبـداهللان یهمچنـ. ردکـاالض یو طـزنـده سـاخت را مردگـان ، ردکها را رام وهککه ايگونهبه
بـا  یسـیو ع یان حضـرت موسـیـنسـبت م بارةعه دریه نظر شکدند یه امام صادق از من پرسکد یگومی
افضـل از  یو موسـ یسـیه عکـان معتقدنـد یعیشـ ]یبرخـ[ هکـست؟ عرضه داشـتم یچ نیمنؤرالمیام
 ين نظـریامبر را دارد چنیعلم پ یه علکه معتقدند کنیا با ایآ«: ندحضرت فرمود. هستند نیمنؤرالمیام

را بـر  یسـکن وجـود یـبا ا، ولی دانندمی را همانند علم پیامبر یان علم علیعیش، يگفتم: آر »دارند؟
 يجـاکگفـتم: . »نکبا آنان محاجه  قرآنبا استفاده از « :حضرت فرمودند. نندکنمی امبران اولوالعزم مقدمیپ

  :ند؟ حضرت فرمودقرآن
یْ« :دیفرمامی یحضرت موس ةه خداوند دربارک قرآن ۀین آیبا ا َ  »ءٍوَکَتَبْنا لَهُ فِـی الْـأَلْواحِ مِـنْ کُـلِّ شـ
 ةه دربـارکهمچنان ؛ردکان نیب یموس يز را برایهمه چسبحان خداوند  میدانمی هکو حال آن) 145:اعراف(
ن در یـا .)63:زخـرف». (وَلِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِیهِ« او فرمود: ةن بود و لذا درباریچن نیز یسیع

هِیداً وَجِئْنا بِـکَ عَلـى«د: یفرمامی امبر خاتمیپ ةم درباریرک قرآنه کست ا یحال َ  و) 41:نسـاء( »هـؤُالءِ شـ
، ق1403، یمجلس ؛1ح، 227ص، 1ج، ق1404، صفار( ،)89:نحل( »ءٍعَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْوَنَزَّلْنا «

  ).13ح، 433و 432ص، 35ج
ض یتبعـ يد معنـایـه مفکـ »بعـض« ۀلمـک نیزو  »من« ةاربرد حرف جارکسو کیت از ین روایبر اساس ا

 یسـیاهللا و عمیلک یموس( امبر خدایعالم به دو پا و بواطن یقت اشیاز حق يه تنها مقدارکرساند می ،است
م بـه یرکـ قـرآنامبر خـدا در یـن دو پیاز ا یقطع یگر خوارق عاداتید ياز سو ه است؛اعطا شد) اهللاروح

۱۱۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

امـوات  يایـمانند اح یو معجزات ینه معجزه به حضرت موس کمدستکه ايگونهبه ؛ده استیثبت رس
سـت ا نآن دو مقدمـه یا ینیهمنش ۀالزم. نسبت داده شده است یسیمه و ابرص به حضرت عکا يو ابرا

علـم بـه او بـه  سبببه  ،انجام شد یسیه توسط حضرت عکاموات اي یا مانند احیخرق عادت انب ه اوالًک
قـادر بـر  یق اولـیـبـه طر ،عالم است ایل اشکقت یفراتر از بعض به حق یسک یوقت اًیثان ؛است بوده ایاش

  ند:کمیتأکید  نهین زمیدر امحمدتقی مجلسی  مرحوم. انجام خوارق عادت است
 يایـا و اولیـانب ینیوکت تیتر از والشان گستردهیت ایاطهار وال ۀرم و ائمکامبر ایده از پیات رسیبنا بر روا

ن بـدان یو ا شتر از آن را دارندیشان بیا ،امبران گذشته دارندیه پک یگر هر قدرتیبه عبارت د .گذشته است
  ).68ص، ق1395، یمجلس( اندامبران گذشتهیتر از پعالم اطهار ۀائم رم وکامبر ایه پکل است یدل

  تابكارتباط علم به اسم اعظم و علم به ال. ۷
ه بـا کـن وجود دارد آاز  یمندانهبهر ياه در هر مرتبهکقت گسترده و ذومراتب ین حقیرسد از امی به نظر
 ؛اد شـده اسـتیـز یـن يگـرین دیبا عنـاو ،شوندمی ینیوکدن به آن صاحب قدرت تصرف تیازیدست 

ات اسـم اعظـم یـبـر اسـاس روا. شده استه ر اسم اعظم بدان اشاریات با تعبیروا یدر برخکه ايگونهبه
از آن ثر أات با عنوان اسـم مسـتیاز آنها مختص به خداست و در روا یکیه کحرف است  73 يدارا یاله
بـا  امـام بـاقر یتـیدر روا. علم دارنـد یاعظم اله يگر اسمایثر به دأاسم مست به جزائمه . اد شده استی

آگاه بود و بـا دانسـتن  یاله ياز اسما یکیتنها به  برخیا بنآصفه کگفته معتقدند شیح به مطلب پیتصر
تخت را با دسـت خـود  برد و در هم فرو ،افتهکس را شیان خود و تخت بلقین میحرف توانست زم کی

اسـم  72 از همۀ بیتاهلند ما یفرمامی سپس حضرت. پیشین بازگرداندن را به حالت یو سپس زم بگیرد
ات تفـاوت یـن بر اساس روایهمچن .)1ح، 208ص، 1ج، ق1404، صفار( میآگاه یثر الهأرمستیاعظم و غ

 سـببن یشده است و به همـ ینیوکدر قدرت ت يبنددرجهموجب  ين اسمایامبران در علم به ایائمه با پ
 ،عـالم بـه دو حـرف یسیلذا حضرت ع. اندن قادر بودهیشیپ يایمعجزات انب همۀبر  بیتاهله کاست 

عـالم  حضـرت نـوح، عالم به هشت حرف میحضرت ابراه، عالم به چهار حرف یحضرت موس
امبر یـه پکـسـت ا ین در حـالیـا. انـدشـده یحـرف معرفـ 25عالم به  به پانزده حرف و حضرت آدم

بـه دو  یسـیعلـم حضـرت ع .)2ح، 208ص، 1ج، همـان. (نـدااسم آگاه 72از او  بیتاهلو  خاتم
 یسـانک یق اولیپس به طر. امراض باشد ياموات و شفا يایقادر بر اح او هکشد  موجب ییتنهاحرف به

گـر بـه یث دیاحاد یدر برخ .)3ح، همان( دارندبرخونیز  يواالتر ینیوکقدرت تدارند از  يشتریه علم بک
اعظـم  يه اسـماکـورد آدست به جه راین نتیتوان امی شده است وتأکید  فتهگشیپ ۀتکمتفاوت بر ن یانیب
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ي گـرجلـوه ماننـد علـم و عبـادت يل وجـودیه در صفات و فضاک هستند یقیه حقاکبل ،نه لفظ صرف
 یسـک«فرمـود:  امبریرو پنیااز. ل را داراستین فضایااحاطه دارد، همۀ  ن اسمایه به اک یسکو  ندنکمی

طالـب یاب بنیو زهد داوود را بنگرد به عل یموس یکریز، میحلم ابراه، سلم نوح، خواهد علم آدممی هک
  ).26و25ص، 1ج، ق1395، صدوق( »ندکنظر 

آنـان از اسـم  ۀیره و سـرمایـا معلـول ذخیمعجزات و خوارق عادات انب گفته اوالًشیات پیروا ۀیبر پا
ن یـم حضـرتش از ایعظـ ییـبه داراانبیاي الهی  گریبر د امبر خاتمیت پیافضل اًیاعظم دانسته شده و ثان

، قسمت اعظـم آناز ) او بیتاهلو ( امبر اسالمیپ، حرف 73ان یاز مکه ايگونهبه ؛است گشتهمنبع مستند 
 کیـنهـا را در آتوان می ،چند وجود دارد یقت اسم اعظم اقوالیحقبارة گرچه در. اندآگاه حرف 72یعنی 

ه اسـم کـهسـتند  یر و اقـوالیتفاسـ یر دانـیمرادمان از تفاس. دانست یو عال یدان ۀدو دستبر  یلکم یتقس
راز  یعرفـ ۀیـن نظریـا. شـودمـی ار بـردهکـگر الفاظ به یه همانند دکدانند ی میلفظ یرا اسم یاعظم اله

ن یـه اکـدانـد یمـقـرآن)  ۀماننـد حـروف مقطعـ( نآب نامتعارف حروف یکاسم اعظم را تر يرگذاریثأت
ن در یـا ؛)19ص، 1376، یالنـیگ يمحمـد( شودي میرعادیغ يدارشدن اثاریپد موجببودن  يرعادیغ

الفـاظ و  ۀت وجود داشـته باشـد و رابطـیان علت و معلول سنخید میت بایعل ةه طبق قاعدکست ا یحال
 هکـاسـت  یاسـم اعظـم مقـامد گفت یبا يرونیااز. است يو قرارداد ياعتبار يارابطه نها صرفاًآ یمعان

ه اسـم کـاست  سببن یدرست به هم. یابدمیرا  یقدرت تصرف در هست آندن به یازیبا دست  شخص
 ۀیـات و ادعیـتـوان از روامـی ن مقـامیـه در اکـ شـودمی خداوند اطالق ینیوکت يبر اسما یاعظم گاه

را  يزیـان هرچکـه ارکـاسـت  یات سخن از اسمیدر روا. ردکاستشهاد بدانها هم مدد گرفت و  بیتاهل
ده یـو با آن عرش آفر) 542ص، ق1330، طاووسبن(ا» ءیل شکان کت ارمأل یالت کوباسمائ« گرفته فرا

افراشـته هـا کوهرشـتها ی و) 294ص، 1ج، ق1411، یطوس» (کخلقت به عرش یالت کوباسم« شده است
، ق1418، یفعمـک» (خلقـت بـه رضـوان يالـذ کباسـم کاسئل« است ده شدهیا بهشت و دوزخ آفری و

 سـاسانیبرا. سـتین نآر یـو غ یها سخن از لفظ عربوهکن و ینش زمیه در آفرکاست  روشن ).418ص
ار کـه هم بـ یاگر لفظ یه شخص با وصول به آن حتکاست  یه مقامکبل ،لفظ و مفهوم کیاسم اعظم نه 

ه از کـاسـت  یقتیاسم اعظم حق ،ن نگاهیطبق ا. کند ینیوکتواند در عالم تصرف تمی به صرف اراده، نبرد
 ،شـدباقـت یت و حقیواقع کیه کنه صرف لفظ بل منظور از اسم اعظم یوقت .تر استمیعظ، قیگر حقاید

ولـو ی (هر انسـان ،ن مقاماتیبا توجه به ذومراتب بودن ا یعنی ؛شودمی ت هم مطرحیبحث مظهر عتاًیطب
با توجه به خواص اسم اعظـم . ابدینها دست آاز  یبه برخ تواندمی شیخو يوجود ۀبا سع) ر معصومیغ

۱۱۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

امـل کت انسـان یفعال ةه محدودکجه گرفت یتوان نتمی امل مصداق اسم اعظم استکه انسان کنیو ا یاله
ه کـبـدین سـبب اسـت و شتر اسـت یموجودات ب دیگردانستن و متخلق شدن به اسم اعظم از سبب به 
ه کـمعتقدنـد  قاضی سـعید قمـیمانند  یبرخ. گیردرا دربرمی اتموجود ۀهمرد و ت دایت او عمومیوال

 همـۀن حضرت در شب معـراج بـه آ اند ودهیز رسیثر خدا نأبه اسم مست یحت بیتاهلامبر اسالم و یپ
 یم بـا خـدا وقتـیبـرا«ه فرمود: کچنان ؛ن اسم است واصل شده استیل ظهور ایه تفصک يمراتب وجود

 وتـاهک .)171ص، 2ج، ق1416، ید قمـیسـع یقاضـ( »ستیبا من ن يامبریا پیمقرب  کچ ملیه هکاست 
اسـت  یتاب و لوح محفوظ الهـک يقت معنایات اشاره به حقین آیل ایر اسم اعظم در ذیه تعبکنیا سخن

  .ندکمی دایپ ینیوکقدرت تصرف تو  ابدیمی ن دستآش به یخو یوجود سع ةس به اندازک ه هرک

  قدرتارتباط دو مفهوم علم و . ۸
 ییبـر توانـا ییه تقـدم دانـاکست ین یکاست؟ ش یاز چه سنخ ،تاب و قدرت بر تصرفکارتباط علم به 

ار مهـم اسـت یبس پرسش نیا؛ اما )ه دانا بودکتوانا بود هر ( است ییو عقال یعرف ةشدرفتهیاصل پذ کی
اسـت  يسنخ علم عـاد و از ید مفهوم انفعالیآمی انیتاب از آن سخن به مکالعلمه در مفهوم ک یه علمک

ه کـن نشـان از آن دارد یات معصـومیـو روا قرآنـیات یـ؟ ظـاهر آیهالعلمو از سنخ  یفعل یا مفهومیو 
ه در حالـت کحال آن ن توانستن است؛یه عکبل، قدرت ۀمقدم ه نه صرفاًکدانستن است  یتاب نوعکالعلم
ان یـم کیکست و تفین ییتوانا ۀو علت تاممالزم با آن  ،الزم قدرت است ۀعالم بودن اگرچه مقدم، يماد

 يتـاب بـا علـوم متـداول مـادکسنخ علـم بـه  ،گر سخنیبه د. شودمی وضوح مشاهدهقدرت و اراده به
علم خداوند بـرخالف  هکمطرح شده است  سبحانه در بحث صفات خداوند کح آنیتوض. متفاوت است

جهـان هاي دهیـپد أو منش أه علم او مبدکبل ؛ستیجهان نهاي دهیحاصل از پد يریو تصوبازتاب علم ما 
گـر یبـه د. تابع علم خداسـت ،عالمهاي دهیش پدیدایه پکهاست و حال آندهیعلم ما تابع پد یعنی؛ است

ما به وجود آمـده و سـپس مـا بـه آن  ء معلومِیه شکن صورت است یبه ا يسخن علم ما در حالت عاد
 ؛ي)ا حضـور عنـد المعلـوم در علـم حضـوریـو  یدر علم حصول یر ذهنیتصوۀ به واسط(یابیم میعلم 
بـا توجـه بـه ). 286ص، 1383، یثرب(ی ه تابع علم خداوندندک اندعالمهاي دهیپد ،یه در علم الهکیدرحال

 ت خداونـد در قالـب اصـطالحیفاعل ،یخلق موجودات جهان بر اساس معلومات اله یعنی ،تین واقعیا
جـاد یه بر اساس آن علم خداوند به مخلوقـات همانـا قـدرت خلـق و اکشود ی میمعرف) هیفاعل بالعنا(

). 22و  14و  13فصـل ، 7نمط ، 1375، نایس؛ ابن176و ص 6ص، 6ج، ق1410، صدرالمتألهین( آنهاست
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 ،اسـت یتعـالوجود عصر خود بـه حـق نیترکینزد، يوجود ۀه امام از نظر درجکگر ازآنجا ید ياز سو
بـا  علـم امـام ۀرابطـ .)287ص، 1383، یثربـ(ی با قدرت او متحـد اسـت، خداوندز مانند علم یعلمش ن

علم مـا  ۀه رابطکیحالدر ؛است ینقاش ياحساس شاعر و نقاش با شعر و تابلو ۀمانند رابط حوادث جهان
ن یـدر ا لهینأصـدرالمت. است ینقاش يخواننده و تماشاگر با آن شعر و تابلو ۀبا حوادث جهان مانند رابط

  د:یگومی نهیزم
ن یعلـم عـ، و قلمـرو عقـل یدر عالم الهـ یول ؛گرندیدکیجدا از ، ه علم و قدرت در قلمرو نفسکبدان 

امـل شـود و از کو چون انسـان  ؛هاستدهیجاد پدین ایعلم آنان ع یعنی ؛ن علم استیقدرت و قدرت ع
و  افتـهیان یوت جرکمل و کفرمانش در مل، گر شدهیدکین یع، علم و قدرت او هم، جهان ماده رها گردد

  ).566ص، 2ج، 1383، صدرالمتألهین. (ردیگمی ها را در بروت آسمانکمراتب بهشت و مل ۀهم

  قدرت از الزام كيكتف
ایـن بـه معنـاي  ،رساندوین را به اثبات میکبیت در تقدرت اهل ،شریفه »تابکالعلم«اگرچه مفهوم 

 بیـتاسـت در برخـی مـوارد شـهادت اهلن کـنان به اعمال این قـدرت نیسـت. ممآلف بودن کم
دو میـان ه کنآحال  اعالم شود؛دلیلی بر عدم قدرت آنها واکنش آنان شمشیر یا سم و عدم  ۀوسیلبه

چـه  ؛ور نیسـتآلیـفکصرف قدرت داشتن بر امـري ت لیف تفاوت وجود دارد وکمقام قدرت و ت
الگـوگیري مـردم از آنـان و اتمـام ان کـام، مصالحی مانند آزمودن مردم ه سببن است بکه ممکاین

ی از خـوارج بـا کـف به استفاده از قدرت خویش نشود. بر طبق حدیثی یکامام معصوم مل ،حجت
آنهـا  میان، م الهیکآن حضرت بر اساس ح ردند وکمراجعه  منینؤدیگري نزاع داشت. به امیرالم

 ضـرت علـیح »عـدالت نورزیـدي!«رد. خـارجی در اعتـراض بـه آن حضـرت گفـت: کداوري 
هـایش بـه لبـاس ؛ل سگ درآمدکناگهان دیدند آن مرد خارجی به ش ».دور شو اي سگ!«: ندفرمود

در  منینؤاز چشمانش جاري شـده اسـت. امیرالمـ کجنباند و اشهوا پرید و همانند سگ دم می
اس وي او را به حالت انسانی برگرداند. ناگهان دیدند لبـ، رد و با دعا به درگاه الهیکحق وي رقت 

او فرمود قـال الـذي  ةه خداوند دربارک آصف«فرمودند:  منینمؤگاه امیرالبه سوي او برگشت. آن
تاب... وصی سلیمان بود. به نظر شما مقام سلیمان نزد خدا بـاالتر اسـت یـا مقـام کعنده علم من ال

چـه ، معاویـه ه شما داریـد در جنـگ بـاکهمه قدرتی در اینجا شخصی پرسید: با این». پیامبر شما؟
آنها را بـه یـاري  تنها براي اتمام حجت من«فرمودند:  نیازي به یاري انصار دارید؟ حضرت علی

بین ، وگرنه اگر اذن دعا به من داده شود و مجاز به استفاده از قدرت غیرعادي خودم باشم، طلبممی

۱۱۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 »گ نـابود خواهـد شـدخیر نخواهد افتاد و بدون درنأت، رسیدن اجل معاویه اجابت دعاي من و فرا
  د:نفرمایمی همچنین در این زمینه امام سجاد .)78ح، 91ص، 4ج، ق1415، (عروسی حویزي

رود و المقـدس مـیبیتبه گفتند چگونه در یک شب از مکه اعتراض داشتند و می قریش به پیغمبر
تواند از مکه تا مدینه را جز دوازده روز برود که موقع مهاجرت او چنین کسى که نمى ،گرددمیازب

راستى مقامات درك نشود جز با تسلیم در برابر امـر ه ند. باخدا نادان يامر خدا و اولیاه بود. اینها ب
نتواننـد و  ى صبر کنند که دیگرانیهاها و ناگواريخدا بر محنت يتدبیر او. اولیاه خداوند و رضا ب

 شـهرآورد و در عین حال جز آنچه خدا خواهد نخواهند (ابن مطالب آنها را بر ۀخدا در عوض هم
  ).147ص، 4ج، 1379، آشوب

  يريگجهينت
گـر ید ياز سو ؛تاب هستندکمصداق عالم به  بیتاهلشمار پرات یبر اساس روا ییوسه از کنآحاصل 
مان یمصاحب حضـرت سـل ه اوالًکن دارد آمان نشان از یسل تاب در داستان حضرتکالعلم قرآنیکاربرد 

ن یتـاب عـکعلـم بـه  اًیـثان ؛زد ینیوکخرق عادت و تصرف ت کین علم دست به یدارا بودن ا ۀواسطه ب
موجـب ن آ يدن به مراتـب بـاالیازیه دست کاست  یکیکتش یقتیحقاین علم  ثالثاً ؛اراده و قدرت است

 یه علمـکـبل نیست، يو عاد یتاب از سنخ علوم انفعالکال. علمشودی مینیوکبر تصرف ت يشتریقدرت ب
لـف کالـزام و م ين قدرت به معنـایحال انیباا. ستندیر نیپذکیکه علم و قدرت در آن تفکخاص است 

م بـا یمسـتق یارتباط بیتاهل ینیوکن تأتوان گفت شمی ن مقدماتیبا توجه به ا. یستن بودن به انجام آن
  .ب داردتاکعلم آنان به 
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