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  علم غيب از ديدگاه عهدين و قرآن هگستر
  
  

  1سيدامين موسوي  01/09/1393 :تاريخ دريافت
    20/02/1394 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

ورد اتفاق اديان الهي است و يكي از مسائل اساسي هرچند اعتقاد به غيب و آگاهي از آن، م
علم غيب به خاطر پيچيدگي، مورد  هرود، اما گستر علمي و كالميِ اديان آسماني به شمار مي

بر اساس ديدگاه عهدين و قرآن، خداوند به . وگوي پيروان اديان آسماني است نزاع و گفت
. بيني كرده استپيش از خلقتش پيشچيز را  امورات گذشته و آينده، عالم است و او همه

گروهي بر اين . اند، مورد نزاع است فيض خداوندي هچنين علم غيبِ انبيا و اوليا كه واسط هم
و برخي قلمرو علم غيب را . يابندها با تعليم الهي، به برخي اسرار غيبي اطالع مي اعتقادند كه آن

با . دانند خداوند را موجب شرك و كفر مي و اعتقاد به علم غيب براي غير  ها نفي كرده از آن
رسيم عالوه بر آگاهي خدا از غيب، پيامبران و اولياي بررسي دقيقِ اديان الهي، به اين نتيجه مي

  .او نيز به غيب آگاهند
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  مقدمه
. ديني ديني و درون برون: گيرد دو گونه مورد بحث قرار ميدر اديان آسماني، علم غيب به 

ها ادراك بشري را محدود به حس و  آن. گران است گرايان و تجربه اش، با حس ديني بحث برون
بحث خارج و مربوط به  هعلم غيب با اين رويكرد، از حوز. اند دانند و منكرِ ادراك غيبي تجربه مي

كه   اديان آسماني است هدينيِ علم غيب، در محدود درون بحث. است» شناسي شناخت«مباحث 
آن محدود به ذات اقدس الهي  هآن در چه حد است؟ آيا گستر هگستر: هايي چون به پرسش

آن تا چه  هها از غيب، گستر است يا انبيا و اوليا هم از آن اطالع دارند؟ و در صورت اطالع آن
  . دهد حد است؟ پاسخ مي

كه علم غيب خداوند، انبيا و اوليا با بيان اقوال و نظريات و  بر اين است در اين مقاله سعي 
ها مورد بررسي و نظريات مخالفان  آن هتنقيح و تبيين مطالب در هر يك از عهدين و قرآن، با ادل

  . مورد نقض و ابرام قرار گيرد

  شناسي  مفهوم
و ) 426: 2ق، 1405يومي، ف(در لغت به معناي دانستن، يقين كردن، دريافتن » علم« هواژ

در لغت به معناي شك و ترديد، پنهان و » غيب«و ) 580: ق1412اصفهاني، (ادراك كردن 
ق، 1415منظور،  ابن(مخفي، ناپيدا، دوري، جدا گرديدن، راز، غايب شدن و ناپديد گرديدن است 

حليل فكري و كه از حواس غايب باشد و انسان يا به ت آن است » غيب«و در اصطالح، ). 65: 1
عقلي و يا به خبر قطعي از جانب خدا و رسوالنش آن را درك كند و يا به صورت سرّ پوشيده 

: ق1424مراد، (داند  ماند و انسان از درك آن عاجز است و آن را جز خدا كسي نميباقي مي
بنابراين علم غيب، يعني آگاهي بر چيزهايي كه بيرون از ديد و حواس ظاهري ماست؛ ). 16

علم غيب، حقيقتي است كه همانند آگاهي بر . خواه به حوادث گذشته مربوط باشد و يا آينده
  هرگاه كسي از حوادث گذشته و يا آينده. امور ظاهري، براي تمام افراد بشر ممكن و مقدور است

دهد،  غيب و شهادت خبر مي هكه از سرچشم كه فعالً قابل رؤيت نيستند، تنها از رهگذر دانايي 
گاهي حاصل كند و يا از طريق دانش و خرد مطلع گردد، چنين علمي نيز از علم غيب به شمار آ

  ). 80: 5ق، 1416اميني، (رود و هيچ مانعي در تحقق آن وجود ندارد مي

  علم غيبِ خداوند در عهدين و قرآن
 هگرچه در نگرش برخي صفات الهي، بين عهدين و قرآن تفاوت اساسي وجود دارد، دربار

و علم غيبِ خداوند، ذاتي، مطلق و بدون وابستگي   ها هماهنگي است لم نامتناهي الهي بين آنع
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او داناي مطلق، آگاه به . به قيد كم و كيف بوده و آن مانند علم به آشكار، از صفات ذاتي اوست
قات چيزهاي ممكن، قطعي و احتمالي و آگاه به تمام اتفا هتمام اعمال و افكار بشر، عالم به هم

در منابع و متون دينيِ عهدين و قرآن، شواهد بسياري براي اثبات اين . گذشته و آينده است
  . مسئله وجود دارد

  علم غيبِ خداوند در عهد قديم. 1

. چيز آگاه است در عهد قديم، خداوند داناي مطلق است؛ به اين معنا كه او به همه 
افوقِ طبيعي علم و دانش الهي واضح است؛ حتي كيفيت م: اند دانشمندان يهود در اين باره گفته

كه موجودي در رحم مادر شكل گيرد، فكر او در حضور خداوند مكشوف است، حتي  پيش از آن
كه فكري در ضمير انسان پديد آيد، اين فكر در حضور خداوند آشكار است و حتي  پيش از آن
اي علم غيب به شيوه. و چيستداند در ضمير ا كه انسان سخن بگويد، خداوند مي پيش از آن

هر آنچه را بوده و  كه خداوند عالوه بر آن. ناگسستني، با صفت علم اليتناهي پيوسته است
چيز به توسط ذات  داند، از آنچه بعداً به وقوع خواهد پيوست نيز اطالع دارد و همه هست، مي

اگر ذات قدوس : اند فتهاز اين رو گ... كه روي دهد بيني شده، پيش از آن قدوس متبارك پيش
دوره، فرزندان اسرائيل تورات  26بيني نكرده بود كه بعد از  پيش) هنگام خلقت جهان(متبارك 

، »به فرزندان اسرائيل فرمان ده«: گذاشترا قبول خواهند كرد، چنين كالمي را در تورات نمي
ا داستان دوازده جاسوس، كه چر و يا اين)... 6: 1 برشيت ربا،(» با فرزندان اسرائيل سخن بگو«
كه ذات  به جهت اين) 12: سفر اعداد(از موسي آمده است؟  1درنگ بعد از شرح سعايت مريام بي

سرزمين  هبيني كرده بود كه جاسوسان، مطالبي ناروا و افتراآميز دربار قدوس متبارك پيش
طالع نداشتيم، خداوند كه نگويند ما از مجازات بدگويي ا كنعان خواهند گفت؛ از اين رو، براي آن

داستان جاسوسان را به داستان ميريام پيوست، تا همه بدانند كه بدگويي چگونه مجازاتي در پي 
  ). 40 ـ 39: 1382كهن، (دارد 

كه در آن  شواهد فراواني در كتاب مقدس عهد قديم بر گفتار انديشمندان يهودي است 
، بعضي مواقع به داناي )6ـ1: 139 مزامير،( ها خداوند گاهي توصيف به آگاهي از اعمالِ انسان

، گاهي هم توصيف به آگاهيِ )44: 21 ؛ مزامير،39: 8 ؛ اول پادشاهان،16: 7 اول شموئيل،(افكار 

                                                            
در قوم يهود، پيامبري منحصر به . و يكي از هفت زن پيامبر قوم يهود است jمريام، دختر عمران خواهر موسي. 1

  خوانده» پدر«طور كه انبياي مرد شوند؛ همانخوانده مي» مادر«اند كه مردان نبود، بلكه زنان نيز مقام نبوت داشته
 ).173: 2،تا، بيآبادان مبلغي(شدند مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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؛ 2: 22 دانيال،(امور ممكن، قطعي و احتمالي و عالم به اتفاقات واقعه در گذشته و آينده  ههم
؛ 23ـ13: 10 اول شموئيل،(طعيِ آينده شده است بيني ق و گاهي توصيف به پيش) 42: 9 اشعيا،
  ).20ـ17: 38 يرمياه،

  علم غيبِ خداوند در عهد جديد. 2

. دانندچون دانشمندان عهد قديم، خداوند را داناي مطلق ميعلما و محققان عهد جديد، هم
به طور  چيز را او از ازل همه. علمِ خدا را حد و مرزي نيست: هنري تيسن در اين باره گفته است

داند؛ خواه اين امور واقعي باشند يا احتمالي، خواه  ساير امور مي هخود و دربار هكامل دربار
زمان و به طور كامل و حقيقتاً چيز را بدون واسطه و هم او همه. گذشته باشند، يا حال و آينده

لم مطلق ع هدهند وجود نقشه و نظم و نظام در خلقت و وجود عقل در انسان، نشان. داند مي
 جان در ارتباطات اين دو جهان ديدهدار، دنياي بيها در دنياي جاناين شواهد و نشانه. خداست

علم مطلق  هكنند حضور مطلق خدا هم تأييد. ترين مظهر آن، عقل انسان استعالي. شود مي
  ). 108: 1382سليماني اردستاني، (اوست 

كه از   گوييم، مقصود آن است ا سخن ميوقتي ما از علم خد: ول فارت پاننبگ گفته است
ها را در  ن چيز در حضور اوست و او آ همه. مخلوقاتش چيزي از او پوشيده نيست هميان هم

شود،  ها نسبت داده مي اين ضرورتاً به معنايي از علم و آگاهي كه به انسان. حضور خود دارد
  ). 108: 1382سليماني اردستاني، (نيست 

مطلق الهي ميان علما و محققانِ پيرو عهد جديد مطرح است، علم ازلي  كه در علم موضوعي 
وقايع گذشته، حال و آينده پيشاپيش علم داشته است؟ جان  هكه آيا خداوند دربار الهي است 

چيز پيش  كه همه  منظور ما از نسبت دادن علم ازلي به خداوند اين است: كالوين گفته است
پيش چشمان او باقي خواهند ماند، زيرا هيچ چيز نسبت به علم او، اند و همواره چشمان او بوده

چيز نسبت به علم او، به  بودن همه» حال«است و » حال«چيز  آينده يا گذشته نيست، بلكه همه
كه  چنان اند، نيست، آنهايي كه پيش از آن در ذهن او شكل گرفتهمعناي ياد آوردن صورت

ها را  آورد، بلكه در واقع خداوند آنها را به ياد ما مي آن ظاهر شدن صورت اشيا، در اذهان ما
  . كه گويي واقعاً پيش روي او قرار دارند بيند، چنانمي

است؛ به اين معنا » حال«چيز براي خداوند  همه: گويدنلسون پايك در توضيح كالم كالوين مي
آخر بسيار  هاين نكت... قرار دارندها واقعاً پيش روي او  كه گويي آن بيند، چنانها را مي كه او آن

كه  بيند، چنانچيز را مي جالب است، كالوين نشان داده است، اگر كسي معتقد باشد خداوند همه
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، خود را به اين رأي ملزم ساخته است كه خداوند هميشه »واقعاً پيش روي او قرار دارند«گويي 
  ). 258 ـ 257: 1374پايك، ( كه در جهان طبيعت چه چيز رخ خواهد داد  علم داشته است

كه خداوند را داناي مطلق دانسته و براي علم او  دليل علماي عهد جديد، كتاب مقدس است 
چنين در عهد جديد،  و هم) 32: 6 ؛ انجيل متي،13: 4 عبرانيان، هرسال(حد و مرزي قائل نيست 
ه به تمام حوادث قبل از وايي، صفتي از صفات خداي تعالي دانسته شده ك علم سابق يا علم پيش

و اين علم سابق ) 2: 1 ،اول پطرس ه؛ رسال23: 2 اعمال رسوالن، (وقوعشان آگاه بوده است 
  ).18: 15 اعمال رسوالن،(خداوند ازلي است 

  علم غيب خداوند در قرآن. 3

كه براي آن حد و مرزي   بر حسب اعتقاد علما و انديشمندان اسالم، علم غيب ذاتي و مطلق
فرد و مخصوص ذات اقدس پروردگار است، زيرا غير از خدا آنچه در عالم  به ، منحصرنيست

گيرند؛ حتي  آفرينش وجود دارد، فقير بالذّات بوده و دانش و توانايي خودشان را از خدا مي
پا را فراتر گذاشته، بر اين باورند كه علم غيب  خصوص گروه وهابيت  سنت، به برخي علماي اهل

چند به علم غيب تبعي،  ات اختصاصي خداوند است و احدي از مخلوقات، هراز صف صفتي
تعالي منافات  چون اين امر با تنزيه باري) 41ق، 1420عبدالوهاب، ابن(شوند،  متصف به آن نمي

قميصي، (چيزي كه مختص به خداست، محال است موجودي در آن راه پيدا كند . دارد
تعالي موجب كفر،  د به علم غيب را براي غير ذات حقو بر اين اساس، اعتقا) ب: 1ق، 1356

  ). 97: 3ق، 1420باز،  ؛ ابن195: 1تا،  عبدالوهاب، بي ابن(دانند  شرك و طاغوت مي
كه گاهي خداوند را  عمده دليل بر علم غيب مطلق خداوند در اسالم، آيات قرآن كريم است 

ان اهللا عالم غيب «: فرمايد فاطر مي هردر سو. ها و زمين و افكار شمرده است داناي غيب آسمان
عالم «هاي و گاهي خداوند با صفات و نام) 38: فاطر(» السموات و االرض انّه عليم بذات الصدور

دانسته ) 109: مائده(» م الغيوبعالّ«و ) 3: سبأ(» عالم الغيب«، )73: انعام(» الغيب و الشهادة
و عنده «: فرمايد غيب را نزد او دانسته و ميهاي  و در جاي ديگر، كليدهاي خزانه. شده است

  ).59: انعام(» ...هو مفاتح الغيب ال يعلمها االّ

  علم غيبِ انبيا در عهدين و قرآن
ها مورد نزاع اديان  فيض خداوند ميان افراد بشر هستند، علم غيب آن هكه انبيا، واسط با اين

  . آسماني است

ـــــــــــ
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  علم غيبِ انبيا در عهد قديم. 1

القدس پر  روح هاند كه به وسيل د قديم، انبيا فقط رهبر مذهبي نيستند، بلكه اشخاصيدر عه
كه  كاش همگي قوم خداوند، پيغمبر باشند و اين«: فرموده jكه حضرت موسي شوند؛ چنان مي

: شموئيل آمده است هو يا دربار) 29: 11 سفر اعداد،(» خداوند روح خود را به ايشان نازل گرداند
» ند بر تو مؤثر شده، تو با ايشان نبوت خواهي نمود و متبدل به آدم ديگر خواهي شدروح خداو«
به تحقيق، من با قوت از روح خداوند «: و در كتاب ميكاه بيان شده است) 6: 10 اول شموئيل،(

  ).9: 3 ،ميكاه(» و حكم و جبروت او مملو هستم
گويي داشتند و پيش از  بيني و پيش گرفتند و قدرت پيشانبيا در اثر اين روح، الهام مي

القدس چنين توصيف  اي از تلمود، روحدر كتاب گنجينه. كردند اي، اعالم داوري ميوقوع حادثه
هاي عالي كه داراي موهبت القدس اغلب براي توصيف حال شخصي  اصطالح روح: شده است

ر ابالغ و تفسير ميل و گويي و نبوت به معناي قدرت انسان دپيش. رود خاصي است، به كار مي
ور القدس بهره كه از روح و كسي . القدس سبب و عامل آن است الهي، اثري است كه روح هاراد

كه   مردان دوران پيشين: اندگويي است؛ از اين رو گفتهبيني و پيشاست، داراي قدرت پيش
ها، اتفاقاتي ذاشتند كه نامگ هايي براي نوزاد خود ميالقدس استفاده كنند، نام توانستند از روح مي

اسحاق براي دومين بار، . كردند گويي ميداد، پيشرا كه بعدها در طي زندگي آن نوزاد رخ مي
بيني كرد كه در آينده فرزندان  القدس پيش روح هيعقوب فرزند خود را بركت داد، زيرا به وسيل

چرا «: و به اين سؤال كه. دري خواهند افتاد هاي جهان به غربت و دربهيعقوب در ميان ملت
چنين پاسخ ) 11: 29 سفر تكوين،(» اش راحيل را بوسيد و به گريه افتاديعقوب وقتي زوجه

بيني كرد كه راحيل با او در يك مقبره دفن  القدس پيش روح هيعقوب به وسيل: داده شده است
در آينده در  بيني كرد كه فرزندان اسرائيل القدس پيش به نيروي روح jموسي. نخواهد شد

  ).67ـ 66: 1382كهن، (پرست قرار خواهند گرفت  معرض ظلم و جور ملل بت
القدس بوده و از غيب اطالع داشتند و در بسياري  بنابراين، در عهد قديم پيامبران داراي روح

كه حوادث و وقايع  كردند، چناناز اوقات، امورات آينده را بدون تميز زمان مشاهده مي
: اشعيا(آمد؛ مثل خبر نجات يهود از آشوريان يا بعيدالعهد، يكسان به نظرشان ميالعهد  قريب

  ... و) 32ـ28: 2يوئيل، (القدس در روز پنجاهم به روز قيامت  روح هافاض هو مثل خبر واقع) 11

  علم غيبِ انبيا در عهد جديد. 2

  : شود علم غيب انبيا در عهد جديد، در دو محور بحث مي
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علم غيب  هنظر عهد جديد دربار: jغيب انبياي پيش از حضرت مسيح علم :محور اول
كه انبيا با پر شدن از روح خدا، از دانش   همان نظر عهد عتيق است jانبياي پيش از عيسي

الهي برخوردار بودند و توانايي داشتند پيش از وقوع واقعه، داوري كنند و رؤياهاي نبوتي را 
كه درك وقايع زمان حال و آينده داشتند و لذا  hانيالتفسير كنند؛ مثل حضرت يوسف و د

  . ها صورت گرفته است مسيح و آمدن ملكوت از آن هگويي وقايع آينده و مخصوصاً دربارپيش
بر اساس اعتقاد دو نظام  jعلم غيبِ حضرت مسيح: jعلم غيب حضرت عيسي :محور دوم

ذاتي با خدا معين و و هم» الوهي يسيع«و بنده بودن او و » بشري عيسي«الهياتي عهد جديد بر 
  . شود مشخص مي

  : دهدارائه مي jكامالً متفاوت از مسيح عهد جديد دو چهره
مخلوقي  jها، عيسي سو با آنهاي همو نوشته) متي، مرقس و لوقا(نوا در اناجيل هم) الف

) 27: 4و  26: 3 ال،؛ اعم18: 12 انجيل متي،(اي از بندگان ، بنده)14: 3 مكاشفه،(از مخلوقات 
او هرچند در اين بخش ). 23: 13، 4: 6 ؛ لوقا،27: 13 متي، (و پيامبري از پيامبران خداست 

دهد اين فرزند بودن، صرفاً كه نشان مي  خوانده شده است، قرائني همراه آن است» فرزند خدا«
 هه، وقتي فرشتواسطه بودن خلقت اوست؛ براي نمون يا بي» مقرب هبند«تشريعي و به معناي 

او بزرگ خواهد «: گويددهد و مي فرزند مي هآيد و به او وعدمي) س(خداوند نزد حضرت مريم
دهد ، خود اين كاربرد كه به لفظ آينده است، نشان مي»بود و به پسر حضرت اعال مسمي شود

ت، چگونه چنين چيزي ممكن اس: پرسدكه مريم مي پس از اين. ذاتي نيست» پسر بودن«اين 
القدس بر تو خواهد آمد و قوت  روح«: دهدام؟ فرشته پاسخ ميكه من مردي نشناخته در حالي 

از اين جهت، آن مولود مقدس، پسرِ خدا خوانده خواهد . حضرت اعال بر تو سايه خواهد افكند
  . خداست هواسط كه پسر خدا خوانده شده، مخلوق بي ؛ پس اين)35ـ30: 1 ،لوقا(» شد

مبنا، او همانند انبياي پيشين با پر شدن روح خدا، از دانش الهي برخوردار است و  بنا بر اين
 هشود؛ لذا نويسند ها متمايز مي ها خواهد بود و از ساير انسان گويي قادر دانايي علم غيب و پيش

 در عهد جديد، دو تصوير مغاير از مسيح را به نمايش: گويدمسيحي كريستوفر استيد مي
كه با آن سخن  اقتداري  هاو به واسط. ترديد او يك انسان استنوا، بيدر اناجيل هم .گذاردمي
القدس، اعالم  ساخت، اعطاي روحهايي كه محقق ميگوييآسايش، پيش گفت، قدرت معجزهمي

ها متمايز  دوستي او با پدر، تولدش از باكره و باالتر از همه برخاستنش از مردگان، از ديگر انسان
  ). 292: 1380استيد، (بود 
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هاي يوحنا، مسيح هاي پولس و انجيل و رسالهدر بخش ديگرِ عهد جديد، يعني رساله) ب
كه جسم گرفته و به شكل   او موجودي ازلي و در واقع خود خداست. شخصيت ديگري دارد

رِ او پس). 7-5: 2 ؛ فيليپيان،14و1: 1 يوحنا،(انسان درآمده و در ميان مردم ساكن شده است 
او مخلوق خدا نيست، بلكه خود ). 9: 14و  30: 10 يوحنا،(ذات با خداست خداست كه هم هيگان

  ). 3: 1 يوحنا،(چيز است  خالقِ همه
كه به زمين آمده،   انجيل چهارم، مسيح را موجود آسماني: نويسد كريستوفر استيد مي

» ز خلقت جهان داشته استكه نزد پدر پيش ا  جاللي«تواند از  كه مي  كند؛ كسيمعرفي مي
شود، نه به صورت  تجسد او به صورت ورود به جهان ما ديده مي... سخن بگويد) 5: 17 يوحنا،(

كه اين ديدگاه چگونه   تغيير شكل الوهي به بشري، يا يك آغاز دوباره، اما اين روشن نشده است
توان  درست همين نقد را مي. آيدتولد و نسبت انسانيِ او جور درمي هشد هاي پذيرفتهبا واقعيت

استيد، (هاي پولس و رساله به عبرانيان تصوير شده كه در رساله چنان» مسيح ازلي« هدربار
  . ، مطرح كرد)292: 1380

كه به شكل انسان درآمده، و شخصيتي نيست كه   بنا بر اين ديدگاه، مسيح خود خداست
اي در كار شد، بلكه خود خداست؛ پس واسطهدريافته با» الهام«و » وحي«پيام خدا را از طريق 

پس ). 28: 1377ميشل، (آور نيست  بينند، نياز به پيام و پياموقتي مردم خود خدا را مي. نيست
هر صفتي : گويند كنند؛ لذا ميخدا خود را كشف كرده و مردم او را ديده و از او الگوبرداري مي

توان براي مسيح نيز به  القدس نسبت داده شده، مي كه با الوهيت مربوط گردد و به پدر يا روح 
كار برد؛ از اين رو، صفاتي چون علم مطلق و علم به وقايع آينده براي وي همچو پدر ثابت است 

  ). 30: 1 ؛ قرنتيان،30: 16، 25و  24: 2 يوحنا،(

  علم غيبِ انبيا در قرآن. 3

بِ انبيا در احكام و مسائل ديني در اسالم، علم غيبِ انبيا بر دو محور است؛ يكي علم غي
هماهنگ بوده، كه عالوه بر  علما و مذاهب اسالمي حتي وهابيون در اين باره هكه هم است 

و نقض  ها موجب نقص در رتبه ها اطالع دارند، چون جهل به آن خداوند، انبيا نيز از غيب آن
غيب، خداوند است و  هدانند: گويد سيد قطب مي). 7: 1364نجفي الري، (غرض خواهد بود 

هم آگاهي رسوالن   فقط يك مورد استثنا شده است؛ آن. سازد كس را بر غيبِ خود آگاه نمي هيچ
از غيب در حدود چيزي كه در تبليغ دعوت خداوند به مردمان كمك كند و اين بخشي از غيبِ 

رجي است ديگري علم غيب انبيا، در موضوعات خا). 3738: 6ق، 1412شاذلي، (خداوند است 
  : كه مورد نزاع علما و مذاهب اسالمي، مخصوصاً نزد عامه است و داراي سه ديدگاه متفاوت است
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هاي اهل تسنن مثل وهابيت، منكرِ علم غيب انبيا،  نظرِ برخي اشخاص و فرقه: ديدگاه اول
غيب را جز خداي متعال، افراد ديگري ولو نبي مرسل، : گويند هرچند تبعي هستند و مي

كنند، چون اعتقاد به آگاهي  داند و معتقدانِ آن را بر غيرخداوند، به كفر و شرك متهم مي نمي
بودن، شريك قرار » عالم به غيب«افراد ديگر از غيب، مستلزمِ اين است كه براي خدا در صفت 

  )22: 2و  97: 3ق، 1420باز،  ؛ ابن41ق، 1420عبدالوهاب، ابن(داده شود 
يدگاه كه منكرِ علم غيب انبيا هستند و قائالن آن را متهم به شرك عمده دليل پيروان اين د

  :توان به دو دسته تقسيم كرد ها را مي كه آن كنند، آياتي از قرآن كريم است  و كفر مي
: نمل(كنند  كه علم غيب را مختص خداوند دانسته و از ديگران نفي مي اند  آياتي: اول هدست

  ).59: ؛ انعام65
؛ 50: ؛ انعام31: هود(اند  كه انبيا، علم غيب را از خودشان نفي كرده اند  تيآيا: دوم هدست
  ).188: اعراف

  : غيب را از انبيا نفي كرد، چون  توان علم با اين دسته آيات نمي
غيب را براي انبيا  كه علم ) 27 ـ 26: ؛ جن179: عمران آل(اوالً، اين آيات با آيات ديگري 

آيا : كه  در پاسخ از سؤالي به اين» جن« هشوكاني ذيل آيات سور. تكنند، معارض اساثبات مي
بلي : توانند براي برخي از امتشان از غيب خبر دهند؟ گفته است به اين دليلِ قرآني رسوالن مي

ثابت است و اين امر بر افراد آگاه به  Jو هيچ مانعي ندارد، و اين اخبار از رسول گرامي اسالم
هايي كه تا روز  از بعضي حوادث، اتفاقات و فتن Jست كه رسول اكرمسنت مطهر پوشيده ني

  ). 374: 5ق، 1414شوكاني، (دهد، خبر داده است قيامت رخ مي
غيب، اصالتاً و ذاتاً مال خداوند  كه علم  بنابراين، جمع بين اين آيات معارض به اين است 

دهد؛ لذا اختصاص داشتن  م مياست و او مالك حقيقي آن است و او هر كس را بخواهد، تعلي
چنانچه . گونه منافاتي وجود ندارد غيب به خداوند، با تعليم آن به برخي بندگان خود، هيچ علم 
گونه منافاتي  اي از غيب، هيچبين اين آيات و علم انبيا به پاره: گفته استحجر هيتمي  ابن

كه از  و اين غير از آن علمي است نيست، زيرا علمِ آنان به اعالن از جانب خداوند متعال است 
  ).223: تا هيتمي، بي(كه از تغيير و تحول منزه است  باشد  صفات ازلي و ابدي خداوند مي

نيازي مطلق، كه توقع بي اساس كفار است هاي باطل و بيثانياً، اين آيات پاسخ از انديشه
ا داشتند و پيامبران اين امور را از قدرت كامله و علم تمام و ذاتي بدون تعليم و وحي الهي از انبي

ها در توان انسانيت ندارد  گونه منافاتي با حصول آن كردند و نفي اين امور، هيچ خود نفي مي
  ).58: 12ق، 1418زحيلي، (
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پايان خداوند مقايسه ثالثاً، پيامبران علم و آگاهي محدود خودشان را با علم و آگاهي بي
بينند؛ لذا هر نوع  رابر علم و آگاهي نامحدود خداوند ناچيز ميكنند و علم خودشان را در ب مي

، چون علم و آگاهي كامل )163: 12ق، 1418رازي، (كنند  علم و آگاهي را از خودشان نفي مي
اي گرديده و پيدايش حادثه هاز چيزي اين است كه از مجموع عللي كه در طول زمان ماي

مان است، آگاهي پيدا شود و چنين علمي از توانايي بشر زگام و همكه فعالً با آن هم حوادثي 
و ما اوتيتم «: علم بشر فرموده است هو خداوند دربار) 123: 10، 1382سبحاني، (بيرون است 
  لذا صحيح است. ؛ جز اندكي از دانش، به شما داده نشده است)85: اسراء(» قليالً من العلم االّ

و اگر علمي دارند در پرتو » ال علم لنا«: ع كنند و بگويندكه پيامبران در برابر علم الهي خضو
، نفي علم در برابر علم و آگاهي نامحدود »ال علم لنا«لذا منظورشان از . علم نامحدود الهي است

 . كه كلّاً فاقد هر گونه علم غيبي باشند الهي است، نه اين
طبري، (جرير طبري  ابن: پيروان اين ديدگاه نيز برخي علماي عامه، مثل: ديدگاه دوم

العلما،  نخبة(و برخي علماي وهابي ) 18: 19، 1364قرطبي، (، قرطبي )76: 29ق، 1412
شان تلخ بوده و از طرفي كه از طرفي آگاهي از غيبِ غيرخداوند در ذائقه است ) 91ـ89: ق1421

قرار گرفته ها  هاي قطعي پيامبران از غيب در موضوعات خارجي در مرئي و منظر آن هم گزارش
كه انبيا آن را در غالب  گردد، غيبي است تنها غيبي كه بر آدميان آشكار مي: انداست؛ لذا گفته

گر از  ا: آمده است» اعتصام«در صحيح بخاري باب هشتم از كتاب . كنند وحي دريافت مي
، يا »دانم نمي«: فرمود شد و وحي در آن مورد بر وي نازل نشده بود، مي سؤالي مي Jپيامبر

  ). 1291: ق1422بخاري، (شد  كه بر آن حضرت وحي نازل مي داد تا آن پاسخ نمي
  : عمده دليل اين ديدگاه براي ادعاي خودشان عبارت است از

از قرآن كريم كه آنان اين آيات را طوري معنا ) 27 ـ 26: ؛ جن179: عمران آل(آياتي .  1
اند كه آگاهي پيامبران از و از آن نتيجه گرفته است» وحي«ها به معناي  اند كه غيب در آنكرده

كند كه خداوند اوالً، اين آيات داللت مي: قائالن اين قول گويند. غيب، منحصر به وحي است
گذارد تا مورد  خود مي هقسمتي از اسرار نهان را از طريق وحي در اختيار برخي رسوالن برگزيد

 هبنابراين، پيامبران به وسيل. آوران باشند منكر پيامهاي پذيرش قرار گيرند و برهاني براي گروه
و آنچه مورد انكار قرار گرفته، ) 315: ق1424مراد، (دهند وحي از امور پنهاني گزارش مي

ثانياً، قرآن مجيد پس از بيان سرگذشت همسر عمران و تولد . آگاهي به غير از وحي است
و ) 44: عمران آل(» يب نوحيه اليكذلك من انباء الغ«: گويد چنين مي) س(حضرت مريم

و دعوت قوم خويش و مأموريت او براي ساختن كشتي  jچنين بعد از بيان سرگذشت نوح هم
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و نيز پس از بيان داستان ) 49: هود(» ...تلك من انباء الغيب نوحيها اليك«: فرمايد مي... و
در اين صورت، ). 102: يوسف(» ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك«: فرمايدمي jحضرت يوسف

منذر و  ابن. اين آيات همان وحي است هدر آيات مورد بحث، به قرين» غيب«مقصود از 
خداوند : كنند كه او گفتنقل مي» جن« هآيات سور هعباس دربار مردويه روايتي از ابن ابن

: 6ق، 1404سيوطي، (داند  سازد و اين را غير از خدا نميرسوالنش را با وحي از غيب آگاه مي
275.(  

از غيب با وحي بود،  Jكه آگاهي پيامبر ترين و آشكارترين دليل است ، واضح1افك هقص. 2
دانست با اين قضيه چه كند، تا  نمي Jچراكه يك ماه وحي براي پيامبر قطع شده بود و پيامبر

  ).287: ق1413جوزي،  ابن(اي نازل شد و حقيقت امر را دانست كه آيه اين
  : دوم، از جهاتي مردود است ديدگاه هادل

كه در لغت  اند و حال آناوالً، قائالن اين ديدگاه غيب را در آيات، به معناي وحي گرفته
است » امر پنهان از حس«غيب در لغت عرب به معناي . عرب، غيب به معناي وحي نيامده است

غيب، وحي اطالق  همو در كلمات قرآن هم به همين معنا استعمال شده است و اگر گاهي بر كل
كه وحي   كه معناي مستقيمِ غيب، وحي است، بلكه به خاطر اين است  شود، براي اين نيست مي

اين از قبيل اشتباه . آيداز حواس مردم پوشيده و يكي از مصاديق و افراد غيب به شمار مي
كه   كه غيب به معناي وحي است، در صورتي  مصداق به مفهوم است؛ يعني تصور شده است

كه پيامبران گزارشات  كه معناي غيب، وحي باشد، و اين وحي يكي از مصاديق آن است، نه اين
ها را آگاه  وحي آن هها پوشيده بود و انبيا به وسيل اند، آن گزارشات بر آنغيبي به مردم داده

 كه غيب به معناي وحي باشد رسيدن به غيب است، نه اين هكردند؛ پس در حقيقت، وحي وسيل
  ).145 ـ 144: 10، 1382سبحاني، (

. به غير وحي، از امور نهاني آگاه شده است Jاي وجود دارد كه پيامبر ثانياً، داليل قرآني
اين سفر براي  ههم: گويدقرآن به صراحت مي). 1: اسراء(هاست  هاي آن يكي از نمونه» معراج«

آيات هستي و جهان كائنات را نشان  ؛ تا به او به طور حضوري،»لنُريه من آياتنا«اين بود كه 
عيني از جهان  هو بررسي و مطالع  پس سفر معراج براي آموزش، تعليم و تحصيل علم. دهيم

                                                            
موقع برگشت از اين . مصطلق، عايشه را همراه خود برده بود در غزوه بني Jاين است كه پيامبر اكرم» افك«قصه . 1

ن بن معطل سلمي، او را به كاروان شخصي به نام صفوا. هاي نزديك مدينه جا مانده بودغزوه، عايشه در يكي از منزل
سوره نور نازل شد و او را از اين  11در اين هنگام، دست منافقان فرصت افتاده، به او تهمت زنا دادند تا آيه . رساند

  ). 103: 2ق، 1417نووي، (تهمت بريء نمود 
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توان علمِ پيامبر را محدود  هستي بود كه براي مردم پنهان و مخفي بود؛ با وجود اين، چگونه مي
  !به آمدوشد جبرئيل كرد؟

 كثيري از هان، مفسران و دانشمندان شيعه و عدنظر فيلسوفان، متكلم: ديدگاه سوم 
حجر  ، ابن)128 ـ 127: 3ق، 1404رازي، (فخر رازي : سنت چون وران و محققان اهلدانش

كه  است ... و) 499ـ497: 27ق، 1426تيميه،  ابن(تيميه  ، ابن)223ـ222: تا هيتمي، بي(هيتمي 
دانند و احدي از آن خبر ندارد، ولي جايز  علم غيب را حقيقتاً و مستقالً از آنِ خداي سبحان مي

ها  است اين علم كه بالذّات از آن خداوند است، به انبيا نيز داده شود؛ البته آگاهي از غيبِ آن
و اين علم غيب از . بالذّات نخواهد بود، بلكه به تعليم و موهبت الهي بدون اكتساب خواهد بود

هاي  ها و مكان ها هم در زمان نبوتشان باشد و آنهاست، تا دليل بر صدق  ضروريات رسالت آن
  . اندمختلف، آگاهي از غيب را از خودشان نشان داده

قائالن اين ديدگاه براي اثبات نظر خودشان، به داليل نقلي از آيات و روايات و دليل عقلي 
  مقاله به آن ها آيات قرآن كريم است، در اين آن هترين ادل جا كه مهم جويند، اما از آن تمسك مي
  : اين آيات بر دو گروهند. شود اكتفا مي
  آيات اجماليِ علم غيب: گروه اول

؛ )179: عمران آل (» و ما كان اهللا ليطلعكُم علَي الغَيبِ و لكنَّ اهللا يجتبي من رسله من يشاء«
 . گزيندبخواهد، برمي كند، ولي از ميان رسوالن خود، هركس را خداوند شما را از اسرار غيب، آگاه نمي

ها  مسببات از اسباب و نتايج از مقدمات آن هجا كه نظام عالم هستي بر اساس استفاداز آن 
تأسيس شده است و آن اسباب در آگاهي از غيب كاربردي ندارند، لذا عموم افراد بشر از غيب 

» من«تدراك و استثنا و اس» لكن« هآگاهي ندارند، اما اين قانون يك استثنا در اين آيه، به وسيل
كه خداوند از ميان افراد بشر، رسوالن خود را  دارد و آن اين» من يشاء«بيانيه و ظرف حال از 

كند و مقداري از اسرار نهان را در  ها ايجاد مي گزيند و اسباب كاشف از غيب را براي آنبرمي
  ).232: 7، 1371؛ مكارم، 294: 3تا،  عاشور، بي ابن(گذارد ها مي اختيار آن

منِ ارتَضَى منْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك منْ بينِ يديه و  عالم الْغَيبِ فَال يظْهِرُ علَى غَيبِه أَحدا إِالّ«. 2
سازد، كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي ؛ داناي غيب اوست و هيچ)27ـ26: جن(» منْ َخلْفه رصدا

 . دهدها قرار مي نان را برگزيده و مراقباني از پيش رو و پشت سر براي آنمگر رسوالني كه آ
مبني بر حصر كلي است، كه غيب به طور اطالق اختصاص به آفريدگار » عالم الغيب«مفاد  

ذاتي و قيومي دارد و هيچ موجودي و مخلوقي بر  هكه ذاتاً غايب است، احاط  دارد و به هرچه
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االَّ منِ «: ، با جمله»غَيبِه اَحداً  فَال يظْهِرُ على«اين حصر كلي و عموميت و . ها احاطه ندارند آن
 استثنا، استثناى و اين. شكسته شده و به صورت عام مخصص درآمده است» منْ رسولٍ  ارتَضى
 فهماند مى است؛ در نتيجه » ارتَضى منِ«جمله  بيان ،»رسول من« هاست و جمل» احداً« هاز كلم

 خودش به مختص غيب از به مقداري بخواهد، را كه پيامبران از هر پيغمبرى تعالى خداى كه
خداوند مراقباني از پيش رو و : فرمايد سپس مي). 53: 20ق، 1417طباطبايي، ( سازد مى آگاه

اين تعبير هم دليلي بر ). كه او را از هر گونه انحراف حفظ كند(فرستد  پشت سر همراه او مي
  . ها بر اسرار غيب صمت پيامبران و هم تأكيدي است بر علم آنمقام ع

  آيات تحقيق و فعليت علم غيب: گروه دوم

دهند، پيامبران در موارد مخصوصي از  كه به روشني گواهي مي  آياتي در قرآن كريم است 
ات گروه كه در آي اند؛ در حقيقت، آن نويدي  اند و از امور پنهان از حس آگاه شده غيب خبر داده

فعليت و « هبه مرحل» امكان«تحقق پوشيده و آن  هاول داده شد، در آيات گروه دوم، جام
اند؛ مثل  اند و يا از غيب آگاه شده ي از موارد از غيب خبر داده رسيده است و در پاره» تحقق

، حضرت )6ـ4: يوسف (، حضرت يعقوب )33ـ31: بقره(آيات داله بر آگاهي از غيب حضرت آدم 
 Jاسالم و پيامبر گرامي ) 6: ؛ صف49: عمران آل(، حضرت عيسي )22 ـ 16: نمل(يمان سل
  ).27: ؛ فتح3: ؛ تحريم18 ـ 11: ؛ نجم1: اسراء (

سنت، با استدالل به  مشهور از علماي اهل هبنابراين، به نظر علما و انديشمندان شيعه و عد
ه صفات و كماالت فوق بشري، به تعليم آياتي از قرآن متفقاً قائلند كه انبيا با متصف شدن ب

علم  هتنها اختالفشان در گستر. خداوند توانايي آگاهي از مسائل نهفته و اسرار ناشناخته دارند
ها به جزئيات و وقايع خارجيه معلوم است يا نه؟ بر  آيا وسعت آگاهي آن: هاست كه غيب آن

ا عموميت دارد؟ در صورت تعميم، فرض معلوم بودن چنين علمي، آيا قلمروِ آن محدود است ي
ها  ها بالفعل است؟ يعني در هر حالي، از اين آگاهي برخوردارند و يا آگاهي آن آيا آگاهي آن

  هاست و يا مشروط به حصول شرايط و لوح محو و اثبات است؟ منوط به اراده و خواست آن
غيبي، امري مسلّم است و از  معتقدند، اطالع انبيا بر بعضي امورات  سنت اين عده از علماي اهل 
، از امورات غيبي Jكه انبياي پيش از پيامبر اسالم هاي گذشته، خبرهاي متواتر قطعي است  امت

اي وارد نشده است  باشند و منعي هم از سوي شارع در چنين عقيده اند و ملزم به آن مي خبر داده
چيز، حتي  كه علم و آگاهي بر همه اين است  Jو از خصايص رسول اكرم). 81: تا سيدجلينيد، بي(

و خبرهاي غيبي قطعي، از رسول ) 4: 45كيالني، ش  سليم(اخبار از امورات غيبيه داشته است 
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از آنچه بوده و خواهد بود صادر شده است و آنچه از آينده خبر داده است، مثل واقع  Jگرامي اسالم
شود  اند، به ناچار محقق مي خبر دادهباشد و هر آنچه از آينده  است، چون ايشان مخبر صادق مي

كلي و جزئي بر  هكه آن حضرت احاط اين مطلب آن نيست  هالبته الزم). 186: 17تا،  عيني، بي(
از امورات غيبيه، محدود به برخي  Jهمام، اخبار رسول اكرم ابن هامورات داشته است، بلكه به گفت

  ).931: 2 ق،1416افغاني، (مغيبات به اعالم خداوند بوده است 
ارتباط انسان به فراسوي  هكه حلق  عشري، پيامبران و امامان اما بنا بر مذهب شيعيان اثنا

هاي خاصي از عصمت  طبيعت و آموزگاران قوانين خداوندي براي بشريت هستند، داراي ويژگي
م لدنّي، با الهام و عل Dو آگاهي از غيبند كه انبيا با وحي، الهام و علم لدنّي، و ائمه معصومين

البته در وسعت آگاهي . غيب الهي بوده و آگاه به امور غيبي و ديني هستند همتصل به خزان
  : در اين باره، پنج نظر و گرايش فكري وجود دارد. ها، علما و محققان شيعه اختالف دارند آن

  Dتوقف در حدود علم غيبِ پيامبران و ائمه: نظر اول

بر اين ) 374 :1 تا، انصاري، بي(ليون چون شيخ انصاري قائالن اين قول، برخي فقها و اصو
به طور اجمال از اسرار غيب باخبرند و خداوند عالم هرچه  Dباورند كه پيامبران و ائمه

ها چگونه و چه  علم غيب آن هكند، اما محدود ها تعليم مي مصلحت بداند و الزم باشد به آن
  كه در اين باره وجود دارد، رواياتي است  يليدل هاندازه است؟ براي ما روشن نيست، چون عمد

كنند  كه به دست ما رسيده است، ولي اين روايات، مضامين گوناگوني دارند كه بعضي داللت مي
دانند و برخي  را مي) آنچه بوده و آنچه خواهد بود(، ماكان و مايكون Dكه معصومان بر اين

شوند و  يا به چيزي توجه كنند، از آن آگاه ميكه آنان هرگاه بخواهند و  كنند بر اين داللت مي
ها را از  است و گروه ديگر از احاديث، آگاهي آن» لوح محو و اثبات«ها داللتشان بر  اي از آن عده

 . اند غيب انكار كرده

  Dمحدود بودن علم غيب انبيا و ائمه: نظر دوم

مفيد، (شيخ مفيد : مانند اي از محققان و برجستگان تاريخ كالم، فقه و تفسير شيعه، عده 
مرتضي  ، سيد)70 -  69، )ج(ق 1413؛ مفيد، 114، )ب( ق1413؛ مفيد، 67): الف( ق1413

: 2ق، 1410مرتضي،  ؛ سيد176و175: ق1250مرتضي،  ؛ سيد282: 1ق، 1405مرتضي،  سيد(
 بر اين باورند... و) 192: 1375طوسي،  ؛ 252و245: 1، 1382طوسي،  (طوسي   شيخ ، )41و26
ها دارد، بالفعل است، اما  جا كه ارتباط با هدايت انسان تا آن Dآگاهي از غيب انبيا و ائمه: كه

ها  كه برخي از اين باشد، به طوري  ها به موضوعات خارجي و رويدادهاي آن، محدود مي علمِ آن
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لو در از تمام حوادث و موضوعات خارجي، غ Dبر اين باورند كه اعتقاد به آگاهي انبيا و ائمه
دليل اين ديدگاه بر محدود بودن آگاهي از ). 211: 1، 1369شهرآشوب،  ابن(حقّ آنان است 

، روايات داّل بر اختصاص بعضي علوم )34: لقمان(آيات قرآن كريم : Dغيب پيامبران و ائمه
 D، روايات تفاضل انبيا و ائمه)111: 2ق، 1404، صفار؛ 290: 1ق، 1403صدوق، (به خداوند 

و احاديث ) 3و2، ح275: 1، 1365؛ كليني، 2و1، ح479: 2ق، 1404، صفار(تب علم در مرا
  . است) 2و1، ح255: 1، 1365كليني، (اخفاي بعضي علوم از خلق 

  Dمشروط بودن علم غيبِ پيامبران و ائمه: نظر سوم

، )190ـ188: ق1408الغطا،  كاشف(الغطا  كاشف آل  قائالن اين قول، مانند محمدحسين
 Dاست، اما علم انبيا و ائمه» لوح محفوظ«د علم خداوند به تمام حقايق در ارتباط با معتقدن
در اين مرحله، شخص عالم از . باشد مي» لوح محو و اثبات«حقايق عالم، در ارتباط با  هبه هم

علل حوادث آگاه است، اما ممكن است تمام شرايط و موانع آن نزد او روشن نباشد، و لذا 
و اين همان چيزي . تواند طور قطع از وقوع حوادث خبر دهد، اما به طور مشروط مي تواند به نمي

، 1371مكارم، (تعبير شده است » لوح محو و اثبات«كه در لسان آيات و روايات، از آن به  است 
نبود، از حوادث » الكتاب ام« هكه اگر آي است  Dدليل اين نظر، رواياتي از ائمه). 253 ـ 252: 7

  ). 512: 2ق، 1417حويزي، (دادند  و آينده خبر مي گذشته
  Dآگاهي از غيب به اراده و خواست انبيا و ائمه: نظر چهارم

) 161: 2ق، 1425لواساني، (اند  مشهور شيعه دانسته هديدگاه چهارم، كه برخي آن را نظري
؛ 520: ق1423عاملي، (حر عاملي  شيخ : اي از محدثان، اصوليون و مفسران، مانند نظر عده
سبحاني، (و جعفر سبحاني ) 17: تا رشتي، بي(اهللا رشتي  حبيب ، ميرزا)419: 1ق، 1418عاملي، 
را از امور غيبي، به اراده و خواست آنان  Dكه آگاهي معصومان  است) 167و 115: 10، 1382

توانند  امور آگاهند و به تأييد الهي مي هبه هم» اجماالً«ها  زند؛ بدين معنا كه آن پيوند مي
ناگفته . ديوارهاي زمان و مكان را هرگاه اراده كنند، درنوردند و از گذشته و آينده آگاهي يابند

خورده با حكمت است و چه  كه اين خواستن و دانستن، وابسته به وجود مصلحت و گره پيداست 
ز ديگران جدا بسا پيامبر يا امام نخواهد و در نتيجه نداند، اما همواره آنچه حجت پروردگار را ا

نشاند، اين است كه اگر او بخواهد از چيزي آگاه  سازد و او را در جايگاهي برتر از همه مي مي
ها دست دهد، از اسرار غيبي باخبر شود، و در  بر آن» بسط«تواند و به اصطالح حالت  شود، مي

موقتاً پنهان  حاصل گردد، اين امور» قبض«كه اين اراده گرفته شود و به اصطالح حالت   حالي
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به اراده و خواست خودشان و  Dدليل قائالن اين قول، روايات دالّ بر آگاهي ائمه. شود مي
  ).257 ـ 256: 1، 1365كليني، (روايات قبض و بسط است 

  Dآگاهي بالفعل از غيبِ پيامبران و ائمه: نظر پنجم

خراساني   ، آخوند)67: ق1413صدوق، (نوبختيان : بسياري از انديشمندان و محققان، مانند
، عالمه طباطبايي )13ـ12: تا مظفر، بي(، محمدحسين مظفر )279: ق1414خراساني،  (
از علم غيب ) 159: 6، 1379آملي،  جوادي(آملي  و جوادي ) 247 ـ 243: 2، 1380طباطبايي، (

الهي  هدكنند و بر اين باورند كه بندگان برگزي داري مي جانب Dفعلي و مطلق پيامبران و ائمه
امور مربوط به حال، گذشته و آينده آگاهند و چيزي از رويدادهاي جهان بر آنان  ههمواره از هم
عموم كميت : محقق الري اين ديدگاه را نظر مشهور علما دانسته و گفته است. ماند پوشيده نمي

تمامي  و فعلي بودن كيفيت آن، نظر ظاهر مشهور علما، بلكه اعتقادD علم پيامبر و ائمه
  ). 7: 1364الري، (دانشمندان و علماي اماميه است 

، بدين معنا كه علم باطنيِ فطريِ لدنّيِ موهوبي از Dمراد از علم حضوري انبيا و ائمه
الواسطه يا بالواسطه و يا با هر اسبابي، به انبيا و  جانب خداوند عالم است، با الهام و وحي مع

كه مشترك بين تمام افراد   علم نه علم ظاهري كسبي استو اين . ها اختصاص دارد اوصياي آن
كه از خصايص ذات   و نه از علم به نحو علّيت و معلوليت) 3 ـ 2: 1364الري، (بشر است 

الوجود است، كه احدي از ممكنات قطعاً در آن با او شركت ندارند، بلكه مراد از علم  واجب
او فعالً؛ در مقابل، انكشاف شأني بر او با قوه  انكشاف معلومات است نزد Dحضوري انبيا و ائمه

علم خدا، عين ذات اوست و ). 255: بقره(» ال يحيطون بشيء من علمه اال بما شاء«: و اراده است
به آن نتوان احاطه رسانيد؛ پس مورد احاطه به معلومات است و استثنا فرموده هر مقداري كه 

احاطه دهد و استثنا قطعاً تحقق يافته است، و  خويش بخواهد و برگزيدگانش از معلومات خود
ها علم دهد و  خداوند قادر است هر مقداري بخواهد، به پيغمبر يا امام از معلومات خود، به آن

؛ 236: 2، 1380طباطبايي، (امور تواناست  هچيز آگاه كند و او بر هم ها را به همه قادر است آن
  ).3: 1364الري، 

ترين  ، اين ديدگاه داراي قويDقلمرو علم غيب انبيا و ائمه هگان هاي پنج از بين ديدگاه
 هكه شأن نزولش دربار) 33: احزاب(تطهير  هها از آيات قرآن كريم است؛ مانند آي ادله و حجت

كند، نه  است و بر رفع رجس اعم از پليدي و قذارت ظاهري و باطني داللت مي Dبيت اهل
شريفه بايد به  هر از جهل و ناداني است؛ پس به موجب آيو هيچ رجس باطنيِ باالت... دفع آن
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سازش ندارد و خالف مدلول مطابقي آيه است، زيرا » تطهير« هچيزي جاهل نباشند، وگرنه با آي
). 233 ـ 232: 2، 1380طباطبايي، (جهل بودن، با عموم ذهاب رجس و كبراي كلي منافات دارد 

ها و برگزيدن و  و تطهير آن» بيت اهل«بردن رجس از شريفه كه ناظر بر عمومِ  هبنابراين، آي
هاي جهل و سهو  هاي ظاهري و باطني و شوائب كدر و ظلمات و تاريكي اصطفاي از جميع نقص

علم « هو از آي). 12: 1364الري، (و فعليت آن داللت دارد  Dاست، بر عمومي بودن علم ائمه
باشند  مي Dكه بر حسب روايات، ائمه شود كه جماعتي ـ استفاده مي) 40: نمل(» الكتاب

مصدر است و در علم اصول » علم«ـ عالمِ به كل كتابند، زيرا از سويي ) 257: 1، 1365كليني، (
» الف و الم«و از سوي ديگر، مفرد محلي به . كه مصدر مضاف مفيد عموم است  فقه بيان شده

بر عموم » الكتاب علم «دو جهت پس از ). 166: ق1416شهيد ثاني، (نيز بر عموم داللت دارد 
و . كه عالم به كل كتاب باشد، آگاهي به اسرار غيب فعلي خواهد داشت  و كسي. داللت دارد

دار  ، روايات خزانه)31 ـ 30: 2ق، 1378صدوق، (حديث ثقلين : مانند Dروايات ائمه معصومين
، احاديث اسم )127: ق1404صفار، (، روايات علم ماكان و مايكون )193: 1، 1365كليني، (علم 

، احاديث لوح )221: 1، 1365كليني، (، روايات كانون علم )230: 1، 1365كليني، (اعظم 
مقتضي و عدم  هلطف، قاعد هقاعد: و براهين عقلي مانند) 244: 26ق، 1404مجلسي، (محفوظ 

آگاهي  كه با صراحت و وضوح بر  است) 161ـ 156: 1، تا گيالني، بي(افضليت  همانع و قاعد
  . كنند داللت مي Dبالفعل از غيب پيامبران و ائمه

  علم غيبِ اوليا در عهدين و قرآن
سنت، به  هايي از اهل باورِ هر سه اديان، يهود، مسيح و اسالم، غير از بعضي علما و فرقه

كه انسان بر اثر طهارت  اعتقاد پيروان عهد قديم، اين است . امكان آگاهي اوليا از غيب است
الهام و  هشود و به وسيل گيرد و ناخودآگاه از الهام پر مي ، تحت نفوذ الهي قرار مينفس
دهند  گردند و از امور نامحسوس آن گزارش مي از امور غيبي آگاه مي» بت قول«مندي از  بهره

بت : چنين توصيف شده است» بت قول«اي از تلمود در كتاب گنجينه). 44ـ43: 1384پيترز، (
  ها، مخصوصاً از هنگامي اي است فوق طبيعي براي ابالغ اراده و فرمان الهي به انسانقول، طريقه

پس از فوت، حجي، زكريا و مالكي، كه . اندكه يهوديان از داشتن نبي و پيامبر محروم شده
، »بت قول«معهذا، ايشان با . القدس، از ملت اسرائيل دور شد آخرين پيامبران يهود بودند، روح

المثل يوحان  في). 67: 1382كهن، (داشتند هايي از جانب خداوند دريافت مي و فرماناطالعات 
كه براي جنگ  جواناني : گفتكاهن اعظم، از درون قدس االقدس يك بت قول شنيد كه مي
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خواست اعالم كند كه سليمان مي  اند و يا هنگامياند، پيروز شده عليه دشمنان به انطاكيه رفته
يك است، بت قول اعالم  هاست، كدام كردند، فرزند آن كه دو زن ادعا مي  طفلي كه مادر واقعي

  ).27: 3اول پادشاهان، (اين زن، مادر اوست : داشت
القدس، تولد تازه يا تولد  روح هبه وسيل jداران واقعي و پيروان مسيح در مسيحيت، ايمان

انجيل يوحنا،  (شوند  نهاني و غيبي مي كنند و به اين وسيله، بينا و شنوا از امور روحاني پيدا مي
كه  القدس است  به نزول روح). 22ـ11: 20، انجيل يوحنا، 5ـ4: 3؛ نامه به تيتس، 8ـ3: 3

شد  ايشان القا و افاده مي مصنفان كتب عهد جديد، الهامي از حقايق روحانيه و حوادث آينده به
در كتاب دوم . ايق مقرّره تأليف كردندالقدس حوادث معروفه را با حق الهامات روح هو به وسيل

دوم (» اندالقدس مجذوب شده، سخن گفته مردان از جانب خدا به روح«:  پطرس آمده است
  ).12: 1پطرس، 

دو  هعلم و عمل به منزل. و بر اساس مكتب اسالم، علم غيبِ اوليا حاصل علم و عمل است
كه  كنند؛ پروازي  پايان پرواز مي عوالم بيپيروي اين دو بال از  هبال نفس ناطقند كه به انداز

الهام به اوليا، طريقي از اشراق  هآموز. الهام است هنشئت شهادت داخل به عالم غيب به وسيل
اند، اما در پرتو  دهد كه پيامبر نبوده قرآن، روايات و تاريخ، اوليايي را نشان مي. معرفت است

  .شوند نند و آگاه از غيب ميك تكاپوي معنوي، الهام رحماني را دريافت مي
بهترين شاهد بر علم غيب اوليا در كتاب مقدس و قرآن، آگاهي از امور غيبي حضرت مريم 

در . دهد آيد و او را از صاحب فرزند شدنش بدون شوهر خبر مي كه فرشته وحي بر او مي  است
قوت حضرت اعال بر القدس بر تو خواهد آمد و  روح«: كه فرشته به مريم گفت  كتاب مقدس آمده

: 1لوقا،  (» از اين جهت، آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. تو سايه خواهد افكند
  ). 35ـ30

! مريم اى«: گفتند فرشتگان را كه هنگامى: كند انگيز او را چنين نقل مي قرآن داستان حيرت
 مسيح، عيسى« نامش كه دهد مى بشارت خودش طرف از]  باعظمتى وجود[ اى كلمه به را تو خداوند

 مقرّبان از و بود خواهد شخصيت ديگر، صاحب جهان و جهان اين در كه حالى  در است، »مريم پسر
 از و گفت خواهد سخن) شدن سال ميان و( كهولت حالت در و مردم، در گاهواره با و. است) الهى(

 كه  حالى باشد، در من براى فرزندى است ممكن چگونه! پروردگارا«: گفت) مريم(، »است شايستگان
 كه هنگامى! آفريند مى بخواهد، را هرچه گونه خداوند، اين«: فرمود» !است؟ نگرفته تماس من با انسانى
 نيز آن» !باش موجود«: گويد مى آن به ، فقط)صادر كند را آن هستى فرمان و( دارد مقرّر را چيزى

  ). 47 ـ 45: عمران آل(شود  مى موجود فوراً
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   نتيجه
علم  هبر اساس منابع عهدين و قرآن، گرچه در نگرش صفات الهي تفاوتي وجود دارد، دربار 

كه علم غيب خداوند، ذاتي و مطلق و بدون وابسته به  ها هماهنگي است  نامتناهي الهي بين آن
  . باشد و آن مانند علم به آشكار، از صفات ذاتي اوست قيد كم و كيف مي

القدس بوده و از غيب اطالع داشتند و در بسياري اوقات،  داراي روح اما پيامبران در عهدين 
: كه  عيسي مسيح است هكردند؛ فقط اختالف دربارامورات آينده را بدون تميز زمان مشاهده مي
پر شدن روح خدا از غيب  هالهي است كه به وسيل هآيا او بنده و پيامبري همانند پيامبران گذشت

كه او موجودي همانند خداست كه به شكل انسان درآمده و آگاهي از  يا اينكند و اطالع پيدا مي
 ههمانند علم غيب الهي خواهد بود؟ اما علم غيبِ انبيا بر اساس مكتب اسالم دربار  غيب او هم

هاي  موضوعات خارجي مورد نزاع بوده و داراي دو ديدگاه متفاوت است؛ برخي اشخاص و فرقه
ائلند كه غيب را جز خداي متعال، افراد ديگري ولو نبي مرسل اهل تسنن مثل وهابيت ق

كنند؛ در  داند و معتقدان آن را بر غير خداوند، با داليل واهي به كفر و شرك متهم مي نمي
اند  مشهوري از اهل تسنن معتقدند، انبيا با تعاليم الهي عالمِ به غيب بوده همقابل، شيعيان و عد

  . هاست اهي آنو فقط اختالف در وسعت آگ
علم غيبِ اوليا، باورِ هر سه اديان، يهود، مسيح و اسالم غير از بعضي علما و  هاما دربار

الهام و  هكه در يهوديت به وسيل سنت، به امكان آگاهي اوليا از غيب است  هايي از اهل فرقه
م به و بر اساس مكتب اسال» القدس روح« ه، در مسيحيت به وسيل»بت قول«مندي از  بهره
پيروي اين  هدو بال نفسِ ناطقند كه به انداز هاست كه علم و عمل به منزل» علم و عمل« هوسيل

 هكه نشئت شهادت داخل به عالم غيب به وسيل  كنند؛ پروازي پايان پرواز مي دو بال از عوالم بي
  . الهام است
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  . ، بيروت، دارالفكرالفتاوي الحديثيه، )تابي(الدين،  حجر هيتمي، احمد شهاب بنا .6
  . ،  قم، دارالبيد للنشرمتشابه القرآن و مختلفه، )ق1369(شهرآشوب، محمد،  ابن .7
 . نا جا، بي، بيالتحرير و التنوير، )تابي(عاشور، محمد،  ابن .8
  . محمد سعودية  االمام سعودية، جامعة  ،مجموعة المؤلفات، )تا بي(عبدالوهاب، محمد،  ابن .9

، سعودية، وزارة الشؤن االسالميه و االوقاف و الدعوة اصول االيمان، )ق1420( ،ـــــــــــــــــــ .10
 و االرشاد

جا،  ، بيجهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية، )ق1416(الدين،  قيصر افغاني، ابوعبداهللا شمس ابن .11
  . دارالسميعي

  . ، بيروت، دارالفكر و دارالصادلسان العرب، )ق1415(منظور، محمد،  ابن .12
  .  ، قم، مؤسسة نشر اسالميكفاية االصول، )ق1414(آخوند خراساني، محمدكاظم،  .13
اردستاني، قم، مركز مطالعات و  ، عبدالرحيم سليمانيفلسفه در مسيحيت، )1380(استيد، كريستوفر،  .14

  . تحقيقات اديان مذاهب
  . ، قم، مركز الغديرالغدير، )ق1416(دالحسين، اميني، عب .15
 .  ، قم، دفتر نشر اسالميفرائد األصول، )تا بي(انصاري، مرتضي،  .16
 . ، بيروت، دار احياء الترات العربيصحيح بخاري، )ق1422(بخاري، محمد،  .17
 . ،  ابراهيم سلطاني و احمد نراقي، تهران، صراطكالم فلسفي، )1374(پايك، نلسون،  .18
، حسين توفيقي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات يهوديت و مسيحيت و اسالم، )1384(اف ئي، پيترز،  .19

 . اديان و مذاهب
 . ، قم، اسراءپيامبران در قرآن هسير، )1379(آملي، عبداهللا،  جوادي .20
  . ، قم، مؤسسه نشر اسالمينوراالفهام، )ق1425(لواساني، محمد،  حسيني .21
 . ، بيروت، دار احياء التراث العربيالغيب مفاتيح، )ق1418(رازي، فخرالدين،  .22
  . ، بيروت، دارالشاميهمفردات الفاظ القرآن، )ق1412(راغب اصفهاني، حسين،  .23
  . البيت ، قم، مؤسسه آلبدائع االفكار، )تا بي(اهللا،  رشتي، حبيب .24
، ريعةتفسير المنير في العقيدة و الش، )ق1418(زحيلي، وهبة بن مصطفي، زحيلي و رهبة بن مصطفي،  .25

  . بيروت، دارالفكر
  . jامام صادق ه، قم، مؤسسمنشور جاويد، )1382(سبحاني، جعفر،  .26
  . 45، مجلة الحقايق، شعلم الغيبسليم كيالني، عبدالقادر،  .27
  . ، قاهره، قباالوحي و االنسان، )تا بي(سيدجليند، محمد،  .28
  . ، قم، فروشگاهم و مسيحيتدرآمدي بر الهيات تطبيقي اسال، )1382(اردستاني، عبدالرحيم،  سليماني .29
  . نجفي اهللا مرعشي آية خانه ، قم، كتابالدر المنثور في تفسير المأثور، )ق1404(الدين،  سيوطي، جالل .30
  . ، بيروت، دارالشروقفي ظالل القرآن، )ق1412(شاذلي، سيد بن قطب،  .31
  .، قم، دارالقرآن الكريمرسائل الشريف المرتضي، )ق1405(مرتضي، علي،   شريف .32



 

 

67 

آن
 قر

ن و
هدي

ه ع
دگا

 دي
ب از

 غي
علم

ره 
ست
گ

  

  .، قم، انتشارات الشريف المرتضيتنزيه االنبيا، )ق1250(ــــــــــــــــــ،  .33
  . j، تهران، مؤسسة الصادقالشافي في االمامة، )ق1410(ــــــــــــــــــ،  .34
  . كثير ، دمشق، دار ابنفتح القدير، )ق1414(شوكاني، محمد،  .35
  . لمحالتي، قم، مكتبة افوائد الطوسيه، )ق1423(حر عاملي، محمد،  شيخ .36
، قم، مؤسسة معارف اسالمي امام فصول المهمة في اصول األئمة، )ق1418(ـــــــــ، ــــــــــ .37

  . jرضا
  . مدرسين ه، قم، جامعخصال، )ق1403(شيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه،  .38
  . ، قم، المحبينالشافي تلخيص ، )1382(شيخ طوسي، محمد،  .39
  . ستون جامع چهل هخان ، تهران، كتابد الهادي الي طريق الرشاداالقتصا، )1375(ــــــــــــــــ،  .40
  . ، قم، المؤتمر العالمي للشيخ مفيدالمقاالت اوائل ، )ق1413(مفيد، محمد بن نعمان،   شيخ .41
  . ، قم، المؤتمر العالمي للشيخ مفيدالفصول المختاره، )ق1413( ،ــــــــــــــــــــــ .42
  . ، قم، المؤتمر العالمي للشيخ مفيدالمسائل العكبريه، )ق1413( ،ــــــــــــــــــــــ .43
  . ، خراسان، دفتر تبليغات اسالميتمهيد االصول، )ق1416(الدين،  شهيدثاني، زين .44
  . آيةاهللا مرعشي هخان ، قم، كتاببصائر الدرجات، )ق1404(صفار، محمد،  .45
  . دفتر انتشارات اسالمي، قم، الميزان في تفسير القرآن، )ق1417(طباطبايي، سيدمحمدحسين،  .46
  . ، قم، بوستان كتاب»علم امام« ه، رسالمجموعه رسائل، )1380(ـــ، ــــــــــــــــــــ .47
  . ، بيروت، دارالمعرفهجامع البيان في تفسير القرآن، )ق1412(جعفر محمد،  طبري، ابي .48
  . ، قم، اسماعلياننورالثقلين، )ق1417(حويزي، عبدربه،  عروسي .49
  . ، بيروت، دار احياء التراث العربيعمدة القاري في شرح صحيح البخاري، )تا بي(ن، عيني، بدرالدي .50
  . ، ايران، دارالهجرهمصباح المنير، )ق1405(فيومي، احمد،  .51
  . ، تهران، ناصرخسروالجامع الحكام القرآن، )1364(قرطبي، محمد،  .52
  . المطبعة السلفيه، قاهره، الصراع بين االسالم و الوثنية، )ق1356(قميصي، عبداهللا،  .53
  . ، بيروت، داراالضواءجنة المأوي، )ق1408(الغطا، محمدحسين،  كاشف .54
  . ، تهران، دارالكتب االسالميهاصول كافي، )1365(كليني، محمد بن يعقوب،  .55
  . ، اميرفريدون گرگاني، تهران، اساطيراي از تلمود گنجينه، )1382(كهن، ابراهام،  .56
  . ، قم، دارالنشر اسالميعلي هامش علم االئمهالفيه ، )تا بي(گيالني، محمد،  .57
  . ، بابل، كتابسراي بابلمباني مسيحيت، )1366(مبشر، اسداهللا،  .58
  . نا جا، بي ، بيتاريخ اديان و مذاهب جهان، )تا بي(مبلغي آبادان، عبداهللا،  .59
  . ، بيروت، الوفاءبحاراالنوار، )ق1404(باقر،  مجلسي، محمد .60
  . ، بيروت، دارالكتب العلميةالغيب بين الوحي و العقل عالم، )ق1424(مراد، يحيي،  .61
  . نا جا، بي ، بيعلم االمام، )تا بي(مظفر، محمدحسين،  .62
  . ، قم، مطبوعات هدفپيام قرآن، )1371(مكارم شيرازي، ناصر،  .63
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  . ، حسين توفيقي، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبكالم مسيحي، )1377(ميشل، توماس،  .64
  . جا، نمايشگاه و نشر كتاب ، بيمعارف سلمانيه، )1364(ري، سيدعبدالحسين، ال نجفي .65
  . ، سعودية، وزارة الشؤون االسالميةاصول االيمان في ضوء الكتاب و السنة، )ق1421(نخبة العلما،  .66
 .، بيروت، دارالكتبالقرآن معني   اللبيد لكشف، )ق1417(نووي، محمد،  .67

 
 


