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چکیده

یکی از مباحث مهم فلسـ ه و م م اسـ می ،مبحث علم الهی اســت
علم از ص ـ ات تاتی اداوند اســت مه همه م لومها را به طور مطلق،
و بدون هیچ قید و شرطی دربرمیگیرد آیات پرشماری نیز در قرآن
مریم با علم اداوند و گستره و اصوصیات آن ارتباط دارند از آن
جمله آیاتی است مه علم اداوند را بر حصول شرط یا پدیدار شدن
حالتی متوقف میمند

 -5استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اص هان

Msr088@gmail.com
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بنابراین م سِّر قرآن ،به پیروی از اصول و مبانی اعتقادی باید از ظاهر
این آیات بگذرد و بر پایه سـازومارهای ت سیری ،م انی سازگاری با
اصول اعتقادی برای این دست آیات بیابد
متکلِّمـان و م ســـران شـــی ـه امامی بر پایه ادله عقلی و نقلی در این
حوزه ،دیــدگــاه هــا و وآراخ اویر را بیــان می مننــد در این میــان،
شـصصـیت شـیخ طوسی بسیار قابو توجه است شیخ طوسی ،زعیم و
مرجع دینی شـی ه ،بزر

فقیه ،متکلِّم و م سـر قرآن است وی را به

حق میتوان از سـرآمدان عرصـه م م و ت سـیر دانست شیخ طوسی
در ت ســـیر گرانســـنی التبیان به گونهای آیات مرتبط با علم الهی را
ت سـیر نموده اسـت مه با اصـول و مبانی م می سازگار آمده است
وی در ت ســیر این دســت آیات ،وجوهی را بیان میمند مه در چهار
عنوان قابو بررســی اســت از میان این وجوه ،ت ســیر حصــول علم به
تحقق م لوم رجحان دارد توجه به ســازومارهای شــیخ طوســی در
ت سـیر این آیات میتواند در ت سیر قرآن مریم ،به ویژه آیاتی مه به
ظاهر اویر با اصول و مبانی م می ناسازگار است ،راهگشای همه
پژوهشگران عرصه ت سیر قرآن مریم باشد
واژههاي كلیدي :شــیخ طوســی ،علم الهی ،علم حادث ،ت ســیر
آیات علم حادث
 .1مقدمه
یکی از مهمترین و محوریترین موضـــوعـاتی مـه قرآن مریم بدان پردااته اســـت
ص ات اداوند است و از این رو ،یکی از گستردهترین مباحث م می در فرقههای اس می
نیز تبیین و توضــیص صــ ات الهی اســت متکلِّمان صــ ات اداوند را به اعتبارهای مصتل ی
بصر نمودهاند مه در این میان صــ ات تات از اهمیت بیشــتری براوردارند آن دســته از
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ویژگیهای اداوند مه هیچگاه از او سـلب نمیشـوند و قطع نرر از هر آنچه جز اداست،
همواره به تات الهی نسبت داده میشود ص ات تاتی اداوند نام دارند
ثقـ االســـ م ملینی (م 380ق ) در ت ریف صـــ ـات تات ضـــابطهای این چنین ارائه
می دهد مه هر ویزگی مه به اداوند نسـبت داده شـود و ضد یا نقیآ آن به اداوند نسبت
داده نشود ،ص ت تاتی است (ملینی ،5308 ،ج ،5ص)555
به هنگام طرح و بحث از ص ات تاتی ،علم در جایگاه نصستین قرار میگیرد متکلمان
مســـلمـان ،بلکـه عموم اداباوران ،علم الهی را فراگیر ،مطلق ،ازلی و ابدی میدانند عنوان
"علم الهی" ،جامع همه مباحثی اســت مه درباره دانر اداوند طرح میشــود از آن جمله
است :ارتباط علم اداوند و زمان ،نسبت علم الهی و ااتیار آدمی ،علم اداوند و تات وی،
قدیم یا حدوث علم الهی
حدوث و قدَم دو اصط ح فلس ی ـــ م می است مه گاه به تات و گاه به زمان نسبت
داده میشــود حدوث تاتی بدان م ناســت مه چیزی در وجود اویر "پدیده" باشــد ،پ
از نیسـتی به هستی آمده باشد و حدوث زمانی آن است مه چیزی در زمان ااصی "پدید"
آمده باشـــد و پ

از نیســـتی ،هســـتی یافته باشـــد و البته هر حادث زمانی ،حادث تاتی نیز

اواهـد بود اواجه نصـــیرالدین طوســـی (م 078ق ) در ت ریف قدیم و مقابو آن ،حادث
مینویسـد :اگر پیشـتر از یه هسـتی یر آن یا نیسـتی نباشـد ،آن هستی قدیم است ،وگرنه
حادث است (5طوسی ،5187 ،ص )551
منرور از اصـط ح "علمِ حادث" ،علمی است مه ازلی نیست و در زمان ااصی و در
پیِ رویدادی پدید آمده اسـت ،علمی مه پ

از م لوم حادث پدید آمده است و بدان ت لق

گرفته اســت در متب م می در برابر علم حادث ،اصــط ح "علم قدیم" یا "علم ســابق"
قرار میگیرد  8علم ســـابق (قدیم) الهی  ،علم ازلی اســـت مه پیر از م لوم بوده اســـت و
پیروی م لومِ حادث نیست

" -5و الوجود إن ااذ یر مسبوق بالغیر أو بال دم ،فقدیم و الِّا فحادث"
 -8به عنوان نمونه ر ک( :جرجانی ،5153 ،ج ،5ص 38و م صدرا ،5308 ،ج ،5ص)513
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آیات علم حادث ،آیاتی از قرآن مریم اســت مه به ظاهر ابتدایی اویر علم اداوند
را علمی حادث تصـــویر میمند مه در پی رویدادهایی پدید میآید این آیات و م اد آنها
را پ

از این بررسی اواهیم مرد
پرسوجو از آیات علم حادث ،سابقهای دیرینه دارد چنانکه محمد قرطبی (م 075ق )

نقو میمند امام علی

علیهالس

م در ت سیر آیه "وَ مَا جَ َلْنَا الْقبْلَ َ الَّتی مُنْتَ عَلَیْهَا إِلَّا لنَ ْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ

الرَّسـُولَ" ( 5بقره )513 :فرموده اسـت "لنَ لَمَ" (تا بدانیم) به م انی "لنَری" است این نقو بر
آن داللـت دارد مه تاریصچه توجه به آیات علم حادث و گذر از ظاهر بدوی آن به صـــدر
اس م و زمانه صحابه پیامبر امرم بازمیگردد (قرطبی ،5301 ،ج ،8ص)510
همچنین از نصســـتین آثاری مه به آیات علم حادث توجه داشـــته اســـت ،متا م از
القرآن ابوعبیده م مَّر تیمی (م 883ق ) اســـت وی وا ه "فَلَیَ ْلَمَنَّ" (پ

بیگمان بداند) را

در آیه "وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ منْ قَبْلهِمْ فَلَیَ ْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صــَدَقُوا وَ لَیَ ْلَمَنَّ الْکَاتبِینَ" (عنکبوت:
 )3را م از میداند و به م نای "فَلَیَمیزَنَّ" (پ

بیگمان جدا میمند) میشـــمرد (ابوعبیده،

 ،5305ج ،8ص)553
عموم م سـران و متکلمان مسـلمان در ت سیر این دست آیات و در مبحث علم الهی بر
این م نا تامید نمودهاند مه نمیتوان علم الهی را حادث و مت دد دانســت را ب اصــ هانی
(م 188ق ) در ت سـیر آیه  513سوره بقره مینویسد :این بصر از آیه (مگر آنکه بدانیم) بر
آن داللـت میمنـد مـه برای اداوند علم حاصـــو میشـــود ،در حالیکه بیگمان اداوند
همواره بـه گـذشـــته و آینده دانا اســـت و اگر چنین گونه ســـصنی در قرآن نبود ،ما چنین
جسـارتی نمیمردیم مه این چنین درباره اداوند سـصن گوییم ( 8را ب اص هانی،5333 ،
ج  ،5ص )338
از میان همه فرقهها و عالمان تنها و تنها به هشـام بنالحکم (م 573ق ) نسبت داده شده
مه به استناد آیات علم حادث ،بر این باور بوده مه اداوند تنها پ

از پیدایر چیزها بدانها

" - 5و قبلهای مه تو بر آن هستی قرارش نداده ایم مگر برای آنکه مسی را مه از پیامبر پیروی مند از آن م
پیشین اویر بازمی گردد بدانیم"
" - 8إال لن لم ،وتله یقتضی است ادة علم وقد علم أن اهلل ت الى لم یزل عالماً بما مان ،وبما یکون"

مه به

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،13پیاپی04 31

علم پیدا میمند این نســبت ،در متب ت ســیر و م م اهو تســنن ان کاس گســتردهای یافته
است نصستین منبع موجود برای این انتسا  ،سصن ابوالحسن اش ری (م 381ق ) است
وی مینویســد :هشــام بنالحکم و شــیطان طاق و بســیاری از روافآ بر این باورند مه
اـداونـد پ

از آنکـه چیزهـا را تقـدیر نمود و آفرینر آنهـا را اراده مرد ،بـدانها علم پیدا

میمند ( 5ابوالحسن اش ری ،5180 ،ج ،5ص)10
هشــام بنالحکم از برترین یاران امام صــادق و امام ماظم و از نصســتین متکلِّمان شــی ه
اســت ابوالحســن اشــ ری ،در این بیان ،به ناســزا ،محمد بنن مان م روف به مومن طاق را
"شیطان طاق" و شی یان را نیز روافآ مینامد این گونه سصن گ تن ،بر مینهورزی گوینده
آن داللت دارد و البته چنین نسـبتهایی به هیچ روی اعتبار ندارد بسـیاری از عالمان شی ه،
از جمله سید مرتضی ،به دفاع از هشام بنالحکم برااستهاند

8

بهترین دلیو بر عدم اعتبار این گونه نســبتها ،ســصنان صــریص متکلمان شــی ه در با
علم الهی اسـت شـیخ طوسی ،همچون دیگر م سران و متکلمان شی ه ،م نای ظاهری آیات
علم حـادث را نمیپذیرد نمیتوان گ ت مه اداوند ما را میآزماید تا م اهدان را بداند و
بشناسد ،زیرا این گ ته بدان م ناست مه علم اداوند پ

از آزمایر و مردار آدمیان پدید

می آیـد و اگر صـــ ـت علم در تات اداوند پدیدار شـــود ،تات اداوند محو حوادث و
پدیدهها اواهد بود و محو حادث ،نیازمند و حادث است
شـیخ طوسـی مینویسـد" :روا نیسـت مه مراد اداوند این باشد مه "تا بدانیم ،پ

از

آنکه دانا نبودیم" زیرا ادا از ازل به همه چیزها داناســـت و اگر دانایی او نوبهنو شـــود ،به
علمی حادث (زمانمند ،پدیداری) نیازمند شـود همان گونه مه ما انسانها بدان نیازمندیم"

3

(طوسی ،5153 ،ج ،3ص )830

 " -5وقال شیطان الطاق ومثیر من الورافآ ان اهلل عالم فی ن سه لی

ب اهو ولکنه انما ی لم االشیاخ اتا قدرها وارادها"

 - 8برای نمونه ر ک( :سید مرتضی ،5158 ،ج ،5ص )01دو مقاله در نقد و بررسی نسبتهای ناروا به هشام انتشار یافته
است( :ترابی ،5371 ،صص 00-10و الدوای ،5138 ،صص)581-588
 " - 3الی وز ان یکون المراد حتى ن لم ب د ان لم نکن عالمین ،النه ت الى عالم فی مالم یزل باالشیاخ ملها ،ولو ت دد
مونه عالما الحتاج إلى علم محدث مالواحد منِّا"
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در این مقاله و در بررسـی آیات حادث و وجوه ت سـیری آنها ،دیدگاه شیخ طوسی را
محور قرار دادهایم ابوج ر ،محمد بنحسـن طوسـی ،به سـال  301ق در طوس متولد شده
است
وی پ

از شـیخ م ید و سـید مرتضـی و در سن  15سالگی زعامت دینی شی یان را بر

عهـده میگیرد شـــصصـــیت علمی شـــیخ ،به ویژه در حوزه م م ،تا آن ا برتر و واالتر از
م اصرانر بود مه الی ه عباسی آن زمان ،القائم بامراهلل مرسی م م را به ایشان واگذاشت
شـیخ طوسـی فقیه ،محدث و متکلِّم برجسـتهای اسـت مه در ت سیر اویر ،گذشته از نقوِ
مم شــمارِ روایات موثور ،با تکیه بر عقو و توجه به علوم مصتلف به ارزیابى آرات ت ســیرت
گذشــتگان و م اصــران اود پردااته و ت ســیری جامع انواع علوم و فنون مت لق به ت ســـیر
قرآن ،همچون صرف و نحو و اشتقاق و م انى و بیان و حدیث و فقه و م م و تاریخ فراهم
آورده است شیخ طوسی در محرم سال  108ق از دنیا برفت
 .2بیان مسأله
متکلِّمـان مســـلمـان بر این باورند مه اداوند به همه چیز به تات اود ،و البته به همه
پدیدهها پیر از آنکه به وجود آیند و پ

از آن ،داناســـت و هیچ چیز بر او پنهان نیســـت

شــیخ طوســی دراینباره مینویســد :آیه "وَ هُوَ بِکُوِّ شـَیْخٍ عَلیمٌ" (ان ام )585 :عمومیت دارد
زیرا اداوند همه چیزها پدیدهها و ناپدیدهها ،هسـتها و نیستها ،را میداند و هیچ چیز بر
او پنهان نیست ( 5طوسی ،5153 ،ج ،1ص)888
ادا همه چیز را به ت صــیو میداند و به جزئیات امور نیز آگاه اســت ،چنانکه شــیخ در
ت ســیر آیه "اَحْصــى مُوَّ ش ـَیْخٍ عَدَداً" (جنِّ )80 :مینویســد :ادا همه چیز را جداجدا داند،
مانند مسی مه چیزها را بشمارد تا آن را جداجدا بداند ( 8طوسی ،5153 ،ج ،58ص)513

" -5و قوله وَ هُوَ بِکُوِّ شَیْ خٍ عَلیمٌ عام ،الن اللَّه ت الى ی لم األشیاخ ملها قدیمها و محدثها ،موجودها و م دومها ،ال تص ى
علیه اافی "
" -8م ناه انه ی لم األشیاخ م صل بمنزل من یحصیها لی لمها مذله"
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علم  ،مانند دیگر صـ ات تاتی اداوند ،عین تات حق ت الی است ،پ

حادث نیست،

و مـاســـتی و فزونی نمی پذیرد بر این اســـاس علم الهی هیچ گاه و نســـبت به هیچ یه از
مت لقـات (م لومـات) منت ی نصواهـد بود بـه بیان دیگر ،اداوند از ازل و تا ابد ،همه چیز را
میداند و هیچگاه و نسبت به هیچ چیز جاهو نیست
متکلمـان فرقـه هـای اســـ می ،با همه اات فی مه در مبحث صـــ ات اداوند دارند
همگی بر این م نـا ات اق دارند مه اداوند همواره داناســـت ،علم او ازلی و ابدی اســـت و
حدوث و ت دد و تغییر در علم الهی روی نمیدهد ابنحزم اندلســی (م 110ق ) مینویسد:
هر م

بگوید علم اداوند حادث شـده اسـت ،سـصن ب

بزرگی گ ته است زیرا وی به

صــراحت گ ته اســت مه اداوند چیزی را نمیداند تا آنکه آن دانر را برای اویر پدید
آورد و اگر اـداونـد آینده را نداند ،نادانی بر او ثابت میشـــود و نســـبت دادن نادانی به
اداوند ،به ات اق همگان م ر است ( 5ابنحزم ،5301 ،ج ،1ص)35
حـال اگر ظاهر برای آیات قرآن بر آن داللت مند مه اداوند میآزماید تا بداند ،و
در برای از آیات قرآن ،اداوند به گونه شــرطی ســصن گ ته اســت و گویی از نتی ه ابر
نـدارد ،و یـا آنکه در برای آیات دیگر اداوند علم اویر را نســـبت به برای چیزها ن ی
میمند این ظاهر نمیتواند مراد اداوند از سـصنانر باشد زیرا اداوند حق است و جز به
حق و راستی سصن نمیگوید
اردمندان ،سـصن سـصنگوی دانا و راستگو را بر م نای صحیص و حق حمو می منند
بر این پایه ،علم اداوند متوقف بر آزمون یا حصـــول شـــرطی نیســـت و هیچگاه نیز منت ی
نمیشــود همچنین ظاهر این دســت آیات (آیات امتحان و ااتبار ،آیات متضــمن شــرط ،و
آیاتی مه در آن علم ادا به چیزی ن ی شــده) با صــریص و نص آیاتی مه اداوند را بر همه
چیز دانا میشمارد (مانند :ان ام )585 :متناقآ و ناسازگار است بنای عاق ن بر آن است مه
اگر دو سصن از سصنگوی حکیمی صادر شود مه ظاهر یکی با نص دیگری ناسازگار باشد،
از ظاهر گذر میمنند و نص را مرجع فهم و ت سیر هر دو م م قرار میدهند

" -5من قَالَ بحدوث الْ لم فَإِنَّهُ قَول عَریم جدا لوَنَّهُ نَص بِوَن اهلل تَ َالَى لمی لم شَیْئا "
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بر این اسـاس ،شـیخ طوسـی پ

از گذر از این ظاهر یرمراد ،بر اساس سازومارهای

لغوی و ادبی ،وجوهی برای ت ســـیر این آیـات بیـان میمند مه با علم ســـابق و فراگیر حق
ت الی سازگار است
در این مقاله ،وجوه ت سـیری مه شـیخ طوسی در تبیین و توضیص این دست آیات بیان
مرده اسـت ،مورد بررسی قرار میگیرد و جایگاه این وجوه در نرام ادبی  -ب

ی مشصص

شـود بیگمان سـصنان شـیخ طوسـی در ت سیر این دست آیات ،در ت اسیر پ

از وی تاثیر

نهـاده اســـت مه این بصر نیز به اجمال مورد بررســـی قرار میگیرد و در جایگاه ســـوم،
پژوهشـی تطبیقی میان دیدگاه شـیخ طوسـی به نمایندگی از اندیشـه م می شی ه و عدلیه ،و
دیدگاه م سران مکاتب و مذاهب دیگر اس می قرار میگیرد
 .3آیاتِ علمِ حادث
آیـاتی از قرآن ،حصـــول علم اـداوند را در پی امتحان و ااتبار میشـــمرد اداوند
مردمـان را میآزمـایـد و مورد فتنه و ابت خ قرار میدهد ،تا م اهدان و صـــابران و مومنان و
راسـتگویان و پیروان پیامبر را از درو گویان و منافقان و مصال ان پیامبر بشـناسد ،و بداند در
دل آدمیان چیست گویی اداوند پیر از فتنه و ابت خ به موفقیت و شکست مردمان آگاهی
نداشته است و پ

از آزمون اداوند به نتی ه آن عالم میشود برای از این آیات بنگرید:

"وَ مَا جَ َلْنَا الْقبْلَ َ الَّتی مُنْتَ عَلَیْهَا إِلَّا لنَ ْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّســـُولَ ممَّنْ یَنْقَلبُ عَلَى عَقبَیْه"

5

(بقره)513 :
"وَ مـا أَصـــابَکُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْ َمْ انِ فَبِإِتْنِ اللَّه وَ لیَ ْلَمَ الْمُؤْمنین وَ لیَ ْلَمَ الَّذینَ نافَقُوا"

8

(آل عمران)500-7 :

" - 5و قبلهای مه تو بر آن هستی قرارش نداده ایم مگر برای آنکه مسی را مه از پیامبر پیروی مند از آن م

مه به

پیشین اویر بازمی گردد بدانیم"
 " - 8و آنچه مه در روز براورد دو گروه [جنی احد] به شما رسید ،پ
مومنان را بشناسد و آن مسان مه ن اق ورزیدند را بشناسد"

به اجازه اداوند بود و برای آنکه [اداوند]
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"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشــَیْ خٍ منَ الصــَّیْد تَنالُهُ أَیْدیکُمْ وَ رِماحُکُمْ لیَ ْلَمَ اللَّ ُه
مَنْ یَصافُهُ بِالْغَیْب" ( 5مائده)31 :
در این آیـات تغییر جهـت قبلـه ،رویـدادهـای جنـی احد ،و شـــکار در حال احرام
آزمونهایی برشمرده شدهاند مه نتی ه آنها حصول علم برای اداوند است
"وَ مَا مَانَ لَهُ عَلَیْهِمْ من سُلْطَانٍ إِالَّ لنَ ْلَمَ مَن یُؤْمنُ بِاالْارَةِ" ( 8سبو)85 :
این آیه شـری ه ،برآن داللت دارد مه نتی ه و حاصو وسوسه و فریب شیطان آن است
مه اداوند مومنان و تردیدمنندگان را بداند
"وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَ ْلَمَ الْمُ َاهدینَ منْکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَاْبَارَمُمْ" ( 3محمد)35 :
"وَ لَق ـَدْ فَتَن ـَّا ال ـَّذینَ منْ قَبْلهِمْ فَلَیَ ْلَمَنَّ الل ـَّهُ ال ـَّذینَ صــــَدَقُوا وَ لَیَ ْلَمَنَّ الْک ـَاتبِینَ"

1

(عنکبوت)3:
دو آیـه فوق بر آن داللـت دارند مه نتی ه آزمونها و امتحانهای الهی آن اســـت مه
اداوند راستگو و درو گو ،م اهدان و بردباران را بداند و بشناسد
"اَآلنَ اَ َّفَ اللَّهُ عَنکُمْ وَعَلمَ أَنَّ فیکُمْ ضَ ْ اً" ( 1ان ال)00 :
این آیـه بـه ظاهر اویر بر آن داللت دارد مه اداوند پ

از آنکه مقاومت یه در

برابر ده را در میدان رزم بر مســـلمانان واجب نمود ،دانســـت مه رزمندگان مســـلمان از این
گونه مقاومت ناتوان هستند ،پ

آن حکم را نسخ مرد

آیات علم حادث به ظاهر اویر بر آن داللت دارند مه گویی اداوند پیر ازآزمون
و ابت خ ،مردار و ســـران ـام آدمیـان را نمیداند و تنها پ

از آزمایر و امتحان اســـت مه

اـداونـد اوبـان را از بدان میشـــناســـد بنابر این ظاهر بدوی ،علم به عاقبت آدمیان برای
" - 5ای مسانی مه ایمان آوردهاید ،بی گمان اداوند شما را به چیزت از شکار مه در دسترس شما و نیزههات شما باشد
اواهد آزمود ،تا اداوند بداند چه مسى در نهان از او بیم دارد"
" - 8و [شیطان ] را بر آنان تسلِّطى نبود ،جز آنکه مسى را مه به آارت ایمان دارد از مسى مه در باره آن در تردید
است باز شناسیم"
" - 3و بیگمان شما را میآزماییم تا م اهدان و بردباران از شما را بدانیم و گزارشهایتان را رسیدگی منیم"
" - 1و بیگمان پیشینیان شما را آزمودیم ،پ

اداوند راستگویان را بداند و درو گویان را بداند"

" - 1امنون ادا بر شما تص یف داد و دانست مه در شما ناتوانی هست"
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اداوند پدیدار میشــود شــیخ طوســی با گذر از ظاهر بدوی آیات علم حادث ،وجوهی را
برای توضیص و ت سیر آنها بیان میمند مه به بررسی آنها میپردازیم
 .1-3حصول علم به معناي تحقّق معلوم
م ســران از دیرباز در بیان و توضــیص آیات علم حادث بر این م نا تامید میمردند مه
علم اداوند ازلی و ابدی و فراگیر اســـت و حدوث و حصـــول علم در این آیات به م نای
تحقق و وجود م لوم اسـت شـیخ طوسـی در ت سیر آیه سی ویکم سوره محمد ،این وجه را
چنین بیان میمند" :میآزماییم تا آنکه م اهدان را بدانیم" به م نای آن است مه جهاد شما
به حالت تحقق و وجود بدانیم ( 5شـیخ طوسـی :5153 ،ج،3ص )837شیخ طوسی این وجه
را به سید مرتضی نیز نسبت میدهد (طوسی ،5370 ،ج ،8ص)08
میتوان نصســتین م س ـرِّی مه بدین وجه اشــاره نمود را ابواســحاق زجاج (م 355ق )
دانسـت وی در ت سـیر آیه 500سـوره آلعمران مینویسد" :تا مومنان را بداند و مسانی مه
ن اق میوزرند را بداند" ی نی تا ایمان مومنان به واســطه پایداریشــان در برابر آنچه بر ایشــان
پیر میآید ،آشـکار شود و دورویی منافقان به واسطه سستی و نابردباریشان آشکار شود

8

(زجاج ،5373 ،ج ،5ص )100
پ

از شـیخ طوسـی ،بسـیاری از م سـرِّان این وجه را در ت سیر آیات علم حادث بیان

مردهاند از م سـرِّان شی ه ،امین االس م طبرسی (فضو بنحسن ،م 110ق ) ،ابوال توح رازی
(حسین بنعلی ،م 111ق ) را میتوان نام برد

3

ع مـه طبـاطبایی در توضـــیص این وجه ،بیانی دگرگونه دارد وی تحقلق م لوم را علم
ف لی و حضور م لوم نزد اداوند مینامد (طباطبایی ،5157 ،ج ،53ص)813
فصر رازی (محمـد بنعمر ،م 080ق ) این گونه ت بیر را م ازی مشـــهور میداند وی
مینویسـد :اط ق ل

علم بر م لوم و قدرت بر مقدور م ازی مشـهور است گ ته میشود:

 " - 5حتى ن لم الم اهدین منکم حتى ن لم جهادمم موجودا"
 " - 8وَ لیَ ْلَمَ الْمُؤْمنینَ وَ لیَ ْلَمَ الَّذینَ نَافَقُوا ،أی لیرهر إیمان المؤمنین بثبوتهم على ما نالهم ویرهر ن اق المنافقین ب شلهم
وقل الصبر"
 - 3به ترتیب ر ک( :طبرسی ،5180 ،ج ،3ص ،508و رازی ، 5180 ،ج ،57ص)358
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این علم ف ن م

اســـت ،و منرور م لوم وی اســـت پ

هر آیهای مه به ظاهر اویر بر

ت دد (حدوث) علم داللت دارد ،مراد از آن حدوث م لوم است ( 5فصر رازی ،5151 ،ج،3
ص )51
ابنعاشـور (محمد بنطاهر تونسی ،م 5558ق ) برای این ت بیر م ازی نمونهای از ش ر
عربی بیان میمند وی در ت ســیر آیه 500ســوره آلعمران مینویســد :علم در این آیه منایه
از ظهور و تقرِّر اســت مانند ســصن ایاس مه ســروده اســت" :و پیر آمدم در حالیکه نیزهها
میان ما برآمده بود تا ترسـو را از شـ اع بدانم" منرور وی از دانســتن ترس و ش اعت آن
اســت مه شــ اعت من و ترســو بودن دیگران آشــکار شــود ( 8ابنعاشــور ،5301 ،ج،1
ص)508
در عبارت فوق ،ابنعاشـور حصـول علم را منایه از تحقق م لوم میشمرد ت بیر منایه
به جای م از قابو بررســی و نقد اســت ادیبان در ت اوت م از و منایه چنین گ تهاند مه در
منایه اراده م نای ملزوم همراه با م نای الزم رواست در حالیکه در م از چنین نیست و تنها
م نـای الزم اراده شـــده اســـت ابن عاشـــور ،اود بدین ت اوت تصـــریص میمند (ر ک
ابنعاشـور ،5301 ،ج ،1ص )587بر این اسـاس نمیتوان در آیات علم حادث ،حصول علم
را منایه از تحقق م لوم دانست ،زیرا در این آیات ملزوم (حدوث علم) قط ا مراد نیست
ت بیر م ازی از تحقق م لوم به حصـول علم ،از آن رو شکو میگیرد مه میان حصول
علم و تحقق م لوم م زمه و پیوســتگی اســت البته این پیوســتگی و م زمه در علم الهی و
م لوم آن ،آشـکار ،همیشـگی و فراگیر است به گونهای مه علم اداوند به م لوم از تحقق
م لوم هیچ گاه تصلِّف پیدا نمیمند
شـیخ طوسـی حکمت ت بیر از تحقق م لوم به حصـول علم را از این قرار میشمرد مه
پاداش و می ر بر پایه ف و آدمی شــکو میگیرد ،نه بر پایه علم پیشــین اداوند ،بنابراین باید

 " - 5أن اط ق ل

ال لم على الم لوم والقدرة على المقدور م از مشهور یقال  :هذا علم ف ن والمراد م لومه ،فکو آی

یش ر ظاهرها بت دد ال لم  ،فالمراد ت دد الم لوم"
 " - 8و ال لم هنا منای عن الرهور والتقرِّر فی الصارج مقول إیاس بن قبیص الطائی :وأقْبَلْتُ والصَطِّیُّ یَصْطر بیننا /ألَعْلَمَ
مَنْ جَبَانُها من ش اعها أراد لترهر ش اعتی وجبن اآلارین"
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جهاد جهادگران محقق شود و وجود یابد تا آنان شایستگی پاداش را یابند ( 5طوسی،5153 ،
ج ،3ص )837
یکی از نتایج تحقق و وجود م لوم ،متمایز شــدن و تشــصص عینی آن در جهان اارج
اســـت بنابراین شـــیخ طوســـی یکی از وجوه در ت ســـیر آیات علم حادث را این گونه بیان
میمند :علم اداوند ازلی و ابدی اســـت ،ولی به واســـطه آزمایر م لوم متمایز میشـــود
اداوند تمایز و تشــصص م لوم را حصــول علم نامیده اســت ( 8طوســی ،5153 ،ج ،3ص
)830
شــیخ طوســی در ت ســیر آیه "وَمَا مَانَ لَهُ عَلَیْهِمْ منْ س ـُلْطَانٍ إِلَّا لنَ ْلَمَ مَنْ یُؤْمنُ بِالْآَارَةِ
ممَّنْ هُوَ منْهَا فی شـَه"( 3سـبا )85 :مینویسد :م نای آیه آن است مه ما شیطان را بر فریب
دادن و وسـوسه آدمیان توانا نسااتیم مگر آنکه آن م
مه از پیرویر ســرباز میزند ،تمییز دهیم پ
م

آن م

مه شیطان را میپذیرد از آن م
مه پیرویر مرد عذا منیم و آن

مـه مصـال تر نمود پـاداش دهیم و اـداوند ،از تمییز دادن بین دو گروه به علم ت بیر

مرده اسـت در حالیکه تنها تمییز دادن و جداسازی مراد اداوند است زیرا عذا و ثوا
تنها در صورتی واقع میشود مه مرداری محقق شود مه فرد شایستگی آن را پیدا مند ولی
علم اداوند از ازل به احوال آدمیان و آنچه از آنان سرزند ،داناست ( 1طوسی ،5153 ،ج،0
ص)333
بنابراین تمایز و تشـــصص اارجی م لوم نیز در پیِ تحقق م لوم شـــکو میگیرد پ
نمیتوان این وجه را وجهی مسـتقو دانسـت هر چند زمصشــری (محمود بنعمر ،م 130ق )
در ت ســیر آیه  50ســوره توبه ،متمایز شــدن م لوم را وجهی مســتقو برای م انی م ازی علم
میشـــمرد و بر این م نا به آیه  37ان ال نیز اســـتدالل میمند وی مینویســـد" :تا آنگاه مه
اداوند جهادگران شـما را ندانسته و بردباران را ندانسته است" م نایر آن است مه تا پیرو
" - 5ان الغرض ان ت لوا ال هاد فیثیبکم على تله ،النکم التستحقون الثوا على ما ی لم اهلل انه یکون"
 " - 8م ناه حتى یتمیز الم لوم فی ن سه ،النهم إنما یتمیزون ب و االیمان"
 " - 3و شیطان را بر آنان چیرگی ندادیم ،مگر آنکه آن م

را مه به آارت ایمان دارد از آن م

مه دربارهاش شه

دارد ،بشناسیم"
 " - 1تقدیره إنا لم نمکنه من ا وائهم و وسوستهم إال لنمیز من یقبو منهم و من یمتنع و یوبى متاب ته "
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را از رویگردان جدا سازیم ،همان گونه مه فرمود" :تا اداوند پلید را از پامیزه جدا سازد"،
پ

به جای جداســااتن ،علم را قرار داد زیرا به واســطه علم جداســازی شــکو میگیرد
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(زمصشری ،5187 ،ج ،5ص )880
 .2-3حصول علم براي اولیاي خداوند
شیخ طوسی در ت سیر آیات علم حادث ،وجهی دیگر بیان میمند مه اداوند بندگان
را میآزماید تا اولیای وی م اهدان را بش ـناســند و اداوند از جهت احترام و بزرگداشــت
اولیایر ،دانســتن اولیای اود را دانســتن اود شــمرده اســت شــیخ طوســی برای این وجه
قرینـهای از قرآن مریم نیز میآورد :در آیه "إِنِّ الَّذینَ یُؤتُونَ اهللَ و رَســـولَه" (احزا )17 :
آزار دادن اداوند به م نای آزار دادن اولیای الهی است ( 8طوسی ،5153 ،ج ،3ص)387
پیر از شـیخ طوسـی ،طبری (محمد بنجریر ،م 358ق ) در ت ســیر آیات علم حادث،
این وجه را ترجیص داده و حصـــول علم برای اداوند را به م نای حصـــول علم برای اولیای
الهی دانسـته اسـت وی در ت سـیر آیه  513سوره بقره مینویسد :م نای این آیه نزد ما چنین
است" :این قبله مه تو بر آنی ،قرار ندادیم مگر آنکه پیامبرم و حزبم و دوستانم پیروان پیامبر
را بشــناســند پیامبر و اولیای الهی ،حز ادا هســتند و عر آنچه را پیروان مســی ان ام
میدهند ،به ریی
پ

آنان نسبت میدهند ( 3طبری ،8888 ،ج ،3ص)510

از شـیخ طوسی نیز زمصشری این وجه را در ت سیر آیه  50سوره توبه بیان میمند

وی مینویسـد" :تا آنگاه مه اداوند جهادگران شما را ندانسته و بردباران را ندانسته است"
و گ ته شـده :تا پیامبر ادا و مومنان بدانند اداوند علم آنان را به تات اودش نسبت داده
است زیرا آنان وابستگان و نزدیکان نزد اویند ( 1زمصشری ،5187 ،ج ،5ص )880

" -5ولما ی لم اهلل الذین جاهدوا منکم وی لم الصابرین م ناه لنمیز التابع من النامص "
 " -8م ناه ات ی لم أولیائی الم اهدین منکم و أضافه إلى ن سه ت ریما لهم وتشری ا "
 " -3أما م ناه عندنا ،فإنه :وما ج لنا القبل التی منت علیها إال لی لم رَسولی وحزبی وأولیائی مَنْ یتبع الرسول"
" -1ولما ی لم اهلل الذین جاهدوا منکم وی لم الصابرین" وقیو لی لم رسول اهلل والمؤمنون و إنما أسند علمهم الى تاته
ألنهم اواصه وأهو الزل ى عنده"
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را ب اصـ هانی نیز این وجه را در ت ســیر آیات علم حادث مطرح میمند و در جهت
تقویـت آن بـه آیـاتی اســـتدالل میمند به بیان را ب ،اداوند در آیه "اللَّهُ یَتَوَفَّى الْوَنْ ُ َ
حینَ مَوْته" (زمر )18 :جان ســتاندن را به اویشــتن نســبت میدهد ،در حالیکه جان ســتاندن
مار فرشـته مر

است و در آیه "وَ عَلَّمَهَ مَا لَمْ تَکُنْ تَ ْلَمُ" (نساخ )553 :آموزش وحی را

به اود نسبت داده است ،در حالیکه فرشته وحی چنین مرده است (را ب اص هانی،5333 ،
ج ،5ص)338
این وجه ،م ازی عقلی اسـت بدین بیان مه حصول علم به جای آنکه به فاعو حقیقی
اویر ،اولیای الهی ،نسبت داده شود بنابر م از عقلی ،به اداوند نسبت داده شده است
این وجه از دو جهت مورد نقد قرار میگیرد نصســـت آنکه م از در لغت بر م از در
اســـنـاد اولویـت دارد و پ

از گذر از م نای حقیقی تا آن زمان مه م از در لغت محتمو

باشد ،نباید سصن را بر م از عقلی حمو نمود (الصغیر ،5188 ،ص)550
بنابراین وجه نصســـت و دیگر وجوهی مه بر پایه م از لغوی شـــکو میگیرند ،بر این
وجه تقدم دارند
نقـد دوم آنکـه وجـه فوق در برای آیـات علم حادث ،به ویژه آیه  81ســـوره حدید
جریان پیدا نمیمند "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیه بَوْسٌ شــَدیدٌ وَمَنَافعُ للنَّاسِ وَلیَ ْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصــُرُهُ وَ
رُســُلَهُ بِالْغَیْبِ"  5در این آیه حصــول علم برای پیامبران ،در منار حصــول علم برای اداوند
آمده است بنابراین نمیتوان حصول علم برای اداوند را به م نای حصول علم برای اولیای
الهی دانست
 .3-3حصول علم براي آدمیان
وجه دیگری مه شــیخ طوســی در ت ســیر آیات حدوث علم بیان میمند آن اســت مه
منرور اداوند در این آیات حصـول علم برای عموم آدمیان است و به م از حصول علم را
 " - 5به راستى [ما] پیامبران اود را با دالیو آشکار روانه مردیم و با آنها متا و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به
ان صاف برایزند ،و آهن را مه در آن برات مردم اطرت سصت و سودهایى است ،پدید آوردیم ،تا ادا م لوم بدارد چه
مسى در نهان ،او و پیامبرانر را یارت مىمند"
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به اود نسـبت داده اسـت همان گونه مه استادی با اینکه به نتی ه آزمایر داناست به دانر
آموزان میگوید :این آزمایر را ان ام میدهم تا بدانیم چنین میشـــود یا نه
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(طوســـی،

 ،5153ج ،3ص )387
نصســتین پژوهشــگری مه این وجه را در ت ســیر آیات علم حادث بیان نمود ،ابوزمریا
فرِّاخ (م 887ق ) اسـت وی در ت سیر آیه  35سوره محمدصـلیاهللعلیهوآله مینویسد" :و بیگمان
شـــمـا را میآزمـاییم تـا جهادگران از شـــما و بردباران را بدانیم" و اداوند بدون آزمایر
جهادگر و بردبار را میداند در م نای آیه دو وجه اســت نصســت آنکه عر آن گاه مه با
نادان سـصن میگوید با آنکه اود داناسـت در سصنر تردید قرار میدهد و آن تردید را به
اود نســـبت میدهد و به گونهای ســـصن میگوید مه گویی اودش نیز نمیداند به عنوان
نمونـه نـادانی میپندارد مه هیزم آتر را میســـوزاند ،گوینده دانا به وی میگوید :هیزم و
آتشــی فراهم میآوریم تا بدانیم مه مدامیه دیگری را میســوزاند این وجهی آشــکار در
ت سیر این آیه است ( 8ال راخ ،5311 ،ج ،8ص)308
فصر رازی این وجـه را از فرِّاخ نقـو میمنـد و در ادامه مینویســـد :هدف از این گونه
ســصن گ تن ،نرماویی و همراهی در ســصن اســت ،مانند ســصن اداوند" :و ما یا شــما بر
هدایت هستیم" (سبا )81:مه اداوند سصنی را مه تردیدآمیز است به اود نسبت داده است
تـا در ســـصن نرماویی پیشـــه منـد و بـا مصاطبان همراهی مند ( 3فصر رازی ،5151 ،ج،1
ص)31
این وجه نیز م از در اســـناد (م از عقلی) اســـت حصـــول علم برای عموم آدمیان به
م از به اداوند نسبت داده شده است
شیخ طوسی در ت سیر آیه  513سوره بقره ،دو وجه دیگر بیان میمند مه با آنچه گ ته
شـد همسـو هستند وجه نصست را به استاد اویر ،سید مرتضی نسبت میدهد به بیان سید
 " -5الم نى حتى ت لموا أنتم ،واضافه إلى ن سه تحسنا مما أن االنسان ال الم إتا اولف فی ان النار تحرق الحطب "
 " -8وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَ ْلَمَ الْمُ اهدینَ منْکُمْ وَ الصَّابِرِینَ ،و هو ی لم الم اهد والصابر بغیر ابت خ ،ف یه وجهان أحدهما أن
ال ر تشترط لل اهو إِتَا ملمته بشبه هَذَا شرطًا تُسنده إلى أن سها وهی عالم ومصرج الک م مونه لمن ال ی لم "
 " -3و الغرض من هذا ال ن

من الک م  :االستمال والرفق فی الصطا

 ،مقوله" :وَإِنَّا أَوْ إِیَّامُمْ لَ َلَى هُدًت" فوضاف

الک م الموهم للشه إلى ن سه ترقیقاً للصطا ورفقاً بالمصاطب  ،فکذا قوله" :إِالَّ لنَ ْلَمَ"
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مرتضـی ،هدف از آزمون الهی آن است مه اداوند و دیگران به مردار آدمی دانا شوند ،بر
این اســاس هر چند علم الهی بر آزمون آدمی متوقف نیســت ولی م موع دانر اداوند و
دیگران پ

از آزمون و عملکرد آدمی حاصـو میشود از این روی اداوند دانر اویر

را نیز بر مردار آدمی متوقف نموده است
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وجـه دوم بـدین بیـان اســـت مـه اـداوند از ازل داناســـت ،ولی برای آدمیان چنین
می پنـدارنـد مـه اداوند پ

از وجود م لوم بدان علم پیدا میمند ادا میآزماید تا چنین

مســـان بـدانند مه اداوند می داند بنابراین آزمون و ااتبار الهی برای حصـــول علم چنین
مسان است ،نه حصول علم برای اداوند ( 8طوسی ،5153 ،ج ،8ص)0
این دو وجه قابو پذیرش نیســتند وجه نصســت بدین م نا منتهی میشــود مه اداوند،
دان ســـتن آدمیـان را در منار و در رتبه دانســـتن اویر در ســـااتار ف لی واحدی همچون
"ن لم" یا "ی لم" قرار داده است و وجه دوم نیز مستلزم آن است مه اداوند بر پایه اعتقاد
نادرست برای از آدمیان سصن گ ته باشد و سصن اداوند از هر دو نتی ه به دور و پیراسته
است

 .4-3استعاره در حدوثِ علم
وجه دیگری مه شـــیخ طوســـی در ت ســـیر آیات علم حادث بیان میمند ،از این قرار
اســـت :اـداونـد بـه گونـهای بـا آدمیان رفتار میمند مه گویی میاواهد آنان را بیازماید
بنابراین تنها صــورت و ظاهر رفتار اداوند مانند رفتار آزمونگری اســت مه در پیِ آزمون و
امتحان میداند وی در ت ســیر آیه  515آلعمران مینویســد" :تا اداوند آن مســان را مه
ایمان آورده اند ،بداند" بدانچه مه از بردباری آنان در جهاد با دشـمنان آشـکار شـده است

" -5و مان علی بن الحسین المرتضى الموسوی یقول فی مثو تله وجها ملیحا وهو ان قال :قوله لن لم یقتضی حقیق ان
ی لم هو و یره وال یحصو علمه مع علم یره إال ب د حصول االتباع"
 " -8و فیه قول اام

وهو ان ی لموا انا ن لم ،النه مان منهم من ی تقد ان اهلل الی لم الشئ حتى یکون"
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این آیـه بـدان م نـاســـت مـه اداوند با مومنان رفتاری مانند مســـی مه میاواهد آنان را
بشناسد ،رفتار میمند ( 5طوسی ،5153 ،ج ،8ص)085
شـیخ طوسـی در ت سـیر آیه صـد و چهو وسوم سوره بقره ،این وجه را به ابن االاشاد
(احمد بنعلی ،م 380ق ) و رمانی (علی بنعیســی300 ،ق ) نســبت میدهد (طوســی،515 ،
ج  ،8ص )0
فصر رازی در ت سیر آیه  581سوره بقره این وجه را بیان میمند و آن را گونهای م از
میداند وی می نویسد :اداوند تکلیف اویر را ب خ (امتحان) نامیده است زیرا این گونه
مردارهـا از ســـوی ما به جهت آزمون و ت ربه و امتحان روی میدهد چون حال دیگران را
نمیدانیم و چون این گونه رفتار در عرف ما بســـیار اســـت ،رواســـت مه اداوند فرمان و
بازداشـت اویر را به م از چنین توصیف مند حقیقت امتحان و ت ربه بر اداوند جریان
ندارد زیرا وی همه م لومات را به ت صـــیو از ازل تا ابد میداند ( 8فصر رازی ،5151 ،ج،1
ص)38
فصر رازی در بیان دیگری ،این وجه را در ت سیر آیاتی مه شه و تردید را به اداوند
نسـبت میدهند ،بیان میمند وی در ت سیر آیه  83سوره ان ال مینویسد :وارد نمودن شرط
در حکم تنها برای مســی رواســت مه نســبت به پایان مارها نادان باشــد ،و این گونه ســصن
گ تن شـــایســـتـه اـداوند نیســـت مگر آنکه اداوند با بندگان مانند تردیدمنندهای رفتار
میمند و همین گونه اسـت سـصن اداوند" :و بیگمان شما را میآزماییم تا جهادگران از
شما و بردباران را بدانیم" ( 3فصر رازی ،5151 ،ج ،51ص)583
این وجه ،اســت اره به منایه اســت ادیبان در ت ریف اســت اره به منایه گ تهاند ،هر گاه
مشـبَّه همراه با یکی از ویژگیهای مشـبَّهبه تمر شود ،سصن بر گونه است اره به منایه است

1

در این وجه از ت ســـیر آیات علمِ حادث ،رفتار اداوند با آدمیان به رفتار آدمیان با یکدیگر

 " -5لی لم اهلل الذین آمنوا ،بما یرهر من صبرهم على جهاد عدوهم أی ی املهم م امل من یرید أن ی رفهم اهلل بهذه الحال"
 " -8أنه ت الى وصف تکلی ه إیاه ببلوت توس اً ألن مثو هذا یکون منا على جه البلوت والت رب والمحن "
" -3إداال الشرط فی الحکم إنما یحسن فی حق من مان جاه ً ب واقب األمور  ،وتله ال یلیق باهلل ت الى "
 - 1ر ک ت تازانی ،5155 ،ج ،5ص37
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تشـبیه شـده است ،یکی از ویژگیهای بارز رفتار آدمیان با یکدیگر ،روش امتحان و آزمون
برای حصـول علم و آگاهی اسـت در جهت آن تشـبیه پنهان ،این مشـصصـه رفتار انسانی به
اداوند نسبت داده شده است
 .4نگرشی تطبیقی بین وجوه تفسیريِ آیات علم حادث
چنانکه گذشــت ،م ســران و متکلِّمان همه تاهب و مکاتب اســ می ،به ات اق از ظاهر
آیـات حـادث گذر میمنند و وجوهی را در ت ســـیر این دســـت آیات پیشـــنهاد میمنند
بیگمان مبانی م می این پژوهشـــگران در طرح یا ترجیص این وجوه ب

تاثیرگذار اســـت

م سـران عدلیمسـله به وجوهی گرایر بیشـتری دارند مه با اصو عدل الهی ،اصو ااتیار
آدمی ،و حسن و قبص عقلی سازگارتر باشد و از پشتوانهای عق نی و اردمندانه بهره ببرد بر
این اسـاس ،بیشتر م سران عدلیمسله ،وجه نصست (حصول علم به م نای تحقق م لوم) را
در صدر وجوه ت سیری آیات حادث برشمردهاند
در طرف مقابو ،جبرگرایان و اشـــ ری مســـلکان در ت ســـیر آیات حادث به وجوهی
گرایر دارند مه پایه و اساس فلس ی یا م می نداشته باشد چنانکه بزر م سر این گروه،
ابنجریر طبری تنهـا وجهی مـه در ت ســـیر آیات حادث بیان میمند و میپذیرد ،وجه دوم
(حصول علم برای اولیای ادا) است
از این گذشـــته ،م ســران جبریمســـله گاه وجوهی در ت ســـیر آیات حادث مطرح
میمنند مه با مبانی عدل و حسن و قبص عقلی به طور مامو ناسازگار است ابواسحاق ث لبی
(احمد بنمحمد ،م 187ق ) در ت ســیر آیه  513ســوره بقره مینویســد :اهو م انی گ تهاند:
م نای آیه چنین اسـت مه تغییر قبله تنها بدین جهت بود مه ما پیشتر میدانستیم چه مسی از
پیـامبر پیروی میمنـد و چه مســـی به م ر بازمیگردد گویی مه در علم اداوند ســـبقت
گرفته است مه تغییر قبله موجب هدایت برای و گمراهی برای دیگر میشود و گاه عر
ف و مضارع را به جای ماضی مینهد ( 5ث لبی ،5188 ،ج ،8ص)3

 " -5قال أهو الم انی :م ناه إلِّا ل لمنا مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّنْ یَنْقَلبُ عَلى عَقبَیْه مونِّه سبق تله فی علمه إنِّ تحویو القبل
سبب هدای قوم وض ل آارین"
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ســـصنانی مه ث لبی به اهو م انی نســـبت میدهد ،تنها با چهارچو فکری جبرگرایان
ســـازگـار اســـت بنابراین ســـصنان ،هدایت و گمراهی آدمیان پیرویِ علم الهی اســـت ،و
آزمونهایی مانند تغییر قبله تنها برای آن است مه بنابر آنچه اداوند اواسته و دانسته است،
هدایتیافتگان هدایت یابند و گمراهان گمراه شـــوند بنابراین ســـصنان علم در آیات مورد
بحث ،دیگر حادث نیســت بلکه قدیم و ازلی اســت ولی پیامد ناگوار این دســت ســصنان
اعتقاد به جبر اسـت زیرا بر پایه این سصنان ،هدایت یافتن و گمراه شدن آدمیان نه بر اساس
ااتیار و انتصا آنان بلکه بر اسـاس و پیرو علم سابق و ازلی الهی شکو میگیرد بیگمان
چنین ســصنی در ت ســیر آیات علم حادث ،بنابر مبانی م می ت ســیر عدلیمســلکان پذیرفته
نصواهد بود
 .5داوري بین وجوه تفسیري
با توجه بدانچه گ ته شـد برترین وجوه در ت سیر آیات علم حادث ،همانا وجه نصست
اســت مه حصــول علم در این آیات به م نای تحقق م لوم اســت گذشــته از اینکه بیشــتر
م ســران در مکاتب و مذاهب مصتلف در ت ســیر آیات علم حادث ،این وجه را بین ترجیص
دادهاند سه دلیو بر رجحان این وجه میتوان بیان مرد
نصســت آنکه این وجه با مبانی و مباحث م می ،ســازگاری مامو دارد علم اداوند،
صـ ت تاتی اداوند اســت و بنابراین زمانمند نیســت ولی ت لق این علم به م لوم اارجی یا
همان تحقق عینی م لوم در زمان حادث میشــود بر این اســاس اســت مه حدوث علم در
آیـات علم حادث را در واقع باید به م نای ت لق علم الهی به م لوم حادث دانســـت شـــیخ
طوسـی ،علم اداوند ازلی اسـت ولی م لوم حادث اسـت و چون م لوم حادث است ،ت لق
علم الهی بدان در ازل صـحیص نیسـت ،در ازل م لوم حادث وجود نداشته تا علم بدان مت لق
شود بر این اساس ت لق علم الهی به م لومات پدیده ایست مه در زمان شکو میگیرد
شـیخ طوسـی در اینباره در ت سـیر آیه سـوم سـوره عنکبوت مینویسد :اداوند گوید:
"پ

میداند" ،با اینکه این ف و برای آینده است ،حال آنکه اداوند از ازل دانا بوده است

(این گونه سـصن) از آن روست مه م لوم ،حادث (پدیده) است پ

توصیف بدان تنها در
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آینده صـحیص اواهد بود روا و درست نیست مه بگوییم اداوند در ازل میدانست مه این
م لوم حادث میشــود چون م نای صـ ت (ت لق علم به م لوم) به حادثی (پدیدهای) شــکو
میگیرد ( 5طوسی ،5153 ،ج ،0ص)507
دلیو دوم بر رجحان وجه نصســـت ســـصنی اســـت مه م ســرِّان در ت ســـیر آیاتی بیان
مردهاند مه به ظاهر بدوی اویر بر ن ی علم از اداوند داللت دارند:
"أَمْ حَســـبْتُمْ أَنْ تـَدْاُلُوا الْ َنَّ َ وَلَمَّا یَ ْلَمِ اللَّهُ الَّذینَ جَاهَدُوا منْکُمْ وَیَ ْلَمَ الصـــَّابِرِینَ"

8

(آلعمران)518 :
"قُوْ أَتُنَبئُونَ اللَّهَ بِمَا الیَ ْلَمُ فی السَّمَاوَات وَ ال فی الْوَرْضِ" ( 3یون )50 :
م سران ،به ات اق ،ن ی علم در این آیات را به م نای ن ی م لوم دانستهاند شیخ طوسی
در ت سـیر آیه نصسـت مینویسـد :م نای آیه آن اسـت مه (آیا پنداشتهاید مه به بهشت وارد
شــوید و حال آنکه) هنوز جهاد نکردهاید و اداوند جهاد شــما را ندانســته اســت بنابراین به
جای ن ی م لوم (جهاد) ،علم ن ی شـده اسـت از آن روی مه هرگاه جهاد ان ام شود ،ادا
داند مه ان ام شـده است و ن ی علم اداوند (در این مقام از ن ی م لوم) رساتر و مصتصرتر
است ( 1طوسی ،5153 ،ج ،1ص)505
وی در ت سـیر آیه دوم مینویسـد :و سصن ادا مه "آیا به ادا ابری میدهید مه آن
را نمیداند" فرمان ادا به پیامبرش اسـت مه به مشــرمان بگوید آیا به ادا ابر میدهید مه
پرسـتر بتها نیکوسـت و آنها ش یع هستند اگر این ابر صحیص بود ادا آن را میدانست
و حال مه علم اداوند بدین باور ن ی شـــده ،م لوم (حســـن عبادت بت و شــ یع بودن آن)
منت ی است ( 1طوسی ،5153 ،ج ،1ص)313
" -5و انما قال "فلی لمن" مع أنه ل ستقبال و اللَّه ت الى علیم فیما لم یزل ،لحدوث الم لوم "
 " -8آیا پنداشتید مه به بهشت وارد شوید ،حال آنکه ادا م اهدان از شما را بداند و بردباران را نداند"
" - 3آیا به اداوند بدان ابر میدهید مه نه در آسمانها و نه در زمین آن را نمیداند"
" - 1و الم نى و لما ی اهدوا و ی لم اللَّه تله منکم ف اخ م یخ ن ی ال لم لن ی الم لوم ،ألنه متى مان علم اللَّه انه مائن
و مان ابلغ و أوجز"
" - 1و قوله" :اتنبئون اهلل بماال ی لم" امر منه ت الى لنبیه ان یقول لهم على وجه االلزام اتصبرون اهلل بما الی لم من حسن
عبادة االوثان ومونها شاف الن تله لو مان صحیحا لکان اهلل به عالما ولما ن ى ال لم بذله ن ی الم لوم"
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شــیخ در ت ســیر آیه "أمْ تُنَبئُونَهُ بِمَا الیَ ْلَمُ فی االرْضِ"( 5رعد )33 ،نیز همین ســصن را
تکرار میمند (ر ک :طوسی ،5153 ،ج ،0ص)813
زمصشـــری نیز در ت ســـیر آیه  518ســـوره آلعمران عدم علم را به م نای عدم م لوم
میشمرد و این گونه م ازگویی را رایج و مت ارف میداند وی مینویسد" :و هنوز اداوند
جهـادتـان را نـدانســـتـه" بـدان م ناســـت مه هنوز جهاد نکردهاید زیرا علم به م لوم ت لِّق
میگیرد ،پ

ن ی علم جای ن ی مت لق آن نشـــســـته اســـت ،زیرا م لوم به ن ی علم ،منت ی

است چنانکه مسی گوید :اداوند در ف نی ایر نمیداند و منرور وی آن است مه در آن
فرد ایری نیست تا اداوند آن را بداند ( 8زمصشری ،5187 ،ج ،5ص)110
در جست ویی فراگیر چنین یافتم مه تنها وجهی مه م سرِّان مکاتب و مذاهب مصتلف
در ت ســیر آیات ن ی علم از اداوند ،بیان مردهاند ،آن اســت مه ن ی علم را به م نای عدم
م لوم بشمارند بر این اساس ،در آیات نریر ،ی نی آیات علمِ حادث نیز علم به م نای م لوم
و حدوث علم به م نای تحقق م لوم است
دلیو سـوم بر رجحان وجه نصست ،روایاتی است مه در تایید آن در متب ت سیر اثری
نقو شـده اسـت در ت سـیر منسـو به امام حسـن عسـکری آمده اسـت مه آن حضرت در
ت سیر آیه  513سوره بقره میفرماید" :تا آن م

مه از پیامبر پیروی میمند را از آن م

مه به پیشین اویر بازمیگردد بدانیم" بدین م نا مه این (پیروی و رویگردانی) را موجود
بدانیم ،پ

از آنکه میدانستیم مه موجود اواهد شد

در این ســـصن ،حصـــول علم برای اداوند به م نای ت لق علم الهی به م لوم موجود و
تحقلق یافته دانسته شده است ( 3منسو به امام حسن عسکری ،5183 ،ص)131
چنانکه گذشت ،در ت سیر آیات علم حادث ،از امام علی

علیهالسـ

م نیز نقو شده است مه

علم را به م نای رؤیت شـمردهاند از عبداهلل بنعباس نیز نقو شده است مه در ت سیر آیه 31

" - 5آیا به اداوند بدان ابر میدهید مه در زمین آن را نمیداند"
" - 8ولما ی لم اهلل بم نى ولما ت اهدوا ألن ال لم مت لق بالم لوم فنزل ن ی ال لم منزل ن ی مت لق ألنه منتف بانت ائه "
 " - 3لن لم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه ،إال لن لم تله منه موجودا ب د أن علمناه سیوجد" این حدیث را
شیخ طبرسی نیز در متا االحت اج ،ج ،5ص 11نقو مرده است
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سوره مائده ،علم اداوند را به م نای رؤیت دانسته است "تا اداوند بداند ،ی نی تا اداوند
ببیند چه مسی در پنهانی از وی بیم دارد" ( 5فیروزآبادی ،5158 ،ج ،5ص)585
این سـصنان نیز با وجه نصسـت همسـویی مامو دارد دیدن و شنیدن درباره اداوند به
م نـای ت للق علم اداوند به مرئی و مســـموع اارجی اســـت بنابراین امام علی و ابنعباس
حدوث علم برای اداوند را به م نای ت لق علم اداوند به م لوم اارجی دانسته است
از آنچه مه از ت سـیر منسـو به امام علی و امام عسکری

علیهماالس

م ،و از ابنعباس نقو

شـد به دست میآید مه ت سیر علم به م لوم در ت سیرآیات علم حادث مورد توجه پیشوایان
دینی و پیشگامان عرصه ت سیر قرآن نیز بوده است
نتیجه گیري
آیـات علم حادث به ظاهر اویر بر آن داللت دارد مه علم اداوند پ
امتحان پدیدار میشــود شــیخ طوســی پ

از آزمون و

از گذر از این ظاهر ،وجوهی را در ت ســیر این

آیات بیان میمند این وجوه در چهار عنوان بیان شد
نصســـت آنکه حدوث علم درباره اداوند به م نای تحقِّق اارجی م لوم اســـت وجه
دوم و ســـوم آن اســـت مه اداوند حدوث علم برای اولیای اویر ،یا عموم آدمیان را به
اویشــتن نســبت داده اســت وجه چهارم آن اســت مه اداوند رفتار اویر با آدمیان را به
رفتار آنان در آزمودن یکدیگر تشـبیه نموده اسـت و البته مبانی م می م سران و متکِّلمان،
به ویژه عدلی مســـلکان و جبرگرایان ،در طرح و ترجیص وجوه ت ســـیری آیات علمِ حادث
تاثیرگذار اســـت پ

از ریشـــه یابی و بررســـی ادبی و م می این چهار وجه ،بدین نتی ه

میتوان دســـت یـافـت مه وجه نصســـت بر دیگر وجوه برتری دارد و در عموم آیات علم
حـادث ،پدیدار شـــدن علم اداوند به م نای ت لق علم ازلی و قدیم الهی به م لومِ حادث و
تحقق اارجی آن است

" - 5لیَ ْلَمَ اهللُ ،لکَی یرت اهلل مَن یَصَافُهُ بِالْغَیْبِ"
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منابع:
 قرآن كریم ابن حزم ،علی بناحمد اندلســی (5301م) الفصللف ی الملف و النحف و اوهوا قاهره:مکتب الصان ی

 ابن عاشور ،طاهر بن محمد (5301م ) تحریر المعنى السدید وتنویر العقف الجدید منتفسیر الکتاب المجید (التحریر و التنویر) تون  :الدار التونسی

 -ابـوالـ ـتـوح رازی ،حســـیـن بن على5180( ،ق ) روض الجنلان و رو

الجنللان ى

تفسیرالقرآن ،مشهد :بنیاد پژوهشهات اس مى آستان قدس رضوت
 -ابوعبیده ،م مر بنالمثنی تیمی بصری (5305ق ) مجاز القرآن ،قاهره :مکتب الصان ی

 اشـ ری ،ابوالحسـن علی بناسـماعیو (5180ق ) مقاوت اوسالمیین و اختالف المصلینبیروت :المکتب ال صری

 ترابی ،امبر5371 ( ،ش ) ،هشام بنالحکم و اتهامات ،م له م م اس می ،ش50 -ت تازانی ،س دالدین5155( ،ق ) مختصر المعانی ،بیروت :دارال کر

 -ث لبی ،ابواسـحاق احمد بنمحمد (5188ق ) الکشل

و البیان عن تفسلیر القرآن .تحقیق

ابنعاشور بیروت :دار احیاخ التراث
 را ب اصـ هانی ،حســین بنمحمد (5333م ) تفسللیر الرا ا اوهلفهانی ،مصــر :دانشــکدهاآلدا (ادبیات) دانشگاه طنطنا
 زجـاج ،إبراهیم بن الســـری (5373م ) معلانی القرآن و ععرابه .تحقیق د عبـدال لیو عبدهشلبی ،بیروت :منشورات المکتب ال صری
 زمصشری ،محمود بن عمرو (5187ق ) الکشاف عن حقائق وامض التنزیف قاهره :مطبال امره

 الدوای ،یحیی5138( ،ق ) ،د اع عن هشام بنالحکم ،م له رسال الثقلین ،ش08 -جرجانی ،علی بن محمد5153( ،ق ) ،شر المواق

بیروت :دارالکتب ال لمی

 -سید مرتضی ،علی بن الحسین5158( ،ق ) الشا ی ی اومامة ،تهران :موسسه الصادق

 الصــغیر ،محمدحســین علی (5188ق ) مجاز القرآن خصللائصلله الفنیة و بال ته العربیةبیروت :دار المؤرخ ال ربى

 44بررسی دیدگاه شیخ طوسی در تفسیر آیاتِ "علم حادث"

 قرطبی ،شـــم الـدین محمـد (5301ق ) الجلامع وحکام القرآن الکریم ،تحقیق :احمدالبردونی قاهره :دارالکتب المصری
 طباطبایی ،ســید محمد حســین (5157ق ) المیزان ی تفسللیر القرآن قم :جام ه مدرســینحوزه علمیه
 طبرسی ،ال ضو بن الحسن5180(،ق ) ،مجمع البیان ی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالم رف طبری ،محمد بنجریر (8888م ) جامع البیان ی تفسللیر القرآن .تحقیق :احمد شـــامربیروت :موسسه الرسال
 طوســـی ،محمد بن حســـن (5153ق ) التبیان الجامع لعلوم القرآن تحقیق :احمد حبیبقصیر بیروت :دار احیاخ التراث ال ربى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (5370ش ) العدّة ى اهول الفقه تحقیق :محمد رضا انصارتقمى قم :چاپصانه ستاره
 (منسـو به امام حسـن) عسـکری5183( ،ق ) ،تفسیر القرآن تحقیق :سیدمحمدباقر ابطحیقم :مدرسه امام مهدی
 فصررازت ،محمد بن عمر (5151ق ) مفاتیح الغیا (ت ســـیر مبیر) ،بیروت :دار احیاخ التراثال ربى
 فرِّاخ ،أبو زمریا یحیى بن زیاد (5311م ) معانی القرآن تحقیق :أحمد یوسف ن اتی و محمدعلی الن ار قاهره :دار الکتب
 -فیروزآبـادی ،محمدبنی قو

(5158ق ) تنویر المقباس من تفسللیر ابن عباس بیروت:

دارالکتب ال لمی
 ملینی ،محمد بنی قو 5308( ،ش ) الکا ی ،تهران :انتشارات اس میه م صـدرا شـیرازی ،محمدابراهیم5308( ،ش ) شلر اوهول من الکا ی ،تهران :موسـسهمطال ات و تحقیقات فرهنگی

