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چکیده
متکلمان اممانمای اهادرامینکهاممنمابنیدامزاعلمیاجنمعاواکنملانسااابهابهامفنر اوا
محکنمادینابرخوردمرابنشااادجامجمناادمرندجاممنادراه ن یاممنمامزاحقنیقاعنلماتکوینا
واحومدثا ذشااتهجاحنواواهیندهجابنطنامنساان ا نجامخبنرابرزخجاقینمهاو...امختال ا
دمرند.ابدو اشا ایکیامزامسابن امللایامین امختال جاوجودادوادستهامزارومینتادرا
مننبعارومییامساااه.ای ادساااتهجامزاعلماممنمابهامومردا کراشااادهاخبرامید نداوا
دسااتهادیگرجامزامفزمیشاعلماممنماساا نامی وینداوامینکها راساانواینا راشاا ا
جمفهاواحتیالحظهابهالحظهابراعلماممنمامضانفهامایشوداوام رامینامفزمیشانبنشدجا
علماممنماننبودامیشاودا.ادرانوشاتنراایشاروجامینادوادساتهاروماینتامزاحیثاسنداوا
داللهابررسیاواتحقیقاشدهجاواچگونگیارفعاتفنرضابیناهنهناروشنامیشود.ا
واژههای کلیدی:اعلماممنمجامحندیثاعلماممنمجامزدینداعلماممنم.ا
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مقدمه
مساانلهاعلماممنمجایکیامزامهمترینامبنحثاممنمهامسااهاکها یوسااتهاموردابحثاوا
فهو وابینامتکلمن امساالمایابودهامسه.امتکلمن اممنمیهادرامینابنرهامجمناادمرنداکها
ممنمابنیدامزاعلمیاجنمعاواکنملانسابهابهامفنر اوامحکنماداینابرخوردمرابنشدجاتنابتومندا
مردمارمابهادرساااتیا دمیهاکندجاواممنمن ادومزده ننهام لابیه اومجداچنیناعلمیا
بودناد.اممانادراماینکاهاامئماهامطهانرا اعالوهابراعلماکانمالابهامفنر اوامحکنماداینجامزا
حقنیقاعنلماتکویناواحومدثا ذشااتهجاحنواواهیندهجابنطنامنساان نجامخبنرابرزخجاقینمها
و...انیزاه انهابودهامنادای اناخیر؟ادید نهاومحدیاندمرند.امنشا ا ادید نه نیام تلفاهنن جا
محندیثیامسهاکهامزاممنمن امفصوم ادرامینابنرهانقلاشدهامسه.اا
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دراموردا ساترهاعلماممنمجابنادوادساتهاروماینتاروبروا سااتیم؛ادستهامووامضمونیا
حدمکثریادمرنداوابرامیناممراداللهامیکننداکهادممنهامفلومنتاممنمامفصاوما جابسینرا
ساااتردهاوامشاااتملابراعلوما ن راوابنطنامساااهجاوابهاحوزهامفرفهاوامحکنمادینیا
مختصان اندمردجابلکهاحقنایقامربوطابهاحوزهاتکویناواحومدثا ذشتهاواحنواواهیندهارما
نیزاشانملامسه.اممنادستهادومامضمونایاحدمقلیادمرنداوابهاحس ا ن رجاعلماغی ارمامزا
ممنمانفیامیکننداواینابرامفزمیشاعلماممنماداللهادمرند.اموضاااواابحثادرامینانوشاااتنرجا
مفزمیشاعلماممنمامسااه.ایفنیاهیناممنمابهاحقنیقاعنلماواحومدثا ذشااتهجاحنواواهیندهابها
لاورتاکنملاوابنلففلاه نهاماسهاینامینکهاعلماموامفزمیشامیینبد؟ادرامینانوشتنرابناروشا
تحلیلی-اتول ایفیابهابررسیاسندیاواداللیارومینتادموّابرامفزمیشاعلماممنما ردمختهاوا
رمهاحلیابرمیارفعاتفنرضا ن ریابینامینادوادستهامزارومینتامرمئهامیکنیم.ا
مفزمیشا ذیریاعلماممنمجادراهثنراعلمنیامتقدماش ایفهامطرحانشاادهامسااهجاشاانایدا
بادم اجهاهاکهادغدغهاهنن اغنلبنامبنحثابایناملمذم بیابودهجاوامین ونهامسااانیلارمابنا
رویکرداعقلی اینانقلیامشااترماماین امذم امسااالمایابحثاوابررسا ایاکرده مندجاوابها
رومینتام لابیه ادرامینبنرهانپردمختهمند.ا
مماناامزازمان اعالمهامللسااایاکهارویکردانقلیاوارومییادرامین امتکلمن اشا ایفیا
بیشااترامورداتوجهاقرمرا رفهجابهامینامساانلها ردمختهاوادرارمبطهابناه ام هنرانظراشاادها
مساه.ابس اینریامزاعلمنءاکهابهاشارحاکتن اکنفایا ردمختهمند-امنننداماللدرمجاماللنلحا
منزندمرنیاواعالمهامللس ای-اواعنلمن ابفدامزامیشن ابهامینابحثاعننیهادمشتهاوارومینتا
مینابن ارماشاارحادمدهمند.ابننبرمینابحثا«علماممنم»ادرابیناعلمنیامتنخراجنیگنهاویژهمیا

/ابوالفضل ساجدی

ینفتهاوابناتفص ایلابیشااتریابحثاشاادهاوارومینتامینابن انیزاموردابررس ایاقرمرا رفتها
مساه.اکتن ا«مفنر املسلمننی»امزاسیداعبدملحسناالریاوا«علمامالمنم»امزاشیخامحمدا
حسینامظفرانمونه نییاشنخصامزامیناهثنرامسه.ا
درارومینتابس اینریابین اشدهامسهاکها راسنواینا راش اجمفهاواحتیالحظهابها
لحظهابراعلماممنمامضاانفهامیشااوداوام رامینامفزمیشانبنشاادجاعلماممنماننبودامیشااود.ابها
طورامثنوامبوایحیىالنفننىامی وید:اممنمالندق ابهامنافرمود:ا

حضارتاادرارومیهادیگریافرمود:ا«إِ َّالَنَنافِیاکْلنالَیولَةِاجُمُفَةٍاسُرْورماقْلْهُازَمدَمَامللَّهُا
وَاماَنا َممَاقَنوَاإِ َماکَن َالَیولَةْاملْلُمُفَةِاوَمفَىارَاسا اُووْامللَّهِا املْفَرْشَاوَاوَمفَىاملْ َئِممةْااامَفَهُاوَا
وَمفَیونَنامَفَهُموافَلَناتْرَدُّاََرووَمحُنَناإِلَىاََبودَمنِنَناإِلَّنابِفِلْمٍامُسا اوتَفَندَاوَالَووالَنا َلِ َالَ َنْفَدونَن»ا( من جا:7ا
:)350ابرمىامنادرا راشا اجمفهاشاندىاواسارورایامسااها...اچو اشا اجمفهاشودجا
اباهاعرشاخدمابرهیداوامئمهابرهینداوامنانیزابنامیشااان ابرهئیمجا سامرومحامنا
یغمبر
بهابد نیمن ابنزانگرددامگرابناعلمىاکهامساتفندهاشدهابنشدجاوام راچنینانبنشداعلمامنا
ننبودا ردد.ا

 .1سند و مدلول روایات ازدیاد علم امام
درارمبطهابنامزدینداعلماممنمجابنابررساای نیامنلنماشاادهادراملمواجاساایارومیهابنا
مسااانندام تلفاوجودادمرداکهامزامیناسا ایارومیهجا یلدهارومیهادرابصااانئراملدرجنتا
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«إِ َّالَنَنافِیالَیَنلِیاملْلُمُفَةِالَشاَ ْننامِنَاملشاَّ ْ ِاقَنوَاقْلْهُاجُفِلْهُافِدَممَاوَامَنا َممَاملشَّ ْ ْا
قاَنوَایُْْ َ ْالِ َرووَمحِاملْ َنْبِیَنءِاملْمَووتَىاااوَاََرووَمحِاملْ َوولا اِیَنءِاملْمَووتَىاوَارُوحِاملْوَلا اِیياملَّذِیابَیوانَا
َهورَمنَیوکْموایُفورَجُابِهَناإِلَىاملساممَنءِاحَتَّىاتْوَمفِیَاعَرْشَارَبيهَنافَتَطْو ُابِهِاَْساوبُوعناوَاتْصاَلنیاعِنْدَا
کْلناقَنئِمَةٍامِنْاقَوَمئِمِاملْفَرْشِارَکْفَتَیونِاثْمماتْرَدُّاإِلَىاملْ َبودَم ِاملَّتِیاکَننَهوافِیهَنافَتْصااوبِحُاملْ َنْبِیَنءُاوَا
ملْ َوولاِیَنءُاقَدوامُلِئْوماساُرْورماوَایُصاوبِحُاملْوَلاِیُّاملَّذِیابَیونَا َهورَمنَیوکْمواوَاقَدوازِیدَافِیاعِلْمِهِامِثْلْا
جَمياملْغَفِیر»ا(کلینیجا7041جا:7ا:)352ابرمىامنادراشا ا نىاجمفهاشا ابزر ىامسااهجا
عرضاکردماقربننه:اه اشا اچیساه؟افرمود:ابهامرومحا یغمبرما اوامولینءادرا ذشتهاوا
روحاولایىاکهادرامین اشمنسها(ممنمازمن اشمن)امجنزهادمدهامى شوداکهابهاهسمن ابنالا
رونداتنابهاعرشا رورد نرشان ابرسندجادراهنلنا فهادوراطوم اکننداوانزدا رارکنىامزا
مرکن اعرشادوارکفهانمنزا زمرندجا سابهاکنلبد نىا یشایناخودابر ردندجاچو البحا
شاودا یغامبرم اوامولاینءامزاشاندىاسارشانرابنشنداواه اولیىاکهادرامین اشمنسهجا
مقدمرازیندىابهاعلمشامفزودهاشدهابنشد.ا
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(لااافنرجا7040جا:7ا -292ا)293جا شاااهارومیهادراکنفیا(کلینیج ا7041جا:7ا-350ا
)355جادوارومیهادراممنلیاطوس ایا(طوس ایجا7070جا)049اوادوارومیهانیزادرامأللااووا
ملساتةاعشرا(عدهامىامزاعلمنءجا7232جا)304انقلاشدهاوادیگراکتن نجا مینارومینتارما
تکرمراکردهمندا(مفیدجامالختصان جا7072جا272؛امللسیجا7042جا:71ا723جا:33ا552ا
وا:33ا.)63ا
امزا شاهاساندایاکهادراکنفیاوجودادمردجاسهارومیهالحیحجاچهنرارومیهاضفیفا
وای ارومیهاموردامختال امسه.امسنندارومینتالحیحابدیناشرحامسه:اا
 .1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صـ ـََْوَانَ عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ...
محمدابنایحییا[ملفطنر]امستنداکلینیاواثقهامسها(خوییج ا7074جا:76ا)27امحمدا
بنامحمدا[بناعیس ایامالشافرای]امزابزر ن املحن اواثقهامسها(نلنشیج ا :7235ا)63؛ا
محمدابناخنلدا[برقی]امزابزر ن اش ایفهابودهاواموردامعتمندامسااها( من :ا)11الفوم ا
[بنایحیی]انیزاثقهاواموردامعتمندامسااها( من :ا.)791ابرمینامساان جامینارومیهامزانظرا
سندالحیحامسه.ا
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 .2مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُســَیْنِ بْنِ ســَعِیدٍ عَنِ ال بْــْرِ بْنِ
سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللبهِ . ...
محمدابنایحییاوامحمدابنامحمداکها فتهاشااداثقها سااتند؛احساینابناسفیدا
[بناحمندامال ومزی]اثقهامسااها(طوساایجا:7034ا)709انضاارابناسااویدانیزاثقهامسااها
(طوساایج ا:7267ا)205ایحیىابناعمرم ا[بناعلیابناَبیاشاافبةاملحلبی]اثقهاواموردا
معتماندامساااها(نلنشااایج ا:7235ا)000ا ریحامحنربیانیزاثقهاواموردامعتمندامساااها
(طوسیجا:7034ا)769جا سامینارومیهانیزالحیحامسه.ا
.2امُحَممدُابونْایَحویَىاعَنْاََحومَدَابونِامُحَممدَاعَنِامبونِاََبِیانَصااورٍاعَنْاثَفولَبَةَاعَنْازُرَمرَ َاقَنوَا
سَمِفوهُاََبَناجَفوفَرٍ ا...ا.ا
محماداابنایحییجامحمادابنامحمداوامبایانصااارابزنطی-اچنننکها فتهاشاااد-اثقها
ساتند.اثفلبهجا من اثفلبةابنامایمو امساهاکهامزابزر ن املحن اواموردامعتمندامسها
(نلنش ایج ا:7235ا)776جازرمرها مامزامجلّنیاملاحن امساها( من :ا)715جالذماسندامینا
رومیها مالحیحامسه.ا
.0اعَلِیُّابونْامُحَممدَاوَامُحَممدُابونْاملْحَساَنِاعَنْاساَهولِابونِازِیَندَاعَنْاََحومَدَابونِامُحَممدِابونِا

/ابوالفضل ساجدی

ََبِیانَصاورٍاعَنْالاَفْوَم َابونِاایَحویَىاقَنوَاسَمِفوهُاََبَناملْحَسَن ....اکهابهادلیلاتفددارمویامزا
ساااهلابنازیندا(علیابنامحمداوامحمدابناحسااان)امیتوم امیناساااندارمادواساااندا
محسو اکرد.ا

بننبرمیناحدمقلاساهارومایهالاحایحادرابینامسننداکنفیاوجودادمرد.امضن ابرامینکها
کثرتارومی اهج امی تومنداضاااففارومینتادیگرارماجبرم اکندجاوابناتوجهابهاوجوداحدمقلا
سهارومیهالحیحادرابینامینارومینتجامننقشهاسندیارمهاندمرد.ا
نکتهامهمامینکهادرابرخیامزامینارومینتامشااانرهاشااادهاکهامینامفزمیشادراحالواوا
حرممانیسااهج ایفنیاعلماممنمابهاشااریفهاوامحکنماواهینتاقره ا میشااهابنلففلابودهاوا
ر زامفزمیش ایان وم دادمشه.ابهاطورامثنواسلیمن ادیلمی امی وید:امزاممنمالندق ا
رسایدماشاامناچندامرتبهافرمودهمید:ا«لَووالَناََنَّنانَزْدَمدُالَ َنْفَدونَن»احضاارتادرا نسااخافرمود:ا
مینامفزمیشادراحالواواحرممانیسها(لفنرجا7040جا :7ا.)290امیناتنکیدامئمهامطهنر ا
برامینکهامفزمیشادراحالواواحرممانیساهجاابهامینامفننسهاکهاهنچهامربوطابهاشریفهاوا
دمیهامردمامساهاتناروزاقاینمهجادرانزداممنماحنضارامسهاوا ایچانقصیادراه انیسهاوا
یچامفزمیش ایان وم دادمشاهاوابناماینابین جامعتمنداشیفین اخودارماجل اکردهاکهامبندما
فکراکنندامحکنمانیزاممکنامسهاتغییراکنداواچیزاجدیدیابهاممنمابرسد.اا

 .2تعابیر ناظر به ازدیاد علم امام
درارومینتامربوطابهامفزمیشاعلماممنمجاتفنبیرامتفنوتیابهاکنرارفتهامسه:ا
.7ادرامکثراهنهنابهاطورامطلقا فتهاشدهام راه ازیندهانبنشدجاعلمامنامزابینامیرود:ا
«لَووالاَناََناَّنانَزْدَمدُالاَ َنْفاَدونَنا».ادرابرخیانیزابفدامزابین امینکهاروحاممنمابنالامیروداوابناعلما
برمی رددا فتهاشاده:ا«وَالَووالَنا َلِ َالَ َنْفَدونَن».اعالمهامللسیا«لَ َنْفَدونَن»ارماننبودیاوافننیا
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علیابنامحمدا[رمزی]امزامشانایخاکلینیجاثقهامسها(خوییج ا7074جا :73ا.)739ادرا
مورداسااهلابنازینداکها من اسااهلابنازیندامآلدمیارمزیامسااهجامختال اوجودادمرد؛ا
برخیاموارماثقهاوابرخیاموارمابهاشااادتاتضاایف اکردهمند.اهیهامهللاخوییادرانهنیهاموارما
تضااافیفاکردهاواثقاهابود اموارمانمای ذیردا( من جا:6ا.)229امحمدابنامحمدابنامبیا
نصاراملبزنطیاثقهاواموردامعتمندامساها(طوسایج ا:7034ا.)57الفوم ابنایحییانیزاثقها
واموردامعتمندامساها(نلنشایج ا:7235ا.)791ادرامیناسندافقطامشکلا«سهلابنازیند»ا
مساهاکهام راکس ایاموارماتوثیقاکندجاساندالاحایحجاوادراغیرامینالورتجاسنداضفیفا
مسه.ا
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علمامفنانامی کندج ایفنیاعلمامناننبوداوافننیامیشاااودا(مللسا ایج ا7042جا :33ا.)69ا
بننبرمینامفننیامینادساتهامزاروماینتابدیناشارحامساه:ام رابراعلمامنامفزودهانشودجاعلما
مناننبوداشدهاوامزابیناخوم دارفه.ا
.3ادرابرخیارومینتاتفبیرا«وَاقَدوازِیدَافِیاعِلْمِهِامِثْلْاجَمياملْغَفِیرِ»ابهاکنرارفتهامسااه.ا
جماملغفیراکننیهامزاکثرتامساها(مللسایج ا7040جا:2ا745ا)جایفنیاعلمابسینریابراعلما
ممنمامفزودهامیشود.اا
.2ادرابرخیارومینتاتفبیر ا«عِلْمٍامُسا اوتَفَند»ابهاکنرارفتهامساااه.ابهاطورامثنواممنما
لااندق افرمودند:ا«إِ َماکَن َالَیولَةْاملْلُمُفَةِاوَمفَىارَس اُووْامللَّهِا املْفَرْشَاوَاوَمفَىاملْ َئِممةْااا
وَاوَمفَیوهُامَفَهُموافَمَناََروجِعُاإِلَّنابِفِلْمٍامُسااوتَفَندَاوَالَووالَنا َلِ َالَنَفِدَامَناعِنْدِی»ا(کلینیج ا7041جا
:7ا)350ا
«علمامساتفندا»ادرامقنبلا«علمابنلذمت» امساهجایفنیاعلمیاکهامزاکسیامستفندهاوا
درینفهامیشاودا.ادرارومیهاهمدهاعلماخدموندجامسااتفندانیسااه:ا«ملْفَنلِمِابِلَنامکْتِساَن ٍاوَالَنا
مزودِیَندَاوَالَناعِلْمٍامُسااوتَفَندَا»ا(نهجاملبالغهجاخطبه:ا343؛امبنامبیاملحدیدج ا7040جا:77ا32؛ا
مفیدجا7072ا :ا)31جابرامینامساان جامفننیاعلمامسااتفندادرامورداعلمامئمهامطهنر ا
مینامساهاکهاعلماهنن ابنلذمتانایساهجاابلکهادرینفهاشادهامزاجنن اخدموندامتفنوامسها
(منزندمرمنیج ا7263جا:3ا27؛اخوییج ا7044جا :70ا.)62ابرخیانیزاعلمامسااتفندارمابهاعلما
جدیدامفنناکردهمندا(مللس ایج ا7040جا:2ا)745جابننبرمینامفننیاعلمامستفندادرارومینتا
مربوطابهاعلماممنمجامینامساهاکهابرمایاممنمجامزاسویاخدموندامتفنواعلمیاجدیداحنللا
میشود.اا

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و دوازده
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.0ادرابرخیارومینتاتفبیر ا«عِلْمٍامُسااوتَطْرَ »ابهاکنرارفتهامسااه.ابهاطورامثنواممنما
لاندقا ادرامینابنرهامیفرمنید:ا«إِ َّالَنَنافِیاکْلنالَیولَةِاملْلُمُفَةِاوَفْدَ اإِلَىارَبمنَنافَلَنانَنْزِوْاإِلَّنا
بِفِلْمٍامُس اوتَطْرَ »ا(لاافنرجا7040جا:7ا.)727ا«علمامسااتطر »انیزابهامفننیاعلماجدیدا
(فیضاکنشااننیجا7043جا:1ا)573اوالدنیاوامو بتیا(محمداتقیامللساایجا7070جا :2ا
)334امزاجنن اخدموندابهاممنمامسه.ا
مدلوواروشاانارومینتامزبورجامفزمیشا ذیریاعلماممنمامسااه.امزاسااوایادیگرجامفندا
لاااریحابرخیارومینتانیزامینامساااهاکهاممنمامفصاااوماعلما«مناکن اوامنایکو اوامنا وا
کنئن»ارمادمردا(لاافنرجا7040جا:7ا)731اکهاعلمیاتنماواکنملامسااهاوابنامفزمیشا ذیریا
علماممنماسنز نریاندمرد.ا

 .3توجیهات و تأویالت

 .3-1افزایش پذیری محدود و تخصیص عمومات

/ابوالفضل ساجدی

برمیارفعاتفنرضامین امینادوادساتهامزاروماینتجامزاساوایاعنلمن اشیفهاتوجیهنتاوا
ت ویالتیابین اشدهامسه:اا

عادهاامیامزاعنلمن اوامتفکرم اممنمیهجامفزمیش ذیریامحدودادراعلماممنمارما ذیرفتها
واعمومنتامربوطابهاعلماجنمعاواکنملاممنمارمادرابرخیاممورات صیصازدهمند:ا

.2-7-3ابرخیادیگرامفزمیش ذیریاعلماممنمارمامربوطابهاعلومابدمءا ذیرادمنستهمندجا
چنن اکهامالالنلحامنزندرمنیا فتهامسه:ا«علماخدمونداسهانواامسه؛اعلمیاکهامست ثرا
مساهاوامختصان ابهاخدموندامتفنوادمردجاعلمایاکهامحتوماواقطفیامسهاوا مهامنبیناوا
مولینامزاه ابنخبرنداواعلماسااوماعلمیاغیرامحتومامسااهاوابدمادرامیناعلمارخامی د دجا
میناعلما ر نهامحتوماشاااودجامئمهامزاه اه ن یامیینبنداوامینامفننیامفزمیشاعلماممنما
مسه»ا(منزندرمنیجا7263جا:3ا.)35ا
.2-7-2ابرخیادیگرجامفزمیش ااذیریاعلمامماانمارمامربوطابااهارخاادمد اانیاهیناادها
دمنسااتهمندجانهارخدمد نیا ذشااتهاواحنوجاچنننکهالاادرملمت لهینا فتهامسااهاعلمامئمها
مطهنر اسها ونهامسه:اا
ملف)ا«علماماناکن ا»ایفنیاعلمابهاممورا ذشاااتهاواحومدثیاکهادرا ذشاااتهامتفنقا
مفتاندهامساااه؛ا )ا«علمامانا واکانئنا»ایفنیاعلماباهاممورایاکهادرازمن احنواموجودا
ستند؛اج)ا«علمامنایکو »ایفنیاعلمابهامموریاکهابفدمارخاخوم دادمدجامزامموراوامشین.ا
ساپساادراتوض ایحاقسماسوما فتهامسه:ا«مینانوااعلمابرمیاممنماینامزاطریقاملهنما
براقل جاینامزاطریقاشااانید الااادمامیلندامیشاااود.امینانوااعلمابراطبقاخودارومینتجا
مفضالاوامشار اعلوماهنن امساهاوا مایناقسامامزاعلماهنن امسهاکهاروزابهاروزامفزودها
میشود»ا(7262جا:7ا-753ا.)756ا
.2-7-0اعلمابهاتفنلیلاممور:امحتمنوایناوجهادیگریاکهادرامینابنرهابین اشدهامینا
مساهاکهامفزمایش ذیریاعلماممنمجامربوطابهاتفنلیلجاجزئینتجاشرمیطاواویژ ی نیاممورا
مسهجانهاعلمابهاکلینتایناعلمامجمنلیانسبهابهاهنهنا(مللسیجا7042جا:33ا.)69ا
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.2-7-7ابرخیامنننداشاایخاحراعنملیجامفزمیش ذیریاعلماممنمارمادراموردارخدمد نا
وامخبنراغیبیا(نهامفنر ادینیاوامحکنماشرعی)ادمنستهمندا(7035جا:7ا.)25ا
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مینامطل املبتهامویدارومییانیزادمردجامرحوماکلینیادراکنفی-املبتهابدو اساااند-ا
نقلامیکنداکهامردىاخدمهاممنمامحمداتقى ارس ایدهاواعرضاکرد:ا...اشاامنارمجعا
بهاش ا اقدرامفتقدیداکهافرشااتگن اواجبرئیلابرامولااینءاننزوامیشااوندجاهینابرمىاهنهنا
اه ارمانمیدمنسااتهامسااه؟احضاارتافرمود:ا مننناچو ا
ممرىامىهورنداکها یغمبر
ارمابهامفرمجابردندجافرودانینمداتنامینکهاخدمىا(جلا کره)اعلما ذشتها
رسوواخدم
واهیندهارمابهامواهموخهاوامقدمرازیندىامزاه اعلمجاململاواسااربسااتهابوداکهاتفساایراوا
ا مامننندا یغمبرابودجاعلوما
توضااایحشادراشا ا اقدرامى همد.اعلىابنامبىاطنل
ململارمامیدمنسهاواتفسیرشادراش نىاقدرامىهمد»ا(7041جا:7ا.)357ا
 .3-2مشروط بودن عدم نفاد به ازدیاد

درابرخیارومی انتابی ان اشااادهاکاهام راممنمابنالانروداواعلماجدایدارمادرینفهانکندجا
علمشابهاطوراکنملاننبودامیشاااودجادرامینارومینتاتفبیر ا«وَالَووالَنا َلِ َالَنَفِدَامَناعِنْدَنَن»ا
(لاافنرجا7040جا:7ا)724ابهاکنرارفتهامسااه.الذمادراتوجیهاهنهناوادراتوجیهاتمنمارومینتیا
کاهادموّابرامفزمیشا ذیریاعلماممنما ساااتندجامیتوم ا فهانفنداواننبودیاعلمیاکهادرا
نزدامئمهامطهنرامسااهجامشااروطابهاعدمامزدیندامسااه.ابهاعبنرتادیگرجام رامزدیندانبنشاادجا
علماهنن اننبودامیشاود؛ا ایفنیام را یوساتهاامزاسویاخدموندابهاممنماعلمامعطنانشودجاعلما
موانفندا یدماکردهاوامزابینامیرودجانهامینکهابراعلماموامفزودهاشاودا(مللسایجا7042جا:33ا
.)69ا
 .3-3تأویل ازدیاد به تجویز اظهار علم
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مئماهاامطهانرا اعلماباها مهاچایزادمرندجاممنامجنزهام هنراوابین اه ارماندمرندجامگرا
حنلهادومابهاهنن ادسااهاد داواروحشاان ابنالارفتهاواه امجنزهارماکسا اکندجایفنیادرا
ومقعامفزمیشاعلمادرامینارومی انتارمابانایدابهامفننیاکسا ا امجنزهامزاخدموندامتفنوابرمیا
م هنراعلمابرمیادیگرم امفنناکنیما(مللسیجا7042جا:33ا.)69ا
توضا ایحامینکهادراموردامفزمیش ذیریاعلماممنمجادوامحتمنواوجودادمرد:ا.7امفزمیشا
درامقانماثبوتاوا هور؛ا.3امفزمیشادرامقانمامثبنتاوام هنر.ا رچهامفندا ن رایامفزمیشجا
مان امحتمانوامووامساااهجاولایاباناتوجهابهاروماینتادساااتهادومجامزامینا هورارفعایدا
میشوداوابهامفزمیشادرامقنمامثبنتاوام هنراحملامی ردد.ا

 .3-4تفکیک بین علم عادی و علم ویژه

/ابوالفضل ساجدی

عالماهااطبانطباناییارومی انتامفزمیش اذایریاعلماممنمارمامربوطابهاعلماعندیاممنماوا
رومی انتادموابراجنمعاواکنملابود اعلماممنمارمانن رابهاعلماویژهاممنماکهامربوطابهاوجودا
نورمنیاممنمامساهادمنساتهاوا فتهامساه:ا«مستشکلامین اعلماعندیاممنماواعلماویابها
حسا انورمنایهاخلطاکردهامساه.اتلادداواتدریجابهاحس اعلماعندیامسهاکهامربوطا
بهامقنماعنصااریاموسااهجاوامینامقنمجامننعامزاتحققاعلمامقنمانورمنیهانیسااهاکهامولینا
م لوقاوامولینالااندراواففلیهامحضااهامسااه.ا ساممکنامسااهاممنمابهاحس ا امقنما
نورمنیهابهاچیزیاعلماثنبهادمشاتهابنشداواعلمابها من امفلومابهاحس امقنماعنصرایجا
منوطابهاملهنماجدیدابودهابنشد»ا(نندمجا7266جامقنله:انقدا نسخجا.)290ا

برامینامسااان جامیتوم ارومی انتامربوطابهامفزمیش ذیریاعلماممنمارمانن رابهاوجودا
ملکیاواننساااوتیاممنمجاوارومینتامربوطابهاجنمعاواکنملابود اعلماممنمارمانن رابهاوجودا
نوریاواملکوتیاه ادمنسه.ادرانتیلهامین ادوادستهامزارومینتاننسنز نریاوجوداندمرد.ا

 .4ارزیابی
دراتوجی اهامخیرا(تفکی ا ابیناعلماعاندایاواعلماویژه)امنننداوجوهاقبلیجادرا هورا
رومینتادساتهادوماتصار اشدهامسهجازایرما هوراه نجاعلماممنمادرا رادوامقنماملکوتیا
واملکیارماشااانمالامایشاااودجاممانامایناتوجیهاه ارمابهاعلماممنمابهالحنظاوجودانوریاوا
ملکوتیاممانمجامختصااان امی د د.ابنامیناحنوجامینا رساااشاقنبلاطرحامساااهاکهاهینا
مفزمیش اذایریاعلماممنمجابهالحنظاعنلمامل اوابهاعبنرتادیگراعلماعندیجاعمومیهادمردا
ینابهاحوزهاتکوینینتامختصاان ادمرد؟اقطفناعمومیهاه انساابهابهاتشااریفینتا ذیرفتها
نیساهااوابنیدابهاتکوینینتامختصان اینبدجامنننداممورابدمءا ذیرجایناتفنلیلاواجزئینت اینا
حومدثاهیندهجاکهادرامقومواواتوجیهنتادیگراهمدهامسه.ا
بنانبرمایناباهالااار اماینکاهاامفزمیش ذیریاعلماممنمارمامربوطابهاعلماعندی ایناعلما
مربوطابهاوجوداملکیاواننسااوتیاممنمابدمنیمجامشااکلاحلان وم داشااداوابنایدامزاوجوها
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توض ایحامینکهامزارومینتابس اینریابهادساهامیهیداکهاممنمن امفصوم اعالوهابرا
وجودامُلکیاواننسااوتیجادمرمیاوجودیانوریاواملکوتیمنداکهابدم اجههاوساانیطافیضا
ملهیانسابهابهادایگراموجودمتا(موجودمتیاکهادرامرتبهاننزوتریاقرمرادمرند)امیبنشند.ا
وجوداملکیاواننسااوتیاممنمجاتنبعاشاارمیطاوامحکنماعنلمامل اواننسااوتامسااهجاممناوجودا
نوریاواملکوتیاممنمجامشموواوامحتوماشرمیطاوامحکنماعنلمامل اواننسوتانمیبنشد.ا
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دیگرانیزابهرها رفه.ابلکهاملاااوالامینامطل اکهارومینتامفزمیش ذیریاعلماممنمجامربوطا
بهاعلماممنمادرانشاا هامُل اواننسااواتامسااهجا یشفرضا مهامقوموایناوجوهادیگرابودها
مسه.ا
وامماناسا انایراوجوها یش فتاهجاامزانظراقومعاداعقالاییادرابان امحنورهاوازبن جاقنبلا
قبوومندجاوابلکهابرخیامزاهنهنامْیّدارومییا مادمرند.ا

خالصه و نتیجه
درامننبعارومییاشاایفهادربنرهاعلماممنمادوادساااتهارومینتاوجودادمرد:ای ادساااتها
رومینتیاکهابین راعلماجنمعاواکنملاممنمادراقلمرواتشااریعاواتکوینامسااه؛اوادسااتها
دیگرارومی انتیاکاهابرامزدای انداوامفزودهاشاااد اعلماممانماداللهادمرند.اعنلمن اوامتفکرم ا
شایفهابرمیاحلامیناننساانز نریاوجو یارمابین اکردهمنداکهابهادوادسااتهاکلیاتقسایما
میشود:ا
.7ا رو یامفزمیش اذایریاعلماممنمارمابهاکلیامنکرنداواه ارمابهانفنداوا نین ا ذیریا
تا وایلاواتفسا ایرامی کنندج ایفنیامفندارومینتامزدینداعلماممنمامینامساااهاکهاعلماممنما
معطنییاوامفنض ایامزاسااویاخدموندامتفنوامسااهاوام راتلویزانشااودجا نین ا ذیرفتهاوامزا
بینامیرودجاممناچنیناممریا ر زاومقعان وم داشاداواممنما مومرهامزاعلمامفنض ایجاجنمعا
واکنملابرخوردمرامسه.ا
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.3ا روهادیگرامفزمیش اذایریاعلماممانمارمامای ذیرد اواقلمرواینامتفلقاه ارمایکیامزا
میناممورادمنساتهامسه:ارخدمد ناواحومدثاغایبی؛اعلومابدمءا ذیر؛احومدثاهینده؛اتفنلیلا
واجزئینتاممور؛امقنمام هنر؛اعلوماعندی.ا
مزیهاتوجیهنتادسااتهامووامینامسااهاکهادرامدلووارومینتادموّابرا«جنمعاواکنملا
بود اعلماممانما»ا یچ ونهاتصااارفیانمی کندجا رچندادرامدلووالغویاواعرفیاوارومییا
«مزدینداعلم»اواومژ ن امشانبهجاتصر امیکندجاممنامیناتصر ا شتومنهمیامزاکالمامفصوما
دمرداوامزانظراعقالییجامتکلماحقادمردالفظیارمادرامفننییابهاکنرابردجامشااروطابرامینکها
ه ارمابی ان اکند.ابنامیناحنواوجوهادیگرانیزامزانظراقومعداعقالییادرابن امحنورهاوازبن جا
قنبلاقبوومندجاچنن کهابرخیامزاهنهنامْیّدارومییا مادمرند.ا

.7اقره اکریم.ا

/ابوالفضل ساجدی

فهرست منابع

 .3امبناَبیاملحدیدجاعبداملحمیدابنا بهامهللجا7040قجاشرح نهج البالغةجاچنپامووجا
مکتبةاهیةامهللاملمرعشیاملنلفیجاقم.ا

.3ا حراعنملىجامحمدابناحسااانجا7035اقجاإثبات الهداة بالنصوو و و الجزاتاتجا
چنپامووجامعلمىجابیروت.ا
.2ا خوییجاساایدامبوملقنساامجا7074اقجامزام رجال الحديث جابیچنجامرکزانشااراهثنرا
شیفهجاقم.ا
.0ا خویىجامیرزماحبی امهللا نشامىجاحسانازمدهاهملىٍجاحسناواکمرهامىجامحمدابنقرجا
7044اقجامنهاج البراعة في شرح نهج البالغة و تكجلة منهاج البراعةجاچنپا
چهنرمجامکتبةامإلسالمیةجاتهرم .ا
.5ا شاریفاملرضىجامحمدابناحسینجا7070قجانهج البالغةا(تصحیحالبحیالنلح)جا
.3ا لادراملدیناشایرمزىجامحمدابنامبرم یمجاشورح صو ل الكافيجا7262اشجاچنپا
مووجامْسسهامطنلفنتاواتحقیقنتافر نگىجاتهرم .ا
.1ا لااافنرجامحمدابناحسااانجا7040قجابصووا ر الدرجات في فضووا آ ل محجدجا
کتنب ننهاهیهامهللامرعشیانلفیجاقم.ا
.6ا اطوسىجامحمدابناملحسنجا7070اقجااألماليجامووجادمراملثقنفةجاقم.ا

.9ا اطوساىجامحمدابناحسنجا7034اقجافهرست کتب الشیزة و صو لهم و صسجاء
الجصنّفین و صوحاب األو لجاچنپامووجاستنرهجاقم.ا
 .74اطوس ایجامحمدابناحسانجا7267قجارجال الشیخ الط سي جامنتشنرمتاحیدریهجا
نلف.ا
 .77اعدهامىامزاعلمنءجااألوو ل التوتة عشرجا7232اشجاچنپامووجادمراملشابستریا
للمطبوعنتجاقم.ا
 .73افیضاکنشااننىجامحمدامحساانابناشاانهامرتضااىجاال افيجا7043اقجاچنپامووجا
کتنب ننهاممنماَمیراملمْمنیناعلى

جاملفهن .ا

.72اکلینیجامحمدابنایفقو جا7041قجاالكافيجادمراملکت امالسالمیهجاتهرم .ا
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 .70امنزندرمنىجامحمدالانلحابنامحمدجاشورح الكافي األو ل و الروضةجا7263اقجا
چنپامووجاملمکتبةامإلسالمیةجاتهرم .ا
.75امللسیجامحمدابنقرجا7042قجابحار االن ارجاموسسةاملوفنءجابیروتجالبنن .ا

.73امللسیجامحمدابنقرجا7040قجامر ة الزق ل في شرح صخبار ل الرس ل

جا

دمراملکت امإلسالمیةجاتهرم .ا
 .71امللساىجامحمدتقىابنامقصاودعلىجال امع واحبقرانىا(مشهورابهاشرحافقیه)جا
7070اقجابیچنجامْسسهامسمنعیلین جاقم.ا
 .76امفیدجامحمدابنامحمدجا7072املفجااالختصواوجاملموتمراملفنلمىااللفیةاملشیخا
ملمفیدجاقم.اا
 .79امفیدجامحمدابنامحمدجا7072ا جاصوا آ الجقاالت في الجذاهب و الجختاراتجا
ملمْتمراملفنلمیاللشیخاملمفیدجاقم.ا
 .34انندمجامحمداحسااانجا7266شجاعلم اماما(ملموعهامقنالت)جادمنشاااگنهامدین اوا
مذم

جاقم.ا

.37انلنشایجامحمدابناعلىجا7235شجارجال النااشويجاشااشاامجامْسااسااةاملنشاارا
مالسالمیجاقم.ا
ا
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