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چکیده
پرسش های عمیق در باره حقیقت علم الهی ،زمینهساز ایجاد جریانهای مختلف
کالمی در گسشتره ااریخ ششهه است در این پژوه علم الهی از منظر افسیری با
محوریت گرای کالمی عالمه طبرسشششی ،با روش کتابخانهای و ااکیه بر افسشششیر
مجمع البیان ،بررسششی شششهه اسششت عالمه طبرسششی مقوله علم الهی را در چهار
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علم الهی و انسشان -مورد اوجه قرار داده اسشت مبنای او در افسیر آیات الهی ،دو
اصششت اوحیه و اختیار انسششان اسششت عالمه طبرسشی کوش شیهه با احفّظ بر این دو
اصششت ،و با ع ف به شششواهه قرآنی و روایی ،نزدیکارین معنا به گزارههای قرآنی از
علم الهی را ارائه دهه
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 .1دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث ،رایانامه.musavi.keramati@yahoo.com :
 .2دانش آموخته سطططچه ر ار مرکخ ص ططط طططی علم کالم ،موسطططاطططه امام طططاد  ،رایانامه:
.skvh313@gmail.com

 .1مقدمه

علم الهی از موضوعات بحث برانگیزی است که در دانش فلسفه و کالم بسیار از
آن سخخ ر رف ه اسخخت .بیگمان وجود آیات مع نابهی که از ایر مقوله سخخ ر به میان
آورده ،در تکاپوهای فکری فیلسخخوفان و م کلمان مؤثر بوده اسخخت .از ایر رو ،ایر ان ظار
منطقی مینماید که نمای کلی از مقوله علم الهی در دانش تفسخخیر بیوییم ،و م ناسب
با آیاتی که با مقوله علم الهی در فلسخفه و کالم همسویی معنایی دارد ،دیدگاه تفسیری
بر اسخا وواعد اا ایر دانش به دست آوریم .در ایر مقاله بر آنیم تا انعکا گر آراء
مفسخری بایخیم که اثر تفسیری او در پهنه تاریت تفسیر ،رضای مندی فوق العادهای در
میان پژوهشخخخگران پدید آورده اسخخخت (ذهبی ،بیتا8 :2 ،؛ معرفت.)282 :2 ،4148 ،
بررسخخخی آراء و مبخخانی و نوا پردازگ و یگونگی بهرهمنخدی از آیخات و دریخافختهخخای
تفسخخیری از علم الهی در افن نگاه عالمه ربرسخخی که با منهیی کالمی به ایر میموعه
از آیات نگریس ه ،غای ی است که ایر نوی ار پی گرف ه است.
 .1-1پیشینه پژوهش
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هر یند آثار مع نابهی درباره علم الهی به ریخ ه تحریر درآمده اسخخت ،اما براسا
آنچه نگارنده جسخ یو کرد مقالهای نیافت که به صخورت مسخ قچ ینیر موضوعی را از
منظر امیر االسخالم ربرسخی در گسخ ره میمل البیان بازکاویده باید .گف نی است در
پژوهشهای تفسخخیری ذیچ ایر مداچ نگارگهای معدودی انیام گرف ه اسخخت .به رور
نمونه میتوان به مقاله بررسخخخی دیدگاه یخخخیت روسخخخی در تفسخخخیر آیات علم اد
(سخخلطانی رنانی )22 -14 :4231 ،و مصخخداق یخخناسخخی بداء در ورآن و روایات و عدم
مغایرت آن با علم الهی (نوری و ااکپور )432 -474 :4234 ،ایاره کرد.
 .1-2مبانی و روش عالمه طبرسی

تفسخخیر میمل البیان بر اسخخا روگ جامل و اج هادی سخخامان یاف ه و مب نی بر
رویکرد ادبی و کالمی تخالی گردیده اسخخخت (علوی مهر ،212 :4281 ،ایازی:4272 ،
 .)244عالمه ربرسخخی در مقدمه میمل البیان اارر نشخخان سخخاا ه که در تالیفش از
یخخبهات م الفان و پاسخخت علمای امامیه سخخ ر گف ه (ربرسخخی ،)8 ،4 :4278 ،و در
ب ش دیگر نیز از سودمندی مبا ث کالمی آن ابر داده است (همان.)3 :

دو مبنایی که تاثیر یخایانی در صخورتبندی انگاره ربرسی درباره علم الهی به جا
گذای خ ه عبارتند از اصخخچ تو ید و اصخخچ اا یار انسخخانی؛ آنگاه که علم الهی با موضخخوا
انسخخان پیوند میاورد .ویژیگیهایی که او برای تو ید بر مییخخمارد عبارت اسخخت از
بسخخیب بودن و انقسخخام ناپذیری و بینظیر و بیمانند بودن .او بر مبنای ینیر واعدهای
درباره اوصخخاا الهی میگوید هیچکس با اداوند در ایر اوصخخاا یخخباه ی ندارد ،و در
اصخخخو صخخخفت علم الهی نیز با عط به ینیر مبنایی ارهار میدارد که اداوند بر
همه معلومات علم دارد و هیچ یخاببهای از جهچ بر سخخا ت آن نمینشیند (:4 ،4272
 .)112دراصخو اا یار انسخانی نیز ضمر اثبات علم و اراده الهی ،وجود جبرگرایی را
مطابن با ادله عقلی و ورآنی نفی کرده و اصخخچ اا یار را پذیرف ه اسخخت (ر.ک :راغبی و
موسوی کراماتی.)4231 :

 /هادی صادقی -محمه حسین مختاری

 .1-3لفظ علم در قرآن

بسخخامد لفع علم در گسخ ره ورآن در اور توجه اسخخت .ایر لفع با همیر صخخورت،
یازده بار تکرار یخده اسخت .دو بار در هی ت «عالم الغیب» و  422بار در یکچ «علیم»
به کار رف ه ،که  412بار آن درباره ادا ،و هشخت بار آن درباره غیر ادا اسخخت .یهار بار
آن نیز با ترکیب «عالم الغیوب» اس عمال یده است (وریی.)21 :1 ،4274 ،

 .2معناشناسی علم

معنایخناسخی علم از یث تعری و یناات لغوی و اصطال ی آن فاود یت اتفاق
نظر جامل اسخت .در ادامه به بیان دیدگاه لغوی عالمه ربرسی درباره علم میپردازیم و
تفاوتی که او با معانی مشخخابه از علم در گسخخ ره ورآن مینهد از نظر میگذرانیم .به نظر
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یخخایان ذکر اسخخت آنچه یت تفسخخیر را به صخخورت نظاممند یخخکچ میدهد و روگ
مشخ صخخی برای آن در دسخ یابی به مقاصخخد ورآن تعری میکند ،میموعهای از مبانی
از یگونگی رکت یت روگ در گسخخ ره ورآن ترسخخیم
اسخخت که اطوری مشخخ
میکند ،و مبانی نیز مولود مراجعه مفسخخخر به منابل ورآنیاند .عالمه ربرسخخخی در بیان
روگ تفسخیری اود اارر نشخان ساا ه روگ او یت منهو و روگ کالمی است .و در
منابل وی نیز رجوا به عقچ ،ورآن و سخخخنت از نمود و رهور افزون ری براوردار اسخخخت.
ال در ایر نویخ ار برآنیم مبانی و روگ امیر االسخالم ربرسی در وزه یناات علم
و نظاممند سخخامان یاف ه،
الهی در ورآن را که در یت یهاریوب اندیشخخهای مشخخ
بازیناسانیم.
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میرسخخد ربرسخخی بر آن اسخخت با رویخخر سخخاا ر لطاب و رراب معنایی علم ،یرایی
برگزیخدن ایر لفع به عنوان یت صخخخفت الهی در میان سخخخایر کلمات مشخخخابه ،و عدم
اس فاده از آنها در مقام بیان صفت الهی را نمایان سازد.
 .2-1تعریف علم

ال ی که به انسخخان ارمینان و آرامش میب شخخد .و در توضخخیز افزونتری گوید:
اع قاد صخخخحیز به ییزی از روی ارمینان اسخخخت (ربرسخخخی .)281 :2 ،4272 ،آنچه
ربرسخی از علم تعری میکند یباهت زیادی با تعریفی دارد که م کلمان ییعه از علم
ارابه دادهاند ،مانند« :اع قاد الش خ ء علی ما هو به مل س خکون النفس» (سخخید مرت خخی،
« ،)277 :2 ،4141ما او خخخی سخخخکون النفس الی ما تناوله و ال یکون کذلت إال و هو
اع قاد الش خ ء علی ما هو به مل س خکون النفس» (روسخخی .)411 :4142 ،کاس خ ی ایر
تعری  ،عدم جامعیت اسخخخت؛ یرا که فقب تصخخخدین را دربرگرف ه و تصخخخور را یخخخامچ
نمییود (وراملکی.)23 :4231 ،
 .2-2تفاوت علم و رویت

عالمه ربرسخخخی در بیان تمایز معنایی علم و رویت میگوید علم همه جهات امرى
میسخخازد (،4272
را معلوم میدارد لکر «رویت» تنها از یت جهت ،امرى را مشخخ
)274 :2؛ یرا که رویت یت فهم کامالً سخخی اسخخت که تنها قیقت یت یخخیء را در
محدوده س مییابد و فراتر از وجود سخخخی را درک نمیکند ،و فهم اصخخخچ از آن
فقب یخخامچ دیدنیها مییخخود و همچنیر معدوم را در برنمیگیرد (عسخخکری،4144 ،
.)87
 .2-3تفاوت علم و شهادت
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امیر االسخالم ربرسخی در معنایناسی یهادت آن را گونهای اا از معنای علم
میدانخد کخه در جایگاه برتری از سخخخطوا عادی معنایی علم ورار گرف ه اسخخخت .او هر
یخهادتی را علم میداند اما هر علمی را یهادت نمیپندارد .دلیلی که وی را بر گزینش
ینیر نظری سخوق داده ،نوا کاربرد کلمه یخهادت در خور یت واضخی است .واضی
هیچگخاه بخه گف خار گوینخدهای که ارهار دارد« :میدانم» ،ترتیب اثر نمیدهد ،اما تعبیر
«یخخخهادت میدهم» در کم واضخخخی اثر میگذارد ( .)21 :3 ،4272ایر کلمه نیز به
دلیخچ محخدود بودن در مرتبخه معنخایی کخه دارد همسخخخانی کاملی با معنای علم پیدا

نمیکند؛ زیرا درکش م وو بر عالم دیدنیها اسخخت و وسخخعت آن به نادیدنیها و عالم
غیب نمیرسد (عسکری.)88 ،4144 ،

 .3علم الهی و نظائر معنایی آن در قرآن

در گس ره ورآن جهت افاده کاربردهای اا معنای علم از الفاری اا اس فاده
یخده است که بر اسا فرهنگ ورآنی هر یت ،بار معنایی ویژهای از علم الهی به دست
میدهد .از آنیا که امکان به وجود آمدن یخخاببه جسخخم انگاری از علم الهی در ایر نوا
تعابیر از راهر ورآن وجود دارد ،ربرسخی در ایر باره نیز میکویخد بر اسا روگهای
معرف ی که به آن وابچ اسخت ،معنای دویقی از ایر نوا کاربردهای ورآنی به دست آورد.
 .3-1علم الهی و لوح محفوظ

 /هادی صادقی -محمه حسین مختاری

عالمه ربرسخی ایر نک ه را درباره یرایی وجود لوا محفو اارر نشخان میسازد
که وجود ایر لوا به ایر علت نیسخت که اداوند دیار فرامویخی مییود؛ یرا که ن
تعالی پیش از ک ابت ،ینیر علمی را دایخخخ ه اسخخخت ،بلکه ایر امر بدیر منظور تدارک
گردیده که فریخ گان با نظر به آن و آنچه در عالم واول ر میدهد؛ علمشخان به صفات
اداوند افزون یود .عالوه بر ایر فایده دیگری که بر وجود لوا محفو م رتب میداند،
تخاثیر تربی ی اسخخخت کخه در وجود انسخخخان به جای مینهد؛ زیرا هرگاه مکل بداند که
اعمال او در لوا محفو ثبت و در معرض فریخ گان گذایخ ه مییود ،انگیزهاگ برای
انیخام کخارهخای نیت و اج ناب از کردارهای بد بیشخخخ ر مییخخخود (.)184 :1 ،4272
آنچنانکه پیداسخخت عالمه ربرسخخی از منظر صخخیانت از اندیشخخه تو یدی و با پش خ وانه
دالیخخچ عقلی کخخه از بیان هخخایی علم الهی وجود دارد ،کخخه کخخامالً میبخخایخخد از نق و
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عالمه ربرسخی در بیان معنای لغوی علم و وجه تمایز آن با سخایر موارد مشابه ،بر
آن اسخت تا منزه بودن کلمه علم را از محدودیتها و کاس یهای مادی و سی آیکار
کند و وجه اسخخ فاده آن در کالم الهی را مطابن با نگرگ عقلی که از ایر مسخخاله وجود
دارد ،در کاربرد لغوی رویخخر سخخازد .بنابرایر لفع علم هم از یث گسخخ ردگی و هم
پیراسخ گی در معنا ،یخایسخ گی اس عمال در معنای یت صفت الهی را یاف ه است .ایر
امر اود یخت پخایه مهم جهت دسخخختیابی به قیقت معنایی اصخخخطالا علم الهی در
گف مان ورآنی از نظر عالمه ربرسخخی اسخخت .آنچنانکه پیداسخخت ربرسخخی در تحلیچ
واژگان م رادا با علم بر مبنای معنای بلندی که از تو ید وجود دارد ،منحصخخخر به فرد
ساا ه است.
بودن ایر لفع را در میان میموا واژگان م رادا مش
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محدودیت پیراسخخ ه بایخخد ،به بیان علت وجود لوا محفو و نوا کارکرد آن در رف ار
تو یدی میپردازد.
 .3-2علم الهی و ام الکتاب

ام الک اب مفهومی اسخخت که در ورآن به صخخورت اا برای علم الهی به کار رف ه
اسخت .عالمه ربرسخی ام الک اب را همان لوا محفو دانسخ ه که اصخخچ ک اب است و
همخه واد کخابنات در آن ثبت اسخخخت ( ،)118 :2 ،4272و ویژگی آن عدم تغییر و
تبدیچ در مطالب آن است (همان).
 .3-3علم الهی و لوح محو و اثبات

عالمخه میگویخد ک خابهایی که پاییرتر از ام الک اباند دسخخخ وگ محو و اثبات
مییخخخوند؛ یعنی محو و اثبات در جایی ورار دارد که وابلیت نسخخخت پذیری دارد ،نه در
اصخچ ک اب که ام الک اب بایخد (ربرسی .)81 :42 ،4272 ،عالمه جهت تبییر بیش ر
ایر مساله یندیر روایت نقچ میکند (همان:)81 :42 ،
محمد بر مسخلم از امام باور روایت کرده است که :در باره یب ودر از او سؤال
کردم .فرمود :در ایر یخخب ،اداوند فریخ گان و کاتبان را به آسخخمان دنیا میفرسخ د تا
واد سال و آنچه به مردم میرسد ،بنویسند .همه واد  ،تابل مشیت الهی هس ند.
اداوند برای را جلو میاندازد و برای را عقب ،برای را محو میکند و برای را اثبات،
و اصچ ک اب پیش اداوند است (کلینی ،4123 ،ج.)222 ،7
ف خیچ میگوید :از امام باور ینیدم که :علم ،دو نوا است :علمی که اداوند به
فریخخ گان و پیامبران آموا ه و علمی که در ازانه غیب الهی اسخخت و ا دى را بدان
دس رسی نیست و هر یه ب واهد در آن اییاد میکند (عیایی.)242 :2 ،4284 ،
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زراره ،از مران ،از امام صخخادق روایت کرده اسخخت که :امور بر دو دسخخ هاند:
امورى که مشخرو و م وو بر یخرایب و عوامچ هس ند و امور می .آنچه مشرو و
م وو است ،بر سب مشیت الهی وابچ تغییر است (ربرسی.4)118 :2 ،4272 ،
بر اسا آنچه آمد رویر مییود که عالمه ربرسی در تبییر یگونگی علم الهی
در اصخو تغییرپذیری یا تغییرناپذیری آن از روگ نقلی اسخ فاده کرده است .به نظر

 .1این روایت در جوامع حدیثی پیش از طبرسی یافت نشد.

میرسخخد وی بیان روایات را در ایر باره رسخخا و رویخخر یاف ه و نیازی یندان به توضخخیز
آن ندیده است؛ زیرا روایات از تعابیر علم می و مشرو اس فاده کردهاند.
عالمه ربرسخخی یهار وجه درباره مفهوم کرسخخی در گسخخ ره معنایی ادبیات ورآن
ذکر میکند و از میان آنها معنای علم را به عنوان ن سخخخ یر نظر برمیگزیند .دو عامچ،
برانگیزاننده ربرسخی برای ان اب ینیر معنایی است .ن ست عامچ روایی که تاییدگر
معنای مذکور اسخخت .وی بی آنکه اصخخچ روایت را نقچ کند ارهار میدارد که ا ادیثی از
ابر عبا و امام باور و امام صخخادق علیهم السخخالم در ایر باره نقچ یخخده اسخخت 4.دوم
کاربرد ادبی کرسی بر معنای دانشمندان ،که در افاده ینیر معنایی بر مفهوم علم موثر
است زیرا آنان ووام ب ش دیر و دنیا هس ند (ربرسی.)223 :2 ،4272 ،
گف نی اسخخت افکار شخخویه در ارابه بردایخخت راهری و مادی از مفهوم کرسخخی
اهمیخت ایر تفسخخخیر را بیشخخخ ر نمایان میکند و رویکرد تنزیهی عالمه ربرسخخخی در
معنایخخخناسخخخی مفاهیم تو یدی گف مان ورآنی را نیت نشخخخان میدهد .به رور نمونه
شخویه درباره کرسخی ارهار دای هاند :ت ت زیر عرگ است که اداوند پای اود را بر
آن مینهد ،که گاهی از یخخدت سخخنگینی مانند جهاز آهنی به صخخدا در میآید (ربری،
.)8 :2 ،4141
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امیر االسخخخالم ربرسخخخی در پخایان ایر ب ش از آیات با عط به دو کلمه عل و
عظیم در آیه َ و ُه َو ال َْعل ِ ُّ ال َْع ِ
یم میکویخخخد معرف ی تنزیهی از قیقت و صخخخفات
ظ ُ
الهی به دسخت دهد ،و وجود اداوند را بر مبنای مفاد و مح وای آیه از هر گونه یباهت
و ایر همانی پیراسخخ ه دارد و هر نوا نق و هر گونه نگاهی را که سخخایهای از دو با
اود بخخازآورد کخخامالً منزه میدانخخد ،و توانخخایی و دانخخایی پرودگخخار را مطخابن ایر آیخخه بر
مقدورات و معلومات بی کرانه و بی ان ها مییناساند.
آنچنانکه پیداست عالمه ربرسی با روگ نقلی و تبییر عقالنی ،تفسیری تنزیهی
از راهر آیهای ارابه میدهد که در بدایت امر ،صخخخورتی از معنای جسخخخمانی با اود به

ِ
ِ
ِ
الا َال ُم َع ْن ق َْول ِ ِه
 .1شطی طدو در آرار م تل ی از امام طاد  رنین روایتی نقل کرده استَ :و ق َْد ُسئ َل ال َّ اد ُ َعلَیْه َّ
ِ
ِ
ِ
ض؟ قَا َل« :عِل ُْم ُه» (شی دو 11 :4141 ،؛ همو937 :4931 ،؛ همو.)94 :4149 ،
الا
ماوات َو ْاْلَ ْر َ
صَ َعالَیَ :وس َع ک ُْرسی ُّ ُه َّ
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همراه دارد (ربرسی.)242 ،2 :4272 ،

 .4هویت شناسی علم الهی

عالمه ربرسخی ب شخی از پژوهشهای علم یخناسخانه را به سوی یناات ماهیت
علم الهی سخوق داده اسخت .وی در ایر ب ش بیآنکه از سیر تفسیری دور اف د ،از باب
ضخرورتی که مسخابچ اع قادی اییاب میکند با گرایشی م کلمانه یعنی با بهرهمندی از
روگ اج هادی و عقلی و اس خ داللی در پرتو آیات و روایات (رضخخایی اصخخفهانی،4281 ،
 )221 :2مقصود معنایی آیات الهی را تبییر کرده است.

 .4-1اثبات علم خداوند

علم اداوند در دانش کالم و فلسخخخفه در محورهای علم اداوند به ذاتش و علم به
غیر بحث مییخود که ب ش علم به غیر نیز در سخخه محور علم اداوند به ایخخیاء وبچ از
اییاد ،علم اداوند به ایخیاء پس از اییاد و علم به جزبیات بررسخی میگردد (سبحانی،
 .)444 -37 ،4128اثبخات ایر دو نوا علم با سخخخه دلیچ انیام میگیرد :اداوند دارای
افعال م قر اسخخت؛ اداوند میرد اسخخت؛ همه ییز به اداوند مس خ ند اسخخت (روسخخی،
 .)432 :4147دلیچ ن سخخخت در دانش کالم از آن بحث مییخخخود و دو دلیچ دیگر در
دانش فلسخفه از آن سخ ر به میان آمده است ( لی .)281 :4142 ،اما عالمه ربرسی
فقب با بهرهمندی از دلیچ م کلمان در مقام اثبات ایر مساله برآمده است.
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ربرسخی وجود عالم را دال بر علم اداوند میداند .ایشان ایر نظر را در تفسیر آیه
چ َو ال َّنهار آیَ َیرِ فَم َح ْونا آیَ َة اللَّیچِ َو َج َعلْنا آیَ َة ال َّنها ِر مب ِ
ص خ َر ً ل ِ َبْ َ ُغوا َف ْ خالً
َ و َج َعلْ َنا اللَّ ْی َ
ْ
َ ْ َ
ُْ
ٍ
ْناه تَف ِ
ساب َو کُ َّ
ْصیال( اسراء )42 :به
ِم ْر َربِّکُ ْم َو ل ِ َ ْعل َُموا َع َد َد ِّ
السخن ِ َ
چ یَ ْ ء َفصَّ ل ُ
یر َو ال ِْح َ
دسخت داده است .او در کنار ودیم بودن و وادر بودن ادا ،وجود علم الهی را با عط به
آیه مذکور ،ینیر وابچ اثبات میداند:
یخخخب و روز بر یگانگی آفریدگار آنان داللت دارد ،و دو هر یت نشخخخانگر ودیم
نبودن آن دو اسخخخت؛ یه اینکه ودیم بودن با زوال منافات دارد .و وجود آن دو اکی از
آن اسخت که پدیدآورنده آنان وادر و عالم اسخت .به یقیر میدانیم که بشر االن آن دو
نیسخخت؛ یرا که اارج از توان او اسخخت ،بنابرایر االن آن دو ،ودیم و وادر و عالم اسخخت
که علمش عیر ذات او است و او را نظیر و مانندی نیست (ربرسی.)243 :2 ،4272 ،
ربرسخخخی در پخارهای موارد دیگر نیز بخا نظر بخه نظم اکم بر موجودات عالم ،به

 .4-2علم و ذات الهی

بع خی از اوصاا الهی همانند یات ،علم و ودرت از مقوالتی است که اندیشههای
م فاوتی را در مسخخیرهای جداگانه و مسخ قلی از هم در گسخ ره دانش کالم پدید آورده
اسخت .در ایر میان اندیشهوران مک ب تشیل به دیدگاه عینیت صفات با ذات رسیدهاند
اما ایخعریگرایان سخنی مذهب به سخوی دیدگاه زابد بودن صخفات با ذات ره سپردهاند
(ف ر رازی ،124 :4144 ،غزالی.)1 :4143 ،
عالمه ربرسخخی از ررین نامحدود بودن علم اداوند کویخخیده اسخخت تا ذاتی بودن
صخفت علم الهی را به اثبات برسخاند .عالمه ربن آیه «یعلم ما تکسبون» علم اداوند را
ذاتی میداند .ینیر بردایخ ی را با تکیه بر ایر اسخ دالل به دست میآورد که نامحدود
بودن علم زمانی محقن مییود که ذاتی باید (.)122 -121 :1 ،4272
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او در بیخانی دیگر برای تفهیم هر یخه به ر ایر مسخخخاله ،از ودیم بودن اداوند وام
میگیرد .همخانگونخه که اداوند بنابر ودیم بودن ،برای موجودیت نیازمند به اییادگری
نیسخت ،علم اداوند نیز بنابر ذاتی بودن ،کرانمند و محدود نیسخخت و به هیچ واسطهای
در علمش هیچ ا یاجی ندارد (همان.)243 :3 ،
اّلل بِکُ ِّ
چ َیخ ْ ٍء َعلِیم( توبه )441 :نیز همیر
عالمه ربرسخخی در تفسخخیر آیه ِ إ َّن ه َ
اصخچ را بازتابانیده است .او علت علم نامحدود ادا را به دلیچ ذاتی بودن علم ن تعالی
دانس ه است (.)447 :1 ،4272
عالمه گوید برای ،از آیه َ أن َْزلَ ُه ب ِِعل ِْم ِه( نسخاء )422 :ینیر بردایت کردهاند که

علم الهی زابد بر ذات اسخت ،اما وی در پاست میگوید الزمه ینیر معنایی آن است که
علم؛ ابزار نزول ورآن بخایخخخد بسخخخان عبخارت «ک بت بالقلم» ،ال آنکه ینیر معنایی
نمیتواند درست باید (.)243 :2 ،4272
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وجود علم بیکران و بی نظیر خخخرت باری تعالی ایخخخاره میکند .به رور نمونه وجود
جانوران و تنوا در القت آنها ،و همچنیر ررافتهایی که در القت گویت ،اس وان،
پوسخت و اعصخاب آنها به کار رف ه ،که هر یت رو به هدا مشخ صی میگذارد ،همه از
بزرگی علم پروردگخار کخایخت میکند (همان .)114 :4 ،همچنیر جریان سخخخ ارگان،
افالک ،کوههخا ،دریخاها ،درا ان و میوهها را از نشخخخانههای علم بیمانند الهی میاواند
(همان.)248 :1 ،

06

 .4-3قدیم بودن علم الهی

عالمه ربرسخخی علم اداوند را ودیم میداند؛ بدیر معنا که علم اداوند ازلی ،ذاتی
و همیشخخگی اسخخت ،اد نیسخخت و کاسخخ ی و فزونی در آن ر نمیدهد (:1 ،4272
 .)114در توضخخیز ایر مطلب باید ااررنشخخان سخخاات که مراد از ودیم بودن علم الهی
در ایر گف ار ،سخنیش آن با ذات الهی نیسخت که یاببه زابد بودن بر ذات م بادر یود،
بلکه سخنیش آن با فعچ است که مطابن با عینیت صفات با ذات تعبیر مییود .در ایر
نگرگ نیز عالمه ربرسخی مطابن با مبنای تنزیهی که از تو ید دارد ینیر ترسیمی از
معنخای تو یخد ارابه میدهد که کامالً در یهاریوب وواعد عقلی از ایر معنا میگنید.
وی علم و وخدرت الهی را بر االا صخخخفخخات فعلی ،زمخخان بردار نمیدانخد؛ آنچنخانکخخه
نمییخود محدوده ااصخی از زمان به آن اا صخا داد آنسخان که گف ه یود :اداوند
االن یا در آینده بداند یا ب واند (همان).
 .4-4علم پیشین الهی

در برای از آیات راهر معنا به گونهای اسخخخت که علم پیشخخخیر الهی در نمایه آن
جایی ندارد و به تعبیری سخخایهای از معنای علم اد دارد ،بسخخان آیاتی که علم الهی
را منو به آینده کردهاند؛ مانند آیهِ  :إ ْن یَ ْم َسخخ ْسخخکُ ْم و َْر قا َفق َْد َم َّس الْق َْو َم و َْر قا ِمثْ ُل ُه َو
ِ ِ
اّلل ال یُ ِحبُّ
تِلْ َ
اّلل الَّ ِذ َ
داء َو ه ُ
ام نُدا ِولُها بَ ْی َر ال َّنا ِ َو ل ِ َی ْعل ََم ه ُ
ك ْاْلَیَّ ُ
یر َآم ُنوا َو یَ َّ َذ م ْنکُ ْم ُی خ َه َ
َّ
یر( آل عمران.)414 :
الظال ِ ِم َ
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گف نی اسخخت بحث علم الهی در ایر باب براوردار از اهمیت افزون ری اسخخت؛ یرا
که ابوالحسخر ایخعری ب شی از ییعیان -اصوصا هشام بر کم و مومر الطاق -را به
نفی ینیر باوری از علم الهی م هم کرده اسخت .او مدعی است که ایر دو ،از باورمندان
به اد بودن علم الهیاند (ایخخعری ،بیتا .)27 :الب ه بزرگان یخخیعه ایر اتهام ناروا را
بیپاسخخت نگذایخ ه و به رد ایر اتهام همت گمایخ هاند .وانگهی بازنمایی اندیشخخه عالمه
ربرسخخی به عنوان یکی از یخخاا تریر آثار تفسخخیری یخخیعه ،همه ایر نگرگهای
نادرست از باور ییعیان را میزداید.
ربرسخخخی در بیخان ایر آیه میان «یعرا» و «یعلم» تفکیت وابچ گردیده اسخخخت.
«یعرا» را نارر به امور جزیی ،و «یعلم» را ایخخخاره به امور کلی میداند« .یعرا» را به
معنای یخخناات ذات ی خ  ،و «یعلم» را به معنای تمیز مومنان در ال ایمان مچ
کرده اسخت .در واول مقصخود آیه ینیر نیست که ذات مومر بر اداوند پوییده است،

امیر االسخالم ربرسخی درباره آیهای که عدم علم اداوند به وضخعیت آینده انسان
القا میکند؛ میان علم با معلوم تفکیت وابچ مییود .وی عدم علم را به آیکار نساا ر
معلوم معنا میکند .ایشان در تفسیر آیه:
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وَ لَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جاهَهُوا مِنْكُمْ میگویه :یعنی خهاونه هنوز ظاهر نسششاخته
آن علمی را که نسشبت به شما دارد پس علم را نفی کرده حال آنكه مقصود از آن نفی
معلوم اسشششت ،اشا ااکیه بر نفی را اااده کنه ،و به راسشششتی که خهاونه به همه چیز آگاه
است و میدانه چه میشود و چه نمیشود (طبرسی)10 :5 ،2731 ،
عالمه ربرسخی در جایی دیگر مقصخود از ایر نوا تعبیر در ورآن را به راهر یدن
علم الهی تفسیر کرده است (.)238 :2 ،4272
یر ِم ْر
در بیخانی دیگر ،ذیخچ ایر نوا از آیخات ورآنی بسخخخان آیخه َ و لَق َْد َف َ َّنا الَّ ِذ َ
یر َص خ َدوُوا َو لَی ْعلَمرَّ ال ِ
ِیر( عنکبوت )2 :تعبیر تحقن و وووا
ْکاذب َ
اّلل الَّ ِذ َ
وَبْلِهِم َفل ََی ْعل ََمرَّ ه ُ
َ َ
و دو هر ییز در جای اود را ،با عط به علم الیزال و ازلی اداوند ،برگزیده اسخخت
(ربرسخخی .)128 :8 ،4272 ،یخخایان ذکر اسخخت ربرسخخی ایر نوا کنش در اس خ دام
کلمخات و اراده معنخایی ایرینینی از آن را یخت کاربرد ادبی در یهاریوب واعده میاز
مییناساند (ربرسی .)878 ،2 :4272 :ف ر رازی نیز ینیر کاربردی را یت نوا میاز
آیخنا و مرسوم در گف ارهای بالغی و وواعد ادبی دانس ه است ،آنچنانکه اس عمال علم
بر معلوم و ارالق وخدرت بر مقخدور در وزه کاربردهای واعده میاز کامالً رایو اسخخخت
(ف ر رازی.)272 :3 ،4124 ،
آیت هاّلل جوادی آملی گف ار عالمه ربرسی را در صورتی صحیز میداند که ایشان
علم اداوند را وری بداند ،اما آیت هاّلل جوادی آملی میگوید از مثال عالمه پیداست
که او وابچ به علم صولی باری تعالی است:

مجمع البی
الهید بر تفسی
صفاتبا تاکی
علم الهی
هستییین
حوزهی در تب
عالمهدرطبرس
شناخت مبان
یهودی /
میمونان /
دراندیشهرابن
روشسلبی
ارزیابیی و
شناسی
الهیات
حسینی
موسوی کراماا
اسماعیلیی–– واعظ
عشریه –
داوری

بلکه بدیر معنا اسخت که تمایز آنها را به وسخیله ایمان بشخناساند .ایشان تاکید میورزد
که اداوند علم پیشخخیر نسخخبت به ایر امر دایخ ه ،و در گذیخ ه به آنچه در آینده واول
اواهد یخخد کامالً دانا بوده اسخخت؛ با ایر تفاوت که علم امروز به آنچه واول یخخده تعلن
گرف ه اسخت؛ یعنی در گذیخ ه میدانست که مومنان با ارهار ایمان از کافران مش
اواهند یخخد ،و پس از ارهار ایمان میداند اکنون تمیز داده یخخدهاند .او ارهار میدارد
کخه نحوه تعلن گرف ر علم بخه معلوم ،بر تغییر در علم الهی داللت ندارد بلکه در معلوم
تغیر اف اده است (ربرسی.)811 :2 ،4272 ،

04

«از مثال وی و توضخیز ایشان درباره آن دانس ه مییود که او علم ادا را صولی
میدانخد؛ علوم صخخخولی یکی پس از دیگری میآینخد و میروند؛ مانند مهندسخخخی که
ن سخخت نقشخخه میکشخخد و سخخپس آن را اجرا میکند؛ یعنی اول به صخخورت ذهنی علم
صخخولی دارد؛ آنگاه معلوم صخخولی وی یکی پس از دیگری وجود عینی مییابند؛ لکر
تحقین آن اسخت که علم اداوند سخبحان خوری اسخت و عیر اییاء نزد ادا اضر
اسخت و سا ت مقد پروردگار از علم صولی و مفهومی که م صو انسان و مانند
اوست ،منزه است» (جوادی آملی.)243 :41 ، 4234 ،
خخخوری و نفی علم

عالمخه ربخخاربخخایی ایر نوا تعبیر را بخخا مفهوم رهور و علم
صولی تبییر میکند:
یر َآم ُنوا ،مراد از آن رهور ایمان مؤمنیر بعد از بطون
اّلل الَّ ِذ َ
اما جمله َ و ل ِ َی ْعل ََم ه ُ
و افاى آن اسخخت ،و گرنه اداى تعالی جاهچ به ال مؤمنیر نیسخخت؛ یون علم او به
واد و ایخخیاء ،و از آن جمله ایمان مؤمنیر ،همان وجود آنها در عالم اسخخت ،آرى
موجودات به عیر وجودیان معلوم ادایند ،نه با صورتهایی که از آنها در ذهر ترسیم
کند ،همانند ما م لووات صخخا بان ذهر ،که علممان به ایخخیا عبارت اسخخت از گرف ر
صورتی از آنها در ذهر اود (.)12 :1 ،4271
 .4-5علم الهی و معدوم
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مقوله تعلن علم الهی به معدومات از پرسخخشهایی اسخخت که همواره در بحث علم
الهی ،ذهر پژوهشخگران و جسخ یوگران دانش فلسفه و کالم را به اود مشغول ساا ه
اسخت .ایر مسخاله جزء یهار پرسش اساسی است که ول محور مقوله علم الهی پدید
آمده اسخت (مکارم ییرازی .)32 :1 ، 4282 ،ییوهای که عالمه ربرسی در ایر عرصه
به کار گرف ه ،صخرفاً یت رهیافت نقچگرایانه اسخت و تنها از نظرگاه اسلوب دریافتهای
ورآنی و روایی به انیام آن اودام کرده است.
ربرسخی ذیچ آیه ن ست سوره انسان ،از نسبت علم و معدوم س ر به میان آورده
اسخت؛ زیرا ایر آیه بیشخ ر زمینه ورود به ینیر بحثی میگشاید .آنچه در ایر میان در
رویکرد عالمه ربرسخخی در اور توجه مینماید بهره مندی از روایاتی اسخخت که در ایر
باب وجود دارد .وی ور ایر روایات را تاییدگر باورگ در ایر باره میداند:
عیایخخخی از عبد هاّلل بر بکیر از زراره روایت کرده که گفت :از خخخرت باور از
سخ ر ادا (ل َْم یَکُ ْر َیخ ْی اً َم ْذکُوراً) پرسخیدم ،فرمود :ییزى بود ولی یاد یدنی نبود .و

عالمه ربرسخخخی در اثر دیگر تفسخخخیری اود ینیر باوری را انعکا داده اسخخخت
( 412 :1 ،4142و  .)272یخیت مفید نیز وابچ به ایر نظر است که معدوم را میتوان از
روی َمیاز ،ییء نامید (مفید[ 4142 ،ال ].)38 :

َص شیرا( اتح )11 :پس از اینکه اصخخچ
ربرسخخی ذیچ آیه ثُمَّ ال یَجِهُونَ وَلِیًّا وَ ال ن ِ
علم غیب را از آیه بردایخخت میکند معنای آیه را ینیر به دسخخت میدهد :آیه نارر به
علم غیب اسخخت و بر ایر معنا داللت دارد که اداوند به آنچه نمییخخود نیز آگاهی دارد
(ربرسخخخی ،)487 :3 ،4272 ،و در ادامخه بیان میکند که معدوم در علم الهی راه دارد
(همان).
او ذیچ تبییر مفهوم عالم الغیوب نیز ینیر تبیینی از علم غیب به دسخخت میدهد
و بخه گونخهای غیخب را بخه معنخای معدوم مچ میکند .ایشخخخان در ایر باره میگوید:
اداوند هر آنچه که از ادراک انسخخان پویخخیده بایخخد بدان علم دارد؛ ال یه موجود و
یه معدوم باید (.)82 :1 ،4272

 /هادی صادقی -محمه حسین مختاری

ربرسخخی در تفسخخیر آیه «وسخخل کچ یخخی ا علما» با بهره مندی از مفهوم علم،
محدوده معنایی یخیء را تا مرز معدوم میگس راند .او میگوید یون معدوم معلوم ادا
است پس ییء است (.)17 :7 ،4272
اما عالمه رباربایی ینیر معنایی از نسخخبت یخخیء با عدم را با واسخخطهگری علم
نمیپذیرد ،و میگوید داللت آیه تا ایر د بیشخخخ ر نیسخخخت که هر ییزی معلوم ادا
اسخت اما اینکه از ایر معنا ب وان مفهوم عدم را زیر سخایه یخیء برد ،کامالً ساکت است
(.)277 :41 ،4271
الب ه آیت هاّلل جوادی آملی در تبییر نظری ایر مسخخاله ینیر توضخخیز میدهد که
ایخخیاء وبچ از آفرینش ،معدوم اارجی و موجود علمی هسخخ ند ،یعنی پیش از تحقن و
عینیخت یخاف ر در عخالم اارج در نشخخخ ه علم ن موجود و معلوم بودهاند (:2 ،4234
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نیز به اسخنادگ از سعید داد از رتباور روایت کرده که فرمود« :مذکور در علم
بود ولی در آفریده ها نبود» .و عبد االعلی مولی آل سخخخام از خخخرت ابی عبد هاّلل
صخخادق مثچ آن را روایت کرده .و از مران بر اعیر روایت کرده که گفت :از آن
خخرت پرسخخیدم که فرمود :ییزی تقدیر یخخده بود ولی ییزى موجود نبود .و در ایر
داللت اسخخت بر اینکه معدوم ،معلوم اسخخت اگر یه مذکور نبایخخد و معدوم را هم ییز
(ییء) مینامند (ربرسی ،بیتا.)412 :22 ،
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 )227آنچنانکه
البالغه .)412

معلوم» (نهو
عالم إذ ال
َ
خخرت علی در ایر باره ینیر گف ه اسخخت « :ق

اما عالمه ربرسخخی درباره آن دسخخ ه از آیاتی که وجود علم ادا به ییزی را نفی
ِ
ماوات َو ال ِف ْاْل َ ْرض( یونس:
الس
اّلل ب ِما ال یَ ْعل َُم ِف َّ
چ َأ تُ َنب ِّ ُ َ
میکند بسخان آیه ُ و ْ
ون ه َ
 ،)48بر وجود ندایخخ ر معلوم مچ میکند (ربرسخخی .)418 :1 ،4272 ،الب ه عالمه
ربرسخی تفسخیر دیگری نیز به دسخت میدهد مبنی بر اینکه مرجل ضمیر به بتهایی
بازمیگردد که مشخرکان آنان را یخریت اداوند میپندارند؛ یعنی ایر بتها هس ند که
از آنچه در آسمان و زمیر است ناآگاه هس ند (همان).
آیت هاّلل جوادی آملی در توضخیز ایر مساله با تبییر افزونتری میگوید مقصود از
ندانسخخ ر در ایر آیه ،وجود ندایخخ ر اسخخت ،نه به ایر معنا که وجود دارد و ادا از آن
بیابر اسخت :عدم محض ،معلوم نیسخخت زیرا علم ،رهور اسخخت و رهور با عدم سخخازگار
ٍ
نیسخخت .ادا به هر ییز داناسخختَ  :و ُه َو بِکُ ِّ
یم( بقره )23 :پس اگر ییزی
چ َی خ ْ ء َعل ِ ق
یخیء بود به یقیر معلوم اوست و اگر در جایی علم ادا نبود معلوم مییود که در آنیا
یی ی نیست؛ نه اینکه یی ی هست و ادا به آن عالم نیست (.)273 :8 ، 4281
 .4-6علم الهی و بداء

بداء در مطالعات کالمی به عنوان یت باور ییعی یناا ه مییود .در ییعه تاکید
مییخخود که در اندیشخخه امامیه معنای لغوی بداء (رهور بعد از افا) مراد نیسخخت که با
علم الهی و گسخ ره و عمومیت آن به همه ییز و تمام جربیات مغایرت دارد (سخخبحانی،
 ،)222 ،4128بلکه رهور آن از یث عملی در یطه مقدرات مشرو پدیدار مییود
(همان.)221 ،
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عالمه ربرسخی آن را زیر سایه معنای اراده الهی مینهد و تاکید میکند هرگاه ایر
معنا درباره ادا به کار رفت مقصخخخود از آن اراده الهی اسخخخت و االا ایر بردایخخخت را
جاهالنه میانگارد (ربرسخخی ،)281 :2 ،4271 ،و با معنایی که بداء را با علم الهی ورابت
کند م الفت میکند (ربرسی.)117 :1 ،4272 ،
در ایر بردایخخت نیز یون ربرسخخی مسخخاله بداء را با مبنا و قیقت تو یدی در
تعارضخخی چ نایخخدنی پندایخ ه ،از آن رو که انطباوش با علم نام ناهی الهی را ناممکر
میداند (همان) ،در برابر آن رویکردی سخلبی ات اذ کرده است .یاید از ایر رو باید که
ربرسخی یندان تمایلی به انعکا وسخیعی از ایر باور در گس ره تفسیرگ ندارد .وطعاً

به هر ال عالمه ربرسی در رویکرد تفسیری اود ،ایر بحث را از کانون توجهش
کنار گذایخ ه اسخت ال آنکه به نظر میرسخد یخایس ه مینمود بنابر اهمی ی که باور
بداء در اع قادات امامیه دارد 4ایشخان با یت نگاه تبیینی از مسخاله بداء به تفصیچ س ر
گوید.
وانگهی فارغ از ااسخ گاه رهور بداء که اراده الهی یا علم الهی باید در روایات ابمه
به یخدت نفی میکنند بردای ی از معنای بداء که مغایر با علم الهی استَ « :م ْر َز َع َم َأ َّن
اّلل یَبْ ُدو لَ ُه ِف یَ ْ ٍء ال َْی ْو َم ل َْم یَ ْعل َْم ُه َأ ْم ِس فَابْ َر ُءوا ِم ْن ُه» (ییت صدوق.)74 :4 ،4231 ،
هَ
از آن سخو مسخاله بداء بیآنکه در گسخ ره علم الهی اللی اییاد کند ،اجازه ادیه
به وسعت ودرت الیزال الهی نیز نمیدهد و از هر جهت تعادل معنای تو یدی را کامالً
فع میکند؛ آنچنانکه روایات ابمه نیز بر ایر صخخخورت از معنا در تقابچ با نظریه یهود
ود یخ ُد ه ِ
وخالخ ِ
داه
اّلل َم ْغل َ
ذیخچ آیخه َ و َ
ُولخ قة ُغ َّلخ ْت َأ ْیخدیه ِْم َو ل ُِع ُنوا ب ِمخا وخالُوا َبخ ْ
چ یَخ ُ
ت ال َْی ُه ُ َ
َمبْ ُسورَ انِ ( مابده )21 :تاکید میکنند (ییت صدوق.)427 :4238 ،
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یخخایان ذکر اسخخت که مسخخاله بداء هیچ نوا تعارضخخی با علم الهی ندارد؛ یرا که در
ایر جایگاه علم م علن تغییر و دگرگونی نیسخخخت بلکه ایر تغییر و دگرگونی اسخخخت که
م علن علم الهی ورار میگیرد .در واول بخداء در محدوه لوا محو و اثبات انیام میگیرد
نه در گس ره ام الک اب که و ای می بر آن مچ مییود؛ آنچنانکه ییت مفید در
ایر باره آورده است:

ما کان مشخخ ررا ف ال قدیر ،و لیس هو االن قال مر
«فالبداء مر هاّلل تعالی ی
عزیمخخة إلی عزیمخخة و ال مر تعقخخب الرأ  ،تعخخالی هاّلل عمخخا یقول المبطلون علوا کبیرا»
(مفید[4142 ،ب].)27 :
پس بخا تفکیخت دو تقدیر مشخخخرو و مطلن ،مسخخخاله علم الهی با بداء کامالً چ
ٍ ِ
اّلل بِمِث ْ ِل ال ْبَ َداء» (همان).
اّلل بِشَ ْيء مث ْ ِل ال ْبَ َداء» (کلینیَ « ،)957 :4 ،4133 ،ما ُعظِّ َم ه َ ُ
َ « .1ما ُعب ِ َد ه َ ُ
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تعلن او به مدرسخخه کالمی بغداد و گرایش فکری او به یخخیت روسخخی و سخخید مرت خخی
(رسخخابچ )442 ،4141 ،در ایر پردازگ کم فروغ به مسخخاله بداء بیتاثیر نبوده اسخخت (ر.
ک :سخخینیزاده)418 -411 ،4232 ،؛ بر االا تفاسخخیر نقچگرا که اه مام جدی به
ایر مسخخاله نشخخان میدهند (ومی431 :4 ،4222 ،؛  248 :2و  ،224بحرانی:2 ،4141 ،
 224و 144؛ .)114 :1
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مییود؛ یون هر دو زیر سایه علم الهی جمل مییوند (سبحانی.)222 :4128 ،

 .5علم الهی و انسان

عالمه ربرسخخی در ایر ب ش به نسخخبت علم الهی با انسخخان پرداا ه اسخخت .او از
لوازمی میگوید که پس از اثبات علم الهی و دامنه آن ،تالوی پرسخخشخخگرانه ااصخخی با
انسان اییاد میکند.
 .5-1علم الهی و آزمایش انسان

مسخاله آزمایش الهی از جمله موضخوعاتی اسخت که ورآن به صخرا ت از آن س ر
گف ه اسخخت .ال جای ایر پرسخخش باوی میماند که یگونه علم باری تعالی با مسخخاله
آزمایش جمل میگردد؛ یرا که در مناسخخبات انسخخانی مقوله آزمایش به منظور کشخخ
میهول انیام میگیرد و ایر معنا هیچ همسویی با کنه و قیقت علم الهی ندارد.
در ایر ب ش نیز امیر االسخالم ربرسی با هدا فع معنای تنزیهی و پیراس گی
کامچ قیقت معنای تو ید از یخاببههای غیرتو یدی ،میکوید با آوردههای عقالنی،
تفسخیری مطابن با واوعیت تو ید از ایر معنا به دست دهد .عالمه ربرسی در ایر باره
تعبیر معامله را به کار گرف ه اسخت؛ یرا که انیام ایر عمچ از سخوی اداوند بدون یت
جهخت تحصخخخیخچ علم انیخام نمیگیرد (بیتا .)12 :41 ،به نظر میرسخخخد او از ینیر
اصخخطال ی معنای به رهور رسخخاندن عملی و عینی و بیرونی یت امر بارنی و درونی را
دایخ ه که پیش از ایر اداوند بدان علم دایخ ه اسخخت (همان)241 :1 ،؛ زیرا اداوند با
علم اود کیفر و پخاداگ نمیدهخد ،بلکخه مطابن با رهور و بروز عمچ و کردار انسخخخانی
محقن میگردد (ج .)42 ،42
 .5-2علم الهی و قدرت انسان

سال سیام ،شماره صشه و هفهه
44

عالمه ربرسخخخی رابطه میان علم الهی با ودرت بشخخخر را در آیه ِ إ َّن الََِِّّنَ ََ وُاا
سٌََّّا َع َْ مِ ِْ مأ أ أ مَِ مَُ وْ مأ أ مل ل مأ ُ و مِِ مَِ وْ مأ ال یُ ْؤ ِم ُنون( بقره )2 :از نظر گذرانیده اسخخت .او به
یخت سخخخوال مقخدر پرداا خه که ذیچ درون مایه معنایی گزاره فوق وجود دارد :آیا دارا
بودن ودرت همزمان با علم دایخ ر پروردگار ،به ایر معنا نیست که واوعیت جدیدی بر
االا علم اداوند پدید آمده اسخت پرسخشی که در تقابچ معنای تنزیهی از و دانیت
الهی سر بر میآورد .ربرسی بسان روگ و رهیافت ثابت عقلی که در همه ایر عرصهها
ات اذ کرده در برابر ایر پرسخخش نیز بدیر یخخیوه عمچ کرده ،و میگوید علم اداوند به

واوعیختهخا تعلن میگیرد؛ یعنی آنچخه در عخالم واول ر داده اسخخخت ،اما در عیر ال
ودرت و تکلی نیز به ووت اود باوی است (.)423 :4 ،4272
ایر مقوله از جمله عواملی اسخت که عدهای را به مشخرب جبرگرایانه کشانده است
(جرجانی .)472 :8 ،4374 :عالمه ربرسخخخی در ایر باره نیز مطابن اصخخخول عقلی که
م رتخب بر وجود اا یخار اسخخخت و عخدم وجود آن بخه نفی کمخت اخداوند میانیامد
( ،)31 :24 ،4272کویخیده تا مسخاله اا یار و نسخبت آن با علم الهی به صورت کامالً
عقلی خچ نماید .وی در تبییر ایر و خخخیه به ایر نک ه ایخخخاره میکند که وجود علم
پیشخخخیر الهی با دایخخخ ر اا یار آدمیان هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا علم الهی به دایخخخ ر
اا یار انسان تعلن گرف ه است (.)821 :2 ،4272
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در واول ایر را بیانی اسخخخت از ایر معنای مشخخخهور که انسخخخان ،م ار باالجبار
اسخخت؛ یعنی سخخاا ار وجودی انسخخان به گونهای پدید آمده اسخخت که گریزی از اا یار
ندارد .عالمه رباربایی در ایر باره ینیر میگوید :اداى تعالی در ازل عالم اسخخت به
اینکه فالن فرد انسخانی مثال دو وسم رکت دارد ،یکی رکات اضطرارى ،از وبیچ رید
و نمو و زیخخ ی و زیبایی صخخورت و امثال آن ،و دیگرى هم رکات اا یارى ،از وبیچ
نشخس ر و برااس ر و امثال آن .و اگر صرا تعلن علم ادا به اصوصیات وجودى ایر
فرد از انسخان ضخرورتی در او پدید آرد و ایر ضخرورت صخفت اا او یخود ،باز صفت
اا اا یارى او مییخود .به عبارت سخادهتر ،باعث مییخود که به ضرورت و وجوب،
فالن عمچ اا یارا از او سخر بزند ،نه اینکه باعث یخود که فالن عمچ از او سر بزند یه با
اا یار و یه بی اا یار (رباربایی.)212 :41 ،4271 ،
عالمه ربرسخی در پژوهش تفسخیری اود مساله علم الهی را از زوایای م لفی از
نظر گذرانده اسخخخت .وی علم الهی را در سخخخه ب ش :کاربردهای اا نظایر ورآنی ،و
تبییر ماهیت علم الهی ،و تشخخریز آن با وجود انسخخانی ،در کانون توجه ورار داده اسخخت.
او در ب ش دوم و سخخخوم که ماهی ی فلسخخخفی و کالمی دارد ،فقب از منظر کالمی بنابر
رویکرد نقلی و پیوسخخخ گی کخه با مذاهب اع قادی دارد ،کویخخخیده اسخخخت با رهیاف ی
عقلگرایانه -و در موارد معدودی رویکردی روایی -مسخخابچ اا الفی میان مکاتب کالمی
را از نظرگخاه تفسخخخیری ارزیخابی کنخد .وی در همه ب شهای اا الفی که دوگانههای
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کالمی پدید آمده اسخخخت ،بر پایه دو مبنای تو ید و اا یار انسخخخان ،آنچنانکه در نظام
معرف ی یخیعه آمده ایر موضخوا را ارزیابی کرده اسخت .او در بررسخخی علم الهی ضمر
آنکه همه اوصخخاا تو یدی آن را در یهاریوب معارا ورآنی در نظر گرف ه اسخخت ،اما
کویخیده تا تبیینی از اا یار انسان به دست دهد که هم به جبر نگراید و هم ذیچ سایه
اندیشه بلند تو یدی بگنید.
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