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علم لدّنی و جایگاه حضرت خضر؟ع؟ به عنوان یکی از عالمان به این علم

مقدمه. 1

کهف طی آیات 60 تا 82 به آن پرداخته است داستان مالقات و همراهی  که قرآن در سوره ی  یکی از چهار داستانی 

سفر  این  در  می باشد.  می کند،  یاد  البحرین«  »مجمع  عنوان  به  آن  از  قرآن  که  مکانی  در  عالمی  با  موسی؟ع؟   حضرت 

که علمی دارای رشد می باشد، او را بهره مند سازد. عالم، ابتدا مخالفت می کند  موسی؟ع؟  از عالم می خواهد از علم خود 

که می بیند، شکیبا باشد و مخالفتی نکند عالم می پذیرد  که در رابطه با اموری  اما پس از اینکه موسی؟ع؟  تعهد می دهد 

که در قرآن به شیوه ی  که او را با خود همراه سازد و این دو بزرگوار باهم همراه می شوند و داستان با حوادث عجیبی چنان 

زیبایی بیان شده است، ادامه می یابد. این مالقات مربوط به 1500 سال قبل از میالد است )ابن بابویه، 1405 ق، ج 5، 

ص386(. 

قرآن، به عنوان منبع این داستان، شخصیت معّلم حضرت موسی؟ع؟ را به تفصیل معرفی نکرده است و نیز منابعی 

گر صرفًا به منابعی  ح کرده اند، بنابراین ا که به تاریخ حیات این مرد عالم پرداخته اند نظرات مختلف و گاه متناقضی را مطر

گمان است با این وجود مفسران  کنیم تاریخ زندگی او در نهایت تشویش و حدس و  غیر از قرآن و روایات صحیحه مراجعه 

کالم قرآن در مورد علم این بزرگوار اتفاق نظر دارند اما در مورد نام و اصل و نسب و طول حیات و  و صاحب نظران طبق 

نبوت این مرد عالم نظرات متعددی بیان شده است.

نام حضرت خضر؟ع؟. 2

که نام اصلی ایشان  کرده اند. در حالی  احادیث معصومین و منابع تاریخی، این مرد دانشمند را با نام »خضر« معرفی 

یا )ارمیا( بن ملکان ابن عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« است و هم چنین به طول حیات آن حضرت  »تالیا )بلیا( 
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کنون نیز در قید حیات است و در هنگام ظهور  که هم ا که با افراد داشته اشاره شده است و بر این نظرند  و مالقات های 

امام عصر؟جع؟ در شمار یاران و از وزرای دولت ایشان می باشد. در این که طبق آیات قرآن ایشان از جانب خداوند به 

که از آن با عنوان »علم لدّنی«، »علم غیب«، »علم حقیقت« و »علم  علم خاصی مستفیض شده اند، شکی نیست. علمی 

که  که به شیوه ی »الهام« و »اشاره« از جانب خداوند به افراد، بنابر درجه ی اخالص و بندگی آنها  باطنی« یاد شده است 

الزمه اش طهارت و ریاضت و پیمودن طریق سلوک است، افاضه می شود.

ْمناُه ِمْن 
َ
خضر؛ نام یا لقب؟ در قرآن صریحًا نامی از او نیامده بلکه با عنوان »َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعّل

کرده است ولی در روایات به دو صورت بیان شده است:  ا ِعْلمًا« )الکهف،65( از او یاد  َلُدّنَ

کسر ضاد،  که در حرکاتش است، به فتح خاء و  1- روایات متعددی این مرد عالم را با »نام« خضر )با اندک اختالفی 

کثرت استعمال مخفف شده، و با مخففش نامیده شده است )فیومی، 1414 ق، ج 2، ص172؛ مصطفوی،  که به خاطر 

کسر خاء و سکون ضاد )مجلسی، 1404 ق، ج 9، ص306( خوانده می شود. در این صورت  1368ش، ج 3، ص74( یا به 

گفته شده است )ابن بابویه، 1405  می توان گفت اسم اصلی او »خضرویه ابن قابیل ابن آدم« است که به او »خضرون« هم 

ق، ج 2، ص391(. 

2- در برخی روایات دیگر از خضر به عنوان »لقب« ایشان یاد شده است و نام اصلی او »تالیا )بلیا یا ارمیا( بن ملکان ابن 

عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« دانسته شده است. 

که نظری غریب است.  کرده اند )ابن شاذان، ص 125(  در برخی منابع نیز لقب او را »ابن عباس« ذکر 

خشکی  حصیر  یا  چوب  زمین،  بر  چون  نامیدند  خضر  را  او  که  است  ترتیب  این  به  »خضر«  به  تلّقب  یا  وجه تسمیه 

می نشست بالفاصله سبز می شد )عروسی حویزی، 1415 ق، ج3، ص274؛ ابن بابویه، 1385ش، ج1، ص59؛ طبری، 

1412ق، ج 15، ص183؛ ابن منظور، 1414ق، ج15، ص152( یا چون در هر مکانی نماز می گزارد آن مکان سبز و خرم 

می گشت )طبرسی، 1372ش، ج6، ص754؛ رازی، 1408ق، ج13، ص10(. هر دو وجه را صحیح می باشند )سیوطی، 
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کاشانی، 1336ق، ج5، ص356؛ طریحی، 1375ش، ج3، ص289(.  1404ق، ج4، ص233؛ 

که به پیامبری این عالم بزرگ نظر دارند سرسبز شدن زمین از قدوم او را معجزه ای در اثبات نبوتش می دانند  کسانی 

ابن نوح« )عروسی حویزی، 1415 ق، ج3ص274؛  ابن ارفخشد ابن سام  ابن ملکان ابن عامر  را »تالیا  او  و اسم اصلی 

ابن بابویه، 1385ش، ج1،ص60(، »بلیا ابن ملکان ابن یقطن« )میبدی، 1371ش، ج5، ص718؛ سیوطی، 1416ق، 

و  می دانند  ج2،ص596(  ش،   1385 )ابن بابویه،  ملکا«  ابن  »ارمیا  یا  ج1،ص256(  1403ق،  طبری،  ص389؛  ج2، 

کرده اند. عده ای هم اسم »حلقیا« )همو، 1378ق، ج1، ص 245( را ذکر 

که نام این مرد عالم »الیاس« بوده است )آلوسی، 1415 ق، ج 8، ص293؛ جزایری، 1404  برخی احتمال داده اند 

گروهی »خضر«، »الیاس« و »یسع« را نام یک شخص دانسته اند )مجلسی، 1403 ق، ج13، ص283؛ ابو  ق، ص412( و 

حیان، 1420 ق، ج 7، ص204؛ آلوسی، 1415 ق، ج8:، ص293؛ ثقفی، 1398ق، ج3، ص438(. با وجود تمام این 

گر بگوییم این سه نفر افراد متفاوتی بوده اند و نام اصلی او را »تالیا )بلیا( یا )ارمیا( بن ملکان ابن عامر ابن ارفخشد  موارد ا

که در بیشتر منابع  که به »خضر« معروف شده است به صحت نزدیک تر می باشد، هم چنان  ابن سام ابن نوح« بدانیم 

چنین است، ما نیز در این نوشته از ایشان با عنوان »خضر« یاد می کنیم.

اصل و نسب حضرت خضر ؟ع؟. 3

در مورد اصل و نسب آن بزرگوار نیز نظرات متفاوتی بیان شده است: 

کرده اند  ک از ابن عباس نقل  کر از طریق مقاتل بن سلیمان بن ضحا که الدر المنثور از دارقطنی و ابن عسا 1- در روایتی 

که: او فرزند بالفصل آدم؟ع؟ است )سیوطی، 1404 ق، ج4، ص234(.  چنین آمده 

که این پادشاه دارای روش پسندیده ای در حکومت  کتب دیگر او فرزند یکی از پادشاهان قدیم به شمار می آید  2- در 

بوده است )البستانی، بی تا،ص45(.
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که مادر او رومی و پدرش فارس بوده  کر از سعید ابن مسیب، و طبری از عبدالحکم شوذب نقل می کند   3- ابن عسا

طبری،  ص718؛  ج5،  1371ش،  میبدی،  ص293؛  ج8،  1415ق،  آلوسی،  ص233؛  ج4،  ق،   1404 )سیوطی،  است 

1403ق، ج1، ص256( 

که به حضرت ابراهیم؟ع؟ ایمان آورده اند. گفته اند: فرزند پدر و مادر متدینی بوده است،  4- عده ای 

 5- در برخی منابع او، فرزند »فرعون« دانسته شده است که این نظر غریب می باشد )زبیدی، 1414ق، ج6، ص325(. 

گر طبق بیش تر منابع ایشان را فرزند»ملکان ابن عامر ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح« بدانیم به صحت  که ا در حالی 

نزدیک تر می باشد. 

ج1،ص256؛  ق،   1403 می باشد)طبری،  اثفیان«  بن  »فریدون  پادشاهی  زمان  به  مربوط  حضرت  آن  زندگی  تاریخ 

جزائری، 1404ق، ص292؛ قمی مشهدی، 1368ش، ج8، ص101؛ طریحی، 1375ش، ج2، ص 45(. 

حضرت خضر؟ع؟ نبی یا ولی؟. 4

      در این مورد سه نظر بیان شده است:

آن حضرت دارای مقام نبوت می باشد )طبری، )به نقل از ابن اسحاق(، 1403ق، ج1، ص389؛ ابن بابویه، 1385 	 

کاشانی، 1415ق، ج3، ص251 و 161(.  ش، ج1، ص59؛ میبدی، 1371ش، ج5، ص718؛ فیض 

دارای مقام والیت است )بغوی، بی تا، ج3، ص173(.	 

که نظری غریب می باشد و به آن پرداخته نمی شود.	  او یک فرشته است )عاملی نباطی، 1384ق، ج2، ص22( 

ل می کنند: حضرت  که او را نبی می دانند در مرسل و غیر مرسل بودن او اختالف نظر دارند. و این گونه استدال کسانی      

که به او علم بیاموزد، در واقع این  موسی؟ع؟ پیامبری اولوالعزم و صاحب شریعت است، نمی تواند از غیر پیامبری بخواهد 

که این مرد عالم نیز پیامبر باشد. آنان به آیات قرآن  علم آموزی با نبوت حضرت موسی؟ع؟ منافات دارد پس الزم می آید 
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ا ِعْلمًا< )الکهف،65( »لدنا« بیان گر دریافت مستقیم این علم  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که خداوند می فرماید: >َو َعّل کرده اند  نیز استناد 

ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( 
ْ
ْمِری ذِلَك َتأ

َ
از سوی خدا است و اینکه آن بزرگوار می فرماید: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ

که در نهایت نبوت ایشان را نتیجه  کرده است  که دستور این امور را مستقیم از جانب خداوند دریافت  به این معنی است 

می دهد.

که او را دارای مقام والیت می دانند، می گویند: حضرت خضر؟ع؟  پیامبر نیست چون از او در قرآن به طور واضح  کسانی 

گفت بسیاری از پیامبران در قرآن اسمی از  کتاب و شریعتی به او نسبت داده نشده است. اما باید  اسمی برده نشده و نیز 

که این صحیح  ل می کنند  کتاب و شریعتی هم برای آنان منظور نشده است. آنان هم چنین استدال آنان نیامده است و 

که حضرت خضر از اولیاء  که پیامبر نمی تواند از مردم عادی یا به عبارتی از رعیت علم بیاموزد اما باید توجه داشت  است 

است و جزء مردم عادی محسوب نمی شود و هم چنین علم آموزی حضرت موسی؟ع؟  از خضر با نبوت موسی؟ع؟  منافاتی 

که امام رضا؟ع؟ فرموده اند: »قلمرو مأموریت این دو  ندارد چون قلمروی علم آن دو با هم متفاوت بوده است هم چنان 

گاه تر بوده است« )طبرسی، 1372 ش، ج6، ص480؛  کار خود از دیگری آ کدام در  بزرگوار با یکدیگر متفاوت بوده و هر 

حقی بروسوی، بی تا، ج8، ص344؛ مکارم شیرازی، 1374ش، ج12، ص515(. در حدیثی هم از امام صادق؟ع؟ روایت 

از آن  گاه تر بود ولی خضر در رشته و مأموریت دیگری غیر  آ ع از خضر  که فرمودند: »موسی در علم شر شده است ایشان 

گاه تر بود«)قرائتی، 1383ش، ج5، ص198( هم چنین؛ سخن حضرت خضر؟ع؟  خطاب به حضرت موسی؟ع؟  این  آ

ج3،  1374ش،  )بحرانی،  اطیقه«  ال  بامر  انت  وکلت  و  تطیقه،  ال  بامر  وکلت  »انی  فرمودند:  که  می سازد  روشن تر  را  امر 

ص646؛ ابن بابویه، 1385 ش، ج1، ص60( که در برخی منابع این گونه بیان شده است: »یا موسی انی علی علم من علم 

اهلل التعلمه علمنیه و انت علی علم من علم اهلل علمک ال اعلمه« )ابن العربی، بی تا، ج2، ص107؛ طوسی، بی تا، ج7، 

ص83؛ طبری، 1412ق، ج15، ص183؛ سیوطی، 1404ق، ج4، ص229(.

که او را دارای رحمت خاص و علم لدّنی می داند: >َفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه  کالم خداوند  در نهایت؛ با توجه به 

ْمِری ذِلَك 
َ
که می فرمایند: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ ا ِعْلمًا< )الکهف،65( و کالم خود حضرت خضر  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ

َ
َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعّل
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که  که به معنای دریافت دستور از جانب خداست و نیز با توجه به روایاتی  ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( 
ْ
َتأ

که  که فرمودند: »خضر پیغمبر فرستاده شده مرسل بوده است  ایشان را پیامبر می دانند مانند این روایت از امام صادق؟ع؟ 

کتاب های آنان  خداوند به سوی قومش مبعوث فرمود و او مردم خود را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرشتگان خدا و 

که سبز می شد و بر هیچ زمین  که روی هیچ چوب خشکی نمی نشست مگراین  دعوت می کرده است و معجزه اش این بود 

گر او را خضر نامیدند به همین جهت بوده است وگرنه اسم اصلی  بی علفی نمی نشست مگر اینکه سبز و خرم می گشت و ا

او »تالیا )بالیا( بن ملکان« ابن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح؟ع؟ بوده است« )مجلسی، 1403 ق، ج 13، ص386؛ 

طباطبایی، 1413ق، ج13، ص352(، سخن عالمه مجلسی را نتیجه می گیریم که می گویند: »خضر پیامبر خدا بود، علمی 

که تعلق به شرایع و احکام نداشته  گر بعضی علوم را  که پیامبر باید در آن محتاج به غیر نباشد، شرایط و احکام است؛ ا

باشد، حق تعالی توسط بشری تعلیم پیامبر نماید، چنان چه توسط مالئکه تعلیم او می نماید مفسده ای ندارد و از این که 

موسی؟ع؟ در بعضی علوم محتاج خضر باشد الزم نمی آید خضر از آن حضرت اعلم و افضل باشد، زیرا ممکن است علمی 

که مخصوص خضر ؟ع؟ است« )مجلسی،  که مخصوص موسی؟ع؟ باشد و خضر نداند بیشتر و شریف تر از علمی باشد 

1375 ش، ج1، ص759(.

گفت بهره ی موسی؟ع؟ از علم شریعت نسبت به خضر ؟ع؟ بیشتر بوده است و بهره ی خضر؟ع؟  از علم  در نهایت باید 

که حضرت موسی؟ع؟ از حضرت  حقیقت نیز بیشتر از موسی بوده است )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص312( پس مانعی ندارد 

بهره ای  نتوان  که  نیست  از هم دور  این دو علم چندان  قلمرو  بیاموزد هرچند  او علم حقیقت  به  تا  خضر؟ع؟  بخواهد 

که در ادامه به آن پرداخته  هرچند ناچیز از علم طرف مقابل را داشت و طرفین هم از علم یکدیگر چندان بی اطالع نیستند 

که هدایت گر امتی است به  که خداوند پیامبر اولوالعزم خویش را  ع علمی بوده است  می شود. اما به راستی این علم چه نو

کدام دسته بندی علوم جایی می گیرد؟ طرف عالم به این علم سوق می دهد؟ این علم در 
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تقسیم بندی علوم. 5

      در میان اهل علم همواره علم از جهاتی تقسیم بندی شده است. این تقسیم بندی را از دو دیدگاه، امامان به عنوان 

که علم لدّنی نزد آنان اهمیت  گروهی از عالمان  وارثان علم انبیاء که سردمداران تمام عالمان بوده اند و صوفیان به عنوان 

گروه است، بیان می کنیم:  کلیدی این  ویژه ای دارد و از مباحث مهم و 

دیدگاه امامان؟مهع؟. 1 . 5

حضرت  ویژه  علم  جایگاه  تا  می شود  پرداخته  مورد  چند  به  که  برشمرده اند  علم  برای  تقسیم بندی هایی  امامان 

خضر؟ع؟ روشن شود:

ع معرفی می کند: امام علی؟ع؟ در سخنی علم را برای »ابوطفیل« بر دو نو

کنند و آن را دریابند. که مردم می توانند در آن نظر  1- علمی 

کند )ابن بابویه، 1362 ش، ج 1، ص41؛ مجلسی،  کسی نمی تواند آن را درک  که مختص خداوند است و  2- علمی 

کاشانی، 1371ش، ص22(. 1403ق، ج 1، ص210؛ فیض 

کرده اند: که برای علوم برشمرده اند آنها را به دو دسته تقسیم  امام باقر؟ع؟ در تقسیم بندی 

گاهی ندارد. کسی بر آن اشراف و آ که غیر از خداوند  1- علمی 

1371ق،  برقی،  ص217؛  ج 2،  ق،   1380 )عیاشی،  است  بخشیده  پیامبران  و  مالئکه  به  خداوند  که  علمی   -2

کلینی، 1429ق، ج 1، ص147؛ بحرانی، 1374ش، ج3، ص265(.  ج 1،ص243؛ 

کرده اند: 1- علم خاص  آن بزرگوار در تقسیم بندی دیگری علم خداوند را به دو علم »علم خاص« و »علم عام« تقسیم 

که در حدیث دیگری از آن به عنوان »علم  که مخصوص خداوند است و فقط او دارای این علم می باشد  را علمی می دانند 
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کاشانی، 1406ق،  کلینی، 1429ق، ج1، ص147؛ فیض  کرده اند )صفار، 1404 ق، ج1، ص109؛  مکنون و مخزون« یاد 

ج 1، ص513؛ مجلسی، 1403ق، ج 4، ص110(.

که  ع علم است  گاهی دارند و این نو که عالوه بر خداوند، مالئکه و انبیاء و رسوالن هم از آن آ 2- علم عام علمی است 

اهل بیت پیامبر اسالم؟ص؟ آن را به ارث برده اند )ابن بابویه، 1398ق، ج10،ص138؛ مجلسی، 1403ق، ج 4،ص85(.

که خداوند به رسوالن و انبیاء افاضه می کند، معرفی شده است در  که در احادیث فوق الذکر با عنوان علم عامی  علمی 

که در قرآن از آن به عنوان »علم لدّنی« یاد شده است.  واقع همان علمی است 

دیدگاه صوفیان . 2 . 5

تا  کرده اند  تقسیم بندی  از منظرهایی  را  آنان علم  این رو  از  برخوردار است  از جایگاه ویژه ای  نزد صوفیان  لدّنی  علم 

کالم به ذکر دو نمونه از این تقسیم بندی ها می پردازیم:  که ما برای پرهیز از اطاله ی  جایگاه ویژه ی این علم برجسته شود 

توضیح  این گونه  و  است،  کرده  تقسیم بندی  را  علم  نموده،  تألیف  لدّنی  علم  اثبات  در  که  رساله ای  در  »غزالی«   -1

که طریقی  می دهد: »علم انسان از دو طریق حاصل می شود: اولی تعلیم انسانی و دومی تعلیم ربانی است. طریق اول نیز 

که همان تحصیل و تعلیم  محسوس است، خود بر دو وجه می باشد: یکی از طریق عوامل بیرونی یا به اصطالح خارجی، 

کردن است، حاصل می شود. طریق  کسب معلومات با فکر  که همان  نزد معلم است و دیگری از طریق عوامل داخلی، 

که همان تعلیم ربانی است آن را نیز بر دو وجه دانسته اند؛ یکی: »القا وحی« و »دیگری الهام« می باشد. وحی ارث و  دوم 

که  کی است  ک اند و قلبشان مانند لوح پا که وجودشان بی آالیش است و از پستی ها و شهوات پا کسانی  حق رسوالن است 

کاَن  َمَك ما َلْم َتُکْن َتْعَلُم َو 
َ
که فرمود:>َو َعّل خداوند علم خود را بر آن نقش بسته است مانند این قول خداوند به رسولش 

َفْضُل اهلِل َعَلیَك َعِظیمًا« )النساء،113(«.

گاهی  کنار این تعلیم مخصوص پیامبران تعلیم علم به روش »الهام« یا همان »موهبت« را بیان می کند: »الهام؛ آ در 

او حاصل می شود« )قاسمی، 1418ق،  برای  بر صفات و قوت و استعداد شخص  بنا  که  از نفس جزئی است  کلی  نفس 
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اها<  که خداوند تعالی فرموده است: >َو َنْفٍس َو ما َسّوَ ج7:،صص62-61(. الهام بعد از تسویه ایجاد می شود همان گونه 

ع بر سه وجه است: یکی از آنها  که این رجو )الشمس،7( و تسویه، همان تصحیح نفس و بازگشت به سوی فطرتش است 

تحصیل جمیع علوم و بهره بردن بیشتر از بسیاری از آن علوم است، دوم: ریاضت راستین و مراقبت و مواظبت صحیح 

که پیامبر؟ص؟ به این حقیقت اشاره فرموده اند: »من عمل بما علم، اورثه اهلل علم ما لم یعلم« )مجلسی، 1404 ق،  است 

کاشانی، 1415ق، ج 1،ص468( و سوم: تفکر است. پس هرگاه  ج 1، ص141؛ مجلسی، 1406ق، ج2، ص322؛ فیض 

گشوده می شود  کند، به معلوماتش دست میابد و در علم غیب بر او  نفس بیاموزد و به علم و عمل، به شرط تفکر، ریاضت 

االلباب«  »ذوی  به  باشد  درست  طریق  در  گر  ا تفکر  پس  می افتد.  زیان  مهلکه های  در  برود  اشتباه  را  راه  سالک  هرگاه  و 

کامل، عاقل، ملهم و موید می شود )قاسمی، 1418 ق،  گشوده می شود و عالمی  می رسد و روزنه ای از عالم غیب به قلبش 

ج7،ص64(. با این وصف علم حاصل از وحی را »علم نبوی« و علم حاصل از الهام را »علم لدّنی« نامیده اند )نسفی، 

که علم انبیا و اولی است. 1416ق، ج3، ص34( 

و  زشت  خوی های  و  قلب  احوال  به  )علم  الخرة  علم  برای  »االحیاء«  کتاب  در  که  دیگری  تقسیم بندی  در  غزالی 

کار دنیا می آید( بر می شمارد می گوید: »علم بر دو قسم  که به  که به کار آخرت می آید و در مقابل علم دنیاست  نیکوست 

که پسندیده است مانند:  است: »علم معامله« و »علم مکاشفه«. »علم المعامله« و آن علم احوال قلب نسبت به آن چه 

صبر، شکر، خوف، رجاء، رضا، زهد، تقوی، قناعت، سخاء، حسن ظن، حسن خلق، حسن معاشرت و سایر امور نیک و 

که سبب نیل به این امور می شوند می باشد. اما  پسندیده و هم چنین معرفت به حقایق این امور و حدود آنها و اسبابی 

که وقتی  »علم مکاشفه«: علم باطن، غایت و نهایت علوم و نیز علم صدیقین و مقربین است و آن عبارت است از نوری 

که فرد فقط از آنها اسمی  ک و منزه از صفات مذموم و نکوهیده باشد، در آن ظاهر می شود و با این علم، اموری  قلب پا

کرده است، بر او مکشوف می گردد تا معرفت به ذات حّق تعالی و به تمامی صفات،  شنیده یا معانی مجملی از آنها دریافت 

افعال و حکمتش در به وجود آوردن دنیا، حاصل شود. و هم چنین معنی نبوت و نبی، وحی، شیطان، آخرت و بهشت، 

آتش، عذاب قبر، صراط، میزان و حساب، لقای خداوند، قرب به او و نزول در جوارش، حصول سعادت، مقارنه با مالئک 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۶8۱۳۹۶

و انبیاء، تفاوت درجات اهل بهشت و مسائل بسیار دیگری را در می یابند« )غزالی، بی تا،صص20-19(. به عبارت دیگر؛ 

غرض وی از علم مکاشفه همان معرفت به معنای حقیقی وحی، نبوت، ملکوت آسمان و زمین، معرفت حقیقی به ذات 

باری، صفات، افعال، حکمت و نسبت آدمیان با آن و حقیقت جبر و اختیار است. آری، انسان می تواند به درجه ای برسد 

که علم به این امور برای او ممکن شود. 

گر آیینه ی دل از رذایل و وابستگی های دنیا رهایی یابد و انسان با علم به طریق آخرت چگونگی صیقل این آینه از  »ا

کرم؟ص؟ اقتدا کند به نسبت آنچه  خبائث را بیاموزد و آن را از شهوات تصفیه و تطهیر کند و همواره در هر شرایطی به پیامبر ا

که از این پلیدی ها از قلب زدوده می شود و رنگ و بوی حق می گیرد حجاب بین انسان و معرفت نسبت به صفات و افعال 

خداوند برداشته می شود و نور پروردگار در این امور تجلی می یابد و حقایق و راه نیل به آنها بر او نمایان می شود این گونه با 

کنار می روند« )همان،ص20(. علم مکاشفه پرده ها 

یا  و  امور  از  امری  »ما وقتی  که:  بیان می کند  این گونه  را  اهل تصوف درباره ی علم  نظر  البیان  روح  تفسیر  2- مؤلف 

کدام از اینها دو قسم دارند:  که هر  حقیقتی از حقایق را درک می کنیم به صورت »تصور« یا »تصدیق« بر آن حکم می کنیم 

کتسابی. کتسابی و دیگری ضروری و غیرا یک قسم ضروری و ا

گر از تصفیه ی قلب از  کشف شوند، این طریق »علم نظری« است و ا گر مجهوالت نزد نفس با معلومات بدیهی  حال ا

ع اعلی و برتر آن اسرار ذات و  که نو کشف« است  که شخص فقط خدا را ببیند »طریق  گونه ای  کی ها و امیال باشد به  ناپا

که در مشرب اهل اهلل از حیث ارتباط بین خدا و شخص  انوار صفات و آثار افعال خداوند است و آن علم الهی شرعی است 

که هر قدر بشر طاقت تحمل آن را داشته باشد از آن  »علم الحقائق« یا »علم بالحق سبحانه تعالی« نامیده شده است. 

بهره مند می شود در غیر این صورت در ورطه ی »حیرت« می افتد که آن را »عجز از شناخت حق« می خوانند. پس علوم اهل 

کشف و عیان و علوم دیگران مبنی بر مشغالت فکری و ذهنی است و وسیله ی امر آنها عمل صالح و وسیله و  اهلل مبتنی بر 

توشه ی راه دیگران تحصیل وظایف و مناصب است )حقی بروسوی، بی تا، ج5،ص273(.
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علم لدّنی. 6

تعریف صوفیان از علم لدّنی. 1 . 6

که به ذکر چند نمونه می پردازیم: کرده اند  گروه تعاریفی را از این علم بیان  سردمداران این 

الف( در حقایق »سلمی« از »ذوالنون« نقل می کند که: »علم لدّنی آن علمی است که به افراد بنا بر توفیق و خذالن داده 

می شود«)کاشانی، 1336ق، ج5، ص356؛ حقی بروسوی، بی تا، ج8، ص344(.

کشف انوار از امور  که ظنی در آن راه ندارد و خالف واقع نیست و  ب( »جنید« می گوید: »آن علم اطالع از اسرار است 

گویی نزد خداوند شبحی باشد بدون هیچ تمنی  که تمام جوارحش را از تعلقات دنیوی برهد،  غیبی است و برای بنده ای 

و درخواستی حاصل می شود، و خداوند با این علم آنچه صالح بندگانش در آن است را به اولیایش می شناساند«.

ع مقدس تواند کرد ما اسرار علوم حقیقت بر دل  ج( در »کشف االسرار« نیز چنین آمده است: »هر که صفات خود قربان شر

گوید، نور بر سخن وی پیدا  که از یافت سخن  گویی این علم محقق است  ا ِعْلمًا<  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که >َو َعّل گردانیم  او نقش 

و آشنایی بر روی وی پیدا و عبودیت در سیرت وی پیدا، برقی از نور اعظم در دل وی تافته و چراغ معرفت وی افروخته 

کشتی و غالم و دیوار« )میبدی، 1371ش، ج15، ص728(. کار  و اسرار غیبی او را مکشوف شده چنان که خضر را بود در 

تعریف اندیشمندان از علم لدّنی. 2 . 6

کرده اند؛ مانند: اندیشمندان اسالمی از اهل تشیع و تسنن تعاریفی برای علم لدّنی بیان 

که فقط با توفیقی از جانب خداوند برای  که این علم، علم به ذات و صفات است  الف( نظر مؤلف الکشاف این است 

بنده حاصل می شود )زمخشری، 1407 ق، ج2، ص737(.

ب( عالمه طباطبایی این علم را علم تأویل حوادث می داند )طباطبایی، 1417ق، ج13، ص342(. در توضیح نظر 

که در ظاهر به نظر می رسند بلکه در ورای آنها حقایقی بسیار  گفت: برخی مواقع حوادث آن چیزی نیستند  ایشان باید 
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کور دلی از او زدوده می شود و به  که در اثر تهذیب نفس و قرب به خداوند تعالی  که فردی  متفاوت با ظاهر نهفته است 

اصطالح چشم بصیرت پیدا می کند، می تواند با تأویل حوادث به این حقایق پنهان دست یابد. 

گفت هرچند معمول ترین این تعابیر پیش گویی از امور آینده است اما علم لدّنی همه ی این موارد و علم  در نهایت باید 

خ داده  گذشته ر که در  کامل از اموری  گاهی  به اسرار و رموز، ظواهر و بواطن، تفسیر و تأویل، مطلق و مقید آیات قرآن، آ

که بر مردم عادی و حتی برخی دانشمندان  که در آینده اتفاق خواهد افتاد و حتی سایر علومی  است، پیش گویی اموری 

که در برخی امور است را در برمی گیرد. پوشیده است مانند: پاسخ گویی به مسائل علمی و دفع نواقض و شک و تردیدی 

که تفسیر منهج از این رشد  که علم لدّنی علمی  است مبتنی بر رشد  از این تعارف و توضیحات چنین برداشت می شود 

که فرد عالم را به  کرده است )کاشانی، 1336ق، ج5، ص357(. مدح این علم به »رشد« آن را از علمی  به »اصابه« یاد 

که این علم زایل نمی شود و نسیان و فراموشی و باطل در آن  گمراهی می کشاند جدا می سازد و بیان گر این است  جهل و 

ل و مقدمات فکری به  که با تمرین و تجربه و آموزش و اندیشه و استدال کتسابی  راه ندارد عالوه بر این؛ علمی است غیر ا

دست نمی آید چون نه از راه حواس ظاهری مانند شنوایی و بینایی آموخته می شود و نه از راه حواس باطنی مانند تخیل 

کسی در آن صنع و دخالتی ندارد و به دانشجویان مکتب ربوبی  که جزء خدا  و تفکر، بلکه از جمله تعلیمات ربوبی است 

کند، می تواند از افراد  که انسان عالوه بر اینکه می تواند از خداوند دریافت  اختصاص دارد، این امر علم لدّنی را از علومی 

دیگر نیز کسب کند متمایز می کند و این علوم در حیطه ی علوم لدّنی نیستند چون علم لدّنی فقط از جانب خداوند دریافت 

ِسُکْم 
ْ
ْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُکْم ِلُتْحِصَنُکْم ِمْن َبأ

َ
می شوند. مانند این قول خداوند که در مورد حضرت داوود؟ع؟  فرمود: >َو َعّل

که خداوند به حضرت داوود؟ع؟  آموخت علم لدّنی خوانده نمی شود چون  ِکُروَن< )النبیاء،80( علم صنعتی  ْنُتْم شا
َ
َفَهْل أ

می توان آن علم را از غیر خدا نیز آموخت )زمخشری، 1407ق، ج2، ص737(.

شرایط افاضه ی علم لدّنی . 3 . 6

       برای بهره بردن از این علم چند شرط اساسی الزم است:



7۱ علم لدنّی و جایگاه حضرت خضر؟ع؟ به عنوان یکی از عالمان به این علم

ا ِعْلمًا< )الکهف،65( از تقدیم  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
1-توفیق و خواست خداوند: این شرط مهم ترین شرط است. در آیه ی >َو َعّل

کسی عطا  که بدون توفیق و خواست خداوند به  >علمًا< اختصاص این علم به خداوند مستفاد می شود  >من لدنا< بر 

ا ِعْلمًا<  َلُدّنَ ْمناُه ِمْن 
َ
َعّل َو  >َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا  >آتیناه< در آیه ی  >علمناه< بر  نمی شود و در برگزیدن 

)همان( اشاره به تعظیم و بزرگداشت این علم دارد )آلوسی، 1415ق، ج8، ص310(. 

کی جز با ریاضت و سلوک عابدانه حاصل نمی شود. کی روح و جسم از خبائث و بدی ها: این پا 2- پا

کبر، حب دنیا و اصرار  که این خصلت ها را داشته باشد این علم برای او مفتوح نمی شود:  در االحیاء آمده است: »کسی 

که از مهم ترین رذایل شمرده می شوند.  بر هوای نفس )غزالی، بی تا، ص19( 

کامل  ح صدر ویژه ای می خواهد و این سعه ی صدر خود عبودیت خاص پروردگار و سیر  ح صدر: این علم شر 3- شر

ج از طاقت و توان بشر معمولی  که طاقتی خار مراحل روحانی و عرفانی را می طلبد مقام و عظمت این علم در حّدی است 

که  که نکره است، و در این گونه موارد معمواًل برای تعظیم می آید، نشان می دهد  می طلبد. با این وجود تعبیر به >علمًا< 

این  گرچه  ا ص480(.  ج12،  1374ش،  شیرازی،  )مکارم  است  یافته  علم  این  از  قابل مالحظه ای  بهره ی  عالم  مرد  آن 

که  کردند  که تنها قسمتی از آن به حضرت خضر افاضه شده و حضرت موسی؟ع؟  نیز درخواست  علم آنقدر وسیع است 

حضرت خضر؟ع؟  تنها قسمتی از این علم را به ایشان تعلیم دهد چون طاقت درک آن را نداشتند. شکی نیست حضرت 

کماالت عظیمی دارد، غیر از مردم عادی  کلیم اهلل و پیامبر اولوالعزمی ا ست و نفس قوی و صبر فراوان و  که  موسی؟ع؟  

که در  کند و بعد از اعتراض های  است. با این حال حضرت موسی؟ع؟ نتوانست در برابر این علم شکیبا باشد و سکوت 

َك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعی َصْبرًا< )الکهف،67( یعنی:  برابر اعمال حضرت خضر؟ع؟  اظهار داشت حضرت خضر؟ع؟  فرمود: >ِإّنَ

کنی(  و این گونه این دو دریای علم از هم جدا شدند. حضرت موسی؟ع؟  در این باره  تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی 

گفتار  همانند  رنج ها(  همه  آن  با  بنی اسرائیل  حکومت  عصر  و  فرعون  )عصر  مشکالت  همه  آن  از  »هیچ یک  می فرماید: 

که خبر از فراق و جدایی خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت« )رازی، 1408ق،  خضر؟ع؟ برایم رنج آور نبود 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان 72۱۳۹۶

کند برادرم موسی؟ع؟  که فرمودند: »خدا رحمت  که از پیامبر اسالم؟ص؟ نیز روایت شده است  ج13، ص17(. اینجاست 

کسی ندیده بود« )راوندی، 1418ق، ص157؛ عروسی حویزی،  که  گر صبر می کرد عجیب ترین شگفتی ها را می دید  را ا

1415ق، ج3، ص282(.

گر موسی؟ع؟ صبر و تحمل  هم چنین از امام باقر یا امام صادق؟ع؟ ]حدیث تصریح نکرده است[ روایت شده است: »ا

می کرد آن عالم هفتاد حادثه شگفت انگیز را به او نشان می داد« )راوندی، 1418ق، ص157؛ مجلسی، 1403ق، ج 13، 

ص301(.

تقسیم بندی های علم لدّنی. 4 . 6

بر اساس شیوه ی استفاضه ی این علم . 1 . 4 . 6

کرده اند. از جمله »ابن عربی«  برخی از عالمان علم لدّنی را بر اساس شیوه ی بهره مندی افراد از این علم تقسیم بندی 

که از این علم با عنوان »علم غیب« یاد می کند و آن را دو دسته می داند:

که مخصوص انبیا و رسل است. که با ظهور فرشته است و شخص فرشته را می بیند  1- علم غیبی 

که در آن فرشته ای رویت نمی شود بلکه علم به قلب فرد الهام می شود  که مخصوص افراد خاص است  2- علم غیبی 

العربی، بی تا، ج2، ص568(. این تقسم بندی ابن عربی بر اساس شیوه ی  القاء می کند )ابن  و یا فرشته آن را به قلب 

القای علم و رؤیت یا عدم رؤیت فرشته در این القاست. به عبارت دیگر؛ دریافت علم غیب از جانب خدا یا مستقیم است 

که  و آن به صورت الهام این علم بر قلب فرد است و یا با واسطه است و این واسطه در واقع رهبر و رهنمای سالک است 

این هم می تواند پیامبر باشد مانند  که  یا بشر باشد  کرم؟ص؟  ا آموزش جبرئیل به پیامبر  ممکن است فرشته باشد مانند 

که از هر  گشود،  که فرمودند: »رسول خدا، هزار در از علم را به روی من  آموزش علم از جانب پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ع؟ 

گذشته و آینده خبر دارم، از مرگ ها  که از  گشوده شد، به طوری  دری هزار در باز شده، پس هزاران هزار دِر علم به روی من 

و پیش آمدها و طریق قضاوت خبر دارم« )ابن بابویه، 1362ش، ج2، ص572؛ ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 1، ص237؛ 
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طبرسی، 1403ق، ج 1، ص153؛ ابن شاذان، 1363ش، ص102( یا ولی باشد مانند آموزش خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ )با 

که آن حضرت را ولی دانسته اند نه نبی(. توجه به نظر عالمانی 

بر اساس افراد مستفیض از این علم. 2 . 4 . 6

کرد: گروه تقسیم  می توان علم لدّنی را بر اساس افراد دریافت کننده ی آن به سه 

کوبیدن  1- پیامبران: که این علم را به صورت وحی تشریعی توسط فرشته ی وحی یا با القای قلبی یا خواب و یا صدای 

گوش و راه های دیگر دریافت می کنند و از آن در انجام مأموریت رسالت استفاده می کنند و می توانند به اذن خداوند به  در 

افراد خاصی آن را آموزش دهند.

کبر و ریاضت می پردازند و آیینه ی دل را از شهوات و غضب و اخالق ناپسند  که با اخالص به جهاد ا کسانی  2- اولیاء: 

کرده و فقط منزلگه معبود یکتا می شود، این چنین خداوند آنها را از علم لدّنی  ک و درونشان را تزکیه  و اعمال ناشایست پا

افراد  برای  آن  و وصف  ح  که شر را  و چیزهای  آنها مکشوف می شود  برای  زمین  و  آسمان ها  ملکوت  و  بهره مند می سازد 

از  را  و علم  پیامبر اسالم؟ص؟ می باشند  که وارث علم  ائمه؟ع؟  ایشان ظاهر می شود و هم چنین  بر  عادی ممکن نیست 

که سخنان پیامبر خدا خطاب به حضرت علی؟ع؟: »انک تسمع ما اسمع وتری ما اری«،  پیامبر؟ص؟ دریافت نموده اند 

ِتَها ِمْن َباِبَها« )حرانی، 1363ق، ص430؛ ابن بابویه، بی تا، ص345؛ 
ْ
َراَد اْلَمِدیَنَة َفْلیأ

َ
َنا َمِدیَنُة اْلِعْلِم َو َعِلی َباُبَها َفَمْن أ

َ
»أ

طوسی، امالی، 1414ق، ص559( و سخنان دیگر و هم چنین فرموده های خود اهل بیت مانند خطبه ای از امام علی؟ع؟ 

َمِنیِه 
َ
َمُه اهلُل َنِبیُه صلی اهلل علیه و آله َفَعّل

َ
 اهلُل َو َما ِسَوی َذِلَك َفِعْلٌم َعّل

َّ
َحٌد ِإال

َ
 یْعَلُمُه أ

َ
ِذی ال

َ
که فرمودند: »َفَهَذا ِعْلُم اْلَغیِب اّل

ْن یِعیُه َصْدِری َو َتْضَطّمَ َعَلیِه َجَواِنِحی« )مجلسی، 1403ق، ج 26، ص103؛ عروسی حویزی، 1415ق، ج 4، 
َ
َو َدَعا ِلی ِبأ

ص96( دال بر این مدعاست.

کرده،  گذار  که خداوند به آنها وا که نه از پیامبرانند و نه از اولیاء: بلکه به خاطر مقام واال و مأموریت هایی  3 - افرادی 

این  از  افرادی  و  مادر حضرت عیسی  مریم  مادر حضرت موسی،  مانند:  آنها داده شده است  به  این علم  از  قسمت های 
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ک و با عظمت داشته باشند تا حجاب بین نفس آنها و نفس  دسته. پس الزم می آید که این افراد مانند پیامبران وجودی پا

کلی از بین برود آن گاه نور حق بر قلبشان ساطع می گردد و ابواب علوم ربانی بر آنها مفتوح و امور غیبی بر آنها مکشوف 

که آن  کشف به این صورت است  ح عباره االحیاء السابقه آنفا« می گوید: »این  می شود. مؤلف روح المعانی به نقل از »شر

کشف این علت مخفی را به صورت مطلق  که خداوند  کشف می گردد  که باعث حل آن مسئله می شود بر آنها  علت مخفی 

بر بندگانش حرام کرده است. چون کسی که این سبب را کشف کند، مسئله را حل می نماید مانند کشف علت سوراخ کردن 

کودک برای حضرت خضر؟ع؟« )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص342(.  کشتی و قتل 

راه های القاء علم لدّنی. 5 . 6

کرده اند:     صاحب نظران راه هایی را برای القای علم لدّنی به افراد شایسته این علم بیان 

که بیان شد وحی طریق انبیاء می باشد.  1- وحی: مهم ترین راه »وحی« است و همان طور 

2- الهام: مانند الهام این علم به حضرت خضر؟ع؟ )قاسمی، 1418ق، ج7، ص64؛ نسفی، 1416ق، ج3، ص34(. 

که مؤلف تفسیر روح البیان می گوید: »تعلیم علم ربانی به خضر از طریق اشاره به امور سه گانه بوده است نه  3- اشاره: 

اشاره )و نه عبارت( توسط جبرئیل« )حقی بروسوی، بی تا، ج 5،ص272( که از آن به »نقث« یاد شده است همان گونه که 

که فرمودند: »ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتی  ابن حبان از ابن مسعود از رسول اهلل؟ص؟ نقل می کند 

تستکمل رزقها« )سیوطی، 1404ق، ج1،ص86(. 

4- رویای صادقانه: علم لدّنی می تواند در قالب رویاهای صادقانه نیز به افراد القاء شود.

5- برخی نیز معتقدند افرادی که نبی نیستند نیز فرشته با آنها صحبت می کند اما آنان فرشته را نمی بینند که در حدیث 

گفته اند  که با اینکه نبی نبوده اند اما مالئک با آنها سخن  گفته می شود به این معنی  کسی »محدث«  فریقین به چنین 

)الذین تتحدث معهم المالئکه من دون ای یکونوا انبیاء( )سبحانی، 1419ق، ص315(.
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تعابیر علم لدّنی. 6 . 6

که  1- »علم لدّنی«: )هاللی، بی تا، ص219؛ ابن طاووس، الطرائف، بی تا، ص299( علت این وجه تسمیه این است 

این علم از جانب خداوند به بندگان خاص افاضه می شود. 

،ص480؛  ج5  1371ش،  میبدی،  ص34؛  ج3،  1416ق،  غیبی)نسفی،  امور  و  علوم  از  گاهی  آ غیب«:  »علم   -2

زمخشری، 1407ق، ج2، ص732؛ ابوحیان، 1420ق، ج7، ص 204( این دو اسم مهم ترین و پرکاربردترین اسامی برای 

ا ِعْلمًا< )الکهف،65( و »علم غیب«:  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که قرآن نیز از این علم با عنوان »علم لدّنی«: >َو َعّل این علم می باشند 

کرده است.  ُسِلِه َمْن یشآُء< )آل عمران،179( یاد  َکاَن اهلُل ِلیْطِلَعُکْم َعَلی اْلَغیِب َو لِکّنَ اهلَل یْجَتِبی ِمْن ّرُ >َو َما 

که بر افراد عادی پوشیده  3- علم الخفیه: )میرزا خسروانی، 1390ش، ج5، ص 368( این علم، علمی مخفی است 

است. 

گاهی از حقیقت علوم و امور می نامند.  4- علم الحقیقه: آ

که در  گاهی از باطن قضایا( البته برخی با چنین اطالقی مخالفند مانند: »شیخ عبدالوهاب الشعرانی«  5-علم باطن: )آ

که برای  کتاب »بالدر المنثوره فی بیان زبده العلوم المشهوره« می گوید: »علم باطن، علم خداوند است در مقابل علم ظاهر 

کثر  که موقوف بر صحت و درستی و وجهش برای ا خلق بر اساس طبقاتشان بر آنها ظاهر می شود. علم باطن علمی است 

مردم ظاهر نیست و حصولش بر قوت قدسیه متوقف است نه بر مقدمات فکریه و هم چنین هر علمی می تواند نسبت به 

فرد عالم به آن علم، به عنوان علم ظاهر، و برای فرد جاهل به آن، با عنوان علم باطن، شناخته شود. مانند علم غریب 

گاهی ندارند )آلوسی، 1415 ق، ج8، ص310(. با این  کثر مردم از آن آ که بر علم افاق و طلسم و جفر اطالق می شود چون ا

که به اولیاء الهام می شود. وجود بیشتر علما علم باطن و حقیقت را همان علم لدّنی و ربوبی دانسته اند 

عده ای علم باطن و حقیقت را از علم ظاهر و شریعت جدا دانسته اند »جالل الدین سیوطی« در این باره می گوید: »برای 

هیچ کس جزء پیامبر اسالم علم حقیقت و شریعت با هم جمع نشده است و برای هر پیامبری یکی از این دو علم بوده است 
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کرم؟ص؟؛ چون آن بزرگوار هم مأمور به تبلیغ حقیقت و هم مأمور به تبلیغ شریعت بوده اند« )همان، ج8،  به جزء پیامبر ا

ص313( البته ایشان بر طبق ظاهر عمل می کردند مگر در مواقع ضروری و یا هنگامی که خداوند به ایشان امر می فرمود. اما 

از ظاهر امر پیداست که گام نخست در کسب علم به حقیقت، علم به شریعت و عمل به آن است تا فرد به درجه ی تهذیب 

که علم به  کسی  گاه شود اما  که خداوند او را از علم غیب بهره مند سازد و از علوم و امور غیبی در حّد توانش آ کمال برسد  و 

شریعت داشته باشد و مأمور به تبلیغ آن باشد مانند حضرت موسی؟ع؟  می تواند از علم حقیقت بی بهره یا بهره ناچیزی 

کسب این علم نزد حضرت  داشته باشد. چون علم به باطن امور از تعلقات شریعت نیست با این حال موسی؟ع؟  برای 

که  کشوف و امور غیبی ثمره ی اخالص است  که  کرده اند  که تفسیر روح المعانی نیز تصریح  خضر رهسپار شد. همان گونه 

جزء سوم از اجزاء شریعت است در حقیقت، حقیقت مرتبه ای از شریعت و نتیجه آن است )همان، ج8، ص342(.

نتیجه گیری. 7

که برای علوم شمرده شده است علم لدّنی جایگاه ویژه ای دارد. این علم بر اساس       در دسته بندی های مختلفی 

کسانی مانند انبیاء و  کی روح و جان از طرقی مانند: وحی و الهام به سینه ی فراخ  شرایطی مانند: عبودیت خداوند و پا

که بر اساس ریاضت و پیمودن مسیر سلوک درونشان سیقل یافته است و از لوث آلودگی ها و تعلقات  اولیاء و افراد خاصی 

که طبق آیات صریح قرآن و روایات  ک شده اند، القاء می شود. از جمله ی این افراد حضرت خضر؟ع؟  می باشد  مادی پا

معصومین؟ع؟ در سایه ی عبودیت خداوند واحد، تسلیم محض او شدن و دل از تعلقات مادی و دنیوی بریدن در این 

وادی عبودیت سزاوار بهره مندی قابل توجهی از این علم و مأمور تعلیم پاره ای از آن به حضرت موسی؟ع؟  شد و چون 

قلمروی علم این دو بزرگوار با هم متفاوت بوده است نه تنها سبب نقصان نبوت حضرت موسی؟ع؟ نمی شود بلکه باعث 

ا ِعْلمًا< )الکهف،65( واژه ی >لدنا<  ْمناُه ِمْن َلُدّنَ
َ
که در آیه: >َو َعّل اثبات نبوت حضرت خضر؟ع؟ نیز می شود؛ به این نحو 

قرینه ی دیگر،  و  کرده است  از جانب خداوند دریافت  به طور مستقیم  را  این علم  که حضرت خضر؟ع؟  نشان می دهد 

ِویُل ما َلْم َتْسِطْع َعَلیِه َصْبرًا< )الکهف،82( به این 
ْ
ْمِری ذِلَك َتأ

َ
که می فرماید: >َوما َفَعْلُتُه َعْن أ سخن خود آن بزرگوار است 

که در نهایت نبوت ایشان را نتیجه می دهد. که خداوند دستور انجام این امور را به ایشان داده است  معناست 
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