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 Purpose: The purpose of this study is to examine the type of 

knowledge of the infallibles in the field of science and medical 

issues to determine that the infallibles in this area act like ordinary 

human beings or use certain knowledge. 

Materials and Methods: In this research, descriptive-analytical 

method, using narrated sources, namely the Qur'an and Hadith, the 

typology of the medical knowledge of the infallibles has been done. 

Findings: According to the authorities and virtues and special 

physical knowledge of the infallibles, they have also used this type 

of science in medical knowledge. Also, sometimes they have used 

outward knowledge for expediency and wisdom such as taqiya or 

fighting against exaggeration. Sometimes they have pointed to the 

non-independence of their sciences in medicine. It is often seen in 

the development of science that it employs the principle and the use 

of generalities to derive a knowledge such as medicine. 

Conclusion: According to the Qur'an and hadiths, considering that 

ignorance has no way in their scientific field due to their being the 

treasures of divine knowledge; Also, according to the theory of the 

absoluteness of the realm of the Qur'an and its current in all times 

and issues, and in terms of the commentator and revelation of the 

infallibles for the Qur'an, also considering higher sources than 

human resources for the knowledge of the infallibles, their 

ignorance cannot be ignored. Concluded on medicine. At the same 

time, in their life, there are encounters with doctors, which shows 

that the knowledge of the infallibles in the field of medicine is 

superhuman. According to the Qur'an, the scientific authority of the 

infallibles in all religious and secular fields extends to the field of 

medicine. However, the type of science employed by the infallibles 

in the field of medicine is always non-essential and not independent 

of the divine will and throughout it, and is often based on the 

principle and reference to the general points and paradigms of an 

issue or knowledge such as medicine. Of course, it is sometimes 

seen that they have also used physical sciences in this field. 
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                  یسیکامران او  38

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 هیالسالم با تک همیمعصومان عل یدانش طبّ یسِنخ شناس
 ثیبر قرآن و حد

 
  ،یسیکامران او

 ،یدانشگاه معارف اسالم ث،ی، گروه معارف قرآن و حد اریاستاد
 مسئول(. سندهی)نو رانیقم، ا

 
 دهیچک

سنخ دانش معصومان در  یپژوهش، بررس نیا یهدف: هدف از اجرا
 نیاست تا مشخص گردد معصومان در ا یطب لیعلم و مسا نهیزم

یم بهره یاز دانش خاص ایو  کنندیعمل م یقلمرو مانند بشر عاد
 .برند
فاده با است ،یلیتحل - یفیپژوهش به روش توص نیا در: هاو روش مواد

مان معصو یدانش طبّ یسِنخ شناس ث،یقرآن و حد یعنی یاز منابع نقل
 .است رفتهیصورت پذ

با فرض - یو حداقل یکه دو سنخ حداکثر رسدی: به نظر مهاافتهی
بودن  یاذن و اراده اله ازمندیعدم استقالل علم آنان در هر دو سنخ و ن

در نگاه کالن نسبت به علم معصومان در طّب وجود داشته  -آنها
لم و ع لیطبّ آنان، با توجه به مقامات و فضا یباشد. دانش حداکثر

ه ب تیآنها، با عنا یمنقول از زندگان رهیس زین ومانمعص یلدن ژهیو
علم  یعدم جهل و متأثر بودن از قلمرو مطلق قرآن، منابع متعال

موارد استعمال شده  یبا طب در برخ یمعصومان و مواجهه فوق بشر
 ای هیچون تق یدر هنگامه مصلحت و حکمت زین یاست. سنخ حداقل

علوم  نیغالباً در تکو ایاست و  یرمبارزه با غلوّ و استفاده از علم ظاه
نشأت دادن  یبرا اتیّو استفاده از کل ییکه اصل گو شودیم دهید
 .اندل طبّ را به استخدام درآوردهدانش مث کی
جهل در  نکهیبا توجه به ا ات،ی: بر اساس قرآن و روایریگجهینت

 زیبودنشان، راه ندارد؛ ن یآنها به سبب خُزّان علم اله یساحت علم
شدن آن در همه زمان یمطلق بودن قلمرو قرآن و جار هیبنا بر نظر

قرآن،  یان برابودن معصوم نیّو لحاظ مفسّر و مب لیمسا و ها
علم  یراب یتر از منابع بشر یمنابع متعال فتنبا در نظر گر نیهمچن

گرفت.  جهیعدم علم آنها نسبت به طب را نت توانیمعصومان، نم
که نشان از فوق  شودیم دهیبا اطبّاء د یآنها مواجهات رهیضمناً در س

 یعلم تیّ طبّ است. مرجع نهیبودن علم معصومان در زم یبشر
بنا بر قرآن، به دامنه  یویو دن ینید یهانهیزم یمعصومان در تمام

. گرچه سنخ علم استخدام شده معصومان شودیم دهیکش زیعلم طبّ ن
و در  یمستقل از اراده اله ریو غ یذات ریغ شهیطبّ، هم نهیدر زم

و  یو اشاره به نکات کلّ ییطول آن است و غالباً بر اساس اصل گو
 زین یچون طبّ است. البته گاه یدانش ایمسأله  کی یهامیپارادا

استفاده کرده زین نهیزم نیدر ا یکه آنان از علوم ظاهر شودیم دهید
 .اند
 .سنخ، طبّ، علم، قرآن، معصومان. ث،یحد: هاواژه دیکل
 

 25/03/1400تاریخ دریافت: 
 20/07/1400 پذیرش:تاریخ 

 :نویسنده مسئولoveysi@maaref.ac.ir 

 مقدمه
 یطب یالسالم با لحاظ وجود اظهار نظرها همیمعصومان عل یدانش طب

اما اثبات آن  (؛1) ستیمنقول، قابل انکار ن اتیآنان به صورت روا
قرآن در مقابل شبهه عدم دانش آنان در  ژهیبه و ینیاز منظر منابع د

 شودیم دهید ومانمعص یدارد. درباره برخ تیّاهم اریبس نه،یزم نیا
 ی( ، از آن علم به سبب مصلحت2) یکه گاه با توجه به داشتن علم لدن

خود را به  یاله یعلم موهوب زین ی. گاهندیاستفاده نما اهندخوینم
 یو امام موس بیمواجهه طب انی. چنان که در جرکشندیم بیرخ طب

( و امام حسن 4مواجهات امام رضا )ع( ) ای( و 3بن جعفر )ع( )
  د.شویم دهید یریخونگ یفصد و رگ زدن برا ی( برا5) یعسکر
ه ک یبه گستره دانش معصومان  البته به اذن اله زین میکر قرآن

-یم بیغ نی( ا28 -26. )جن/ کندیاست، اشاره م بیمربوط به غ
برزخ و آخرت و روح و بهشت و  یعنی بیمربوط به عالم غ تواند

فراتر از دانش  هایمرتبط با دانش تواندیجهنم و امثال آن باشد و م
 مهم و هایاز دانش یکی زیب باشد. طب نیو متصل به عالم غ یبشر

 یستیاست که مواجهه معصومان با آن از لحاظ چ یپرکاربرد بشر
 .است دنیو گستره آن سزوار پژوه نهیزم نیعلم آنان در ا

 تیمقاله در صدد است تا علم معصومان به مقوله طب را با محور نیا
 . دینما یاثبات و نوع آن را گونه شناس ات،یآ

 
 هامواد و روش

 یبا استفاده از منابع نقل ،یلیتحل - یفیپژوهش به روش توص نیدر ا
معصومان صورت  دانش طبّی یشناس سنخ ث،یقرآن و حد یعنی

 -ایها و اطالعات، کتابخانهروش جمع آوری داده است. رفتهیپذ
اسنادی بوده است که از منابع اقدم و اصیل و با اعتبار بیشتر شروع 

ه است. سعی گردیده عالوه بر کشف و تا منابع معاصر نیز پیش رفت
بندی جامع و روشنی و چینش شواهد قرآنی و حدیثی، تبویب و گروه

ای که هم پوشانی بین آنها به کمترین بین آنها انجام گیرد؛ به گونه
  حدّ ممکن برسد.

 
 هایافته

 ، تنوّع نیز وجود داشتهلحاظ گستره علم معصومانبه رسد به نظر می
هایی داشته باشد که هر زمان به مصلحتی به انواع و سِنخیعنی  باشد؛

کار روند. گاهی حداکثری است و گاه حداقلّی. در دانش طب نیز 
 گونه است.همین 
 حداکثریامکان سنجی الف( 

اگر قرار باشد دانش حداکثری معصومان در طبّ اثبات شود، دالیلی 
عنوان اثبات امکانی توان نام برد که مهمترین آنها در ادامه به می

 شود.سنخ حداکثری دانش طبّی معصومان ذکر می
 عدم جهل  -1

( و 43از آنجا که معصوم کسی است که علم به قرآن دارد )رعد/ 
در نتیجه نسبت به آن نباید جهل داشته باشد و از طرفی قرآن تبیان 

، نباید هیچ نوع جهلی در معصوم وجود (89)نحل/ همه چیز است 
باشد؛ چرا که تمام قرآن در سینه معصوم است. )عنکبوت/ داشته 

نیز پاسخ همه چیز  (6گردد. )( معصوم، هیچ گاه دچار جهل نمی49
 ( 7ماند. )را به الهام الهی دارد و از جواب در نمی
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در پاسخِ به این سؤال که عدم الجهلِ معصوم، تا کجا  قدر متیقن
-م تا کجا را شامل میگسترده شده و به عبارت دیگر، دانش معصو

معارف و الف(  ؛باشد دانا زیبه دو چ دیبا واست که ا نیاشود، 
دینی جهت مرجعّیت داشتن او برای مردم و هدایت آنان؛  فیتکال

در های مربوط به مدیریت جامعه اسالمی. از این رو ب( دانش
 نیبلکه بحث در مازاد بر ا؛ ستین یبحثدانش مقدار از  نیضرورت ا

ها مانند علوم رایج چون طب و ریاضیات یعنی در دیگر زمینه .است
و طبیعیات و علوم انسانی، زبان، مشاغل بشری و امثال آن نیز دانشی 

 دارد یا خیر.
توان، علم الهی ( می113با تمسک به اطالق برخی آیات )نساء/ 

ها را استظهار نمود. نیز از برخی آیات داشتن آنها در همه زمینه
های علم آنان به غیب از چشم بشر، از جمله حقیقت دانش توانمی

های بشری که دیگران از آن اطالع بشری و علم صحیح از دانش
 (28 -26)جن/ اند را استنباط نمود. ندارند یا هنوز بدان نرسیده

نیز در روایتی میزان علم معصومان نسبت به زمان نامحدود بیان شده 
  ید: از راه تفسیر شدن، علم به گذشتهفرماامام کاظم )ع( می است.

[، از طریق نوشته شدن ]در کتاب و دست سابق معصوم لهیبه وس]
نوشته معصومان پیشین[، علم به آینده و از روش القای در قلب و 

  (8) گردد.شنیدن در گوش علم به حادث و حال برای ما ایجاد می
علم معصوم راه با توجه به مطالب نامبرده، از آنجا که جهل در 

گردد، معصوم ندارد و ندانستن دانش طب، نوعی جهل محسوب می
 نسبت به طب دانایی تامّ و تمام دارد.

 قرآنمطلق قلمرو از تأثر -2
هر  (111)یوسف/ ( و تفصیل 89قرآن در آیاتی خود را تبیان )نحل/ 

قرآن پژوهان در مورد معنای شمولیت قرآن و کند.  چیز معرفی می
کیفیت فراگیری آن بر تمام نیازهای علمی و معنوی انسان، اختالف 
نظر دارند. به عنوان نمونه، بعضی، شمولیت قرآن را فقط در جهت 

 (9دانند. )هدایتگری انسان و هر آنچه او در این زمینه الزم دارد، می
م تجربی، ریاضی، فلک شناسی و از این رو، اگر قرآن از برخی علو

مشابه آن بیاناتی داشته است، بخاطر جنبه هدایتگری و تربیت 
 (10) .باشدمحوری قرآن می

دانند. یعنی قرآن به هر آنچه انسان برخی شمولیت قرآن را مطلق می
نیاز دارد، شامل و فراگیر و علومی مانند طب، مناظره، هندسه، جبر 

( روایاتی نیز تبیان بودن 11)و مقابله، فلک و غیر آن در قرآن است. 
در  (12کند. )و تفصیل دهنده بودن قرآن برای همه چیز را اثبات می

های ان و زمین و اخبار امتبرخی روایات نیز قرآن، شامل خبر آسم
دانش طب نیز خارج از این اخبار  (13) گذشته و آینده و حال است.

 نخواهد بود.
توان آن را برای بشری نظر دوم، یک دیدگاه افراطی است که نمی

که به حقیقت علم و خزینه آن دسترسی ندارد، پذیرفت؛ اما برای 
، نیز قرآن به عنوان  (14) های علم الهی هستندمعصومان که خزینه

، پذیرش چنین (43)ر.ک: رعد/ یکی از منابع علم آنان است 
و  استنباط تمامدیدگاهی هیچ بُعدی ندارد. نکته دیگر این است که 

های بشر از ظاهر الفاظ قرآن ممکن نیست؛ زیرا مطلق نیازمندی
-موضوعاتی مانند معادالت ریاضی، فیزیک، شیمی و طب از مدلول

قرآن نیست؛ بلکه از خالل اشارات قرآنی که اسرار و های لفظی 

( مصداق اتمّ و اکمل 15) کند، است.زوایای پنهان جهان را روشن می
فاعل این فرآیند، کسی جز معصوم نیست. از این رو با توجه به 
شمولیّت مطلقه قرآن برای معصوم، و از سویی منبعیّت قرآن برای 

ای دانست دارای علم شامل و گستردهتوان معصوم را علم معصوم، می
 گیرد.که علم طب را نیز در بر می

 علم معصوم صادر متعالیم  -3
علم معصوم، نوعی از دانش کلّی و تفصیلی به همه چیز با اجازه الهی 

( حتی بنا بر اعتقاد شیخ مفید، منشأ علم طب به معصومان 16است. )
سمعی و شنیدنی و  رسد؛ زیرا علمی است که ذات آنو انبیاء می

یابد که از اشخاصی که ای است و این موارد وقتی توفیق میتجربه
 (17عالم به خفیات هستند، شنیده شود. )

طالق اتمسک به از این رو دانش آنها اکتسابی نیست و نباید طبق 
(، دانش آنان را با دیگر افراد بشر مقایسه 18خبری در این باره )

 نمود. 
توجه به منبع علم معصومان از قبیل قرآن )ر.ک: رعد/ بنابراین با 

، (20(، ارتباط با فرشتگان )19) (، وراثت یا تعلیم از پیامبر )ص(43
(، دیدن ستون نور پس از رحلت امام 21تأیید و القای روح القدس )

توان نتیجه گرفت که دانش طب نزد آنان سهل و آسان ( می22قبلی )
 وجود دارد.بوده و حضوراً نزد آنان 

 مواجهه فوق بشری با طب  -4
و یا  (23)گاهی معصوم، مواجهه تأییدی است که یا با قول  گرچه

که حجیت آن در اصول فقه با توجه به شرایطی -( 24با سکوت )
؛ اما گاهی مواجهه تنبّهی نسبت به طبیب -( است25پذیرفته شده )

و ( 26)یا طبابت و توجه دادن به علم کم و یا خطاکارانه بشر دارد 
حتی گاهی نیز مواجهه معصوم، کرامتی و فوق بشری با مقوله طّب 

خواهد گستره و کیفیت علم الهی خود را در برابر است؛ یعنی می
توان این گونه مواجهه زد. میعلم ناچیز یا ناصحیح بشری نمایان سا

با متخصصان را در زمینه مغلوب نمودن آنها در همان تخصص را در 
قرآن در جریان ساحران و حضرت موسی )ع( نیز مشابه سازی نمود. 

( در این زمینه اقرار اطبّاء بر علم باالی 122 -115)ر.ک: اعراف/ 
پس از حضور  ای،معصوم در زمینه طبّ نیز قابل توجه است.در نمونه

پزشک بر بالین امام هفتم )ع(، امام تشخیص خود بر مسموم شدنش 
را با رنگ زرد کف دست خود نشان طبیب داد و پزشک به علم 

( گاهی نیز امام علم غیب خود را 27امام در این زمینه اقرار نمود. )
کند که بدون اینکه کشد. مثاًل راوی نقل میدر این زمینه به رخ می

م هادی گفته باشد، طبیب داروهایی برای او تجویز نموده و به اما
امام بدون دیدن نسخه و در جریان معاینه طبیب بودن، داروها را 

داده است ( نیز گاهی خود امام به طبیب دستور می28فرستاده است. )
 ( و یا دارو را بسازد.29که چگونه عمل فصد را مثالً انجام دهد )

(30) 
 تسرّی یافته به طب مرجعیت علمی  -5

 در آیاتی از قرآن به مرجعیّت علمی اهل الذکر اشاره شده است.
( گرچه در مصداق اهل ذکر بین مفسران فریقین اختالف 43)نحل/ 

(، پیامبر و مؤمنان 32(، اهل کتاب )31و اقوالی چون اهل علم ) است
از اهل ذکر  ؛ اما آنچه که روایات شیعی متذکر شده، مقصود(33)

( بنابراین با توجه به اطالق آیه 34معصومان و اهل بیت پیامبرند. )
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و دلیل عقلی که در آن وجود دارد، یعنی رجوع جاهل به عالم، در 
مباحثی چون علم طب نیز باید به آنان به عنوان مرجع نگاه نمود. 
البته این نکته قابل تذکر است که گاهی در علوم بشری چون طّب، 

-لب تجربی وجود دارد که بر اساس آزمایش و تجربه، بشر میمطا

تواند به گونه اکتسابی دانش مربوطه را فراگیرد. البته در همین موارد 
نیز دانش کامل و صحیح که همه جوانب را دیده و موردی مغفول 
نمانده باشد، از عهده انسان غیر معصوم عادتاً خارج است و نیاز به 

-مصحّح و متممّ حتی در این موارد نیز احساس میمعصوم به عنوان 

شود. در مواردی که علم وجود ندارد نیز به طریق اولی مراجعه به 
 کند.معصوم موضوعیت پیدا می

 .داندنیز روایاتی وجود دارد که علم منشأ علم صحیح را معصومان می
شود. در حقیقت علم اطالق این روایات شامل دانش طبّ نیز می (35)
های بشری تألیف یافته های معصومان و تجربهب بشری از آموزهط

 است.
 ب( امکان سنجی حداقلی

اگر قرار باشد سنخ دانش حداقلی معصومان در طبّ سنجیده شود، 
توان عدم استقالل و استعمال علم ظاهری و کلّی گویی و اصل می

دااقلی گویی را به عنوان انواع آن نام برد. در ادامه گونه های سنخ ح
 شود.دانش طبّی معصومان ذکر می

 
 مستقلّ نبودن  -1

( و از ذات خود 50قطعاً علم معصوم، به اذن الهی نیاز دارد )انعام/ 
(. در طب نیز چنین نگاهی باید وجود 188چیزی ندارد )اعراف/ 

داشته باشد؛ زیرا برخی روایات،  اینکه شفا به دست قدرت با 
با در نظر گرفتن رابطه  (36)شمارند. حکمت خداست را اصل می

طولی اراده خدا و سنت جریان یافتن امور با وسایط و وسایل و 
توان علم طب به گونه عام و علم معصومان به ( می37اقتضای آنها )

 طب را به گونه خاص در همین مکانیزم لحاظ کرد.
م ه دارند کهحکما نیز توجیه عقالنی این قضیه را این گونه بیان می

علّت و هم مقتضی باید وجود داشته باشد و هم مانع مفقود باشد تا 
یک فعل، به نتیجه برسد. نیز حتی اگر همه این موارد باشد؛ اما باز 

(؛ چنان که 38هم خدا اراده نکرده باشد، به سرانجام نخواهد رسید )
در جریان به آتش افکندن حضرت ابراهیم علیه السالم، آتش مهیّا 

ا خداوند اراده کرد که نسوزاند و همراه با سالمت، سرد باشد بود؛ ام
  .(29)ر.ک: انبیاء/ 

 مندی از علم ظاهریبهره-2
( دارای 7گرچه معصومان بنا بر راسخیت در علم )آل عمران/ 

مقامات باالیی از علم هستند. مانند علم موهوبی به معنای علم غیر 
( که معنای دیگری از علم خدادادی 40( و علم لدنی )39اکتسابی )

( که مربوط به خدا به صورت 28 -26 /جناست و علم غیب )
استقاللی و معصومان به گونه اذنی هستند؛ اما نوعی علم با عنوان علم 

( در توضیح آن 41) .دانندید، منهرگاه بخواه یعنی شائی نیز دارند.
هرگاه به سبب توان گفت که علم افاضه از سوی خداست که می

حکمت و مصلحتی نخواهد، معصومان نیز نخواهند که بدانند. نیز 
مندی از علم ظاهری به سبب دفع غلو یا تقیه نیز امکان دارد. بهره

ت تواند از جهالبته علم ظاهر با علم باطن منافاتی ندارد و معصوم می

آن ظاهر جسم خود چیزی را نداند؛ اما با استفاده از علم باطن خود 
( این قضایا در علم طب نیز جاری است و گاهی امام 42را بداند. )

هایی که برای به حسب مصالحی که گفته شد و یا دیگر حکمت
 کند. روایاتیغیر معصومان مشخص نیست، از علم ظاهری استفاده می

دهنده معاینه امام به دست طبیب است و در مقدمه ذکر که نشان
 گردید، از این نوعند.

 اصل گویی  -3
گرچه قرآن در رجوع به معصومان خصوصاً پیامبر )ص( مؤمنان را 

(؛ اما همیشه اینگونه نیست که محکمه 59سازد )نساء/ مکلّف می
های قضاوت تشکیل گردد و مردم به آنان  های علمی چون محکمه

جهت اخذ حکم مراجعه نمایند؛ بلکه گاهی معصومان اصول و 
ا در اختیار اصحاب و یاران خود گذارده و قواعد اولیه یک دانش ر

اند، علم مورد خواستند که بر اساس نقشه راهی که فرمودهاز آنان می
نظر را پرورش دهند. در حقیقت، گاهی معصومان، از علم خود به 

کنند. یعنی کلیّات مربوط به یک مسأله یا دانشی نحو کلّی استفاده می
خه کردن آن را بر اساس اصولی چون طبّ را بیان نموده و شاخه شا

سپارند. در فرمایشات معصومان نیز اند، به دیگران میکه ذکر کرده
شود که یکی از وظایف خود را القای مؤیداتی در این باره دیده می

ها نیز دیده ( این مسأله در دیگر علوم و دانش43) اند.اصول دانسته
امیرالمؤمنین علی  هایی چون نحو که اصول آن توسطشود. دانشمی

( آموزش داده شد. همچنین برخی از 44) )ع( به ابواالسود دؤلی
اند، توسط برخی از روایاتی که به آموزش اصول فقه مبادرت کرده

 ( 45محدثان جمع گشته است. )
ند. اشود که از اصل گویی نیز استفاده کردهدر باب طب نیز دیده می

/ اعراف) هیکلّ علم طب را در آاز امام سجاد )ع( به عنوان نمونه 
 (46. )شمارندیمشتمَل م« المعدة بیت الدّاء» تیروا زنی و( 31
 

 نتیجه گیری
ونه گ نیا اتیبر اساس قرآن و روا توانیشد، م انیبا توجه به آنچه ب

نمود: آنها خُزّان علم  یدرباره دانش معصومان درباره طّب جمع بند
 رفتهینسبت به طّب پذ یو جهل در ساحت دانش آنان حت اندیاله

شدن آن در همه  یقلمرو مطلقه قرآن و جار هی. بنا بر نظرستین
 یمعصومان برا یریکردن نقش تفس مهیو ضم هازمان ها و مسأله
 یروقلم یباشد که بتواند پا به پا ایبه گونه دیقرآن، علم آنان با

معصومان چون  یقرآن حرکت کند. غالب منابع و مصادر علم یدانش
 طهی)ص( و امثال آن از ح امبریو ارث پ میروح القدس، قرآن، تعل

طب را که بشر  قتیسبب، حق نیخارج است و بد یاکتساب بشر
 زیاطبّاء را ن یهافهمند و نقصان علم و اشتباه-یدرک نکرده را م

برتر از دانش  یداشتن دانش معصومان جهت اعالم ی. گاهدانندیم
 نهیدر زم یمطالب ،یبیو غ یو موهوب یموجود بشر به سبب علم لدن

م داشتن آن نسبت به علو یبه برتر بانطبی که اندکرده انیطب ب
معصومان در  یعلم تمرجعیّ داشتن اطالق. اندهدکر اعتراف یبشر
 زیبر اساس قرآن، به دامنه علم طبّ ن یویو دن ینید هاینهیزم یتمام
نکته سزاوار است که معصومان گاه  نی. البته لحاظ اکندیم تیسرا
 شهیطب، از اند نهیدر زم یخود و گاه با عمل به علم ظاهر انیبا ب

و به در طول اراده خدا بودنِ اراده و علم  نداکرده یریغلوّ جلوگ
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 41  ....هیالسالم با تک همیمعصومان عل یدانش طبّ یسِنخ شناس  
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 کی یرگیو شکل نیتدو برای معموالً معصومان. اندخود توجه داده
 هک اندآن بسنده کرده یامّهات و اصول و قواعد اساس انیدانش، به ب

 .شودیم دهید زیدر طبّ ن یو اصول ینوع از دانش کلّ نای
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