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مقدمه

نیاز از هرگونه مدح و تعریف است؛ امـا در عـین با توجه به این که مقام ختمی مرتبت (ص) فارغ و بی
های صفاتی و کماالت وجودی آن حضرت غیر از آن که جزو وظایف ایمـانی حال معرفت و شناخت جلوه

بخشد و باالترین کمال و سعادت آدمیان است.به انسان آگاهی می١)١٨/ ١است (کلینی، 
بنابراین در این میان بهترین روایتگری که به زیبایی و بـه صـورت جـامع، زوایـای مختلـف شخصـیت 

چنانکه پیامبر گرامـی باشد.حضرت رسول را به ما نشان داده است، قرآن کریم و روایات معصومین (ع) می
کید و تمسک به قرآن و اهـل بیـت (ع) را تنهـا راه مصـون مانـدن امـت رهاسالم مکرر بر به گیری از قرآن تأ

.٢)١٩/ ١٨(ر.ک: حر عاملی، اسالمی از انحراف و گمراهی معرفی کرده است
یکی ازساحت های وجودی رسول خدا ساحت علمی ایشان است، زیرا خلیفه خدا در زمین باید عالم 

رموز آن در ظاهر و باطن باشد، تا خلیفه او باشد و عـالم هسـتی را بـه سـوی به تمام علوم هستی و اسرار و
خداوند متعال هدایت نماید.

پـردازد. الزم بـه ذکـر این نوشتار با کاوش در آیه عالم الغیب به بررسی جایگاه علمی پیـامبر اکـرم می
ری دربـاره زوایـای شـمااست ساحت علمی آن حضرت گسترده است، به همین دلیل مسائل و مباحـث بی

مختلف ساحت علمی پیامبر اکرم قابل طرح است اما در این مقاله تنها فقراتی مطرح شده که از بررسی آیه 
آید.مزبور به دست می

ای از مسائل عمده که پیرامون علم پیامبر اکرم مطرح گردیده، بدین شرح است: آیا دایره علم پیـامبر پاره
امتیاز علمی آن حضرت نسبت به دیگران، فقط به واسطه آگاهی به تمام احکام محدود به بعد تشریع بوده و 

رود؟ بر این فرض دامنـه باشد و یا قلمرو علم آن حضرت از این محدوده فراتر میالهی و موضوعات آن می
شته و حال داند یا از همه رویدادهای گذیابد؟ آیا او بعضی از امور گذشته و آینده را میآن تا کجا امتداد می

گاه است؟ و در هر دو صورت آیا علم پیامبر، علم حضوری و بالفعـل  و آینده و بلکه نسبت به همه حقایق آ
است؟ به عبارت دیگر، آیا انسان کامل از درون خود با واقعیت هستی ارتبـاط و اتصـال دارد و مسـتقیمًا بـا 

بنـدد و واهـب ر صفحه نفس او نقـش میباشد یا آنکه صور علمی حوادث و رویدادها دواقعیت مواجه می
گرداند؟های نوری، او را از واقعیات مطلع میالصور با افاضه این صورت

تا کنون پژوهشی مستوفی و همه جانبه درباره این آیه شریفه از جهت داللـت و بررسـی واژگـان انجـام 
یه را بـا اسـتناد بـه روایـات و ادلـه کم نگارنده، آن را نیافته است. در این مقاله نخست مفاد آنشده، یا دست

الیکون العبد مومنا حتی یعرف الله و رسوله و االئمه کلهم..١
ان تمسکتم بهما لن تضلوا؛ کتاب الله و عترتی اهل بیتی.انی تارک فیکم الثقلین ما .٢
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کران پیامبر تحلیل شده است.عقلی و عرفانی روشن و سپس داللت آیه بر علم بی

)٢٦جن: » (َعاِلُم اْلَغیِب َفال یْظِهُر َعَلی َغیِبِه َأَحًدا ِإال َمِن اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل «
گاه نمی« ».یامبری را که از او خشنود باشدکند، جز پدانای نهان است، و کسی را بر غیب خود آ

مفردات آیه
علم

اند؛ علم از ریشـه همچنین گفته) ٤١٧/ ١٢رک: ابن منظور: رود، (کار میعلم در لغت در برابر جهل به
ر.ک: گویند که بر چیزی داللت کند و آن را از غیر آن متمایز سـازد (َعَلم اخذ شده است، َعَلم به چیزی می

.)١٠٩/ ٤ابن فارس، 
به طور کلی درباره ماهیت علم، تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. مالصدرا بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

حاصل است، زیرا تعریف در جایی صادق است که ابهـامی در مفهوم علم، مفهومی بدیهی و تعریف آن بی
فهوم آن روشن باشد لفظ و عبارت یا ماهیت شیء وجود داشته باشد اما در جایی که ابهامی وجود ندارد و م

الحکمه المتعالیـه فـی رک: صدرالدین شیرازی،آید (شمار میتعریف هم معنا ندارد، علم از همین موارد به
.)٢٧٨/ ٣االسفار الربعه، 

و مقصـود حضـور امـری مجـرد بـرای » حضور شیء لشـٍی «شود: با این وجود در شرح علم گفته می
) از ایـن ۲۰۴بدایه الحکمـه، ؛ طباطبایی، ۴۶، لدین شیرازیر.ک: رازی و صدراموجود مجرد دیگر است (

باشد. اگر مفهوم چیزی به ذهن آید، آن را علم حصـولی و اگـر تعریف روشن است که علم، امری مجرد می
صـدرالدین شـیرازی، الحکمـه المتعالیـه فـی ر.ک: وجودش نزد عالم حاضر شود علم حضوری گویند؛ (

) و در حقیقـت هـر علـم حصـولی بـه علـم ٣٠٧و صـدرالدین شـیرازی، رازی؛١٦٣/ ٦االسفار الربعـه، 
.)۱۴۶، نهایه الحکمهطباطبائی،ر.ک:گردد (حضوری برمی

شود؛ یعنی نیروی ادراکی آدمـی در علم حصولی همیشه صورت ادراکی، بین عالم و معلوم، واسطه می
ابد. اما در علم حضـوری، شـخص عـالم، یمستقیمًا با خود واقع سر و کار ندارد، بلکه صورتی از آن را می

ر.ک: سـبزواری، کنـد و نـه صـورت ذهنـی آن را (یابد؛ یعنی خود واقعیت را دریافـت میعین معلوم را می
جا که در علم حصولی همواره عالم با یـک و از آن) ۹۷/ ۱؛ طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۳۷۵

ت با واقعیت خارجی معقول و ممکن است و خطاپذیری بـه رو است احتمال عدم انطباق صورواسطه روبه
کند. اما علم حضوری خطاناپذیر است چون نفس واقعیت عینی، معلوم و مشـهود علم حصولی راه پیدا می
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ر.ک: صـدرالدین شـیرازی، المبـدا است نه این که تصویر یا مفهوم ذهنی معلـوم و یـا مشـهود مـا باشـد (

).۲۵۷و ۱۶۰/ ۶المتعالیه فی االسفار الربعه، ؛ همو، الحکمه۱۱۰/ ۱والمعاد، 
غیب

و در مقابـل شـهادت بـه کـار )۶۱۶،ر.ک: راغب اصـفهانیغیب به معنای چیز ناپیدا و نهانی است (
َهاَدةِ «رود: می شود کـه بـا حـواّس ظـاهری ) و در حقیقت به چیزی گفته می۷۳انعام: » (َعاِلُم اْلَغیِب َو الشَّ

).۴۵۴/ ۴، رسادراک نشود (ابن فا
گویند؛ چنان که پیامبر اکرم در غـدیر خـم می» غایب«که در جمعی حضور ندارند رو به کسانیاز این

.)١٥٦/ ٤٢مجلسی، بحاراالنوار، » (اال فلیبلغ الشاهد الغائب«فرمودند: 
ل و جـان فشارند که نهان بودن از دیدگان، به معنـای پنهـان بـودن از دشناسان بر این نکته پای میلغت

/ ٢؛ رک: طریحـی، ٦٥٤/ ١ابـن منظـور، نیست؛ الغیب ما غاب عن العیون و ان کان محصال فی القلوب (
ها با دالیلی همچون عقل و فطرت بنابراین ایمان به غیب، پذیرفتن اموری است نادیدنی که وجود آن)١٣٥

.)٣٨/ ١(ر.ک: بیضاوی، به اثبات رسیده است
تقسیم موجود به غیب و شهادت، به لحاظ معرفت و علمی است که بـه آن توان گفت بر این اساس می

گیرد؛ یعنی اگر علم به آن تعلق بگیرد، مشهود است و اگر نه غیب خواهد بود.تعلق می
ر.ک: جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه: بخـش غیبی بودن امری نسبی واضافی است؛ (

کلُّ سٍرِ◌ عندک «نچه برای ما نهان است، برای خداوند آشکار و عیان است: زیرا اوًال همه آ)١٧٦/ ٦سوم از 
ثانیـًا اگـر )٨٢/ ٤؛ ر.ک: مجلسی، بحـاراالنوار، ١٠٩البالغه، خطبه نهج» (عالنیٌه وکُل غیٍب عندک شهادهٌ 

گمـان د، بیای که در مکانی دیگر رخ داده، پرده بردارکسی از رویدادی مربوط به آینده خبر دهد، یا از واقعه
اند یا خواهند دید، غیبی نیسـت. گویی کرده است؛ در حالیکه همین رویداد برای کسانی که آن را دیدهغیب

به تعبیر دیگر، غیب نسبی چیزی است که تنها در برخی از مقاطع وجـودی یـا بـرای برخـی از افـراد غیـب 
باشد؛ مانند:

فرمایـد: ولـی بـدون تردیـد بـرای کسـی کـه میالف) قیامت که هر چند برای افراد عادی غیب است، 
غیب نخواهد بود.)١٧٩/ ١١؛ ٢٥٣/ ٧الحدید، ابی (ابن»لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً «

ب) فرشتگان برای اکثر مردم غیب هستند، اما هر محتضری که در آستانه مرگ است، توان دیدن فرشـته 
)۲۲فرقان: ». (یْوَمِئٍذ ِلْلُمْجِرِمیَن یْوَم یَرْوَن اْلَمالِئکَة ال ُبْشَری«را دارد 

گردد.شود؛ هر چند که برای آیندگان مشهود میج) اخبار مربوط به آینده غیب محسوب می
)۴۴عمران: (آل» َذِلک ِمْن َأْنَباِء اْلَغیِب ُنوِحیِه ِإَلیک«د) اخبار گذشتگان 
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ها مشهود همگان بـوده از بعد ظاهری آنه) شخصیت معنوی انبیاء و ائمه جنبه غیبی داشته است، ولی 

و الغیـب هـو «این جهت، وجود مبارک امام عصر (عج) و قیام او از مصـادیق غیـب شـمرده شـده اسـت؛ 
چون نه تنها شخصیت او بلکه شخص او نیز برای اکثـر مـردم غیـر قابـل ادراک ) ۳۱/ ۱(حویزی، »الحجة

داند، یعنی غیب بودن حضـرت حجـت (ع) تطبیق میاست. عالمه طباطبایی این روایت را از قبیل جری و
).٤٦/ ١از سنخ تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی (ر.ک: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

به طور کلی غیب، امری تشکیکی است. بنابراین دارای مصادیق ذو مراتب است به عنوان نمونـه غیبـی 
که از نفس و مثال پوشیده است غیبی کـه از عقـل پوشـیده اسـت که از حواس پوشیده و پنهان است، غیبی 

تر تحت عناوین الف و ب آوردیم.هایی است که پیشهای متعدد همانمصادیق این غیب
شود و از آن جهت کـه متعلـق علـم جا که غیب از آن جهت که غیب است، متعلق علم واقع نمیاز آن

غیب بودن خدا، پیامبر اکرم و ائمه اطهار این است که آنچه است، غیب نخواهد بود. پس منظور از عالم به
هاست؛ چون غیب بودن شیء معلوم حتی بـرای خـود خـدا یـا برای دیگران غیب است، معلوم و مشهود آن

.)٤٢١/ ٣(ر.ک: جوادی آملی، ادب فنای مقربان، اند معنا نداردائمه و انبیاء (ع) که به آن عالم
عاِلُم الغیب

ر.ک: ، خبری است که مبتـدای آن حـذف شـده، و تقـدیر کـالم هـو عـاِلٌم الغیـب اسـت (این عبارت
و مقصوِد جمله، علم خداوند به همـه حقـایق غیبـی اسـت ) ٥٣/ ٢٠طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

نظرات مختلفـی مطـرح اسـت؛ بـه گفتـه » الغیب«در خصوص الف و الم ) ٢٣٠/ ٢٩ر.ک: ابن عاشور، (
ای همراه نباشـد کـه آن را و الم برای استغراق جمیع افراد است، زیرا هر گاه اسم جنس با قرینهآلوسی، الف

) ١٠٧/ ١٥ر.ک: آلوسـی، به بعضی از مصادیق اختصاص دهد منظور از آن اسـتغراق جمیـع افـراد اسـت (
یعنی آیه اطالق دارد و از غیب مطلق و عام حکایت دارد.

ند: مقصود از عالم الغیب این است که خدای عز وجـل عـالم اسـت بـه در روایتی امام باقر (ع) فرمود
دهد پیش از آنکـه آن را کند و حکم میآنچه از خلقش غایب است و نیز نسبت به آنچه در علمش تقدیر می

بیافریند و به فرشتگانش افاضه کند. این علـم نـزد او نگـه داشـته اسـت و دربـاره آن مشـیت دارد، هـر گـاه 
آن حکم دهد (و آن را اجرا کند) و گاهی درباره آن بدا حاصـل شـود و اجـرایش نکنـد و امـا بخواهد، طبق

علمی که خدای عزوجل آن را تقدیر و حکم و امضا فرموده، علمی است که ابتدا به پیامبر اکرم و سـپس بـه 
کـه خداونـد رسیم کـه آنجـاجمع صدر و ذیل روایت به این نتیجه می). از١٥٦/ ١کلینی، ما رسیده است (

فرماید (عالم الغیب) اشاره به غیب مطلق است که ضرورتًا کسی از آن اطالعی ندارد؛ زیرا علم خداوند می
در این مرحله عین ذات اوست و کسی را توان درک ذات الهی نیست. اما همین علم را خـدای متعـال طبـق 
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گر غیب بـه آن معنـای مطلـق نخواهـد کند وقتی آشکار شد دیصریح آیه برای برخی از بندگانش آشکار می

.)٧١ر.ک: اوجاقی، بود، هر چند بر بسیاری از مخلوقات مخفی است و اطالعی از آن ندارند (
ر.ک: شـود (گفتنی است از این غیـب مطلـق کـه صـفت ذات اسـت بـه مفـاتیح غیـب نیـز تعبیـر می

َوِعْنـَدُه َمَفـاِتُح اْلَغیـِب ال یْعَلُمَهـا ِإال «چنان که در آیه شریفه )١٢٩/ ٧طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
گاه نیست. خداوند به صراحت علم غیـب ٥٩انعام: » (ُهَو  ) کلیدهای غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آ

سازد.داند و از غیر نفی میوکلیدهای آن را مختص به خود می
یا جمع ِمفتح به معنای کلید اسـت و در به گفته عالمه طباطبایی، مفاتح جمع َمفتح، به معنای خزانه و

های غیب را در دست دارد، قهرا به آنچـه در آن نهایت هر دو معنا یکی است، زیرا کسی که کلیدهای خزانه
ها نزد او است، به دلخواه خـود در آن تواند مانند کسی که خود آن خزانهخزائن است، عالم هم هست و می

های غیب باشد، از آن جهـت کـه در سـایر د از مفاتح غیب، همان خزانهتصرف نماید و بعید نیست که مرا
/ ٧آیات مربوط به این مقام، اسمی از مفاتیح برده نشده، و عمدتًا مخزن و خزانه آمـده اسـت (ر.ک: همـو، 

َماَواِت َواألْرِض «) مانند: ١٢٤ ِه َخَزاِئُن السَّ کَأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن «)، ٧(منافقون: » َوِللَّ ).٩ص: (».َرْحَمِة َرِبّ
ُلُه ِإال ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم «در آیه  ِإْن ِمْن َشیٍء ِإال ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنِزّ اند های غیب عبارتخزانه)٢١حجر: » (َو

هـا از ایـن جهـت مکتـوم تواند آن را تحدید کند، و بی شک ایـن غیبهای معهود نمیاز اموری که مقیاس
اند و مادامی که از عالم غیب به عالم شهود نـازل نشـده یعنـی بـه پایان و از اندازه و حد بیرونبیهستند که 

وجود مقدر و محدودش، موجود نگشته است، به شهادت خـدا دارای نـوعی ثبـوت مـبهم و غیـر مقدرنـد 
.)١٢٨ر.ک: همو، (

هایی که پا بـه عرصـه شـهود های غیب خدا مشتمل بر دو نوع از غیب است: یکی غیببنابراین، خزانه
نـامیم؛ البتـه ها را غیب مطلق میاند و ما آنهایی که از مرحله شهادت خارجاند، ودیگری غیبهم گذاشته

اند، در حقیقـت و صـرف نظـر از حـد و هایی که پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهادهآن غیب
.)١٨٢-١٧٩همو، گردند (طلق برمیاند، باز به غیب مای که به خود گرفتهاندازه

پس مقصود از غیب، در عبارت عـالم الغیـب، همـان مفـاتیح غیـب اسـت و مـراد از مفـاتیح غیـب، 
انـد و ها که به این عرصـه پـا نهادههای الهی است که مشتمل بر غیب تمامی موجودات است، چه آنخزانه

های الهی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجـا خزانهشود که مراد از اند، اینک سؤال میها که ننهادهچه آن
باشد، ضروری است برای تبیین بیشتر واژه خازن و که مفسر حقیقی آیات قرآن، احادیث معصومین (ع) می

روشن شدن مصادیق آن نگاه اجمالی به واژه خازن در روایات داشته باشیم.
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امامان ولی امر خدا و گنجینه علـم خـدا و بسیاری آمده است که ١)١٩٢/ ١(ر.ک: کلینی، در احادیث 

نحـن والة فرمایند:باشند. امام صادق (ع) میداران علم خدا در آسمان و زمین میرازدار وحی خدا و خزانه
فرماینـد: واللـه إنـا أمر الله، و خزنة علم الله و عیبة وحی الله؛ و در حدیث دیگری امام محمد باقر (ع) می

عنوان خازن که گاهی به خـّزان و و أرضه، ال علی ذهب و ال علی فضة إال علی علمه. لخزان الله فی سمائه 
شود، از جهت هیئت، معنـای فـاعلی را بـه همـراه دارد و از جهـت مـاده نیـز زمانی به خزنه جمع بسته می

حیثیت استتار و اختفاء در واژه خازن ملحوظ است. از همـین رو عنـوان خـازن، گذشـته از صـبغه فـاعلی 
داشتن و دارا بودن شیء مخزون، ویژگی مصدر بودن، منشأ افاضه قـرار گـرفتن، مبـدأ نشـر معـارف بـودن، 

ر.ک: جـوادی آملـی، ادب فنـای صاحب مفتاح غیب شدن و متولی گنجینه خـدا بـودن را بـه همـراه دارد (
.)٨٣/ ٣مقربان، 

عقل مطرح است تفـاوت قائـل مالصدرا در شرح این روایات، بین خزانه علم خداوند با خزائنی که در
است. ایشان معتقد است: مراد از خزانه در عرف حکما و موافق با شریعت الهی، همـان قـوه حفـظ کننـده 

های محسوسـات، صور ادراکی جزئی یا کلی است، یعنی خیال در نزد ایشان، خزانه حفـظ کننـده صـورت
اما خـزائن علـم خداونـد متعـال، جـواهر وهم خزانه موهومات و عقل فعال، خزانه عقلیات از علوم است،
باشد و در باب علم و عقل کمال بالفعل را عقلیه و ذوات نوریه است که از آمیختگی با مواد و اجرام مبرا می

هایی که در اجرام نقش دارد و در آن هیچ نقص و قوه استعدادی وجود ندارد پس علوم آنان از جنس صورت
).٣١٥شیرازی، کتاب الحجه، ر.ک: صدرالدین بندد نیست (می

بـر حسـب اعتبـارات و وجـوه مختلـف، اسـامی -حبیب خدا و خاندان مطهرش –در حقیقت ایشان 
ها کلمات الهی، عالم امر و قضای الهی، مفاتیح غیب خداوند و خـزائن پذیرند که از جمله آنمتعددی می

.همان)باشد (علم او می
َوِعْنـَدُه «ای فاعلی آن باالصاله در اختیار خداونـد متعـال اسـت شایان ذکر است که کلیدداری، به معن

َماَواِت َواألْرِض «) و ٥٩انعام: » (َمَفاِتُح اْلَغیِب  همتـا ) و آن ذات بی١٢؛ شـوری: ٦٣زمـر: » (َلُه َمَقاِلیُد السَّ
بـه اذن رو حضرت رسـول اکـرم کـه فرماید. از ایناین کلیدها را به مظاهر اسمای حسنای خویش عطا می

فهـو «خداوند، خازن علم مخزون الهی است، مفتاح آن را به صورت مبدأ فاعلی بالعرض، در اختیار دارد: 
اللهم .... اجعل شرائف صلواتک .... علـی «؛ )٧٢البالغه، خطبه (نهج» (ص).... خازن علمک المخزون

اهـل بیـت عصـمت (ع) نـور و چون همان)» (محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق
اند و واحد و وارث علم پیامبر اکرم (ص) جملگی همانند آن حضرت هستند، پس هم عیبه علم و مفتاح آن

أن االئمة علیهم السالم والة أمر الله و خزنة علمه..١
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انا الذی عندی مفاتیح الغیب الیعلمها «فرمایند: که حضرت علی (ع) میهم مخزن علم و خازن آن. چنان

).٦٠٨/ ٧شوشتری، » (بعد محمد غیری
ه احداً فال یظهر علی غیب

کند، و اظهار کسی بـر هـر عبارت مزبور بدین معناست که خداوند احدی را بر غیب خود اظهار نمی
طباطبـایی، المیـزان فـی چیزی به معنای آن است که او را در رسیدن به آن چیز کمک و بر آن مسلط سازد (

).٥٣/ ٢٠تفسیر القرآن، 
که اسم ظـاهر اسناد غیب به خداوند هستیم و اینبه مقتضای این بخش از آیه، در صدد بررسی کیفیت 

غیب به جای ضمیر ذکر شده است، بیانگر چیست؟
ِإنَّ «مانند » االرض«و » سموات«رود و زمانی به صورت مضاف به کار میعنوان غیب، گاهی مطلق به

َماَواِت َواألْرِض  َه َعاِلُم َغیِب السَّ گـردد ه ضمیری که به خدا بر می) و گاهی به حالت اضافه ب٣٨فاطر: » (اللَّ
باشد.شود و آن آیه مورد بحث میالبته چنین وصفی در قرآن کریم فقط یک مورد یافت می

گردد، غیب اختصاصی را به همراه بر می» عالم الغیب«غیب مضاف به ضمیر مفرد مذکر غائب، که به 
که بیـانگر ویژگـی آن جنـت اسـت » و ادخلی جنتی«به ضمیر متکلم وحده در » جنت«دارد؛ مانند اضافه 

نامـد ). مالصدرا این غیب مخصوص را، غیب الغیـب می٤١٣/ ٣(ر.ک: جوادی آملی، ادب فنای مقربان، 
)، که به تعبیری همان غیب ذات است.٣٠٧/ ٢صدرالدین شیرازی، تفسیرالقرآن الکریم، ر.ک: (

-علم غیب از اشخاص -آیه سلب کلی باره معتقد است که مفاد این بخش از عالمه طباطبایی در این
گاه است و هیچ کس از مردم را به غیب خـود، کـه رساند، یعنی خدای متعال عالم به تمامی غیبرا می ها آ

گاه نمی نماید، و از همین جهت است که خداوند متعال برای نوبـت دوم اختصاص به ذات مقدسش دارد آ
و نفرمود: » فالیظهر علی غیبه«کند بر غیب خود مسلط نمیغیب را به خودش نسبت داد و فرمود: کسی را 

ر.ک: تـا اختصـاص علـم غیـب را بـه ذات خـود برسـاند (» فال یظهر علیه«کند کسی را بر آن مسلط نمی
).٥٣/ ٢٠طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 

ن و ظهـوری الزم است گفته شود که غیب ذات بر همه پوشیده است زیـرا غیـب ذات منشـأ هـیچ تعـی
-نیست، مگر برای خودش بنابراین برای ظهور غیب، اسمایی وجود دارد که مفاتیح غیب یا اسماء مسـتاثره 

). این اسماء به خاطر مفتاح غیب بودن، ویژه ذات حق ۷۶ر.ک: حسینی شاهرودی، نام دارد (-اسم اعظم 
غیب اوست و غیب را بر کسـی آشـکار تعالی هستند و هیچ کس بدان آگاهی و دسترسی ندارد، زیرا عالم ال

).٢٦١آشتیانی، ر.ک:سازد مگر کسی که مورد تجلی ذاتی حق تعالی قرار گرفته باشد (نمی
گوید: از امـام هـادی توان به روایتی از علی بن محمد نوفلی اشاره کرد، وی میدر توجیه این حرف می
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دانسـت و بـه آصف تنها یک حـرف آن را می(ع) شنیدم که فرمودند: اسم اعظم هفتاد و سه حرف است که

وسیله آن، تخت بلقیس را نزد سلیمان حاضر کرد و نزد ما هفتاد و دو حرف است و یک حرف نیز نزد خدای 
متعال است که آن را در علم غیبش به خود اختصاص داده و حـرف عنداللـه مسـتأثر بـه فـی علـم الغیـب. 

بر طبق روایت مزبـور اسـم اعظـم ٢دیگری نیز نقل شده است.شبیه همین روایت با سند)٢٣٠/ ١(کلینی، 
داند همان حرف هفتاد و سوم اسـت کـه خداونـد در به حسب حقیقت غیبی آن که هیچ کس جز خدا نمی

) امام خمینی معتقد است که ٧٧ر.ک: خمینی، شرح دعاءالسحر، علم غیب به خود اختصاص داده است (
آیه مورد بحث، بندگان پسندیده خود را از ندانسـتن آن اسـتثناء فرمـوده این همان غیبی است که خداوند در 

گوید اسم اعظم به حسب مقام الوهیت و واحدیت، عبارت اسـت ). ایشان در شرح مطلب میهماناست (
طور از اسمی است که جامع همه اسماء الهی و مبدأ همه اشیاء و اصل اسمای خداوند است و این اسـم بـه

پسـندد و مظهـر تـام ای از بندگانش کـه میاین مرتبه، بر هیچ کس جز خداوند و برای بندهکامل، به حسب 
کند. در نوع انسانی، تنها حقیقت وجود محمد (ص) و اولیایی که به حسب روحانیـت و اوست تجلی نمی

).هماناند، شایسته ظهور و تجلی این اسم هستند (حقیقت، متحد با آن حضرت
ر اسماء الهی، ظهور و تجلی دارد. حال باید دید چه کسی مظهر و تجلی عینـی آن اسم اعظم مانند سای

باره، به نکته ژرفی اشاره دارد که اسم اعظـم بـه اسم مبارک است. امام خمینی ضمن بحث مبسوطی در این
حسب حقیقت عینی، همان انسان کامل اسـت کـه خلیفـه خـدا در عـالم اسـت و آن عبـارت از حقیقـت 

است که به اعتبار عین ثابت خود با اسم اعظم در مقام الهیـت متحـد اسـت و سـایر اعیـان محمدیه (ص)
ثابت، بلکه اسماء الهی، از تجلیات این حقیقت هستند؛ پس این حقیقت محمدی است کـه در عـوالم (از 

یـن عقل تا هیوال) تجلی کرده است، یعنی عالم، ظهور و تجلی اوست و هر ذره از مراتب وجـود، تفصـیل ا
رود که همان اسم اعظم است و این ساختمان وجودی نیز که محمد بن عبدالله نامیـده شمار میصورت به

شده و از عالم علم الهی برای رهایی اسیران زندان عالم طبیعت به عالم ملک نازل شده، اجمـال و خالصـه 
).٧٨-٧٧همان، آن حقیقت کلی است و همه مراتب در نهاد او نهفته است (

در عبـارت مـورد بحـث » غیبه«براین از رهگذر تحلیل عرفانی حدیث یاد شده روشن گردید مراد از بنا
باشد.همان اسم اعظم یا مفاتیح غیب است که مظهر عینی آن، حبیب خدا و خاندان مطهرش می

ارتضی
پژوهـان واژه باشـد. بعضـی از لغتبه معنـای راضـی شـدن و خشـنود گشـتن می» ر ض ی«از ریشه 

ونحن عندنا من االسم االعظم اثنان وسبعون حرفا و حرف واحد عندالله تعالی استاثر به فی علم الغیب عنـده. و ال حـول و القـوه اال باللـه«٢
).٢٣٠/ ١(کلینی،» العلی العظیم
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) امـا برخـی دیگـر بـر ایـن ٢٢٩/ ٢ر.ک: فیومی، اند، (را به همان معنای ثالثی مجرد آن دانسته» تضیار«

ای را دربردارد که عبارت از داشتن رضایت اختیاری نسـبت بـه یـک امـر معنای اضافه» ارتضی«باورند که 
).١٥١/ ٤ر.ک: مصطفوی، است (

وت این دو کلمـه بـه نکتـه دقیقـی اشـاره کـرده و قابل توجه است که برخی از بزرگان در مورد وجه تفا
توان با قدرت و اقتـدار مقایسـه نمـود؛ بـدین معنـا کـه واژه ارتضـا در های رضا و ارتضا را میاند: واژهگفته

ای باالتر از مرّضـی بـودن اسـت. شـاید رود. بنابراین مرتضی بودن، مرتبهکار میتر بهرساندن رضای کامل
آملـی، ادب ر.ک: جـوادیطلبـد (آن روست که نیل به علم غیب، کمال برتـری را میانتخاب این کلمه از 

).٤١١/ ٣فنای مقربان، 
اال من ارتضی من رسول

ای را از ندانستن علم غیب خود استثناء کـرده اسـت. زیـرا ایـن در این بخش از آیه، خداوند متعال عده
اسـت. حـال ایـن » من ارتضـی«بیان جمله » سولمن ر«است، و جمله » احداً «عبارت، استثنائی از کلمه 

باشد.چه کسی می» من رسول«پرسش مطرح است که مصداق 
تـوان در سـه هـا را میاند؛ کـه عمـده آنمفسران در تفسیر عبارت فوق، نظریات مختلفی را بیان نموده

دسته ارائه داد:
) ٢٣٠/ ٢٩، ابـن عاشـور؛ ٣٠/٦٧٨، رازیانـد (ر.ک: الف) برخی آن را به فرشته وحی تفسـیر نموده

کنند و یا آنچه از عـالم گوید، آنچه مالئکه از وحی آسمانی حمل میعالمه طباطبایی در نقد این دیدگاه می
باشـد، پـس کنند، نسبت به خود آنان شهود است هر چند کـه بـرای دیگـران غیـب میملکوت مشاهده می

نیـز فقـط » فالیظهر علی غیبـه احـد«لی است که جمله شوند و این در حامالئکه مشمول استثناء واقع نمی
شود؛ چون اگر قرار باشد متجاوز از سکنه زمین، شامل مالئکه هم بشود، بایـد امـوات را شامل اهل دنیا می

کنند شامل استثناء بـدانیم، و مشاهده می-که غیب این عالم است-هم که به نّص قرآن کریم امور آخرت را
» فالیظهر علی غیبه احـد«چون در این صورت حتی یک نفر هم در تحت عموم حال آنکه صحیح نیست،

) است، غیب عالم برای همه مشهود ۱۰۳هود: » (یوم مجموع له الناس«ماند چون روز قیامت که باقی نمی
). بنابراین مالئکه هم مانند اموات چون عالمشـان غیـر ایـن عـالم ۱۰۳هود: » (ذلک یوم مشهود«گردد می

.)۵۶/ ۲۰المیزان فی تفسیر القرآن، ر.ک: طباطبایی، شوند (مول استثناء واقع نمیاست مش
؛ میبـدی، ٧٧/ ٢٩؛ طبـری، ٥٦٣/ ١٠ب) مقصود از رسول، پیامبر اکرم است (ر.ک: همو؛ طبرسـی، 

لـه اّال من ارتضی من رسوٍل و کان و ال«). این دیدگاه در روایات امامیه مورد تأیید قرار گرفته است ٢٥٨/ ١٠
شناسـان روشـن و ) هر چند که این معنا برای همه برجسـتگان از دین٢٥٦/ ١(کلینی، » محّمد ممن ارتضاه
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مبرهن بوده است و اختصاص به عالمان شیعی نداشته است؛ بلکه بزرگان تفسیر و حدیث و تـاریخ از اهـل 

گزیند و راضی شده است که سنت هم در مورد آیه مورد نظر معتقدند خداوند غیبش را برای کسانی که برمی
ر.ک: طبـری، دانند (سازد و انبیاء الهی خصوصًا نبی اکرم را از مصادیق آن میها غیب را بدانند ظاهر میآن

ما اخبر النبی «) گفتنی است در سنن ترمذی بابی به نام: ۳۵۰/ ۴؛ ابن جوزی، ۲۷۵/ ۶؛ سیوطی، ۷۶/ ۲۹
) وجود دارد که در آن به احاطه علمی پیامبر اکـرم ۳۲۸/ ۳مذی، التر» (اصحابه بما هوکائن الی یوم القیامه

انـد و حتـی معتقدنـد ایـن علـم را بـه برخـی از صـحابه اعتـراف نموده» علم ما کان وما یکون«به صورت 
اند.آموخته

ُخـّص رسـول اللـه ابـواب الغیـب و قـال سـلونی و «نیز در حدیثی از عمر بن خطاب نقل شده است: 
).٨ابی داود الطیالیسی، » (یٍء اال انبئتکم بهالتسئلونی عن ش

شود که ایـن دیـدگاه نیـز مـورد عالوه بر پیامبر اکرم شامل خاندان مطهر ایشان نیز می» من رسول«ج) 
باشد، به عنوان نمونه حضرت علی (ع) در برخی از روایات، خود را یکی از مصادیق تأیید روایات شیعه می

-عزوجل-انا ذلک المرتضی من الرسول الذی اظهره الله«فرمایند: رد و میشمامی» من ارتضی من رسول«
) امام رضا (ع) نیز بـا استشـهاد ١١٢/ ٣العقول، ؛ مجلسی، مرآه٥٣/ ٤٢مجلسی، بحاراالنوار، » (علی غیبه

یشاء فرسول الله عندالله مرتضی و نحن ورثه ذلک الرسول الذی اطلعه الله علی ما «فرمایند به همین آیه می
که بر همـین اسـاس، در زیـارت جامعـه، ). چنانهمان» (من غیبه فعلمنا ما کان و ما یکون الی یوم القیامه

مجلسـی، بحـاراالنوار، » (وارتضاکم ِلغیبه و اختاَرکم ِلِسـّره«کنیم امامان معصوم را با این جمله خطاب می
١٢٨/ ٩٩.(

فرمودند من وارث علم پیامبر هستم و آن حضرت در منابع موثق اهل سنت آمده است که امیرالمؤمنین 
واللـه انـی «که نسایی از قول امیرالمؤمنین چنین آورده اسـت: دانستند به من آموختند چنانهمه آنچه که می

/ ٩؛ هیثمـی، ١٧/ ١؛ ر.ک: طبرانی، ١٨نسایی، » (الخوه و ولیه و ابن عّمه و وارث علمه، فمن احق به منی؟
١٣٤.(

شود، ها منطبق نمیشود چون ائمه اطهار (ع) پیامبر نبودند، لذا ارتضای مزبور بر آنممکن است گفته 
اند، در پاسخ به این اشکال باید به دو نکتـه استثناء شده-پیامبران-زیرا در آیه مورد بحث تنها رسوالن الهی

توجه داشت:
تا یقین حاصل شود که نه چیزی الف) آیه در صدد آن است که هرگونه تردیدی را از مقام رسالت بزداید

شود، بلکه رسول الهـی هـر چـه را از رود و نه چیزی برآن افزوده میاز وحی در مسیر فرود آمدن از بین می
رساند. بنابراین آیه در جایگاه دفاع از مقـام آید کامل دریافت و عین همان را به گوش مردم میسوی خدا می
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گاهان بر غیـب. (رسالت و محتوای دعوت پیامبران است ر.ک: جـوادی آملـی، ادب فنـای نه معرفی همه آ

) این درحالی است که رسالت غیر از نبوت است و هر ماموریتی که رسـول دارد امـام هـم ٤١٢/ ٣مقربان، 
السالم علیکم یا اهل بیت «). چنانکه در فرازی از زیارت جامعه کبیره آمده است: ٢٠٨ر.ک: گنجی، دارد (

).١٢٧/ ٩٩مجلسی، بحاراالنوار، » (الرسالهالنبوه و موضع 
ب) معیار آگاهی یافتن بر غیب، مرتضای خدا بودن است. بدین ترتیب من رسول بیان یکی از مصادیق 

را » من رسول«کردند، خدای منان آن است و از آن جهت که مشرکان علم غیب را برای رسول خدا انکار می
کند، امکان دارد در ادلـه دیگـر، کسـانی ات شیء نفی ماعدا نمی) و چون اثب٢٠٩گنجی، بیان کرده است (

تر اشاره گردید.که پیشغیر از رسول خدا، همچون ائمه اطهار (ع) استثناء شوند، چنان
از مجموع ادله نقلی ذکر شده به خوبی روشن گردید که پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) مصـداق حقیقـی 

که در خصوص حبیب خدا امر بر تمام مسلمانان واضح است و در مـورد ناناستثناء در آیه شریفه هستند. چ
خاندان مطهر ایشان نیز معلوم گردید که همه مقامات رسول گرامی اسالم غیر از امتیازات ویژه نبـوت بـرای 

ائمه اطهار (ع) نیز تثبیت شده است.

داللت آیه بر علم پیامبر اکرم (ص)
رسیم که در آیه مبارکه، نخست، خداونـد ات تبیین شد، به این نتیجه میچه در بخش مفردبا توجه به آن

شود که ذاتًا بدون نیاز بـه به عنوان دانای به غیب توصیف شده و چنین وصفی اصطالحًا بر کسی اطالق می
ت بـه فـاء بـا عنایـ» فال یظهر علی غیبه«یادگیری از دیگری دارای چنین علمی باشد، و جمله بعدی، یعنی 

تفریع و اضافه غیب به خدا شاهد همین حقیقت است که چون خداوند متعال ذاتًا عالم به غیب و برخوردار 
گـاه خواهـد فرمـود.از چنین وصف کمالی می باشد از این علم غیب فقط آنان را که مورد رضایت باشند، آ

که بر اساس ادله قطعی روشن شـد جـز ) و اینان چنان٥٣/ ٢٠(ر.ک: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
-تر اشارت رفتکه پیشچنان–باشد؛ ذوات نورانی که در روایات حبیب خدا و خاندان مطهرش کسی نمی

به عنوان مفاتیح غیب و خزائن علم الهی نامیده شدند.
ن علـم در حقیقت روایات این باب، هم به مبدأ قابلی نظر دارد، یعنی اتصاف آن ذوات قدسی بـه خـاز

ها را برای ایـن بودن و هم ناظر به مبدأ فاعلی است، یعنی خداوند سبحان آنان را مخزن دانش قرار داده و آن
.)٨٣/ ٣ر.ک: جوادی آملی، ادب فنای مقربان، باشند (دار علم او میمقام واال پسندیده است که خزانه

انـد، بـر همـه منبع الیـزال علـم الهیسان حبیب خدا و خاندان مطهر ایشان، که کلیددار و خازنبدین
زیـرا بـا ها مخفی نیسـت. های جهان از دید آنعوالم هستی احاطه علمی دارند و چیزی از حوادث و پدیده
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تر باشد خود از علـو و برتـری و کمـال بیشـتری برخـوردار توجه به اینکه هرچه موجود به مبدأ اعلی نزدیک

ترین کمـال و علـّو و سـمّو ال که عین ذات اوست، دارای عـالیاست و بالعکس، پس مرتبه علم خدای متع
است.

ترین مرتبه وجودی یعنی علم خدای متعال است به طریق اولی دار عالیبر همین اساس کسی که خزانه
بر همه مراتب فروتر از آن نیز حاکم و مسلط است. یعنی نه تنها علم الهی در اختیار اوست و مالئکـه علـم 

السالم کارگزار اوست، بلکه رزق الهی با همـه اقسـام آن نیـز در تحـت اختیـار جبرئیل علیهمانند حضرت 
السالم کارگزار اوست. مرگ و زندگی نیز با همه اقسـام آن اوست و مالئکه رزق مانند حضرت میکائیل علیه

فیل علیهمـا در اختیار اوست و مالئکه قبض و بسط و اماته و احیاء مانند حضرت عزرائیل و حضـرت اسـرا
السالم کارگزاران اویند.

ابـن عاشـور، ؛ ۶۳۲/ ۴؛ زمخشـری، ٣١٣/ ٥و ٤٠٣/ ٣قابل توجه است کـه برخـی (ر.ک: طبرسـی، 
احکام و معارف -) ضمن تأیید علم غیب برای رسول خدا و ائمه اطهار (ع) بعضی از علوم غیبی ٢٩/٢٣۰

کنند نه همه غیـب را، در حـالی کـه آیـه بات میرا برای آنان اث-شودشریعت که از طریق وحی دریافت می
که بعضی از مفسران معتقدند در لفظ داللتی بر عموم نیست و الف و الم را الف والم عهد اطالق دارد چنان

.)٦٧٩/ ٣٠رازی، ر.ک: اند که مراد از آن وقت وقوع قیامت است (ذهنی دانسته
رسول را محدود کننـد، امـا گفتـه اینـان نفـی در حقیقت این افراد در صددند که گستره علمی حضرت

شود زیرا از جهاتی مورد اشکال است:می
کدام غیب را بـه اند و هیچالف) بیشتر مفسران، علم غیب را به معنی مطلق آگاهی از امور پنهانی گرفته

ون ) چـ٤٥٦/ ١٩؛ ابوالفتـوح رازی، ٢٥٤/ ٥؛ بیضـاوی، ١٥٨/ ١٠اند. (ر.ک: طوسی: وحی محدود نکرده
کار گونه که پیش از این گفته شد غیب در لغت عرب در برابر شهود و به معنای امر پنهان از حواس بـههمان

) ٢٢؛ حشر: ٧٣(انعام: » عاِلُم الَغیِب و الشهاده«کند: رود. قرآن مجید نیز خداوند را چنین توصیف میمی
ست که معنای لغوی واژه غیب باشد بلکه و اگر گاهی بر وحی الهی واژه غیب اطالق شده نه از این جهت ا

آیـد و در شـمار میاز آن رو که وحی حقیقتی برتر از درک مردم اسـت، یکـی از مصـادیق و مـوارد غیـب به
).٣٩٦ـ ٤٠٠/ ٨(ر.ک: سبحانی، حقیقت خطایی که صورت گرفته، از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است

ت پیشین سخن از آگاهی از وقـت قیامـت مطـرح گردیـده ب) در آیه مورد بحث، به سبب آن که در آیا
کند؛ چون از آنجاکه قیامت را قطعًا علم به هنگامة وقوع قیامت مّد نظر بوده ولی اثبات شیء نفی ماعدا نمی

)، اگـر معصـومین ٤٢٣/ ٣ر.ک: جوادی آملی، ادب فنای مقربـان، اند (ترین مصادیق غیب، دانستهاز مهم
شود.باشند بقیه موارد غیب، به طریق اولی ثابت میعلم به قیامت داشته 
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و ائمه اطهار که در مقام نورانیت بیش از یـک نـور –بدین صورت که انسان کاملی همانند حبیب خدا 

) و در حکـم جـان حبیـب خـدا هسـتند ٣٠٢/ ٣٦؛ ۱/ ۲۵؛ ۱۳۰/ ۹۹بحـاراالنوار،مجلسی،نیستند (رک: 
هستند، در باالترین مرتبه وجودی قرار دارند؛ از این جهت هر چه و صادر نخست -)۶۱ر.ک: آل عمران: (

تر قرار دارد، مشـهود ایشـان اسـت. چـون فـیض نخسـت اشـرف از همـه در عین مرتبه پیامبر اکرم یا پایین
اول شـیء خلـق اللـه «کنـد: که در روایتی جابر بن عبدالله از پیامبر اکرم سـؤال میموجودات است، چنان

).۲۴/ ۱۵بحاراالنوار،(مجلسی،»فقال نور نبیک یا جابر! خلقه الله ثم خلق منه کل خیر....تعالی ما هو؟ 
اندیشان را از ایجاد شبهه در آن عالمه طباطبایی حدیث را برخاسته از منبع علم و حکمت خوانده و کج

ذکور به ایـن مسـاله کـه ) زیرا روایت م١٢٢/ ١رک: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، اند، (برحذر داشته
اولین مخلوق همان حقیقت نوری است که در وجود حضرت ختمی مرتبت تجلی کرده به روشنی و زیبایی 
اشاره دارد و نیز به این نکته ژرف که خداوند از همین نور که نخستین آفریده او در عالم هستی اسـت، همـه 

ده، اشاره شده است. بـه بیـان دیگـر فـیض اول و ها را بوجود آورها و موجودات و کماالت وجودی آننیکی
مخلوق نخستین سبب وجود موجودات بعد از خود است و این فیض که نسبت بـه همـه موجـودات تقـدم 
وجودی دارد، در وجود پیامبر تجلی کامل نموده است و مبدأ مشیت حق در آفـرینش عـالم گردیـده اسـت 

).١٤٤ر.ک: شجاعی، (
ان چیزی باشد که زیر پوشش علمی و احاطه وجودی رسول خدا نبوده، برتـر بنابراین اگر در جهان امک

اش صادر اول و اولین فیض بودن آن موجود است نـه پیـامبر اکـرم و از حیطه علمی آن حضرت باشد الزمه
این در حالی است که طبق حدیث مزبور، اولین نور که از خدای سبحان صادر شده وجود مبارک حضـرت 

اند، پـس ین مخلوق او بوده آنگاه سایر موجودات جهان امکان با حفظ ترتیب، یافـت شـدهرسول است؛ اول
هر چه در جهان یافت شود زیر پوشش و احاطه علمی آن صادر اول است و همه غیـب و شـهادت مشـهود 

).٢٤٥/ ٨ر.ک: جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن مجید، اوست (
فیض حق بدون واسـطه نصـیب عـالم نگشـته اسـت و حال این سؤال ممکن است مطرح شود که چرا

اند؟جهان خلقت از رهگذر وجود انسان کامل (پیامبر اکرم) به فیض وجود نائل آمده
های متغیر و حادث بـا باید به این نکته اشاره کنیم که در مساله ربط حادث با قدیم، کیفیت پیوند پدیده

نظران و متفکـران را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت احبوجود ثابت و قدیم، از دیرباز ذهن بسیاری از صـ
که از نگاه فلسفه، واسطه فیض میان حادث و قدیم و خالق و خلق یا حرکت فلک االفالک است و یـا چنان

ر.ک: صـدرالدین شـیرازی، حرکت جوهری، در هر دو صورت، حرکت واسطه فیض دانسـته شـده اسـت (
)؛ اما عرفا ضرورت واسطه فیض را با رویکـرد عرفـانی طـرح ۳/۱۳۸الحکمه المتعالیه فی االسفار الربعه،
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کرده و معتقدند که فیض از مبدأ قدیم از رهگذر وجود منبسط و حقیقت روحانیـت و بـاطن انسـان کامـل، 

رسـد، طور که فیض تشریعی به واسطه پیامبران بـه آدمیـان میشود؛ یعنی هماننصیب جهان و جهانیان می
نیز از طریق حقیقت و باطن وجود انسان کامـل نصـیب عـالم و آدم شـده اسـت؛ فیض تکوینی و وجودی

) زیرا انسان کامل برزخ میان عالم وجوب و امکان است بـه بیـان ۱۳۵و ۱۳۷، آداب الصلوهرک: خمینی، (
که سبب بقـای تمـام -دیگرانسان کامل واسطه بین حق وخلق است که به وسیله او، فیض حق و مدد الهی 

.)۱۷۴آملی، رک:شود (نصیب عالم هستی می-لله استماسوی ا
های عالم به جهت عـدم سـنخیت و ارتبـاط بـا واجـب بود، پدیدهچون اگر برزخیت انسان کامل نمی

) ٩٢رک: صـادقی ارزگـانی، رسید (ها نمیگونه فیضی به آنتوانستند مدد الهی را بگیرند و هیچتعالی، نمی
تر مت و بقیه کماالت غیر متناهی از مبدأ فیاض به ممکنات اخس و پسـتیعنی وجود و حیات و علم و رح

رسد مگر اینکه در مرتبه قبل به اشرف موجودات رسیده باشد.نمی
مدار و بلند مقام اسـت و روا نیسـت در روایتی امام صادق (ع) با اشاره به این نکته که خالق ما حکمت

هایی فرمایند که خداوند در خلـق خـود نماینـدگان و واسـطهیاحدی از خلقش او را ببیند و بساید، ثابت م
دارد که ازطرف او برای مخلوقات پیام آورند و مردم را به مصالح و منـافع و وسـائل بقـای آنـان و موجبـات 

های او از خلقش هستند حکیمانی که حکمت آموختـه فنایشان آگاهی دهند، اینان همان پیامبران و برگزیده
ها در احوال و اخالق شریک نیسـتند و از اند ولی با آناند، با مردم در خلقت و جسم شریکو بدان مبعوث

).١٦٨/ ١کلینی، ام و حکیم به حکمت و متانت تأیید شدند (طرف خدای علی
شود، اند از آنجا که معرفت به خداوند جز از طریق وحی حاصل نمیدر شرح و تبیین این روایت آورده

ای نیست که نوع مناسبی باشد تا بتواند وحی را ها ممکن نسیت، پس چارهبرای همه انسانو نیز تلقی وحی 
دریافت کند. بنابراین خداوند سفرایی را فرستاد که در عین حال که منـزه از ادنـاس بشـریند ولـی از جهـت 

و وجهـی ) یعنی بشری د٢٥٨/ ٢العقول، ر.ک: مجلسی، مرآهروحانی و تقدس مناسب مأل اعلی هستند. (
هستند، وجهی قدسی و الهی دارند و وجهی بشری، انسانی ربانی یا ربی انسانی، اینان خلیفه خدا در عالم 

) در حقیقت از دیدگاه چارچوبـه بشـری، هماننـد ٢١ر.ک: صدرالدین شیرازی، کتاب الحجه، باشند. (می
تواند هم رخوردارند. موجودی که میدیگر افراد این نوع هستند، اما به سبب ویژگی خاصشان از تمایز ویژه ب

های پایینی وجود مرتبط باشد موقعیت و جایگاه ممتازی در میـان با سرچشمه اصلی وجودها و هم با حلقه
افراد هم نوع و هم ماهیت خود دارد.

که به عقـل بالفعـل تبـدیل به تعبیر عقلی نفس در آغاز فطرتش، امر بالقوه در باب عقل است و برای آن
، نیاز به چیزی دارد که آن را از حد عقل بالقوه بـه حـد عقـل بالفعـل تبـدیل نمایـد، زیـرا هـیچ شـیئ گردد
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تواند خود را از قوه به فعل و از نقص به کمال برسـاند وآنچـه کـه نفـس را کامـل یعنـی کامـل بالفعـل نمی
روج از قـوه بـه فعـل، سازد، باید خود، عقل بالفعل و در اصل فطرت کامل باشد و گرنه او خود برای خـمی

آید که محال است. براین اسـاس وجـود ذوات قدسـی و احتیاج به کامل دیگری دارد. پس تسلسل الزم می
یابند و از حالت ها نفوس کمال میشود که به واسطه آنجواهر عقلی که همان خزائن علوم هستند ثابت می

یان خداوند و خلق در افاضه خیرات و نـزول برکـات آیند و ایشان واسطه مقابل بالقوه به عاقل بالفعل در می
).٣١٥ر.ک: همان، پذیرند (باشند و ایشان کلمات تام خداوند هستند که فنا نمیگونه مستمر میبه

ای وجود داشته باشد، فـردی بنابراین در ارتباط مستقیم با جهان غیب و عالم ربوبی باید انسان برگزیده
یافته است. تا از این طریق واسطه فیض میان عالم ربوبی و نوع انسانی گـردد که همه کماالت در او فعلیت 

غایت است و میان عالم ربوبی و نوع انسانی ارتباطی نخواهـد بـود وگرنه حرکت استکمالی افراد انسانی بی
).٤٥٥ر.ک: همان؛ ابن سینا، (

) دربـاره ٢٢-٣٦/ ٢٥و ٥٠-٦/ ١٥ر.ک: مجلسـی، بحـاراالنوار، چنانکه با توجه به روایـات فـراوان (
ظهور نور انسان کامل و این که عالم و عالمیان جلوه نور وجود او هستند، سر واسطه فیض بودن پیامبر اکرم 

شود.آشکار می

اختالف در ادله نقلی
ـاهی ظاهر برخی آیات و روایات نشان می دهد که برخی از علوم تنها نزد خدای سبحان اسـت و معصـومین از آن آگ

دارد؛ مانند این دسته از آیات قرآن کریم که داللت دارند علم به غیب، مخصوص ذات اقدس خداوند است:ن
هِ «)، ۵۹انعام: » (َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغیِب ال یْعَلُمَها ِإال ُهَو « َما اْلَغیُب ِللَّ ُقْل ال یْعَلُم َمْن «)، ۲۰یونس: » (ِإنَّ

َماَواِت َواألْرِض اْلَغ  هُ ِفی السَّ ـِه َوال َأْعَلـُم اْلَغیـَب «)، ۶۵نمل: » (یَب ِإال اللَّ » َوال َأُقوُل َلکْم ِعْنـِدی َخـَزاِئُن اللَّ
ُسـِل «)، ۱۸۸اعراف: » (َوَلْو کْنُت َأْعَلُم اْلَغیَب الْسَتکَثْرُت ِمَن اْلَخیرِ «)، ۳۱هود: ( ُقْل َما کْنُت ِبـْدًعا ِمـَن الرُّ

ِبُع ِإال َما یوَحی ِإَلی َوَما َأَنا ِإال َنِذیٌر ُمِبیٌن َوَما َأْدِری َما یْفَعُل ِبی َو  )۹احقاف: » (ال ِبکْم ِإْن َأتَّ
و نیز روایاتی مانند آنچه که امیرمومنان پیش از شهادت، درباره اجل و زمان مرگ فرمودند:

لـم هیهـات ع«فرمایـد: تـا اینکـه می» هر چه تفحص کردم که بدانم مرگم چه موقع اسـت نتوانسـتم«
)١٤٩البالغه، خطبه نهج». (مخزون

کند مانند:ای دیگر از آیات، علم غیب را برای غیر خدا نیز اثبات میدسته
ُه ِلـیْطِلَعکْم «)، ٢٦جن: » (َعاِلُم اْلَغیِب َفال یْظِهُر َعَلی َغیِبِه َأَحًدا ِإال َمِن اْرَتَضی ِمْن َرُسوٍل « َوَما کاَن اللَّ

َه یْجَتِبی ِمْن ُرُسِلِه َمْن یَشاءُ َعَلی اْلَغیِب َوَلکنَّ  )١٧٩عمران: آل». (اللَّ
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کنـد بلکـه ای از روایات نیز نه تنها آگاهی از این علوم را برای آن ذوات نـورانی اثبـات میچنانکه دسته

اللهـم .... اجعـل شـرائف صـلواتک...علی محمـد «تـر اشـاره شـد که پیشداند چنانها را خازن آن میآن
)٧٢البالغه، خطبه نهج» (. فهو امینک المامون وخازن علمک المخزونعبدک...

کند؛ بـدین بیـان عالج فنی، تهافت و دوری ابتدایی میان این دو دسته ادله نقلی را به راحتی برطرف می
های کامل معصوم (پیامبر و اهل بیت) ذاتًا و اصالتًا واجد چنین علومی نیستند، یعنـی، نفـی علـم در انسان

دانـد و دیگـران، حتـی معصـوم را از آن محـروم ته نخست که برخی علوم را مخزون خدای سـبحان میدس
گردد و اثبات آن در دسته دیگر به افاضه خدای متعال (بالعرض و خواند به نفی باالصاله و بالذات باز میمی

ی آملی، ادب فنای مقربان، ؛ جواد٥٥/ ٢٠رک: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، کند (بالتبع) رجوع می
٤١٩/ ٣.(

کیفیت علم معصوم
از موضوعات مربوط به علم غیب که اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و رازش برای بسیاری 

گونـه کسان همچنان پوشیده مانده است مطلق یا مشروط بودن و به تعبیر دیگـر، فعلـی یـا ارادی بـودن این
دانند و تنهـا تفـاوت دانـش آنـان بـا علـم رات معصومین همواره همه چیز را میآگاهی است اینکه آیا حض

خداوندی در این است که یکی ذاتی است و دیگری غیر ذاتی؟
اند، در مرتبه نورانیت و والیت حضرت ختمی مرتبت و خاندان مطهرش که دارای همه نشئات وجودی

اند و چیزی از ایت الهی بر همه عوالم هستی مسلطهاست به عنکلیه یعنی مرحله تام که حقیقت امامت آن
احاطه علمی آنان مخفی نیست. به بیان دیگر همه حوادث بزرگ و کوچـک نظـام هسـتی در معـرض دیـد 

یعنی هیچ نقطه مجهول و مبهمی در علم و دانـش آن هاست و گذشته، حال و آینده برای آنان معنا ندارد،آن
خلیفه خدا بودن علم و دانش کامل و جامع است. چنانکه امام صـادق حضرات وجود ندارد؛ چرا که الزمه

(ع) به یکی از اصحاب خود فرمودند: أتری من جعله الله حجة علی خلقه یخفی علیـه شـیءمن امـورهم.
-اگر حضـرات معصـومین (ع) مخـزن علـم خـدا شـوند) به تعبیر دیگر ١٣٨/ ٢٦(مجلسی، بحاراالنوار، 

اد به آیات و روایات خزانه علم خدا بودن پیامبر اکرم و خاندان مطهرش ثابت گردیـد تر با استنکه پیشچنان
علم وی حضوری است؛ نه حصولی و در علم حضوری عین خارجی معلوم است؛ نـه صـورتی از آن. از -

کـه مخـزن علـم خداسـت، مخـزن -حبیب خدا و خاندن مطهـرش-این جهت انسان کامل معصوم (ع)
همتـایی ر.ک: جـوادی آملـی، هاست (ای که واجد حقیقت همه آنگونهخواهد بود، بهحقایق اشیای عینی 

). به طور کلی تمامی اوصاف معصوم و کماالت وی در مقـام فعلیـت و در مرحلـه ٢٢٢قرآن و اهل بیت، 
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٣موجودیت است یعنی عالم است فعًال و در مقام علم فعلی است.

که حضرات معصومین در مرحلـه مـاده و عـالم طبیعـت، ضمن اعتراف به این مرتبه، معتقدند٤برخی
هـا یعنی مرحله ناقص، مانند دیگران هستند؛ بدین معنا که شاید نخواهنـد چیـزی را بداننـد و از سـیطره آن

)٢٥٨/ ١(کلینی، ». ان االمام اذا شاء ان یعلم علم«خارج باشد. از اینرو در روایات آمده است 
دی بودن به معنای متعارف اگـر اراده کننـد عـالم باشـند و اگـر اراده نکننـد در پاسخ باید گفت؛ اوًال ارا

پذیر نیست به خاطر اینکه اراده متأخر از علم است.جاهل باشند، چنین چیزی امکان
ها را مانند مرحوم مظفر، همیشـگی بـدانیم ها ارادی است باید اراده آنثانیًا بر فرض که بپذیریم علم آن

).٧٨-٧٩دان مطهر، همیشه اراده به علم دارند و همیشه عالم خواهند بود (ر.ک: مظفر، در نتیجه آن خان
در حقیقت، علم از افعال جوانحی است و افعال جوانح، متعلق اراده نیست پس در چنین مواردی بایـد 

دارد ن میکه مالصدرا در شرح روایت چنین بیاروایت را تأویل یا تفسیری مطابق با قواعد عقلی نمود. چنان
ای را بداند بـه کند که نکتهکه امام دارای دو مقام تفصیل و اجماع است هنگامی که در مقام تفصیل اراده می

کند و آنچـه را کـه بخواهـد بدانـد بدسـت مقام اجماع خویش که خداوند به ایشان عطا فرموده، رجوع می
مقـام اجمـاع، اشـاره بـه همـان والیـت ). ١/١٦٠آورد (ر.ک: صدرالدین شیرازی، شرح اصول الکافی، می

مطلقه یا خاصه مختص حقیقت محمدیه است. حقیقتی که از جهت باطن ذات خود و مقام کلی والیتش، 
بر همة مراتب هستی احاطه دارد و تمام اسماء الهی، اعیان علمی و عینی، همه اجسـاد، نفـوس و ارواح در 

باشند، چرا کـه آن خانـدان مطهـر، ظهـور آنان میتمام مراتب هستی، همه اشّعات و رشحات وجود سعی
) که خود جامع تمام اسماء جمـالی و جاللـی ٩١٤و ٩٠٥هستند (ر.ک: آشتیانی، » الله«عینی اسم اعظم 

ها احاطة قیومی و والیت وجودی دارد. یعنی بر تمام مظاهر وجودی و بر تمام مراتب حق بوده و بر تمام آن
قیومی و والیت تکوینی دارند (رک: خمینی، التعلیقة علی الفوائد الرضویة، هستی، اعتالی وجودی، احاطة

٥٧-٥٦.(
» ال یْخَفـی َعَلیـِه َشـیءٌ «مانـد پایـان خـدا مخفـی نمیگونه که چیزی از حیطه علـم بیبنابراین همان

ُه بِ «)، ٥عمران: (آل َماَواِت َوَما ِفی األْرِض َواللَّ ُه یْعَلُم َما ِفی السَّ َأال «)، ١٦(حجـرات: » کِلّ َشیٍء علـیمَواللَّ
ُه ِبکِلّ َشیٍء ُمِحیٌط  ) گستره علم پیامبر اکرم و خاندان مطهرش نیـز همـه موجـودات نظـام ٥٤(فصلت: » ِإنَّ

/ ٣العقـول، (مجلسـی، مرآه» ال یخفی علیهم شیءٌ «ها پوشیده نیست گیرد و چیزی بر آنهستی را در برمی
٥).١٢٩

)٤٩٥، »مجموعه مقاالت«ر.ک: قاضی طباطبایی، محمد علی، رساله فی علم النبی، (در علم امام ٣.
» مجموعـه مقـاالت«؛ طباطبایی، محمد حسین، رساله عربی علم امام، (در علـم امـام ۲۲۳ر.ک: جوادی آملی همتایی قرآن و اهل بیت: ٤.

۳۵۲(
».ما یکون وانه الیخفی علیهم شیءٌ ان االئمه یعلمون علم ما کان و«٥.
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گیرينتیجه

با اذعان به این سخن امام خمینی که مقام کمال نبی اکرم و اولیـای معصـومین -الزم است در خاتمه 
(ع) با قدم فکر و سیر آفاق و انفس میسور نگردد، زیرا که آن بزرگواران از انوار غیبیه الهـی و مظـاهر تامـه و 

فنای ذاتی و آخـرین مرحلـه اند و در سیر معنوی و سفر الی الله به باالترین درجهآیات باهره جالل و جمال
-)١١٣، خمینی، امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینیاند (ر.ک: عروج (قاب قوسین او ادنی) رسیده

گفته شود که در نتیجه استنباط از آیه عالم الغیب و روایات معصومین (ع) و نیز ادله عقلی و عرفانی، چنـین 
های خاص این مقام اسـت کـه از جملـه طفاء، داشتن ویژگیحاصل شد که الزمه خالفت الهی و مقام اص

ها احاطه علمی و آگاهی بر حقایق عالم هستی است. بدین صورت که:آن
علم غیب در آیه به علم غیب مطلق و به تعبیر دیگر مفاتیح غیب اشاره دارد که به معنای خزائن الهی -١
است.
از این خـزائن، ذوات قدسـی پیـامبر اکـرم و خانـدان بر اساس ادله روایی نیز معلوم گردید مقصود-٢

مطهر ایشان هستند یعنی به تعبیری، ایشان خود غیب و مفاتیح آن هستند.
مخزن علم خـدا شـود، -حبیب خدا و خاندان مطهرش–نیز روشن گردید اگر انسان کامل معصوم -٣

ز آن، از این جهت پیامبر اکـرم علم وی حضوری است، یعنی عین خارجی معلوم ایشان است، نه صورتی ا
اند، مخزن حقایق اشیاء عینی خواهند بود، و خاندان مطهر ایشان که کلید دار و خازن منبع الیزال علم الهی

هاهستند. به بیانی دیگر در مقام علم فعلی قرار دارند.ای که واجد همه آنبه گونه
پیامبر اکرم وخاندان –ن گشت که انسان کامل در نگرش عقلی و معیارهای عرفانی نیز معلوم و مبره-٤

گری از حق را داشـته و در نتیجـه همان فرد کامل و مرتضای الهی است که برترین جنبه حکایت-مطهرش 
برترین جلوه صفات خداوند خواهد بود. اگر جلوه و مظهر هر اسم و صفت، بروزدهنده آن صفت و نشانگر 

ل و خلیفه الهی مظهر و جلوه اسم ذات است کـه مبـدأ و مصـدر همـه آن جنبه ازاسم الهی است انسان کام
باشد از جمله علم خداوند متعال.صفات حضرت حق می

گونه که سخن رفت الزمه صادر اول، این است که بر همه حقایق عـالم احاطـه به طور کلی، همان-٥
اند، ن با حفظ ترتیب، یافـت شـدهداشته باشد. چون اولین مخلوق او بوده آنگاه سایر موجودات جهان امکا

به همین دلیل بر همه ذرات کائنات احاطه علمی و قیومی دارد.
منابع

یم. قرآن کر
، تحقیـق محمدابوالفضـل ابـراهیم، قـم، انتشـارات البالغـهشـرح نهجاللـه، الحدیـد، عبدالحمیـد بـن هبهابن ابی

.١٣٧٨اسماعیلیان، چاپ اول، 
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ق.١٤١٢، بیروت، دار الکتب العربی، زاد المسیر فی علم التفسیرابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 

ق.١٤٠٠، قم، انتشارات بیدار، شفاءعبدالله، بن ابن سینا، حسین
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  تا.جا، بینا، بی، بیتفسیر التحر

هارون، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ، محقق: عبدالسالم محمدمعجم مقاییس اللغهابن فارس، احمدبن فارس، 
ق.١٤٠٤حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
ق.١٤١٤، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 

ـ ، تحقیـق محمـدجعفر یاحقیروض الجنان و روح الجنان فـی تفسـیر القـرآنعلی، بن ابوالفتوح رازی، حسین 
ق.١٤٠٨های اسالمی آستان قدس رضوی، یاد پژوهشمحمدمهدی ناصح، مشهد، بن

تا.، بیروت، دار المعرفه، بیمسند ابی داود الطیالیسیابی داودالطیالیسی، سلیمان بن داود، 
، قم، انتشارات موسسـه )علم امام از دیدگاه کالم امامیه (قرن اول تا پایان قرن هفتم هجریاوجاقی، ناصرالدین، 

.١٣٨٨خمینی، آموزشی و پژوهشی امام 
، قم، انتشارات دفتر تبلیغـات اسـالمی، چـاپ دوم، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمالدین، آشتیانی، جالل

١٣٧٠.
، تحقیـق علـی عبـدالباری عطیـه، دارالکتـب روح المعانی فی تفسیر القـرآن العظـیمآلوسی، محمود بن عبدالله، 
ق.١٤١٥العلمیه، بیروت، چاپ اول، 

، انجمـن جامع االسرار و منبع االنوار به انضـمام رسـاله نقـد النقـود فـی معرفـه الوجـودعلی، آملی، حیدر بن
.١٣٦٨ایرانشناسی فرانسه در ایران، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

ق.١٤١٨، بیروت، دار احیاء التراث العربی، انوار التنزیل و اسرار التاویلبیضاوی، عبدالله بن عمر، 
ق.١٤٠٣، التحقیق عبدالوهاب عبدالطیف، بیروت، داارالفکر، سنن الترمذیمحمدبن عیسی، ترمذی، 

.١٣٨٥، تحقیق و تنظیم محمد صفایی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، ادب فنای مقربانجوادی آملی، عبدالله، 
ر اسـراء، چـاپ ، تحقیق و تنظیم حسین شفیعی، قـم، مرکـز نشـتفسیر موضوعی قرآن مجید_____________، 

.١٣٧٩چهارم، 
.١٣٧٢، تهران، انتشارات الزهرا (س)، چاپ اول، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه_____________، 
.١٣٨٩، قم، اسراء، همتایی قرآن واهل بیت_____________، 

یعهحر عاملی، محمد بن حسن،  ار ، تحقیـق محمـد الـرازی، بیـروت، دوسائل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـر
تا.احیاء التراث العربی، بی

.١٣٨٤، مشهد، آفتاب دانش، چاپ اول، آشنایی با عرفان اسالمیحسینی شاهرودی، مرتضی، 
اشم رسولی محالتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ ، تحقیق سیدهتفسیر نور الثقلینحویزی، عبدعلی بن جمعه، 

ق.١٤١٥چهارم، 
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ق.١٤١٧، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، لفوائد الرضویةالتعلیقة علی االله، خمینی، روح

پور، تهران، مؤسسه ، تدوین فروغ السادات رحیم)امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (ره_________، 
.١٣٨١تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 

.١٣٧٠ار امام خمینی، ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثآداب الصلوه_________، 
.١٣٧٤، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، شرح دعاء السحر_________، 

ق.١٤٢٠، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، مفاتیح الغیبرازی، فخرالدین بن محمد، 
، تحقیـق مهـدی ر والتصدیقسالتان فی التصو رالدین محمد و صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، رازی، قطب

ق.١٤١٦شریعتی، قم، اسماعیلیان، 
یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  ، تحقیق صـفوان عـدنان داودی، دمشـق و بیـروت، المفردات فی غر
ق.١٤١٢دارالعلم و الدار الشامیه، چاپ اول، 

، فی وجـوه التأویـل التنزیـلالکشاف عن حقائق عوامض التنزیل و عیون االقاویلزمخشری، محمودبن عمر، 
ق.١٤٠٧بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، 

ق.١٤١٠، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، منشور جاوید قرآنجعفر، سبحانی تبریزی، 
تا.جا، دارالمرتضی لنشر، بی، حواشی محمدتقی آملی، بیشرح المنظومهسبزواری، هادی بن مهدی، 

ق.١٤٠٤، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثوربکر، یسیوطی، عبدالرحمن بن اب
.١٣٧٢، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، انسان و خالفت الهیشجاعی، محمد، 

ق.١٤١٤، تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، نهج البالغهشریف رضی، محمد بن حسین، 
، با تحقیق و تعلیق مرحوم آیـه اللـه سـید شـهاب احقاق الحق و ازهاق الباطلالدین،شوشتری، نور الله بن شریف

ق.١٤٠٦الدین مرعشی، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی، 
، موسسـه تنظـیم و سیمای اهل بیت علیهم السالم درعرفان امام خمینی رحمه اللهصادقی ارزگانی، محمد امین، 

.١٣٨٧شر عروج، نشر آثار امام خمینی، تهران، موسسه چاپ ون
، بیـروت، داراحیـاء التـراث العربـی، الحکمه المتعالیه فی االسفار الربعهصدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 

ق.١٤١٠
الـدین آشـتیانی، تهـران، انجمـن ، مقدمه و تصـحیح جاللالمبدا و المعاد________________________، 

.١٣٥٤فلسفه ایران، 
یم__، ______________________ .١٣٦٦، قم، انتشارات بیدار، تفسیر القرآن الکر

(صدرا)، با تحقیق و تصحیح محمد خواجوی، تهـران، شرح اصول الکافی________________________، 
.١٣٨٣موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

تا.بیروت، موسسه التاریخ العربی، بی،کتاب الحجه________________________، 
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انسان کامل و معرفت امام و امامت در کلمات ُدَرربار حضرت ثامن الحجج علی بن موسـی یی، علی، طباطبا

.١٣٨٦، قم، مطبوعات دینی، الرضا علیهما السالم
تا.، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بیاصول فلسفه و روش رئالیسمطباطبائی، محمدحسین، 

دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حـوزة علمیـة، چـاپ قم،،المیزان فی تفسیر القرآن______________، 
ق.١٤١٧پنجم، 

ق.١٤٠٤، قم، مؤسسه النشر االسالمی، بدایه الحکمه______________، 
ق.١٤٠٤، قم، مؤسسه النشر االسالمی، نهایه الحکمه______________، 

ق.١٤٠٤عربی، ، بیروت، دار احیاء تراث الالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 
، تحقیق بـا مقدمـه محمـدجواد بالغـی، تهـران، انتشـارت البیان فی تفسیر القرآنمجمع طبرسی، فضل بن حسن، 
.١٣٧٢ناصرخسرو، چاپ سوم، 
ق.١٤١٢، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول، جامع البیان فی التفسیر القرآنطبری، محمدبن جریر، 

چـاپ ، تحقیق سیداحمد حسـینی، تهـران، کتابفروشـی مرتضـوی،ینمجمع البحر فخرالدین بن محمد، طریحی،
.١٣٧٥سوم، 

، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیـروت، داراحیـاء التـراث العربـی، تفسیر القرآنالتبیان فی حسن، طوسی، محمد بن 
تا.بی

یب الشرح الکبیر الرافعیفیومی، احمدبن محمد،  ا.تنا، بیجا، بی، بیالمصباح المنیر فی غر
ق.١٣٨٨جا، دارالکتب االسالمیه، ، بیالکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 

.١٣٨٦شناسی، ، محقق: مجید فوالدی، قم، مجمع جهانی شیعهشناسیامامگنجی، حسین، 
ق.١٤٠٣بیروت، مؤسسه الوفاء، ،بحار االنوارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 
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