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  علم امامان به غیب از منظر قرآن با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی

  توبه) 105بقره و  143(بررسی آیات 

  
  ghshariatii@gmail.com  دکتراي تفسیر و علوم قرآن/  محمد شریعتی غالم

  17/6/1394: شپذیرـ  12/2/1394: دریافت

  چكيده

را از منظر قرآن کریم بررسـی و اثبـات کنـد. شـیوة بحـث در ایـن        پژوهش حاضر درصدد است تا علم به غیب امامان

آید که عالوه بر خـدا   ) به دست می105پژوهش تحلیلی، مبتنی بر روش تفسیر موضوعی است. از آیۀ رؤیت اعمال (توبه:

بینند. ازآنجاکه مشـاهدة حقیقـت اعمـال بـه      قت و باطن اعمال مردم را در دنیا می، جمعی از مؤمنان نیز حقیو رسول او

است که با موهبـت الهـی توسـط برخـی از اولیـاي        اي پذیر نیست، مراد مشاهده صورت عادي براي عموم مؤمنان امکان

، که جمعـی از امـت پیـامبر   آید  ) نیز به دست می143شود. از آیۀ امت وسط (بقره: انجام می الهی یعنی امامان معصوم

پـذیر   گواهان بر امت در روز قیامت هستند. چنین شهادتی نیز بدون برخورداري از علم غیـب بـه اعمـال بنـدگان امکـان     

کسـی جـز امامـان معصـوم ادعـاي علـم غیـب و         اکرم نخواهد بود. شواهد نقلی نیز مؤید این هستند که پس از پیامبر

اي از علم غیب نیز براي برخی اولیاي خاص الهی ثابت است؛ اما مرتبۀ کامل آن ویـژة   بهملکوت عالم را نداشته است. مرت

  است.  پیشوایان معصوم

  امامان، علم غیب، رؤیت اعمال، حقایق اعمال، گواهی بر اعمال، شهادت. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

از نوعی علـم غیـب،    ه امامانو نیز شواهد تاریخی بیانگر این هستند ک بیت روایات پرشمار از ناحیۀ اهل

، 1388شده است، برخوردارنـد (طباطبـایی،    ، بر آنها افاضه می1که با موهبت الهی و از طریق وحی تسدیدي

). گرچه در قرآن به طور صریح سخنی در این بـاب بـه میـان نیامـده اسـت، آیـات پرشـماري        61، ص1ج

  ن را دربارة این موضوع به دست آورد.  توان نظر قرآ وجود دارند که با تحلیل محتوایی آنها می

ب و امـام)  یـ ان مـراد از مفـردات پـژوهش حاضـر (علـم، غ     یـ ات، به بین آیداللت ا یش از بررسیپ

و ، ذیل ماده علـم)  1414منظور،  ابن ؛1410فراهیدي، ( است علم در لغت عرب نقیض جهل م.یپرداز یم

، ذیـل مـاده   1412،  راغب اصفهانى( حقیقت شیء، ذیل ماده علم) و ادراك 1416به معناي یقین (فیومی، 

اعتقاد یقینی مطابق بـا واقـع، در برابـر    در اصطالح دانشمندان عبارت است از  ؛ اماعلم) به کار رفته است

در نفـس (مظفـر،    شـیء )؛ حضور صورت 61- 60، ص1، ج1383(مصباح یزدي، جهل بسیط و مرکب 

ی و جزئـی کـه از جهـت    ري و تصـدیقی اعـم از کلـ   علومات تصـو اي از م  مجموعهو یا )؛ 13تا، ص یب

: ر.ك ،گـر یاصـطالحات د  رة) (دربـا 6، ص1408موضوع یا غایت وحـدت و انسـجام دارنـد (زرقـانی،     

  اول است. ين پژوهش همان معنایمراد از علم در ا ).61- 60، ص1، ج1383مصباح یزدي، 

عینـی معلـوم بـراي عـالم و     گیرد و وجود واقعی و  علم یا بدون واسطه به ذات معلوم تعلق می

گردد و یا وجـود خـارجی آن، مـورد شـهود و آگـاهی عـالم قـرار         کننده منکشف می شخص درك

و اصطالحاً صورت یـا مفهـوم ذهنـی     استبلکه شخص از راه چیزي که نمایانگر معلوم  ،گیرد نمی

» حصـولی  علـم «و قسـم دوم را  » علـم حضـوري  «گردد. قسـم اول را   شود از آن آگاه می نامیده می

  ).171، ص1، ج1383(مصباح یزدي،  نامیم می

 .مـاده غیـب)    تـا،  بی ،فارس ابن( در لغت مصدر و به معناي پوشیده بودن چیزي از چشم است  غیب

ـ از حـواس و   آنچهو بر هر  یابد میمعنایی  ۀتوسعسپس این واژه  ا علـم انسـان مسـتور باشـد اطـالق      ی

مراد از علم به غیب در این پـژوهش، دانسـتن و ادراك آن    .ب)، ماده غی1412،  راغب اصفهانى( شود می

عـادي  هـاي خـاص از طُـرُق غیر    انسـان  چیزهایی است که از خرد و حواس انسان پنهان است و صـرفاً 

خداونـد   ویـژه  عنایت و افاضه با هصادق رؤیاهاي و ربانی مکاشفات و الهام تسدیدي، ر وحییمعرفت نظ

 ند.  یاب میبدان دست 

 ،ذیـل مـاده امـم) و در اصـطالح علـمِ کـالم       ،1414منظور،  ابنشوا و رهبر (یپ يلغت به معنا امام در

بـه عهـده دارد    سـبحان  يرا بـه اذن خـدا   یر بـر جامعـه اسـالم   یو فراگ یاست همگانیاست که ر یکس



   ۲۹ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

گانـه اسـت کـه بـه      دوازده ین مقاله همان ائمـۀ مقصود ما از امامان در ا .)342ص ،1388ي، زدی(مصباح 

و آخـر   یحضـرت علـ   ناول آنـا  ،آینـد  به شمار می جانشینان برحق پیامبر خاتم سبحانکم خداي ح

  .)539، ص1417ی، ؛ حل110، ص1404یه، بابو ابناست ( عصر یشان حضرت ولیا

  اند: دو دسته است، بر از علم به غیب سخن به میان آمده آنهاطور کلی آیاتی که در  به

قُـلْ  « ؛ ماننـد کنند دانسته و یا آن را از دیگران نفی می سبحانخداي  ةویژ علم به غیب را که آیاتى .1

 ماواتی السنْ فم لَمعال یوبضِ الْغَی؛ 65(نمل:»  إِالَّ اللَّه  الْأَر(»ْا فَقُلإِنَّم بالْغَی  لَّـهیـونس: » ل)قُـلْ ال  « ؛)20

 نُ اللَّهي خَزائنْدع أَقُولُ لَکُموبال أَعالْغَی ؛)188؛ اعراف:59انعام:؛ همچنین ر.ك: 50(انعام:» لَم  

عالم الْغَیـبِ  « مانند ند؛دان آیاتی که علم به غیب را براي برخی از بندگان برگزیده خدا نیز ثابت می .2

  ).179و49:عمران آل ؛ همچنین ر.ك:27جن:(» منْ رسولٍ  غَیبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَضى  فَال یظْهِرُ على

تـرین آنهـا دو    اند که قـوي  مفسران براي جمع میان این دو دسته آیات، وجوهی را ذکر کرده

  است: وجه ذیل

 یا اسـتقاللی، علمـ  یـ علم به غیب ذاتی است:  پذیر میتقس یو موهبت یب به دو قسم ذاتیعلم به غ .1

. طبـق  اسـت  سـبحان خداي  ةلم، ویژن عیا .ستین يگریجوشد و وابسته به د یست که از درون عالم م ا

شـرك   کفـر و ، موجـب  آن براي غیرخدا ادعاي واشاره دارد  ین علمیاول آیات به چن یم، دستۀن تقسیا

است کـه خداونـد    ی)؛ و مراد از علم به غیب تبعی و موهبتی، علم53ص ،20 ج ،1417، یی(طباطبا است

ـ بندگان برگز یرخات قرآن، بیآ بنا بر .کند یبه بندگان خاص خود افاضه م بـه اذن خداونـد از    یالهـ  ةدی

یکی از همسرانش را از اسراري که بـین آنهـا بـود     پیامبر اکرمکه روزي  چنانبرخوردارند؛  ین علمیچن

) و چه کسی تو را از این راز آگـاه سـاخت  (» من انبأك هذا«پرسید:  از رسول خداو او باخبر ساخت، 

برخی دیگر از بندگان خاص خداونـد نیـز بـه     ).3(تحریم:» م الخبیرنبأنی العلی«در پاسخ فرمود:  حضرت

 اند؛ مانند مـادر حضـرت موسـی    برخوردار بوده از علم غیب یاله یم، با افاضۀاز قرآن کر یح آیاتیتصر

دانست که فرزنـدش بـه او بـر     که نوزادش را به دستور خداوند به دریا انداخت و از راه وحی و الهام می

دانسـت   نیز از طریق علم غیبی می مریم مقدس .)13و7رسد (قصص: انجام به پیامبري میگردد و سر می

ـ یبـه علـم غ   گزیند؛ و حضرت خضـر  شود و خداوند او را به نبوت بر می شوهر، فرزنددار می یکه ب  یب

  ؛)66- 65خبر بود (کهف: یاز آنها ب امبریپ یدانست که موس یم ییزهایچ

 یقتـ یشود: علم غیـب مطلـق، اشـاره بـه حق     میم یتقس یه مطلق و نسبعلم غیب به لحاظ قلمرو ب .2

محمـد و زمـان    ظهور قائم آل علم به زمان مانند ست؛یاز آن برخوردار ن سبحانخداي  جز یدارد که کس
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 يکه علم غیب را منحصـر در خـدا    دسته اول آیات ،مین تقسیطبق ا .قبیل از این برپایی قیامت و امورى

سـخن   کـه  اشـاره دارد؛ چنـان   یدوم به علم غیب نسب ند، به علم غیب مطلق و دستۀک یم یمعرف سبحان

  :کند مین دو قسم اشاره یز به این البالغه نهج 128خطبۀ  در یحضرت عل

نَّماوا لْمبِ عالْغَی لْمۀِ عاعالس ماو هددع اللّه حانَهبس هلنَّ«: بِقَوا اللّه هنْدع لْمۀِ عاعالس، نَزِّلُوثُ، یالْغَی ولَمعمـا  ی 

 مـا  سـبحانَه  فَیعلَم ،یۀَاآل...» تَموت اَرض بِاَى نَفْس تَدرى ماو غَداً، تَکْسب ماذا نَفْس تَدرى الو اال�رحامِ، فى

 حطَبـاً،  النّارِ فى یکُونُ منْو سعید، اَو شَقىو بخیل، اَو سخىو جمیل، اَو قَبیحو اُنْثى، اَو ذَکَر منْ اال�رحامِ فى

ى اَوینَ الْجِنانِ فلنَّبِیقاً لراففَهذا. م لْمبِ عال الَّذى الْغَی هلَمعی دالَّ اَحا ،اللّه وى ماوس کذل لْمفَع هلَّمع اللّه  ـه؛ نَبِی

علم قیامت در نزد خداست، خـدا  «خود آورده که:  ۀ، و آنچه خدا در گفتلم قیامت استع، همان علم غیب

داند که فردا چه خواهـد کـرد و در    داند، و کسی نمی باران را نازل کرده و آنچه در شکم مادران است می

پس خداوند سبحان از آنچه در رحم مادران است، از پسر یا دختـر، از زشـت    ،»کدام سرزمین خواهد مرد

ـ ه یداند که چه کس میز یو ن سخاوتمند یا بخیل، سعادتمند یا شقی آگاه است یا زیبا، زم جهـنم خواهـد   ی

ـ و غ داند مینخدا جز  یرا کسغیبی قسم از علوم این  امبران است.ین پینش در بهشت هم کسی شد و چه ر ی

ـ   کرده خاص خود افاضه يایو اول انبیا به را آن است که خداوند  یآن علم  ،25 ج ،1374 ،يرازی(مکـارم ش

  ).287، ص1386یان، انصار ؛148ص

ب مطلـق  یـ و غ یب نسـب یـ غ نـد از ا بـه دو دسـته کـه عبـارت     یبه طور کلب یغ ییعالمه طباطبااز نظر 

و متعلـق   شـوند  مـی وارد  2که به عالم شـهود  شود یاطالق م ییها بیغبه ، یب نسبیغ .است پذیر میتقس

 انـد  قلمـرو مشـاهده انسـان خـارج    از  مطلقاًکه  است يامور ق،ب مطلیغو مراد از ، رندیگ یم علم ما قرار

  .)126، ص7 ، ج1417 ،یی(طباطبا

 یـدة بنـدگان برگز  ياول با اثبـات آن بـرا   یات دستۀبه خداوند در آ به هر صورت انحصار علم غیب

راندن را مختص خداونـد دانسـته   یات، میاز آ یدر برخکه  چناناست؛  پذیر صیگر تخصیات دیخدا در آ

 خداونـد نسـبت    ا فرسـتادگان یـ و  مالئکه به را گر آنید یدر برخ ) و42(زمر: »الْأَنْفُس یتَوفَّى اللَّه« ت:اس

 أَحـدکُم  جـاء  إِذا حتَّـى «: فرمایـد  مـى  و »بِکُـم  وکِّلَ الَّذي الْموت ملَک یتَوفَّاکُم قُلْ«: فرماید مى و دهد مى

توالْم فَّتْهلُن تَوسو مالئکـه  بـه  منسـوب  تبعیـت  بـه  و خداسـت،  به منسوب اصالت به راندنیم پس .»ار 

، ییدهنـد (طباطبـا   ین کار را انجـام مـ  یرا آنها تحت فرمان خداوند و به اذن او ایز ؛است یاله  فرستادگان

  .)56- 55، 53ص ،20 ج ،1417

بحـث   کـانون منظر قـرآن  ب امامان را از یدر آثار گوناگون علم غ بیت گرچه دانشمندان مکتب اهل

ات شأن نزول است کـه در ذیـل آیـات    یو روا يریدر پرتو روایات تفساغلب شان یها اند، تالش قرار داده



   ۳۱ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

کـه اهتمـام    ین کسـ یانـد. نخسـت   ن باب نپرداختهیات در ایآ یمرتبط نقل شده است و به تحلیل موضوع

عالمـه طباطبـایی    ،از خود نشان دادهآیات مرتبط  یق بررسین مسئله از طریبراي اثبات ا یتوجه درخور

 یـۀ کشـف نظر  يات برایآ یق تحلیل موضوعیاز طر يتالش جامع و روشمند ، تاکنونبا این همه است.

 105یـۀ  داللـت آ  یکنـد بـه بررسـ    ین باب انجام نیافته است و پژوهش حاضر تالش میقرآن در ا یینها

، داللـت  ییدگاه عالمه طباطبـا یاز د يریگ و با بهرهنه بپردازد ین زمیبقره در ا ةسور 143 یۀآ توبه و سورة

  .  کندبه غیب اثبات  قرآن را بر علم امامان معصوم اتیآ

کـرد؛   برداشـت را  امامـان  توان از آنها علم غیـب  مید که نز در قرآن وجود دارین يگریات دیالبته آ

  3.میردازپ یم یادشده یۀدو آ یبه بررس تنهامقاله  يت فضایبا توجه به محدود یول

  توبه   سورة ۱۰۵ية داللت آ ي. بررس۱

ید خدا، رسول و مؤمنـان  ا در معرض دید که اعمال مردم در دنیآ یقرآن به دست م یفۀات شریآ یاز برخ

ـ آ این ات،ین آیاز ا یکی قرار دارد.  الْمؤْمنُـونَ و رسـولُه و عملَکُـم  اللَّـه  فَسـیرَى  اعملُـوا  قُـلِ و«ه اسـت:  ی

تُوونَسمِ  إِلى رَدبِ عالةِ الْغَیالشَّهادو ئُکُمنَببِما فَی لُونَ کُنْتُمم؛ بگـو: عمـل کنیـد! خداونـد و     )105توبه:( »تَع

ـ  بیننـد! و بـه   او و مؤمنان، اعمال شما را مـى  ةفرستاد سـوى دانـاى نهـان و آشـکار بازگردانـده      ه زودى، ب

  دهد! ، خبر مىکردید شوید؛ و شما را به آنچه عمل مى مى

کنـد کـه اعمـال آنـان از      ابـالغ مـی   مردم ۀهم به طریق پیامبرش فه ازیشر ۀدر این آی سبحان يخدا

آنهـا را از   سـبحان  يز خـدا یامت نیخوب یا بد در معرض دید خدا، رسول او و مؤمنان قرار دارد و در ق

  کند.   یاعمالشان آگاه م

است؛ اعم از اینکه با چشم ظـاهري باشـد یـا بـا قلـب و       در این آیه از ماده رأي به معناي دیدن» یري«

از ردد به معنـاي  » رد«، مادة رأي). 1412،  راغب اصفهانى؛ 1420فارس،  علم حضوري و شهود عرفانی (ابن

به معناي حضـور بـا مشـاهده    » شهد«از ماده » شَهادة«فارس، ذیل ماده رد) و  ارجاع و باز گرداندن است (ابن

،  راغـب اصـفهانى  رود ( با بصر باشد و چه بصیرت و گاه به معناي حضور تنها نیز به کار می است؛ چه اینکه

    ، و به معناي حضور و پیداست.»غیب«در این آیه در مقابل » الشهادة«، ذیل ماده شهد). 1412

أَنَّ اللَّـه هـو یقْبـلُ     أَلَم یعلَمـوا ( نیشیپ یۀه را به آیعاطفه است و آ» اعملُوا قُلِو«واو در  یبه نظر برخ

؛ 198ص، 10 ، جتـا  بـی عاشـور،   ابـن عمل صـالح (  ،ن فرضیند و مراد از اعمال در اک یم معطوف )التَّوبۀَ

  ).308ص ،2 ج ،1407است (زمخشري،  یا مطلق عمل خیر و شر) 212ص ،3 ج ،1418ثعالبى، 

۳۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 ،2 ج ،1425، ؛ دعـاس 29ص ،11 ج ،1418 ،اند (صـافى  د کردهیگر بر استینافیه بودن واو تأکیبرخی د

و مطلـق اسـت    شـریفه  آیـۀ لفظ م، یز بدانین نیشیپ یۀفه را متصل به آیشر یۀدر هر صورت اگر آ .)6ص

  .)378، ص9ج، 1417(طباطبایی،  دگیر مى دربرز ینرا  انمنافقکم اعمال  افزون بر مؤمنان، دست

ب به انجام عمـل نیکـو   یه در مقام ترغیآ بوده، تسویف يبرا يا به نظر عده» فَسیرَى« ۀدر کلم» سین«

ـ  ،؛ طنطـاوى 142ص ،16 ج ،1420نده اسـت (فخرالـدین رازي،   یم دادن از اعمال بد در آیو ب  ،6 ج تـا،  یب

بر خـالف   ،گیرد عمل تا زمانی که انجام نیافته، رؤیت و دیدن به آن تعلق نمی اینکهبه  توجهبا  .)399ص

ـ منظـور ا  ،)104ص ،5 ج ،1372یـرد (طبرسـی،   گ یعلق مـ علم که قبل از عمل هم به آن ت ن اسـت کـه   ی

» سـین «گـر  یبرخی د .)295ص ،5 ج ،1409زودي موجود خواهد شد (طوسی،  داند اعمال به خداوند می

ترغیـب   بـر  است و یا» اعملُوا قُلِو«یا تعلیل براي  ،شریفه ۀاند: این فراز از آی را براي تأکید دانسته و گفته

؛ فخرالـدین رازي،  16ص ،6 ج ،1415تأکیـد کـرده اسـت (آلوسـی،      ،شود که از آن استفاده میو ترهیبی 

اعمـال در همـین    ةمشـاهد  ی معتقدندعنی ؛اند ق دانستهیتحق يرا برا ز آن ین یبرخ .)142ص ،16 ج ،1420

  .)335- 334، ص7، ج1378(جوادي آملی،  یابد یا تحقق میدن

  ت اعمال بندگانيمراد از رؤ

اند: به نظر برخـی   هاي گوناگونی مطرح کرده دربارة مراد از رؤیت در آیۀ شریفه، دیدگاهمفسران 

رؤیت به معناي مشاهدة حسی با چشم است و نسبت آن به پیامبر و مؤمنان، حقیقی اسـت، امـا   

) یـا  80ص ،3 ج ،1422 نسبتش به خداوند، مجاز و به معناي علم او به اعمال بندگان (اندلسـى، 

). برخی دیگر نسبت رؤیـت بـه   199، ص10، ج1402اعمال بندگان است (دمشقی،  جزاي او به

اند مراد از آن، اطالع یافتن آنـان از اعمـال دیگـران از     پیامبر و مؤمنان را نیز مجاز دانسته و گفته

) یا شناخت 225، ص10، ج1408؛ هیثمی، 455ص ،2 ج ،1414(شوکانی،  طریق وحی و غیر آن

که حدیث ذیل به ایـن قسـم از شـناخت اشـاره      ست و هوشیاري است؛ چناناعمال از طریق فرا

؛ از فراست و تیزبینی مؤمنان بپرهیزید؛ چراکه آنهـا  »اللّه بنور ینظر فإنه المؤمن فراسۀ اتقوا«دارد: 

  ).80ص ،3 ج ،1422بینند (اندلسى،  با نور خدا می

ایـن آیـه بـه معنـاي دیـدن و       دهد که رؤیـت اعمـال در   شواهد موجود در آیۀ شریفه نشان می

). اینک شـواهد مزبـور را در   378ص ،9 ج ،1417مشاهدة اعمال با علم حضوري است (طباطبایی، 

  کنیم:  قالب نکاتی چند بررسی می



   ۳۳ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

در آیۀ شریفه به معناي دیدن است، نه به معناي علم؛ زیـرا رؤیـت بـه یـک     » رؤیت«اوالً کلمۀ 

کنـد، ماننـد:    به معناي علم باشد، به دو مفعول تعـدي مـی  که اگر  مفعول متعدي شده است؛ درحالی

  ؛»علمت زیدا فقیها«

ب و شهادت وصف کرده اسـت و  یفه خود را با صفت عالم به غیشر یۀل آیدر ذ سبحان يخدا اًیثان

ن یـ سـت و ا یبـر آن مترتـب ن   يا دهیـ د و فایآ یعلم باشد، تکرار الزم م يه به معنایت در صدر آیاگر رؤ

ـ البتـه رؤ . )141ص ،16 ج ،1420، ين رازیو بالغت کـالم اسـت (فخرالـد   خالف فصاحت  ت اعمـال  ی

متعـدد بـا    یاتیخداوند در آکه  چنانبه بحث ندارد؛  يازیروشن است و ن سبحان يبندگان از طرف خدا

ت و نسـبت آن  یـ در ادامه روشن خواهد شد که در مفهوم رؤ .)42(مریم: یر وصف شده استصفت بص

  وجود ندارد.   ین جهت فرقیؤمنان از ابه خدا، رسول و م

  ت اعماليقلمرو رؤ

و از  رد،شـمول و اطـالق دا   یاق آن، از جهـات یتوبه، با توجه به س سورة 105یت اعمال در آیۀ قلمرو رؤ

  شود. میق یید و تضیگر تحدید یجهات

الف. اطالق رؤیت اعمال در آیۀ شریفه نسبت به همـۀ اعمـال پیـدا و پنهـان و ظـاهري و      

  نی است؛ زیرا:باط

اوالً رؤیت در این آیه به عمل نسبت داده شده است و عمل به اعتبار مصادیق اعـم اسـت از اعمـال    

دهد. بنابراین همۀ اعمـال اعـم    قلبی همانند اراده و کراهت و اعمال ظاهري که انسان در خارج انجام می

  )؛379ص ،9 ج ،1417(طباطبایی، از ظاهري و باطنی در معرض دید خدا، پیامبر و مؤمنان قرار دارند 

، در خلـوت و  )ژه اعمال بـد یو به(گران و گاه یز گاه در جلوت و منظر دیانسان ن یاعمال جوارح یاًثان

را  اعمـال  همـۀ دارد و  ز اطـالق یث نین حیت اعمال از ایشود و قلمرو رؤ یگران انجام مید دیپنهان از د

  یید آن وجود ندارد؛ز بر تقین يا نهیو قر گیرد دربر میخواه پنهان و خواه آشکار، 

نیز مطلق  جمله این». تَعملُونَ کُنْتُم بِما فَینَبئُکُم«فرماید:  شریفه می آیۀ ثالثاً خداي سبحان در ذیل

سیاق آیـه بیـانگر    و شود، مى شامل پیدا و پنهان و ظاهر و باطن از اعم را آدمى اعمال است و همۀ

آگـاه   شـریفه از  آیۀ که ذیل  گونه همان و پایان آیه، قلمروي همگن دارد.آغاز  در که عمل این است

رؤیـت همـۀ اعمـال توسـط      از نیـز  آیـه  آغـاز  گویـد،  مى سخن اعمال همۀ کردن خداوند و جزاى

  دهد (همان)؛ خبر می مؤمنان و پیامبر خداوند،

۳۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

فه در یشـر  یـۀ آت اعمـال در  یـ ث قابل تصور است که رؤین حیت اعمال از اید قلمرو رؤیب. تحد

اعمـال   یاست و مشـاهدة ت آنها در دنی، ناظر به رؤیو جوانح یاعمال جوارح همۀن شمول نسبت به یع

  زیرا: ؛شود در قیامت را شامل نمی

 اللَّـه  فَسـیرَى «جمله  اینکه بر کند مى داللت »والشَّهادةِ الْغَیبِ عالمِ  إِلى تُرَدونَ ثُم«اوالً جمله 

.لَکُممعالم دنیا و مرحلۀ پیش از بازگشت انسان به سـوي خداسـت؛   به در صدر آیه، ناظر »....ع 

فرمایـد:   کند، مى که بر تراخی داللت می» ثم«زیرا خداوند پس از اشاره به رؤیت اعمال با حرف 

کردیـد،   شوید و او شما را به آنچه عمـل مـى   سوى داناى نهان و آشکار بازگردانده مى  به سپس«

 ،11 ج ،1412(طبري،  ها به سوي خدا در عالم آخرت است که مراد، بازگشت انسان» دهد ىخبر م

  )؛379ص ،9 ج ،1417؛ طباطبایی، 16ص

ها، به رسول خدا و مؤمنـان در آیـۀ مزبـور و نیـز      ثانیاً اختصاص رؤیت اعمال از میان انسان

گر این است که این رؤیت در سورة بقره، بیان 143ویژه آیۀ  قراین منفصل مانند آیات شهادت، به

و مؤمنـان اختصـاص نـدارد:     دهد؛ چه، دیدن اعمال در قیامت بـه خـدا و پیـامبر    دنیا روي می

»ئُکُمنَببِما فَی لُونَ کُنْتُممبیننـد؛ زیـرا از    و در قیامت کافران و منافقان نیز اعمـال خـود را مـی   » تَع

)؛ یعنی قیامت روزي است کـه اعمـال پنهـان    9است (طارق:» السرائرُ  تُبلَى  یوم«اوصاف قیامت، 

؛ یعنی )42نساء:( »حدیثاً اللَّه یکْتُمونَ وال«یابند و کسی توان کتمان آنها را ندارد:  انسان، ظهور می

  در آن روز سخنی را از خداوند پنهان نتوانند کرد (طباطبایی، همان)؛

 ی،تحمـل گـواه   يا، به معنایبر اعمال مردم در دن یشود، گواه یات استفاده میآ یاز برخکه  چنان ثالثاً

بـر امـتش    یسـ یع یگـواه  ةمائده دربار سورة 117یۀ آکه  چنان ة امام حاضر در هر عصر است؛عهد رب

  4ن مطلب دارد.یاشعار به ا

  دارد: یجه در پیدو نت مزبوران یب

 اعمـال  بیشـتر  اینکـه زیـرا افـزون بـر     ؛رؤیت غیرعادي است ،شریفه اینکه مراد از رؤیت در آیۀاول 

ـ قابـل رؤ  يبـه صـورت عـاد    نیز اعمال دیگر بسیاري ازد، نشو مى انجام پنهانی به صورت خالف ت و ی

قابـل تحقـق اسـت کـه بـه       یدر صـورت  یو بـاطن  يمطلق اعمال ظاهر ة. بنابراین مشاهدندستیمشاهده ن

توانـد   ینمـ  یکسـ  يرا بـه صـورت عـاد   یـ ز ؛شود الهی انجام  ۀصورت غیرعادي و با وحی، الهام و افاض

 آنها آگاه گردد؛گران را بخواند و از اسرار یات دیمنو

دوم اینکه مراد از اعمال در این آیه، حقایق اعمال است نه ظاهر آنهـا؛ زیـرا در ذیـل آیـۀ شـریفه      



   ۳۵ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

ر قیامـت  سخن دربارة اعمالی است که در دنیا از آنها آگاهی نداریم و آگاهی ما نسبت به آنها صـرفاً د 

شود و در صـدر آیـه، دیـدن همـان اعمـال بـه خـدا، رسـول و مؤمنـان           و توسط خداوند حاصل می

کـم ظـاهر    اختصاص یافته است. از اینجا پیداست که مراد ظاهر اعمال نیست؛ زیرا هـر کسـی دسـت   

  کند.   اعمال خود و نیز اعمال آشکار دیگران را در دنیا مشاهده می

 اعمالشـان  به نامنافق دهد که خداوند علم یقت را به دست مین حقیه ااز همین سور 94 ۀن آییهمچن

 و رسـول  و خـدا  کـه  فرموده دیگر سوى از و کرده قیامت منحصر ایشان در روز به خدا دادن خبر به را

دهـد کـه مـراد از     یز نشـان مـ  یان نین بیا بینند. مى را ایشان اعمال در دنیا یعنی ،قیامت روز از قبل نامؤمن

اعمال خود توسـط   ازامت یدر قکه  چنانرا منافقان همیز ؛ق اعمال استیبلکه حقا ،ظاهر اعمالنه ، اعمال

ا یـ ظاهر اعمال منافقـان در دن  ةز مشاهدیند و نا ظاهر اعمال خود آگاه ازز یا نیشوند، در دن میگاه آخداوند 

  نند.یب یگر را میکدیالجمله اعمال  یگران فیاختصاص به خدا و رسول ندارد، بلکه منافقان و د

دا یـ ر مناسـب پ یتفسـ  یا به خدا، رسول و مؤمنـان در صـورت  یت اعمال در دنیانحصار رؤ اینکهجه ینت

  ق اعمال باشد.یحقا ،کند که مراد از اعمال یم

  مراد از مؤمنان و مصداق آن در آيه

کـه   انـد  سـاخته طـرح  م یگونـاگون  يها دگاهیمفسران د ،فهیشر یۀمراد از مؤمنان و مصداق آن در آ ةدربار

 ،5 ج ،1372)، ب. شــهدا (طبرســی، 16ص ،6 ج ،1415نــد از: الــف. عمــوم مؤمنــان (آلوســی، ا عبــارت

ـ د. اول ،کنند (همان) می ثبت را بندگان اعمال که ج. فرشتگانى، )104ص کـه در رأس   یخـاص الهـ   يای

کـه   بیـت  اهـل  ائمۀ . خصوص  ه ،)334، ص7، ج1387قرار دارند (جوادي آملی،  آنها امامان معصوم

  ).379ص ،9 ج ،1417به شاهدان اعمال یاد شده است (طباطبایی،  آنهادر آیات دیگر از 

معـروف و  نظـر   ،رسـیده  با توجه به اخبار فراوانى که از امامـان  بیت مکتب اهلمفسران در میان 

ل مفـاد  یـ طلـب بـا تحل  ن میالبته ا .هستند فه ائمهیشر یۀن آیدر ا» مؤمنون«مصداق مشهور این است که 

  است. برداشتز قابل یه نیآ

شود که مـراد از مؤمنـان در ایـن     با توضیحی که در باب مراد از رؤیت اعمال آمد، روشن می

زیرا اطالق رؤیت اعمال با اطالق مؤمنـان بیننـده اعمـال سـازگار      نیستند؛ باایمان افراد آیه، همۀ

ي غیبـی معرفـت دسـترس ندارنـد و از حقـایق      ها نیست؛ چراکه همۀ مؤمنان به طور قطع به راه

با افاضۀ الهی، حقایق همۀ اعمال  که هستند آنها از خاصى گروه اعمال دیگران آگاه نیستند؛ بلکه

  بینند.  ظاهري و باطنی و پیدا و پنهان را می

۳۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

از علم حضوري بـه بـاطن اشـیا و اعمـال و نیـات       يبرخوردار لیاز قب یادشده يها یژگیافزون بر و

خصـوص   ،ادشـده یمـراد از مؤمنـان    دهد نشان می شود که یز در قرآن یافت میگران، شواهد دیگري ندی

بـراي کسـانی    حقایق اعمال دیگران و باطن اشیا صرفاً ةمشاهد ،اتیآ یطبق برخ .است بیت امامان اهل

؛ )6- 5تکـاثر: ( »قینِ لَتَرَونَّ الْجحیمکَالَّ لَو تَعلَمونَ علْم الْی»  ت که از نعمت یقین برخوردارند:اس پذیر امکان

ـ مـراد از د  .دیکرد یمشاهده مدوزخ را  حتماً ،دانستید نه، اگر شما به علم یقین می آن  ةدن دوزخ مشـاهد ی

بیننـد   زیرا پس از مرگ تبهکـاران نیـز دوزخ را مـی    ؛ه ناظر به شهود پس از مرگ نیستیدر دنیاست و آ

فرمایـد:   مـی  حضـرت ابـراهیم   ةخداوند دربار .وادي آملی، همان)ج  ؛352، ص20، همان، جیی(طباطبا

»و ماواتالس لَکُوتم یمراهنُرِي إِب ککَذلضِ والْأَرینَونوقنَ الْمکُونَ میبنـابراین علـم یقینـی      .)75(انعام:» ل

  )؛  334، ص7، ج1378جدایی ندارد (جوادي آملی،  ملکوت و باطن اشیا از مشاهدة

صـبر و یقـین    پرتـو  در را تنهـا  پیشـوایی  مقام امامت و به دیگر نیز رسیدن يا در آیهداوند سبحان خ

). از ایـن آیـه   24(سـجده:  »کانُوا بِآیاتنا یوقنُـونَ ویهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرُوا  أَئمۀًجعلْنا منْهم و«است:  دانسته

  بیند.   را می که در پرتو آن، امام ملکوت اشیا هاي امامت است گیکه داشتن یقین از ویژ شود استفاده می

 یبـه امـر الهـ    ت امامیشود که هدا ین استنباط میچن» یهدون بأمرنا«از فراز   یی،به نظر عالمه طباطبا

ابد و عالم امر، همان عالم ملکوت و بعد باطنی عـالم اسـت کـه بـه دسـت قـدرت خداونـد        ی یتحقق م

قرآن کریم در مقـام بیـان    .)83س:ی(  »إِلَیه تُرْجعونوء  حانَ الَّذي بِیده ملَکُوت کُلِّ شَیفَسب«است:  سبحان

 ها و اعمال مردم، باطن و حقیقتشان بر امـام  این است که آنچه مربوط به موضوع هدایت است یعنی دل

ظـاهري و ملکـوتی    اي دو جنبۀدیگر موجودات دارها و اعمال مردم، مانند  داست؛ زیرا دلیمکشوف و پ

نزد امام حاضر است و راه سعادت و شقاوت تحـت   ،آید که اعمال نیک و بد است و از این به دست می

  ).272ص ،1 ج ،1417نظر اوست (طباطبایی، 

 یو برخـوردار از وحـ   یعصـمت الهـ   دارايد که امام معصوم یآ یگر به دست مید يا هیهمچنین از آ

کرده، خود انجام کار خوب است نه دستور بـه انجـام    یبه آنها وح سبحان ياخد آنچه تسدیدي است و

    5.)73(انبیاء: »الْخَیرات فعلَ إِلَیهِم أَوحیناو بِأَمرِنا یهدونَ أَئمۀً جعلْناهمو«آن: 

ت یـ د ماهیـ مستلزم رسیدن به مقام یقین و علـم غیـب اسـت و معصـوم با     ،دن به مقام عصمتیرس

ـ  .فتـد یست بدانـد تـا در دام گنـاه ن   هاا ترك آنیانجام  درصددرا که  یو ملکوت اعمال یاقعو ن بـه  یهمچن

ببینـد و در قیامـت بـدان گـواهی دهـد.       ،گـذرد  عنوان شاهد اعمال باید آنچه را در قلب افراد جامعه می

کن است شـهادت  گرنه ممیاتشان است؛ ودر ن آنهاظاهر کار مؤمن و منافق همگن است و تفاوت بسا  چه



   ۳۷ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

بـدان  موثق باشد و آنچـه را   يفرد ،شود که شاهد یده میبر خالف واقع باشد. شهادت آنگاه در دادگاه شن

عـدل الهـی شـهادت     ۀده باشد. شاهدان اعمال نیـز کـه در محکمـ   یا شنیده ید یروشن دهد به یشهادت م

  علم و بدون خطا و اشتباه باشد. يدهند باید شهادتشان از رو می

از هرگونـه گنـاه و اشـتباه     بیـت  سبحان در آیۀ تطهیر نیز با این عبارت به عصمت اهلخداي 

)؛ 33(احزاب:» إِنَّما یرید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهرَکُم تَطْهیراً«تصریح کرده است: 

حت وجودشان را از هر نوع رجس و آنان کسانی هستند که خداي سبحان با ارادة تکوینی خود سا

، و جانشینان بر حـق رسـول اکـرم    نیز حضرت زهرا بیت پلیدي دور کرده است. مصداق اهل

  6اند. گانه یعنی ائمۀ دوازده

 یـۀ از ذر یتوان گفت مصداق بـارز و شـاخص شـاهدان اعمـال، کسـان      یبه طور قطع م اساس راینب

در مقـام   سـبحان هسـتند. خداونـد    بیـت  مـه اهـل  ائ و حضرت رسول اکـرم  یعنی حضرت ابراهیم

طاهر او را کـه از هرگونـه ظلـم     یۀذر یبرخ ،)124ابتالء (بقره: ۀدر آی میحضرت ابراه ياستجابت دعا

  د.  نق و باطن اعمال مردم در زمین باشیخدا و شاهد حقا ۀفیامام قرار داده تا خل ،دورند به

رنـد کـه معصـوم بـه     شهادت بـر اعمـال را دا   یستگیشا یانامبران تنها کسیپ ریان غیاز م اینکهجه ینت

عمـل، نیـت درونـى     يافزون بـر صـورت ظـاهر    7؛دروغ و گزاف از آنها سر نزند عصمت الهى باشند و

بـاطن و   ،د، و در پرتو علم غیـب نز بدانند، و داناى به عمل حاضر و غایب هر دو باشیصاحب عمل را ن

 بیـت  اهـل فه، یه شـر یادشده تنها مصداق مؤمنان در آی يها یژگیبه و نند. با توجهیق اعمال مردم را ببیحقا

  هستند.   نبوت

 مقـامی  مـردم،  اعمـال  رؤیـت  و غیـب  اند که علم مفسران مدعی شده از گفتنی است که برخی

 و مراتـب  بـه  نیـز  دیگـر  خاص بندگان و الهی اولیاي بلکه نیست؛ معصوم امامان براي انحصاري

 امامـان  الهی غیب به عالمان و اعمال شاهدان بارز و کامل مصداق اما گردند؛ می نایل آن از درجاتی

 لَـو  کَالَّ: «اند کرده استدالل آیاتی از این دست به خویش ادعاي اثبات براي هستند. ایشان معصوم

 ،بیننـد  مـی  را نمجهـ  اکنون هم یقین علم صاحبان ؛)6-5:تکاثر( »الْجحیم لَتَرَونَّ الْیقینِ علْم تَعلَمونَ

 »الْمقَرَّبـونَ  یشْـهده  مرْقُـوم  کتـاب  علِّیـونَ  مـا  أَدراك ومـا  علِّیـینَ   لَفـی  الْـأَبرارِ  کتاب إِنَّ کَالَّ«

 اسـت  مقربان مشهود دنیا در ابرار اعمال نامۀ که شود می استفاده نیز آیات این از .)21-18:مطففین(

 ،7ج ،1378، آملـی  جـوادي ( بیننـد  مـی  را دیگـران  اعمال و نیات و اخالق و دعقای اکنون هم آنها و

 اولیاي از برخی براي الجمله فی غیب به علم و یقین از اي مرتبه آیات از این است ممکن .)334ص

۳۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 بـر  شـاهدان  از نیـز  آنهـا  کـه  کنـد  نمـی  ثابـت  اما ایـن  شود، استفاده ائمه خاص اصحاب و الهی

  .اند شده دانسته ائمه تنها اعمال شاهدان مصداق نیز تفسیري تروایا در اند. اعمال

  ه  يبر مراد از مؤمنان در آ يخيو تار ييشواهد روا

امامـان   ،فهیشـر  یـۀ که مراد از مؤمنان در آ اند از آن یحاک یخیو تار یان شد، شواهد نقلیعالوه بر آنچه ب

امـت بـدان   یو در ق کننـد  میا مشاهده یدر دن اعمال مردم را همۀق یحقا یاله هستند که با افاضۀ معصوم

اند که از علـم غیـب برخوردارنـد و     هستند که هم خود ادعا کرده نبوت بیت اهلتنها  .دهند یشهادت م

نقـل شـده    از امامان پرشماريروایات  .گزارش شده است ایشاناز  یبیاز اخبار غ یهم موارد گوناگون

گـردد کـه خـود،     از هفته بر امام زمانشان عرضه مـی  یامیا ایروز از  یاست که اعمال مسلمانان در ساعات

عـرض األعمـال   «در باب  کافیاز جمله کلینی در کتاب  .کند مندي امامان از علم به غیب را تأیید می بهره

وسـائل  صـاحب   .)219، ص1، ج1365کلینـی،  کرده است (بیان شش روایت را » واألئمۀ على النبی

 بـارة روایـت را در  «، 25االئمـۀ جوب الحذر من عرض العمل علی اهللا ورسـوله و و«نیز در باب  الشیعه

  م:  یکن یت اشاره مینمونه به دو روا رايذکر کرده است. ما ب و ائمه عرض اعمال بر پیامبر

ـ  اللَّـه  فَسـیرَى  اعملُوا قُلِو« ۀفیشر یۀر آیاز تفس د: از امام صادقیگو می شعیب بن . یعقوب1  معملَکُ

وولُهسر نُونَوؤْم؛)107، ص16، ج، 1409عاملی،  (حر» األئمۀ هم«فرمود:  پرسیدم. »الْم  

 پاسـخ ام دعا کـن! در   من و خانواده يعرض کردم: برا د به امام رضاگوی یات میابان الز بن . عبداهللا2

د از یـ گو یمـ  يردد. راوگ یکنم؟! اعمال شما در هر روز و شب بر من عرضه م یفرمودند: مگر من دعا نم

ـ فرما یآنجـا کـه مـ    ي؛ا ا قرآن نخوانـده یفرمود: آ امام .ن سخن تعجب کردمیدن ایشن  اعملُـوا  قُـلِ و«د: ی

طالب است (حـر عـاملی،    بیا بن یقسم به خدا مراد از مؤمنان عل ؛»والْمؤْمنُونَ رسولُهو عملَکُم اللَّه فَسیرَى

  .ز نقل شده است (همان)ین ت از امام باقرین روایا هیشب .)108، ص16همان، ج

 از مـراد  دهـد  یمـ  نشـان  انـد،  شـده  وارد آن ریتفس در که یروایات زین و فهیشر هیآ لیتحل اینکه نتیجه

ـ ن مؤمنـان  از مـراد  و گیـرد  مـی  انجـام  الهی موهبت با که است غیرعادي يا مشاهده هیآ نیا در رؤیت  زی

  .است شده ادی اعمال شاهدان عنوان با آنها از کریم قرآن متعدد آیات در هک هستند ائمه اطهار يایاول

  و مؤمنان ت رسوليتفاوت رؤيت خداوند با رؤ

که گذشت مراد از رؤیت اعمال، مشاهدة حقایق مطلق اعمال است و این قسم از مشـاهده در   چنان

ر باشند. با توجه به این نکتـه،  پذیر خواهد بود که مؤمنان بیننده از علم غیب برخوردا صورتی امکان



   ۳۹ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

، »والْمؤْمنُـونَ  ورسولُه عملَکُم اللَّه فَسیرَى«علیه، در جمله  قرار گرفتن مفعول بین معطوف و معطوف

سو و رؤیت رسول و مؤمنـان از سـوي دیگـر     تواند بیانگر نوعی تفاوت میان رؤیت خدا از یک  می

حقایق اعمال دربارة خداي سبحان مشاهده و علم اسـتقاللی  باشد؛ بدین صورت که مراد از رؤیت 

و مؤمنـان خـاص و    و با حضور اشیا نزد خداي سبحان و مشاهدة حقـایق اعمـال توسـط پیـامبر    

  برخورداري آنها از علم غیب، با افاضۀ غیبی و موهبت الهی باشد.  

  بقره ۱۴۳ يةداللت آ ي. بررس۲

کَـذلک  و« اسـت:  بـدین قـرار  شـود،   یان توسط امامان استفاده ماعمال مؤمن ةکه از آن مشاهد يگرید یۀآ

 لْناکُمعۀًجلَى النَّاسِ  أُمع داءتَکُونُوا شُهطاً لسوشَهیداًو کُملَیولُ عکُونَ الرَّسمـا  سـان  بدین و؛ )143(بقره: »ی 

    .باشد گواه شما بر یزن پیامبر و باشید گواه مردم بر تا دادیم قرار (میانه) امتى وسط را شما

  م:یپرداز یه میان مفردات آیبه ب نخستشان بر مردم، یروشن شدن مراد از امت و شهادت ا يبرا

در لغـت  وسـط   .شهد) ماده ذیل ،1414 منظور، ابنشاهد و گواه است ( يد به معنایجمع شه» شهدا«

 ،1414منظـور،   ابـن اسـت ( چیز حد متوسط میان دو ، ذیل ماده وسط) و 1405به معناي معتدل (فیومی، 

بـه امـور    ينگـر  جانبـه  کیـ ل یاز قب افراط و تفریطهرگونه از  که یامت یعنیامت وسط  .ذیل ماده وسط)

ـ اثبات مدعا (داللت آ يبرا). 319، ص1 ج ،1417دور باشد (طباطبایی،  ي بها اخروی يویدن ه بـر شـاهد   ی

  اثبات شود: هیکم دو مطلب از آ د دستیبودن امامان بر اعمال)، با

ن یچنـ  يکه بـرا  ییها یژگیبلکه با توجه به و ؛ستندیمسلمانان ن یه، همۀن آی. مراد از امت وسط در ا1

  شود؛ یمنطبق نم جز امامان معصوم یدگان امت است که بر کسیشمرده شده است، مراد، برگز یامت

یـد  ل آنـان با ین دلیاند و به هم ا شاهد اعمال مردمیاست که در دن یه گواهانین آی. مراد از شهدا در ا2

ـ امت در دن کلبه ظاهر و باطن اعمال  یعلم احاطۀ امـت شـهادت   یا داشـته باشـند تـا بتواننـد در روز ق    ی

  علم ادا کنند. يش را از رویخو

  مراد از امت وسط و مصداق آن

مـراد   فسـران، انه است و به نظر غالب میم یشناسان مراد از امت وسط، امت لغت یبه گواه ،میگفتکه  چنان

ـ از قب(د انجامـ  یر حق مـ یکه به انحراف از مس یطیگونه افراط و تفری است که از هرانه، امتیاز امت م ل ی

ر یگـواه بـر سـا    ،فهیشـر  یـۀ طبـق آ  ین امتـ یمصون باشد. چنـ  ي)ا اخروی يویدر امور دن ينگر جانبه کی

  هستند؟ یچه کسان ین امتیاند؛ اما مصداق چن مردم

۴۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

ان گفت که مصداق امت در این آیه شریفه، همۀ امت مسلمان نیستند؛ زیـرا اوالً  تو طور قطع می  به

ویژه اعمـال بـد در خفـا     که ذکر شد، بسیاري از اعمال به است و چنانعلم گواه شدن، مستلزم داشتن 

گیرد، حقایق اعمـال اسـت نـه ظـواهر آنهـا؛       شوند و نیز آنچه از اعمال مورد داوري قرار می انجام می

بسـا افـرادي    . چـه )225بقـره: (» قُلُوبکُم کَسبت بِما یؤاخذُکُم ولکنْ«فرماید:  قرآن کریم نیز می که چنان

و  نفسـانى  کارهاي به ظاهر نیک را به داعی رسیدن به مقاصد شیطانی خویش انجام داده باشند. امـور 

نقش دارند و بدیهی است که  نیات باطنی از قبیل ایمان، اخالص، کفر، شرك و نفاق، در اعمال انسان

افتد، و همۀ امـت از   گیرد و نه در دام تجربه می حقیقت و باطن اعمال نه در کمند عقل انسان قرار می

چنین مقام ارجمندي برخوردار نیستند؛ زیرا بر تمام اعمال پیدا و پنهان دیگران احاطـه علمـی ندارنـد    

هـاي دیگـر را نیـز متعلـق شـهادت       که اعمال امتچه رسد به باطن و حقایق اعمال آنها. بر فرض این

 عالوه گـواهی دادن مسـتلزم داشـتن عـدالت اسـت (حلـی،       داخل بدانیم، مشکل بیشتر خواهد شد. به

دهند که چنین نیست که همـۀ افـراد    ) و شواهد تاریخی و تجربی بسیار نشان می156، ص2، ج1410

 ،1 ج ،1417یی داشـته باشـند (طباطبـایی،    هـا  امت از هر نظر در حد اعتـدال باشـند و چنـین ویژگـی    

عبـاس را   کاران بنی مروان و جنایت پیشگانی چون معاویه، یزید و آل توان جنایت ). چگونه می321ص

از امت وسط شمرد که در قیامت بر اعمال دیگران گواهی دهند؟! آنان به دلیل ظلم و تعدي به حقوق 

  اند. هره بودهب دیگران و ارتکاب قتل و غارت، از عدالت بی

ـ اسـالم، بـه ا   ستند؛ بلکه گواه بـودن امـت  یاز مقام شهادت برخوردار ن امت ید همۀترد یب نیبنابرا ن ی

 يکـه برتـر   انـد؛ چنـان   شـاهد و گـواه بـر اعمـال مـردم      که دهستن کسانى امت ان اینیم معناست که در

 يان برتـر یل بر عالمیاسرائ یافراد بن همۀست که ین معنا نیسوره بقره، بد 47 یۀدر آ عالمیان بر اسرائیل بنى

ـ یم ن است که دریاز باب نسبت دادن وصف بعض به کل است و مراد ا این بلکه ؛دارند  ،لیاسـرائ  یان بن

  .)همان( دارند برترى عالمیان همۀ بر که هستند افرادى

 یـب از علـم غ  یهسـتند کـه بـه اذن الهـ     یبا توجه به آنچه ذکر شد، مراد از شـاهدان اعمـال کسـان   

بیننـد و در   ا که ظرف تحمل شهادت اسـت، مـی  یقت و باطن اعمال مردم را در دنیبرخوردارند. آنان، حق

بـر اعمـال مـردم     )،69زمر:( و روز حکم و داوري است )51غافر:( قیامت که روز قیام و حضور شاهدان

)؛ کسـانی  همان ی،ستند (طباطبایین یخاص اله يایو اول جز امامان معصوم یکس آنهادهند و  یم یگواه

نشـین انبیـا و صـدیقین     خداوند بر آنها نعمت داده و آنهـا را هـم   که شان این استیها یژگیاز و یکی که

 الصـدیقینَ و النَّبِیـینَ  مـنَ  علَـیهِم  اللَّـه  أَنْعم الَّذینَ مع فَأُولئک الرَّسولَ،و اللَّه یطعِ منْو« کرده است: یمعرف

الشُّوداءه ینَ،وحالالص نَوسح کیقاً أُولئف69(نساء: »ر  .(  



   ۴۱ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

ن در راه خـدا  یمسـلم  يهـا  ات قرآن، کشـته یک از آی چی، مراد از شهدا در هییطبق نظر عالمه طباطبا

ـ  لـه امـت  یعلـم در روز ق  يهستند که از رو یمراد کسان بلکه ست،ین ـ ا علی دهنـد   یمـ  یه مـردم گـواه  ی

قـرآن کـریم در    که  است قرآنى قیشهادت از حقا ، مسئلۀبه نظر عالمه .)407ص ،4 ج ،1417، یی(طباطبا

  ).320ص ،1 ج ها اشاره دارد (همان، بر اعمال انسان یگواه ه مسئلۀبدان پرداخته و ب پرشماريموارد 

  يشواهد نقل

هسـتند و   ن معصـوم امامـا  ،ند که مراد از گواهان بر اعمال مردمنک ید میین گفته را تأیز این یشواهد نقل

را نداشـته   مزبـور  يهـا  یژگـ یشاهد بودن بر اعمال مـردم بـا و   يادعا یجز آن ذوات نوران یتاکنون کس

 بریـد  .ر شـده اسـت  یتفسـ  بیـت  اهل ۀائمبه  ،فهیشر یۀشاهدان اعمال در آ پرشماريدر روایات  .است

وسـطاً لتَکُونُـوا شُـهداء علَـى      أُمۀًعلْناکُم کَذلک جو« یۀر آیتفس دربارة کند که از امام باقر یالعجلی نقل م

 اهللا شـهداء  ونحـن  الوسـط  األمـۀ  نحـن «فرمـود:   پرسیدم. در پاسخ »یکُونَ الرَّسولُ علَیکُم شَهیداًوالنَّاسِ 

  ).191، ص1، ج1363(کلینی، » أرضه فی وحججه خلقه، على وتعالى تبارك

نقـل   یعلـ حضرت از  )أَنْفُسهِم منْ علَیهِم شَهِیداً أُمۀٍ کُلِّ فی نَبعثُ یوم(ونحل  89 یۀر آیز در تفسین

 ،1 ج ،1367ی، (قمـ  گواه بر آنهاست امبر اکرمیپ و ک از امامان استی هر ،که مراد از گواه بر مردم شده

  ست.ز نقل شده این سوره نیهم 84 یۀل آیت ذین روایا .)443ص ،3 ج ،1416؛ بحرانى، 388ص

  شهادت منتخبان امت   يچگونگ

بـا   ،صـراحت سـخن نگفتـه اسـت     تحمل شهادت به یچگونگ ة) دربار143مورد بحث (بقره: یۀهرچند آ

 ،، مراد از شـاهد بـودن بـر اعمـال    دارده ین آیبه ا ی نزدیکتوبه که مضمون سورة 105یۀ اق آیتوجه به س

ن مضـمون را  ینحل که همـ  ةسور 89 یۀآن از یاست. همچن يق اعمال با علم حضوریدن باطن و حقاید

ضـمن   ییعالمـه طباطبـا   .برد یده پیت شهادت امت برگزیفیتوان به ک یان کرده است، میگر بید یبه زبان

کنـد کـه ظـاهر لفـظ      ین مطلب اشاره مـ یگر به ایکدیه با ین دو آیا يمحتوا ياشاره به انطباق و سازگار

 بِـک  جِئْنـا و أَنْفُسـهِم  مـنْ  علَـیهِم  شَهِیداً أُمۀٍ کُلِّ فی نَبعثُ یومو« یۀدر آ» من انفسهم«د آن به یید و تقیشه

] و یاز آن است که شاهد بودن امت وسط مستند بـه حـس [بـاطن    یحاک )،89 (نحل:» هؤُالء  على شَهِیداً

ل شـهادت بـه   عقلى و یا دلیلى نقلى که در اص یبانه و مستند به حجتینه شهادت غا ،است يعلم حضور

 يکـردن از جانـب مـردم و خطـا     یمخف يبرا ییاست که جا يا به گونه ین شهادتیچن .دیآ میحساب ن

  ).323، ص12، ج1417، ییگذارد (طباطبا ینم یشاهدان باق

۴۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

  آن يامبر و منتخبان امت و قلمرو زمانينسبت شهادت پ

 »هـؤُالء   علـى  شَـهِیداً  بِـک  وجِئْنـا  أَنْفُسـهِم  منْ لَیهِمع شَهِیداً أُمۀٍ کُلِّ فی نَبعثُ ویوم«در آیۀ شریفۀ 

، از دو سنخ شهادت سخن به میان آمده است: شهادت کسانی که از میان امت برانگیختـه  )89 :نحل(

بر ایشان. به بـاور عالمـه، مـراد از     خدا دهند و شهادت رسول شوند و دربارة آنان شهادت می می

باشـد، نـه    نحل، شـهدا مـی   89در آیۀ شریفۀ » هؤُالء  وجِئْنا بِک شَهِیداً على«لۀ در جم» هؤالء«کلمۀ 

شاهد بر آن شهداست و ایـن   اند، و رسول خدا عامۀ مردم. بنابراین منتخبان امت، شهداى بر مردم

 84بقره مطـرح کـرده اسـت، و آیـۀ      143دقیقاً مطابق تفسیري که عالمه طباطبایی براي آیۀ شریفۀ 

بـراى هـر امتـى     ، تنهـا داللـت دارد کـه   »شَـهِیداً  أُمۀٍ کُلِّ منْ نَبعثُ ویوم« فرماید: ره نحل که میسو

اى  شاهدى از خودشان است، چه اینکه آن شاهد پیغمبر آنان باشد، یا غیرپیغمبرشان، و هیچ مالزمه

) اسـتفاده  69:(زمـر  »والشُّـهداء  بِیینَبِالنَّ ء وجِی« که از آیۀ میان گواه بودن و پیامبر بودن نیست. چنان

  شود، شهدا غیر از پیامبران هستند. می

ـ تـوان اسـتفاده کـرد کـه ا     یمـ  ،شهادت یقلمرو زمان ةه درباریبا توجه به اطالق هر دو آ سوییاز  ن ی

بر اعمـال امـت تـا روز     ی، شاهدانامبریست، بلکه پس از عصر حضور پین ویژه یشهادت مختص زمان

 آن بـر  شـاهد  خـدا  ان مردم ـ خواه آشکار و خواه پنهان ـ وجود خواهند داشت و رسـول   یت در مامیق

 یـۀ آ دو مـراد  و معنـا  ،انیب نیا با. باشد مى شهدا آن واسطۀ به ،مردم سایر اعمال بر شهادتش و شهداست

  .)همان ،ییطباطبا( دنشو یم سازگار هم با کامالً فهیشر

ک از یـ هـر   ،دیو مـراد از شـه   ،از مردم بقره جماعتى 143نحل و  89 یۀآن مراد از امت در دو یبنابرا

امـت  یشهادت بر اعمال را بـه عهـده دارنـد و در ق    یفۀات خود وظیامامان معاصر آنهاست که در زمان ح

 مبعـوث  آنها سوىه ب خدا رسول که امتى ،دگاه عالمهیاز د .)317ص بدان شهادت خواهند داد (همان،

 و رسـول  اسـت ان آنان، شاهد بـر اعمـال آنـان    یک امت از میشود که  مى تقسیم بسیار هاى امت به ،شده

شـهادت بـر عـدالت و     نیز امبریمراد از شهادت پ .)324ص (همان، باشد می آن شاهدان بر گواه خدا

  .همان)( است نه بر اعمال آنان مقام شهادت امامان

  ف آنانيب امامان با اعمال و تکاليعلم غ ةرابط

از علـم غیبـی و مـوهبتی     مباحث پیشـین ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه پیشـوایان معصـوم          از

 برخوردارند. براي تکمیل بحث این پرسش جاي طرح دارد که رابطۀ علم غیبی پیشوایان معصوم

نسبت به متعلق علم غیبی، تکلیـف بـه انجـام یـا تـرك       با اعمال و تکالیف آنان چیست؟ آیا امام



   ۴۳ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

علم غیبـی بـه وقـوع برخـی      شود که اگر امام پرسش در قالب یک شبهه مطرح میدارد؟ گاه این 

حوادث ناگوار داشت، چرا براي جلوگیري از آنها اقدام نکرد و بلکه همانند انسان هـاي عـادي بـا    

 بـه  را مسـلم  چرا ،داشت ناگوار واقع بهغیبی  علم سیدالشهدا اگر  رو شد؟ براي مثال حوادث روبه

 کتاله به را خود(به فرض)  و شد کوفه رهسپار مکه از خود چرا فرستاد؟ کوفه به خود از نمایندگى

  ). 195(بقره:» التَّهلُکَۀِوال تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى «فرماید:  ا میخد آنکه حال ؟انداخت

 شده و ثبت محفوظ لوح در آنچه به است علم، در پاسخ باید گفت: علم موهبتی و غیبی امامان

پذیر و خطـابردار نیسـت.    یریتغرو چنین علمی  است و ازاین گرفته تعلق آن به خداوند حتمى ضاىق

خداوند و فراتر از  حتمى ضاىق متعلقکه  جهت آن علم غیب از متعلق به تکلیفى ونهگ هیچدر نتیجه 

ه انجـام  گیرد ک زمانی به فعلی تعلق می تکلیف زیرا ؛گیرد ینم تعلق است، انسان طلب و قصدقلمرو 

نیسـت   و ترك آن در اختیار مکلف باشد؛ اما انجام یـا تـرك متعلـق علـم غیـب در اختیـار امـام       

به انجام یا ترك کاري که براي وي  خود ةبندبه  تواند اوند میخد ). براي مثال2تا، ص (طباطبایی، بی

ـ  کارى محال است به ولى ممکن و در اختیار اوست دستور دهد؛  مشـیت کـه   دامر یا از آن نهی کن

 و لغو اي هین و امر چنین زیراخداوند به انجام یا ترك آن تعلق گرفته است؛  حتمى قضاى و تکوینى

  ).62، ص1388خواهد بود (طباطبایی،  اثر بى

 ولـى  بکوشـد،  آن تحقق براىکند و  اراده دارد نشدن و شدن امکانِ که را امرى تواند یم انسان همچنین

 اسـت،  شدنى حتمى قضاى طور به ) ویتخلف و یریتغگونه  چیه بى( ییقین طور به هک را امرى تواند ینم هرگز

 ،انسـان  قصـد  عـدم  و قصـد  و اراده عـدم  و اراده زیرا ؛کند تعقیبو  دده قرار خود مقصد را آن و کند اراده

  .  ندارد است شدنى هرحال به که امرى در ثیرىأت کمترین

ه اسـت  یافتعلم  هابه آن یبیق غیکه از طر یاز حوادث یريجلوگنسبت به  د گفت امامیبا اساس براین

از  جلـوگیري  نـد ارادة توا یاست و امام نمـ  یاله یحتم يقضا امام یبیرا متعلق علم غیندارد؛ ز یفیتکل

اشـاره شـد بـه    که  چنانف یست و تکلین ار امامیاز آن حوادث در اخت جلوگیريرا یآن را داشته باشد؛ ز

  د.نار مکلف باشیکه در اخترد یگ یتعلق م يامور

الوقـوع   با نوشیدن سمی که در ظرف آب وجود داشـت امـر حتمـی    اگر شهادت امام حسن

بود، آن حضرت با علم غیبی به وجود آن، مکلف به اجتناب از آن نبوده است؛ زیـرا چنـین امـر    

 متعلق مان). البتهگیرد (ه الوقوعی، متعلق اراده و قصد امام نسبت به اجتناب از آن قرار نمی حتمی

 و مشیت الهی است؛ قضاي امام از باب رضا به رضا موردقطعی خداوند،  مشیت و حتمى قضاى
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ـ  نخـو  و خاك میان در زندگى ساعتواپسین  در سیدالشهدا که چنان  كضـاء قَبِ رضـاً « گفـت  یم

: فرمود خواند، مکه از آمدن بیرون هنگام که اى خطبه در همچنین و »سواك عبودم ال مركلأ وتسلیما

»(همان).» البیت اهل رضانا رضاه  

 واقـع  به جهل لیب و دلیغ علم ل نداشتنیدل ،با حوادث یعیطب ۀامام و مواجه یعیطب ین زندگیبنابرا

رد و یـ گ یقـرار مـ   یف الهیاست که متعلق تکل ياریاخت يامام همراه با اعمال و رفتار یرا زندگیز ؛ستین

 دیگـر  اعمـال  ماننده ،هستند او پاك عترتکه  انامامو  پیغمبراعمال  یف الهیع و تکلیدر حوزه تشر

 و نفـع  و شـر  و خیـر  گـر افـراد  ید مانند زین نآنهاست. آنا عادى علم اساس بر و اختیار يرامج در بشر افراد

 ننـد ک مـی  اراده ،دنبین یم اقدام ستۀیو با شایسته را آنچه و دهند می تشخیص عادى علم روى از را کارها ضرر

  .(همان) دنکوش می آن انجام يبرا و

ـ  ،سـبحان  يخـدا  اذننده بـه  یحوادث گذشته و آ به امامان نکه علم غیبیجه اینت  اعمـال  در ثیرىأت

و آنهـا را در   انـد  ظفوم و مکلف دینى مقررات و تکلیف به دیگر افراد مانندز یو آنها ن ندارد، آنان اختیاري

   .دنده یم انجام انسانى عادى موازینچارچوب 

  از راه موهبت الهی نه از راه اکتساب، به همـه  امامممکن است پرسیده شود این مطلب که 

شـود   عرضـه مـی   د اعمال مردم بر پیغمبر و ائمهنگوی اخباري که میچگونه با  ،چیز عالم است

 بالفعل از اعمال مـردم آگـاه   اگر پیغمبر و ائمه) قابل جمع است؟ 219، ص1، ج1363(کلینی، 

اعمـال بـر    ۀعرضـ در پاسـخ بایـد گفـت:     به عرضه شدن اعمال بر آنـان بـود؟   نیازيچه  ،بودند

که کتابت اعمال و صـعود آنهـا بـه سـوي      چنان ؛ندارد آنهابا علم فعلی  یمنافات و امام پیغمبر

هرچند از طریـق غیبـی بـه     . بنابراین امام، منافاتی با علم خدا ندارد و لغو نیستسبحانخداي 

رات و قضاي حتمی خداوند علم داشته باشد، اعمال بندگان در موقعیت خاص به او عرضـه  مقد

  شود تا با اراده و اختیار خود آنها را تحمل کند و در قیامت نسبت به آنها شهادت دهد. می

  گيري نتيجه

آید که با توجه به شـمول اعمـال نسـبت بـه      از مجموع آنچه در این مقاله بررسی شد، به دست می

همۀ کارها، اعم از پیدا و پنهان و انحصار آن بـه اعمـال دنیـوي و بـاطن و حقـایق اعمـال، و نیـز        

انحصار رؤیت و شهادت در آیات مزبور به مشـاهدة حضـوري و وحـی تسـدیدي، دیـدن اعمـال       

و شاهدان اعمال » مؤمنون«دیگران براي عموم مؤمنان میسر نیست. از منظر عالمه طباطبایی مراد از 



   ۴۵ علم امامان به غيب از منظر قرآن با تأکيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي

بیننـد و در قیامـت بـدان     هستند که حقایق اعمال مـردم را مـی   ات، خصوص امامان معصومدر آی

دهند؛ و از ویژگی امامت آنها نیز علم ملکوتی و مشاهدة حقایق عـالم اسـت. ایـن بیـان        گواهی می

کند و از لوازم عصـمت، برخـوردار    همسو با آیۀ تطهیر است که عصمت آن ذوات پاك را ثابت می

  علم غیبی است. البته این ویژگی موهبتی، تعارضی با اعمال ظاهري آنها ندارد.بودن از 

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

م، از جانب هاي الز یی است که به جهت دارا بودن قابلیتها و وحی غیرتشریعی بر انسان الهاممراد از وحی تسدیدي، نوعی . 1

القدس را  در این قسم وحی، خداوند روح .معروف استنیز  »وحی تأدیبی«به یابند؛ این وحی  اي می هاي ویژه خداوند مأموریت

، 6، ج1417طباطبایی، ها راهنمایی کند و از بدي ها بازدارد ( اي از بندگان خاص خود را به سوي انجام خوبی گمارد تا بنده می

دهند  است و هر عمل خیري که انجام می الهی و تکوینی پیشوایان تأیید عملی معناي به »تسدیدي وحی«گر، ). به بیان دی261ص

  ).305، ص14 ج ،مقارن با وحی تکوینی الهی است (همان

که در قرآن در مورد خداي  گیرد که پیدا و قابل مشاهده حسی است. چنان . ماده شهود در مقابل غیب وصف عالَمی قرار می2

 و داناست پیدا و پنهان شهود، و غیب به که خداوندى ؛)22 حشر:( »الرَّحیم الرَّحمنُ هو والشَّهادةِ الْغَیبِ عالم«عال آمده است: مت

). عالمه 256، ص3، ج1417رحیم. شهادت به معناي حضور و علم از روي حس است (طباطبایی،  و بخشنده خداوند اوست

نویسد: غیب و شهود دو معنایی اضافی است؛ ممکن است چیزي براي کسی غیب و براي دیگري از  طباطبایی در جاي دیگر می

قسم شهود و پیدا باشد و نیز در شهود، امر دائرمدار نوعى احاطه شاهد بر مشهود است، و این احاطه یا حسى، یا خیالى، یا عقلى و 

هر چیزى که براى ما غیب یا شهادت باشد، ازآنجاکه محاط  یا وجودى است و در غیب دائرمدار نبودن چنین احاطه است، و

خداى تعالى و خدا محیط به آن است، قهراً معلوم او، و او عالم به آن است. پس خداى تعالى هم عالم به غیب و هم عالم به 

  ).222، ص19، جهمانشهادت است (

 .)43رعد: (آیه علم الکتاب و  )30بقره:()؛ خالفت 72؛ انبیاء:24. از جمله آیات امامت (سجده:3

هستند و هر امامی به عنوان  شود که مراد از گواهان بر حقایق اعمال مردم امامان معصوم . در مباحث بعدي ثابت می4

حجت و خلیفۀ خدا در زمین در زمان حیات خود وظیفه شهادت و گواهی بر اعمال مردم را به عهده دارد و در قیامت به 

 دهد. البته اینکه شهادت و گواهی دادن بر اعمال در هر عصر به عهده پیامبر آن بوده است گواهی میآنچه در دنیا شاهد 

اند نیز اعمال ما را ببینند و سخنان ما را  و امامانی که از دار دنیا رفته یا امام حاضر است، منافی با این نیست که پیامبر

أَشْهد أَنَّک تَشْهد مقَامی وتَسمع کَلَامی «گونه آمده است:  این ن معصومپیشوایاهاي  که در بسیاري از زیارت چنانبشنوند؛ 

اي و نزد پروردگارت روزي داده  شنوي و زنده بینی و کالم مرا می دهم که مرا می شهادت می ؛»وأَنَّک حی عنْد ربک تُرْزقُ

ه اشاره شد برخی آیات اشعار دارد به اینکه تحمل شهادت بر ک ). اما چنان345، ص10ج ،1408محدث نوري، (شوي  می

   اعمال و اداي آن در قیامت به عهده حجت خدا اعم از پیامبر و یا امام حاضر در هر عصر است. 
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معناى آن در خارج  بیانگر این است که» خَیرات«، به معمولش »فعلْ«، اضافه مصدر »وأَوحینا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرات«. در فراز 5

، 14ج  ،1417با وحى و هدایت ملکوتی الهى بوده است (طباطبایی،  تحقق دارد؛ یعنی انجام عمل خیرات توسط ائمه

). ممکن است گفته شود اضافه مصدر به مفعول از چنین ویژگی برخوردار است نه اضافه مصدر به فاعل. با این 305ص

اند  کرده قبل از وحى هم خداى را عبادت مى داللت دارد بر اینکه ائمه» نُوا لَنا عابِدینَوکا«فرماید:  همه ذیل آیه شریفه می

و عبادتشان با اعمالى بوده که وحى تشریعى قبالً برایشان تشریع کرده بود، پس این وحى که متعلق به فعل خیرات شده، 

 وحى تسدید (تأیید) است، نه وحى تشریعی (همان). 

، 1363نقل شده است که فرمود: آیه تطهیر در باب پنج تن اهل کسا نازل شده است (کلینی،  از امام صادق. در اصول کافی 6

بعد از نزول این آیه شریفه تا شش ماه هر روز هنگامی که براي نماز از جلوي  ). پیامبر اکرم21، ص1413طبري،   ؛278، ص1ج

؛ 285، ص3تا، ج حنبل، بی فرمود (ابن ت. سپس آیه شریفه تطهیر را تالوت مییا اهل البی الصالةفرمود:  گذشت می می منزل فاطمه

  ).119، ص2، ج1416قندوزي، 

 و زشتی خطایند، چون از معصوم مصون امام و پیامبر اینکه .در علم آنان دارد ریشه نیز . البته عصمت پیامبر و سایر معصومان7

  . نفرت دارند که از گناه ،نیست آنان وجود در گناه به رغبتی نهات نه که است معلوم آنان براي گناه آنچنان پلیدي
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  .الکتب العلمیه دار ،بیروت،  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق،1415 ،سیدمحمود، آلوسی

  .مهدي امام همدرس ،قم ،و التبصرة اإلمامۀ ق،1404 حسین، بن قمی، علی بابویه ابن

  ، دار صادر.روتی، بمسند احمد تا، بی حنبل، ابن

  .خیالتار مؤسسۀ ،روتیب ،التحریر و التنویر تا، بی طاهر، بن عاشور، محمد ابن 

  .الکتب العلمیه روت، داریب ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر  ق،1422 ،عطیه اندلسى، عبدالحق ابن

  .شرندار ال ،، بیروتچ دوم، معجم مقاییس اللغۀ ق،1420 ، فارس، احمد ابن
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  ي.ام آزادی، تهران، پترجمه نهج البالغه ،1386، نیان، حسیانصار

 .بعثت بنیاد  ،تهران ، القرآن تفسیر فى البرهان ق،1416 سیدهاشم، بحرانى،
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  .رضا ماما سالمیا معارف مؤسسۀ ،قم  ،األئمۀ أصول فی المهمۀ الفصول ق،1418 حسن، بن عاملی، محمد حر

 .إلحیاء التراث البیت مؤسسۀ آل ،قم، دومچ ، وسائل الشیعۀ ق،1414 ،ـــــ 

 مطبعـۀ مؤسسـۀ   ، قـم، تحقیق شیخ فارس حسـون ، اإلیمان أحکام إلى األذهان إرشاد ق،1410 سف،یو بن حسن حلی،
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مدرسـین    ۀجامعـ دفتـر انتشـارات اسـالمی    قم، ، المیزان فی تفسیر القرآنق، 1417طباطبایی، سیدمحمدحسین، 

  .علمیه قم ةحوز

  . سسه بوستان کتابؤم ،، قمهاي اسالمی بررسی ،1388 ،ـــــ 
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  .ناصرخسرو ،تهران ، سوم ، چع البیان فی تفسیر القرآنمجم ،1372 ،حسن بن فضل، طبرسى

  .ۀالمعرفدار  ،بیروت، لقرآنجامع البیان فى تفسیر ا ق،1412 ،جریر بن محمدطبري، 
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