
چكيده
ــي قلمرو علوم  ــيري به بررس ــه روش توصيفي ـ تحليلي و با رويكردي تفس ــن مقاله ب اي
ــت كه مي تواند  برگزيدگان خداوند در قرآن مي پردازد. اهميت اين پژوهش از آن جهت اس
ــيعي در بحث قلمرو علوم ائمه باشد. نتيجة پژوهش حاضر اين  مبنايي براي باورهاي ش
ــت كه خداوند به پيامبران خود، در قلمرو هاي مختلف علوم مانند علوم طبيعي، حوادث  اس
ــمان ها و زمين، امور پنهان از حواس و... دانش هاي ويژه اي بر  ــته و آينده، ملكوت آس گذش
حسب مصلحت عطا كرده است. بخش دوم اين پژوهش نشان مى  دهد كه اين علوم ويژه، 
اختصاص به پيامبران نداشته و غير پيامبران مانند: لقمان، طالوت، ذوالقرنين، مريم و... نيز بر 
حسب اراده و مصلحت خداوند از علوم ويژه در قلمرو هاي ياد شده برخوردار بوده اند. بنابراين، 
باور به گستردگي قلمرو علوم برگزيدگان خداوند، غلّو  نيست و در صورتي كه با داليل معتبر 
چنين علومي براي امامان اهل بيت اثبات شود، قابل پذيرش و داراي پشتوانة قرآني است.

 .كليد واژه ها: علوم پيامبران، علوم ائمه، علم در قرآن، گسترة علوم اهل بيت

قلمرو علوم  برگزيدگان 
فصلنامه امامت پژوهى خداوند در قرآن

سال دوم ، شماره 6 
صفحه 146 ـ 111 سيد على هاشمى*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشجوى دكترى كالم اسالمى جامعة المصطفى، پژوهشگر مؤسسه امام خمينى .*
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مقدمه
ــرآن كريم به عنوان كتاب خداوند متعال و معجزة جاويد پيامبر اعظم، مهم ترين منبع  ق
مشترك معارف ميان مسلمانان است. مسلمانان علي رغم اختالف در آرا و مذاهبشان، تالش 
مي كنند ديدگاه هاي خود را به آموزه هاي قرآني مستند سازند تا اعتبار آن را براي مخالفان 
ــد، اين روش، اگر به  صورت محققانه و صحيح انجام گيرد،  خود اثبات كنند. به  نظر مي رس
ــازي وحدت ميان مسلمانان، انديشه هاي  ــت كه مي تواند افزون بر زمينه  س كاري بزرگ اس

مورد اختالف را تصحيح و به واقع نزديك سازد.  
ــي قلمرو علوم  ــيري به بررس اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و با رويكردي تفس
برگزيدگان خداوند در آيات قرآن كريم مي پردازد و هدف از آن پاسخ به اين پرسش هاست: 
محدودة علوم بندگان برگزيدة خداوند تا كجاست؟ آيا آنان مي توانند به باطن افراد، حوادث 

آينده، زبان هاي مختلف و... آگاه شوند يا چنين باورهايي غلّو آميز است؟
ــيعه مرتبط  ــي ش ــت كه نتيجة آن با يكي از باورهاي اساس اهميت اين پژوهش از آن روس
است؛ چنان كه مي دانيم، باور به علوم ويژه براي ائمه يكي از اركان باورهاي شيعه دربارة 
ويژگي هاي ائمه است. طبيعي است كه مخالفان شيعه با چنين اعتقادي مخالفند و آن را 
نقد مى  كنند. اين تحقيق با رويكرد قرآني ـ كه رويكردى مقبول در ميان مذاهب گوناگون 

، گامى است در جهت گفتگوهاي علمي در اين موضوع. اسالمى مى باشد ـ
ــته خداوند مانند  مقصود از برگزيدگان خداوند در اين مقاله، پيامبران و ديگر بندگان شايس
 ــي، حواريان، طالوت و لقمان ــليمان)، مريم، مادر موس آصف بن برخيا (وصي حضرت س
است كه اگرچه پيامبر نبودند، اما مورد عنايت هاي ويژة خداوند قرار گرفتند و در قرآن كريم 

از آنا ن ياد شده است. 
ــت؛ در بخش اول برخي قلمرو هاي علوم پيامبران  ــده اس اين مقاله در دو بخش تنظيم ش
ــان مى  دهد كه خداوند براي پيامبران خود، چه  ــي قرار مي گيرد. اين بخش نش مورد بررس
ــوده است. بخش دوم به بررسي قلمرو علوم غيرپيامبران  قلمرو هاي ويژه اي از علوم را گش
مي پردازد و هدف آن اين است كه ضمن بحث از علوم ويژه براي غير پيامبران، روشن شود 
كه آيا غيرپيامبران مي توانند از اموري مانند باطن افراد، حوادث آينده و... خبر دهند يا خير؟ 

با تكميل اين دو بخش، پرسش هاي اين پژوهش پاسخ داده خواهند شد. 
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ــران قرآن كريم، از قديم در ذيل آيات مرتبط با اين  ــن مي شود، مفس چنان كه در ادامه روش
بحث به تحليل و بررسي پرداخته اند. به طور طبيعي در برخي منابع غير تفسيري نيز به طور 
پراكنده به مناسبت هاي مرتبط، از برخي از اين آيات سخن گفته شده است؛ اما نوشته اي كه 

به  طور ويژه به اين موضوع بپردازد، يافت نشد. 

1ـ  قلمرو علوم پيامبران 
ــي درباره علوم ويژه پيامبران را مي توان اين گونه برشمرد:  مهم ترين حوزه هاي قابل بررس
ــته و آينده، علم به امور پنهان از حواس، علم به باطن افراد،  علم به دين، علم حوادث گذش
علم به زبان هاي مختلف، علم به صنايع و علم به اسرار آسمان ها و زمين. در ادامه به بررسي 

آيات مرتبط با مباحث اين گونه مي پردازيم.
1ـ 1ـ علم به دين

ــت؛ در واقع آنان از  ــبت به دين و معارف آن، جاي ترديد نيس دربارة علم ويژة پيامبران نس
آن جهت پيامبر ناميده مي شوند كه پيام خداوند را در حوزة عقايد و اعمال بندگان به مردم 
ابالغ مي كنند. طبيعي است كه همة مردم پيامبر نيستند و از اين علوم ويژه برخوردار نيستند. 
ــته اين مسئوليت نمي داند1 و با فراهم  با توجه به اهميت اين مقام، خداوند هركس را شايس

آوردن شرايط خاص، رسيدن صحيح پيام الهي به بندگانش را تضمين كرده است:
ــرار غيبش آگاه نمى سازد، مگر  ــت و هيچ كس را بر اس داناى غيب اوس
ــوالنى كه آنان را برگزيده و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آنها  رس
قرار مى دهد تا بداند پيامبرانش رسالت هاى پروردگارشان را ابالغ كرده اند و 
 2.او به آنچه نزد آن ها است احاطه دارد و همه چيز را شمارش كرده است
تعليل موجود در آية لَيْعَلمَ أن َقدْ أْبَلغُواْ ِرسَاالَتِ َربِِّهمْ به  خوبي تأكيد مى  كند كه خداوند 
مي خواهد پيام الهي (دين) به  صورت دقيق و صحيح به مردم برسد. به همين دليل، خداوند 

1.  انعام/124.
2.  جن/26ـ 28.
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ــمنان دين براي  ــياطين2 و فتنه هايي كه دش بندگان برگزيده اش را از انحرافات،1 القائات ش
ــة آنان به كار مي بندند،3 مصون مي دارد؛ به آنان فرقان4 (بصيرتي  ــاختن انديش منحرف س
ــخيص دهند)، فصل الخطاب5 (برهاني كه بر استدالل هاي مخالفان  كه حق را از باطل تش
ــته باشند) و تمام معارفي را كه  ــخني براي گفتن نداش غلبه كرده؛ طورى كه در برابر آن، س
بشر براي هدايتش به آن نيازمند است،6 عطا كرده است و به همين جهت نه  تنها خود گرفتار 
خطا نمي شوند، بلكه مغلوب استدالل هاي نادرست ديگران نيز نمي شوند. قرآن كريم در آيات 
مختلف كالم پيامبران را همراه با واژة «بينات» (داليل آشكار) معرفي كرده است كه افزون بر 

معجزات، تعاليم منطقي، روشن و مطابق با فطرت آنان، مصاديقي از اين بينات است.
ــت، جاي ترديد نيست؛ آن چه بيش تر  پس دربارة اين ارتباط ويژه كه ثمرة آن تعاليم ديني اس
مي خواهيم آشكار شود، علومي فراتر از معارف ديني است؛ مانند: خبر يافتن از حوادث گذشته 
و آينده، علم به باطن امور و... آيا در قرآن كريم آياتي هستند كه نشان دهند خداوند متعال 
ــخ اين  ــت؟ پاس افزون بر معارف ديني، چنين علومي را نيز در اختيار پيامبرانش قرار داده اس

مطلب را ذيل ديگر عناوين بررسي مي كنيم.
ـ  علم به حوادث گذشته و آينده ـ 1 2

ــاده بر آيات قرآن كريم مي توان به اين نتيجه رسيد كه خداوند از طريق وحي،  با مروري س
اخبار بسياري را دربارة گذشتگان در اختيار پيامبر اعظم قرار داده است. فراوانى آياتي كه 
ــت پيامبراني مانند آدم، نوح، ابراهيم، لوط، هود، صالح، موسي، يوسف، سليمان،  از سرگذش
داود، عيسي و اقوام آنان سخن مي گويند، هرگونه ترديد را دربارة اين كه خداوند به پيامبر 

1.  جن/27.

2.  حج/52.
3.  نساء/113؛ توبه/48.

4.  بقره/53 و 185؛ انبياء:48.
ــعراء/21 و 83؛ قصــص/14؛ آل عمران/79؛ انعام/89؛  5.  ص/20؛ مريم/12؛ يوســف/22؛ انبياء/74 و 79؛ ش
جاثيه/16. در تفسير «حكم»، ميان مفسران اختالفاتى وجود دارد و آن را به سخنى كه فصل الخطاب است، 
حكمت، امرى قاطع و يقينى، داورى و... تفسير كرده اند (ر.ك: طبرسى، مجمع البيان،  339/5؛ طباطبايى، الميزان 
فى تفسير القرآن،  118/11؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  360/9؛ جعفرى، كوثر،  361/5؛ جمعى از مترجمان، 

تفسير هدايت،  148/5؛ قرشى، تفسير أحسن الحديث،  106/5؛ مصطفوى، تفسير روشن،  369/11.
6.  نحل/89؛ انعام/154؛ اعراف/145. 
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گرامي خود از حوادث گذشته خبر داده است، برطرف مي سازد. اطالع از اين خبرها تنها 
ــت و ـ چنان كه برخي آيات قرآن نيز اشاره مى  كنند ـ  ــالم نبوده اس مخصوص پيامبر اس

پيامبران گذشته نيز از پيامبران پيش از خود ياد كرده اند.1 
ــت؛  ــت كه در موارد خاص، خداوند به پيامبرانش عطا كرده اس اخبار آينده نيز از علومي اس
ــان ها پس از مرگ و حوادث جهان برزخ و  ــن آن، خبر از سرگذشت انس ــيار روش نمونة بس
قيامت است كه آيات متعددي به اين موضوع اشاره دارند و موضوع اصلي سوره هايي مانند: 
واقعه، حاقه، معارج، قيامت، تكوير، انفطار، انشقاق، غاشيه،  زلزال و قارعه نيز راجع به همين 
ــوره ها، موارد جزئي تر مانند خبر از پيروزي روم بعد از  ــأله است. افزون بر اين آيات و س مس
ــت آنان2 از ديگر نمونه هاي روشن خبر هاي وحياني از آينده است. در آية ديگرى نيز  شكس

خبر از حكومت صالحان در كتاب هاي پيامبران گذشته، گزارش شده است.3
از نمونه هاي ديگر آگاهي از آينده، خبرهايي است كه در داستان حضرت موسي و خضر
آمده است. قرآن كريم در سورة كهف داستان مالقات و همراهي حضرت موسي با يكي 
از بندگان برگزيدة خداوند را نقل مي كند كه خداوند متعال علوم خاصي را به او عنايت كرده 
ــخص همان حضرت خضر  بوده است.4 روايات  ــتر مفسران معتقدند كه آن ش بود. بيش 
منقول از اهل بيت نيز اين احتمال را تقويت مي كنند كه آن شخص حضرت خضر بوده 
است؛5 هرچند در مورد اين كه او پيامبر بوده است يا خير، ديدگاه مفسران مختلف است.6 در 

1.  اعراف/69 و 74.
2.  روم/2ـ3.

3.  انبياء/105.
ــير نمونه، ج 509/12؛ صادقى تهرانى، الفرقان فى  ــى، مجمع البيان،  ج6، ص745؛ مكارم شيرازى، تفس 4.  طبرس
تفسير القرآن بالقرآن، ج 145/18؛ حسينى همدانى، انوار درخشان، ج 316/10؛ قرشى، تفسير أحسن الحديث، 
ج 249/6؛ شبر، تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص296؛ ثقفى تهرانى، تفسير روان جاويد، ج 439/3؛ رازى، مفاتيح 
الغيب، ج 482/21؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، ج 16/11؛ طبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن، ج 179/15؛ 

آلوسى، روح المعانى، ج 301/8؛ حقى بروسوى، روح البيان، ج 267/5 و... .
5 . عياشى، تفسير، 334/2؛ فيض كاشانى، صافى، 250/3ـ251 (مرحوم فيض رواياِت در اين مورد را مستفيض 
مى شمرد)؛ بحرانى، برهان، 645/3؛ عروسى، نور الثقلين، 271/3؛  كلينى، كافى،  ج260/1؛  صفار قمى، بصائر 

الدرجات،  ص229؛  ابن بابويه، امالى، ص323؛ فرات كوفى، تفسير،  ص54؛ قمى، تفسير،   38/2.
6 . طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن،  746/6؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه، 510/12؛ رازى، مفاتيح الغيب، 

481/21؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،  16/11؛ زحيلى، تفسير الوسيط،  551/8.
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برخي روايات، حضرت خضر از پيامبران الهي معرفي شده است.1 
در اين داستان آمده است كه آن فرد (حضرت خضر)، كشتي عده اي ماهي  گير را سوراخ 
كرد، نوجواني را به قتل رساند و ديواري را كه در حال فرو ريختن بود، تعمير كرد. حضرت 
موسي كه از حكمت كارهاي آن ولي خدا آگاه نبود، در مقابل كارهاي به ظاهر نادرست 
ــود؛ در حالي كه قول داده بود تا زماني كه او، خود حكمت كارهايش  او لب به اعتراض گش
را بيان نكند سكوت كند. اين مالقات پس از چند بار اعتراض حضرت موسي  به جدايي 
انجاميد؛ اما پيش از جدايي، آن فرد، پرده از اسرار كارهاي خود گشود و معلوم شد كه ايشان 
ــته و كارهاي او مأموريتي از سوي  ــي اسرار آن كارها را مي دانس برخالف حضرت موس

خداوند متعال بوده است. در سخنان او براي توجيه كارهايش آمده است:
اما آن كشتى از آِن گروهى از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مى كردند 
و من خواستم آن را معيوب كنم [زيرا] پشت سرشان پادشاهى [ستمگر] بود 
ــتى [سالمى] را به  زور مي گرفت. اما آن نوجوان، پدر و مادرش  كه هر كش
ــتيم كه آنان را به طغيان و كفر وا دارد؛ از اين رو،  با ايمان بودند و بيم داش
خواستيم كه پروردگارشان به جاى او، فرزندى پاك تر و با محبت تر به آن 
ــهر بود و زير آن،  ــا آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن ش ــد. ام دو بده
گنجى متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالحى بود و پروردگار 
ــان را استخراج كنند. اين  ــت آن ها به حد بلوغ برسند و گنجش تو مى خواس
ــرانه انجام ندادم. اين  رحمتى از پروردگارت بود و من آن [كارها] را خودس

بود راز كارهايى كه نتوانستى در برابر آن ها شكيبايى به خرج دهى.
يعنى حضرت خضر عالوه بر باطن امور نسبت به آينده نيز آگاه بود؛ زيرا مي دانست كه به 
زودي مأموران حكومت براي تصرف كشتي ها خواهند آمد؛ سرانجاِم آن پسربچه به كجا ختم 
مي شود يا روزي آن دو نوجوان يتيم به سراغ گنج پنهان شان مي آيند. پيداست كه اين آگاهي در 
دسترس عموم انسان ها نيست و تنها برخي از بندگان برگزيدة خداوند از چنين دانشيـ  به اذن 

ــعود، ص162؛ فيض كاشانى، صافى، 251/3؛ بحرانى، برهان،  ــرايع، 59/1؛ حلى، سعد الس 1.  ابن بابويه، علل الش
645/3؛ عروسى، نور الثقلين،  276/3؛ طبرسى، مجمع البيان،  741/6؛ طباطبايى، الميزان،  339/13؛ فضل اهللا، 

تفسير من وحى القرآن،  363/14.
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ْن ِعنِدنَا و َعلَّْمَناُه ِمن  ْن ِعَباِدنَا ،١َءاَتْيَناُه َرْحَمًة مِّ الهي ـ برخوردارند. تعابير َعْبًدا مِّ
ــتان در مورد حضرت خضر آمده   اند، نشان مى  دهند كه اين  لَُّدنَّا عِلْمًا1 كه در اين داس
علم از عنايات خاص خداوند است و پيامبران نيز بدون لطف و عنايت خداوند از اين گونه دانش ها 
 َعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما ــز از تعبير قرآني ــتند؛ گويا اصطالح «علم لدنّي» ني آگاهي نداش
اقتباس شده است ـ كه  اين جا در مورد دانش حضرت خضر به كار رفته است ـ اين آيه 
نشان مي دهد كه اين علم، خاص و الهي بوده و با ساير علوم انسا نى متفاوت است؛ اگر چه 
به لحاظ وابستگي تمام هستي به خداوند، تمام علوم با واسطه هايي از خداوند هستند؛ اما اين 
ــان مي دهد اين علم، از علومي است كه بي واسطه به خداوند منسوب است؛ يعني  تعبير نش
ــت. خداوند آن را در ظرف وجود  ــت كه به  دست آوردن آن مانند ساير علوم نيس علمي اس

هركس كه لياقتش را داشته باشد و صالح ببيند، قرار مي دهد.2
ـ علم به امور پنهان از حواس  ـ 1 3

انسان ها در اين جهان مادى، محدوديت هايي از جهت علمي دارند؛ مثًال نمي توانند حوادثي 
ــد، از آن بي خبر  ــي به آنان خبر نده ــكان ديگر اتفاق مي افتد ببينند و اگر كس ــه در م را ك
مي مانند. اين  محدوديت ها را همة ما در زندگي هاي عادي خود لمس مي كنيم. برخي از آيات 
قرآن كريم داللت مى  كنند كه خداوند متعال پيامبرانش را در صورت نياز از اين امور پنهان 
آگاه مي سازد؛ نمونة روشن آن، خبر دادن حضرت عيسي از درون خانه هاي مردم است: 
وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في  بُيُوتِكُمْ؛ و از آن چه مى خوريد و در خانه هاى 

.خود ذخيره مى كنيد، به شما خبر مى دهم
ـ علم به زبان هاي مختلف ـ 1 4

در آياتي از قرآن كريم از آگاهي برخي پيامبران دربارة زبان هاي حيوانات و جنيان خبر داده 
شده است. در سوره نمل، از زبان حضرت سليمان مى  خوانيم: زبان پرندگان به ما تعليم 

1.  كهف/65.
2.  بسيارى از مفسران نيز اين علم را از سنخ علوم اعطايى و غير كسبى دانسته اند (مثًال ر.ك: طباطبايى،  الميزان، 
341/13؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه، 486/12؛ صادقى تهرانى، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، 146/18؛ 

رازى، مفاتيح الغيب، 483/21؛ زمخشرى، كشاف، 733/2).
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ــكارى است.1 در همين سوره از  ــده و از هر چيز به ما عطا گرديده؛ اين فضيلت آش داده ش
ــخن گفتن آن حضرت با هدهد2 و شنيدن و فهميدن سخنان يك مورچه3 گزارش شده  س
است. هم چنين در برخي از آيات، خدمت جنيان به آن حضرت4 و سخن گفتن آن حضرت 

با آنان بيان شده است.5
ظاهر سخنان و تعابير رد و بدل شده بين آن حضرت و هدد يا شنيدن سخنان مورچه يا سخن 
گفتن با جنيان، همه رنگ واقعي دارند؛ هيچ قرينه و شاهدي در اين آيات نمى  بينيم كه نشان 
ــتند. بنابراين در مجموع مي توان گفت كه سخن  گفتن  ــتعاره و مجاز هس دهد اين تعابير، اس
ــتند، بلكه از  ــتعاري و مجازي نيس آن حضرت با پرندگان، حيوانات و جنيان، حكايت هايي اس

رخدادهاي حقيقي و واقع  شده خبر مي دهند.6
ــطح ساده با حيوانات ارتباط برقرار كنندـ  مثًال كساني  ــان ها مي توانند در يك س اگرچه انس
كه با حيوانات خاصي مانند پرندگان، اسب و... سروكار دارند، بعد از مدتي مي توانند، تفاوت 
ــانه ترس يا  ــخيص بدهند و مثًال بدانند كه اين صدا نش ــوع صداها يا حركات آنان را تش ن
ــتـ  اما اين آشنايي با زبان حيوانات بسيار اندك و مبهم است؛ در  ــنگي آن حيوان اس گرس
ــخن گفتن حضرت سليمان با پرندگان، اشاراتي مبهم نبوده ـ كه گفته شود  حالى  كه س
ــت ـ ؛  ــادي، غم يا ترس بوده اس مراد، فهم برخي حاالت كلي صداهاي پرندگان مانند ش
ــخنان جزئي و دقيق بوده است؛ مثًال سخنان حضرت سليمان  با هدهد، دربارة  بلكه س
ــخن مورچه از امور دقيق و جزئي بوده است. آيات  ــبا، يا شنيدن و فهميدن س ــرزمين س س
يادشده دربارة گفت  وگو با جنيان نيز بيان گر آن است كه اين گفت  وگو روشن و مستقيم بوده 
ــان مي دهد كه آن حضرت مستقيماً با هدهد سخن  ــت. همچنين ظاهر تعابير قرآن نش اس
 گفته است و واسطه اي مانند فرشته در ميان نبوده است. خداوند به او توانايي خاصي عنايت 

1.  نمل/16.
2.  نمل/20ـ22.
3.  نمل/18ـ19.
4.  سبأ/12ـ13.

5.  نمل/39.
6.  مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  435/15؛ ثقفى تهرانى، تفسير روان جاويد،  142/4؛ صادقى تهرانى، الفرقان 

فى تفسير القرآن بالقرآن،  168/22.
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ــطه وحي و الهام نبوده  ــخن بگويد. پس اين علوم، با واس كرده بود كه بتواند با پرندگان س
است؛ يعني اين گونه نبوده كه اول پرنده سخن بگويد و بعد معناي گفتارش، به آن حضرت 
وحي يا الهام شود؛ بلكه ايشان مستقيماً سخن پرندگان و حيوانات را فهميده و با آنان سخن 
ــت. خداوند به برخي از پيامبران خود،  ــخن گفتن با جنيان نيز اين گونه بوده اس مي گفتند. س
ــتعداد فراگيري زبان حيوانات و ديگر موجودات را عطا كرده است. به  نظر مي رسد، تنها  اس
زبان حيوانات يا جنيان موضوعيت ندارد و اين موضوع شامل زبان  هاى مختلف بشرى  نيز 

هست. پس چنان چه خداوند اراده كند، مي تواند زبان هاي مختلف را به هركسى بياموزد.
ـ علم به صنايع و امور طبيعي ـ 1 5

ــه برخي از بندگان برگزيده اش و  ــات قرآن كريم، از عنايات خاص خداوند ب ــي از آي در برخ
عطاكردن برخي علوم يا توانايي هاي شگرف و خارق  العاده به آنان براي تصرف در طبيعت 
ــازي به حضرت نوح و زره  بافي به  ــت؛ مانند آموزش كشتي  س ــخن به ميان آمده اس س
ــت: و زير نظر ما  حضرت داود به تعليم ويژه خداوند. در مورد حضرت نوح آمده اس
ــاز.1در اين آيه تصريح شده است كه ساخت كشتي از  ــاس] وحى ما، كشتى را بس و [براس
طريق تعليم وحياني و عنايت ويژة خداوند بوده است. در آموزش زره  بافي نيز اين عنايت ويژه 
 2.و صنعت زره [سازى] را به  خاطر شما به او [داود] آموزش داديم :ــت ــاهده اس قابل مش
آموزش اين كار نيز به خداوند نسبت داده شده است. آية ديگري نيز بر الهي بودن اين دانش 
داللت دارد: و آهن را براى او نرم گردانيديم.3 نرم شدن آهن در دستان ايشان ـ چه به  

صورت اعجاز و چه در نتيجة دستيابي به دانش ذوب آهن ـ به تعليم خداوند بوده است. 
هم چنين در قرآن آمده است كه خداوند به حضرت سليمان حكومتي بي نظير عطا كرد؛4 
جن و انس و پرندگان فرمانبردار او بودند؛5 باد در تسخير آن حضرت بود و معدن مس براي 

1.  هود/37.
2.  انبياء/80.
3.  سبأ/10.

4.  ص/34ـ 38.
5.  نمل/17.
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ايشان روان شده بود.1 چنين حكومتي نيازمند دانشي گسترده است. قدرت مديريت اقتصادي 
حضرت يوسف از ديگر موارد تعليم علوم ويژة الهي است. 2   

ـ علم به تأويل رؤيا ـ 1 6
ــردن اين دانش به برخي از بندگان برگزيده خود  ــد متعال در آيات متعددي از عطا ك خداون
مانند حضرت يوسف  خبر داده است.3 اين دانش نيز يكي از علوم ويژه است. در اين آيات 
تعليم اين علم به خداوند نسبت داده شده است. اگرچه برخي قواعد كلي اين علم را مي توان 
آموخت؛ اما تعبير «رؤيا» امري دقيق است كه تشخيص صادقانه، شيطاني يا پريشان بودن 
ــت و دقيق آن بر مورد خاص آن، امري نيست كه همة افراد بدان  ــپس تطبيق درس آن و س

آگاه باشند و الزمة آن عنايت الهي است.
ـ علم به باطن افراد ـ 1 7

علم به باطن امور، مرتبه اي ديگر از علم به حقايق پنهان است. در پس آن چه آشكار است، 
ــيار متفاوت از ظاهر آن باشد. علم به  ــت بس اليه  يا اليه هاي ديگري قرار داد كه ممكن اس
نيت هاي افراد از علوم باطني و پنهانى است كه تنها محدوديت  حسي در آن مطرح نيست؛ 
ــت. آيات متعددي دربارة ويژگي هاي منافقان و  ــتن نيت ها با حواس ممكن نيس زيرا دانس
ــه هاي پنهان آنان نازل شده است.4 در يكي از اين آيات آمده است كه آنان  ــخنان و نقش س
مي ترسيدند كه سوره اي بر پيامبر نازل شود و از احوال دروني آنان خبر دهد.5 اين ترس 
ــد مي تواند با خبرهاي غيبي،  ــي الجمله پذيرفته بودند كه خداون ــان مي دهد كه آنان ف نش

پيامبرش را از احوال آنان آگاه  سازد. 
ـ علم به ملكوت آسمان ها و زمين ـ 1 8

علم به ملكوت آسمان ها و زمين يكي ديگر از مصاديق علوم ويژة الهي است. خداوند متعال در 
قرآن كريم از نشان دادن ملكوت آسمان ها و زمين به حضرت ابراهيم سخن گفته است:

1.  سبأ/12.
2.  يوسف/55.
3.  يوسف/21.

4.  مثالً ر.ك: آيات آخر سوره  هاى منافقون و توبه. 
5.  توبه/64.
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 1.ــان داديم تا از اهل يقين گردد ــمان ها و زمين را به ابراهيم نش و اين چنين، ملكوت آس
ملكوت از مصدر مُلك و به  معناي سلطنت و فرمان روايي است.2 برخي لغويان اين واژه را مختص 
ــته اند.3مراد از نشان دادن ملكوت آسمان ها و زمين اين  ــلطنت خداوند دانس فرمان روايى و س
است كه خداوند عظمت و سلطنت خود را در آسمان ها و زمين به حضرت ابراهيم نشان 
ــن است كه عظمت و سلطنت الهي وجودي مستقل ندارد كه مشاهده شود؛ بلكه  داد. روش
ــان دادن اموري است كه اين عظمت و سلطنت را مي رسانند. اين آيه كريمه را  مقصود نش
ــخن  ــت كه دربارة قلمرو برخي از علوم اولياي خداوند س مي توان يكي ديگر از آياتي دانس

مي گويند. 
ــت، تفسيرهاي متفاوتي بيان  ــمان ها و زمين چيس اگر چه دربارة اين كه مقصود از ملكوت آس
ــت كه خداوند حقايق پنهان  ــيري كه دقيق تر به  نظر مي رسد اين اس ــده است؛ اما تفس ش
ــترس معرفت و  ــان داد؛ حقايقي كه از دس ــمان ها و زمين را به حضرت ابراهيم نش آس
ــاهدة حقايق پنهان آسمان ها و  ــت.4 شواهد روايي نيز اين امر (مش ــاهدة عادي خارج اس مش
ــه خداوند پرده را از  ــت ك ــري غير عادي معرفي مي كنند. در رواياتي آمده اس ــن) را ام زمي
ــت و آن حضرت آسمان هاي هفت گانه و زمين هاي  برابر ديدگان حضرت ابراهيم برداش

هفت گانه را مشاهده كرد.5 
شواهد تفسيري موجود در خود اين آيه نيز همين برداشت را تأييد مي كند. در اين آية كريمه، 
ــخن از نشان دادن ملكوت آسمان ها و زمين است؛ نه ديدن آن ها. اين كار (نشان دادن)  س
به خداوند نسبت داده شده است؛ در حالي كه ديدن كار حضرت ابراهيم است. اين تعبير 
به اين نكته اشاره دارد كه اين امر، عنايت خاص خداوند به ايشان بوده و با مشاهدة عادي 
خود حضرت ابراهيم انجام نشده است؛ چنان كه تفسير اين ماجرا به مشاهدة آيات مشهود 

1.  انعام/75.
2.  فراهيدى، كتاب العين،  380/5؛ ابن منظور، لسان العرب،  492/10؛ و... .

3.  زبيدى، همان، 648.
4.  طبرسى، مجمع البيان،  498/4؛ صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن،  99/10؛ فيض كاشانى، األصفى فى 

تفسيرالقرآن،  329/1؛ رازى، مفاتيح الغيب،  35/13؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،  23/7.
ــى، نور الثقلين،  731/1؛ بحرانى، برهان،  ــير،  363/1؛ عروس ــى، تفس 5.  صفار قمى، بصائر الدرجات، 106؛ عياش

.432/2 
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خداوند و تدبر در آن ها، نيز با عنايت ويژة خداوند به حضرت ابراهيم هماهنگي ندارد. 
ــمان ها» و زمين سخن گفته شده  ــد، در تعبير قرآن از ملكوت «آس عالوه بر آن چه گفته ش
ــكار جهان مي بود؛ تعبير  ــاهده و تدبر در پديده هاي آش ــت. اگر اين مشاهده از نوع مش اس
«آسمان ها» جا نداشت؛ زيرا انسان با تدبر و تعمق نمي تواند به آسمان هاي هفتگانه راه يابد. 
ــمان اول بشناسد. ظهور آيات قرآني داللت بر آن دارد كه  حداكثر مي تواند حقايقي را از آس
تمام ستاره ها و سيارات و آنچه براي انسان قابل مشاهده است، مربوط به آسمان اول است.1 
ــاهده، مربوط به حقايقي بوده است كه همه يا بخشي از آن ها از دسترس  بنابراين، اين مش

مشاهده عادي انسان ها خارج است. 
ــد كه آيا به ملكوت  ناگفته نماند كه خداوند در آيه اي به كفار خطاب كرده و از آنان مي پرس
آسمان ها و زمين و آن چه خداوند خلق كرده است، نگاه نكرده اند تا حقايق براي آنان روشن 

شود.2 آيا اين آيه بدان معنا نيست كه اين دانش همگاني و عادي است؟ 
ــمان ها و  ــت كه آنان اگر حقايق آس با دقت در اين آيه مي توان گفت: اين آيه بيانگر آن اس
ــاهده ملكوت آسمان ها و  ــت كه مش زمين را مي ديدند، كفر نمي ورزيدند؛ اما بدين معنا نيس
زمين، امري عادي و در دسترس همگان است. البته از اين تعبير آيه «آيا نگاه نكرده اند ...» 
مي توان دريافت كه چنين كاري براي آنان و ساير انسان ها مقدور و ممكن است. چنان كه 
در مورد حضرت ابراهيم  محقق شد؛ اما بدين معنا نيست كه چنين كاري امري عادي 
ــياري از امور ممكن، نيازمند فراهم آمدن شرايط خاص  ــت. بس ــترس همگان اس و در دس
ــان ها امكان پيامبري را دارند؛ اما عده اندكي چنين منزلتي را مي يابند.  ــند. همه انس مي باش
محتواي اين آيه مانند آن است كه گفته شود «اگر مردم حقيقت گناه را مي ديدند، مرتكب 
آن نمي شدند.» چنين سخني به اين معنا نيست كه همه انسان ها خودشان و به طور عادي 
ــوند؛ بلكه حداكثر نشان مي دهد، چنين كاري ممكن است  مي توانند از اين حقيقت باخبر ش
ــب چنين دانشي را داشته باشند، به آن دست مي يابند.  ــرايط الزم براي كس و افرادي كه ش

1.  سجده/12؛ هم چنين ر.ك: صافات/6 و ملك/5. بسيارى از مفسران نيز همين برداشت را از اين آيات داشته اند 
(طباطبايى، الميزان،  123/17؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  16/19؛ صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، 

.124/25 
2.  اعراف/185.
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ــمان ها و زمين از طريق تدبر و تفكر به  ــاند كه علم به ملكوت آس بنابراين، اين آيه نمي رس
دست آمده است. در آيه پيشين شواهد كافي وجود داشت كه نشان مي داد مشاهده حضرت 
ــت. بنابراين در مجموع اختصاصي بودن اين علم به  ابراهيم، علمي الهي و خاص بوده اس

ملكوت را مي توان تأييد كرد. 
مي توان علومي را كه به رسول خدا در شب معراج عطا شده است، مصداقي ديگر از علوم 
ــت. قرآن كريم، در سوره  «إسراء» به اين نكته تصريح مي كند كه خداوند آن  ملكوتي دانس
حضرت را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد االقصي برد تا آياتي از عظمت خود را به 
او نشان دهد.1 در آيه اي ديگر تصريح شده است كه آن آيات، حقايقي عظيم و بزرگ بوده 
است: لََقْد َرأي  ِمْن آياِت َربِِّه الُْكْبري؛2 او پاره اى از آيات و نشانه هاى بزرگ پروردگارش 
را ديد. قرآن كريم در سوره مباركه نجم نيز از مشاهده حقايق عظيم و متعالي جهان توسط 
ــان  ــت.3 ظاهر برخي از اين آيات4 و تصريح برخي روايات5 نش پيامبر اعظم خبر داده اس
مي دهد كه معراج دو بار رخ داده است و خداوند در اين دو بار، به آن حضرت حقايق پنهان 
و عظيم جهان مانند آسمان هاي هفتگانه، بهشت و جهنم، عرش و سدرآل المنتهي را نشان 
داده است و آن حضرت با برخي انبياء، فرشتگان و مردم سخن گفته است.6 بنابراين علم به 
ملكوت آسمان ها و زمين، دانشي شريف است كه از ديد عموم مردم پنهان بوده و برخي از 

پيامبران خداوند به آن آگاه شده اند.  
ـ علم به اسماء و صفات خداوند متعال ـ 1 9

علم به اسماء و صفات الهي، يكي ديگر از دانش هاي ارزشمند است كه به برخي از برگزيدگان 
ــت. خداوند در چند آيه سوره بقره، از حادثه مهم آفرينش حضرت آدم ــده اس خداوند عطا ش
ــخن مي گويد.7 خداوند متعال پيش از آفرينش حضرت آدم، موضوع آفرينش او   س

1.  إسراء/1.
2.  نجم/18 و ر.ك: طه/23.

3.  نجم/3 ـ 18.
4.  نجم/13.

5.  ر.ك: كلينى، كافى، 442/1.
6.  ر.ك: طباطبايى، الميزان،  27/13؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  497/22.

7.  بقره/30ـ33.
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ــين خود در زمين با فرشتگان در ميان  گذاشت. فرشتگان از خلقت چنين  را به عنوان جانش
ــت  موجودي تعجب كردند؛ زيرا معتقد بودند كه با وجود آنان نيازي به وجود موجودي نيس
كه در زمين فساد كرده و خونريزي به پا مي كند. خداوند متعال به آنان فرمود كه حقايقي را 

مي داند كه آنان نمي دانند. 
ــماء» را به طور كامل  ــپس به او «علم األس ــبحان، حضرت آدم را آفريد. س خداوند س
اَء ُكلََّها مسماي آن اسماء را بر فرشتگان عرضه كرد و از آنان  آموخت: َو َعلََّم َءاَدَم اْألسْمَ
 ــت كه از نام هايشان خبر دهند. فرشتگان اظهار عجز كردند. خداوند متعال از آدم خواس
خواست كه از اسامي آنان به فرشتگان خبر دهد و او فرشتگان را از نام هاي آنان آگاه ساخت. 
پيداست كه آگاهي از آن نام ها بسيار مهم بوده است. از گفت  و گوهاي آمده در آيات ياد شده 
مي توان اين گونه استنباط كرد كه در حقيقت دليل و توجيه خلقت حضرت آدمبه عنوان 
خليفه خداوند در زمين به جاي فرشتگان، فرا گرفتن علم االسماء بوده است؛ زيرا خداوند در 
ــؤال فرشتگان از دليل خلقت آدم به عنوان خليفه اش در زمين، علم او به أسماء را  مقابل س
به رخ فرشتگان كشيد و آنان نيز پس از آگاهي از اين توانايي و مقام، قانع شدند و به دستور 

خداوند بر حضرت آدم سجده كردند.1 
ــماء» ارائه شده است. تفسيري كه به نظر مي رسد با  ــير متعددي در توجيه «علم األس تفاس
شواهد موجود در اين آيات، هماهنگي بيشتر دارد و دقيق تر آن است كه علم األسماء، علم 
به اسماء حسناي خداوند است؛ زيرا اسماء حسناي الهي، حقايقي متعالي و منشأ تمام كماالت 
جهان مي باشند. تمام كماالت جهان از خداوند متعال و اسماء و صفات كمالي او سرچشمه 
ــماي خود يعني ذات خداوند داللت مي كنند و  ــماء به طور تكويني بر مس مي گيرند. اين اس
ــناخت آنان، معيار برتري و خالفت  ــناخت حضوري آن ها مالك فضيلت و سبقت در ش ش
ــي توجيه كننده خالفت حضرت آدم است؛ زيرا جانشين خداوند، بايد  است. چنين دانش
ــبيه ترين فرد به جهت توانايي ها و كماالت باشد. فراگيري  نزديك ترين فرد به خداوند و ش
حضوري اسماء حسناي الهي بود كه به حضرت آدم توان و لياقت جانشيني خداوند را عطا 
كرد. اين اسماء و صفات، از مصاديق غيب آسمان ها و زمين به شمار مى آيند؛ زيرا شناخت 

1.  بقره/34.
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ــتگان ميسر نيست. شاهد ديگر  ــماء و صفات خداوند براي اكثر افراد و حتي فرش كامل اس
آن كه در قرآن كريم واژه «األسماء» در چهار آيه آمده است كه در تمام موارد، به نام هاي 

نيكوتر خداوند يعنى اسماء حسني اختصاص يافته است.1 
ــان در  ــناخت امور جهان مادى مانند كوه ها، دره ها، درختان و... اگر چه براى زندگى انس ش
ــت كه معيار و مالك برترى حضرت آدم بر  ــت؛ اما به تنهايي فضيلتى نيس دنيا مفيد اس
ــيله آن بر حضرت آدم منت گذاشته و شايستگى او را  ــد و خداوند به وس ــتگان باش فرش
براى خالفتش در زمين اثبات كند.2 افزون بر آن، فرشتگان مقرب نيازى ندارند كه از الفاظ 
ــر آگاه  ــند؛ آنان بدون اين الفاظ از انگيزه ها، گفتار و كردار بش و عبارات عالم ماده آگاه باش
ــوند.3 مأموريت هاى الهى را در عالم ماده انجام مى دهند4 و تدبير كننده جهان مادى  مى ش
ــوده و در نتيجه نمى توان علم  ــورت نياز آگاه ب ــن از اين گونه علوم در ص ــتند.5 بنابراي هس
ــماء را به اين دانش ها تفسير كرد. مراد از اين اسماء، صرف دست يابي به لوح محفوظ  االس
يا سرچشمه هاي علوم هستي نيز نمي تواند باشد؛6 زيرا اگر چه تمام حقايق در لوح محفوظ 
موجود است؛7 اما اين علم به تنهايي، برتري انسان بر فرشتگان و مسجود فرشتگان شدن 

حضرت آدم را توجيه نمي كند. 

1.  اعراف/180؛ هم چنين ر.ك إسراء/110؛ طه/8 و حشر/24.
2.   برخى تفاسير، «علم االسماء» را شناخت نام هاى اشياى مادى تعريف كرده  اند (ر.ك: مكارم شيرازى، تفسيرنمونه، 
ــف،  79/1؛ مصطفوى، تفسيرروشن،  167/1؛ فضل اهللا، تفسير من وحى القرآن،  217/1؛   176/1؛ تفسيرالكاش

جعفرى، كوثر،  123/1.
3.  آياتى كه از نگارش اعمال پنهان و آشكار انسان ها توسط فرشتگان الهى خبر مى دهند، بر مطلب يادشده داللت 

دارند (مثًال ر.ك: زخرف/80؛ يونس/21؛ ق/18؛ كهف/49؛ رعد/10ـ11).
4.  مانند مأموريت هاي فرشتگان در داستان مالقات با حضرت ابراهيم و ساره به  عنوان مهمان، مالقات با حضرت 
لوطو قوم او، مالقات با حضرت مريم و بشارت دادن به او به باردار شدن به حضرت عيسى، داستان 

هاروت و ماروت و... .
ــتگان معرفى كرده اند (طبرسى، مجمع البيان،  ــران مقصود از «مدبران جهان» را فرش ــتر مفس 5.   نازعات/5. بيش 
 652/10؛ طباطبايى، الميزان،  180/20؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  76/26؛ صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن 
ــير القرآن العظيم، 10/ 3397؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،  194/20؛  بالقرآن،  30/ 69؛ ابن ابى حاتم، تفس

رازى، مفاتيح الغيب،  31/ 29.
6.  در برخى از تفاسير، «علم االسماء» به حقايق كلى هستى تفسير شده است (طباطبايى، الميزان،  116/1ـ 118).

7.  حديد/22؛ انعام/ 59.
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ــت كه خداوند به  ــماء، يكي ديگر از مصاديق علوم ويژه و پنهاني اس به هر حال علم االس
حضرت آدم آموخت. 

بررسي و نتيجه گيري
بنابراين از مجموع نكات پيشين به دست مي آيد كه خداوند به پيامبرانش علومي ويژه عطا 
ــت كه محدوديت دانش هاي عادي بشري را ندارد. اين علوم مي تواند خبرهايي از  كرده اس
ــمان ها و زمين، تأويل رؤيا، زباني خاص، صنعت  ــته يا آينده، باطن افراد، ملكوت آس گذش
ــماء و صفات الهي باشد. موارد ياد شده  ــي طبيعي يا حقايق متعالي معنوي مانند اس يا دانش
مصاديقي از علوم ويژه است كه نشان مي دهد پيامبران الهي مي توانند به اذن خداوند از تمام 

حوزه هاي امور مادي و معنوي آگاه شوند. 
ــد.1  ــت كه آگاهي پيامبران از اين امور مطلق و بدون ضابطه باش ناگفته نماند اين گونه نيس
ــود آنان نيز تأكيد  ــت. خ ــاي پيامبران تابع وحي و لطف الهي بوده اس ــوم و توانمندي ه عل
مي كردند كه از نزد خود، توان ارائه معجزه يا بيان حكمي را ندارند.2 اين كه پيامبري مانند 
 ،ــد حضرت ابراهيم ــده و به پيامبري مانن ــليمان از زبان حيوانات آگاه ش حضرت س

ملكوت آسمان ها و زمين نشان داده شده است، در همين راستا قابل توجيه است. 
خالي از لطف نيست اگر بدانيم كه حتي سن كودكي مانعي براي برخوردارى از علوم ويژه الهي 
نيست. چنان كه قرآن كريم به صراحت از عطا شدن علم و حكمت به حضرت يحيي 3و 

حضرت عيسي4 در كودكي آنان سخن گفته است.

2ـ قلمرو علوم غير پيامبران
ــود كه آيا غير  ــن ش ــي قلمرو علوم غير پيامبران مي پردازيم تا روش در اين بخش به بررس

ــس/16؛ انعام/50؛ هود/31؛ ابراهيم/11؛ الملك/26؛  ــره/ 255؛ هم چنين ر.ك: احقاف/9؛ اعراف/188؛ يون 1.  بق
جن/26ـ 27.

2.  يونس/15؛ هم چنين ر.ك: يونس/16؛ انعام/50؛ اعراف/188 و203؛ احقاف/9؛ ص/70؛ هود/33؛ ابراهيم/11.
3.  مريم/12.

4.  مريم/30ـ 31.
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ــوند يا خير؟ در قرآن كريم  پيامبران نيز مي توانند از علومي ويژه مانند پيامبران بهره مند ش
به افرادي مانند وصي حضرت سليمان، طالوت، ذوالقرنين، لقمان، حواريون حضرت عيسي، 
مريم و مادر موسي اشاره شده است كه اگر چه از پيامبران نبودند؛ اما خداوند دانش هايي 
ويژه به آنان عطا كرده بود. همچنين از افراد ديگري با عناويني كلي مانند راسخان در علم، 
صاحبان حكمت سخن گفته شده است كه داراي علوم ويژه هستند. اين عناوين اختصاص 

به پيامبران ندارد.  
1ـ 2ـ علم به دين 

ــخان در علم ياد شده كه اين افراد دانش ويژه اي به  در آيات قرآن از گروهي به عنوان راس
تفسير قرآن دارند. همچنين صاحبان حكمت افرادي داراي درايت و فهم ويژه مي باشند كه 

بخشي از دانش آنان مرتبط با علوم ديني است.  
راسخان در علم، كساني هستند كه در برابر شبهات گرفتار ترديد در باورهاي خود نمي شوند.1 
در آيه اي كه به مدح آنان اشاره شده، آيات قرآن به دو دسته تقسيم شده است: آيات محكم 
كه مرجع و اساس براي فهم آيات قرآن است و آيات متشابه كه بايد با توجه به محكمات 
تفسير شوند.2 در ادامه اين آيه آمده است كه عده اي از افراد كه در قلب هاي آنان انحرافاتي 
ــت، به آيات متشابه تمسك مي كنند تا فتنه انگيزي كرده و تأويل هايي مطابق خواست  اس
خود از آيات ارائه كنند. در فراز پاياني اين آيه آمده است كه تأويل آيات را جز خدا و ـ بنابر 

برخي تفاسير ـ راسخان در علم نمي دانند. 
ــهورترين معنا براي اين ماده، «رجوع»  ــت. مش تأويل مصدر باب تفعيل از ماده «أَول» اس
ــت كه وقتى به باب تفعيل مى رود معناى «بازگرداندن» را مي رساند. مطابق اين ريشه،  اس
تأويل به معناي بازگرداندن يك چيز به مقصود و غايت آن است .3 اگر چه معاني اصطالحي 
مختلفي براي تأويل بيان شده است. به نظر مي رسد معناي  جامع تر و دقيق تر همان است 
ــز به غايت مقصود از آن  ــب دارد: «تأويل بازگرداندن يك چي ــه با معناي لغوي آن تناس ك

1.  آل عمران/7.
2.  آل عمران/7. براى مطالعه بيش تر ر.ك: طباطبايى، الميزان، 21/3؛ مكارم شيرازى،  تفسير نمونه،  432/2.

3.  ر.ك: راغب، مفردات، 99؛ ابن منظور، لسان العرب،  34/11؛ زبيدى، تاج العروس، ج 32/14؛ ابن فارس، معجم 
مقائيس اللغة،  162/1 .
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ــت».1 با توجه به همين معنا است كه قرآن كريم مراجعه به حكم خداوند و پيامبرش را  اس
به هنگام اختالف، بهترين تأويل معرفي مي كند.2 يعني اين كار (مراجعه به هنگام اختالف 
به حكم خدا و پيامبرش) مراجعه به هدف و غايت مطلوب است. تأويل آيات متشابه نيز به 
معناي بازگردان آنها به معنايي است كه مقصود بوده است. تأويل رؤيا، به معناي بازگرداندن 
ــت و تأويل يك فعل، تحقق هدف و غايت مطلوب و مقصود  آن به هدف مقصود از آن اس

از آن است. 
ــي دارند، اختالف دارند. برخي اين  ــاني به علم تأويل دسترس ــران در اين كه چه كس مفس
ــد و برخي دانش تأويل را عالوه بر خداوند متعال، در اختيار  ــم را مختص خداوند مي دانن عل
راسخان در علم مي دانند. علت اين اختالف به اختالف در تفسير اين بخش از آيه ياد شده 

باز مي گردد:
اِسُخوَن ِفي الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن  َو ما َيْعَلُم َتْأويَلُه ِإالَّ اهللاُ َو الرَّ

 3.ُر إالَّ أُولُوا اْألَلْباب كَّ ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّ
اِسُخوَن» را عطف به «اهللا» دانسته و چنين معنا كرده اند: «كسي تأويل  برخي از مفسران «الرَّ
ــخان در علم كه مي گويند ...».4 بنابراين تفسير، راسخان  آن را نمي داند، مگر خداوند و راس
در علم به تأويل آيات متشابه آگاهند. در مقابل عده اي از مفسران معتقدند كه اين دو جمله 
ــت.5 بنابراين ديدگاه، «و» در جمله «َو  از هم جدا بوده و علم به تأويل مختص خداوند اس
اِسُخوَن فِي الِْعْلِم...» عالمت عطف نيست؛ بلكه ابتداي جمله اي مستقل است كه در آن  الرَّ
سخن راسخان در علم نقل شده است كه با آن كه از تأويل اين آيات آگاه نيستند، مي گويند: 

«ما به همه آن ايمان آورديم همه از طرف پروردگاِر ماست».

1.  راغب، مفردات، 99؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  437/2؛ مصطفوى، تفسير روشن، ج 79/4.
2.  نساء/59؛ هم چنين ر.ك: إسراء/35.

3.  آل عمران/7.
4.  طبرسى، مجمع البيان،  701/2؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  440/2؛ مصطفوى، تفسير روشن،  79/4؛ جعفرى، 
كوثر،  68/2؛ سبزوارى، الجديد فى تفسير القرآن المجيد،  14/2؛ ثقفى، تفسير روان جاويد،  381/1؛ شبر، الجوهر 

الثمين،  296/1؛ زمخشرى، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 338/1.
5.  طباطبايى، الميزان،  27/3؛ قرشى، تفسير أحسن الحديث،  16/2؛ رازى، مفاتيح الغيب،  145/7؛ قرطبى، الجامع 

ألحكام القرآن،  16/4؛ شوكانى، فتح القدير،  362/1.
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منحصر دانستن تأويل قرآن به خداوند متعال قابل پذيرش نيست؛1 زيرا:
ــد كه در قرآن آياتى باشد كه اسرار آن را جز خدا نداند. اگر  ــيار بعيد به نظر مى رس الف) بس
اين آيات براى تربيت و هدايت مردم نازل شده است چگونه ممكن است حتى پيامبرى 
كه قرآن بر او نازل شده از معنى و تأويل آن بى خبر باشد؟! اين درست به آن مى ماند كه 
شخصى كتابى بنويسد كه مفهوم بعضى از جمله هاى آن را جز خودش هيچكس نداند! 
ــى در مجمع البيان فرموده است: صحابه و تابعين در تفسير  ب) همانطور كه مرحوم طبرس
هيچ آيه  اي توقف نكرده اند و نگفته اند كه اين آيه از متشابهات قرآن است و تفسير آن را 

فقط خداوند مي داند؛ بلكه به تفسير همه آيات قرآن همت گماشته اند.2
ج) اگر منظور اين باشد كه راسخان در علم در برابر آنچه نمى دانند، تسليم هستند مناسب تر 
اين بود كه گفته شود: راسخون در ايمان چنين هستند، زيرا راسخ در علم بودن متناسب 

با دانستن تاويل قرآن است نه با ندانستن و تسليم بودن.
د) روايات فراوانى كه در تفسير آيه اول، نقل شده است، همگى تأييد مى كند كه راسخون در 

علم، تأويل آيات قرآن را مى دانند و اين دانش فقط از آن خداوند متعال نيست.3
اِسُخوَن فِي الِْعْلِم يَُقولُوَن ...» به  ــران بسياري معتقدند، جمله «َو الرَّ بنابراين چنان كه مفس
كلمه «اهللا» عطف شده است و معناي آن اين است كه خداوند و راسخان در علم از تأويل 
ــت كه آنان به دليل  ــخان در علم اس ــابه آگاهند. ادامه اين آيه نيز بيان حال راس آيات متش
راسخ بودن در علم، مي گويند: «ما به همه آن [قرآن] ايمان آورديم همه از طرف پروردگاِر 

ماست».
ــت كه حقايق و معارف عميق قرآن را در اختيار صاحبان آن  ــي گران بها اس اين دانش، دانش
ــي، ويژه است. كسي كه چنين  ــت كه علم تأويل دانش مي گذارد. به خوبي از لحن آيه پيدا اس

1.  ر.ك: مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  440/2؛ معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، 36/3؛ همو، التأويل فى مختلف 
المذاهب و األراء، 20.

2.  طبرسى، مجمع البيان،  701/2.
ــى، 213/1؛ صفار قمى، بصائر الدرجات، 194 و 202. در اين دو كتاب ابوابى براى نقل اين  ــى، كاف 3.  ر.ك: كلين
دسته از روايات در نظر گرفته شده  و روايات متعددى نقل شده كه نشان مى دهند ائمه از راسخان در علم و 

صاحبان دانش تأويل هستند.
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ــد، به طور طبيعي علم ويژه اي به معارف ديني دارد؛ زيرا  ــبت به قرآن داشته باش ــي نس دانش
مهم ترين منبع معارف ديني، قرآن كريم است. در آيه ياد شده، راسخان در علم، معرفي نشده اند. 
ــخان در علم نشان مي دهد، اين دانش اختصاص به پيامبر اكرم ندارد.  چنان كه تعبير راس
افرادي مانند عبداهللا بن عباس نيز ادعا كرده اند كه از راسخان در علم مي باشند.1 اشاره شد كه 
در روايات متعددي نيز ائمه اهل بيت مصداق كامل تر صاحبان اين دانش معرفي شده اند. 
يكي ديگر از شواهدي را كه مي توان مؤيد فهم ويژه برخي از غير پيامبران از معارف ديني 
دانست، آراسته بودن آنان به حكمت است. اين علم ارتباط نزديكي با عقل دارد يا به عبارت 
ــده است كه  ــت مي آيد.2  از اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب نقل ش ديگر با تعقل به دس
ــتخراج مي شود و با حكمت اعماق عقل استخراج مي شود.3 اين  با عقل اعماق حكمت، اس
حديث شريف توضيحي درباره رابطه عقل و حكمت است. با كمك عقل، گوهرهاي حكمت 
ــتخراج مي شود و سير و تدبر در علوم حكيمانه، موجب رشد قوه عقل مي شود. افزون بر  اس
عقلي بودن روش اين دانش، حكمت به علم صحيح و مطابق با واقع گفته مي شود كه عمل 

به مقتضاي آن انسان را از خطا و لغزش باز مي دارد.4 
خداوند در صريح ترين آيه اي كه درباره حكمت است، مي فرمايد: [خدا] حكمت را به هر كس 
ــود، خير فراوانى داده شده  ــته بداند] مى دهد و به هر كس حكمت داده ش بخواهد [و شايس
است و جز خردمندان، [اين حقيقت را] متذكر نمى گردند.5 در آيه ديگر خداوند خبر داده است 
كه به حضرت لقمان كه بنابر قول مشهور پيامبر نبوده است،6 حكمت عطا كرده است: 

 7.ََو لََقْد آَتْينا لُْقماَن الِْحْكَمة

1.  طبرى، جامع البيان،  122/3؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  8/2.
2.  راغب، مفردات، 249.
3.  كلينى، كافى، 28/1.

4.  زبيدى، تاج العروس،  161/16؛ طريحى، مجمع البحرين،  44/6؛ فيومى، مصباح المنير،  145/2.
5.  بقره/269.

ــى، مجمع البيان،  493/8؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  44/17؛ طوسى، التبيان،  88/7؛ عروسى،  6.  ر.ك: طبرس
نور الثقلين،  196/4؛ قمى مشهدى، كنز الدقائق،235/10؛ طبرى، جامع البيان،  43/21؛ سيوطى، الدر المنثور، 

.161/5 
7.  لقمان/12.
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اين دانش گران بها كه خداوند دادن آن را در دو آيه ياد شده به خود نسبت داده و آن را خير 
فراوان معرفي كرده است، مصاديق متعددي دارد كه فهم دقيق و عميق معارف ديني يكي از 
مصاديق آن است. به همين جهت در برخي آيات قرآن، ضمن معرفي برخي دستورات ديني 
ــان به پدر و مادر و تواضع در برابر آنان، دوري از زنا،  مانند عبادت نكردن غير خداوند، احس
پرهيز از كشتن افراد بدون مجوز شرعي، و...، آن تعاليم به عنوان حكمت معرفي شده اند.1 

نمونه هاي ياد شده نشان مي دهند كه خداوند به برخي از غير پيامبران نيز علم دقيق و فهم 
ويژه نسبت به دين عطا كرده است. 

2ـ 2ـ علم به دانش هاي پنهان 
ــاره به علومي ويژه براي غير پيامبران دارند. نمونه اين علوم  برخي از آيات قرآن كريم، اش
ــت كه وصي حضرت سليمان بوده است. داستان  ويژه، دانش جناب آصف بن برخيا اس
ــليمان، بخش هايى از  ــبا و ايمان آوردن او به خداوند و پيامبرش حضرت س هدهد، ملكه س
داستان حضرت سليمان است كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است. در اين داستان 

آمده است كه سليمان نبى در جمع بزرگان دربار خود فرمود: 
«اى بزرگان! كدام يك از شما تخت او (بلقيس، ملكه سرزمين سبا) را براى 

من مى آورد پيش از آنكه به حال تسليم نزد من آيند؟».2 
ــت  ــت: «من آن را نزد تو مى آورم پيش از آنكه از مجلس ــى از قدرتمندترين جّنيان گف يك
برخيزى و من نسبت به اين امر، توانا و امينم».3 در اين هنگام فردى كه دانشى از كتاب نزد 
او بود گفت: «پيش از آنكه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو خواهم آورد» و حضرت سليمان

 در همان لحظه آن تخت را مقابل خود مشاهده كرد.4 
بى ترديد آن فرد از قدرت و توان شگرفي برخوردار بوده كه توانسته است تخت بزرگ بلقيس 
را از سرزمين سبا در چشم بر هم زدنى جابجا كرده و نزد آن حضرت حاضر كند. روشن است 
ــمانى نبوده است؛ زيرا ايشان براى اين كار حركت نكرد و تخت  كه اين قدرت و توان، جس

1.  ر.ك: إسراء/23ـ 39.
2.  نمل/38.
3.  نمل/39.
4.  نمل/40.

آن
 قر

در
ند 
داو

ن خ
دگا

گزي
 بر

وم
 عل

رو
قلم



132
13

91
ان 

ست
 تاب

مـ  
شش

ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

را خود بدانجا حمل نكرد؛ عالوه بر آن كه حمل چنان تختى كار يك نفر و يك لحظه نبود؛ 
بلكه به تعدادى افراد قوى، وسايل و زمانى طوالنى نياز داشت.

در اين كه آن فرد چه كسى بوده است، سخنان مختلفى نقل شده است. برخى او را از جنيان 
دانسته؛ برخى او را خود حضرت سليمان و برخى حضرت خضر دانسته اند و...؛ اما مشهور 
آن است كه آن فرد، جناب آصف بن برخيا، وصى و جانشين حضرت سليمان بوده است.1 

روايات ائمه اهل بيت نيز اين قول را تأييد مى كنند.2 
ــت: الَّذي  ــى از كتاب را داش قرآن كريم آصف بن برخيا را فردى معرفى مى كند كه دانش
ــال آن نقل توانايى او در  ــان و به دنب ــٌم ِمَن الِْكتاِب. اين توصيف قرآن از ايش ــَدُه ِعْل ِعْن
ــت كه اين صفت علت توانمندى او بر اين كار  ــان دهنده آن اس جابجايى تخت بلقيس نش
بوده است.3 اينك جاي اين پرسش است كه علم الكتاب چه دانشى است كه دانستن بخشى 

از آن: «ِعْلٌم ِمَن الِْكتاب» چنين توانايى شگرفى را به جناب آصف داده بود؟ 
ــتن است؛ اما به مرور در معناى اسم مفعول  كتاب، در لغت در اصل، مصدر و به معناى نوش
آن يعنى «نوشته» به كار گرفته شده است.4 بنابراين جناب آصف به نوشته اي خاص آگاهي 
ــده بود. كاربردهاى قرآنى «الكتاب»   ــت كه آن دانش، موجب توانايي ويژه او ش ــته اس داش
مختلف است. بيشترين كاربرد اين واژه در قرآن براى اشاره به كتاب هاى آسمانى است. در 
ده ها آيه مراد از «الكتاب» كتابهاى آسمانى است.5 اما در مواردى قرآن از «لوح محفوظ»؛6 

ــى، مجمع البيان،  349/7؛ صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن،  201/22؛ مدرسى، من هدى  1.  ر.ك: طبرس
القرآن،  192/9؛ رازى، روض الجنان و روح الجنان، 46/15؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،  204/14؛ آلوسى، 

روح المعانى،  198/10؛ حقى بروسوى، روح البيان،  349/6.
2.  ابن بابويه، امالى، 564؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، 188/27؛ مفيد، اختصاص، 90 و93؛ قمى، تفسير، 236/2؛ 

عروسى، نور الثقلين،  87/4؛ قمى مشهدى، كنز الدقائق،  562/9.
ــير  ــران نيز همين نكته را از اين تعبير قرآنى برداشــت كرده اند (طباطبايى، الميزان،  363/15؛ مكارم، تفس 3.  مفس
نمونه،  469/15؛ مدرسى، من هدى القرآن،  193/9؛ نجفى خمينى، تفسير آسان،  68/15؛ رازى، مفاتيح الغيب، 

 557/24؛ زمخشرى، كشاف،  367/3؛ زحيلى، تفسير المنير،  303/19 و...). 
4.  راغب، مفردات، 699؛ ابن منظور، لسان العرب،  698/1؛ مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم،  21/10.

5.   بقره/53، 87، 101، 113، 121، 129، 144، 145، 146، 156، 171 و 213؛ آل عمران/3، 7، 19، 20، 48، 
79، 100، 164، 186، 187؛ نساء/ 47، 54، 105، 113، 131 و... .

6.  بروج/22.
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«كتاب مكنون»،1 « إمام مبين»2 يا «أم الكتاب»3 نيز سخن گفته است كه به منبع يا منابعى 
ــش آيه از قرآن كريم بر اين نكته تأكيد شده است كه هيچ  ــاره دارند. در ش از علم الهي اش
امرى در عالم وجود ندارد و محقق نمى شود، مگر آن كه در «كتاب مبين» ثبت شده است.4 

به عبارت ديگر منبع علمى تمام علوم و حوادث جهان، كتاب مبين است. 
كدام يك از معانى ياد شده، مورد نظر آيه كريمه مورد بحث است؟ ديدگاه هاى متعددى از 
سوى مفسران درباره دانش علم الكتاب كه جناب آصف به گوشه اى از آن دست يافته بود، 
ــده است. بعضى اين دانش را آگاهى از اسم اعظم الهى دانسته اند و حتى مصاديقى  ابراز ش
ــران فرموده اند، اسم اعظم تنها چند يا  ــم اعظم بيان كرده اند.5 البته برخي از مفس براى اس
چند كلمه نيست؛ بلكه منظور آن است كه فرد از نظر كماالت وجودي به درجه اى برسد كه 
مظهرى براى بزرگترين نام هاى خداوند باشد. او در اين حالت به اذن الهى توان تصرف در 
جهان را دارد.6 حتي اگر اسم اعظم را از سنخ حروف يا كلمات بدانيم، باز اين معنا، با معناي 
كتاب تطبيق نمي كند؛ زيرا به يك يا چند كلمه،  كتاب گفته نمي شود؛ مگر آن كه اسم اعظم 
را بخشي از حقايق و معارف كتاب بدانيم كه در اين صورت ابهام اصلي كه شناخت حقيقت 

آن كتاب است، باقي مي ماند. 
برخى ديگر از مفسران، كتاب را به كتاب هاي پيامبران تفسير كرده و علم الكتاب را آگاهى 
ــادى به محتواى اين  ــى، علم ع ــته اند.7 اگر مراد از چنين دانش از كتاب هاى پيامبران دانس
ــد، انسان هاى بسيارى چنين دانشى را كسب كردند. مفسران بسيارى در علوم  كتاب ها باش
قرآن يا ديگر كتاب هاى آسمانى تتبع كرده اند؛ اما توانايى هاى ويژه اي مانند قدرت آصف را 

1.  واقعه/77ـ 79.
2.  يس/12.
3.  رعد/39.

4.  األنعام/59؛ هم چنين ر.ك: يونس/61؛ هود/6؛ نمل/1 و 75؛ سبأ/3.
ــكام القرآن،  204/14؛  ــان،  102/19؛ قرطبى، الجامع ألح ــع  البيان،  349/7؛ طبرى، جامع البي ــى، مجم 5.  طبرس

زمخشرى، كشاف،  367/3؛ حقى بروسوى، روح البيان،  349/6.
ــير نمونه،  470/15؛ طباطبايى، همان،  363/15؛ صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن  ــيرازى، تفس 6.  ر.ك: مكارم ش

بالقرآن،  206/22.
7.  ر.ك:  طباطبايى، همان،  363/15؛ مكارم شيرازى، همان469؛ نجفى خمينى، تفسير آسان،  68/15؛ سبزوارى، 

الجديد فى تفسير القرآن المجيد،  237/5؛ شبر، تفسير القرآن الكريم، 365.
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نداشته اند؛ بنابراين مراد از علم الكتاب، چنين دانشي نمي تواند باشد؛ مگر آن كه مراد از علم 
ــيدن به  ــمانى را آگاهى خاص از باطن اين كتاب ها بدانيم كه مالزم با رس به كتاب هاى آس

درجات باالي كمال است. چنين معنايي از كتاب قابل قبول است. 
احتمال ديگر آن است كه مراد از علم الكتاب، علم به كتاب مبين باشد.1 گفته شد كه هيچ 
امرى در عالم وجود ندارد و محقق نمى شود، مگر آن كه در «كتاب مبين» ثبت شده است.2 
كسى كه به اين منبع علمى دست يابد، در حقيقت به تمام اسرار و حقايق عالم دست يافته 
است و مى تواند به اذن الهى از علومى كه براى ديگران ناشناخته است، بهره برده و در جهان 
ــد نام هاى مختلف «لوح محفوظ»؛3 «كتاب مكنون»،4  تصرفاتى انجام دهد. به نظر مي رس
ــاره دارند. مثال آن  « إمام مبين»5 يا «أم الكتاب»6 به ويژگى هاى مختلف يك حقيقت اش
ــمانى است، أم الكتاب و از آن  ــأ كتاب هاى آس حقيقت علمى گويا از آن جا كه منبع و منش
ــتفاده نااهالن نمى شود، لوح محفوظ و  ــوء اس جهت كه علوم آن گرفتار تغيير، تحريف و س
به جهت آن كه حقايق آن روشن و دقيق است، كتاب مبين و بدان جهت كه مقتداى همه 

است، امام مبين ناميده شده است.7  
قرآن كريم و كتاب هاى پيامبران از حقايق لوح محفوظ يا كتاب مبين سرچشمه گرفته اند. به 
همين جهت در شش آيه، قرآن كريم به عنوان كتاب مبين معرفى شده است.8 قرآن از يك 
ــان دارد كه هر كس مى تواند به مراتبى از معارف آن دست يابد9 و از سوى  ــو ظاهرى آس س
ديگر منشأيى الهى نزد خداوند دارد. قرآن كريم خود از آن بعد پنهانى كه نزد خداوند است، 

1.  ر.ك: طباطبايى، همان؛ طبرى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 349/7؛ مكارم شيرازى، همان؛ حسينى، تفسير 
اثنا عشرى،  407/6؛ قرشى، تفسير أحسن الحديث،  460/7.

2.  األنعام/59؛ هم چنين ر.ك: يونس/61؛  هود/6؛ نمل/75؛ سبأ/3. 
3.  بروج/22.

4.  واقعه/77ـ 79.
5.  يس/12.
6.  رعد/39.

ــير نور،  ــى، قاموس قرآن،  86/6؛ طيب، أطيب البيان،  7/1؛ قرائتى، تفس 7.  ر.ك: طباطبايى، الميزان،  67/17؛ قرش
.526/9 

8.  مائده/15؛ هم چنين ر.ك: يوسف/1؛ شعراء/2؛ قصص/2، زخرف/2؛ دخان/2. 
9.  قمر/17؛ هم چنين ر.ك: قمر/22، 32 و 40.
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به «أم الكتاب»1 يا «كتاب مكنون»2 تعبير كرده است. در آيه ديگر به صراحت بيشترى بيان 
شده است كه حقايق باطنى قرآن در لوح محفوظ سرچشمه دارد.3 بنابراين علم به حقايق و 
باطن كتاب هاي آسماني با علم به لوح محفوظ يا همان كتاب مبين تطبيق مي كند. با اين 
ــوم كه علم الكتاب را بر علم به كتاب هاي آسماني و علم به كتاب  ــير دوم و س تبيين، تفس

مبين تفسير مي كردند، قابل جمع است.
ــطوح معرفتي مختلفي دارند و ترديدي نيست كه قرآن جامع ترين  البته كتاب هاي انبياء س
ــت كه قرآن كريم بر كتاب مبين و لوح  ــت. به همين جهت اس و كامل ترين كتاب الهي اس
ــده است؛4 اما مي توان مدعي شد كه كتاب هاي ساير پيامبران بخشي از  محفوظ تطبيق ش
حقايق هستي و «علم الكتاب» بوده است. به همين جهت دقيق تر به نظر مي رسد اگر مراد 
از كتاب را، همان كتاب مبين يا لوح محفوظ بدانيم كه بندگان برگزيده اي مانند جناب آصف 
بن برخيا به بخشي از علم آن از طريق آگاهي از كتاب هاي الهي دست يافته بودند كه تعبير 
ــت؛ البته مي توان احتمال داد كه جناب آصف به  «علم من الكتاب» بيانگر اين حقيقت اس
حقيقت همان كتاب هاي آسماني در دسترسشان آگاهي كامل نداشته و اين تعبير دربارة او 
ــبت به حقايق آن كتاب يا كتاب هاي الهي است؛ اما با توجه به  ــانه ضعف آگاهي او نس نش
نكته ياد شده دربارة جامع و كامل نبودن كتاب هاي انبياي گذشته احتمال پيشين نيز صحيح 
به نظر مي رسد. به هر حال تعبير «علم من الكتاب» نشانه كامل نبودن دانش جناب آصف 
بن برخيا است؛ اما همين دانش اندك از علم الكتاب، چنان شريف و عظيم بود كه به ايشان 

توانايى جابجايى تخت بزرگ بلقيس را در چشم بر هم زدنى عنايت كرد.
جالب است كه در آيه اي ديگر از قرآن كريم فردي به عنوان صاحب «ِعلُْم الِْكتاب» معرفي 
ــخنان كفار كه نبوت پيامبر گرامي  را انكار  ــت. در اين آيه كريمه در مقابل س ــده اس ش

1.  زخرف/3ـ 4. براى مطالعه بيش تر ر.ك: طباطبايى، الميزان،  83/18؛ طبرسى، مجمع  البيان،  60/9؛ مكارم شيرازى، 
تفسير نمونه،  9/21. 

ــى، همان، 341؛ مكارم شيرازى،  ــتر ر.ك: طباطبايى، همان،  137/19؛ طبرس 2.  واقعه/77ـ 79. براى مطالعه بيش 
همان،  267/23.

ــان،  711/10؛  ــى، هم ــيرازى، همان، ج 353/26؛ طبرس ــتر ر.ك: مكارم ش 3.  بروج/21ـ 22. براى مطالعه بيش 
زمخشرى، كشاف،  733/4.

4.  ر.ك: مائده/15؛ يوسف/1؛ شعراء/2؛ قصص/2، زخرف/2؛ دخان/2؛ بروج/21ـ 22؛ واقعه/77ـ 79.
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مي كردند، خداوند به پيامبرش مي فرمايد: «به آنان بگو: كافى است كه خداوند و كسى كه 
علم كتاب نزد اوست، ميان من و شما گواه باشند».1 

در اين آيه كريمه «علم الكتاب» با شهادت بر نبوت پيامبر خدا  گره خورده است. اگر چه 
در تفسير اين آيه نيز احتماالتي مطرح شده است؛2 اما به نظر مي رسد، تفسير صحيح همان 
ــيري است كه در آيه پيشين بيان شد؛ يعني مراد از «الكتاب» گويا لوح محفوظ، قرآن  تفس
كريم و كتاب هاي پيامبران گذشته باشد؛ زيرا چنان كه گفته شد، قرآن و كتاب مبين (لوح 
محفوظ) قابل تطبيق بر هم هستند. معارف كتاب هاي پيامبران الهي نيز به عنوان بخشي از 
حقايق عالم، در علم الكتاب ريشه دارند. بنابراين كسي كه از تمام حقايق قرآن آگاه است، به 
علم الكتاب نيز دسترسي دارد. البته تأكيد مي شود كه علم الكتاب تنها علم به ظواهر قرآن و 
كتاب هاي آسماني نيست؛ بلكه كسي كه علم الكتاب نزد او است، به باطن و معارف عميق 
ــيار باال دارد، شاهدي بر درستي  الهي آنها نيز آگاهي كامل دارد. چنين فردي كه مقامي بس

نبوت پيامبر اكرم است.
ــداري به كفار و اتمام حجت بر آنان است كه  ــهادت ها در واقع تذكر و هش بيان اين گونه ش
ــاس امور دنيوي و ظاهري مي توانند معجزات و  ــند كه اگر چه در اين دنيا، بر اس متوجه باش
ــاني كه بر حقايق  ــن پيامبري آن حضرت را نپذيرند؛ اما بدانند كه خداوند و كس داليل روش
ــان بوده و در قيامت عليه آنان شهادت خواهند داد.  ــتي نبوت ايش جهان، آگاهند، گواه راس
بنابراين، اين گونه شهادت ها، در واقع هشداري به كفار و تأييدي براي پيامبر است تا از 

انكارهاي آنان، ملول نشده و با دلي آرام به رسالت خود ادامه دهند. 
اين آيه خطاب به پيامبر اكرم است. بنابراين صاحب علم الكتاب را بايد در ميان مسلمانان 
جستجو كرد. چه كس يا كساني به تمام حقايق ظاهر و باطن قرآن و لوح محفوظ دسترسي 

دارند؟ 
ــنت نمي توان چنين فردي را يافت. البته آنان اين تفسير را براي  ــوايان اهل س در ميان پيش
آيه كريمه نمي پذيرند و عموماً آن را بر علماي اهل كتاب تطبيق مي كنند؛ اما چنين معنايي 

1.  رعد/43.
2.  طباطبايى، الميزان،  385/11؛ طبرسى، مجمع  البيان،  462/6؛ قرشى، تفسير أحسن الحديث،  259/5.
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درست نيست؛ زيرا اين سوره و آيه مكي است و در مكه هيچ يك از علماي اهل كتاب به 
ــوت پيامبر خدا  گواهي بدهند. عالوه بر  ــتي نب آن حضرت ايمان نياورده بودند تا بر درس
آن، علماي اهل كتاب، احاطه كامل بر ظاهر و باطن كتاب هاي آسماني ندارند؛ بلكه حداكثر 
مي توان آنان را داراي علمي به كتاب دانست: «علم من الكتاب»؛ در حالي كه اطالق علم 

الكتاب، تمام علوم كتاب مورد نظر را مي  رساند. 
ــت. در  ــت كه روايات امامان اهل بيت نيز مؤيد آن اس ــن تبيين صحيح همان اس بنابراي
روايات تفسيري متعددي اميرالمؤمنين، امام علي به عنوان كسي كه داراي علم الكتاب 
بوده و شاهد راستي نبوت ايشان است، معرفي شده است.1 چنان كه در روايات تفسيري ذيل 
آيه كريمه أ َفَمْن كاَن َعلي  بَيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َو َيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنه2 نيز از آن حضرت به عنوان 
شاهد بر رسالت پيامبر اكرم ياد شده است.3 در منابع شيعه و اهل سنت، نيز آن حضرت 

به عنوان اعلم اصحاب به قرآن كريم و آگاه به ظاهر و باطن قرآن، معرفي شده است.4 
البته اين عنوان منحصر به ايشان نيست؛ بلكه اميرالمؤمنين، افضل صاحبان علم الكتاب 
در ميان امامان معصوم  است و ساير ائمه نيز مصاديق ديگري از صاحبان علم الكتاب 

مي باشند. در روايات امامان اهل بيت  اين مطلب به صراحت بيان شده است.5 
اشاره شد آيات قرآن بيان مي كنند كه هيچ امري نيست، مگر آن كه در كتاب مبين يا همان 
ــي كه علم الكتاب نزد اوست، به تمام حقايق پيدا و پنهان  ــد. بنابراين كس لوح محفوظ باش
جهان آگاه است. البته در برخي روايات برخي علوم مختص خداوند متعال معرفي شده است.6 
غير از اين گونه موارد خاص، كه با داليلي از قلمرو اين علم خارج مي شوند، تمام معارف و 

1.  ابن بابويه، امالى، 564؛ صفار قمى، بصائر الدرجات، 212ـ216؛ حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، 400/1ـ 405.
2.  هود/17.

ــى، امالى، 371 و 561؛ مفيد، امالى، 145؛ صفار قمى، همان، 132؛ عياشى، تفسير،  3.  كلينى، كافى، 90/1؛ طوس
 143/2؛ بحرانى، برهان،  90/3 .

4.  كلينى، كافى، 228/1؛ صفار قمى، همان، 193ـ194؛ طبرسى، مجمع  البيان،  462/6؛ شوشترى، احقاق الحق و 
ازهاق الباطل،  423/17؛  ميرحامد حسين، عبقات االنوار، 89/20؛ حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، 

137/3؛ ابن عبدالبر، جامع بيان العلم و فضله، 464/1؛ ازرقى، اخبار مكه، 50/1.
5.  كلينى، همان، 229؛ هم چنين ر.ك: همان، 257؛ صفار قمى، همان، ص212ـ216.

6.  كلينى، كافى، 256/1؛ هم چنين ر.ك: همان، 147؛ صفار قمى، همان، 109.
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اسرار هستي در قلمرو علم الكتاب جاي مي گيرد. البته مسأله ماهيت و چگونگي اين دانش و 
ارتباط آن با معارف وحياني نكته اي مهم است كه در بحث از ويژگي هاي علوم ويژه بندگان 

برگزيده خداوند قابل طرح است. 
3ـ 2ـ علم به باطن افراد

در قرآن كريم، افزون بر خداوند متعال و پيامبر اكرم برخي از مؤمنان نيز شاهد بر اعمال 
انسان ها معرفي شده اند. 

ــتاده او و مؤمنان اعمال شما را مى بينند و  «بگو: عمل كنيد! خداوند و فرس
ــكار، بازگردانده مى شويد و شما را به  ــوى داناى نهان و آش به زودى، به س

آنچه عمل مى كرديد، خبر مى دهد».1
در اين آيه كريمه از اين حقيقت خبر داده شده است كه خداوند، پيامبرش و مؤمنان اعمال مردم 
را مشاهده مي كنند. يكي از نكات مهم در اين مورد اين است كه آيا اين مشاهده در آخرت رخ 
مي دهد، يعني اعمال مردم به آنان عرضه مي شود و آنان از كارهاي انسان ها با خبر مي شوند يا 

آن كه اين مشاهده مربوط به دنيا است و آنان در دنيا نيز از كردار ديگران با خبرند؟ 
ــته اند؛2 اما به نظر مي رسد تفسير  ــاهده را مربوط به آخرت دانس ــران اين مش برخي از مفس
ــت كه اين مشاهده مربوط به دنيا است؛3 در آيه كريمه ابتدا از علم خداوند و  صحيح آن اس
ــده و در ادامه آمده است كه سپس به جهان  پيامبرش و مؤمنان از اعمال مردم خبر داده ش
آخرت منتقل مي شوند و خداوند آنان را از حقيقت كارهايشان آگاه مي سازد. با توجه به اين 
ــمت اول نمي تواند مربوط به آخرت باشد؛ زيرا اگر بخش اول را در  بخش از آيه كريمه، قس
ــان به اعمال مردم در آخرت بدانيم، بخش دوم كه از  ــورد علم خداوند و پيامبرش و مؤمن م
علم خداوند در قيامت خبر مي دهد، تكراري بي فايده و ناشايسته خواهد بود.4 بنابراين بخش 

1.  توبه/105.
2.  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  183/4؛ زحيلى، تفسير الوسيط،  914/1.

3.  طباطبايى، الميزان،  379/9؛ طبرسى، مجمع البيان،  103/5؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  125/8؛ قرشى، تفسير 
أحسن الحديث،  305/4؛ طبرى، جامع البيان  16/11؛ حقى بروسوى، روح البيان، 502/3؛ شوكانى، فتح القدير، 

.455/2
4.  ر.ك: رازى، مفاتيح الغيب،  143/16.
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اول آيه از علم خداوند و پيامبر و مؤمنان درباره اعمال برخي افراد در دنيا و بخش دوم از خبر 
دادن خداوند به افراد درباره اعمالشان سخن مي گويد. 

البته بايد به اين پرسش پاسخ داد كه اگر اين علم، شامل دنيا مي شود، چرا خداوند نفرمود، 
كه خدا و رسولش و مؤمنان، اكنون اعمال شما را مي بينند، بلكه از حرف «س» كه عالمت 
آينده در زبان عربي است، استفاده كرده و فرمود: َسَيَري اهللاُ َعَمَلُكْم ... يعني اعمال شما 
ــخ اين پرسش گفته شده است كه روشن است علم خداوند به آخرت  را خواهند ديد. در پاس
ــت؛ بنابراين داخل  ــان اس اختصاص ندارد و او در همين دنيا و در هر لحظه ناظر اعمال انس
شدن «س» بر فعل ديدن كه به خدا و رسولش و مؤمنان نسبت داده شده است،  نمي تواند 
ــت كه از آن جا كه ديدن بعد از تحقق  ــد؛  بلكه حكمت آن اين اس عالمت تأخير زماني باش
عمل رخ مي دهد،  حرف «س» بر سر كلمه «يري» قرار گرفته است تا نشان دهد كه هر آن 
چه كه انسان ها انجام مي دهند، پس از انجام آن ديده خواهد شد.1 عالوه بر آن، دقت شود 
ــخن گفته شده است نه علم. علم به چيزي قبل از  ــاهده (رؤيت) س كه در آيه كريمه از مش
تحقق آن نيز ممكن است؛ اما مشاهده، بعد از تحقق شيء معنا دارد. بنابراين اين تأّخر رتبي 
است؛ بدين معنا كه به لحاظ عقلي و منطقي ابتدا بايد عمل انجام شود، تا مشاهده واقع شود. 
هر چند كه در واقع، فعل و مشاهده همزمان باشند. اين معنا با توجه به علم خداوند در هر 

لحظه به اعمال انسان ها نيز موجه است.
ــت كه مقصود از مؤمنان در آيه كريمه چه كساني هستند؟ آيا همه  نكته مهم ديگر اين اس
ــت، يا عده اي خاص؟ اين بحث مبتني بر اين نكته ادبي است كه «ال» در  مؤمنان مراد اس
ــتغراق و جمع است كه همه مؤمنان را شامل مى شود و يا عالمت  «المؤمنون» عالمت اس
ــاره مي كند؟ مطمئناً مراد از مؤمنان در اين آيه كريمه ،  ــت؛ يعني به افراد خاصي اش عهد اس
ــيم كه از كردار هاي  ــا بالوجدان تعدادي از مؤمنان را مي شناس ــت؛ زيرا م همه مؤمنان نيس
ديگران اطالع ندارند. چنين علمي در مورد بسياري از مؤمنان عادي ادعا و گزارش هم نشده 

است. بنابراين مقصود از آيه نمي تواند همه مؤمنان باشد. 

ــى، مجمع البيان، 103/5؛ قرشى، تفسير أحســن الحديث،  305/4؛ مكارم شيرازى، تفسير نمونه،  1.  ر.ك: طبرس
.129/8 
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در نتيجه مقصود از مؤمنان در اين آيه گروهي خاص از آنان است. در خود قرآن اين گروه 
مشخص نشده اند؛ اما در روايات اين عده بر امامان اهل بيت تطبيق شده اند.1 صرف نظر 
از اين تفسير، از آيه شريفه حداقل اين نكته قابل استفاده است كه برخي از مؤمنان از علومي 

ويژه و الهي برخوردارند و خداوند اعمال ديگران را در دنيا به آنان نشان مي دهد. 
توجه شود كه غرابت اين گونه علوم، موجب آن نشود كه مقام برگزيدگان خداوند انكار شود. 
چنان كه ديديم آيه ياد شده با تأمل و بررسي نه چندان پيچيده بر اين مطلب داللت دارد. 
بنابراين بايد ذهن ها را متناسب با قرآن تصحيح كرد نه آن كه انديشه هاي خود را بر قرآن 

تحميل كنيم. 
4ـ 2ـ علم به حوادث گذشته و آينده 

داستان حضرت مريم، مادر موسي و ساره، همسر حضرت ابراهيم است كه هر سه 
از زنان بزرگوار تاريخ هستند، نمونه هاي روشني است كه نشان مي دهد، خداوند به برخي از غير 
پيامبران نيز از امور پنهان آينده خبر داده بود. خداوندي كه آگاه به غيب است، در صورتي كه 

نياز باشد، به ديگر برگزيدگان خود نيز همانند پيامبران از حقايق پنهان، خبر مي دهد. 
در قرآن كريم آمده است: 

ــير ده و هنگامى كه بر  ــى وحى [الهام] كرديم كه او را ش ــه مادر موس «و ب
ــيدى، پس وى را در دريا بيفكن و نترس و اندوهگين مباش،  [جان] او ترس
[چرا] كه ما او را به سوى تو بازمى گردانيم، و وى را از فرستادگان [خود] قرار 

مى دهيم».2 
ــت موسي به دامن مادرش و نبوت آن حضرت، اخباري شگرف است كه به   خبر از بازگش

مادرش الهام شد. 
همچنين قرآن كريم در آياتي از سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم و بشارت دادن 

او به حضرت عيسي سخن گفته است: 
ــتگان گفتند: «اى مريم، خداوند تو را به  «[ياد كن ] هنگامى [را] كه فرش

ــى، برهان،  839/2؛   ــير،  304/1؛ بحران ــى، 219/1؛ صفار، بصائرالدرجات، 424؛ قمى، تفس ــى، كاف 1.  كلين
عروسى، نور الثقلين،  262/2.

2.  قصص/7؛ هم چنين ر.ك: طه/38.
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كلمه اى از جانب خود، كه نامش مسيح، عيسى بن مريم است مژده مى دهد، 
در حالى كه [او] در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است».1 

ــر حضرت  ــاره، همس ــتگان با حضرت س نمونه ديگر خبر دادن از آينده، گفت و گوي فرش
ابراهيم است كه فرشتگان به او و حضرت ابراهيم بشارت فرزند دار شدن دادند: 

ــحالى] خنديد و وى را به اسحاق مژده  ــتاده بود، و [از خوش «و زن او ايس
داديم، و [نيز] بعد از اسحاق به يعقوب [مژده داديم.] [همسر ابراهيم] گفت: 
ــت  ــوهرم پيرمرد اس «اى واى بر من! آيا در حالى كه من پيرزنم، و اين ش
ــگفت آور است! [فرشتگان] گفتند: «آيا  فرزند مي آورم؟! قطعاً اين چيزى ش
از كار خدا تعجب مى كنى؟! رحمت خدا و بركاتش بر شما خاندان [رسالت] 

باد، [چرا] كه او ستوده [و] بزرگوارست».2
نمونه هاي ياد شده، برخي از نمونه هاي علم به آينده است كه در موارد خاص، خداوند متعال 
به طور ويژه به برخي از غير پيامبران عطا كرده است. روشن است كه در اين مسأله فرقي 
ــت. بنابراين مي توان گفت خداوند متعال اگر صالح بداند  ــته يا آينده نيس بين خبر از گذش

برگزيدگان خود از غير پيامبران را نيز از علوم گذشته يا آينده آگاه مي سازد. 
5ـ 2ـ علم به صنايع و امور طبيعي 

ــوم و توانايي هاي ويژه برخي از برگزيدگانش از غير پيامبران نيز در قرآن  ــد درباره عل خداون
سخن گفته است كه حضرت طالوت و حضرت ذوالقرنين از اين افرادند. قرآن كريم درباره 

طالوت آورده است:
ــِم؛3  ــَطًة ِفي الِْعْلِم َو الِْجْس ــاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه بَْس ــاَل ِإنَّ اهللاَ اْصَطف َق
[پيامبرشان ] گفت: براستى كه خدا او را بر شما برگزيده، و وسعتى در دانش 

و (نيروى) بدنش افزود.
ــت؛ بلكه از سوي  ــت كه حضرت طالوت پيامبر نبوده اس از ابتداي آيه به خوبي پيدا اس

1.  آل عمران/45.
2.  هود:71 ـ73؛ هم چنين ر.ك: ذاريات/29ـ30.

3.  بقره/247.
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پيامبر وقت بني اسرائيل به فرمانروايي معين شده است.1 تعبير ِإنَّ اهللاَ اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو 
زاَدُه بَْسَطًة ِفي الِْعْلِم َو الِْجْسِم به روشني از شايستگي ويژه جسمي و علمي ايشان خبر 
مي دهد. تناسب جايگاه ايشان، اقتضا مي كند كه اين دانش مربوط به جنگيدن با دشمنان و 
فرمانروايي باشد.2 در اين مورد نيز عطاي اين دانش به خداوند منسوب شده است كه نشان 

مي دهد اين دانش، دانشي ويژه بوده كه خداوند به ايشان عطا كرده بود. 
ــخن مي گويد. بنابر تصريح روايات او پيامبر  ــوره كهف از جناب ذو القرنين س خداوند در س
ــت.3 خداوند به او علوم و توانايي هاي  ــوده، بلكه يكي از بندگان برگزيده خداوند بوده اس نب
ــاص و فوق العاده براي تصرف در طبيعت و فرمانروايي عطا كرده بود. تعبير قرآن كريم  خ
نَّا لَُه فِى اْألَْرِض َو َءاَتْيَناُه ِمن كلُ ِّ شىَ ٍْء َسَبًبا؛4 ما در زمين  درباره او اين است كه إنَّا َمكَّ

به او امكاناتى داديم و از هر چيزى وسيله اى بدو بخشيديم.
اين آيه و آيات بعد از آن، به خوبي نشان مي  دهد كه خداوند علوم و توانايي هاي مختلفي را 
در اختيار او قرار داده بود. نمونه اي از كارهاي او ساخت سدي مستحكم و آهنين با رويه اي 
از مس بود. او قدرت و دانش انجام آن را از الطاف خداوند مي دانست و خبر داد كه اين سد 

تا قيامت برپا خواهد ماند.5 اين پايداري خود نشانه خارق العاده بودن دانش او است. 
ــده ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد كه خداوند متعال به غير پيامبران  نمونه هاي ياد ش
نيز در صورتي كه صالح بداند، علوم الهي و ويژه در قلمرو هاي مختلف دانش و حتي علوم 

طبيعي عطا مي كند. 

1.  در بيش تر تفاسير نام ايشان، «اشمويل» (شمويل) بيان شده است؛ اما در برخى تفاسير نيز از ايشان به نام «شمعون» 
ياد شده است (طبرسى، مجمع البيان،  610/2؛  عروسى، نور الثقلين،  245/1؛ طبرى، جامع البيان،  378/2؛ ابن 

ابى حاتم، تفسير القرآن العظيم،  462/2؛ ثعلبى، الكشف و البيان،  208/2.
2.  طباطبايى، الميزان، 2/: 287؛ رازى، مفاتيح الغيب،  504/6.

3.  ر.ك: قمى، تفسير،  41/2؛ عروسى، نور الثقلين،  294/3؛ بحرانى، برهان، 659/3؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى، 
 259/3؛ قمى مشهدى، كنز الدقائق،  144/8.

4.  كهف/84. 
5.  كهف/96ـ 98؛ براى مطالعه بيش تر ر.ك: طباطبايى، الميزان،  365/13؛ طبرسى، مجمع البيان،  764/6؛ صادقى، 

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن،  206/18؛ حسينى، تفسير اثنا عشرى،  120/8.
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نتيجه گيرى
ــا قلمرو علوم برگزيدگان خداوند در  ــن ترين آيات مرتبط ب پس از مرور بر مهم ترين و روش

قرآن، مي توان نتايج اين بحث را اين گونه بر شمرد:
1ـ خداوند متعال آفريننده تمام هستي و تدبير كننده آن است. بنابراين به تمام اسرار آن آگاه 
است و مي تواند از علوم ويژه خود به برگزيدگانش به هر اندازه كه صالح بداند، عطا كند.  

ــان مي دهد كه خداوند علوم ويژه اي را در حوزه هاي مختلف علوم  2ـ آيات قرآن كريم نش
ــته، امور پنهان از حواس، زبان حيوانات و جنيان، صنايع و  مانند دين، حوادث آينده يا گذش
ــماء و صفات الهي به  ــمان ها و زمين و اس امور طبيعي، تأويل رؤيا، باطن افراد، ملكوت آس

پيامبرانش آموخته است.
ــان مي دهد كه  ــواهد قرآني نش 3ـ دانش هاي الهي و ويژه اختصاص به پيامبران ندارد. ش
ــز در حوزه هاي مختلف علوم مانند  ــي كه صالح بداند به غير پيامبران ني ــد در صورت خداون
علوم ديني، باطن افراد، حوادث گذشته و آينده، صنايع و امور طبيعي و علوم ناشناخته ديگر، 
دانش هاي بسيار عطا مي كند. افرادي مانند جناب آصف بن برخيا، لقمان، طالوت، ذوالقرنين، 

مريم و مادر موسي از اين گونه افراد بودند. 
4ـ نمونه هاي ياد شده، اين نتيجه را به ذهن مي رساند كه قلمرو علوم برگزيدگان خداوند ـ 
پيامبران و غير پيامبرانـ  شامل تمام علومي مي شود كه براي بندگان خداوند ممكن است.1 

اين قلمرو بسيار وسيع بوده و استبعاد هاي عادي، نبايد موجب انكار آن شود. 
5ـ اگر به داليل معتبر، علومي ويژه براي امامان اهل بيت ثابت شود، داراي پشتوانه قرآني 

بوده و التزام به آن غلوآميز نيست. 

ــتند كه جز خداوند از آن ها اطالع  ــتأثر و پنهان هس ــماى الهى، مس 1.  مطابق برخى از روايات، بعضى از اس
ندارد (ر.ك: كلينى، كافى، 165/2 و 254/4). 

     گويا اين اسما به مراتبى از علوم اشاره دارند كه مقتضاى مقام الوهيت خداوند بوده و بندگان هرگز توان 
راه يافتن به آن مقام را ندارند. 
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 The Scope of the Knowledge granted 
to Those who Have Been Chosen by 
God in the Holy Quran 

Seyyed ‘Ali Hasehmi

Based on a descriptiveـanalytical methodology and through an 
interpretive approach, the present article studies the scope of the 
knowledge granted to those chosen by God in the Holy Quran. 
The importance of the present study lies in the fact that it may be 
taken as a basis for Shi’i beliefs concerning Imams’ knowledge. 
The present study comes to the conclusion that in the scopes 
of various sciences such as natural sciences, events happened 
in the past and which will happen in the future, the kingdom of 
heavens and the earth, things hidden to the external senses …, 
God has granted special knowledge to His Prophets properly. The 
second part of the study shows that such special sciences are 
not exclusive to the prophets and others such as Luqman, Talut, 
Dhu’al Qarnayn, Maryam had enjoyed such sciences as God 
willed. Thus belief in immensity of the scope of knowledge granted 
to those who have been chosen by God is not an exaggeration. 
And if such knowledge is proved, based on authentic arguments, 
for Imams of the Household (pbut), it may be accepted and is 
supported by the Holy Quran.

Keywords: special knowledge, prophets’ knowledge, Imams’ 
knowledge, knowledge in the Holy Quran, the scope of the 
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