نیاز انسان به ختصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن
حسن رمضانی

*

چکیده
ه
مکرم اسالم نازل شده وآن حضرت
قرآن کالم لال و یگانه معجزۀ جاوید است که بر قلب مطهر نبی ل
این هدیه الهی را با هدف رسانیدن بشر به مقصد اصلی ،یعنی لقاء هلال تقدیم کرده است .چگونگی
فهم و تفسیر این کتاب مقدس و نیز میزان فهم انسانها از این کتاب الهی ،همواره برای قرآنپژوهان
دغدغهای جدی بوده است .یکی از این مسائل ،بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تخصصهای علمی
و معرفتی در فهم عمیق و کامل قرآن کریم است .مسئله این مقاله آن است که آیا برای فهم کامل قرآن
ـ خصوصا الیه های باطنی و عمیق آن ـ به تخصصهای علمی و معرفتی نیاز هست یا نه؟ ادعای
مقاله آن است که فهم و تفسیر این کتاب مقدس در سطوح مختلفی امکانپذیر است و انسانها متناسب
با مراتب علمی و عرفانی مختلفی که دارند ،در فهم معارف قرآن نیز مختلفاند .از سوی دیگر ،بسیاری
از مفاهیم و آیات قرآنی تنها با تفسیرهای ظاهری تبیینپذیر نیست بلکه میبایست با بهرهگیری از
تخصصهای علمی و شهودهای باطنی به فهم عمیقتری از آنها دست یازید .در آیات قرآنی به چهار
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ » اشاره شده
مرتبۀ « ُه ًدى لِّلنَّاس»َ « ،ما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »ُ « ،ه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
ین» و « َّال َ
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است که با چهار مرتبۀ فهم قرآن در روایات پیشوایان معصوم ،:یعنی مرتبه ظهر ،مرتبه بطن ،مرتبه
حد و مرتبه مطل لع قابل تطبیق است؛ نیز در برخی روایتها چهار وجه «عبارات»« ،اشارات»« ،لطائف»
ل
و «حقایق» برای قرآن در نظر گرفته شده است که عبارت به ظاهر قرآن ،اشارت به باطن قرآن ،لطائف
حد قرآن و حقایق نیز به مطل لع قرآن تطبیق میکند .نتیجه اینکه با توجه به وجود مراتب چهارگانه
به ل
در فهم قرآن کریم ،برای فهم کامل مراتب این کتاب مقدس ،تجهیز به تخصصهای علمی و معرفتی
ضرورت دارد.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،مراتب فهم ،تفسیر ظاهری ،تفسیر باطنی ،تخصصهای علمی و معرفتی.
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مقدمه

قرآن سخن خدا و یگانه معجزۀ قولی و جاوید پیغمبر اسالم 6است که بر قلب
مکرم اسالم نازل شده وآن حضرت این هدیه الهی را با هدف هدایت جامعه
پاک نبی ل
بال» است
بشری و رسانیدن آنها به مقصد اصلی که همان «لقاء ه لال ،فناء فی ه لال و بقاء ه ل
تقدیم کرده است .این معجزه آسمانی« ،تبیانًا لِّکُ ِّل شَ ٍ
یء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة َوبُشْ َرى
ْ
لل ُْم ْسلمین» (نحل )۹۷ :است .قرآن بیانگر تمام حقایقی است که بشر در این سیر
تکاملی بدان نیاز دارد.
ظاهر بذاته و مظه ٌر
لغیره» نیز باشد .همان تعریفی که برای نور هست که نور را به « ٌ
لغیره» تعریف میکنند .حکیمان مسلمان چنین تعبیری را در تعریف اصل وجود نیز
موجود بذاته وموج ٌد لغیره» دانستهاند.
به کار بردهاند و وجود را «
ٌ
مولوی نیز در مثنوی معنوی میگوید:
معنی قرآن ز قـرآن پرس و بس

وز کسی کهآتش زدست اندر هوس

پیش قرآن گشت قربانی و پست

تا کـــه عین روح او قرآن شدست

روغنی کــــو شد فدای گل بهکل

خواه روغن بوی کُن خواهی تو گل

یعنی معنای قرآن را باید از دو مأخذ برگرفت :نخست از خود قرآن و سپس از
ال هوس در وجود او نیست که بیانی از عصمت است؛ زیرا انسان کامل
کسی که اص ً
معصوم :قرآن ناطق است و حکم قرآن را دارد؛ ازاینرو همانند خود قرآن میتواند
مبیلن قرآن باشد:
برخی بر اساس مطلب فوق که صحیح و متقن است بر این عقیدهاند به منظور
فهم صحیح و خالص معارف قرآن کریم و نیز دورماندن از تفسیر به رأی ـ که عقال
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بنابراین اگر قرآن کریم «تبیانًا لِّکُ ِّل شَ ٍ
یء» است ،باید این کتاب «بی ل ٌن لذاته» و «مبی ل ٌن
ْ
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امری مذموم است و شرعا نیز ممنوع میباشد ـ میبایست قرآن را بدون توجه به
تخصصهای علمی و عقلی و معرفتی مورد تدبر و فهم قرار داد و هیچ یک از
تخصص های یادشده را در فهم حقایق و معارف قرآن دخالت نداد .این نوشتار در
حقیقت به نقد و بررسی عقیده یادشده میپردازد و چرایی لزوم تخصصهای علمی
و معرفتی را در فهم قرآن به بحث میگذارد .در واقع مسئله مقاله آن است که آیا برای
فهم کامل و عمیق معارف قرآن به تخصصهای علمی و عقلی و معرفتی هم نیاز
هست یا نه؟
 .1سطوح معنایی در فهم قرآن

در قرآن کریم چهار سطح معنایی برای قرآن در نظر گرفته شده است که این چهار
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سطح در برابر چهار مرتبهای که در روایتهای پیشوایان معصوم :برای فهم قرآن
معرفی شده همخوانی دارد :الف) سطح معنایی « ُه ًدى لِّلنَّاس» (بقره)۱۹۷ :؛ ب) سطح
ْك ْاْلَ ْمثَا ُل ن َْضربُ َها للنَّاس َو َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ » (عنکبوت .)۰۵ :آیه
معنایی « َوتل َ
ك
نخست ،قرآن را هدایتگر همۀ مردم (ناس) میشمارد ،ولی آیه دیگر میفرمایدَ « :وتلْ َ
ْاْلَ ْمثَا ُل ن َْضربُ َها للنَّاس»؛ یعنی درست است که این امثال برای ناس هست و همگان
بهرهای از قرآن دارند ،اما « َو َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »؛ جز عالمان آن را فهم نمیکنند؛
ین» (بقره)۱ :؛ د) سطح معنایی
ج) سطح معنایی «ذَل َ
یب فیه ُه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
اب الَ َر َ
ك الْکتَ ُ
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ » (واقعه.)۵۷ :
« َّال َ

ْك ْاْلَ ْمثَا ُل ن َْضربُ َها
قرآن خود را « ُه ًدى لِّلنَّاس» معرفی میکند و نیز میفرمایدَ « :وتل َ

للنَّاس»؛ یعنی همان « ُه ًدى لِّلنَّاس» در اینجا در قالب «ن َْضربُ َها للنَّاس» آمده است؛ اما
در جایی دیگر میفرمایدَ « :و َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »؛ یعنی فهم عمیق و دقیق امثال

قرآنی را تنها عالمان میدانند ،نه همۀ مردم؛ ما آن امثال را برای مردم زدیم ،ولی تنها
ین» معرفی میشود؛
عالمان هستند که تعقل میکنند .در آیهای دیگر قرآن « ُه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
یعنی همان قرآنی که « ُه ًدى لِّلنَّاس» است و همان امثال قرآنی که « َو َما ی ْعقل َُها إ َّال
یم ُّس ُه إ َّال
ال َْعال ُمونَ »ُ « ،ه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
ین» است؛ همچنین درنهایت میفرماید این قرآن « َّال َ
ال ُْمطَ َّه ُرونَ » است .باید توجه داشت که این آموزۀ قرآنی ،اخبار است و نه انشاء؛ یعنی
قرآن نمیگوید که فقط مطهرون آن را مس کنند یا نکنند؛ بلکه نفی است؛ یعنی
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ »؛ یعنی قرآن را جز کسانی که مطهرند
خداوند خبر میدهد که « َّال َ
نتیجه اینکه قرآن در مرحلهای « ُه ًدى لِّلنَّاس» و در مرحلهای دیگر « َو َما ی ْعقل َُها إ َّال
یم ُّس ُه إ َّال
ال َْعال ُمونَ » است؛ نیز در مرحلهای « ُه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
ین» و در مرحلهای باالتر « َّال َ
ال ُْمطَ َّه ُرونَ » است .توضیح اینکه آیات یاد شده بر این معنا صراحت دارد و هرچند

ْك ْاْلَ ْمثَا ُل ن َْضربُ َها للنَّاس َو َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ » (عنکبوت ،)۰۵ :نه
صراحت آیۀ « َوتل َ

دربارۀ کل قرآن ،بلکه دربارۀ امثال قرآنی است ،ولی ما میتوانیم بر اساس توسعه در
ل قرآن بر گردانیم و بگوییم «ما یعقله لإال العالمون».
معنا و تعبیر ،آن را به ک ل
این چهار مرحله که از آیات قرآنی استفاده میشود ،با روایتهای پیشوایان
یق َو
معصوم :نیز همپوشانی دارد .امیرمؤمنان 7میفرماید« :إنل الْق ُْرآنَ ظَ اه ُر ُه َأن ٌ
یق» (نهج البالغه ،ص )۱۱؛ ظاهر قرآن زیبا و شکیل و باطن آن نیز بسیار
بَاطنُ ُه َعم ٌ
ژرف و عمیق است .این یک بیان کلی برای قرآن است؛ همچون نظام هستی که هم
شامل عالم غیب و هم عالم شهادت است؛ گرچه خود شهادت دارای طبقاتی هست
و عالم غیب هم طبقاتی دارد .همان طور که کل عالم هستی به دو قسم «مایُبصرون»
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و پاکاند و معصوماند ،مس نمیکنند.

9

(شهادت) و «ما الیُبصرون» (غیب) تقسیم میشود ،دربارۀ قرآن نیز از دو اصطالح
«ظاهر» و «باطن» بهره میبریم؛ همچنین از پیامبر اسالم 6نقل شده است که «إنل
حداً و مطل لعاً»؛ قرآن چهار مرتبه دارد :مرتبه ظهر (ظاهر) ،مرتبه
للقرآن ظهراً و بطناً و ل
حد و مرتبه مطل لع» (نک :شهید ثانی۱۰۵۷ ،ق ،ص۵۹۹؛ فیض
بطن (باطن) ،مرتبه ل
کاشانی ،چ۱۰۱۷ ،۱ق ،ج ،۱ص.)۵۵

1

از این روایت استفاده میشود که پایینترین مرتبه قرآن ،ظاهر قرآن است .مرتبۀ
حد قرآن است و الیۀ برترین و باالترین هم
برتر باطن قرآن است و سطح باالترش ل
مرتبۀ مطل لع قرآن استُ .مطل لَع 2آن مکانی است که اگر کسی بدانجا راه یابد ،به تمام
مراحل مادون اشراف پیدا میکند؛ باالترین قله و باالترین نقطه اوجی که اگر بر آنجا
برآییم ،به تمام مراحل مادون اشراف مییابیم.
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یاء َعلَی الْعبَ َارة
از امام صادق 7نیز روایت است که «إنَّ کتَ َ
اب ه لال َعلَی َأ ْربَ َعة َأشْ َ
ف ل ْْلَ ْولیاء
َو ْاْلشَ َارة َواللَّطَ ائف َوال َْحقَائق .فَالْعبَ َار ُة لل َْع َوا ِّم َو ْاْلشَ َار ُة لل َْخ َواص َواللَّطَ ائ ُ
َوال َْحقَائ ُق ل ْْلَنْبیاء»؛ قرآن بر چهار وجه است :عبارت و اشارت و لطائف و حدائق؛
عبارت همان ظاهر قرآن است ،اشارت به باطن قرآن تطبیق میکند ،لطائف مطابق با
حد قرآن است و حقائق نیز به مطل لع قرآن تطبیق میکند .این چهار مرتبه با چهار مرتبه
ل
قرآنی پیشگفته همپوشانی دارد .در ادامه امام صادق 7میفرماید« :فَالْعبَ َار ُة لل َْع َوا ِّم
ـــــــــــــــــــــــــــ

الطبری ،ج ۷ ،۱؛ نیز نک :غزالی؛ إحیاء علوم الدین ،ج « :۱۱۵ ،۹۹ :۱قال صل لی
 .1نک :طبری؛ تفسیر
ل
اشی،
ه لال علیه [وآله] وسل لم« :إنل للقرآن ظاهراً َوباطناً َو ل
حداً َومطل لعاً»؛ و نیز نک :عیاشی؛ تفسیر العی ل ل
ج  ،۱۱ ،۱ح ۷؛ و صفار؛ بصائر الدرجات ،ص ،۱۷۱ح « :۵عن الفضیل بن یسار ،قال :سألت أبا
ل
حد َولک ل
جعفر 7عن هذه الروایة :ما فی القرآن آیة لإال َولها ظهر َوبطنَ ،وما فیه حرف لإال َوله ل
حد مطل لع .»...
ل
 .2محل اطالعیافتن.

ف ل ْْلَ ْولیاء َوال َْحقَائ ُق ل ْْلَنْبیاء» (مجلسی۱۰۵۵ ،ق ،ج،۵۷
َو ْاْلشَ َار ُة لل َْخ َواص َواللَّطَ ائ ُ
ص۱۵۹؛ ج ،۹۷ص۱۵؛ ابن أبیجمهور۱۰۵۷ ،ق ،ج ،۰ص .)۱۵۷
مرتبۀ مناسب با « ُه ًدى للنلاس» همان ظاهر قرآن است؛ بنابراین سه تعبیر « ُه ًدى
للنلاس»« ،ظهر» و «عبارت» در راستای هم قرار میگیرند؛ نیز در این روایت از مرتبۀ
« َو َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ » که با بطن قرآن برابر میشود ،به «اشارت» تعبیر شده است؛
بنابراین سه تعبیر « َو َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »« ،بطن» و «اشارت» نیز در یک راستا هستند؛
حد» معنا میشود و در روایت مزبور از
ین» در راستای « ل
همچنین مرتبۀ « ُه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ » است که
یک راستا قرار میگیرند .عالیترین مرتبه نیز همان « َّال َ
با مرتبه «مطل لع» در یک راستاست و در روایت پیشگفته از این مرتبه به «حقایق» تعبیر
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ »« ،مطل لع» و « َحقَائ ُق» بر هم منطبقاند.
شده است :پس سه تعبیر « َّال َ
پس روشن شد که چهار مرتبۀ اشارهشده در روایت پیشگفته ،یعنی عبارت،
حد» و «مطل لع» و همان چهار مرتبۀ
اشارت ،لطائف و حقایق ،همان «ظهر»« ،بطن» « ،ل
یم ُّس ُه إ َّال
قرآنی « ُه ًدى لِّلنَّاس»َ « ،ما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »ُ « ،ه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
ین» و « َّال َ
ال بر
ال ُْمطَ َّه ُرونَ » است .در این سه ردۀ بیانی ،چهار مرحله معرفی شده است که کام ً
هم منطبقاند و با هم همپوشانی دارند.
جالل الدین مولوی نیز در مثنوی معنوی به همین چهار مرتبه اشاره کرده است.
مولوی دربارۀ مراحل چهارگانۀ پیشگفته میگوید:
تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو آدم را نبیند جز که طین

نباید قرآن را در عبارت و ظاهر آن خالصه کرد .ابلیس وقتی آدم را که بدن او
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حد» و «لطائف» در
ین» « ،ل
آن به «لطائف» تعبیر شده است؛ پس سه تعبیر « ُه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
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از خاک آفریده شده بود دید ،گفتَ « :أن َا َخ یر ِّم ن ْ ُه َخ لَقْتَنی م ن نَّارٍ َو َخل َقْت َ ُه م ن ط ٍ
ین »
ٌ
(ص»)۵۱ :؛ دیو ،همان ابلیس است که به آدم این گونه نظر داشت و دارد؛ بنا بر
این همان طور که آدم را نباید در خاک خالصه کرد ،قرآن را نیز نباید در ظاهر آن
خالصه کرد:
ظاهـــر قرآن چو شخص آدمیاست

که نقوشش ظاهر و جانش خفیاست

عم و خـــال او
مرد را صــــد سال ّ

یک ســــر مـــویی نبیند حــــال او

حرف قرآن را بدان که ظاهریاست

زیر ظاهــر باطنی بس قاهــری است

زیر آن باطـــن یکی بطـــن ســوم

که در او گـردد خردهـــا جمله گـــم

ُبی 1خود کس ندید
بطن چهارم از ن ّ

جــــز خــــــدای بینظیـــر بـیندید
(مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر سوم)
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 .2لزوم تجهیز در فهم قرآن

حد یا مطل لع آن و همچنین برای فهم
برای فهم ظاهر و باطن قرآن کریم و نیز مرتبۀ ل
عبارات و اشارات قرآن و نیز فهم لطائف و حقایق قرآن باید به مهارتها و دانشهای
الزم مجهز بود و این لزوم تجهیز در فهم قرآن ،درحقیقت نیاز ما انسانهاست؛ نه نیاز
قرآن .همان طور که ما برای فهم عبارات و اشارات قرآن باید مهارتهایی را ـ از قبیل
آشنایی با زبان عربی ،علوم صرف و نحو و معانی و یدیع ـ در خود فراهم کنیم ،برای
فهم لطایف و حقایق قرآن نیز باید شرایطی را که با مرتبۀ لطایف و حقایق قرآن مربوط
است در خود فراهم آوریم تا به فهم مرتبه عالی و عالیترین مرتبه معارف قرآن که
لطایف و حقایق قرآن است برسیم ،و این نیازمندی ،نیاز ما انسانها را نشان میدهد
ـــــــــــــــــــــــــــ
ُبی یعنی قرآن .اصطالحی که در مثنوی برای قرآن به کار رفته است.
 .1ن ل

معداتی الزم داریم ،این را نباید نیاز
و هرگز نیاز قرآن نیست .اگر ما برای فهم قرآن ل
قرآن دانست .اگر لوازمی به عنوان امر ضروری برای فهم قرآن معرفی میشود ،نباید
نتیجه گرفت که قرآن دیگر «تبیانًا لِّکُ ِّل شَ ٍ
یء» نیست .چنین فهمی از عبارت مزبور
ْ
نادرست است و در واقع بیتوجهی به معنای مراد است.
از باب مثال فرض کنید هواپیمایی با بهترین امکانات و تجهیزات ساخته شده
است که در هر شرایط جوی و در هر ارتفاعی میتواند با حالتهای مختلف و با
قدرت تمام به پرواز درآید و یا بر باند بنشیند .حال اگر چنین هواپیمایی در اختیار ما
مجهز بهره بگیریم؟ هرگز !.بلکه باید تخصص الزم را داشته باشیم تا بتوانیم از این
هواپیما و همۀ تجهیزات و امکانات آن بهره گیریم .در چنین فرضی اگر ما دورههایی
را بگذرانیم تا برای استفاده از چنین هواپیمایی مهیا شویم ،این در واقع نیاز ما برای
بهرهمندی کامل از امکانات آن است و هرگز نقص و نیاز هواپیما نخواهد بود.
قرآن کریم نیز مالک پرواز معنوی ما انسانها در فضای عالم معنا و حقایق ست.
قرآن جوابگوی همۀ نیازهای بشری در همۀ سطوح جهت رسیدن به سعادت انسانی
است و او هیچ کاستی و نقصی ندارد؛ منتهی مظلب آن که وقتی ما انسانها میخواهیم
از آن بهرهگیریم ،بسته به اینکه از چه مرتبهای از آن میخواهیم بهرهمند شویم ،باید
مجهز کنیم .اگر میخواهیم در حد عبارات و ظاهر از
خود را متناسب با همان مرتبه ل
قرآن استفاده کنیم ،باید شرایط آن را فراهم کنیم؛ در حد اشارات یا در حد لطائف و
یا حقایق نیز همینگونه است و باید شرایط بهرهمندی از قرآن در آن مرتبه خاص را
فراهم کنیم.
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قرار گیرد ،آیا با هر شرایطی و در هر وضعیت مهارتی ،میتوانیم از این هواپیمای
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برای فهم عبارات و ظاهر قرآن حداقل چیزهایی که الزم داریم آشنایی به زبان
عربی و داشتن «سمع» است؛ باید گوش داشته باشیم تا بشنویم؛ همچنین برای قرائت
ل
ال َأ ْخ َر َجکُم ِّمن بُطُ ون ُأ َّم َهاتکُ ْم الَ تَ ْعل َُمونَ شَ یئًا َو َج َع َ
قرآن باید «بصر» داشته باشیمَ « :و ه ل ُ
َ
ص َار َواْلَفْئ َد َة ل ََعلَّکُ ْم تَشْ ک ُُرونَ » (نحل .)۵۹ :خداوند میفرماید برای
لَک ُُم ال َّْس ْم َع َواْلبْ َ
اینکه حقایق را بفهمید و عالم شوید ،به شما سمع ،بصر و فؤاد دادیم .این فرایند
مجهزشدن انسان برای فهم حقایق است که از شنیدن و دیدن شروع میشود و سپس
ل
به فهم عمیق فؤاد میرسد؛ بنابراین انسان باید حد اقل آشنایی با زبان عربی ،سمع،
بصر ،فؤاد ،عقل و بصیرت داشته باشد تا بتواند از حتی همین ظاهر قرآن بهره بگیرد
و بیگمان این نیاز ماست نه نیاز قرآن .و همین گونه است شرط بهره وری از اشارات
و لطایف و حقایق قرآن که میبایست شرایط مربوطه را فراهم آورد تا بتوان از این
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مراتب قرآن هم بهره برد و نیز بی شک این نیاز ماست نه نیاز قرآن!
 .3شرایط فهم اشارات قرآن

برای فهم اشارات قرآن چه باید کرد؟ قرآن میفرمایدَ « :و َما ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ ».
بهیقین اگر تخصصهایی را داشته باشیم و با آن تخصصها به فهم قرآن بپردازیم،
الیههای عمیقتر قرآن را با تخصصهای الزم بهتر خواهیم فهمید؛ برای نمونه

استفادههای تخصصی دکتر سیدرضا پاکنژاد از آیات و روایات در کتاب اولین
دانشگاه و آخرین پیامبر بسیار قابل استفاده است .اگر ایشان تخصص پزشکی
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نسانُ إلَی
نداشت ،بعید میبود برداشتهای دقیق و لطیفی را از آیاتی مانند « َفلْینظُ ر ْاْل َ
طَ َعامه» (عبس )۱۰ :داشته باشد؛ چون اگر چنان امکانی بود ،دیگران هم میتوانستند
چنان برداشتهایی داشته باشند .ایشان فایدههای نگریستن به غذا به هنگام صرف

غذا ،خوردن عسل یا نوشیدن شیر ،بهداشت در تغذیه و نسل و ...را خیلی عالمانه و
دقیق از آیات قرآن بهره گرفته است .اینگونه فهمها از قرآن مصداق « َو َما ی ْعقل َُها إ َّال
ال َْعال ُمونَ » است.
همچنین در زمینۀ عرفان میتوان به دو آیه اشاره کرد که تنها با تخصص عرفانی
قابل تبیین است .مصداق نخست آیۀ «ذَل َ َ
ال ُه َو ال َْح ُّق» (لقمان )۵۵ :است .معنای
ك بأنَّ ه ل َ
ظاهری آیه همان است که گفتهاند معبود حقیقی خداوند است و دیگر معبودها باطل
و دروغیناند .این معنای ظاهری از قرآن را هر فرد آشنا با ادبیات عرب میفهمد؛ ولی
انداخته است و «افاده حصر» میکند؛ زیرا فاصلهانداختن میان اسم «إنل » و خبر «إنل »
افادۀ حصر مبتدا در خبر میکند؛ یعنی خدا جز حق نیست .اگر حصر را در نظر
نگیریم ،میگوییم خدا حق است .اگر حصر را مالحظه کنیم و آن را حصر مبتدا در
خبر ندانیم و بلکه بگوییم حصر خبر در مبتداست ،بدین معنا خواهد بود که تنها
معبود حق ،خداست و دیگر معبودها حق نیستند؛ اما اگر حصر را حصر مبتدا در خبر
بدانیم ،بدین معنا خواهد بود که خدا چیزی جز حق نیست .حق یعنی خدا و خدا
یعنی حق؛ حق یعنی اوالً هست و پوچ نیست؛ ثانیاً این امری که هست ،مستقل است
و ثالثاً دائم است؛ چیزی که هست و مستقل و دائم است ،حق است .با این تعریف،
حق بر «وجود» تطبیق میکند و هرچه که هست ،به برکت وجود است که هست.
وجود است که ثابت ،مستقل ،الیتغیر و دائم است و هیچگاه متزلزل نمیشود؛ پس
خدا یعنی وجود.
بنابراین ما با تخصص الزم از دل آیه ،این برداشت دقیق فلسفی و عرفانی را کردیم
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و اگر تخصص مربوط نباشد ،چنین فهمی از قرآن امکانپذیر نیست .این فهم از قرآن
را مردم عوام متوجه نمیشوند .آنها همان معنای ظاهری را میفهمند که بتها
باطلاند و خدا حق و معبود حق است .نهایت اینکه اگر حصر را هم در نظر بگیرند،
خدا را تنها معبود حق میدانند .حصر خبر را در مبتدا میگیرند ،نه حصر مبتدا را در
خبر .اما اینکه ما حصر مبتدا را در خبر معنا کنیم و خداوند را در حق خالصه کنیم،
از دل این حصر ،صرف وجود بودن خدا در میآید و این همان چیزی است که ما در
فضای عرفان اسالمی داریم؛ یعنی با داشتن چنان بنمایههای عرفانی ،چنین بهرههایی
را از قرآن میبریم.
در اینجا چه بسا اشکال شود که در فهمهای غیرظاهری الزم میآید که از ظاهر
قرآن انصراف بدهیم؛ درحالیکه به انصراف از ظاهر نیازی نیست و ما با حفظ ظاهر
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میتوانیم معنای جدیدی از آیه را دریابیم؛ هیچ نیازی به انصراف از ظاهر آیات نیست.
ظاهر در جای خود محفوظ است؛ ولی میدانیم که مراد خدا سطوح مختلف دارد و
قرآن را نمیشود در ظاهر آن خالصه کرد.
یا چه بسا افرادی بگویند الزمه سخن شما این است که در زمان های سابق که از
این تخصص ها خبری نبود نمیبایست مردم از معارف قرآن بهرهای داشته باشند؛ در
صورتی که این صحیح به نظر نمیرسد .در پاسخ به این سخن هم باید گفت :لزوما
الزمه سخن یاد شده این نیست که مردم در آن زمان ها از معارف قرآن هیچ بهرهای
نداشته باشند ؛ بلکه الزمه سخن مزبور این است که مردم در آن زمان ها در حد فهم
و علم و عقل و تخصص خود از قرآن بهره مند بودند و نه بیشتر ؛ بعد ها هم هر چه
عقل بشر و تخصص های او بیشتر شد و تکامل یافت مستعد شد تا از معارف قرآن

بهره های عمیق تری داشته باشد و از این به بعد هم قضیه از همین قرار است .لذا
مرحوم عالمه طباطبایی معتقد بود هر بیست سال به بیست سال میبایست بر قران
تفسیر تازهای نوشت چون معارف بشری انسانها رو به تکامل است و هر چه بیشتر
جلو بروند معارف قرآن را بهتر و عمیق تر میفهمند.

و به سماوات و ارض اضافه شده است .معمول مفسران گفتهاند حقتعالی آفرینندۀ
نور است و اگر خداوند نور را نیافریده بود ،آسمانها و زمین همه تاریک بودند؛
التعالی نور
خالق نور و مایۀ روشنایی آسمانها و زمین اوست و از این جهت ،هل
ُور
ال ن ُ
آسمان ها و زمین است؛ برخی نیز نور را به معنای « ِّ
منور» گرفتهاند و « هل ُ
منو ر السماوات واالرض دانستهاند؛ ولی
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْرض» را به معنای هل
ال ِّ
َّ
اینگونه نیست .در این آیه« ،نور» بر خدا حمل شده است .آیه نمیگوید خدا خالق
ال
منور بگیریم؛ بلکه آیه میفرماید « :هل
نور است .نیز الزم نیست که نور را به معنای ِّ
نور؛ خدا نور است» .آنگاه نور به سماوات و أرض اضافه و حمل شده است و در
ٌ
جایی که حمل صورت گیرد ،ما نوعی اتحاد الزم داریم؛ همان طور که نوعی تغایر
نیز نیاز داریم؛ چون حمل شیء بر خودش معنا ندارد و مفید نیست و حمل شیء
شجر) نیز بیمعناست .باید یک نوع اتحاد و یک نوع تفاوت
الحجر
بر مباینش (مانند
ٌ
ُ

نیاز انسان به تخصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن

ٍ
اح
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْرض َمثَ ُ
ال ن ُ
صب َ ٌ
ل نُوره کَمشْ کَاة ف َ
ُور َّ
یها م ْ
مصداق دوم آیه « هل ُ
ال ْمصباح فی زج ٍ
َب ُدرِّ ی یوق َُد من شَ َج َر ٍة ُّمبَ َارک ٍَة َزیتُون ٍة َّال
اجة ُّ
اج ُة کَ َأنَّ َها ک َْوک ٌ
الز َج َ
ُ َ َ
ْ َ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ال لنُوره
یء َول َْو لَ ْم تَ ْم َس ْس ُه ن ٌَار نُّ ٌ
شَ ْرقیة َو َال غ َْربیة یک ُ
َاد َزیتُ َها یض ُ
ور َعلَی نُور ی ْهدی هل ُ
ٍ
ب هل َ
یم» (نور )۵۷ :است .در تفسیر
َمن یشَ اء َو ْ
ال بکُ ِّ
ل شَ یء َعل ٌ
ال ْاْل ْمثَالَ للنَّاس َو هل ُ
یضر ُ ُ
ال حمل
ال مبتداست و «نور» بر هل
این آیه مفسران بسیار سخن گفتهاند .در این آیه ،هل
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باشد .حال باید پرسید آن چیزی که یکنوع اتحاد و در عین حال یکنوع تفاوتی با
خداوند دارد چیست که می توانید آن را بر خدا حمل کنید؟ در معارف تفسیری
ظاهری ،شما پاسخی به این پرسش نمییابید.
وقتی نور به آسمان و زمین اضافه می شود ،اضافه در اینجا صرف اضافه اعتباری
نیست؛ برای مثال اگر شما نور را بر روی دیوار بتابانید ،این نور دیوار نمیشود،
بلکه این نوری است که بر روی دیوار تابیده است .نور دیوار در جایی است که تار
و پود دیوار سراسر نور باشد  ،وگرنه اینکه نور بر ظاهر دیوار بتابد ،نور دیوار
نمی شود .این آیه نیز میفرماید« :خدا نور آسمان ها و زمین است» .در اینجا اضافه
اعتباری یا اضافه مقولی  ...نیست؛ همان طورکه حملی هم که این آیه هست ،حمل
اعتباری نیست.
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پرسش یادشده تنها در فضای عرفان پاسخ گفته میشود .با کمکگرفتن از تفسیر
آیۀ پیشین که در آن « ه لال» در وجود خالصه شد ،میتوان به تفسیر عمیقتری از آیه
دست یافت .در فضای عرفان ،وجود را به سه قسم تقسیم میکنند )۱( :مطلق وجود:
«و هوالحق»؛ ( )۱وجود مطلق که همان نفس رحمانی و فیض حق است؛ ( )۵وجود
مقید که همان وجود زمین و آسمان ،وجود زید و عمرو ،وجود شجر و  ...است.
مطابق تفسیر پیشگفته از آیه ،ه لال که مطلق وجود است ،همان نور ،یعنی وجود
مطلقی است که به سماوات و أرض اضافه میشود؛ البته آسمانها و زمین در همین
آسمانها و زمین ظاهری خالصه نمیشود؛ بلکه آسمان نیز به معنای عالم ماورا و
زمین نیز به معنای عالم ماده است .در فضای عرفان میگویند مطلق وجود به صورت
وجود مطلق ،نفس رحمانی یا فیض عام تجلی کرد و سپس این فیض عام و وجود

مطلقی که از حقتعالی صادر شد و به اعتباری عین او و به اعتباری غیر اوست ،به
ماهیات و قابلیات و ذوات متکثلر مختلف اضافه شد و درنتیجه وجود زمین ،وجود
آسمان و ...پدید آمد؛ مانند شخص انسان و نَ َفس انسان و الفاظی که از دهان انسان
خارج میشود .انسان مبدأ نَفَس میباشد و در درون او نفس از ریه خارج میشود و
به تارهای صوتی و سپس به مخارج حروف میخورد و میشود «الف»« ،ب»« ،ج»
و . ...این حروف با هم ترکیب شده و کلمات ساخته میشوند .انسان نَ َفس میزند و
صوت تولید میشود و صوت به حرف تبدیل میشود و از ترکیب حرف با حرف،
بر اساس این تمثیل شما بسان مطلق وجود و نفستان بسان وجود مطلق است که از
شما صادر میشود و یک امر بیشتر نیست ،ولی این یک امر با توجه به برخوردی که
با تارهای صوتی و مخارج حروف میکند ،کلمه و کالم ایجاد میشود.
عارفان نیز حق را مطلق وجود میگیرند و فیض او را براساس آیه قرآن «امر
واحده» میدانند .قرآن گرچه در ابتدا میفرماید« :إنَّا کُ َّل شَ ٍ
یء َخلَقْنَ ُاه بق ََد ٍر؛ ما همهچیز
را بهاندازه آفریدیم» (قمر)۰۷ :؛ ولی بیدرنگ ادامه میدهد که « َو َما َأ ْم ُرنَا إ َّال َواح َد ٌة
ٍ
صر» (قمر)۷۵ :؛ یعنی هرچند کثرات خلقی و همۀ موجودات به یک معنا
کَل َْمح بالْبَ َ
آفریدۀ ماست ،درحقیقت آنچه که به ما مربوط میشود ،یکی بیش نیست .عامل
کثرت ،نفس اْلمر اشیا و ماهیتهای اشیاست .نَفَس رحمانی و فیض عام ،وجود
منبسط و وجود عام که زمانبردار ،تعددبردار ،تغیلرپذیر و قابل حدوث نیست ،از خدا
صادر میشود و این وجود عام بر ماهیتهایی که معقولاند و نه موجود بسط مییابد.
این وجود عام منبسط بر روی این ماهیتهای معقول قرار میگیرد و درنهایت افراد

نیاز انسان به تخصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن

کلمه و کالم درست میشود و براساس ترکیب کلمات ،انسان میتواند حرف بزند.
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انسانی و اشیای دیگر پیدا میشوند؛ یعنی اینها مسبوق به وجود عام منبسطاند و
وجود عام منبسط هم مسبوق به حق است.
در فضای فلسفه و عرفان اسالمی ،چهار مسئله معرفتی «کیفیت صدور کثیر از
شر از خیر محض»« ،کیفیت صدور حوادث از قدیم»
واحد حقیقی»« ،کیفیت صدور ل
و «کیفیت صدور متغیرات از ثابت» جز با توضیح پیشگفته قابل حل نیست .عارفان
ما منکر کثرات و شرور و حوادث و متغیرات در عالم نیستند و بیگمان همه اینها
به یک معنا به حقتعالی مرتبط میشوند و خالق همه اینها اوست و ما دو مبدأ
شر یا میان وحدت و
نداریم؛ همچنین آنان منکر این معنا نیستند که میان خیر و ل
کثرت یا میان حدوث و قدم یا میان تغیلر و ثبات تقابل وجود دارد؛ همچنین میدانیم
که میان علت و معلول سنخیت است و نمی شود هرچیزی را به هر چیزی ارتباط
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داد؛ بنابراین چگونه می توانیم همه اینها را به خدا نسبت دهیم؟ یعنی چگونه
میتوانیم شرور را که امری انکارناپذیرند ،به خدا که خیر مطلق است ،نسبت دهیم؟
کثرات عالم چگونه به واحد محض قابل نسبت هستند؟ حوادث و متغیرات چگونه
به یک امر قدیم و ثابت بر میگردند و حالآنکه میان علت و معلول یا ظاهر و مظهر
میبایست سنخیت باشد؟
راهحل همه این مسائل آن است که بگوییم آنچه از خدا صادر میشود ،یکی بیش
نیست و نخواهد بود و آن همان نَفَس رحمان ،وجود عام منبسط استَ « :و َما َأ ْم ُرنَا إ َّال
َواح َدة» و چون واحد است ،کثرتبردار هم نیست و چون کثرتبردار نیست،
زمانبردار هم نیست و تغیلر یا حدوث هم ندارد؛ چون حدوث هم نوعی تغیلر است
شری هم نخواهد بود؛ بنابراین اگر کثرتی
و وقتی که کثرت و تغیلر و حدوثی نیست ،ل

شری در جهان هست که هست ،همۀ اینها به نفساْلمر اشیا بر
و حدوثی و تغیلری و ل
میگردد که معقولاند.
بنا بر مطالب پیشگفته ،زمینۀ فهم این مطالب و معارف را تخصص عرفانی برای
ما ایجاد کرده است .ما با این پشتوانه دقیق و عمیق عرفانی است که آیه نور را بهخوبی
میفهمیم .البته تکرار میکنیم که این تفسیر عرفانی با تفسیر ظاهری قرآن منافاتی
ندارد؛ بلکه هم فهمیکه مردم معمولی از آیۀ نور دارند و هم فهم متخصصان هر کدام
در فضا و جای خود صحیح است؛ ولی مردم معمولی آیه شریفه را محدود میفهمند

(حجر )۱۱ :یک تفسیر ظاهری و یک تفسیر باطنی دارد .در تفسیر این آیه گاهی یک
آدم معمولی به امام معصوم 7مراجعه میکند و امام 7منظور از «وإن من شَ ٍ
یء» را
َ ِّ
نباتات معنا میکند و میفرماید :خزائن اینها آب است که از آسمان نازل میشود و
درنتیجه این نباتات میرویند .مطابق برخی روایتها ،مراد از «شیء» در اینجا نباتات
هستند که رویش آنها متوقف بر باران است و خزینه باران هم ابرهاست .حقتعالی از
این خزینه باران میفرستد که مایۀ رویش گیاهان میشود؛ ولی ما همه میدانیم که
خود ابر و باران هم مصداق «وإن من شَ ٍ
یء» هستند؛ ازاینرو در روایتی دیگر امام
َ ِّ
معصوم :وقتی با کسی مواجه میشود که فهم عمیقتری دارد ،میگوید :منظور از
«إن من شَ ٍ
یء» همه موجودات و حتی ابر و باران است و خزینۀ همۀ اینها عرش الهی
ِّ
است و خداوند آنها را از عرش نازل میکند؛ یعنی تمام موجودات از عرش نازل
میشوند و صورتهای اصیل و عقلی همۀ موجودات در باالست.

نیاز انسان به تخصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن

و متخصصان فهم آن را در حد فهم مردم معمولی محدود نمیکنند.
ٍ
ندنَا َخ َزائنُ ُه َو َما نُنَ ِّزلُ ُه إالَّ بق ََد ٍر َّم ْعلُومٍ»
همچنین آیه شریفۀ « َوإن ِّمن شَ یء إالَّ ع َ
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در روایتی دیگر معنای این آیه ،از مرتبه مزبور هم باالتر رفته است؛ بدین معنا که
باالخره اگر پرسش شود که خود عرش هم یکی از اشیا و یکی از مخلوقات خداست
و طبق آیۀ شریفه ،باید مخزنی داشته باشد که نزد خداوند است؛ ازاینرو جا دارد
بپرسیم خزینه عرش الهی کجاست؟ پاسخ در روایتی دیگر آمده است که میفرماید:
وسی 7إلَی ُّ
ك .قَا َل یا
ب َأرنی َخ َزائنَ َ
اجی َربَّ ُه َع َّز َو َج َّل قَالَ یا َر ِّ
الطور َفنَ َ
«ل ََّما َصع َد ُم َ
ت شَ یئاً َأنْ َأقُولَ لَ ُه ک ُْن فَیکُون» (صدوق ،۱۵۵۱ ،ص.)۷۱۱
وسی إن ََّما َخ َزائنی إذَا َأ َر ْد ُ
ُم َ
وقتی موسی 7برای مناجات به کوه طور رفت ،از خداوند خواست که «خزائنش را
به او نشان دهد» ،حقتعالی در پاسخ فرمود« :خزائن من ارادۀ من است» و اشیا از آن
جایگاه اصلی ،یعنی علم و ارادۀ حقتعالی تنزل مییابند و بهتدریج عرش ،کرسی،
تمام سماوات و أرض و  ...رقم میخورد .مطابق این روایت ،خزائن اشیا صقع ربوبی
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است که جایگاه علم و قدرت و ارادۀ الهی است و اراده ،علم و قدرت الهی نیز عین
ذات است.
عبدال ابن سنان از امام صادق 7دربارۀ معنای «تَفَثَ ُه ْم» در آیۀ
در روایتی دیگر،
هل
شریفۀ «ثُ َّم ل ْیق ُْضوا تَفَثَ ُه ْم؛ وقتی حاجیان مناسک خود را انجام دادند ،باید تفثشان را
به جای آورند» (حج )۱۷ :سؤال میکند ،حضرت در پاسخ میفرماید :باید حاجیان
پس از انجامدادن مناسک ،ناخن ها و موهایشان را کوتاه کنند و از احرام خارج
عبدال ابن سنان به امام میگوید :ولی جناب ذریح محاربی تفسیر
شوند .سپس
هل
دیگری از این آیه را از قول شما نقل کرده اند که فرمودهاید مراد از «ثُ َّم ل ْیق ُْضوا
تَفَثَ ُه ْم»« ،لقاء اْلمام» است؛ یعنی حاجیان وقتی مناسک حج را انجام دادند ،باید به
خدمت امام عصر حاضر بروند و با او بیعت کنند تا حج آنها کامل شود؛ همچنانکه

َاء ْاْل َمام» آمده است (مجلسی،۱۰۵۱ ،
در روایتی دیگر عبارت «م ْن تَ َمام ال َْح ِّج لق ُ
عبدال ابن سنان میگوید :آن مطلبی را که من به
ج :۷ص .)۵۱۵آنگاه امام 7به
هل
ذریح محاربی گفتم نیز درست و مناسب با فهم او بود؛ ولی اندکاند کسانی که
مانند ذریح مطالب را درست بفهمند.
بنابراین هر دو تفسیر درست است و منافاتی هم با هم ندارد؛ چون فهمها مختلف
است و باید به اندازه فهم مخاطب سخن گفته شود 1.تفاوت رتبهها به تفاوت
فهمهاست؛ یعنی رتبه وجودی افراد به مرتبۀ فکری آنها وابسته است:
گر بود فکرت گلی ،تو گلشنی

ور بـود خاری ،تو هیمۀ گلخنی

حاصل آنکه ما برای فهم اشارات قرآن ،به دانش های بشری مانند فقه و اصول،
فلسفه و عرفان ،طب ،جامعهشناسی و روان شناسی نیازمندیم .اگر متخصصان با
تخصص های الزم به سراغ قرآن بروند ،بهرههای کامل تری از قرآن خواهند برد .با
فلسفۀ فیلسوفان ،عرفان عارفان و تخصص جامعه شناسان و اقتصاددانان و،...
پیام های ناب قرآنی بهتر فهم میشوند؛ بنابراین انکار نقش تخصصهای الزم برای
فهم اشارات قرآن درست نیست؛ زیرا این تخصصها نیازهای ما برای فهمهای
عمیق تر از قرآن است .ما می خواهیم از قرآن بهره بگیریم و باید تخصصهای الزم
از جمله تخصص های عقلی و عرفانی را داشته باشیم ،وگرنه از فهم اشارات قرآن
بیبهره میمانیم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

یم ُة کُ ِّل ْامر ٍ
یحسنُه؛ رتبه وجودی هرکسی به میزان علم و
ئ َما ْ
 .1امیر مؤمنان 7نیز فرمودهاند« :ق َ
معرفت اوست» (صدوق ،۱۵۵۱ ،ص .)۰۰۵
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ای برادر تو همـــه اندیشـهای

مابقی خود استخوان و ریشهای
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 .4فهم لطایف قرآن

ف ل ْْلَ ْولیاء» ،در مییابیم که برای فهم
در روایت پیشگفته مطابق عبارت « َواللَّطَ ائ ُ
لطائف قرآن شرایطی الزم است که برخورداری از نور والیت از مهمترین آنهاست.
فهم مرتبه «لطائف» قرآن ویژۀ اولیاست و اولیا همان متقین هستند .قرآن میفرماید:
ین؛ ای مؤمنان! اگر میخواهید متقی
الصادق َ
«یا َأ َیها الَّذ َ
ال َوکُونُواْ َم َع َّ
ین َآمنُواْ اتَّقُواْ ه ل َ
باشید ،باید با صادقان پیوند برقرار کنید» (توبه .)۱۱۷ :صادقان همان متقیان اصیل و
اولیاءال هستند .اینها متقی به معنای واقعی کلمه هستند و از هرچه
واقعی ،یعنی همان
هل
ولی خدایند؛آن کسی که جزو اولیای خدا و دارای قرب
غیرخداست میپرهیزند و ل
است و حجابها از مقابل دید او برطرف شده و نگاه والیی دارد ،با نور والیت
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میتواند از آیات قرآن بهرههایی برتر از متخصصان و عالمان داشته باشد؛ یعنی اولیای
الهی هم فهم متخصصان و هم فهمی برتر از آن را واجدند .البته ممکن است کسی
که دید والیی دارد ،تخصص علمی نداشته باشد و ازهمین رو فهم تخصصی از قرآن
را نداشته باشد؛ ولی به یقین چنین کسی باالتر از آن فهم را واجد است؛ یعنی آن
چیزی را که ما از دل تخصص عرفانی فهم کردهایم ،اهل شهود و اهل والیت هم آن
را درک میکنند؛ ولی در عین حال چه بسا فردی که علم شهودی قویای دارد ،نتواند
یافتههای حضوریاش را به علم تخصصی تبدیل کند که البته این نوعی نقص در
اوست که نمیتواند یافتههای حضوریاش را تبیین تخصصی کند.
به هر حال در ادامه دو نمونه از لطائف قرآنی را که فهم برتر اهل والیت در آنها
مشهود است ،بررسی میکنیم:

الف) تفسیر لیلة القدر

اگر حقیقت «لَیلَة الْق َْدر» در سورۀ مبارکه قدر ،یک شب معمولی میبود ،به بیان پر
اك َما لَیلَ ُة الْق َْدر» نیازی نبود .بنا به تفسیر ظاهری ،شب قدر
طمطراق و غنی « َو َما َأ ْد َر َ
مانند دیگر شبها ،بخشی از زمان هست که نور خورشید بخشی از کرۀ زمین را
فرا نمی گیرد و این بخش در تاریکی فرو می رود و چون قرآن در آن شب نازل گشته
اك َما لَیلَ ُة الْق َْدر»؛ ولی روشن است که این
است ،به برکت آن میگوییمَ « :و َما َأ ْد َر َ
تفسیر ظاهری تمام حقیقت «لَیلَ ُة الْق َْدر» نیست .اگر ما آن سخنان مناسب با فهم عوام
را تکرار کنیم و بگوییم قرآن در یک شبی نازل شده که آن شب به برکت نزول قرآن،
این تفسیر ظاهری ذهن مخاطب ظاهربین را قانع کنیم؛ ولی این فهم و برداشت
ظاهری ذهن عالمان ژرفاندیش و عارفان عمیق نگر را هرگز قانع نمیکند؛ ازهمین
رو وقتی برداشت ظاهری از آیه فوق برای فرات کوفی قانعکننده نبود ،دربارۀ
ْناه فی
حقیقت لَیلَ ُة الْق َْدر از امام صادق 7پرسید ،حضرت در پاسخ فرمود« :إنَّا َأن َْزل ُ

ال ف ََم ْن َع َر َف فَاط َم َة َح َّق َم ْعرفَت َها فَق َْد َأ ْد َر َك لَیلَ َة
لَیلَة الْق َْدر ،اللَّیلَ ُة فَاط َم ُة َوالْق َْد ُر هل ُ
الْق َْدر» (فرات کوفی۱۰۱۵ ،ق ،ص)۷۹۱؛ 1یعنی لَیلَ ُة الْق َْدر فاطمۀ زهرا است و
هر کس حقیقت فاطمه را درک کند ،بهیقین لَیلَ ُة الْق َْدر را درک کرده است .مطابق
این روایت ،شبی که بر حسب ظاهر شبی از شب های سال است ،بر فاطمۀ زهرا
تطبیق شده است؛ حال اگر امام صادق 7این فرمایش را که بر اساس فهم والیی از
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1نیز نکَ « :و َأ َّما ق َْولُ ُه تَ َعالَی[ :لَیْلَ ُة الْق َْدر] َخیْ ٌر م ْن َألْف شَ ْه ٍر یَ ْعنی فَاط َم َةَ ،وق َْولُ ُه :تَنَ َّز ُل ال َْمالئکَ ُة
ٍ
وح
وح ُر ُ
الر ُ
وح فیها َوال َْم َالئکَ ُة فی َهذَ ا ال َْم ْوضع ال ُْم ْؤمنُونَ الَّذ َ
الر ُ
ین یَ ْملکُونَ عل َْم آل ُم َح َّمدَ ،:و ُّ
َو ُّ
الم یَقُولُ[ :م ْن] کُ ِّل َأ ْم ٍر َسل ََّم ُه َحتَّی َمطْ لَع الْف َْجر یَ ْعنی َحتَّی
الْق ُُدس َوه َی فَاط َم ُة م ْن کُ ِّل َأ ْم ٍر َس ٌ
ُوم الْقَائ ُم( »7بحرانی۱۰۱۷ ،ق ،ج ،۷ص .)۵۱۰
یَق َ

نیاز انسان به تخصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن

ارزش یافته است و عبادت در آن شب از هزارماه بهتر هست و ،...شاید بتوانیم با
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قرآن است ،نفرموده بود و پرده از اسرار قرآن بر نداشته بود و با نور والیت این
لطیفۀ قرآنی را بیان نکرده بود ،آیا ما می توانستیم با همین تخصصهای علمی بدان
برسیم؟ هرگز! ولی ما در اینجا با اشارۀ امام صادق 7به تبیینی عمیقتر از لیلة القدر
دست مییابیم ؛ با این بیان که در این آیه ،لفظ «فی» دال بر ظرفیت است؛ و ظرف
هم در ظرف زمانی خالصه و منحصر نمیشود بلکه ظرفی را که به معنای «وعاء»
است و محل نزول قران است نیز در بر میگیرد ؛ یعنی آن حقیقتی که قرآن در او
نازل شده و او قرآن را با قلب دریاییش از حق تعال دریافت کرده و با قرآن یکی
شده است از مصادیق ظرف است .ولی معمول مفسران «فی» را به ظرف زمان تفسیر
میکنند؛ اما ما با توجه به بیان امام صادق ،7به سراغ ظرف یا وعایی میرویم که
عبارت از «قلب»« ،دل» و «جان انسان کامل» است و قرآن بر او نازل شده و آن را
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سراپا قرآن کرده است؛ از همین رو ما معتقدیم انسان کاملی که با قرآن یکی شده
قرآن ناطق است ،و آن عبارت است از بنیۀ طیبۀ محمدی 6و آن کس که خلیفه
بحق اوست ،اعم از فاطمه زهرا ،امام علی 7و امامان معصوم .:همه این
بزرگواران وعاء قرآن هستند؛ ازاینرو وقتی امام حسین 7از پدر بزرگوارش پرسید
که چرا حالت شما در هنگام قرائت سورۀ قدر متفاوت از حال شما در هنگام قرائت
سر این مطلب و درک
سوره های دیگر قرآن است؟ آن حضرت فرمود« :هنگامی به ل
این حالت می رسی که به منسب والیت برسی و در عمل متصدی والیت بشوی و
نور والیت به تو منتقل شود» (بحرانی۱۰۱۷ ،ق ،ج ،۷ص.)۵۱۵ :
ـــــــــــــــــــــــــــ

1

ٍ
ْناه
َ .1ع ْن َأبی َعبْد هل
ال ،7قَالََ :سم ْعتُ ُه یَقُولُ« :قَالَ لی َأبی ُم َح َّم ٌد :ق ََر َأ َعل ُّی ب ْ ُن َأبی طَ الب 7إنَّا َأن َْزل ُ
الس َال ُم) .فَقَالَ لَ ُه ال ُْح َسی ْ ُن :7یَا َأبَت َ ْاه ،کَ َأنَّ ب َها
فی لَیْلَة الْق َْدر َوعن ْ َد ُه ال َْح َس ُن َوال ُْح َسی ْ ُن َ
(علَیْه َما َّ

همچنین در تفسیر البرهان آمده است وقتی که سورۀ مبارکه قدر نازل شد ،پیامبر
اکرم 6کسی را در پی امام علی 7فرستاد .وقتی پیامبر ایشان را مشاهده کرد ،فرمود:
«یا علی! این سوره مال تو و اوالد توست ،این شناسنامه شماست تا روز قیامت» (نک:
همان) .پس قرآن در دل علی ،فاطمه ،امام حسن و  ...نازل میشود و هم اکنون نیز انسان
ولی عصر (عج) میباشد.
کاملی که دل او لیلة القدر زمان هست ،وجود نازنین ل

این مرتبه از فهم قرآن را تنها با نور والیت و اشارۀ امام معصوم :میشود

دریافت؛ و سپس با تأمل و دقتی که با تخصصهای الزم صورت میگیرد ،میتوان
این مطالب عالی را به صورت علمی بیان کرد؛ یعنی بیاییم ظرف را به دو قسم ظرف
معنوی تقسیم کنیم و بگوییم در اینجا مراد از مکان ،مکان معنوی قرآن است.
البته باز تکرار میشود که تفسیر زمانی از لیلة القدر هم در جای خود محفوظ
است .چون شب قدر که پارهای از زمان است شب با فضیلتی است و عبادت در این
شب از عبادت هزار ماه بهتر و بیشتر است .این شب تا به صبح سالم است و هنگامۀ
نزول فرشتگان هست؛ ولی اگر فهم باطنی لیلة القدر را در نظر گرفتیم و معتقد شدیم
یر
که قرآن در بنیۀ طیبه انسان کامل نازل شده است ،دیگر این «لَیلَ ُة الْق َْدر» و این « َخ ٌ
ِّم ْن َألْف شَ ْه ٍر» را نباید به آن معنای ظاهری بگیریم .در تفسیر باطنی از لَیلَ ُة الْق َْدر مبنای
ـــــــــــــــــــــــــــ

َت
یها َما َال تَ ْعل َُم ،إنَّ َها ل ََّما ُأنْزل ْ
م ْن ف َ
یك َح َال َو ًة .فَقَالَ لَ ُه :یَا ب ْ َن َر ُسول هل
ال َوابْنی ،ا ْعلَ ْم َأنِّی َأ ْعل َُم ف َ
ب َعلَی کَتف َی ْاْلَی ْ َمنَ ،وقَالَ :یَا َأخی
بَ َع َ
ث إل ََّی َج ُّد َك َر ُسولُ هل
ال 6فَق ََر َأ َها َعل ََّی ،ثُ َّم َض َر َ
َك م ْن بَ ْعدی،
ور ُة ل َ
الس َ
َو َوصیِّی َو َولیِّی َعلَی ُأ َّمتی بَ ْعدیَ ،و َح ْر َ
ب َأ ْع َدائی إلَی یَ ْوم یُب ْ َعثُونَ َ ،هذه ُّ
اث ُأ َّمتی فی ُسنَّت َهاَ ،وإنَّ ُه
ث لی َأ ْح َد َ
ل َأخی م َن ال َْم َالئکَة َح َّد َ
ك م ْن بَ ْعد َك .إنَّ َجب ْ َرئی َ
َول َول ََدی ْ َ
ك إلَی َمطْ لَع
لَیَ ْح ُد ُ
ك َو ُقلُوب َأ ْوصیَائ َ
ُور َساط ٌع فی قَل ْب َ
ك کَ َأ ْح َداث النُّبُ َّوةَ ،ول ََها ن ٌ
ك إلَی ْ َ
ث ذَل َ
ف َْجر الْقَائم» (بحرانی۱۰۱۷ ،ق ،ج ،۷ص .)۵۱۵

نیاز انسان به تخصصهای علمی و معرفتی در فهم الیه های باطنی و عمیق قرآن
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یر ِّم ْن َألْف
دیگری غیر از مبانی ظاهری مراد میشود و در آن اساساً مفاد آیات « َخ ٌ

ٍ
یها» و « َس َال ٌم هی َحتَّی َمطْ لَع الْف َْجر» معنای دیگری
وح ف َ
الر ُ
شَ ْهر» و «تَنَ َّز ُل ال َْم َالئکَ ُة َو ُّ
ال فرق
پیدا میکند .اساساً وقتی مالک را آن فهم باطنی قرار دهیم ،معنای سوره کام ً
میکند؛ نه اینکه آن معنای ظاهری را رد کنیم؛ بلکه با حفظ ظاهر این سطح معنا از
قرآن را تعالی میبخشیم؛ ازاینرو سه مصداق برای لیلة القدر تعیین میشود )۱( :لیلة
القدر حقیقی؛ ( )۱لیلة القدر زمانی واقعی و ( )۵لیلة القدر زمانی اعتباری.

1

لیلة القدر حقیقی بنیۀ طیبۀ انسان کامل است؛ لیله القدر زمانی واقعی ،لحظهای
است که تمام قرآن یک جا بر قلب مبارک انسان کامل زمان نازل شده و میشود و
لیلة القدر زمانی اعتباری هم توسعه مییابد؛ یعنی میتوانیم شب قدر را تا  ۱۰ساعت
توسعه دهیم تا لیلة القدر زمانی اعتباری در افقهای مختلف متعدد گردد و تعدد یابد.
سال سیزدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 83ـ پاییز و زمستان 0011
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تعددبردار
از آنچه گفته شد معلوم میشود لَیلَ ُة الْق َْدر حقیقی و لَیلَ ُة الْق َْدر زمانی واقعی ل
نیست؛ بدین معنا که در هر عصری و زمانی مصداق واحدی دارند؛ ولی لَیلَ ُة الْق َْدر
تعدد آفاق متعدد میگردد.
زمانی اعتباری متعدد است و به ل
ودی ل ِ َّ ِ ِ
ب) تفسیر آیه « ِإ َذا ن ُ ِ
یو ِم ال ْ ُج ُم َع ِة»
لص ََلة من ْ

اس َع ْوا إلَی
در تفسیر آیۀ شریفۀ «یا َأ َیها الَّذ َ
ین َآمنُوا إذَا نُودی ل َّ
لص َالة من ْیوم ال ُْج ُم َعة َف ْ
یر لَّکُ ْم إن کُنتُ ْم تَ ْعل َُمونَ » (جمعه ،)۷ :افزون بر معنای
ذکْر ه لال َوذ َُروا الْبَ َ
یع ذَلکُ ْم َخ ٌ
لص َالة أی للوالیة» آمده است؛ چون روح نماز والیت
ظاهری آن ،عبارت «إذَا نُودی ل َّ
است؛ همچنین « ْیوم ال ُْج ُم َعة» در این آیه به یوم الجمع ،یعنی روز اخذ میثاق تفسیر
شده است که در آن روز همه جمع شدند و به والیت امام علی 7اذعان کردند.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1حسن رمضانی« ،لیلة القدر» ،چاپنشده.

ذکرال ،یعنی علی7
َاس َع ْوا إلَی ذکْر ه لال» نیز بدین معنا گرفته شده است که به سراغ
هل
«ف ْ

یع» در این آیه بدین معنا تفسیر شده
که سراپا یاد خداست بروید؛ همچنین « َوذ َُروا الْبَ َ
یر لَّکُ ْم إن کُنتُ ْم تَ ْعل َُمونَ »؛
است که از بیعت با فالن و فالن دست بردارید که «ذَلکُ ْم َخ ٌ
ولی شما باشد بسیار بهتر است نسبت به کسانی که خود گفتهاند« :ل َْو َال
اگر علی 7ل

َك ُع َمر» (کلینی۱۰۵۵ ،ق ،ج ،۵ص ۰۱۰؛ عیاشی ،۱۵۹۵ ،ج ،۱ص  ۵۷؛
َعلی ل ََهل َ
بحرانی ،۱۵۵۰ ،تفسیر برهان،ج  ،۰ص .)۵۵۷
بنابراین اگر نور والیت و اشارات عرفانی ائمه :نبود ،ما به خودی خود

 .5شرایط فهم حقایق قرآن

شرط فهم حقایق قرآن برخورداری از مقام نبوت است .لکن باید دانست نبوت بر دو
گونه است :الف) نبوت تشریعی؛ ب) نبوت انبائی.
نبی بعدی» (هاللی۱۰۵۷ ،ق ،ج ،۱ص  )۱۰۵خاتمه
نبوت تشریعی با عبارت «ال َّ
یافته و تعطیل شده است؛ ولی نبوت انبائی که مطلق خبردارشدن از ماوراست باقی
و برقرار است؛ بر این اساس انسانی که به قله و ُمطل لع دست یابد به تمام مراتب مادون
اشراف پیدا میکند .این نبوت است که مالک برخورداری از حقایق قرآن است؛
ازاینرو فهم معنای «الف الم میم» یا «کهیعص»« ،ص» و «ق» را تنها او که دارای مقام
نبوت انبائی است میفهمد و دیگران نمیفهمند .البته این مقام را اولیا هم دارند؛ چون
آنها واجد مقام والیت هستند که واجد نبوت انبائی هم هست« :إن ََّما ی ْعر ُف الْق ُْرآنَ َم ْن
ب به» (کلینی۱۰۵۵ ،ق ،ج ،۹ص .)۵۱۱
ُخوط َ
برخی اشکال کردهاند که اگر چنین باشد که قرآن ظاهری و باطنی دارد و باطنش
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نیز باطنی دارد ،این امر مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست که صحیح نیست
(نک :محسن حکیم ،۱۰۵۹ ،ج ،۱ص  .)۷۰پاسخ این است که اساساً یکی از وجوه
اعجاز قرآن همین است که در یک قالب بیانی ،سطوح معنایی متعددی را افاده کرده
است که البته هر سطحی تنها برای اهلش قابل فهم است .اشکالکننده اعتباریات را با
حقایق خلط کرده است .البته چنین کاری در سطح بشری نیز ممکن است و بیگمان
خدا بیشتر از آن را میتواند انجام دهد.
اشکال دیگر اینکه ممکن است تخصصهای الزم برای فهم قرآن رهزن انسان
شوند؛ بدین معنا که آنها قالبهای ذهنی خودساختهای باشند که کسانی خواسته
باشند حرف خودشان را به بهانه قرآن مسل لط کنند؟ پاسخ این است که اگر بهواقع
خواسته باشیم قرآن را در فن خاصی استخدام کنیم و بخواهیم تنها متاع خودمان را
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به نام قرآن عرضه کنیم ،این کار نارواست و این مصداق تفسیر به رأی یا به
خدمتگرفتن قرآن برای منظورهای شخصی است؛ مانند کاری که معاویه کرد و به
ولی عثمان
بهانۀ « َو َمن قُت َ
ل َمظْ ل ً
ُوما َفق َْد َج َعلْنَا ل َولیه ُسلْطَ انًا» (اسراء ،)۵۵ :گفت :من ل
هستم و با علی 7به عنوان قاتل عثمان به جنگ پرداخت .این استخدام قرآن در جهت
اهداف خالف والیت و انسان کامل است؛ ولی اگر با توجه به مبانی خاص تأویل و
در راستای توحید و خالفت و والیت انسان کامل ،برداشتهایی داشته باشیم که هم
توحید و هم والیت انسان کامل را تقویت کند ،از مصداق تفسیر به رأی خارج و ذیل
بهرهمندی از بطون و الیههای عمیق قرآن داخل خواهد بود.

نتیجهگیری

برخی ادعا کردهاند قرآن خودبسنده است و از این رو برای فهم معارف قرآن نیازی
به تخصصهای علمی و عقلی و عرفانی نیست .در این مقاله به بررسی این مدعا و
پاسخ آن پرداختیم و گفتیم که قرآن سطوح مختلفی دارد که برای فهم هر یک از آن
ها میبایست ایزار الزم و مناسب را بدست آورد و افزون بر فهم معنای ظاهری قرآن
باید به فهم باطن و سطوح عمیق معنایی قرآن هم اهتمام ورزید و نباید خود را از فهم
یم ُّس ُه إ َّال ال ُْمطَ َّه ُرونَ » اشاره شده است؛
ی ْعقل َُها إ َّال ال َْعال ُمونَ »ُ « ،ه ًدى لِّل ُْمتَّق َ
ین» و « َّال َ

حد و
همچنین در برخی روایتها از پیشوایان دین :به چهار مرتبه ظهر ،بطن ،ل

مطل لع قرآن اشاره شده و در روایتهای دیگری ،چهار وجه «عبارات»« ،اشارات»،
«لطائف» و «حقایق» برای قرآن در نظر گرفته شده است که عبارت بر ظاهر قرآن،
حد قرآن و حقائق نیز بر مطل لع قرآن تطبیق میکند؛
اشارت بر باطن قرآن ،لطائف بر ل
بنابراین چهار سطح بیانشده در آیات قرآنی با چهار مرتبۀ بیانشده در روایتهای
ال همپوشانی دارد؛ از این رو باید افزون بر فهم ظاهر قرآن
پیشوایان معصوم :کام ً
به فهم باطن قرآن نیز اهتمام داشت و خود را از فهم آن محروم نکرد؛ و برای دست
یابی به این منظور میبایست ابزار الزم و مناسب را فراهم آورد و دانست که این امر
در حقیقت نیاز ما انسانهاست؛ نه نیاز قرآن.
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