
  
  
  

  المتألهين شيرازي از ديدگاه صدرقرآنها و طرق فهم  بايسته
  

  ∗دكتر ناصر محمدي
  

  كيدهچ
 اما قطعـاً يكـي از       كرد؛ بررسي   توان  مياز زواياي مختلف    را   قرآن فهم   موضوع

،  موانـع  هاي فهم كننده يا فاعل فهم و بحـث از          ويژگي پرسش از مباحث مهم آن    
 بـه   قرآن فهم كنندگان    ي  راستي آيا همه   هب.  فهم است  زمينه ساز شرايط  و  اسباب  

شوند؟ عوامل ارتقاي سطح فهم و رسـيدن بـه معـاني             ل مي ييك درجه از فهم نا    
هاي فهم    كدامند؟ لذا در بخش نخست اين مقاله، ابتدا موانع و حجاب           قرآنباطني  

هاي تعميق فهـم      اصل از شرايط و راه     16شماريم و در بخش دوم و در طي          را برمي 
و تدرج در آن، به ترقـي و بـرّ شـدن تـدريجي     فهم  رقي  ت. گوييم  سخن مي  نقرآ

انسان از نشĤت حس و عقل و رسيدن به مقام مكاشفه و مكالمه حقيقي بـا خـدا                  
انسان به هـر انـدازه كـه در تحـول           . است كه در اين حالت عين فهم جاري است        

ـ  نا قـرآن باطني است به همان اندازه به مس يكي از بواطن            ـ  ي فهـم  . ي شـود  ل م
هـا يـا همـان فهـم          به دليل ذو مراتب بـودن انـسان        قرآنتشكيكي و ذو مراتب     

  . استقرآنكنندگان 
    مالصدرا-4فهم  و درجات موانع  -3  فهم  طرق-2  قرآن -1 :كليدي هاي هواژ

  
  مقدمه. 1

 و پي بردن بـه بـاطن معـاني آن     قرآن، مراد ما از فهم، شناخت تأويل        بحث در اين    قطعاً
اش   از بعـد كتـابي     قـرآن  برخوردارنـد و     قـرآن  همگان از فهم سطحي و ظاهري        گرنه و ؛تاس

 پـس   .)328: ، ص 9 و   75 :، ص 3 (با قرائت و دراست، قابل درك اسـت        ها، چون ساير كتاب  
  . استقرآنباطن به جا فهم عميق و به اصطالح تفقه و رسيدن  مراد از فهم در اين
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  رآنقدرجات و مراتب فهم كنندگان . 2
برخي از علما براي هـر آيـه، شـصت           . بطن است  7 داراي   قرآنبه استناد روايات متعدد،     
 قـرآن لذا ظاهر   . ندا  ليدويست علم قا   هفت هزار و   هفتاد و  ،قرآنهزار نوع فهم و برخي براي       

. ، محتاج تدبر و استنباط است     قرآن زياد نيست؛ اما بواطن      ي  روشن و نيازمند تدبر و انديشه     
 بيان هر چيزي هـست،  قرآنكه در   و اينقرآن دعوت به تأمل و انديشه در ي  دربارهصدرا  مال

كـه ادراك   داللت دارنـد بـر ايـن   ها  معتقد است آن  و كند  به آيات و روايات زيادي استناد مي      
اي فراخ است، كـه پايـان آن پديـدار نيـست و               ، جوالنگاهي وسيع و پهنه    قرآنمعاني باطني   

  .)114-18 :، صص5 (رسد ه و انتهاي آن نميادراك انساني به كران
هـر چنـد     هـا اسـت،    مكان ها و   زمان ي   مردم در همه   ي   عام و متوجه همه    قرآنخطابات  

يكي چون   .)106 :، ص 5 و   220:، ص 3، ج 4 ( به يك اندازه نيست    قرآنمندي مخاطبان     بهره
  نـدارد و رآنقـ اي از  پـرواز نـدارد، يعنـي بهـره      اي است كه قدرت حركـت و        ساكن و آرميده  

، 5( اي است كه قادر به حركت و حتي پرواز اسـت            باالتر چون پرنده   ديگري چون مسافر و يا    
بـه  . ها متفاوت اسـت   آني  اما بهره،مندند  بهره قرآناز فهم   به عبارت ديگر، همه      .)115 :ص

ها از تنـوع     هم در روش   دهد و    هم در سطوح مختلف معارفي كه ارائه مي        قرآنهمين دليل،   
و اين تنوع، به دليل تفاوت حال و درجات فهـم مخاطبـان و فهـم كننـدگان       برخوردار است 

  . استقرآن
اند و براي     اي محبوس در جهان حس       عده ؛ درجات فهم مردم متفاوت است     ،بدين ترتيب 

مقدار دركشان همـين   و ل نيستنديچه كه در ظاهر آمده است، معني ديگري قا  جز آن  قرآن
 :، ص همـان ( حدي و مطلعـي اسـت       داراي ظاهري و باطني و     قرآنكه   يمقدار است، در حال   

114(.   
، 4 (» بحر عميقي اسـت قرآن كه اين دليل است بر     قرآناختالف مردم در فهم     «و همين   

اند      كه مفسران ذكر كرده    قرآن يظاهرتفسير  ها در شناخت     عقل «از اين رو  و  ) 16 :ص ،4ج
بايـد بـه دنبـال علـت      بنـابراين  .)273 :، ص8 (»اوتند متفقرآنمشتركند؛ اما در فهم تأويل  

  . تفاوت فهم باشيم
، خود در چه مرتبـه  قرآن مدرك كه اين بستگي دارد به قرآنمراتب فهم  رسد   به نظر مي  

اي از     نيز چون انسان داراي حقيقتي است و هر مرتبه         قرآن زيرا   ؛اي از انسانيت باشد     و درجه 
 است كه هر كـدام از       لب انسان داراي قشر و   .  در ارتباط است   قرآناي از فهم     انسان با مرتبه  

صـدرا مراتـب انـسان را چنـين         . آن دو به حسب تعداد نشĤت انسان، داراي مراتـب هـستند           
   :شمارد برمي
   ؛واقع در اول درجات انسانيت است  انسان حسي كه شبح ساير مراتب و-1
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  ؛ و باالتر از آن انسان مثالي است-2
  ؛ نفسي است سپس انسان-3
  ؛ و پس از آن انسان عقلي است، مثل حكما-4
اي از  و در نتيجـه هـر مرتبـه   .  و سپس انسان الهي است، مثل متألهين از عرفا و اوليا        -5

  ).194: ص، 7، ج4 (كند حقيقت آن ارتباط برقرار مي  وقرآناي از  اين انسان با مرتبه
انـساني بـه تناسـب كمـاالت         داراي يك حقيقت تشكيكي اسـت كـه هـر            قرآنبنابراين  
 آن معـارف  ي برداري از سفره ن، توانايي شناوري و بهرهساحات آ از ي در ساحت ،وجودي خود 

به اعتقاد صدرا حتـي فهـم راسـخان در          .  نيز ذو مراتب است    قرآنانسان، ذومراتب و    . را دارد 
، 8 (كرده است  تصريح   مسأله به اين    قرآنمتشابهات ال  ي  رساله  او در  .علم نيز ذومراتب است   

  .)161 -2 :، صص4، ج4 و 273:ص
 ي  بـر اسـاس آيـه     . رسـد    مـي  قرآنصدرا به تفسير جالبي از طهارت مورد نياز براي مس           

 و مس هر اليه از      قرآن، براي مس ظاهر و باطن       )79/واقعه(»اليمسه الّا المطهرون  « ي  شريفه
 –9 :، صـص  7 ج   ،4( ز است  آن مرتبه نيا   ي  مراتب معنايي آن به طهارتي ويژه       و قرآنبواطن  

  .)55 :، ص5و  108
  

  )103- 6 : صص،5 (1قرآنها يا موانع فهم  انواع حجاب. 3
 ي  اهل حجاب توانايي مطالعه حقايق آيات الهي را ندارند و آن كس كه توانـايي مطالعـه                

سـت  دهد و حالش، حال كسي ا       گوش فرا نمي    از آن رخ برتافته و     گزيرآيات الهي را ندارد، نا    
ثم يصر مستكبراً كَـاَن      يسمع آيات اهللا تتلي عليه،    «: فرمايد   مي ،داوند به او اشاره كرده    كه خ 

   .)1055 :، صهمان ()8/جاثيه(» لم يسمعها
  : استيروني و برخي بي دل از فهم و ادراك، برخي درونهاي  و پوشيدگيها حجاب

  هاي دروني يا داخلي حجاب. 1. 3
  : بر دو قسم هستندها اين حجاب

هـا و    جـنس نارسـايي    هايي هستند از   ها حجاب  آن :هاي داخلي عدمي   حجاب. 1. 1. 3
  . كودكي، كودني و جهل بسيط: ها، مانند كاستي
  :   اند ها دو حجاب آن: هاي داخلي و وجودي  حجاب.2. 1. 3

هاي دروني بيشتر باشد، معـاني       هرچه شهوات و خواست    :هاي زشت  خوي گناهان و : الف
هـا و شـهوات، هماننـد         خواسـت  ،است، زيرا دل آدمي هماننـد آيينـه اسـت         تر     پوشيده قرآن

 رياضـت و رام     .شـود   هايي است كه در آينه مـشاهده مـي          مانند صورت  قرآنزنگارها و معاني    
هماننـد صـيقل زدن     و اين كار     شهوات آن،    ي  ميراندن ريشه : ست از  ا ساختن دل كه عبارت   
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انمـا يتـذكّر     و«يـا   ) 13/غـافر (كر اال مـن ينيـب       يتذ و ما « :دهد آينه است كه آن را جال مي      

  .)103 :، ص5 ()19/رعد(»اولوااللباب
 است، تنها قرآن عرفا مصون از خطر تفسير به رأي و انحراف از فهم صحيح             ي  طريقهاگر  

اين گـروه    .)118 :، ص همان(به اين دليل كه ايشان از گناه مبرا هستند و حجاب دل ندارند            
»356- 7 :، صص5، ج 4 (ات اخروي هستند حيسزاوار يعني »حي(.  

درك و   هاي زشت را كه سبب اعراض از استماع آيات خـدا و            خوي  انواع گناهان و   صدرا
  : دسته تقسيم كرده است3ها هستند، به  فهم آن

هـا و شـهوات طبيعـي         مانند انگيـزه   ها، هاي آن   هاي طبيعي و زينت دهنده       ناخالصي -1
  ؛خانواده و مال و فرزندچون شهوت بطن و فرج و محبت 

هاي نفس حيواني كه لذيذتر از لـذات          هاي آن، مثل انگيزه    هاي عادت و بازي      وسوسه -2
جاه و بلندي و رياسـت بـر سـاير          لذت   . اغراض و اهدافش باالتر است     ي  شهوي است و درجه   

ان جمع مال آس  ترك لذت خوردن و مباشرت و  ،و چه بسا براي انسان     .اند  از اين جمله   قرآنا
  ؛ اما ترك علّو و افتخار براي او امكان ندارد و آن آخر درجات دنيا است،باشد

هاي نفس اماره به بدي و تـزيين          چون وسوسه   هم ، امثله و تخيالت آن    ي   مكر و حيله   -3
 بـه سـبب تخـيالت       ،ها و ابراز باطل در صورت حق       جلوه دادن زشتي   اعمال غيرصالح و نيكو   
  ).168 -9 : صص،5 ج ،همان( فاسد و توهمات باطل

ها براي هدايت گرفتن و تأثيرپـذيري از         ها به نوعي در قابليت انسان       اين حجاب  ،در واقع 
 شبيه خورشيد و اختالف تأثير آن در نـور دادن بـه برخـي    ، تأثير سوء دارند و در مثال      قرآن

   ).139 : ص،7 ج ،همان( اشيا و تاريك و تيره كردن برخي ديگر از اشيا است
حقيقت آن است كـه وادي فهـم هـر انـساني بـه               :ها ظرفيت فهم  فاوت گنجايش و  ت: ب
انـزل   «ي   شريفه ي  صدرالمتألهين در تأويل آيه   . گيرد   بهره مي  قرآن از   ، ظرفيت خود  ي  اندازه

 كنـد  مـي  تأويل   يقرآنآب را به حقيقت علم      ) 17/رعد(»  بقدرها همن السماء ماء فسالت اودي    
شود اما هر كدام به انـدازه گنجـايش خـود پـر               ها جاري مي   سان فهم ان  ي  هكه در وادي و در    

  ).29 : ص،5( شوند مي
 ي اكثـر مـردم در طبقـه   .  داراي درجات متفاوتي هستند ،ها در حقيقت و ذات      نوع انسان 
علما از حد نفس حيواني تجاوز كـرده        . ندا  تكليفي    مرحله اما قابل ترقي به      ،اند  نفس حيواني 

 انـد    عقل بالفعـل رسـيده     ي  اما بندگان رباني خدا به مرتبه     . اند   رسيده و به حدود نفس ناطقه    

  . متفاوت استقرآن هر يك از ايشان از فهم ي و بديهي است بهره )40 : ص،2 ج ،4(
كنـد و    ميل به صفر مـي قرآن برخي از   ي  جا است كه بهره    ها تا بدان   اين اختالف ظرفيت  

اي   منكريني هستند كه هيچ بهـره      ند و دورشدگان و   اي ندار    بهره قرآنها از خطابات     قطعاً آن 
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انهم «: فرمايد  درباره ايشان ميقرآن. حقايق آن ندارند  و هيچ اغتذايي از لب معاني و      قرآناز  

   .)10 :ص ،6 ج ،4 و 45 : ص،3 ج،2( )212/شعراء(»عن السمع لمعزولون
 فهـم  منـد از  بهـره اي   معزول و بركنارنـد، عـده     قرآن مقابل كساني كه از فهم       ي  در نقطه 

ها را حـافظين اسـرار       او آن . صدرا به تعابير مختلف از اين گروه ياد كرده است         .  هستند قرآن
 :ص ،5( »قـرآن اهـل   «ها با عنـوان      گاهي از آن   ناميده و  رازهاي آن  حاملين معاني و    و قرآن

احبان ص و   )240 :ص ،7( و يا اهل فنّ    )157 :ص ،همان (قرآن و اهل بيت     »اهل اهللا « يا   )9
  )53 :ص ،4 ج ،4( . و يا اهل شرح صدر ياد كرده است)68 :ص ،5( عقل

  هاي بيروني  حجاب.2. 3
  :اند نيز بر دو گونهها  اين حجاب

نبودن انديشه و تفكري كه خروج ذهن از اصـل و        :هاي بيروني عدمي   جابح. 1. 2. 3
و ايـن در  .  حجاب است مصداق اين نوعكمال مطلوب آن است     هر چيز به نتيجه و     ي  مقدمه

  . آينه در برابر صورت دلخواهي ست از برابر نبودن صفحه امثال آينه، عبارت
هـايي     پوشـش  ي  ها بـه منزلـه      آن ، در مثال آينه   :هاي بيروني وجودي    حجاب .2 .2. 3

افكند و در نتيجه راز معـاني    ها مي  هاي انسان   ها را بر دل    هستند در برابر آينه كه اهريمن آن      
اگـر نبـود آن كـه    «: فرمـوده ) ص(چـه پيـامبر   چنـان . شود بر آنان پوشيده و پنهان مي      قرآن

 »نمودنـد   گرديد، هرآينه ملكوت را مـشاهده مـي         هاي فرزندان آدم مي    شيطان در اطراف دل   
   :داند ميحجاب  پرده وچهار را ها  اين نوع حجاب صدرا .)120 و8 :ص ،3 ج ،11(

 هـاي رسـمي و تعـصب و         سرگرمي به دانـش   :  از ست ا حجاب تقليد عبارت   :تقليد: الف
حالت رواني اهل تقليـد       .)504 :ص ،5( خشك از يك مذهب و روش      طرفداري يك جانبه و   

اي از معاني برايش   تابشي از انوار عنايت بتابد و معني   ،اگر بعد از زماني   «چنان است كه حتي   
د، شـيطان تقليـد بـر او        چه تا به حال شنيده است، اختالف داشته باشـ          كشف شود كه با آن    

نمـايي، پـس آن را فريبـي از     چگونه با اعتقاد پدرانت مخالفـت مـي      : گويد  يورش آورده و مي   
    .)104 :ص ،5( » گزيند  از آن و امثال آن دوري مي،شيطان يافته

كند به كوري     داند و آن را تشبيه مي       صدرا حتي تقليد صحيح را هم كامل و درست نمي         
چرا كه براي مقلّد امكان نـدارد كـه         ؛  اش كنند  را گرفته و راهنمايي   كه محتاج است دستش     

 تقليـد   گذشته از ايـن،   . انجام دهد  دهد، درك كرده و     كند و انجام مي     هرچه راهنما درك مي   
، محتـاج   قـرآن بنـابراين درك    . ر اسـت  سافعالي كوچك و حقيـر ميـ       تنها در اموري ناقص و    

 ،3 ج ،2( يد و آفت زده به آفت عصبيت نباشـد        ديدگاني سالم است كه پوشيده به حجاب تقل       
   .)46 :ص
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انسان نبايد عمر خـود      :قرآن ي لفظ هاي  ينيبريز  و ادبيات عرب غرق شدن در    : ب

، فراخوانـدن   قـرآن  زيرا هدف اصلي از فروفرستادن       ؛ به سر بياورد   چنين علومي را در بررسي    
كه تمـامي    آيات اوست، نه آنها به نور معرفت ربوبي و خلق به جوار الهي و تابناك شدن دل    

 صنعت بديع به سرآيد    علم بالغت و   زندگي و عمر در كيفيت كالم و نيكو ادا نمودن الفاظ و           

دار  سرپرسـتي و كـارگزاري ايـن عمـل را شـيطان عهــده      .)105 :ص ،5 و 11 :ص ،6 ج ،4(
 مـسخره   شيطان بيش از همه كسي را     . گرداندب دل را از برابر جهان معاني        ي  تا صفحه  است،
  .)192 :ص ،7 و ج 356:ص ،5 ج ،4 و 104 :ص ،5( ها را بخورد  كه فريب اين حيلهكند مي

ها آسان كرده     آن است كه خداوند راه را براي آن        قرآنهاي اهل    از ويژگي  «:بدين ترتيب 
ها براي فهم حقايق و غرايب معاني آن، احتياجي به خوض در ظواهر الفاظ كـالم و           آن. است

صرف عمر در شناخت اشتقاق و اعراب ندارند؛ بلكه    مباني آن و   ضبط هيĤت و    و نقرآغرايب  
 :ص ص ،1، ج 4( »ها براي ايشان كافي است     اي كم از آن     جرعه ها و  اي اندك از اين دانش        بهره
30 – 28(.  

يعنـي بـه هـيچ     اين حجاب : اقوال مفسران گذشتهدر پذيرش خشكي و جمود   :ج
 اعتقاد نداشـته    ،مجاهد و مقاتل و ديگران رسيده      س و قتاده و   چه از ابن عبا    تفسيري جز آن  

كـه  هـاي بـزرگ شـيطان اسـت          اين هم از حجـاب     .ندبداها را تفسير به رأي       آن  و جز  باشد
هاي بيشتر مردمان را از فهم معاني تأويل الهي و تنزيل رباني برگرداند تا ايـن حقـايق را        دل

   .)105 :ص ،5(  نپذيرنديقرآناز اهل مكاشفات 
 تفاسير مشهور و متداول ميـان طـالب را در           ي   مطالعه ،قرآن متشابهات ال  رسالهصدرا در   

  .)272 :ص ،8( داند  كافي نميقرآنفهم رموز و اسرار 
 قـرآن هاي بيروني فهـم      صدرا اختالف در مذاهب را از انواع حجاب        : اختالف مذاهب  :د

تـوان   عقلـي نيـستند، مـي      ي حـصر  هـا دارا   جا كه اين حجاب    شمارش نكرده است؛ اما از آن     
هـا،    بسياري از اختالف فهـم    « چرا كه    ؛اختالف در مذاهب را هم از اين قبيل به حساب آورد          
 خود  ي  اي به آيين و طريقه      كه هر فرقه   ناشي از اختالف مسلمانان در مذاهب است، در حالي        

  .)30 -31:ص ص،1 ج،4(  »)32/روم(»كلّ حزب بمالديهم فرحون «؛وابسته و دلشادند
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  قرآن شرايط و طرق فهم ،اسباب. 4
 قـرآن  اصـل بـه بيـان اسـباب، وسـايل، ابـزار و طـرق فهـم                   16در طي    در اين بخش و   

ا كـه   ؛ چـر  البتـه ترتيبـي ضـروري نيـست       ايم كه    ها ترتيبي قرار داده     ميان آن  ما .پردازيم  مي
توان  باشند و مي   و مترتب بر هم مي    ديگر    نتيجه و يا الزم و ملزوم يك       ،از قبيل مقدمه  بيشتر  

هـا را    شـود آن    با اين حال مي    . تغييراتي ايجاد كرد   ،ديگر ها نسبت به يك    در تقدم و تأخر آن    
در سه دسته كلي قرار داد؛ چرا كه برخي از اين اسـباب و طـرق از قبيـل تـدارك مقـدمات            

رخي ديگر مربوط به فهـم      ها نيست و ب    اي از آن     كه در آموزش و فهم هر علمي چاره        دنا اوليه
شويم كه به  تري آشنا مي   هستند و در مرحله سوم با طرق و اسباب سخت          قرآنمراتب باالتر   

  .شوند درجات باالي عرفان و به كشف و شهود مربوط مي
 و يـا    قـرآن توان اصول زير را يا به عنوان مقدمات فهم            مي ،از بررسي آثار صدرالمتألهين   

  :دست آورد ه طرق فهم آن ب شرايط و،به عنوان اسباب
  قرآن استيفاي عمر در مؤانست با .1. 4
 مقـدمات و لواحـق و   ي همه  باقرآن عمرش را هم در راه كشف اسرار  ي  اگر انسان همه  «

 مطلبي شريف و مقصدي بلنـد       قرآنمبادي و نتايجش صرف كند، اندك است، چرا كه فهم           
ر كلمه از كلماتش محتاج استيفاي عمـر         و ه  قرآناست، بلكه تحقيق معناي هر آيه از آيات         

  .)228 :ص ،2 ج،4 و 272 -3 :ص ص،8( »است
 كـسب   ي  پي انس بـا آن و در سـايه          مؤانست داشت تا به تدريج در      قرآنبنابراين بايد با    

  .ل شدي ناقرآنساير شروط و مقدمات، به فهم 
  2 تدبر و استنباط.2. 4

غيـر از حـضور قلـب         تدبر و انديـشه،    . مشغول نباشد  قرآنتدبر اين است كه دل به غير        
، تدبر است كـه روح هـر عبـادت و پرستـشي اسـت و      قرآنكه هدف اصلي از  است، در حالي 

عبادتي كه آن را دريافت و فهمـي نيـست، خيـري هـم در آن                «: فرمايند  مي) ع(امير  حضرت
  .ست هم اگر تدبر نباشد، خيري در آن نيقرآن پس در خواندن .)36 : ص،1 ج،13( »نيست

حاصـل فهـم و ادراك جمهـور مـردم           جا، در سطحي بسيار بـاالتر از       حاصل تدبر در اين   
رفتن بـر آب و راه رفـتن بـر سـطح       كند به راه كه صدرا آن دو را مقايسه مي       طوريه  است؛ ب 
آيـد، بلكـه بـا نيـروي يقـين       دست نمـي ه تدبر به مفهوم صدرايي با تقليد و آموزش ب      . زمين

عتقد است تدبر اگر به بازگشت و تكرار است، بايد بازگـشت و تكـرار               صدرا م . شود  حاصل مي 
 .)100 :ص ،5 و   46 :ص ،3 ج ،2(  در پشت سـر امـام در حـال نمـاز باشـد             كه  اينكرد، مگر   

 شريف و پيچيده كه فهم آن براي اذهان اكثر اهل نظـر             مسأله نيز در هر     قرآنعادت  «اصوالً  
  .)123 :ص ،10( »كند  كه تكرار ميايشان، سخت است، اين است از حكما و غير
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ند؛ زيرا ا  معرفت و شناخت باطني و عميق، تدبر،حتي احاديث و اخبار هم محتاج انديشه   

درايـت،     شنيدن حديث وي بدون      ، ديدن شخص نبي، بدون معرفت باطني، سودي ندارد        رگا
  .)53 :ص ،6( طريق اولي فايده نخواهد داشت هب

بحث در « :است و آن عبارت است از  » استنباط«دن به مقام    دنبال انديشه و تدبر، رسي     هب
 اصـل و فـرع و   قـرآن كـه   زيرا هيچ دانشي نيست جز آن    . چه كه بدان تعلق دارد     هر آيه و آن   

هركه خواهد دانش پيشينيان و آيندگان      : مسعود نقل شده كه     از ابن . ابتدا و انتهاي آن است    
 از اين شرط چنـين      .)101 :ص ،5( »و نمايد گ و   جو و در آن گفت     و    جست قرآنرا بداند از    

 را بخوانيم   قرآن يعني   ؛ است قرآند كه مقصود از استنباط، استخراج علوم مختلف از          آي ميبر
  .  علوم گذشته و آينده را از آن استنباط كنيم،و در آن تدبر كنيم و در نهايت

يد ايـن دو را بـه هـم         نبا از تفسير به رأي است و       غير ،انديشه و تدبر   كه آن  ديگر ي  نكته
او معتقد  .  معناي درست نهي از تفسير به رأي بحث كرده است          ي  مالصدرا درباره . خلط كرد 

بسياري از مردم معناي درست تفسير به رأي را كه سبب قـرار گـرفتن                ،)118 ،همان( است
تفسير  را به رأي و نظر خود قرآننبايد : فرمود) ص( پيامبركه اين. اند در آتش است، نفهميده

  :دو صورت بيرون نيستمعنايش از كرد، 
 يا اين است كه بايد دريافت و آزادانديشي فهم و ادراك را رها نموده و تنها به ظـاهر                 -1

داند و به داليل چنـدي آن را    را روا نميقرآنصدرا اكتفا به ظاهر تفسير . گفتار بسنده كنيم 
  .كند باطل مي

  : صورت است و يا چيز ديگري است كه خود به دو-2
كه مفسر در آن موضوع، نظر و رأيي داشـته باشـد و خواسـت و هـوس او                     اول آن  -2-1

 يعني رأي   ، را مطابق رأي و نظر خود تأويل كند        قرآنبدان سوي تمايل و رغبت پيدا كند و         
  .و نظر خود را بر اين تفسير بار كند

 نقـل و سـماع و يـا         ي   بـدون پـشتوانه    ،كه به صرف دانستن مقداري عربي       دوم آن  -2-2
 بـشتابد، در    قرآنهاي پيچيده آن است به سوي تفسير          چه وابسته به دانستن لغات و واژه       آن

 الفاظ مبهم و پيچيده و حذف و قطع و اضمار و تقديم و تأخير و اختـصار                  قرآنحالي كه در    
  . ها آشنا باشد و اجمال وجود دارد كه مفسر بايد با اين پيچيدگي

 در معـرض  هـايي كـه      در تفسير، نقل و شنيدن است تا مفسر از محل         پس اولين مرحله    
 ادراك و دريافت، بـسيار قـوي و   ي بعد از اين بايد در مرحله  . اشتباه و خطا است، دوري كند     

لذا هركس كه ظاهر تفسير را محكم و استوار ننمايد و بـراي دريافـت معـاني               . نيرومند باشد 
شود و   شمار مي  هايش بي    او بسيار و لغزش    هاي  اشتباه تنها به دانستن عربي روي آورد،        قرآن
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صدرا به غيـر   . نمايند   را به رأي و نظر خود تفسير مي        قرآنگردد كه    داخل در آن گروهي مي    

  .داند از عرفا، بيشتر مفسران را در وادي خطرناك تفسير به رأي مي
   اطالع از ساير تفاسير.3. 4

هـا   قوال متعارض، بدون قدرت تـرجيح يكـي از آن          اطالع و نقل ا     صرفاً قرآنالبته تفسير   
نيست؛ بلكه مفسر بايد داراي قوه بصيرتي باشد كه بتواند در ميان اقوال گونـاگون تفـسيري            

ل شـود و او     يكه خود از جانب خدا به فهم جديدي نا         يكي را ترجيح دهد يا آن      داوري كند و  
  .)241 :ص ،1 و ج 228 :ص ،2 ج ،4( اند  صاحب تأويلكه قرآنكسي نيست جز اهل 

 :ص ،3 ج ،4(  مـسلمان  ي   فرقـه  72و تحقيق درباره     تأمل در حكمت و الهيات    . 4. 4
  )163 :ص ،1 و ج298

 : و بحر عميق آن قائـل اسـت        قرآنصدرا به دو شرط مقدماتي براي وارد شدن در دانش           
 ي  مـه  ه ي  جو درباره  و   يكي اطالع از ساير تفاسير كه پيشتر گذشت و ديگر تحقيق و جست            

شـود و    اسـرار مـذاهب كـشف مـي    ،كه به ايـن وسـيله     است   مسلمان   ي  و دوگانه  فرق هفتاد 
پس از اين تفحص    . دهد تواند ميان اهل حق و باطل و متدين و اهل بدعت، تميز             شخص مي 

 تقليد از قلب او گـشوده       گره -1: شود   مهم عايد فرد مي    ي  بررسي كامل، دو فايده و نتيجه      و
شـود و بـر       شـود و دانـاي اسـرار مـي          جام نور ايمان در قلب او روشن مي        و سران  -2 ،شود  مي

  .)يادشده 4 و 3 اصول ،31- 2 :ص ص،1 ج،همان( كند  قدرت پيدا ميقرآنشناخت اسرار 
         اكتفا به مهمات در علم و توجه به فراواني عمل و مراقبت قلب.5. 4

ناخت طريق آخرت و سلوك آن و       مراقبت قلب و ش    بيشترين اهتمام بايد به علم باطن و      
اهللا   مباشرت به اعمال ظاهري و باطني و خلوت با خدا، همراه با حـضور قلـب و انقطـاع الـي                    

آموزي  چه بسيار متعلميني كه علم. ها مفتاح و كليد الهام و منبع كشف هستند      باشد كه اين  
نـد و چـه بـسا    ا نكـرده  اند و حتي يك كلمه از مـسموعات خـود تجـاوز      خود را طوالني كرده   

 ولي عمل خود را زياد كرده و مراقبت         ،اند  چه در تعلم مهم است اكتفا كرده       كساني كه بر آن   
انـد، بـراي    اند، و خدا لطايف حكمت را كه عقول صاحبان خرد در آن حيران بوده           قلب داشته 

هـا    كه كتـب تفـسير از آن   يقرآنبنابراين چه بسيار معاني دقيق از اسرار        . ها گشوده است   آن
اند، اما بر قلب اين فرد كه متجـرد بـراي    ها دست نيافته اند و مفسران باهوش نيز بر آن       خالي

  .ذكر حق شده است، خطور كرده است
توان رسيد و خوض و تعمـق         لذا هر علمي از اين علوم، دريايي است كه به عمق آن نمي            

بـه  .  آن را يافتـه اسـت       عمل نيكي است كـه توفيـق       ي  هر طالبي به قدر روزي او و به اندازه        
 »من عمل بما علم ورثه اهللا علـم مـالم يعلـم           «: فرمود) ص(همين دليل است كه رسول خدا     

  .)231- 2 :ص ص،3 ج ،همان(
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  خلقي و سپس آيات عقلي و كالمي آيات ي  ابتدا مطالعه.6. 4

  عقلي ده، ماهيتي وب) از عالم امر  ( كه كالم و قول خداست و آياتش امري          قرآنبراي فهم   
 كتاب و فعل خـدا بپـردازد كـه آيـاتش خلقـي،              ي  ند، ابتدا بايد انسان به مطالعه     دارو علمي   

 ،حواس و نفس و بـدن خـود، آيـات فعلـي، كتـابي           انسان تا با مشاعر    .كوني و عملي هستند   
آفاقي و انفسي را مطالعه نكند، ذاتـش از مقـام حـس و نفـس بـه مقـام قلـب و روح ترقـي                  

االفـاق و فـي    سـنريهم آياتنـا فـي   «  عقلي و كالمي را بشنود و بفهمد    كند تا بتواند آيات     نمي
  .)112-13 :ص ص،7 ج ،4( )53/فصلت( تبين لهم انه الحقيانفسهم حتي 

  قرآن شناخت نفس انساني راه ورود به دانش .7. 4
كه عـالم صـغير     را  شناخت آن   صدرا  اي است و     شناخت نفس انساني داراي اهميت ويژه     

 نيز كه رونوشتي از جهان      قرآنبراي شناخت   . داند  به شناخت عالم كبير مي    است، باب ورود    
  .   كبير و صغير است، شناخت نفس انساني، يكي از مداخل و شروط ورود به آن است

 الهي و ظاهر در     ي   مبين، شرح كمال انساني است و  براي بيان مقامات اين خليفه            قرآن
 الزم اسـت      اسـت،  قرآنهر كس طالب دانش     پس  .... ،حقيقت جمعي محمدي بنا شده است     

اي    مختصر و خالصـه    ي  نوشته ،كه نخست علم معرفت انسان را بياموزد، چرا كه انسان كامل          
هركس كه او را بـشناسد همـه   . چه بين آن دو است است از تمامي عوالم كوني و عقلي و آن    

  .)795- 6 :ص ص،5( چيز را شناخته و دانسته و االّ هيچ چيز را نشناخته است
  علم  يا راسخان درقرآن مراجعه به اهل .8. 4

پـس  «.  استقرآن، مراجعه به اهل فن و متخصصان تأويل و تفسير      قرآنمراجعه به اهل    
نمـايي، اگـر عـزم آن         ها، صنايع و حرف به اهل آن مراجعه مي          گونه كه در ديگر دانش     همان

ظر نمايي و بهـره برگيـري، ناچـار          ن ي و حكمت الهي و حقايق ايمان      يقرآنداري كه در علوم     
 و حاملين معنـا و رازهـاي آن مراجعـه و آهنـگ     قرآننياز به آن داري كه به حافظين اسرار      

چه در آن است، سـؤال و پرسـش نمـايي چنـان كـه                 از آن  ،قرآناهالي آن را نموده، از اهل       
  .)9 :ص ،همان(» )43/نحل(» فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون«: فرمود

 بـه  متكلمـان نـسبت دانـش    ، حتي نسبت به دانش حكما ماننـد قرآننسبت دانش اهل  
هـا هـستند كـه      ، همـان  قرآنحامالن    يا حافظان و   قرآن اهل   .)24 :ص ،6( استدانش عوام   

  . ايشان را راسخان در علم ناميده استقرآن
بحـث نحـوي   داند و در   خداوند و راسخان در علم ميي  را ويژهقرآنمالصدرا فهم تأويل  

ل كل مـن عنـد   و ما يعلم تأويله اال اهللا و الراسخون في العلم يقولون آمنا به قُ     « ي   شريفه  آيه
عطف بر اهللا است و جملـه       » الراسخون في العلم  «بر اين عقيده است كه       )7/آل عمران (»ربنا
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 :ص صـ  ،7 ج   ،4(  قبلي مشخص اسـت    ي  خبر مبتداي مخذوفي است كه به قرينه      » يقولون«

  . هستندقرآن داناي به تأويل ،علم در طول علم الهي بنابراين راسخان در .)13-112
صـدرا در ايـن بـاره بـه دو          . علم هستند  مصداق اعالي راسخان در   ) ع( معصومين ي  ائمه

  :)213 :ص ،1 ج ،13( كند استناد مي) ع(روايت از امام صادق
استواران و راسخان در دانش ما : كه فرمودند) ع( روايت ابوبصير به نقل از امام صادق        -1
  ؛ تأويل آن هستيمي  و دانندهقرآن
علـم،   راسـخان در  : فرمايـد   مـي ) ع(كثيـر بـه نقـل از امـام           و روايت عبـدالرحمن بـن      -2
 :ص ،5 و   160:ص ،4 ج ،4 و   271- 2: صص ،8( هستند) ع(و بعد از او ائمه    ) ع(منينؤاميرالم

  . پي بردقرآنر فهم و تفسير توان به نقش مهم روايات د همين جا مي  و از.)133
علم ممكـن اسـت، حتـي در ميـان ايـن        تنها براي راسخان در  قرآن معتبر   أويلاگرچه ت 

 ؛گروه ستايش شده از اهل علم نيز سلـسله مراتـب و سـطوح مختلفـي از فهـم وجـود دارد                     
امـا  .  برسـند  قرآنتري از     توانند به معاني باطني     اي در مقايسه با ديگران مي       طوري كه عده   هب

.  دسـت يابنـد    قـرآن توانند بـه تمـام معـاني          حتي واالترين افراد از راسخان در علم هم نمي        
  . ترين معناي اين كتاب مقدس تنها براي خدا معلوم است ترين و ژرف عالي

هر يك از ايشان را بهره و ذوقي است خواه كم و يا زيـاد، خـواه نـاقص و يـا تمـام ولـي             
  و رسيدن به كمال مطلوب و آرمـان نهـايي آن،           قرآنسرار و رازهاي     ا ي  دست آوردن همه   هب

  .)135 :ص ،5( براي هيچ كس ميسر نيست
گـاه خـالف و      هيچ«و   اختالفي نيست ) اهل اهللا ( راسخان در علم     ي   در شيوه  ،با اين حال  

ولو كان من    «.شود، چون دانش آنان از نزد خداست        نزاع زياد در روش اهل اهللا مشاهده نمي       
و من لم يجعل اهللا له نـوراً فمـا لـه مـن              «) 82/نساء(» د غيراهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً     عن
  .)142 :ص ،همان( »)40/نور(» نور

ـ  آن است كه ايشان در تـأمالت     قرآناما ويژگي اهل اهللا و اهل بيت          خـود، حـد و   يقرآن
شوند و  مايي به ارواح مييابند و راهن ها است درمي  آني  اصل و مايه   ،حقيقت اشيا را كه روح    

صدرا . شود  هاي بهشت و جهان ملكوت به رويشان باز مي          درب ،لذا در اين حال روحاني شده     
 و 157 :ص، همـان  (كنـد  اين نكته را در تفسير قلم و به هنگام رسيدن به روح قلم بيان مي            

133(.  
صوف و مدعيان دروغين ت( هاي متصوفه و متفلسفه گويي  عدم توجه به ياوه.9. 4

  )فلسفه
المبتـدعين  (ها را اهل بدعت و گمـراه         كند و آن   صدرا از مصاحبت اين دو گروه نهي مي       

فلما جائتهم رسلهم بالبينـات فرحـوا       «ها از كساني هستند كه       نامد، چرا كه اين     مي) الضالين
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كنـد كـه      صدرا دعـا مـي    ). 83/غافر (»بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون          

هـا همنـشين و در    داوند ما و شما را از آنان حفظ كند و حتي براي يك لحظه ما را بـا آن                  خ
بنابراين بايد كلمات و گفتار خودمان را از سخنان ايشان خالي كنيم . جا با هم قرار ندهد   يك

هـا   شدت از مـصاحبت آن     هگروه سومي كه او ب     .گاه به سوي كالم الهي مهاجرت نماييم       و آن 
هـا و گـوش و       ، چرا كـه بـر قلـب       )المعطلين الضالين (ند  ا  ، گمراهان اهل تعطيل   كند  نهي مي 

   .فهمند ديدگان ايشان مهر خورده و چيزي نمي
   نفسي  تقوي و تصفيه،طهارت. 10. 4

هاي دانش و علـوم بـه دور از شـك و شـبهه و رسـيدن بـه                     شرط گشوده شدن گنجينه   
 نفـس از آاليـش هـوا و         ي  لهي شروع تـصفيه    و گوهر رازها و اسرار كالم ا       قرآنجواهر اعماق   

پـس بايـد بنيـان      ). 10/شـمس (» قد افلح من زكيها و قد خاب من دسـيها         « :ها است   هوس
معرفت و شناخت را ابتدا به وسيله تقوي و پرهيزكاري استوار كرد و سپس به قله و اوج آن                   

لهم فـاتي اهللا    قد مكر الذين من قـب     « چون كسي است كه      ،صعود كرد كه در غير اين صورت      
 ،1 ج،4 و 11-13 :ص صـ ،5( )26/نحـل (»  عليهم السقف من فوقهمبنيانهم من القواعد فخرّ   

   .) فوق الذكر9 و 10 اصول ،3 :ص
 داراي ظـاهري و     قـرآن   يعنـي  ،)79/واقعـه  (»ال يمسه الّا المطهرون   «: فرمايد  خداوند مي 

توانند مس   تنها پاكيزگان مي  يعني جلد و كاغذ آن را      قرآنچنان كه ظاهر     باطني است و هم   
كس كه از  پليدي پاك و مبرا و منـور بـه               نيز جز از باطن قلب آن      قرآنكنند باطن معناي    

   .)99 :ص ،همان( نور توبه و بازگشت است، پوشيده و محجوب است
سالمت نفس مراتب خلوص قلب و  به حسب قرآنمندي از معارف   ميزان بهره،بنابراين

 ،4 ج،4( )71/نحل(» واهللا فضّل بعضكم علي بعض في الرزق«تفاوت است از امراض باطني م
   .)53 :ص
  تخصيص .11. 4

 خـود را  ،خوانـد  مـي كـه انـسان   اي را  يعني هر آيه.  يعني عبرت گرفتن و دقت   تخصيص
، قـرآن  مثالً، با شنيدن اوامر و نـواهي         ؛مورد خطاب آيه بداند و آن را به خود اختصاص دهد          

ها عمل كند و اگر داستان پيشينيان و پيـامبران اسـت،             ين با اوست و به آن     اين فرام : بگويد
) ص( تنها بر رسـول خـدا      قرآناما مبناي اين اصل، آن است كه        .  عبرت بداند  ي  ها را مايه   آن

من خـدا نيـز     ؤ نه تنها بر رسول كه بر ساير بنـدگان مـ           قرآنآيات بينات   «فرود نيامده، بلكه    
 امراض درونـي و هـدايت       يبهبودي    مايه قرآن .)183 :ص ،6 ج   ،نهما (»شود مرتباً نازل مي  

كه شكر ايـن نعمـت فراگيـر را         است   خداوند فرمان داده     ، به همين دليل   ، مردم است  ي  همه
، )231/بقـره (» ه اهللا عليكم و ما انزل عليكم من الكتـاب و الحكمـ        هواذكروا نعم «: جا آورند  هب
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 ههـذا بيـان للنـاس و هـدي و موعظـ           «،  )10/انبيـاء (» لقد انزلنا اليكم كتابـاً فيـه ذكـركم        «

ها متفاوت و متناسب با حاالت        بر دل  قرآنالبته ظهور و فرود     و   .)138/عمران  آل(» للمتقين
  .آيد قلبي است كه بر آن فرود مي

   گذر از مقام حكايت به مقام اتصاف.12. 4
  :ند ازا ه عبارتو براي رسيدن به اين مقام از مراحل و مقاماتي بايد عبور كرد ك

 ي آن يعني از نيـرو و اراده  ابتدا بايد از خود تبرّي و دوري جست و  :  تبرّي از خود   )الف
چنـين  . از خودپسندي دوري گزيدن، كه شرط ترقي و موجـب صـعود انـسان اسـت                خود و 
. بيند را در آن مقام نمي     چون آيات بشارت و ستايش نيكوكاران را مشاهده كند، خود          انساني
ها بپيوندد و يا چون آيات بيـزاري و سـرزنش خداونـد از كـافران را                  كند به آن    آرزو مي بلكه  

دهـد و بـيم و هـراس او را       حـق قـرار مـي      ي  تالوت نمايد، نفـس خـود را مخاطـب فرمـوده          
  .گيرد فرامي
 بـه شـود و       حجاب نفس از او برداشته مـي       در اين مقام،   : رسيدن به مقام مكاشفه    )ب
شـود،    مكاشفاتي مطابق احوال مكاشَف براي او حاصل مـي        گاه    آن .درس   مكاشفه مي  ي  مرحله

دهـد و صـورت بهـشت         خواند، حالت سرور به او دسـت مـي          كه آيات اميد را كه مي      طوري هب
شود و همين طور است در تالوت آيـات   كند بر او كشف مي كه گويا آن را مشاهده مي   چنان  
هي است كه مـشتمل بـر لطيـف و آسـان و             اين امر به جهت اوصاف گوناگون كالم ال       . عذاب

هـا، قلـب هـم      كلمـات و صـفات آن      ي  با مشاهده بنابراين   .شديد و سخت و بيم و اميد است       
كند و با هر حالتي از ايـن حـاالت،             مي تجربهبازگشت و دگرگوني را      حاالت گوناگون رفت و   

كان ندارد حال    ام را كه ، چ شود  مهيا مي  امري كه مناسب آن حالت است،        ي  آمادگي مكاشفه 
  .، مختلف استهشنيده شدامر كه   آيات بر يك منوال باشد، در حاليي شنونده
ناميـده شـده    اين مرحله بـه اثرپـذيري و ذوق و شـوق             : اثر پذيري و ذوق و شوق      )ج

اي است كـه انـسان را بـه مقـام قـرب و جهـان                  است، زيرا شوق و ذوق، مغناطيس و جاذبه       
اثرپذيري او بيشتر      و    شوقش بيشتر باشد، كشش و پيوستگي      رساند و هر كه     توحيد الهي مي  

بـه  انـسان   شود قلب      مي   و انديشه در معاني آن، سبب      قرآن اثرپذيري به وقت خواندن      .است
  . شوداز آن خود اوصفت آن  ه،ديخواند متحول گرد اي كه مي صفت آيهتناسب 
ايـت بـه مقـام اتـصاف         از مقـام حك    ، در اين مرحلـه    انسان : به مقام اتصاف    رسيدن )د

» اني اخاف ان عصيت ربي عـذاب يـوم عظـيم   «: خواند  زيرا اگر هنگامي كه مي     ،رسيده است 
توكلنـا و اليـك      عليـك «: خوانـد   ، ترسان نباشد، حكايت كننده است و چون مـي         )15/انعام(

 او از   ي  و حال او، حال توكل و بازگشت نباشد، حكايت كننده است و بهره            ) 4/ممتحنه(»انبنا
  .، جز حركت زبان و لعنت و دشنام به خويشتن نيستقرآنالوت ت
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 قـرآن خـوي    قلـب، خلـق و  در ايـن مرحلـه،   :شـود   خلق و خوي انسان مي قرآن )ه
دل  ،قـرآن يعنـي هنگـام فـرود آمـدن         . شـود   و رنگ دل او مي    اصلي   صفت   قرآنگيرد و     مي

ن صفات خـود قلـب       نهايت پاكي و صفا و محو گرديد       ه سبب پذيرد، و اين ب      مي قرآنصفات  
 در آن دل ظـاهر شـد و او          قرآناي فرود آمد و حكمت         بر دل بنده   قرآن چون   بنابراين. است

شود و آن دل تبديل بـه عـرش           به تمام وجود آن را فراگرفت، صفت و خوي دوم آن دل مي            
دل   بـر  قـرآن  اگـر چنـين نباشـد     . بود) ص( خلق و خوي پيامبر    قرآن كه  شود، چنان   خدا مي 

انـد و      مخيله او شـكل گرفتـه      ي   بلكه تنها حروفي است كه در قوه       ،نيامده است شخص فرود   
 قرآن گروهي از حافظان     ي   پيامبر درباره   كه تنها مزد او در خواندن و ترجمه آن است؛ چنان         

 يعني از مغز آنان جز      ؛»كند  ها گذر نمي   ناي آن  خوانند، اما از حنجره و       مي قرآن«: فرمايد  مي
 قـرآن ها كـه خـوي       اما آن . هاي ايشان  رسد، چه رسد به سينه و دل        ها نمي  به زبان و ناي آن    

واتقواهللا و يعلمكم   «) 29/انفال(»ان تتقوااهللا يجعل لكم فرقانا    «: شوند كه    چنان مي   گيرند،  مي
 و صـفات   قرآنهاي   زدايد تا صورت     يعني خوهاي نفساني را از قلب شما مي        ؛)282/بقره(»اهللا
  .) فوق الذكر12 و 11 اصول ،106 -13 :ص ص،5( د در آن نقش ببنديقرآن

 خـدا   ي   آن است كه حقيقت و معناي آن بر قلب بنـده           قرآنبنابراين دريافت و فراگيري     
 اسـت،  قرآن از آن جهت كه  قرآنپس تلقي و دريافت     .  است قرآنتجلي كند و اين تخلق به       

  .)123-5 :صص ،6 ج ،2 و 39 :ص ،7 و 123- 4 :ص ص،6 ج ،4( تخلق به آن است
 ،7 و 10 :ص ،6 ج ،4( ، خشوع و فروتني از خـشيت خـدا اسـت    مرحلهنايهاي    از نشانه 

صدرا به نقل .  جدا نيست، از فهم انزال كالم خدا بر قلبكه ناي ،آنهاي    ويژگي و از    )41 :ص
 سـرّ   ي  كه خداوند در مرتبه    هنگامي« :فرمايد   مي 366 در باب    فتوحات مكيه از صاحب كتاب    

خود به سبب برطرف شدن وسايط، متكلم گردد، فهم و دانش بـا سـخن او همـراه و                    ي  بنده
ماند اگر  سخن گفتن او واپس نمي عين سخن او، عين فهميدن تو است، يعني فهميدن تو از    

     .)35 :ص ،5 و 339 -40 :ص ص،9( »تأخر و واپس ماندني داشت، كالم خدا نيست
    ترقي و برشدن.13. 4

 و  ؛شـنود، نـه از خـود        رسد كه كالم را از خـدا مـي          بنده به درجاتي مي   يعني  اين مرحله   
  : درجه استسهبر كه جا اشاره به درجات خواندن است،  مقصود صدرا در اين

خوانـد و در    را بـر خـدا مـي   قـرآن انديشد كـه     ترين درجه آن است كه فرد مي         پايين -1
شـنود، پـس حـال او در ايـن      او مـي   را از    قـرآن حضور او ايستاده و خداوند به او مي نگرد و           

  .موقع، حال خواهش و فروتني و زاري و ناله است
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دهـد پروردگـارش او را بـه انـواع      كه به قلب خود گواهي مـي     است  آن  دومين درجه    -2

گـو و بـه احـسان و بخـشش خـود             و   بـا او گفـت     لطف و مهرباني مورد خطاب قـرار داده و        
  .است) از خدا(تعظيم و گوش دادن و فهم پس مقام او حيا و .  نموده استشسرافراز
. نمايد  مشاهده مي  كه در كالم، متكلم و در كلمات، صفات را        است  آن  سومين درجه    -3

نگرد، بلكه تمام      هم كه بدو شده نمي      كند و به بخششي      به خود نگاه نمي    ،در اين مقام  انسان  
 متكلم چنـان او را      ي  شاهده، يعني م  دانديش مي به او    ،وف نموده عطنيروي خود را بر متكلم م     

 درجـات  ، مقـربين اسـت و پـيش از آن   ي خبر است و اين درجه    گيرد كه از غير او بي       فرا مي 
  .چه از اين دو مقام بيرون است، درجات بي خبران و غافالن است ياران يمين بود و آن

بـه خـدا سـوگند كـه خداونـد بـر            «:  سوم خبر داده و فرمـوده      ي  از درجه ) ع(امام صادق 
: و نيـز فرمـوده اسـت      » فريدگان خـود در كالمـش تجلـي نمـوده ولـي آنـان نمـي بيننـد                 آ
اش   كـه از گوينـده     نمـودم تـا آن      را تكرار مي  » اياك نعبد و اياك نستعين     «ي  طور آيه  همين«

و بيهـوش   (» شنيدم، در آن زمان جسمم توان ايستادگي در برابر آن نيروي عظيم را نيـاورد              
ـ   مـي  ما بر گاهي خدا  خوانيم و   مي بر خدا   را قرآنين گاهي   ابربنا). افتند  بر زمين مي    د و خوان

   .)111 :ص ،5(بينيم  نميمراتب باالتر جز متكلم گاهي در
   قرآن موت از نشĤت، راه رسيدن به باطن و سرّ .14. 4

و امثـال مـا از    درك مـا .  اخـروي اسـت  ي  دنيايي و يك مرتبـه ي  داراي يك مرتبه   قرآن
 دنياوي است، زيرا ما در عالم ظلمت و سياهي قرار داريم و لذا از               ي  مرتبه، درك همين    قرآن
چه را در قوه و نيروي  مدرك، تنها آن. كنيم   آن مشاهده نمي   ي   به غير از سواد و سياهه      قرآن

هـا   كند و نيروي ادراك هميشه از جنس مدركات و بلكه عـين آن              ادراك او است، ادراك مي    
كنـد و   و خيال جز متخيل و عقل جز معقول را درك نمـي است، چرا كه حس جز محسوس   

 بنـابراين ). 40/نـور (»و من لم يجعل اهللا له نوراًفماله من نـور          «:شود  نور درك نمي   نور جز با  
، درك همان نـشئه  قرآناي قرار دارد، درك او از    در چه مرحله و نشئه     كه  اينانسان بسته به    

 ي الم حـواس ترقـي نكـرده و از مقـام و مرتبـه      از عـ قرآنپس وقتي كه قاري .  است قرآناز  
از وجود مجازي خود مهاجرت نكرده است، بـا ايـن سـياهي چـشم                خلقي رها نشده است و    

و اين مرتبه درك ظاهر     . كند  نقوش كتاب خدا را مشاهده مي      خود، تنها سياهي ارقام كالم و     
  . و مرتبه دنيايي آن استقرآن

 مرتبه است؛ يكي مرتبه باطن كه درك آن مستلزم           نيز خود دو   قرآن آخرتي   ي  اما مرتبه 
 ي  مرتبـه . معقول است  برشدن از عالم حواس و مقام و مرتبه خلقي و بازگشت به عالم امر و              

 حس است، محسوس و مقيد به وضع و مكان و           ي  چه در مرتبه   امر، جهان معقول است و آن     
پس . ها قرار دارد   وراي آن هايي   كه حقيقت عقلي در بخش     حالي  در ،زمان و كم و كيف است     
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 را به توسط گوهر عقلي خود از فضاي جهان امر كه برتر از حـس و           قرآنيروح انسان معارف    
  . استقرآن باطني ي گيرد و اين درك مرتبه عقل است فرا مي

 سرّ است كه برتر از جهان خلق و امكـان و پوشـيده از حـس و عقـل                     ي   مرتبه يو ديگر 
نـازل شـدن     و قبل از  ) لوح محفوظ (يش از فرود آمدن به عالم امر        ن مرتبه پ  جايگاه اي . است

اي كه هيچ كـس تـوان     مرتبه؛است)  و اثبات و جهان خلق و تقدير  لوح محو (به آسمان دنيا    
هر دو جهان و گذشتن از جهان امـر    به مقام وحدت و تجرد ازكه اين مگر ،درك آن را ندارد 

 ، آن حـال    مرا با خدا حاالتي است كه در      «: رمودف  مي) ص(ه رسول خدا  ك و خلق برسد، چنان   
  .)234 :ص ،14( »گنجد پيغمبر مرسل و فرشته مقربي نمي

مستلزم موت از نشĤت حسي، خيالي، وهمي و محـو در وجـود             مقام،  پس رسيدن به آن     
من « اصل كه امام مبين و ذكر حكيم و          ي   آيات را از نسخه    ،كالم خدا است و در اين صورت      

  .)66 و 37 :ص ،5 و 33-4 :ص ص،3 ج ،2( كند است، قرائت مي» كتابعنده علم ال
   وجود نوري در قلب.15. 4

اين نور واردي از واردات حق است كه قلب با آن زنده است و اگـر نباشـد كـالم رسـول                      
» لينذر من كـان حيـاً     «و  ) 80/نمل(»انك ال تسمع الموتي    «:شود  خارجي شنيده و فهم نمي    

شـود و بـا حـس، حـس و            طور كه با عقل، عقـل و معقـول تعقـل مـي             زيرا همان ). 70/يس(
 احكام نبوي و اسـرار      ،شود  شود، با اين نور است كه نور الهي درك مي           محسوس احساس مي  

 اگـر كـسي     بنابراين. شود   وافر گرفته مي   ي  بهره د و از علم رباني حظّ و      نشو  الهي پذيرفته مي  
ي از آن نداشته باشد، زبان نبي وارد از جانب حق         اين نور وارد حقاني را نداشته باشد و نصيب        

ست و كتابي را كه با او نازل شـده اسـت درك    افهمد و نوري را كه با او    سوي خلق را نمي    هب
  ).40/نور(» و من لم يجعل اهللا له نوراً فماله من نور «:كند نمي

وشـني آن،  بنابراين قلب، قابل فيض نور وارد از سوي حق است و با كمـك ايـن نـور و ر        
بنابراين قلب، اسرار و معاني و حكَم و مواعظ را از نور وارد حق  . رسول ميان حق و عبد است     

  .رساند ها را به قواي داخلي و خارجي و ساير امت مسلمان مي گيرد و آن مي
الهي در عالم انـساني بـه وديعـت گذاشـته            صدرا شرط حصول اين نور را كه از عالم امر         

داند از اسـتكمال فـرد در مراتـب حـس و خيـال و وهـم و عقـل و نيـز                          عبارت مي  ،شود  مي
عـالم ملكـوت در قلـب او افكنـده            از ،استعانت از علوم رسمي و آداب شرعي كه پـس از آن           

 ديگر حواس و مـشاعر انـسان و         ي   اين نور فوق طرز و شيوه      ي  بنابراين طرز و شيوه   . شود  مي
   .)281- 3:ص ص،7 ج ،4( داند  و واليت ميصدرا آن را از انوار نبوت. عقول عمومي است

  قلب آدمي گشوده بودن دل و  باز بودن راه حواس باطني و.16. 4
  دن آيات ـگيري از شني  و كنارهقرآنروي گردانيدن امثال ابولهب و ابوجهل از دانش 
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هـا از قلـب       آن ي  نوراني آن به جهت سنگيني گوش و كوري ديدگان و خـالي بـودن سـينه               

خطـاب  ) 71/بقره(» صم بكم عمي فهم ال يعقلون     «ها را     آن قرآنعين حال     در ؛ودظاهري نب 
» فانها ال تعمـي االبـصار و لكـن تعمـي القلـوب التـي فـي الـصدور                «: فرمايد  كند و يا مي     مي

 چـشمان ديگـري دارنـد       قرآنپس اهل   . يعني ايشان كورند و ناتوان از ادراك حق       ) 46/حج(
هايي  كنند و دل   هاي ديگري دارند كه بدان استماع مي       و گوش كنند   ها مشاهده مي   كه با آن  

هـا و تنگـي      جهـت زنگـار دل          ديگران به  اما .توانند حقايق را ادراك كنند     دارند كه با آن مي    
و جعلناعلي قلوبهم اكنه ان يفقهـوه   «:اي ندارند ، بهرهقرآنهايشان جز از پوسته و قشر     سينه

و جعلنا من بين ايديهم سداً و من خلفهـم سـداً فاغـشيناهم              «،  )25/انعام(»و في اذانهم وقرا   
  ).9/يس(»فهم ال يبصرون
تـسمع   انك التـسمع المـوتي و اال      «: اي ندارند    ايشان از سماع حقيقي بهره     ،پس به واقع  

الصم لـذا  ). 78/نـساء (»حـديثاً  لهـوالء القـوم ال يكـادون يفقهـون         فما «،)80/صافات( »عا الد
و و شعراي عرب جاهلي با وجود تسلط بر ادبيات عـرب و تخـصص در                رديفان ا  ابوجهل و هم  

 را نشنيدند و به علت فقـدان        قرآنپيوند و ترتيب الفاظ و نظم اشعار، حتي يك حرف از اين             
ها هستند، حتي يـك كلمـه از         اي بر روي آن     حواس دروني كه حواس ظاهري پرده و پوسته       

  .)11 :ص ،6 ج،4 و 19 -20:ص ص،5( آن را نفهميدند
لهم قلـوب ال يفقهـون بهـا        « ولي برخي    ،گويد  ها سخن مي   بنابراين خدا پيوسته با انسان    

ولـو   «،»)212/شعراء(»انهم عن السمع لمعزولون    «،)179/اعراف(» ولهم اعين ال يبصرون بها    
و اذا  «: فرمايـد    گروهي ديگر مـي    ي  كه درباره  چنان). 23/انفال(»اسمعهم لتولوا وهم معرضون   

    .)96 : ص،7( )83/مائده(»انزل الي الرسول تري اعينهم تفيض من الدمعسمعوا ما 
 سـخن بـه ميـان       قرآنالزم به ذكر است كه در آثار تفسيري صدرا هرجا از سمع و بصر               

ند و از ميـان ايـن دو نيـز          ا   چرا كه اين دو اشرف حواس      ، است قرآنك و فهم    اآمده، مراد ادر  
ويژه سـمع بـاطني      ه كه از عالم امر است با سمع و ب          اشرف از بصر است، زيرا كالم حق        سمع

ويژه بـصر بـاطني درك       هشود و كتاب خدا كه از عالم خلق و تقدير است، با بصر، ب               درك مي 
  .)96 :ص ،7 و 359 :ص ،1 ج،4(شود  مي

  
  هيجنت

   :دهيم  اصول پيشين توجه ميي  كلي دربارهي ابتدا به دو نكته
هـا و شـرايطي       ، زمينـه  قرآنهاي فهم     مقدماتي و حتي راه    ها و شرايط     زمينه ي  همه: اوالً

هايي هستند كه از مسير فهم كننـده يـا فاعـل              و راه  قرآن ي   فهم كننده  ي  هستند در ناحيه  
  .گذرند  ميقرآنفهم 
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سـاز      اصل آن شرايط زمينه    10 ، واصل برشمرديم  ي   قاعده 16چه تحت عنوان     از آن : ثانياً
گانـه نيـز در يـك كليـت           هـاي شـش     اين راه  ي   همه . بودند آنقرهاي فهم     اصل راه  6فهم و   

 بـه  قـرآن ساز فهـم    شرط زمينه10. ديگرند ديگر متصل و الزم و ملزوم يك  به يك ،هماهنگ
 ، ولو بـه تكـرار و بازگـشت مرتـب          قرآن، انديشه و تدبر در      قرآنانس با   : ند از ا  اختصار عبارت 

 ي  فرقـه 72 شـناخت و اطـالع از     ،ترجيح اقـوال   با قدرت نقد و      همراهاطالع از ساير تفاسير،     
 بسنده كردن به مهمـات در      هيات و اال حكمت و   تأمل در  ،ها مسلمان و محاسن و معايب آن     

 ي  پرداختن به عمل و فراوان كردن آن و مراقبت قلب، توجـه بـه مطالعـه   ،علم آموزي علم و 
سـاز فهـم دومـي         زمينه  كالم خدا كه اولي    ي  كتاب آفرينش و فعل خدا و پس از آن مطالعه         

 قـرآن  ي   شناخت نفس انساني كه رونوشتي از كتاب كبير عالم است و ما را در مطالعه               ،است
دهد، كسب طهارت، تقوا، پاكي       جهان صغير و كبير است، ياري مي       اي از   كه رونوشت خالصه  

 ي   و سرانجام مراجعه به راسخان در علم كه نمونه         قرآنو تهذيب نفس، به منظور مس باطن        
ـ   ي ها، ائمه اعال و مصداق كامل آن      ،طـور خـاص   ه معصوم هستند و ما آن را بـدين لحـاظ و ب

بـديهي اسـت صـدرا بـه سـخنان       . كنيم  تفسير مي ) ع(مراجعه به احاديث و روايات اهل بيت      
اعتنـا اسـت و       انـد، بـي     ها نبرده  اند ولي  بويي از آن       ها كه فلسفه و تصوف را به خود بسته         آن

از دانـد و   بـار مـي   فايده و بلكه زيان     هاي متصوفه را بي    گويي  مباحث نظري و ياوه   پرداختن به   
  .دارد ميها به شدت پرهيز  نشيني با آن هم

 و  قـرآن يابيم ارتباط بـا       ، درمي قرآن اصل بيان شده به عنوان طرق فهم         6اما از مجموع    
كاري است هرچند  ،قرآنفهم عميق و باطني . رسيدن به فهم آن، به دست خود انسان است 

 مـستلزم تحـول بـاطني خـود         قـرآن فهم باطن   . سخت و دشوار، اما ناشدني و ممتنع نيست       
با حـواس خلقـي و محـدود         . از مسير باطن انسان است     قرآنانسان است و رسيدن به باطن       

 قـرآن  اما براي مـس و فهـم بـاطن           ، را درك كرد   قرآنتوان ظاهر محسوس      ظاهري تنها مي  
  :هاي مخصوص هستيم ي ويژه و راهنيازمند ابزارها

 مرتباً نـزول و فـرود دارد و         قرآننازل نشده؛ بلكه    ) ص( تنها بر نبي اكرم    قرآنكه   اول آن 
 گيريص يعني عبرت و پند     بداند و تخصي   قرآن بايد خود را مختص به خطاب        قرآنهر قاري   

 يعني  ، است  در مراحل نهايي و كمال خود، اتصاف       تخصيص.  دانستن قرآنو خود را مخاطب     
رسـد و    مـي قـرآن  ي  به مكاشفه، پس از تبرّي از خود و برداشتن حجاب نفس     قرآنمخاطب  

و در اثـر ذوق و شـوق و    شـود  قلب او متناسـب بـا احـوال و صـفات مكاشَـف، متحـول مـي               
د و از مقام حكـايتگري      نشو   ايجاد شده، صفات آيات، صفات قلب او مي        ي  مغناطيس و جاذبه  

   كالم، عين فهم اوست؛    ،رسد و در اين صورت      تصاف به صفات آيات مي    محض آيات به مقام ا    
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ل به ترقي و برشدن ي، قاقرآندر قرائت و فهم مالصدرا  . زيرا اتصاف، تخلق و تخلق فهم است      

  :توان قرائت كرد  تشكيكي ميي  درجه3 را به قرآنبه باور او  يعني ،است
كـه نـه كالمـي در كـار       آن-3 ؛ي انسان قرائت خدا برا   -2؛   قرائت انسان در برابر خدا     -1

خبـر    حتي از خـود بـي     و  بيند    جز متكلم نمي  قاري  است و نه قاري؛ بلكه تنها متكلم است و          
  . حقيقي با خدا استي رسيدن به مكالمهمقام جا عين فهم جاري است و  در اين. است

ـ     رسيدن به هر درجه از قرائت، مستلزم ترقي و برشدن قاري از نشئه             . شĤت اسـت  اي از ن
 ي   نشĤت و موت از نشئه     ي   محدود شدن فهم است و تجرد از همه         محدود شدن به هر نشئه،    

  . اندكي ميسر نيستي حس و عقل يا خلق و امر، جز براي عده
  :ل استي به دو اصل قاقرآنصدرا براي درك مراحل باطني 

ي حق كه نوري است از سوآن اوالً وجود نوري در قلب كه قلب به آن زنده است و 
،  نورنايشرط حصول .  قابل فهم نيستقرآنانسان است و اگر نباشد زبان   حق وي واسطه

  . اين نشĤت استي گذشتن و برشدن از مراتب حس و خيال و عقل و گذشتن از همه
 ي هستند، حواسقرآن به ازاي حواس ظاهري كه مدرك قشر و پوست ،ثانياً براي انسان

فقدان حواس باطني و بسته بودن راه . ها سمع و بصرند ن كه اشرف آوجود داردباطني 
مان و متفلسفه را لصدرا حتي اديبان و متك. دارد  نگه ميقرآنها، انسان را در حد قشر  آن

  .داند فاقد حواس دروني مي
  

  ها يادداشت
ده  الباب الثالث آم،رآنقال ت كتاب آداب تالو، فيض كاشانيمحجه البيضاءاين بحث عيناً در  -1

  .اند  اخذ كردهاحياء علوم الدين غزالياست و هر دو آن را از كتاب 

 تخصيص و معناي ، تبرّي، ترقي، تأثر، تدبر، برخي از اصولي كه در اين فصل ذكر خواهد شد-2
 فيض محجه البيضاء غزالي كه در احياء علوم الدين عيناً مأخوذ است از ،درست تفسير به رأي

 لذا ، بيان و قريب به همين الفاظ و عبارات ذكر شده است، استألحياءتهذيب اكاشاني كه خود 
  . الباب الثالث،قرآنال ت كتاب آداب تالو،محجه البيضاء :ك.ر
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