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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
أَنْ ولَ َ عَلَيْو َ الْكِتووابَ مِنْ وهُ آیووا ٌ

الش ويْطَا ِ الورَّيِيمِ» «هُ و َ الَّ و
«أَعُو ُ بِاللَّ وهِ مِ ونَ َّ

مُحْكَما ٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِها ٌ فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَ َه
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ یَقُ لُ َ
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَ َّكَّرُ إِالَّ أُولُ ا الْأَلْبابِ».
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«فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُو بِهِمْ زَیْوغٌ» را بحو رورمیم و مراحول سوهگانه انحورا و زیوغ
«الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ» را هم بح ررمیم و علّت اینکه قلب مر اینيا مر رار آمود ،
هم مر بعد زیغ و هم مر بعد «الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» ره مرب ط به قلوب اسوت و هوم مر
بعد معا «رَبَّنا ال تُلِغْ قُلُ بَنا بَعْدَ إِ ْ هَدَیْتَنا» 2مر این سه م رم قلب مر رار آمد است ،به
علت اینکه قلب است ره فرماندهی رل نيروهای ظاهری و باطنی انسا را مارم .قلب
است ره اگر انحرا از حق ماشته باشد ،چشم و زبا و مست و پوا و فهوم و عقول و
غير انحرا پيدا میرنند و قلب است ره اگر منقلب نباشد ،مستقيم باشد ،مررل علوم
باهلل و معرفة اهلل باشد ،هم مر عبامة اهلل سالم است و هم مر برخ رم با رتاب اهلل.
«فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» .این
«ما تَشابَهَ مِنْهُ» چيست؟ آیا «ما تَشابَهَ مِنْهُ» المتشابها است ول عرضًا قص رًا یوا نوه،
و همچنين متشابها است عرضًا تقصيرًا و همچنين متشوابها اسوت روه نوه عرضوًا
مارم قص رًا و نه عرضًا تقصيرًا ،بلکوه آیوه را متشوابه میرنود ،چنانکوه میوروز عور
ررمیم .آیه محکمه را متشابه میرند تا آ را گنگ رند ،تا آ معنایی ره خو م او مر
نظر مارم ،به عن ا تأویل و ارياع آیه به خيا خ م به معنای صحيح ،آ معنا را بوه
 .1آل عمران ،آیه .7
 .2همان ،آیه .8
1

حساب مرام حق سبحانه و تعالی بگ ید .و آیا اینها مر اختصاص بخش موم از آیا
قرآ است ره به هر معنا متشابها است یا مر محکما هم هست؟ مر محکما هم
هسووت ،منتهووا مر متشووابها مو اريوواع الزم اسووت و مو تأویوول الزم اسووت ،امووا مر
محکما یک تأویل .فعالً مر تأویل بح رنيم ،تا بدانيم ره مقص م از تأویل بعود از
تفسير ،چه تفسير ظاهر و چه تفسير بطن و بعد از تريمه لفظی تحت اللّفظی ،مرام از
تأویل چيست؟
میروز اشارتًا عر

ررمم :تأویلی ره سایر برامرا  ،چه مفسّرا و چه غير مفسّرا

میفرمایند ره نص را بر خال آ و ظاهر را بر خال آ معنا ررمند؛ چ

نوص یوا

ال
ظاهر به خيا آ ها بر خال عقل است یا بر خال یک مطلب ثابتی است ،ما اص ً
چنين معنایی برای تأویل نداریم .اصالً تأویل بيشتر رايع به معنا است ،احيانًا رايع
به لفظ هم هست .اما تأویلی ره رايع به لفظ است ،به معنی اريواع لفوظ بوه معنوای
حقيقی مرام است ،نه به معنای ارياع لفظ نصًا یا ظاهرًا به معنای غير مرام ،این معنا
غلط است .مر قرآ شریف تأویل چند يا رر شد و موا هوم مفواهيم قورآ را و هوم
لغا قرآ را از خ م قرآ استفام میرنيم .مر قرآ شریف تأویل بورای تفسوير لفوظ
به معنای خال نص یا خال ظاهر یا حتی به معنای واقعی ،مر یک يا هم نيامود
است.
اینيا رايع به «ما تَشوابَهَ مِنْوهُ» مطوالبی ماریوم روه بوه تفسوير مرايعوه بفرمایيود،
صفحه  31از آ عمرا  ،اواخر صفحه« :ايل «مَنْ رَمَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآ ِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَودْ
هُدِ َ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» 1رسی ره بت اند ،اما اگر نت اند متشابه قرآ را به محکم رم
رند یا بت اند ،اما رم او مرموم باشد ،رمّ صحيح نباشد ،این «هُدِ َ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»
نيست« .بل من عر المحکم علی إحکامه و المتشابه علی تشوابهه ،ثومّ رمّ المتشوابه
إلی محکمه «فَقَدْ هُدِ َ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» .»2و همچنوين مر خبور میگوری اسوت روه
«إِ َّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهًا كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآ ِ  ...فَرُمُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَوا وَ لَوا تَتَّبِعُو ا
َض ولا ا» اینط و ر نيسووت رووه فقووط بخشووی از آیووا قوورآ
َش وابِهَهَا مُو َ مُحْكَمِهَووا فَت ِ
مُت َ
متشابها است ،بلکه بخشی از روایا هم متشابها است ،بلکه تشوابه مر روایوا
بيشتر است .تقطيع مارم ،تقيه مارم ،منس خ مارم و غير  ،حتی مر روایاتی روه صوامر
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شد است ،متشابها بيشوتر اسوت توا مر آیوا ؛ چو

مر آیوا تقطيوع نيسوت ،تقيوه

نيست.
مر صفحه بعدی رايع به تأویل بح ررمیم ،صوفحه  ،32الثّوانی و الثّالثو « ،إ ّ
تأویل المتشابه إیضاحًا لمعنا یخوتصّ باللّوه»« .إیضواحًا لمعنوا یخوتصّ باللّوه یعنوی
بص رة مطلقة مائة بالمائة» صد مرصد ،چ
نمیمانند ،حتی راسخ
 -اگر راسخ

بعضی از متشوابها اسوت روه غيور اهلل

فی العلم ،معص م باشند یا غير معص م باشند ،نمیمانند.

فی العلم ندانند ،برای چه فرستام است؟

 بعد بحو مویرنيم« .إ ّ تأویول المتشوابه إیضواحًا لمعنوا یخوتصّ باللّوه حيوالمحكما تفسّر المتشابها  ،كما أ ّ تأویل القرآ ككل» ،این «رکل» حسواب مارم،
یعنوی «مائووة بالمائوة» .از يملووه توأویال قوورآ خودا میگ یوود :اهلل ،تأویول اهلل یعنووی
الصودُورِ» 1لفووظ «عَلوويمٌ بِ و ا ِ
حقيقووت اهلل ،چووه رسووی میفهموود؟ «اللَّوهُ عَلوويمٌ بِو ا ِ ا
الصادُورِ» محکم است ،اما حقيقت علوم اهلل را روه تأویول واقعوی علوم اهلل اسوت ،چوه
رسی میفهمد؟ و همچنين ،این یک نم نه است ،نم نههای میگری هم مارم ره عر
میرنيم.
چرا خدا گفته؟ چ

خدا خ استه اسم خ م را ببرم ،ولوی اگور خودا اسوم خو م را

برم ،به این معنا است ره شما حقيقت خدا را هم بدانيد؟ خير ،بدانيد این رالم ،روالم
خدا است و رالم غير نيست .البتّه این نم نهای است ره چ

سواا فرم میود ،بحو

میرنيم« .كما أ ّ تأویل القرآ ككل مختصٌ باللّه فانّه الّ

یعلم من التّأویل من هو

أهله یعلّم ،فإنّه الّ ی یعلّم من التأویل من ه من التّأویل» نوه هموه آ هوا .بعضوی از
تأویال قرآ را به اهل آ تعليم میرند« ،فإنّه الّ ی یعلّم من التّأویل مون هو أهلوه
كالرّاسخين في العلم بمختلف مرياتهم».
«یأتی ه ا البح أ ّ أفضل الرّاسخين فی العلم ه الرّس
و بعد المعص مين العلماء المارن

المامن

العارف

و المعص م

معه (ع)

باهلل ،هاالء من الرّاسوخين فوی

العلم رما تد ّ آیا ٍ عدّة علی ه ا المعنی»« .و على أیّة حا فكلّ تأویولٍ ألنّوه خوار
عن مدل

اللّفظ و رايعٌ الى غامض المعنى إنّه یحتا إلى مليلٍ من صاحب المعنى،

قد یبيّنه في سائر كالموه كالمحكموا بالنّسوبة للمتشوابها فهو عوامٌّ ألهول القورآ
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الخص ص ككلّ» 1اهل قرآ خاص ره بر حسب روایت اميرالمامنين« :كِتَابَ اللَّهِ عَلَى
أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْعِبَوارَةِ وَ اْلإِشوَ ارَةِ وَ اللَّطَوائِفِ وَ الْحَقَوائِقِ فَالْعِبَوارَةُ لِلْعَو َامِّ وَ اْلإِشوَ ارَةُ
لِلْخَ َاصِّ» 2اهل خص ص« .وَ اْلإِشَارَةُ لِلْخَ َاصِّ» ره مرحلوه او بطون قورآ اسوت ،بوا
مراتب آ ؛ چ

اشارا هم مختلف است .مرحله موم بطون قورآ عبوار از لطوائف

است ،با مراتب آ ره اینها برای من مو معص مين است .و مرحله س م بطون قورآ
عبار از حقائق است «وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ» عل م خاصّه توأویلی روه مربو ط بوه مقوام
قدسی نب ّ است.
«أم یبيّنه بإلهامٍ أو وحيٍ» 3بعد عر

میرنيم« :و بالنّظر الدّقيق إلى آیا التّأویل

نعر مُدَى (أو مَدَی) صدق ه ا البيا فال تجد فيها و ال أیّة إشارة الى تأویل األلفاظ
كما یهرف

بما ال یعرف

بل ه مثل التّأویل في النّشآ الثالث األولى و البورزخ و

ال سطى تأویالً علميًا أو واقعيًا .فتأویل كلّ ما فعلوه خضور» «سوَ أُنَبُُِّ َ بِتَأْویولِ موا لَومْ
تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» 4اینکه خضر (ع) اعمالی را به معيت م سی انجام مام ،م سی (ع)
از نظر شریعت ظاهر اعترا

میررم و خضر گفت :یک باطنهایی مارم ره باید صبر

رنی .تمام این ها عمل ب م ،رسر سفينه ،قتول غوالم ،اقاموه يودار ،بوا اینکوه هور مو از
گرسنگی تحت فشار ب مند ،میو ار را مجانوًا مسوت ررمنود .اینهوا یوک ظواهری مارم.
« قتل الغالم فی ظاهر قتلٌ غير حقّ و لکن فی باطنها الغالم را ملحدًا و روا یریود
أ یجعل أب یه ملحدیه» این باطل اسوت .یوا رسور السوّ فينه ،شکسوتن رشوتی ،آ هوم
رشتی فقرا ،هر چند شکستن رشتی اغنياء هم يایل نيست .چرا سو راخ رورم رشوتی
فقرا؟ ظاهری مارم ،مر ظاهر شرع بد است ،ولی باطن آ ؛ «وَ كا َ وَراءَهُمْ مَلِ ٌ یَأْخُو ُ
كُلَّ سَفينَةٍ غَصْبًا».

5

امام صامق (ع) به زرار هم میگ ید ره من پشت سر تو بودگ یی مویرنم ،بورای
اینکه يا ت حفظ ش م .سفينه زرار را میشکست ،بورای اینکوه اصول سوفينه غورق
نش م و از بين نروم .پس این یک ظاهر مارم و یک باطن مارم« .ظاهر العمول ظواهرٌ و
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مآ العمل الخفی أو مبدأ العمل الخفوی عبوارةٌ عون التّأویول ،التّأویول األوّ و تأویول
آخر» مبودأ آ چيسوت؟ چوه عور

رونم ،منتهوای آ چيسوت؟ چوه عور

رونم .ا

میبينم زید را میروم ،اینره زید را میروم ،زید ظاهر است ،بيّن است .یک تأویول
مأخ مارم ،یک تأویل منتها .من نمیمانم پدر و مامر زید چه رسوانی هسوتند و چوه
زمانی او را ت ليد ررمند .این تأویل است ،هر رسی نمیماند .نمیمانم زید چه زموانی
خ اهد مرم و چگ نه خ اهد مرم و رجا خ اهد مرم ،این هم تأویل است .نمیمانم مر
مار تکليف یا مر مار آخر  ،اینها تأویل است .آ ره فعالً ظاهر است ،چه لفظ باشد
و چه معنا باشد ،عمل باشد ،هر چه باشد ظاهر است .این ظاهر است ،این نص اسوت.
«و لکن التّأویل تأویلٌ إلرياع» چيلی ره ظاهر است ،ارياع نمیخ اهد.
ا

این زید ظاهر است ،ما چهر زید را به چه ارياع رنيم ره زید بفهميم؟ زیود

است .اما ارياع ررم ظاهر زید به اصل مأخو ؛ از رودام پودر و موامر اسوت؟ اريواع
ررم به منتها و نتيجه ،اینره چه زمانی خ اهد مرم ،رجا خ اهد مرم ،مر چه وضعی
خ اهد مرم ،اینها ارياع است« .فالتّأویل عبارةٌ عن اإلرياع رموا فوی قصوّ ة خضور و
رما فی قصّة ی سف»« .و تأویل الرؤیا لي سف ه إرياعها إلوى واقعوا ٍ ال تظهور مون
ه الرؤیيّ» 1رؤیی يمع رؤیا است« .و تأویل الرّؤیا لي سف ه إرياعها الى واقعوا ٍ
ال تظهر من ه الرؤیيّ»« .إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَ ْكَبوًا وَ الشوَّ مْسَ وَ اْلقَمَورَ رَأَیْوتُهُمْ لوي
سايِدینَ» 2از اینها فهميد میش م ره ابتدای ی سف چه خ اهد شد و انتهای او چه
خ اهد شد؟ از اینها فهميد نمیش م .و خ ابها هم اینط ر است ،تعبير خ ابهای
مرست برای رسانی است ره مر ارتباط ظ اهر با حقوایق آشونایی مارنود .رسوانی روه
ارتباط ظ اهر و حقایق را به مرستی نمیمانند ،اینهوا نمیت اننود تأویول رؤیوا رننود.
ارياع این ص ر هایی ره مر رؤیوا میود اسوت ،بوه آ حقيقتهوایی روه مورام حوق
سبحانه و تعالی مر این رؤیا است ره رؤیای شبه وحی ب م « ،من الرّؤیا وحویٌ و مون
ال حی رؤیا».
«و تأویل الرؤیا لي سف ه إرياعها» این رؤیا لفظ نب م « ،إِنِّوي رَأَیْوتُ» مر خو اب
مید است ،پس لفظ نيست« .إلى واقعا ٍ ال تظهر» و همچنين «قوا َ ال یَأْتيكُموا طَعوامٌ
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تُرْزَقانِهِ إِالَّ نَبَّ ْأتُكُما بِتَأْویلِهِ قَبْلَ أَ ْ یَأْتِيَكُما» 1طعام تأویول مارم ،یعنوی اینهوا اطمينوا
میمهد ،میگ ید :غ ایی ره میرسد ،قبل از اینکه بخ رید ،من میگ یم سوم مارم یوا
ندارم ،چه اثری مر ملا شما خ اهد ررم .پس این تأویل طعام اسوت ،طعوام مارای مو
تأویل است ،یک ظاهر است و مو تأویل .ظاهر طعام ،طعام اسوت ،گ شوت اسوت ،پلو
است ،هر چه هست معل م است« .و تأویل الطّعام تأویلٌ أوّ مبدأ من آیةٍ حصل ،مون
آیة ولد ،من آیة حصّل بما ا حصّل » این مرحله اولی است روه تأویول او اسوت.
تأویل ثانی :اثر این طعام مر شما چيست؟ نمیمانيم ،حتی اگر طبيب هوم باشود ،صود
مرصد بر این مطلب احاطه ندارم.
 تأثير است یا تأویل؟ تأویل است .یعنی ما نمیمانيم این اثر چيست ،پس تأویل است .یعنوی موا اثوریره این غ ا خ اهد گ اشت ،نمیمانيم ،خ م غ ا را مویمانيم ،اثوری روه بعودًا خ اهود
گ اشت ،نمیمانيم .پس این غ ا به اثر خ م ارياع میش م ،برای اینکوه ایون غو ا هوم
مبدأ مارم و هم نتيجه مارم ،مبدأ آ تأویل بوه يلو اسوت ،نتيجوه آ تأویول بوه بعود
است« .هَلْ یَ ْنظُرُو َ إِالَّ تَأْویلَهُ» 2این «تَأْویلَهُ» چيست؟ آیا تأویل متشابه است؟ از يمله
آیاتی ره ما استدال میرنيم ،همين اسوت« .هَولْ یَ ْنظُورُو َ إِالَّ تَأْویلَوهُ» تمدیودٌ بهواالء
الکافرین الّ ین هم یشکّک

فی القرآ « ،هَلْ یَ ْنظُرُو َ إِالَّ تَأْویلَهُ» ال تأویول المتشوابه»

نه ،تأویل رل« ،فلکلّ القرآ تأویل ،من محکماته و متشابهاته ،لفظيًّا ،معرفيّوًا ،الوبطن
األوّ البطن الثّانی و ما علی لک» تمام اینها تأویل مارم .مراحل است ،قرآ شریف
مر یک مرحله خاص نيست.
«هَلْ یَ ْنظُرُو َ إِالَّ تَأْویلَهُ» من تأویل القرآ بوروز حقوائق القورآ مائوة بالمائوة یو م
القيامة» .موم :بروز خ م ی م القيامة ،حقيقت ی م القيامة« .ال یعلم حقيقة ی م القيامة
أحدٌ أبدًا حتّی النّبیّ (ص)» .حقيقت ی م القيامه ،مثل حقيقوت موامّ اوليوه ،حقيقوت
خالقيت ،اینها را نمیمانند« .هَلْ یَ ْنظُرُو َ إِالَّ تَأْویلَهُ» منتها «یَ ْمَ یَأْتي تَأْویلُهُ» حقيقت
او را میگ ید ،نه حقيقت موم را ،آ تأویلی ره بعد آمد و آ هایی ره منکور ب منود
و نمیمانستند ،میفهمند .مثالً یک شخصی حرفی میزند ،مطلبوی میگ یود روه ا
ظاهر نيست ،طر مقابل منکر است ،میگ ید وقتی نتيجوه ایون حور پيودا شود ،آ
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وقت قب

میرنی صحيح است .نتيجه چيست؟ یعنی صدق آ حر « .رو لک «یَو ْمَ

یَأْتي تَأْویلُهُ» یعنی ی م یأتی ی م القيامة أ ّ رلّ أهل الحشر یتأرّودو مائوة بالمائوة أ ّ
القرآ رلّه حقّ بال لفظةٍ غالطة و بال لفظةٍ خالطة» این تأویل است ،تأویل قرآ رلّه.
 مصداق خاريی آ میش م؟ نه ،مصداق خاريی یک بعد است ،ولی «یَ ْمَ یَأْتي تَأْویلُهُ یَقُ ُ الَّ ینَ نَسُ ُ مِونْقَبْلُ» قبالً قرآ به آ ها مام شد و میگفتنود شواید حوق نباشود ،شواید اخبواری روه
میگ ید ،مرست نباشد .بعضی مسلما ها میگ ینود :شواید خودا تشو یق میرنود روه
میگ ید بهشت وي م مارم و اینکه از يهنّم میترساند ،مبالغه است .حتوی بعضوی از
مسلما ها چنين حر هایی میزنند« .یَ ْمَ یَأْتي تَأْویلُهُ» یعنی واقع مخبر قرآ مو بعد
مارم ،یک بعد :اخبار قرآ مرست است یا نه؟ بعد موم :قيامت وي م مارم یا نه؟ تمام
اینها تأویل قرآ است.
«إ ًا فعلم التأویل ككل ه من علم الغيب المخص ص تعليمه باللّوه و لويس لويعلم
من نصّ الدّاللة اللّفظية أو ظاهرها» 1اینيا ت قّف ماریم ،مر آیه مبارره ره میفرماید:
«فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَهَ مِنْهُ» ،این «موا تَشوابَهَ» محکموا را هوم
شامل میش م ،رسانی ره محکما را متشابه میرنند ،محکما را از حالت احکوام
میاندازند و به آ تشابه میمهنود ،بورای اینکوه ایجوام فتنوه رننود ،شوامل آ هوا هوم
میش م .یا حتی رسانی ره محکما هم بر آ ها معل م نيست و روشن نيست« ،فَأَمَّا
الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَهَ مِنْهُ» اتّباع مرحله اولی است« .ابْتِغواءَ الْفِتْنَوةِ وَ
ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» این مراحلی مارم ،نم نههایی از آ را میروز عر

ررمم.

«أحيانًا آیةٌ هی نصٌّ أو ظاهرةٌ و لکن قبل التّفکيور نوصٌّ غيور مسوتقر و ظواهرٌ غيور
مستقر ،اإلنسا الّ ی یرید أ یفهم مرام اهلل تعالی من ه ا یة ال بدّ أ یفکّر إ ا فکّر
و فکّر و فکّر حتّی استقرّ معناها» از حالت ظه ر و نصّ ابتدایی ره بسيط است ،نم نه
آ را میروز ررمم ،مانند زنی ره قبل از عمل ينسی او را طالق میمهند و همچنوين
نم نههای میگر یا «إِنَّمَا اْلمُشْرِكُ َ نَجَسٌ» 2این ابتدائًا ره انسا از گرم را میرسود و
قبل از تأمل نگا میرند ،نص است« ،إِنَّمَا اْلمُشْرِكُ َ نَجَسٌ» ،ولکن بایود تأویول رنود.
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چگ نه تأویل رند؟ باید به این حالت ظاهری و این قشر ظاهری ره قبل از تفکّر یوک
معنایی میمهد ،ارتفا نکند ،بلکه مقت رند و لفظ را به معنای مرام ارياع رند.
«اللّفظ قبل التّفکير متبعثر ،بسيط من حي الدّاللة و ليس مسوتقرٌّ ال بودّ أ یخور
لفظ النّاس ظاهرًا أ یخر اللّفظ عن التّبعثر إلی استقرار المعنی» این تأویل اسوت یوا
نه؟ این یک تأویل ،یک تأویل لفظی میگر ،تأویل لفظی او  ،نصّی روه مر نص صويت
استقرار ندارم ،با تفکّر به معنای مرام ارياع رند ره آ معنا نص است .ظاهری را روه
استقرار ندارم ،به مرحله استقرار برساند .این مو مرحله ،مو مرحله لفظی است و ایون
مو مرحله لفظی بر خال آ چيلی است ره آقایا میفرمایند .آقایا میفرمایند اگر
نص یا ظاهر آیهای بر خال عقل ب م ،ما تأویل مویرنيم؛ یعنوی آیوه را روه نصوّ ًا یوا
ظاهرًا بر معنایی مستقرّ الدّاللة اسوت ،بور خوال معنوای نوص یوا ظواهر مسوتقر معنوا
میرنيم .این غلط است ،این بر خال فصاحت و بالغت قرآ است.
این مو مرحله اولی ره آنچه عور

رورمیم مر لفوظ نيسوت ،میخ اسوتيم بگو یيم

مستقالً مر لفظ نيست ،نه اینکه رالً مر لفظ نيست .مرحله موم ،مر مرحلوه اولوی روه
اعم است از آیا متشابها و محکما « ،فَأَمَّوا الَّو ینَ فوي قُلُو بِهِمْ زَیْوغٌ فَيَتَّبِعُو َ موا
تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» «یَ ْمَ یَوأْتي تَأْویلُوهُ»« ،تَأْویلُوهُ»
تأویل القرآ رکل متشابها ٍ أو محکما  ،إنّما البح را ح

المتشابها رق لوه

تعالی« :ال تَأْكُلُ ا الرِّبَ ا أَضْعافًا مُضاعَفَةً» 1این یعنی «ال تأرل ا الرّبا مضواعف بوس؟ أمّوا
أرل الرّبا غير مضاعف حال ؟ ال» بح اینيا است ره رسانی ب منود روه از ربوا ،ربوا
میگرفتند و ارل مضواعف میررمنود .اینروه منوع میرنود ،اینيوا مفهو م نودارم .مر
اینيا هم «فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْوغٌ فَيَتَّبِعُو َ موا تَشوابَهَ مِنْوهُ ابْتِغواءَ الْفِتْنَوةِ وَ ابْتِغواءَ
تَأْویلِهِ» میت انيم این «ما تَشابَهَ» را اعم بگيریم ،اعمّ از «ما تَشابَهَ» ره بخش موم آیا
است ره متشابها است و یا «ما تَشابَهَ» بخش او ره محکما است ،محکماتی روه
به آ ها تشابه میمهند یا مر نظر آ ها تشابه مارم ،قبل از تفکّر ،قبل از استقرار معنوا
نصًّا یا ظاهرًا.
 این «ما تَشابَهَ» مر اینيا مانّ است. «ما تَشابَهَ» م رّرٌ. -متشابها چط ر؟
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 «متشابها مانّ ٌ و لکن «ما تَشابَهَ» م رّر« .فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُو َما تَشابَهَ»« ،ما تَشابَهَ» معن یًّا مانّ  ،لفظيًّا م رّر ،ال یستد به ا ،إنّما بشیء آخر «فَأَمَّا
الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» یعنوی تأویول
القرآ رکل؟» بله ،چ

از ابتدا بح قرآ ب م« .هُ َ الَّو

أَنْولَ َ عَلَيْو َ الْكِتوابَ مِنْوهُ

آیا ٌ مُحْكَما ٌ» الی آخر« .ما تَشابَهَ مِنْهُ» البتّه بخش موم را هوم شوامل میشو م ،اموا
«فَأَمَّا الَّ ینَ في قُلُ بِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُ َ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغواءَ تَأْویلِوهِ» وقتوی
تأویل مر متشابه میرنند ،مر محکم هم تأویل میرنند ،هم محکم تأویل مارم و هوم
متشابه تأویل مارم.
«وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» این نفی رلی معرفت تأویل است ره اینيا بح بسيار مهموی
است ،مقت بفرمایيد .اینکه او یک مقدار این طور و آ طور رفتويم ،بورای اینکوه
اینيا روشن ش م« .وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» تأویل القرآ رکل» یعنی معنای واقعی مرام را
مانستن مر بُعد او  ،مر بعد موم ،مر بعد سو م و مر بعود چهوارم روه هور بعود ابعوامی
مارم ،بُعد او عبار است ،بعد موم اشار است ،بعد س م لطائف اسوت ،بعود چهوارم
حقائق است .این سه مرحله بعدی تأویل است ،حتی مرحله اولوی روه عبوار اسوت،
اگر مر این عبار تعمّق ش م ،معنای بهتر و روشنتری به مست میآید ،آ هم تأویل
است .این است ره مر مو بعد عر

ررمیم.

«وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ» اهلل تعالی یعلم تأویله رکل ألنّه هو الّو ی نولّ القورآ
ظاهرًا و باطنًا فه یعلم و یحيط علمًا حقّ المرام من رلماته سوبحانه و تعوالی ،علموًا
اتيًا ال علمًا رسبيًا ،ال علمًا تعلّميًّا ،ال علمًا ص ریًّا تص ّریًا بل علمًا اتيًّا حضو ریًّا».
«وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» اینيا یک بح های امبوی و لفظوی
ماریم و یک بح های معن ی ماریم« .هل ال او هنا للعطف أو لإلبتداء و اإلسوتُنا ؟
قد یقا للعطف و قد یقا لإلبتوداء و اإلسوتُنا و قود یقوا قو

ثالو  :للعطوف و

اإلستُنا  .للعطف بمعنی و لإلستُنا بمعنی آخر» این از لحاظ امبی ،ولکن ما باید
بعدًا بفهميم این «وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» یعنی چه« .الرّس خ فی العلم موا هو المعنویّ
من العلم هنا هل المرام ه العلم أمبيًا ،لغ یّوًا ،صورفيًّا ،نح یّوًا ،فصواحيًا ،بالغيّوًا مون
النّاحية القشریة؟ الّ ین یعرف

النّاحية القشریة األمبية مون القورآ  ،یعلمو

تأویلوه؟

طبعًا ال ،حتّی من ناحية الظّاهریة أحيانًا هم رايل ».
امیب سيب یه است یا اخفش است ،ولکن وقتی به معنوی آیوا میرسود ،یوا مقوت
نکرم و یا روی م ازینی ره خ م او مارم و م ازین اصلی صحيح نيست ،احيانًا خطا
9

میرند ،حتی مر معانی ره نصّ قرآ مر آ ها ماللت مارم« .ما هو المورام مون العلوم
حتی نعر الرّس خ فی العلم .نق  :العلم له مراحل عدّة :العلم اإلصطالحی؛ أمبيًّا و
العلم العقلی؛ معرفيًّا و العلم اإلیمانی؛ إیمانيًّا قلبيًّا باهلل سبحانه و تعالی و هنوا العلوم
طليقٌ قدر ما عندک من الرّس خ فی العلم تعر تأویل القرآ الّ ی یناسب علمک» هر
قدر رليد شما مناسبتر باشد ،بهتر میت اند مر را باز رند« .قد اشتهر أ ّ الرّاسخين فی
العلم عبارةٌ عن الرّس

(ص) و األئمّة المعص م

(ع)» و این حق اسوت ،مريوه او

آ ها هستند.
اینيا یک ساالی پيش میآید ره من مر تفسير رر نکرمم« .وَ ما یَعْلَومُ تَأْویلَوهُ إِالَّ
اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» هل اهلل تعالی ه ر لک مون الرّاسوخين فوی العلوم أو ال؟»
این هم ساالی است .خ م خدا هوم روه رور عوام بعود از خواص باشود ،خو م خودا از
راسخين فی العلم است یا نه؟ خير ،چرا؟ اصالً خار از مح ر اسوت .خودا عمور مارم؟
رم است یا زیام است؟ اصالً از عمر خار است .رس خ مر علم یعنی چه؟ یعنی علمی
است و شخص میگری است و مر علم رس خ میرند .از علم يدا است ،سه چيل است:
شخصی ره میخ اهد رس خ رند ،علم ره میخ اهد م رم رس خ قرار بگيورم و خو م
رس خ ،سه بعدی است « .و لکن علم اهلل اتیٌّ و ليس علم اهلل بعيدًا عن اتوه و ليسوت
رعل منا نحن ،نحن ياهل

ال نعلم شيًُا حين ولدنا بعود لوک نعلّوم» مطلوب چنوين

است .بنابراین «وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» اصالً شامل خدا نمیش م ،پس مر اینيا اصالً
رر عام بعد از خاص نيست.
«وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» لق له تعوالی« :إِالَّ اللَّوهُ» فوالمعنی
من ق له تعالی «وَ الرَّاسِخُ َ فِوي الْعِلْومِ» یعنوی «وَ الرَّاسوِ خُ َ فِوي الْعِلْومِ» بواهلل» یعنوی
رسانی ره مر علم خ م ويهه الهی مارند ،نه هر علموی .رموا فوی ق لوه تعوالی« :إِنَّموا
یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبامِ ِ الْعُلَمواءُ» 1هور علموی؟ خيور ،علموی روه خشويتآور اسوت« .إِنَّموا
یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبامِ ِ الْعُلَماءُ» یعنی علماء باهلل ،علم باهلل است ره خشيتآور است ،نه
علم به فيلیک و شيمی و رفایه و امثا آ  ،اینها معرفتآور نيست ،علوم بواهلل اسوت
ره معرفتآور است و خشيتآور است .اینيا هوم چنوين اسوت ،مر اینيوا هوم شوما
میت انيد از قرینه قبل مطلب را ت يّه رنيد و از قرینه قبل القبل ،چ
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علم به تأویول

قرآ مرب ط به رسی است ره با رتاب اهلل آشنای صحيح باشد .پس آشونایی صوحيح
با خدا الزم است.
«هنا خط تا اثنتا لعللم بتأویل القورآ  :الخطو ة األولوی المرحلوة العب میوة» از
عب میت مراحل باال گرفته میش ند« .المرحلة الثانية المعرفة القرآنية» معرفوة اهلل هور
چه بيشتر باشد ،معرفت رالم اهلل بيشتر است ،معرفت رالم اهلل هر چه بيشتور باشود،
معرفت اهلل بيشتر است .معرفت رالم اهلل هم نوه آ چنوا روه شويطا هوم میفهمود،
شيطا الفاظ را میفهمد ،مر صر و نح و بالغت و فصواحت اعلوم العلمواء اسوت.
خير ،معرفت مارای ابعامی است و مارای مراحلی اسوت ،چو

قورآ مر محو ر بحو

است و نه اینکه رتابهای سطحی و عامی ،ولو علموی باشوند .بنوابراین «وَ موا یَعْلَومُ
تَأْویلَهُ» مر رل ابعام ،یا «تَأْویلَهُ رلّه» ره منحصر به اهلل است« .وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَوهُ رلّوه»
این فقط اهلل است ،پس مر اینيا واو استينا میشو م« .وَ موا یَعْلَومُ تَأْویلَوهُ إِالَّ اللَّوهُ»
فقط! تأویل رلّه أو واو هنا عاطفة یعنی و ما یعلم تأویالً من القرآ  ،ال رلّ التّأویل «وَ
ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ» یعنی تأویالً من القرآ ال رلّ التّأویول «الرَّاسوِ خُ َ فِوي الْعِلْومِ یَقُ لُو َ
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا».
این راسخ فی العلم باهلل مراحلی مارم« ،قد یک
اإلیما باهلل رو

الرّس خ فی العلم باهلل معرفة اهلل

اإلنسوا ربّانيّوًا قود یکو

رسو خًا لحودّ العصومة و فو ق العصومة

اهلل (ص) ،رس خ رس

اهلل (ص) مر علم باهلل ،عبامة اهلل ،معرفة

المتع مّة» مثل رس

اهلل ،تفهّم مراما اهلل مر باالترین قلّه مطلقه است و بعد مر حاشويه رسو

اهلل ،ائموه

معص مين .پس روایت «نَحْنُ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ وَ نَحْنُ نَعْلَومُ تَأْوِیلَوهُ» 1بوه ایون معنوا
است ،نه اینکه فقط راسخ اینها هستند ،ولکن آیاتی ماریم ره حتی علموای یهو م را
«الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ» رر ررم اسوت ،علموای اهول رتواب .سو رة النّسواء ،ا یوة :162
«لكِنِ الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ» من اهل الکتاب« ،لكِنِ الرَّاسوِ خُ َ فِوي الْعِلْومِ مِونْهُمْ»
علم وحی ،علمای اهل رتاب ره مر علم به وحی رتاب رس خ مارند ،با وحی تو را
و انجيل آشنایی مارند .رسی ره برّانی است از وحوی تو را و انجيول ،گرچوه وحوی
قبلی است ،نمیت اند آشنایی با قرآ ماشته باشد .ولی رسی ره آشنایی مارم ،رسو خ
مارم ،مر وحی ت را و انجيل رار ررمند ،تعمّق ررمند ،مقت ررمند« ،لكِنِ الرَّاسوِ خُ َ
فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُاْمِنُ َ» یعنی مسلم .
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«الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ» یعنی علماء اليه م و علماء النّصواری الرّبّواني
الرّباني

طبعوًا،

فی ناحيتين اثنتين :النّاحية األولی الرّبانية العلميه رسخ ا فوی علوم الو حی

ت راةً و إنجيالً و المرحلة الثّانية الرّبانية اإلیمانية» و الّوا اگور فقوط علموًا بداننود و نوه
ُسوهُمْ ظُلْمووًا وَ عُلُو ا» 1اینيووا
اسوتَيْقَنَتْها أَنْف ُ
ایمانوًا ،فایوود ای نوودارم« .وَ يَحَودُوا بِهووا وَ ْ
راسخ

مر علم هم مر علمِ علم است ،هم مر علم ایموا اسوت روه علوم بواهلل اسوت،

علم باهلل هوم علوم عقلوی و فطوری و معرفتوی اسوت و هوم علوم ایموانی اسوت« .لكِونِ
الرَّاسِخُ َ فِي الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُاْمِنُ َ» یعنی مسلم

«یُاْمِنُو َ بِموا أُنْولِ َ إِلَيْو َ وَ موا

أُنْلِ َ مِنْ قَبْلِ َ».
وقتی عدّ ای از علموای یهو م و نصواری راسوخ

فوی العلوم هسوتند ،آیوا عالموه

طباطبایی راسخ فی العلم نيست؟ آیا سيد شریف رضی و سيد مرتضی راسخ فی العلم
نيستند؟ آیا ما نمیت انيم راسخ فی العلم باشيم؟ هم از نظر علم معرفت باهلل و هوم از
نظر ایما باهلل ،علم معرفت باهلل و ایما باهلل مقتضی این است روه موا بوا رتواب اهلل
آشنا شو یم .شوما هور قودر بوه اهلل نلمیوکتر باشويد و تقورّب شوما از نظور عبو میتی و
معرفتی به اهلل بيشتر باشود ،بوه رتواب او آشوناتر هسوتيد .رسوانی روه بوا رتواب خودا
آشنایی ندارند ،اصالً با خدا رابطهای ندارند ،ول هر چقدر نماز شوب بخ اننود ،نمواز
صبح بخ انند ،نماز ظهر بخ انند ،هر چه بخ انند.
ارتباط با اهلل از نظر عب میت و معرفت الزمه ارتباط با این است روه منشو ر والیوة
اهلل مطالعه ش م .این خدایی ره ما شوناختيم و عبوام مویرنيم ،ایون منشو ر والیوت
مارم ،نامه فرستام است و خداوند همه چيل را مر این نامهای ره فرستام  ،گفته است.
اگر ما با خدا ارتباط معرفتی ماریوم و ارتبواط ایموانی ماریوم ،بایود ارتبواط معرفتوی و
ایمانی با منش ر والیة اهلل ره رتاب اهلل است ،حتمًا ماشته باشيم« .لكِنِ الرَّاسِخُ َ فِي
الْعِ ْلمِ مِنْهُمْ وَ الْمُاْمِنُ َ یُاْمِنُ َ بِما أُنْلِ َ إِلَيْ َ وَ ما أُنْلِ َ مِنْ قَبْلِ َ» فوإنّهم مون الّو ین
هاموا ،ه مًا و ري عًا إلى االیما باللّه علمًا و عمالً صالحًا بعد ساا الرّؤیة يهالً و
عمالً طالحًا و ساحة العصمة القدسية براءٌ من الجهل و الجهالة على أیّوة حوا  ،فهوم
من مو المعص مين (ع)» 2اینها ساا رؤیت ررمند ،بعد از ساا رؤیت مرست شود،
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راسخ

فی العلم شدند .بنابراین راسخ

فوی العلوم مر انحصوار معصو مين نيسوت.

«هنا مراحل ثالث علی أقلّ التّقدیر بالنّسبة فی الرّاسخين فی العلم».
 -مرست است اینها راسخ

فی العلم هستند ،ولی راسخ

فی العلمی ره علم

تأویل ماشته باشند ،روایت میت اند مر ائمه معص مين مقيّد رند.
 -آ هم نيست ،آ هم مقيّد نکورم و نيسوت .پوس راسوخ

فوی العلوم مر قورآ

رسانی هستند ره از نظر معرفتی و از نظور ایموانی واقعوًا معرفوت بواهلل و ایموا بواهلل
مارند ،مر هر مريهای از مريا آ  ،ول یه م و نصاری باشند« ،راسخ

فی العلوم»

هستند .مر این آیه« :وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُ َ فِوي الْعِلْومِ»؛ مون الرّاسوخين
فی العلم علماء اليه م و النّصاری ،فمن علماء اليه م و النّصاری الّ ین هوم مرتبطو
ب حی اهلل تعالی علميًّا و إیمانيًّا منهم من یعر بعض التّأویل بالقرآ » منتهوا تأویول
قرآ فرق مارم .تأویل قرآ مر حدّ مختصر سه مرتبه مارم« :عَلَى الْعِبَوارَةِ وَ اْلإِشوَ ارَةِ وَ
اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَ َامِّ» این تأویل نمیخ اهود ،عبوار ؛ تفسوير و معنوای
تحت اللّفظی« .وَ اْلإِشَارَةُ» اإلشارة مشارٌ إلوی معنوی بعود المعنوی» مرحلوه موم اسوت.
«مرحلةٌ أولی اللّفظ ،مرحلةٌ ثانية المعنی و هنا یبتدء رالم اإلموام أميور الموامنين مون
المرحلة الثّانية ،مرحلةٌ ثانية المعنی؛ عبارة ،مرحلةٌ ثالثوة عبوارةٌ عون اإلشوارة ،مرحلوة
الرابعة عبارةٌ عن اللّطائف ،مرحلة الخامسة عبارة عن الحقائق».
ایوون چهووار مرحلووه بعوود از لفووظ و بعوود از معنووای تحووت اللفظووی چيسووت؟ اینهووا
تأویال است ،چه محکموا باشوند و چوه متشوابها باشوند .متشوابها مو تأویول
مارنوود ،محکمووا یووک تأویوول مارنوود .مووثالً فوور

َسووهُ إِالَّ
رنيوود میفرمایوود« :ال یَم ُّ

اْلمُطَهَّرُو َ» 1،این «ال یَمَسُّهُ إِالَّ اْلمُطَهَّرُو َ» طبعًا به آ معنای عام ره عور

رورمیم ،از

آیا محکما اسوت ،ولکون ایون یوک ظواهری مارم« .ال یَمَسوُّ هُ إِالَّ الْمُطَهَّورُو َ» أهول
الظّاهر ما ا یفهم ؟ یق ل  :الماس ه الجسد ،الممس س رلما القرآ  ،الطّهوارة،
طهارة عن الحدث و الخب » این ظاهر آ اسوت .اینيوا بواطن هوم مارم .وقتوی موسّ
يسد ،با يسد قرآ  ،با يسد طهار ره طهار از حدث و خب است ،نب م ،اشوار
باالتر« :ال یمسّه عقليًا ،معرفيًّا ،قلبيًّا ،روحيًّا» مس چه؟ مس معنا است ،به لفوظ رواری
ندارم .روح انسا  ،عقل انسا  ،قلب انسا  ،معرفت انسا  ،فهم انسا  ،ماس است .این
مرحله اولی است ره اشار است .ممس س معار قرآ شریف است« ،اْلمُطَهَّرُو َ» من
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التّخ ويّال و الجهوواال و التخ وبّال و األوهووام» بایوود از ایوون م انووع و ع و ائقی رووه
نمیگ ارم قرآ ظاهر ش م ،طاهر باشند .استعا آ ها «بِاللَّوهِ مِونَ الشوَّ يْطا ِ الورَّييمِ»
مرست است ،این مرحله اشار است .س م :مرحلوه لطيفوه« ،ال یَمَسوُّ هُ إِالَّ الْمُطَهَّورُو َ»،
«اْلمُطَهَّرُو َ» فی آیة التّطهير هم فی قمّة الطّهارة».
 [ساا ] تأویل چيست؟ «إرياع اللّفظ إلی معنی خفیّ» این معنای تأویل اسوت« .إريواعاللّفظ إلی معنی خفیّ منتهًا أو مبدءًا» اینيا با مبدأ راری نداریم.
 با علم غير از عصمت چط ر میش م مر حرم حسينی روضه انجام مام؟ از قرآاستنباط رنيم؟
 آ مطلب میگری اسوت ،آ تأویول آخور اسوت .ایون اشوار اسوت« ،ال یَمَسوُّ هُ إِالَّاْلمُطَهَّرُو َ» المرحلوة ثوانیٍ مون المواس و الممسو س و الطّهوارة عبوارةٌ عون المواس و
الطّهارة و المس الرّوحی» ره این اشار است .س م« :إِالَّ اْلمُطَهَّرُو َ» مرام از موس ایون
است ره مس نفسی و عقلی صد مرصد باشد ،رسانی ره صد مرصد رل معار قرآ
را مس میرنند ،چه رسانی هستند؟ «اْلمُطَهَّرُو َ» فوی آیوة التّطهيور»« ،إِنَّموا یُریودُ اللَّوهُ
لِيُ ْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيْسَ أَهْلَ الْبَيْوتِ وَ یُطَهِّورَكُمْ تَطْهيورًا» 1اینروه شوما گفتيود از آ بُعود
است« .الْعِبَارَةِ وَ اْلإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَ َامِّ» موا هسوتيم «وَ اْلإِشوَ ارَةُ
لِلْخَ َاصِّ» هم میت انيم باشيم« ،وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ» هم میت انيم باشيم «وَ الْحَقَوائِقُ
لِلْأَنْبِيَاءِ» حقایق ردام اسوت؟ حقوایق آ اسوت روه ماللوت لفظوی نودارم ،لفوظ ماللوت
ندارم .اگر یک يایی است ره لفظ ماللت ندارم ،لفظ بر اشار ماللوت مارم ،اشوار بور
لطيفه ماللت مارم ،اگر لطيفه هم بر حقيقت ماللت مارم ،برای ما ماللت نودارم ،چو
ما احاطه علمی نداریم« .و من التّأویل».
 اگر رل حقایق برای انبياء است ،پس برای خدا چه میماند؟ رل نيست ،قسمتی است .حقایق مو بخش است :یک بخش مخصو ص بوه خودااست ،حقایق تأویل مخص ص به خدا است روه ائموه ندارنود ،رسوی هوم نودارم .یوک
حقایقی است ره خداوند به معص مين هم تعليم میرند ،این بعض تأویول اسوت روه
مرب ط به معص مين است .یوک حقوایقی اسوت روه موامو معصو مين هوم میت اننود
بفهمند ،یعنی آ تأویل .تأویلهایی ره معانی رملی و لطيفهای ره غير معص مين هم
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میت انند به وسيله علم ص ری و علم تق ی بفهمند «إِ ْ تَتَّقُ ا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانًا»،

1

خرَيًا» 2،یا اینکه «وَ اتَّقُ ا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» 3با این مراحل
«مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَ ْ
این اشار را میفهمد ،این لطيفوه را میفهمود .از خو اص باشود یوا از اوليواء ،موامو
معص مين است .اینها میفهمند ،چرا؟ برای اینکه از ناحيه لفظ است .لفظ اسوت روه
گنجایش مارم ،بر م عنای ظاهر و بر معنوای بواطن ،بواطن و بواطن ماللوت مارم ،ولکون
نکته مهمی ره مر اینيا است این است ره «ال اخوتال و ال تبواین و ال تهافوت بوين
الظّاهر و الباطن و اإلشارة و اللّطيفة و الحقيقة أبدًا» رسانی گما میرنند باطن چيل
میگری باشد و ظاهر چيل میگری ،مر این صو ر تنواقض ایجوام میشو م .چو

ایون

تسلسل خ اطر و تسلسل معانی است ره به نظر انسا میرسد.
ایوون بح و تتمّووه مارم و مقووامیری را بایوود عوور
الرّاسخ

رنوويم .مر صووفحه « :36و أمّ وا

في العلم و م قفهم من علم التّأویل ایجابيًا و سلبيًا فأل ّ الرّس خ في شويءٍ

ه التّمكن فيه بال تلعلعٍ و تللل ٍ تشبيهًا برس خ الشوّ يء الثّقيول فوي األر

الخ ّانوة»

چيل سنگين را مر زمينی ره آ هم سنگين است ،اگر سبک باشد ،چيلی نيست ،یعنی
اینها به زحمت وارم شدند و عمق علم را مریافت ررمند .منتها نه عمق صد مرصود،
آ عمقی ره برای غير خدا امکا مارم« .فالرّاسخ
الّ ین ال یختلف

في العلم إ ًا هم المتمكن

فيوه

في علمهم و ال یتخلّف » آ ره میماند« .و العلم یعمّ علم المعرفوة

و علم العقيدة و علم االیموا و األخيور أثبوت مهموا كوا األوّال مون أثافيّوه و أسوّ ه و
أساسه.»...
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