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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۱تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۰۹ – ۱۰؛ ۱۳۹۵ – ۰۶ – ۲۰؛ ۱۴۳۷ – ۱۲ – ۰۸شنبھ 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

 )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ 
اي باشد آن کھ را جز آن کھ بیادآرنده  )۲( فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي )۱( ھا ، طا،رحیم رحمان خداى بنام

). [خداي] رحمان بر عرش راست است ٤ھاي باال را (اي از آن کھ آفرید زمین و آسمان) فروفرستاده۳دارد (نگراني مي
)٥.( 

I. مقّدمھ 
 مانند دشو، خوانده مي)طاھا( این سوره مبارکھ بھ نام حروف اّول آن، یعني "طھ" آشنایي اجمالي با سوره مبارکھ طھ: .1

  اند، و بھ زودي، توضیحاتي درباره آنھا خواھد آمد.این حروف حروف مقطعھ نامیده شده ق. سورهص، و  سورهیس،  سوره
و  چھل و پنجمین است، ترتیب آن در نزول و مبارکھ مریم نازل شده است، گفتھ شده است کھ سوره مبارکھ طھ بعد از سوره

 بَْسَملَھ، صد و سي و پنچ آیھ دارد.، و افزون بر بیستم در تدوین مصحف
 و األعمال ق)، در کتاب "ثواب ۳۸۱بابویھ قمي، محّمد بن علي، معروف بھ شیخ صدوق (متوفا  محدّث جلیل القدر، ابن

 چنین روایت فرموده است: -علیھ الّسالم -"، در فضیلت خواندن سوره مبارکھ طھ، از امام صادقاألعمال عقاب
ْسنَادِ  بَِھذَا ارٍ  ْبنِ  إِْسَحاقَ  َعنْ  اْلَحذَّاءِ  َصبَّاحٍ  َعنْ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْإلِ ِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  َعمَّ  :قَالَ  -ع-�َّ

ْسَالمِ  ِيف  َعِملَ  ِمبَا ُحيَاِسْبهُ  ملَْ  وَ  بَِيِميِنهِ  ِكتابَهُ   اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اهللَُّ  أَْعطَاهُ  ِقرَاَءهَتَا أَْدَمنَ  َمنْ  وَ  قـَرَأََها َمنْ  حيُِبُّ  وَ  حيُِبـَُّها اهللََّ  فَِإنَّ  طه ُسوَرةِ  ِقرَاَءةَ  َتَدُعوا َال   ِيف  أُْعِطيَ  وَ  اْإلِ
 .يـَْرَضى َحىتَّ  اْألَْجرِ  ِمنَ  اْآلِخَرةِ 
 را آن كھ را كسى را و دوست دارد آن نكنید، چرا کھ خدا ترك را طھ سوره خواندن: فرمود -الّسالم علیھ -صادق (امام

و حساب نکشد از او  دھد، راستش دست کتاب او را بھ قیامت، خدا، روز، ھر کھ پیوستھ دارد خواندن آن را. خواندمي
 ).گردد راضىتا  آخرت دربخشیده شود  و [حال] اسالم انجام داده است، آنچھ در درباره

ھایي کھ در این توان آنھا را در کتاببراي این سوره مبارکھ فضایل و خواّص دیگري نیز برشمرده شده است، و مي
 موضوع نوشتھ شده است یافت. 

 - ۱٦۳ص  ،۱٤ج المیزان، تفسیر فرماید (ترجمھدر معّرفي اجمالي این سوره مبارکھ چنین مي مرحوم عالمھ طباطبایي
۱٦۲:(  

 بھ خوبى بھ غلبھ این و دارد، غلبھ تبشیرش آیات بر آن انذار آیات كھ است، انذار راه از یادآورى و ذكرت سوره این غرض
 ھاىحجت و شود،مى منتھى خدا آیات كنندگان تكذیب و طاغیان ھالكت بھ كھ كندمى ذكر را داستانھایى خورد،مى چشم

 بھ و كند،مى حق دعوت اجابت و تعالى، خداى توحید بھ اعتراف بھ ملزم را كس ھر عقل كھ است متضمن را روشنى
 .گرددمى منتھى ظالمین خسران و مجرمین، بار نكبت حال و آن مواقف و قیامت احوال از انسان آینده یادآورى

 در را خود شریف جان تا شود،مى شروع خدا رسول از تسلیت نوعى با -آیدمى بر سیاقش از كھ طورى بھ -آیات این
 آن بلكھ بیندازد، زحمت بھ را خود جناب آن اینكھ براى نشده نازل قرآن زیرا نیندازد، تعب بھ دعوتش قبول بھ مردم واداشتن
 گاه آن گردد، ھوشیار آنان خشیت غریزه و شوند بیدار شاید تا دھدمى تذكر او آیات و خدا بھ را مردم كھ الھى است تنزیلى
 و آمدند ترس بھ مردم اگر ندارد، دیگرى وظیفھ تبلیغ از غیر او پس كنند، پیشھ تقوى و بیاورند ایمان وى بھ شده متذكر
 برگشت خود خداى سوى بھ اینكھ یا و كند،مى منقرضشان برانداز خانمان و استیصال عذاب یا نھ گر و ھیچ، كھ شدند متذكر
 با توانندنمى حال ھر بھ و یابند،مى زیاد و كم بدون را خود اعمال و رسند،مى خود فسق و ظلم وبال بھ عالم آن در نموده

 .سازند عاجز را خداى خود تكذیب و طغیان
 ۲۰:۱۳۰(" يـَُقوُلونَ  ما َعلى اْصِربْ  وَ " آیھ كھ آمده ھم اخبار بعضى در شده، نازل مكھ در كھ رساندمى چنین سوره این آیات سیاق
نَـْيكَ  َمتُدَّنَّ  ال وَ " آیھ كھ آمده دیگر بعضى در و شده، نازل مدینھ درطھ)   مدینھ در نیز طھ) ۲۰:۱۳۱(" ِمنـُْهمْ  أَْزواجاً  ِبهِ  َمتـَّْعنا ما ِإىل َعيـْ
 .نیست آنھا بودن مدنى بر دلیلى ھیچ آیات این خود لفظ ناحیھ از لیكن است شده نازل
 مسالھ كوتاھیش ھمھ با كھ. (است طھ) ۲۰:۸( "احلُْْسىن اْألَْمساءُ  َلهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال اهللَُّ "، شریفھ آیھ سوره این برجستھ آیات از یكى

 ).است متضمن اطرافش ھمھ با را توحید
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II. تفسیر 
سوره آمده  ۲۹کھ در آغاز نصف حروف الفباي عربي،  بھ تعداد  حرف ھستند،۱٤حروف مقطعھ ھستند. آنھا  ھا. طا،: طه .1

مصطلح و عرفي داشتھ باشند. محقّقان از اھل قرآن و مفسّران و عالمان  معنایيمدلول و تا نیستند کلمھ  است. حروف مقطعھ
ھاي تفسیر و قرآن پژوھي و غیر آنھا بھ کتاب در ي قرآن کریم آراء بسیار و گوناگون است، کھرا درباره حروف مقطعھ

و داوري در باب درستي و دیم، برخي از آن آراء را در اّول تفسیر سوره مبارکھ یس آوراند، یاد و توضیح داده شدهتفصیل 
گشا راهکھ بھ نوعي بدیع و یا  مورد راآنھا را در اینجا تکرار نخواھیم کرد مگر چند ما و ، نادرستي آنھا امري ساده نیست

 نمایند.مي
، )ن، ق، عسق حم، حم، ص، یس، طس، طسم، طھ، كھیعص، مرلا، الر، المص، الم( درباره حروف مقطعھ :حروف مقطعھ .2

 حرف ۱٤از  مكّررات، حذف با كھ است، حرف ۷۸ ،و در مجموع ،اندآمده سوره ۲۹ اجماال گفتھ شده است کھ در آغاز
کھ آنھا را حروف نوراني دانند. حروف ، اندتشکیل شده )ن -ك -ق -ع -ى -ه -ص -ط -س -ر -ح -م -ل -(ا عربي الفباي

 نظر مورد حرفھا این خود چون اندشده نوشتھ خود ھاىنام از حرف اولین و "با، دنشومى تلفظ ي از یک دیگر جدامقطعھ 
صورت،  این بھ، شدمى نوشتھ شودمى تلفظ كھ صورتى بھ باید، بود آنھا ھاىنام فقط مقصود اگر زیرا، آنھا نامھاى نھ و است
زباني و اصطالحي و لغوي، و معنایي  -مدلولي لفظي). این حروف ۲٥۱ ص، مصحف الخط رسم میم" (ترجمھ الم الف

 فرمایند، "حروفچنانچھ مرحوم عالمھ طباطبایي مياند لیکن عرفي ندارند. برخي آنھا را از آیات متشابھ قرآن کریم دانستھ
ص ، اسالم در بیرونند" (قرآن متشابھ و محكم مقسم از سبب بدین و ندارند، لغوي لفظى مدلول اصال سور فواتح مقطعھ

٤۹.( 
"طۤس"  )،ھا طا" (طھحرف باشند مثل " دو گاه، ، و "ن" (نون))قاف" (ق" ،)صاد" (ص" مانند است یكى گاه فوحر این

 الم الف" (الم" مانندباشند  حرف سھ گاهاست،  آمده سوره ھفتآغاز  در كھ )،میم حا" (حم"و ، )سین یا" (یس"(طا سین)، 
 )،میم سین طا" (طسم" و ،است آمده سوره پنجآغاز  در كھ )،را الم الف" (الرو "، آمده است سوره شش آغاز در )، کھمیم
 پنجگاه  و" (الف الم میم را)، المر" و" (الف الم میم صاد)، المصباشند، " حرف چھارگاه آمده است،  سوره دوآغاز  درکھ 

 )، کھ در آغاز سوره مبارکھ مریم آمده است.صاد عین یا ھا كاف" (كھیعصباشند " حرف
) ۱۹٥ ص، ۲كلمھ (ج یك و ھزار ۲٥٤کلمھ در  -دام ظلھ -استاد عارف، آیة هللا حسن زاده آمليحروف مقطعھ: در باب  .3

 فرمایند:چنین مي
 قرآن مقطعھ حروف در اجمالى بحثى

 این در كھ ،ماند باقى حرف چھارده ،آنھا از مكّررات حذف از پس ،مقطعھ حروف ھمان یعنى ،قرآن سور فواتح كھ بدان و
[(علي راه حّق است،  "ُمنِْسُكهُ  َحقٍّ  ِصرَاطُ  َعِليٌّ " یا)] آنبھ  جوییمتمّسک مي است، حقّ  علي [(راه "ُمنِْسُكهُ  َحقٌّ  َعِليٍّ  ِصرَاطُ ، "تركیب

 حروف را آنھا مقابل و ،دانند نورانیھ حروف، عدد علماى اصطالح در را آنھا و اندشده جمع)]  بھ او جوییمتمّسک مي
 بھ مگر نشد واضح و تمام و ظاھر كھ دانند قرآن سرّ  بھ اشاره را نورانى حروف بودن چھارده عدد بھ و ،خوانند ظلمانیھ
 مطالبى حروف این از و اندجمع طھ مباركھ كلمھ در و ،اندوحى و طھارت و عصمت بیت اھل كھ ،نفر چھارده نوریھ ھیاكل

 .است حق اقدس ذات براى و است حروف قطب الف مقّطعھ حروف میان در. كنندمى استنباط
 فرمایند:) نیز چنین مي۲٥۸-۲٦۰ص ، ۲كلمھ (ج یك و ھزار ۲۷۳کلمھ و در 
 :مقطعھ حروف در: اول مطلب
 آن براى دیگر بعضى و است بھتر قول این و است متشابھات جزء و دانیمنمى حروف این از را الھى غرض گویند بعضى

 بر است محكمى دلیل اختالف این بلكھ، نیست دلیلى یكھیچ بر و است متجاوز قول پانزده از شاید و اندنموده ذكر توجیھاتى
 :كنیممى ذكر قول چند ذلك مع و دانیمنمى را آن نیز ما كھ اول قول
 حروف ھمین و آنھاست از بعضى الم كھ است مقطعھ حروف ھمین قرآن بفھماند مردم بھ خواھدمى خداوند كھ این: اّول قول
 .عاجزند آن تألیف از مردم ذلك مع شودمى آورده تكلم در ھمیشھ كھ است

 او ھمكاران و سازدمى چیزى خود بھ مخصوص مواد و كامل ادوات و آالت با گرىصنعت وقت یك آنكھ مطلب توضیح
 در. مانندمى عاجز او معارضھ از و سازدمى را چیز آن آنھا خود صنعتى مواد و آالت با گاھى و ساخت او مانند توانندنمى

 بریدمى كار بھ تكلم در شما خود كھ حرفى ھشت و بیست ھمین از فرمایدمى خداوند شودمى ظاھر او استادى دوم صورت
 عسكرى حسن امام بھ منسوب كھ تفسیرى در و نیست بعید نظر بھ معنى این. عاجزند آن از انس و جن كھ سازممى سخنى

 یقین لذا نیست امام از اندكرده قطع بعضى و كرده تردید تفسیر این نسبت صحت در علما چون ولى، است مذكور است) ع(
 .باشد مقصود این بیان غرض كھ كرد حاصل تواننمى این بھ

 گویا و است سنواتى بھ اشاره و كرد حساب است منجمین عادت كھ طورآن و گرفت عدد بھ باید را حروف اینكھ: دوم قول
 و برندمى كار بھ ابجد ترتیب بھ را حروف حساب اعداد براى است معھود آنھا بین در چون، است یھود از حساب این اصل
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 سال یك و ھفتاد از بعد گفت و گرفت یك و ھفتاد حساب بھ را الم كرده نقل نیشابورى تفسیر در كھچنان یھودى اخطب بن حىّ 
 .خندید پیغمبر حضرت. است یك -الف و چھل -م، سى -ل چون شودمى منقرض اسالم اّمت
 حضرت؟ ھست باز این از غیر، یك و شصت و صد: گفت حىّ . المص: فرمود حضرت؟ ھست باز این از غیر: گفت حىّ 

 و كنیم اخذ تو قول كدام بھ دانیمنمى: گفت حىّ . المر: فرمود؟ ھست این از غیر، یك و سى و دویست: گفت حىّ . الر: فرمود
 .شویم معتقد

 از بعد را مقطعھ حروف اینكھ آن خالصھ و) ع( باقر حضرت از مخزومى لبید ابو از كرده نقل حدیثى عیاشى تفسیر در
 سابع الف از سیم و صدیك سال در رسول حضرت كھ است این بھ اشاره و شودمى سھ و صدیك كنیم جمع چون مكرر حذف
 حساب را حروف حقیر این و شده اشتباه ناسخین طرف از گویا( شد مبعوث آدم ھبوط از سھ و صد و ھزار شش سال یعنى
 یك و شصت و صدیك المص در و است) ع( حسین حضرت خروج سال بھ اشاره الم و) شودمى سھ و نود و ششصد كردم
) باشد دو و سى و دویست سال آنكھ از بعد سال یك و ھفتاد یعنى( الم بھ آن انقضاى از بعد ما قائم و نمود قیام العباس بنى قائم

 .شودمى ظاھر
 اختراع مجعول سند یك كھ بود این كنندگانوضع از بسیارى عادت. دارد بسیار عالئم و است موضوع ظاھرا حدیث این
 در مثال، نشود واضح زودى بھ آنھا كذب تا ندارد واقع در مسمائى كھ مجھولى اسم بھ دادندمى نسبت را حدیث و كردندمى

 اگر دانستمى حدیث جاعل لیكن و نداشتھ وجود عالم در كسى چنین شاید و نیست معروف مخزومى لبید ابو حدیث ھمین
 آنھا كتابھاى چون دھد نسبت اندبوده معروف باقر حضرت صحابھ در كھ آنھا امثال و مسلم بن محمد و زراره بھ را حدیث

 را حدیث و برده اسم را اختراعى مردى لذا، دھند قرار مدرك را آنھا كتاب توانندنمى سند مطالبھ مقام در بوده معروف
 نفر دوازده العباس بنى از كرده ذكر چون ھست نیز دیگر غلط فوق اغالط بر عالوه مزبور حدیث در و داده او بھ نسبت
 مردى، تفسیر صاحب عیاشى اگرچھ و بوده العباس بنى دوازدھم خلیفھ زمان در حدیث جاعل گویا و شوندمى خلیفھ

 اعداد بھ اشاره حروف كھ نیست بعید اّما. است تردید محل نموده اخذ او از را حدیث كھ كسى لیكن و است موثق و معروف
 ... .اندكرده ذكر كھ اینھا از غیر دانیمنمى را آن حقیقت ما كھ باشد سنواتى یا

دانیم" ترجیح نمى حروف این از را الھى "غرضگوید نظري را کھ ميچنانچھ مالحظھ شد، استاد حسن زاده آملي ھشدار: 
کھ حروف مقطعھ در آوردند، فرمودند  "ُمنِْسُكهُ  َحقٍّ  ِصرَاطُ  َعِليٌّ یا " "ُمنِْسُكهُ  َحقٌّ  َعِليٍّ  ِصرَاطُ "و براي ھمین، ھنگامي کھ جملھ،  دادند،

بعضي از علماي شیعھ چنین مرادي را چون اند، نھ این کھ مراد از آنھا این جملھ بوده باشد. با این حال شده جمعجملھ این دو 
 توسّط برخي این نظر نقد شده است. براي مثال گفتھ شده است:از این حروف استنباط نموده است، 

 كھ این از متعال خداى كھ نداریم دلیلى ھیچ. عقالیى صحیح مبناى نھ و ،دارد شرعى معتبر دلیل نھ ھااستفاده گونھاین... 
 آن از یا و باشد كرده اشاره -الّسالم علیھم -معصوم چھارده عدد بھ، داده قرار حرف چھارده را ھاسوره اول مقطعھ حروف
 راه بودن حقّ  و ،-الّسالم علیھم -معصوم چھارده بودن تحجّ  و تحقانیّ . باشد شده اراده مؤلف استفاده مورد ھاىجملھ حروف

 این و ،است نیازبى ضعیف ھاىاستفاده گونھ این از و ،دارد قطعى دالئل آنان بھ تمسك وجوب و ،-الّسالم علیھ -يعل امام
 و شود مذھب وھن موجب اىاستفاده چنین بسا چھ زیرا ھست نیز ناروا و نكوھیده بلكھ ،ندارد معتبر دلیل تنھا نھ روش

 و تجویز قرآن آیات و حروف از استفاده در روشى چنین اگر و دھند قرار مذھب كوبیدن براى اىسوژه را آن مخالفان
 تحت را لوحساده افراد و كنند استفاده آن از خود نادرست مرام و مذھب تأیید براى است ممكن گروھى ھر، شود متداول

 )۹۹ ص، ۲ج، تفسیرى (مكاتب .دھند قرار تأثیر
 اسرار عدديحروف مقطعھ و 

، ترجمھ شده) ۱۲٦-۱۲۷، ص ۷الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیق  -رضوان هللا تعالی علیھ -عالمھ حسن مصطفوي
 ره "طھ" چنین فرموده است:ادرب

چھ آن از رموزي  محتمل است، وجوھي طھ) درباره این كلمھ ۲۰:  ۱-۲(" َخيْشى ِلَمنْ  َتْذِكَرةً  ِإالَّ  لَِتْشقى اْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلنا ما طه"
 .جزئیّات آن نیست را راھي بھ معرفت عقل و چیزي از علم آن داده نشده است، ما است کھ بھ

و  است بھ موضوعاتي کھ در آنھاست این دو حرف، مربوط در این سوره مباركھ این دو حرف اشاره دارند بھ آن کھ بحث )1
 و موسى نجات و دریا کھ در آن بود ھالكت او طریق و از فرعون، دارند بھ طغیان در آن اموري است کھ تعلّق مھمّ  بحث
 و ایمن، ھم چنین طور و ھارون، امر جریان و. ھدایت از انبیاء و ھدایت در تكوین، و سپس بھ ھدایت مطلق، إسرائیل، بنى

 .پیروي ھوى
بھ  مأمور شده است -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -این کھ نبىّ " است، کھ در آن است اشارتي بھ َتْذِكَرةً  ِإالَّ سوره " در صدر و

طاغیان  ھدایت و در سوره بھ طغیان پس، توّجھ .كلّفت و نھ براي زحمت ھدایت، اي است برايوسیلھ قرآن و ھدایت مردم،
 .است
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بھ  براي بشارت است یا اشارتي ۱٤ این عدد و ،۹+  ٥=  ۱٤ این کھ دو حرفي باشند کھ در آن دو اشارتي است بھ عدد )2
 عدد، و شود بھ تمام تا آن منتھى) ھدایت و تذكره وظیفھ( این مقام يادامھ و در عترت او، این عدد تتمیم و چھارده معصوم،

 را در مقابل طاغیان. حقّ  تبیین و تبلیغ و ھدایت بخشدبھ وجودشان کھ استمرار مي
نُھ تایي را حاضر نیستند  تقدّم اقتضاي بشارت و سپس نُھ فرع آنان، اصیل،تن پنج بھ بھ این دو حرف اشارتي است  تعبیر و

 .دارد
سپس  سال، ۱۳ آن انتھاء و رسالت، و تبلیغ تحقّق زمان اّول و ھدایّت امر ظھور اشارت است بھ بدایت یا آن کھ این عدد و

 .حقائق است آزادي ایشان در بیان و بھ مدینھ مسلمین انتقال ھجرت و وقوع
بر آن کھ نزول آن  بناء آیّھ، این سوره و تا چھارده سال از نزول -ص -رسول حیات زمان اشاره است بھ امتداد یا این عدد و

 عبودّیت تا سرآمدي معیّن ادامھ داشتھ باشد. و ھدایت و و تبلیغ ھجرت بوده باشد، در سال چھارم قبل
 َفَرتَبَُّصوا ُمَرتَبِّصٌ  ُكلٌّ   ُقلْ بارکھ چنین آمده است، "ه مسور در آخر ھجرت نازل شده است، و قبل و مّكھدر  این سوره كریمھ و

راطِ  َأْصحابُ  َمنْ  َفَستَـْعَلُمونَ   خواھید و بھ زودى، كشید، انتظار پس منتظریم، یك ھر طھ) (بگو ۲۰:۱۳٥" (اْهَتدى َمنِ  وَ  السَِّويِّ  الصِّ
 .)یافت ھدایت كھ كیست و راست، راه اصحاب كیست كھ دانست

در رسالت، کھ  مأمورّیتش فھرست و مسئولیّتش، عنوان و  -ص -اكرم فرمود بھ این کھ برنامھ رسول اشاره با این رمز، و
 است. فالح و رشاد تبیین و داشتھ شدن آن با ھدایت،ردر از میان ب جھاد و مردم، در افراد طغیان بھ وجود ھمان توّجھ

 .أعلم �َّ  و ایم مگر اندکي از علم،داده نشده و از علم،این است مبلغ ما (دست یافت ما) 
 )۱۱۷-۱۱۸ ص ،۱ج الكریم، القرآن كلمات فى فرمایند (التحقیقایشان ھم چنین در مواضعي دیگر مي

 چھ در این سوره "،"ص ، اضافھ شده است بھ آن [(الم)]، حرفاست اعراف سوره در فاتحھ مقّطعھ، " از حروف"المص
کنده شدن  و صالت، اقامت و صدق، و با صالح، صدور است از اصالح سابق، بحث ھايبینیم، افزون بر بحثمي كریمھ

از  آتش و از اصحابتا  سبیل صدّ  و از اصنام، اجتناب و تا از صادقان برگزیده صالح،است از حرج  آنچھ در صدور
 د.ننباش صاغرین

و  کساني کھ اطاعت إبلیس و بھ اسماء، متوّجھ و خداي تعالى، ھاي مطیعاّمت شود از احوالبحث مي در این سوره مباركھ و
 اصحاب او را ... کنند او را وپیروي مي

 منطبق این عدد است، و ۱٦۱عددش مطابق  ،است در عبري محاسبھ شوند بھ ابجد چنانچھ مضبوط سپس، چون این حروف
 خّطاب است، بن عمر در حكومت مجعول اعتبارىّ  ھجرت ولي است،از بعثت  اسالمي تاریخ ه، چھ مبدأ ۱٤۸است بر سال 

این سال  و است. مشّرفھ بھ مّكھ -ص -�ّ  رسول اقامت کھ مدّت سال، ۱۳ ھجري متداول پس افزوده شود بر تاریخ
 بود. علوم او و اسالم بیانگر حقائق جدّش، و احكام او ناشر و ،-علیھ الّسالم -الصادق امام حیات بر خاتمھ منطبق است۱٤۸

 شاناسالمي و عملي معصوم او در حیات اطھار بیت اھل و ،-صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -�ّ  پوشیده نیست کھ رسول و
سال  ۱۳آن  و بھ مّكھ، إقامتش در أیّام -ص -شدّت، کھ ھمان رسالت او دوره -۱ اختفاء: آشکاري و از ھاي داشتھ استدوره
 أَنـْزَْلنا ما طهاست، " ۱٤اشاره بھ این سال است با حروف "طھ"، کھ  و حریّت است، و وسعت و فتح ابتداء ۱٤ سال و بود،
 ... .آیاتش متناسب است و ظفر، و با فتح -علیھ الّسالم -طھ)، این سوره بشارتي است بھ او ۲۰: ۲-۱" (لَِتْشقى اْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ 

 اشراقاتي الھامي 
 آوریم (تمھیدات،شدن بھ فھمي الھامي از حروف مقطعھ، گفتاري را از عین القضات ھمداني ميتر در اینجا براي نزدیک

 )۱۷٥-۱۷٦ ص
 مّطلع آن بر نامحرمان تا حروف كسوت در دھد خبرى خود، ملكوت و ملك اسرار از را محبّان كھ خواست او عزیز، اى

 از خبر این كھ مگر دریغا، طس." طسم، المص، طھ، ن، عسق، حم ص، ق، یس، كھیعص، الر، المر، ،گوید، "الم. نشوند
 كھ احمد، با احدست سرّ  نشان جملھ این یس." القرآن قلب إنّ  و قلبا ءشى لكل گفت، "إنّ  كھ اىنشنیده -الّسالم علیھ -مصطفى

 :نشود واقف آن بر ایشان جز كس
 خوانم دامت بھ افتاده آھوى یا  خوانم تمامت ماه سھى سرو اى
 خوانم نامت بھ كھ نخواھم رشك كز  خوانم تكدام تا كھ بگو سھ ھر این ز

 .خوانند ابجد حروف و خوانند، مجمل سّر، عالم در را حروف این
 المائدة)، ٥:٥٤" (حيُِبُّونَهُ  وَ  حيُِبـُُّهمْ خوانند، " خلق آنجا كھ گردد، منفصل جملھ متّصل حروف گفتم كھ عالم این در عزیز، اى

 ھمچنین كنند، ھعرض او دیده بر منفصل حروف در خود جمال و آرد، بدر پرده از را خود چون است. متّصل كھ پندارند
 ترا كھ اىنرسیده بدان ھنوز تو عزیز اى. گردد نقطھ ھمھ حروف برسد، اىپاره چون باشد. مبتدى اگر م ه، ب، ح، ى،: باشد
 ۲۸:٥۱] (يـََتذَكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ [ اْلَقْولَ  َهلُمُ  َوصَّْلنا َلَقدْ  وَ گردد، " منفصل متّصل، حروف كھ باشد آن نوشتن ابجد نشان. نویسند عشق ابجد
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جدا األنعام) [( ٦:۹۷" (اْآل�تِ  َفصَّْلَنا" پس،. باشد این القصص) [(و متّصل گرداندیم براي آنھا سخن را تا شاید یادآورشوند)]
 .سالك دل لوح بر طریقت در خوانند نوشتن عشق ابجد را جملھ این. است ھمھ این نشان )]کردیم آیات را

ميانَ  قـُُلوهِبِمُ  ِيف  َكَتبَ " كھ نماید روى ترا ھاآیت این جمال تا باش  تا شان ایمان را)]ھايالمجادلة) [(نوشت در قلب ٥۸:۲۲" (اْإلِ
 را قرآن کھ ما راستى القمر) [(و بھ ٥٤:۱۷" (ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  فـََهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرآنَ  َيسَّْر�َ  َلَقدْ  وَ " كھ شود آسان تو بر معنى با قرآن ھمھ

 .)]اي ھستیادآورنده آیا، گرداندیم یادآوري آسان براى
 ):٤۲ ص، ۱ج، القضات عین ھاى اي چنین فرماید (نامھدر نامھ
 چون. بدانى "یس" و "طھ" و "الم"  و "كھیعص" تا كھ آنست مردان نزدیك بھ دانستن قرآن بدایت؟ اى!دانستھ قرآن پندارى
 از پیش چھ ھر است. ذوق نوشتم كھ فصل این كھ یزال ال و یزل لم قدر و بھ جالل! بود چھ كھ دانى چھ نھایتش ندانى بدایتش

 َعلَّمَ " كھ بود او معلّم اگر؟ بدانى چون كلمھ بندانى حروف تا گویى چھ! نھ خبر ترا و، بود ندانستن آن بَود، دانستن حروف این
 و "یس كھ حروف است این نبشتند لوح بر كھ حروف اّول ربي"، "ادّبني "،تـَْعَلمُ  َتُكنْ  ملَْ  ما َعلََّمكَ  وَ " "،اْلُقْرآنَ  َعلَّمَ  الرَّْمحنُ "، "اِبْلَقَلمِ 

 .نیست كار قرآن فھم با را كافران و، فھم در برابرى كافران با دانى چنین نھ اگر و طسم"
 )۱٦٥-۱٦۷ ص، ۱ج، القضات عین ھاى اي دیگر چنین فرماید (نامھنامھدر 
 چنین معانى آن از، نداشت مناسبت كثیر و قلیل معنى ھیچ با و، نداشت نامى ھیچ كھ آمد معانیى بر قوم این دیده چون و... 
 ."ن ،ق، یس، طسم، عسق حم" كھ غیب جناب از دادند خبر

 ازلى مفرط كرم پس. شدند محیط ھمھ بر كھ نپندارند و، دیگر چیزى طلب از نمانند غافل تا كھ بود آن اخبار این از مقصود و
 و قلیلھ ب آن در كھ دھد خبر معني از كھ خواھد چون و. بگوید "حم" و، بگوید "طس" و، بگوید "یس" كھ كرد اقتضا چنان
 چون و. "یس ،طھ، "گوید دھد خبر دارد تركیبى كھ معنى آن از چون و. "ن ،ق ،ص" كھ گوید چنین نبود تركیبى ھیچ كثیر

 و. "المر، المص، "گوید گردد زیادت معانى بعض تركیب چون و "،الر  ،الم، طسم، "گوید، گردد زیادت معنى یك تركیب بر
 از، اصلى حرف پنج از بیش نبود اسمى ھیچ عربى اسماى در چون و. "كھیعص ،عسق حم، "گوید گردد زیاده تركیب چون
، نبود سداسى عربى اسماى در و. ابراھیم) ۱٤:٤" (قـَْوِمهِ  بِِلسانِ  ِإالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلنا ما وَ " كھ حرف شش بھ نكرد اخبار معنى ھیچ

 .بود فرزدق، حروفا االسامى اكثر و
 و. نبود متناھى خود حال ھیچ بھ ازل اوصاف و، نى نھایت را ازل كالم معانى و. نیست نھایت را حروف این اسرار و

 ظاھر كھ بود پدید نھ یا ،شودمى درست مقطع حروف از األنعام) ٦:۳۸" (ءٍ َشيْ  ِمنْ  اْلِكتابِ  ِيف  فـَرَّْطنا ما". نبود حادث جز متناھى
 بھ ملكوتى و ملكى موجودات كلّ  و. است وجود ینبوع ازل علم و، ستا ازل علم فھرست قرآن و. است چند قرآن كلمات
 سخت من مقصود از مثال این و. من قدرت و علم واسعت مكتوب این از حرف یك كھ ستا چنان ازلى علم سعت با نسبت
 .نیافتم مثالى این از بھ حالى و. است قاصر

 قدرت و علم را او ارادت و. كشد او قدرت را او علم و، داند او علم را او قدرت. نیست ازل بصفات جز ازل صفات مثال و
 و. بود جبروتى صفات قدم، برسد ملكوت و ملك چون و. بیند او بصر را او سمع و. شنود او سمع را او كالم و. داند و بیند او

، است بوده او تا و. است او بھ ذات ایستاده او صفات و. "َأَحدٌ  اهللَُّ  ُهوَ  ُقلْ " ،است یگانھ او ذات و. اوست بذات قایم او صفات
. است بوده او قیومیّت بھ جبروت قوام و. است بوده بودن را ذات جبروت، است بوده بودن را ذات تا و. است بوده او صفات

 یا كان یا؛ است آمده دعا در و. برخاست كان، آمد كینان چون و. گردد منطوى آن در قیومیت، بتابد قیامیّت حقیقت چون و
 و یرزقنا �ّ  و! رسانمى راحتى توانى تا و. بینمى و خوانمى حالى! گردى بینا این حقیقت بھ روزگار بھ كھ أرجو. كینان
 .السالم و. استیجابا ال و استحقاقا ال ،كرما و منھ فضال، حساب بغیر إیّاك

گوییم ھر نوع سخن و کالم معناداري تعیّن بیشتر بخشیدن است بدانچھ تعّینش با توّجھ بھ آنچھ گذشت، مي اشارتي الھامي: .4
ني نداشتھ است. عین القضات را اشاره بھ ھمین معنا باید بوده باشد ھنگامي کھ گفت چون کمتر بوده است، و یا چندان تعیّ 

نـُْقَطٌة َكثـََّرَها  اْلِعْلمُ نقل شده است کھ " -علیھ الّسالم -سالک پیشتر رود حروف نقطھ گردند. از امیر المؤمنین، علي بن ابي طالب
مدرن نیز برخي اھمیّت  سیشناشناسي و نشانھدر داللت ).آن را تکثیر کردند" (علم یک نقطھ بود، کھ نادانان اْجلَاِهُلونَ 

"empty signifier" (داّل تھي) داّل تھي خالي است از ھر نوع مفھومي خاّص، و این ناظر در اند. را براي فھم یادآور شده
ھاي گوناگون ده بھ تناسب احوال و جنبھبخشد، بھ عبارت دیگر، خواننده، مخاطب، و شنونآن است کھ بدان مفھوم و معنا مي

کند. از منظري عرفاني، این انشاء بھ اذن و شاء ميو معنا و مفھومي را براي خود ان شود،خود از داّل یا نشانھ متأثّر مي
 الھام الھي است. 

لغوى خاّصي باشند، چنانچھ گذشت،  -لفظى ھایي بي تعیّن و تھي از مدلولرسد کھ حروف مقطعھ، نشانھبنابراین، بھ نظر مي
ور ھستند در بساطت ھستي تا از چارچوب ساختاري کالم، بھ ویژه کالم فرقاني، گریزگاھي فراھم شود براي آنان کھ غوطھ
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(ھمانا قرآن را باطني است، و  "...َظْهرٌ  ْهرِ لِلظَّ  وَ  َظْهرٌ  َلهُ  وَ  َبْطناً  لِْلَبْطنِ  وَ  َبْطناً  لِْلُقْرآنِ  ِإنَّ  "... ،این اوج و نھایت آن سخن استو معنا. 
م خداي سبحان داراي وجوه و باطن را باطني، و براي آن ظاھري است، و ظاھر را ظاھري است...). با این حال کھ کال

. نیآیدباره در کسوت و صورت لفظ و لغت مختلف است، فراتر از ھمھ اینھا انوار و معناھایي است، کھ ھمھ یک یمعان
تاباند، و الفاظ و مفاھیم تنھا تورھاي شکار ھستند، و در شکار علم ھا ميافزون بر این، اصل علم نوري است کھ خدا در قلب

 تر باشد، شکار بیشتر شود. ھرچھ تور بسیط
 موالنا، دفتر اّول مثنوي:
    من دیدار جز مندیش گویدم  من دلدار و اندیشمقافیھ

    من پیش در توی دولت یقافیھ من اندیشقافیھ ای نشین خوش
    رزان دیوار خار بود چھ حرف آن از اندیشی تو تا بود چھ حرف
   زنم دم تو با سھ ھر این بی کھ تا زنم ھم بر را گفت و صوت و حرف

 موالنا در غزلیات:
    خدا فضل بجز نیست وطنم مرده و زنده  بال مرده بال زنده ھوا و نفس این از رستم
    مرا کشت مفتعلن مفتعلن مفتعلن  ازل سلطان و شھ ای غزل و بیت این از رستم
 شعرا مغز درخور بود پوست بود پوست   ببر سیالب ھمھ گو را مغلطھ و قافیھ

عالمھ َشقَاًء" است، و  یَْشقَى، َشِقَي،" از "َتْشَقىٰ " فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي. :لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـََزْلَنا َمآ .5
، ترجمھ شده) در بیان ۹٦-۹۷ص  ،٦الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیق  -رضوان هللا تعالی علیھ -حسن مصطفوي

 معناي "شقاوت" چنین فرموده است:
 و صالح و سوي خیر سلوک رنج کھ مانع و شدّت حالت یعني سعادت است، در این مادّه آن چیزي است کھ مقابل واحد اصل

 .چنانچھ در [بحث از واژه] "سعد" گذشت یا معنوّي، مادّّي باشد كمال است،
فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا طھ) ( ۲۰:۲" (لَِتْشقى اْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلنا مامانند آنچھ در این کریمھ آمده است، " مادّيّ  َشقَاء

رنج  و شدّت چرا کھ حصول زندگي تو شود، در جریان و سختي دشواري، و شدّت، رنجوري، و موجب )، یعنيسختي کشي
سوي  براي سالک و شود،بھ معنویّات مي توّجھ و ذوق و شوق سلب و روحّي، محدودیّت تنگي و زندگي موجب در ظاھر

و آسان شود براي  استعداد یابدبدن بھ سر برد تا  عافیت و زندگي  رفاھیت و الزم است کھ در وسعت معیشت، خداي تعالى
طھ) (ھمانا  ۲۰:۱۱۷" ( فـََتْشقى اْجلَنَّةِ  ِمنَ  ُخيْرَِجنَُّكما َفال لَِزْوِجكَ  وَ  َلكَ  َعُدوٌّ  هذا ِإنَّ چنین است قول خداي تعالى، " و .روحاني او سلوک

شدن بھ  با منتقل قاوت افتید!) یعنياین دشمن تو و ھمسرت است، پس مبادا کھ بیرون راند شما را از بھشت و در نتیجھ در ش
پیوستھ زندگي  ھایش با مکاره،و پوشیده گردد لذّت ابتالء، و شدّت، و تزاحم، شود با رنج، و زندگي او مخلوط مادّيّ  محیط

روحانّي در حالي کھ  در آن محیط، چگونھ سیر کند درطریق و در حالت شقاوت، و مشقّت، رنج، و کند در آن با دشواري، و
 .ریاضت و آن نیست جز تكلّف

صلی هللا علیھ و آلھ و  -ظاھر این آیھ کریمھ داللت دارند بر این کھ نزول قرآن موجب سختي و رنج و زحمت پیامبراشاره:  .6
ت او بر ھدایت و نجات آنھا. از باب اشاره ممکن است نزول معنا در کران او بر خلق و جدّیّ ر شفقت بيشده بود بھ خاط -سلّم

سخت و دشوار گردانده باشد بھ سبب تقیّد  -صلوات هللا علیھ -لفظ و امور ملموس دنیایي نیز زندگي را بر آن حضرتکسوت 
 بھ معنایي و کاربردھاي ظاھري آن. -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -او

 دارد.اي باشد آن کھ را نگراني ميجز آن کھ بیادآرنده :َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  .7
، ترجمھ شده) ۳۱۹-۳۲۰ص  ،۳الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیق  -رضوان هللا تعالی علیھ -عالمھ حسن مصطفوي

 در بیان فرق "التذكرة" و "التذّكر" چنین فرموده است:
در  و است،ي] آن از طریق شنیدن [صیغھ و با تخفیف (بدون تشدید کاف)، در [باب] تفعیل است این صیغھ: التذكرة (یادآور)

 در جھت زیادت و داللت دارد بر شدّت تفعیل صیغھ مخّفف است، "تفعلة" يچون صیغھ و بسیار است، ناقص و الالم مھموز
 لََتْذِكرَةٌ  إِنَّهُ  وَ  طھ)، " ۲۰:۳" (َخيْشى ِلَمنْ  َتْذِكَرةً  ِإالَّ ي] "تفعلة" [بھ تنھایي]. [مثل] "[صیغھ بھ خالف بھ مفعول، نسبت و وقوع
ا َكالَّ [و] " المدّثّر)، ۷۹:٤۹" (ُمْعرِِضنيَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  َهلُمْ  َفماالحاقّة)، " ٦۹:٤۸" (لِْلُمتَِّقنيَ   عبس)  ۸۰:  ۱۱-۱۲" (ذََكَرهُ  شاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  ِإ�َّ

نھ  پذیري، موافقت، اطاعت)مطاوعت (پذیرندگي، تاثیر  داللت دارد بر و تفعّل است، آن [صیغھ] :التذّكر (بیاد آوردن)
ْرتُهُ شود، "و گفتھ مي تفعیل،  الشَّْيطانِ  ِمنَ  طاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإذااألنعام)، " ٦:۸۰" (تـََتذَكَُّرونَ  َفال أَ  ِعْلماً  ءٍ َشيْ  ُكلَّ   َريبِّ  َوِسعَ "، [مثل] "فـَُتذَكِّرَ  ذَكَّ
رُْكمْ  ملَْ  وَ  أَ األعراف)، " ۷:۲۰۱" (َتذَكَُّروا رَ  َمنْ  ِفيهِ  يـََتذَكَّرُ  ما نـَُعمِّ  .تذكیر است در مقابل تذّكر فاطر) مراد ۳٥:۳۷" (َتذَكَّ

، ترجمھ ٦٤-٦٥ص  ،۳الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیق  -رضوان هللا تعالی علیھ -ھم چنین عالمھ حسن مصطفوي
 شده) در بیان معناي "خشیّت" و فرق آن با خوف (ترس، بیم) چنین فرموده است:
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محافظت خود  از اعمال خود، و کردن ت(محافظت) ھمراه خوف است با مراقب وقایة و در این مادّه مراقبت واحد اصل
 مباالت (بي باکي)، عدم و تغافل (غفلت ورزي)، و این معنى است اھمال (سھل انگاري)، مقابل و .مالحظھ و ھمراه با خوف

 .فاز خال نفس صیانت عدم و مالحظھ، و اھتمام ترک و
 شده است ھر کھ خشیّت ندارد عالم نباشد ھرچند موشکافي کند در متشابھات وارد و یقین است، و علم از لوازم این معني و

"علمت"  بھ معنى مثل، "خشیت" (خشّیت داشتم) از آن علم است، مراد شود وگاه بکار برده مي بھ ھمین مناسبت، و. علم
  .(دانستم)

" َختْشى ال وَ  َدرَكاً  َختافُ  الداللت دارد بر آن قول خداي تعالى، " و خوف، نھ بھ معنى و علم است، معنى بنابراین، این مادّه نھ بھ
ھم  و .خوف یاد شده است در مقابل طھ) (خوف نداشتھ باشي از فرارسیدني، و خشّیت نورزي)، چرا کھ َخْشیَت ۲۰:۷۷(

 ۳۳:۳۷" (َختْشاهُ  أَنْ  َأَحقُّ  اهللَُّ  وَ  النَّاسَ  َختَْشى وَ كریمھ، [مانند] " در آیات آید در بسیاري از مواردراست در نمي خوف چنین، مفھوم
" َخيْشى أَوْ  يـََتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ  لَيِّناً  قـَْوًال  َلهُ  فـَُقوالتر است کھ خشیّت داشتھ باشي از او)، "األحزاب) (و خشیّت داشتي از مردم ولي خدا شایستھ

 ٥:٤٤" (اْخَشْونِ  وَ  النَّاسَ  َختَْشُوا َفالید او را سخني نرم تا شاید یادآور شود یا خشیّت ورزد)، [و] "طھ) (پس، بگوی ٤٤:۲۰(
از مردم با این کھ  نبىّ  نیست براي خوف المائدة) (پس، خشّیت نداشتھ باشید از مردم و خشّیت ورزید از من!) پس، معنایي

نیز در آیھ سوم، چھ  و سخن نرم، از اثر ھم چنین معنایي نیست براي خوف و سوي آنھا، رسولي است از جانب خداي تعالى
کنند انبیاء)، در نتیجھ، المائدة) (کھ بدان حکم مي ٥:٤٤" (النَِّبيُّونَ  هِبَا َحيُْكمُ ، "-تعالى -قول او بعد ربانیّون است و بھ انبیاء خطاب

 ... .كریمھ [این] مادّه در آیات تعمالاس چنین است در اغلب و .اقتضایي براي خوف مطلق آنھا نیست
بنا بر این تحقیق مرحوم عالمھ مصطفوي، لغت فارسي "نگراني" بھ معناي ھشیاري ھمراه با دلھره شاید معادل مناسبي باشد 

 براي "خشیّت".
هللا علیھ و آلھ و  صلی -گوییم در اینجا خداي تعالي رسول خودپس از آن کھ فرق "تذکره" و "تذّکر" را دانستیم، مياشاره:  .8

آنھا ر شوند آنچھ را تو با قرآن بھ یاد فرماید، مخاطبان قرآن نیز مسؤلّیتي دارند، آنھا باید خود بخواھند یاد آورا مي -سلّم
 آوردي، تو را تقصیري و یا قصوري نیست از این کھ آنھا ھدایت را پذیرا نشوند.

 امر اشاره فرمود و گفت:شیخ ابن عربي در فّص الیاسي فصوص الحکم بھ این 
 ثِّرُ ؤَ مُ الْ  . وَ اهللَُّ  وَ هُ  وَ  ةٍ رَ ضْ حَ  لِّ  كُ ِيف  وَ  حالٍ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ جْ وَ  لِّ كُ بِ  ثِّرُ ؤَ مُ الْ فَ  .اتنِ ارَ بَ ا عِ مهُ  وَ  يهِ فِ  ثَّرٍ ؤَ مُ  وَ  رٍ ثِّ ؤَ  مُ إَىل  مُ سِ قَ نْـ يَـ  رَ مْ األَ  نَّ ها أَ صُّ فَ  وَ  ةِ مَ كْ احلِْ  هِ هذِ  وحُ رُ  وَ 
 .عاملَُ الْ  وَ هُ  ةِ رَ ضْ حَ  لِّ  كُ ِيف  وَ  حالٍ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ  هٍ جْ وَ  لِّ كُ بِ  يهِ فِ 
 فیھ" (آنچھ در آن تاثیر گذاشتھ شده است)، "مؤثر و "مؤثر" تقسیم شده است بھ امر كھ است این آن فص و حكمت این روح و
 فیھ" "مؤثّر و است. حضرتي ھمان "ّ�" ھر در و حالي، ھر بر و وجھي ھر بھ مؤثر بنابراین،. ھستند عبارت دو دو آن و
 است. ھمان عالَم حضرتي ھر در و حالي، ھر بر و وجھي ھر بھ

 حافظ:
   بکند دوا را کھ نبیند تو در درد چو لیک مشفق و است مسیحادم عشق طبیب

 
 
 


