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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۲تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۰۹ – ۱۷؛ ۱۳۹۵ – ۰۶ – ۲۷؛ ۱۴۳۷ – ۱۲ – ۱۵شنبھ 
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. تفسیر 
ندارند". بنابراین، بھتر است آنھا را  لغوي لفظى مدلول"ین حروف چنانچھ گفتھ شد، اھستند.  ُمقَطَّعَة ُحُروفِ  ھا. طا،: طه .1

اند، و حتّي شاید بتوان گفت از پُر ھایي تھي" بدانیم، کھ با معنایي فرھنگي، عرفي، شخصي، و غیر آن ھنوز پُر نشده"دالّ 
کند، کم رنگ را کشند، و در برابر ھرچھ عدم تعیّن معنوي آنھا ت و مورد اجماع سرباز ميابو بیش ث شدن با معنایي کم

حکایتي و نمودي است از آن امر بسیط و غیر مرکبي کھ  ورزند. این عدم تعیّن و ساختار گریزي و بي رنگيمقاومت مي
آنجا کھ  )٥۲٥(متوفّی  از حروف مقطعھ، اشاره داشت عین القضات ھمداني آن است. بدین معنا حقیقت قرآن کشف و شھود

 ابجد نشان. نویسند عشق ابجد ترا كھ اىنرسیده بدان ھنوز تو عزیز اى. گردد نقطھ ھمھ حروف برسد، اىپاره چونفرمود، "
 ).۱۷٦ ص گردد" (تمھیدات، منفصل متّصل، حروف كھ باشد آن نوشتن

ھایي کھ بھ طور عمده روایي در کتاب -علیھ آالف التّحیة و الثناء -سخناني گوناگون از امیرالمؤمنین، علي بن ابي طالب
 -ي آنھاجاي نقد و تحقیق ھست، از مجموعھ -علیھ الّسالم -است، کھ گرچھ در صحت انتساب آنھا بھ امام علينیستند نقل شده 

اصلي صحیح و حقیقتي دقیق و  -و صوفیان ه باشند، خواه سخن عالمان و عرفابود -علیھ الّسالم -خواه سخن امیرالمؤمنین
شود، و آن این است کھ منشاء عوالم و مخلوقات گوناگون و مختلف یک امر بسیط بدون تعیّن است، معرفتي عمیق استفاده مي

 آید.ھا در ميو اوست کھ بھ ھمھ تعیّنات و صورت
 مناقبدر کتاب  )ق ٥۸۸مازندرانى (متوفّی،  آشوب شھر ، ابنعلى بن محمدھا است آنچھ عاِلم جلیل القدر شیعھ، از این نقل

 أَ�َ ، "فرمود -علیھ الّسالم -آورده است کھ او -علیھ الّسالم -از علي بن ابي طالب ،)٤۹ ص ،۲ج( -المالسّ  علیھم -طالب أبي آل
 ) .ام، من نقّطھ و خّطمام من خّطم، من خّطم من نقطھ" (من نقطھاخلَْطُّ  وَ  النـُّْقَطةُ  أَ�َ  النـُّْقَطُة، أَ�َ  اخلَْطُّ  أَ�َ  اخلَْطُّ، أَ�َ  النـُّْقَطةُ 

 في العَِزیزیة اللئالي در کتاب عوالي، )۹۰۹، و یا ۹۰۱جمھور (زنده تا  أبي الدین، ابن زین بن ھم چنین عاِلم شیعي، محمد
 الرَّْمحنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  اَبءِ  ِمنْ  بَِعرياً  َسْبِعنيَ  َألَْوقـَْرتُ  ِشْئتُ  َلوْ فرمود، " -علیھ الّسالم -عليامام آورده است کھ ) ۱۰۲ ص، ٤الدینیة (ج األحادیث

ِ  باء بِْسمِ  ازنھادم ھفتاد شتر را بار مي ،خواستماگر مي" ( الرَِّحيمِ  ْحمنِ  �َّ ِحیِم.)  الرَّ  الرَّ
  آورده است:) چنین ۱۸٦ ص، ٤۰ج، بیروت .ط( األنوار بحارعالمھ مجلسي نیز در 

َلةٍ  ِيف  َلهُ  َشرَحَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َرَوى وَ  مْ  ملَْ  وَ  اهللَِّ  ِبْسمِ  ِمنْ  اْلَباءِ  َشرْحِ  ِيف  َصَباُحَها َأْسَفرَ  َحىتَّ  َظَالُمَها أَقْـَبلَ  ِحنيَ  ِمنْ  َواِحَدةٍ  لَيـْ نيِ  ِإَىل  يـَتَـَقدَّ  ِشْئتُ  َلوْ  قَالَ  وَ  السِّ
  اهللَِّ  ِبْسمِ  َشرْحِ  ِمنْ  بَِعرياً  أَْربَِعنيَ  َألَْوقـَْرتُ 

عبّاس از او روایت کرده است کھ او شرح فرمود برایش در یک شب از ھنگامي کھ تاریک شد تا آن کھ صبحش  ابن(و 
 خواستم، بار نھادم چھل شتر را از شرح بسم هللا.)آشکار گردید در شرح باء بسم هللا و نرسید بھ سین، و گفت، "اگر مي

الباء" (من  تحت النقطة فرموده است، "أنا -علیھ الّسالم -تھاي تفسیري و عرفاني نقل شده است کھ آن حضرکتاب در و
 ي تحت باء ھستم).ھمان نقطھ

) در پاورقي صفحھ ق. ه ۷۸۲الخضم"، اثر سیّد حیدر آملي (متوفّی  البحر و األعظم المحیط براي نمونھ، ویراستار "تفسیر
 )، چنین آورده است:٤۱۳ ص، ۲(ج ۲۱۱
 في تعالى �ّ  أسرار جمیع: ۱۳ ص)، ع( عليّ  عن البیان خطبة شرح في) المخطوطة( لھ رسالة في شریف سید میر روى
 الكتاب فاتحة في ما جمیع و، الكتاب فاتحة في القرآن في ما جمیع و، القرآن في الّسماویّة الكتب في ما جمیع و الّسماویّة الكتب

 .الباء تحت النقطة أنا و، الباء تحت النقطة في الباء في ما جمیع و، الباء في �ّ  بسم في ما جمیع و، �ّ  بسم في
چنین روایت ، -علیھ الّسالم -عليّ از  )۱۳(ص  بیان خطبھ شرحدر اي خّطي کھ از آن اوست در رسالھ شریف سید (میر

 جمیع و، است قرآنھاي آسماني است در باكتآنچھ در  وھاي آسماني است، باكتدر  تعالىخداي  سرارا جمیع: فرموده است
 ّ�  بسمآنچھ در  جمیع و، است �ّ  بسماست در  الكتاب فاتحةآنچھ در  جمیع و، است الكتاب فاتحةاست در  قرآنآنچھ در 
 ھستم.)  باء تحت من ھمان نقطھ و، است باءآن  تحت است در نقطھ باءآنچھ در  جمیع و، است باءاست در 
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 نیز آمده است. )٦۸ ص ،۱ المودة" (ج ینابیع"شبیھ این کالم در 
" (علم یک نقطھ بود، کھ نادانان آن را تکثیر نـُْقَطٌة َكثـََّرَها اْجلَاِهُلونَ  اْلِعْلمُ روایت شده است کھ فرمود، " -علیھ الّسالم -ھم چنین از او

 )۱۲۹ ص، ٤ج، الدینیة األحادیث في العزیزیة اللئالي کردند.) (عوالي
و ، ذوق تحقیق عرفاني، و مشرب اھل شھود، و شّم -علیھ الّسالم -صرف نظر از صّحت اسناد این کلمات بھ امیرالمومنین

براي ایمان و رسیدن بھ عمق آن ایمان اسالمي و شیعي نھ تنھا ابایي از پذیرش این سخنان ندارد، بلکھ راھي جز قبول و 
 یابد.دست یافتن بھ معرفت حّق اسالمي نمي

 ،ھاستاستفاده از تعبیر "نقطھ" براي اشاره بھ حقیقِت بسیِط بدون تعّیني کھ اصل ھمھ تعیّنات و مخلوقات و صورت اشاره: .2
، و این تعبیر براي نزدیکي بھ فھم  اندب تدویني و نوشتاري قرآن کریم آشنا بودهشاید بھ خاطر آن است کھ بیشتر مردم با کتا

از تعبیر "َنفَس" شود، و صوت استفاده ميدر آثار عرفاني آن گاه کھ از مثال کلمات ملفوظ تر است، لیکن درک آنھا مناسب
 .آیدکھ چگونھ با برخورد بھ مخارج مختلف، بھ صورت حروف و کلمات در مي شوداستفاده مي

منّزه دانستن آن از ھمھ آید، و تھي و برتر و در ھر صورت، مراد آن است کھ بساطت و بي تعیّني بھ صورت تعیّنات در مي
این ھمان است کھ مرحوم  تعّینات در عین یکي بودن او با ھمھ آنھا نیز ضرورت ایمان و عرفان صحیح اسالمي است.

 األعدام" (الحكمة و بالنقائص یتعلق ما إال الوجودیة األشیاء كل الحقیقة بسیط صدرالمتألّھین از آن چنین یادفرموده است، "كلّ 
ھا و ) (ھر بسیطي حقیقي ھمھ چیزھا ھست مگر آنچھ تعلّق دارد بھ نقص۱۱۰ ص، ٦ج، األربعة العقلیة األسفار في المتعالیة

منھا" (بسیط حقیقي ھمھ چیزھا ھست و ھیچ  ءبشي لیس و األشیاء كل الحقیقة ھا)، و بدین تعبیر نیز آمده است، "بسیطنیستي
 یک از آنھا نیست.)

 حافظ:
    افتاد خام طمع در می خنده از عارف  افتاد جام آینھ در چو تو روی عکس
    افتاد اوھام آیینھ در نقش ھمھ این کرد آینھ در کھ جلوه یک بھ تو روی حسن

   افتاد جام در کھ ستساقي رخ فروغ یک نمود کھ نگارین نقش و می عکس ھمھ این
 

 ھم نیز پنھان و پیدا گفتمت  اوست روی فروغ یک عالم دو ھر
 شاعرش: از
     شد جوان و پیر گھ،  برآمد یار آن دگر لباس بھ دم ھر   شد نھان و برد دل،  آمد بر عیار بت شکلی بھ لحظھ ھر

ه کھ تا بھ ھاي دیگر، از دیر باز نزاعي شروع شدھا و حوزهدر باب علم و معرفت و دانش، ھم چون تمامي باب :بصرهت .3
یابند. مشکلي پیچیده باقي مانده است، کھ اجماع و توافقي بر حّل و رھایي از آن نميامروز براي اکثر اھل نظرُمْعِضل و 

(نطق،  "logosو "(افسون، فسانھ) " mythos" قّوه معرفتين یوناني آن را نزاعي بر سر ترجیح یکي از دو اپردازنظریھ
" را mythos"" شھرت داشتند، و مصلحان و سیاستمداران logos" طرفداري از بھ فیلسوفاندانستند. کالم) بر دیگري مي

 "logos"" نیرویي خطرناک است و باید از آن پرھیز کرد و یا آن را با mythosدادند. فیلسوفان بر آن بودند کھ "ترجیح مي
جمع و است.  گوناگون خود گرفتار نگھ داشتھھاي شناسي را در پیچ و خماین نزاع تا امروز فلسفھ و معرفتمھار زد. 

ُمْعِضلي حّل ذھني، و عیني، و عاّم آن  -فھم وعلم با ابعاد مفھوميشناختي، و ذوقي، و شخصي ھاي ھستيسازگاري جنبھ
 نشدني براي اکثر اھل نظر باقي مانده است.

ُمْعِضل، آنجا کھ اشارتي است بھ ھمین درباره داوري او در ھمین مسئلھ شیخ ابن عربي بھ یکي از معاصران خود پاسخ در 
صحیح  غیر ُحكمت است، ولي ، "این ذوق توست، حّق آن را این گونھ بھ تو بخشیده است، و ذوقت صحیحگویدبھ او مي

 )۸۰ ص ،۴ج مجلدات، المكیة، اربع (الفتوحات است"
 معرفت شناختي و نطق:   ترجیح ھستي شناختي و ذوق براینک ابیاتي در 

 موالنا، دفتر اّول مثنوي:
   زنم دم تو با سھ ھر این بی کھ تا  زنم ھم بر را گفت و صوت و حرف

 ي:سعد
 نشستي دلم در تو کھ نبودم من ھنوز کھ  مستي خمار این از سر برندارم عمر ھمھ

 ھستي کھ ھمچنان تو و آیند و روند دگران  افتد غیبت و حضور کھ آفتابي مثل نھ تو
 ببستي ماجرا در کردي باز روي چو تو   ولیکن نداشتم کھ فراقت از حکایت چھ

 فرستي ھدیتي و نویسي تحیتي کھ  بھ آن از بار ھزار کھ کن دوستان بھ نظري
 موالنا در دفتر اّول مثنوي:
 رھبرست سر بدان را ما عاقبت  سرست زان گر و سر زین گر عاشقي
 آن از باشم خجل آیم عشق بھ چون  بیان و شرح را عشق گویم ھرچھ
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 روشنترست زبان بي عشق لیک  روشنگرست زبان تفسیر گرچھ
 شکافت خود بر قلم آمد عشق بھ چون  شتافت مي نوشتن اندر قلم چون
 گفت عشق ھم عاشقي و عشق شرح  بخفت گل در خر چو شرحش در عقل

 متاب رو وي از باید دلیلت گر   آفتاب دلیل آمد آفتاب
 دھد مي جاني نور دم ھر شمس  دھد مي نشاني سایھ ار وي از

 القمر انشق شمس برآید چون  سمر ھمچون ترا آرد خواب سایھ
 نیست امس کش باقئي جان شمس نیست شمس چون جھان در غریبي خود

 گوید:خواھند، ميلیکن در خطاب با محجوبان کھ مشاھده بي پرده را مي
 دار گوش حکایت ضمن در تو خود یار سر خوشتر پوشیده گفتمش
 دیگران حدیث در آید گفتھ دلبران سر کھ باشد آن خوشتر

 بوالفضول اي مده دفعم بازگو غلول بي برھنھ و مکشوف گفت
 پیرھن با صنم با نخسپم مي من کھ گو برھنھ و بردار پرده
 میان نھ کنارت نھ ماني تو نھ عیان در او شود عریان ار گفتم

 کاه برگ یک را کوه نتابد بر خواه اندازه لیک خواه مي آرزو
 سوخت جملھ آید پیش گر اندکي فروخت عالم این وي کز آفتابي

 مگوي تبریزي شمس از ازین بیش مجوي ریزي خون و آشوب و فتنھ
 دفتر اّول فرماید:در  باز

    است بندی چون نامحرمان با مرد است پیوندی و خویشی ھمزبانی
    بیگانگان چون ترک دو بسا ای  ھمزبان ترک و ھندو بسا ای
    بھترست ھمزبانی از ھمدلی دیگرست خود محرمی زبان پس

   دل ز خیزد ترجمان ھزاران صد  سجل و ایما غیر و غیرنطق
تاب و توان کشش بار ھستي را ندارد.  -بھ ھر پایھ کھ رفیع باشد -، و صورت-ھر چھ قدر غني باشد -کالمنشان خرابات:  .4

قرآني، کھ برترین ناطق و متکلّم است، ھم شیوه و روش ادبّي ویژه خود را پس، شاید در اشاره بھ ھمین حقیقت، زبان وحي 
تر آن توسّط ات بسیاري از نزول حقیقت قرآن در کسوت و صورت کالم براي فھم عامّ ، و در آیدر تاثیر و تأثّر ابداع فرمود

آنچھ  دست یافتن بھ حقیقتي فراتربھ نظر ما اشارتي است بھ ضرورت نیل و  حروف مقّطعھمردم یاد فرمود. در بکارگیري 
شناختي تعبیھ توان دریافت. این در حالي است کھ در خود کالم خداي تعالی قّوت و ذوق وجودي و ھستياز نطق و کالم مي

 . ي برخوردار استیھاشده است، لیکن زبان و کالم مصطلح و مفھوم ذھني از محدویت
 اند:داشتھبسیاري از اھل کشف و شھود احساسي چنین 

 شنیدن از خلق و گفتن ز عاجزم من  كر تمام عالم و دیده خواب گنگ من
پایاني کھ کنند، باید آنھا را خراب کرد و شکست تا بھ گنج بيمعاني محدودي کھ بھ ذھن القاء ميھا و براي عبور از صورت

 در تحت آنھاست دست یافت. خرابات اشاره است بھ ھمین معنا:
 حافظ:

    بینممی کجا ز نوری چھ کھ بین عجب این  بینممی خدا نور مغان خرابات در
   بینممی خدا خانھ من و بینیمی خانھ تو کھ الحاج ملک ای مفروش من بر جلوه

   نباشد دفتر در عشق علم کھ  مایی درسھم اگر اوراق بشوی
 موالنا در دفتر اّول مثنوي:

    نداشت خو عیسی خم مزاج وز  نداشت بو عیسی رنگی یک ز او
    صبا چون گشتی رنگیک و ساده  صفا خم آن از رنگ صد یجامھ
   زالل آب و ماھی مثال بل  مالل خیزد کزو رنگییک نیست

...     ... 
    ضریر او قھر کرده را عاقالن  خبیر فضلش کند را جمادی مر

    نیست گوش یک جھان در گویم کھ با  نیست جوش آن طاقت را دل و جان
    گشت یشم وی از بد سنگی کجا ھر  گشت چشم وی از بد گوشی کجا ھر

    سیمیا بود چھ است بخش معجزه   کیمیا بود چھ کیمیاسازست
    خطاست ھستی و ھستی دلیل یناک  ثناست ترک من ز گفتن ثنا این

    کبود و کور او پیش ھستی چیست   بود نیست بباید او ھست پیش
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   بشناختی را خورشید گرمی   بگداختی زو کور نبودی گر
شوند، کھ در ھر کس حسي و ھم چون رویدادي وجودي تجربھ مي ف مقّطعھبا تھي بودن از مدلولي لفظي، حرو: چکیده .5

کھ گوییم ، ميابن عربي شیخ کنند. با بھره جستن از کالمحرکتي و ُحکم و قضاوتي خاّص را بھ اذن حّق تعالی ایجاد مي
ھا صحیح یا غیر صحیح باشند، و داوري درباره ھا ھمھ صحیح ھستند، و ھبھ خداي تعالی بھ صاحبان آنھا، لیکن ُحکمذوق

 ھاي مبحثي مربوط بھ آنھا ممکن است.ھا مفھومي در حوزهھا و گزارهصّحت و سقم ُحکم
عالمھ َشقَاًء" است، و  یَْشقَى، َشِقَي،" از "َتْشَقىٰ " و قرآن را تا سختي کشي.فرو نفرستادیم بر ت :لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـََزْلَنا َمآ .6

، 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،

قرآن را تا فرو نفرستادیم بر تو 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  بدن بھ سر برد تا استعداد یابد 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 بیرون راند شما را از بھشت و در نتیجھ در شقاوت افتید!) یعنياین دشمن تو و ھمسرت است، پس مبادا کھ 

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  محیط، چگونھ سیر کند درطریقدر آن  و حالتآن در  شقاوت، و مشقّت، رنج، و کند در آن با دشواري، و

 .ریاضت و کھ 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:  .7

آنھا. از باب اشاره ممکن است نزول معنا در ت او بر ھدایت و نجات یّ کران او بر خلق و جدّ شده بود بھ خاطر شفقت بي -سلّم
سخت و دشوار گردانده باشد بھ سبب تقیّد  -صلوات هللا علیھ -کسوت لفظ و امور ملموس دنیایي نیز زندگي را بر آن حضرت

 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  .8

، 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 ي] آن از طریق شنیدن است،[صیغھ و تخفیف (بدون تشدید کاف)، با 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  َفما الحاقّة)، " ٦۹:٤۸" (لِْلُمتَِّقنيَ   ۸۰:  ۱۱-۱۲" (ذََكَرهُ  شاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  ِإ�َّ

 )، اطاعتِ (پذیرندگي، تاثیر پذیري، موافقتِ  مطاوعتِ  داللت دارد بر و تفعّل است، آن [صیغھ] :التذّكر (بیاد آوردن)عبس). 
ْرتُهُ شود، "و گفتھ مي تفعیل،نھ   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

 عناي "خشیّت" و فرق آن با خوف (ترس، بیم) چنین فرموده است:شده) در بیان م
محافظت خود  از اعمال خود، و کردن ت(محافظت) ھمراه خوف است با مراقب وقایة و در این مادّه مراقبت واحد اصل

 (بي باکي)، مباالت عدم و تغافل (غفلت ورزي)، و این معنى است اھمال (سھل انگاري)، مقابل و .مالحظھ و ھمراه با خوف
 .از خالف 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 داشتم)مثل، "خشیت" (خشّیت  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، بنابراین، این مادّه نھ بھ معنى
ھم  و .استخوف یاد شده  در مقابل طھ) (خوف نداشتھ باشي از فرارسیدني، و خشّیت نورزي)، چرا کھ َخْشیَت ۲۰:۷۷(
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 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  ناً لَيِّ  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 َفالطھ) (پس، بگویید او را سخني نرم تا شاید یادآور شود یا خشیّت ورزد)، [و] " 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
نتیجھ، کنند انبیاء)، در 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 استعمال 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".
در تفسیر آیھ دوم سوره مبارکھ تعالی است، مرحوم صدرالمتألھین  ناشی از رؤیت حقّ خشیت حقیقي گفتاري در باب خشیّت:  .9

 فرماید (ترجمھ شده):جمعھ چنین مي
 بحث و تحصیل: مقصود از حكمت قرآن با نبوت نمی باشد

اشد، یا قرآن، یا چنانچھ گفتھ شود کھ چرا جایز نباشد اینکھ مراد از حكمت بکار رفتھ در تعدادی از مواضع قرآن، یا نبّوت ب
کند، زیرا با نقل متواتر  ، می گوییم دلیل مذكور این احتماالت را دفع می-چنانچھ قول ربیع بن أنَس است –قّوه فھم، یا خشیت 

ت شده است کھ لفظ حكیم در غیر أنبیاء نیز بکار برده می شود. پس، حكمت غیر نبّوت و قرآن است. و اگر بھ معنى قّوه باث
ھر شخصی با فھم قوی حكیم می بود، و ھم چنین اگر بھ معنی خشیت می بود، ھر شخص با خشیتی حكیم می  فھم می بود،

 بود،  حال آنکھ چنین نیست.
َا َخيَْشى ٱهللََّ ِمْن ِعَباِدِه ٱْلُعَلَماءُ ن دارد قول او، "مگر در حكماء، چنانچھ داللت بر آ وأّما خشیت كاملی کھ تحقّق ندارد  ۳٥:۲۸" (ِإمنَّ

ن دارد تعلیق بھ علم و حكمت، چنانچھ داللت بر آالفاطر)، آن نیز از لوازم حكمت است، و نھ خود آن، زیرا آن مشروط است 
. پس، چگونھ تحقّق یابد مگر بعد است حكم با وصف. پس، خشیت موجود در آنھا خشیت عقاب نیست، بلکھ خشیت قرب

فسیر کند بھ خشیت، گویا مرادش تفسیر آن است بھ الزم و أعّم  یا معرفت تاّم و حكمت كامل. پس، کسی کھ حكمت را ت
 مساوي. پس، این نکتھ را درک کن!

األعلی) (بھ زودی متذّکر شود آن کھ خشیت دارد)، نیز  ۸۷:۱۰" ( َسَيذَّكَُّر َمن َخيَْشىٰ در ذیل آیھ کریمھ سوره مبارکھ أعلی،  "
 فرماید:این چنین می

أنبیاء را، سپس بگذرد شود. پس، کسی بشنود دعوت ری میدیگر باشند، ھر یک از آندو موجب دیگخشیت و تذّكر متالزم یک
بر خاطرش کھ این دنیا واھي و فاني، کھنھ و فاسد است در ھر حالی، و اگر مشغول نمی بود بھ عمارت نشأه آخرت، چھ بسا 

د برایش این خشیت، ببرد او را بر نظر در شوبرایش خوفی حاصل شود، و چون حاصل سقوط می کرد در ھالكت سرمدي، 
کند، و دعوت أنبیاء، و تأّمل در أمور آخرت، و مراتب سعادت نفس و شقاوت آن، و آنچھ بدان نجات می یابد یا ھالكش می

انگیزد او را بر اجتناب از معاصي و رذائل، و اكتساب طاعات و فضائل، از ترس ھالکت و این تذّكر و پذیرش آن بر می
 ذاب، و بھ طمع نجات و راحت. پس، او منتفع شود از دعوت أنبیاء.ع

 -در دیدن اورا در دعاي عرفھ خود کمال خشیّت از خداي تعالی  -علیھما الّسالم -حضرت سیّدالشھداء، حسین بن علي
 یابد:دانست، و در این اشارتي است بدان کھ خشیّت با شھود عظمت خداي تعالي تحقّق مي -سبحانھ

ما َاخَّْرَت َوال اَتْخَري ما  ِحبَّ تـَْعجيلَ أُ ُتْشِقىن ِمبَْعِصَيِتَك َوِخْرىل ىف َقضآِئَك َوابرِْك ىل ىف َقَدرَِك َحّىت ال  اَلّلُهمَّ اْجَعْلىن اَْخشاَك َكاّىن اَراَك َواَْسِعْدىن بَِتقويَك َوال
گردان مرا با تقوای از خودت،  سعادتمندو ، مى بینمت یگوینانچھ (خدایا، مرا چنان قرار ده تا خشیّت تو داشتھ باشم چ َعجَّْلتَ 

دوست نداشتھ باشم تا ت برایم قرار ده در َقدَرت بركقضاءت، برایم در خیر قرار ده و ، نافرمانیت و شقی مساز مرا با 
 ای.)تعجیل فرمودهخیر آنچھ را تو ، تأنداختھ اىبھ تأخیر أ تعجیل آنچھ را

صلی هللا علیھ و آلھ و  -گوییم در اینجا خداي تعالي رسول خودکھ فرق "تذکره" و "تذّکر" را دانستیم، ميپس از آن اشاره:  .10
آنھا  دفرماید، مخاطبان قرآن نیز مسؤلّیتي دارند، آنھا باید خود بخواھند یاد آور شوند آنچھ را تو با قرآن بھ یارا مي -سلّم

 این کھ آنھا ھدایت را پذیرا نشوند.آوردي، تو را تقصیري و یا قصوري نیست از 
 شیخ ابن عربي در فّص الیاسي فصوص الحکم بھ این امر اشاره فرمود و گفت:

 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 
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 است)،فیھ" (آنچھ در آن تاثیر گذاشتھ شده  "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

 ):۲۲۰-۲۲۱در مقاالت شمس تبریزي چنین آمده است (دفتر اّول، ص  تبریزي: شمس از اشاراتي .11
  "]استوى العرش على الرحمن، "[تفسیر

 :كقولھ استولى، معنى بھ استوى: اندگفتھ ظاھرھا این در كھ این جز تفسیر؟ آن در است گفتھ چھ را اْسَتوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْمحنُ 
 ھراقمُ  دمٍ  و سیفٍ  غیر من             العراق على بشرٌ  استوى قد

 شد؟ معلوم چھ سخن این از. تفتیش غیر من ھكذا نعتقد و كیف بال استوى بقولھ آمنّا: است گفتھ اشعرى الحسن ابو خود این
 رقوم معجم حروف یا رجل، یا معناه او محمد، اسم طھ كھ گویندمى ظاھر اھل كھ جز تفسیر؟ آن در است گفتھ چھ را طھ این
 كھ آمد امر چو تھجد، در شب، نماز در بود ایستاده پا یك بھ الّسالم علیھ رسول كھ نھ زمین بر پا االرض، طھ یا نجوم، اھل
 پاى یك بھ نھ، زمین بر ھم را دیگر پاى آن طھ كھ آمد امر گرفت، آماس مباركش پاى كھ بایستاد پاى یك بھ چند ،بنافلةٍ  هَتَجَّد

 .نفرستادیم تو نوع براى تھجد امر ما كھ مایست
 محفوظ لوح از این تفسیر كھ شد معلوم اكنون گویى؟نمى اند؟گفتھ چھ این غیر دیگر. پرسمنمى اندگفتھ كھ ظاھر قولھاى این
 .نگنجد وھم كنار در لوح آن .خواندن بایدمى

 دل بر تو مھر كنىمى كھ منع ازین كھ مگو، مرا این كھ داد جواب او. تو از آیدمى شرم مرا كھ مكن خدمت كھ گفت پادشاه
 سر و جان بھ كھ گویدمى دیگر بار و. نگویم است چنین چون: گفت پادشاه. شوىمى سرد من دل بر تو و شودمى سرد من
 كھ بایستاد چندان تا. كردن خواھم كھ تو، سر و جان بھ كھ گویدمى او. ُمِبيناً  فـَْتحاً  َلكَ  فـََتْحنا ِإ�َّ  مكن، ،نیست حاجت ھیچ كھ تو،
 با و نشاندم خود پھلوى ترا. لَِتْشقى اْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلنا ما طه. بایدنمى مرا این كن بس كھ: گویدمى بخشم پادشاه. كرد ورم او پاى
 جھت است قرب این شرح اْألَْرضَ  َخَلقَ  ِممَّنْ  تـَْنزِيًال  ،َخيْشى ِلَمنْ  َتْذِكَرةً  ِإالَّ . افتى رنج در تو تا كھ گویمنمى آن جھت. گویممى سخن تو

 .گرفتم قرار تو دل بر ،اْسَتوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْمحنُ . او نورانى مخیّلھ و مصّوره و مفّكره سماوات،. است محمد تن ارض. عوام
 را او ھمین است؟ چگونھ! نیست مستغنى محمد از حق! رسیده؟ حق بھ ام،مستغنى محمد از من كھ گویىمى ھمچنان چند چند
 اگر: گویدمى محمد آن خود ِشْئنا َلوْ  خواست؟ ھیچ كرد؟ ھیچ اكنون َنِذيراً  قـَْريَةٍ  ُكلِّ   ِيف  لَبَـَعْثنا ِشْئنا َلوْ  وَ : گوئى آنچھ و. است آورده پیش

 .خواھمنمى ترا غیر نیز من گزیدى، مرا ھمھ از تو ،اْلَبَصرُ  زاغَ  ما! نیز من: گفت محمد. را محمد گفت لوالك...  من بخواھم
 : ...] غزالى[ 

 چنان خود فن در ھریكى. بودند پاك ساللھ از سھ ھر سوم برادر آن و برادرش غزالى محمد و -علیھ �ّ  رحمة -غزالى احمد
. داندمى خود موالنا. است الشمس من اظھر او تصانیف بود، لھ نظیر ال علوم شیوه در غزالى محمد: نبود نظیرشان كھ بودند

 ایثار و بود نعمت صاحب زیرا كرم، و سخا در دیگر برادر آن و. بودند نمایان انگشت ھمھ سلطان معرفت در غزالى احمد و
 .نبود نظیر را او كسى كرم در و سخا در دار،مال و بود بازرگان كھ گفتندى غزالى عمر را سوم برادر آن اكنون. بسیار

 سخنى كھ غزالى محمد برادرش پیش او سخن در كردند طعن طاعنان. بود نخوانده ظاھر ھاىعلم این از غزالى احمد این
 بھ فرستاد برادر پیش بود او تصنیف كھ لباب كتاب و ذخیره كتاب غزالى محمد. نھ خبر ھیچ علوم انواع از را او گویدمى

 از عضوى، ھر یا سر یا دست حركت یا تبسم از كند او كھ حركت ھر و درآ، ادب بھ و برو كھ كرد وصیت و فقیھى، دست
 .كندمى حركت چھ انگشتان بھ گردیدن، پاپابھ از كن ضبط را او افعال ھمھ. باش او مراقب افتد او بر تو نظر كھ ساعت آن
 كتابھا را ما كھ گفت كرد، تبسم افتاد، او بر او نظر دور از. حالخوش خانقاه در بود نشستھ او درآمد، چون رسول این

 اّمى و باشد، كور خود عامى آن. دگر عامى باشد دگر امى ام،اّمى من: گفت آن از بعد. افتاد رسول آن بر لرزه آوردى!؟
 این كتاب دیباچھ بر بنویس اكنون: گفت. بخواند چیزى آن از ھرجاى از او. بشنوم تا بخوان تو اكنون: گفت .باشد نانبیسنده

 :كنممى امال كھ را بیت
 مرا است كباب دل عشق، آتش بر  مرا است خراب تن گنج، پى اندر   

  مرا است شراب دوست لب معجون  مرا است لباب و ذخیره جاى چھ
 ... علوى آدم سفلى، ابلیس نورى؛ آدم ظلمتى، ابلیس اى؛نشانھ آدم اى،بھانھ ابلیس


