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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۴تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۰ – ۲۸؛ ۱۳۹۵ – ۰۸ – ۰۸؛ ۱۴۳۸ – ۰۱ – ۲۷شنبھ 
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 
کھ  را اي باشد آنجز 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 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  .1 وَٰ  ھاي باال را.اي از آن کھ آفرید زمین و آسمانفروفرستاده :ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

ھا نازل  طا،(طھ)  ۲۰:  ۱-۲" (لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا طه َمآفرمود، " -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -هللاخطاب بھ رسول  
ي ھر کھ خشیّت دارد با عنوان "تنزیلي" یاد فرمود از آن ي کشي)، لیکن از تذکره شدن آن براننمودیم بر تو قرآن را تا سخت

و آن را بر تو نازل  ھاي برتراست،عني قرآن نزد خالق زمین و آسمانتر را خلق کرده است. یھاي برکھ زمین و آسمان
اي قرار دھد آن را براي ھر کھ خشیت دارد. آن قرآن نازل شده بر تو، فرمود، تا تنزیل نماید آن را از طریق تو و تذکره

شت با آنچھ درباره حروف مقطعھ این بردا است.تو  فراتر از تحّمل و درک و فھم غیر بدون تنزیل در این صورت فرقاني،
شت نیز سازگارتر است، و این سوره مبارکھ نیز با حروف مقطعھ "طھ" شروع شد شاید بھ ھمین خاطر کھ اشارتي باشد گذ

 بھ این کھ دیگران را توان تحّمل و فھم آن قرآن تنزیل نشده نیست.
" يـَتَـَفكَُّرونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  َنْضرهُِبا اْألَْمثالُ  تِْلكَ  وَ  اهللَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّعاً  خاِشعاً  َلرَأَيـَْتهُ  َجَبلٍ  َعلى اْلُقْرآنَ  هَذا أَنـْزَْلنا َلوْ فرماید، "خداي تعالی مي

 خشیت از خورده و شكاف فروتن را دیدي آنآینھ مي ھر ،یكوھ بر را قرآن نازل کرده بودیم این اگر( الحشر) ٥۹:۲۱(
 )كنند. تفّكر ایشان كھ باشد مردمان براى زنیمرا مي ھامثل این و خدا،

ھاي برتر است، در صورت غیر تنزیلي آن، جز بر پس، دریافت قرآن مجید بھ ھمان نحوي کھ نزد خالق زمین و آسمان
 یست. ممکن ن -علیھ و علیھم الّسالم -و اولیاء خاتم او -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -رسول هللا

 ):۱۸۰ - ۱۸۲ ص، متن، الصالة (آداب، نیز چنین نقل شد -رضوان هللا تعالی علیھ -امام خمینياز 
 تعظیم ادب اّول: فصل
 موجب و شود حاصل حسنھ نتایج آن از و دارند شركت آن در عامى و عارف كھ، الھى كتاب قرائت مھّمھ آداب از یكى

 این و. است آن كبریاى و جاللت و بزرگى و عظمت فھم بھ موقوف آن و. است "تعظیم"، شود باطن حیات و قلب نورانیّت
 حقیقت فھم بھ چیز ھر عظمت فھم كھ زیرا، است بیرون بشر طاقت از و خارج بیان نطاق از حقیقت حسب بھ گرچھ معنى

 در علمیّھ حقایق و ذاتیّھ شئون از فعلیّھ اطوار بھ تطّور و خلقّیھ منازل بھ تنّزل از قبل الھى شریف قرآن حقیقت و است آن
 احدى براى حقیقت این و. است اسمائیّھ حضرات در ذاتیّھ مقارعھ كھ است نفسى" "كالم حقیقت آن و است واحدیّت حضرت
 نبىّ  مبارك ذات براى الھیّھ تاّمھ مكاشفھ بھ مگر غیبیّھ مكاشفھ بھ نھ و قلبیّھ معارف بھ نھ و رسمیّھ علوم بھ نشود حاصل
 آن از بشریّھ عائلھ آمال دست و. ادنى" "او مقام سرّ  خلوتگاه در بلكھ قوسین" "قاب انس محفل در آلھ و علیھ �ّ  صلّى ختمى
 واسطھ بھ و مشترك مقدس ذات آن روحانیّت با الھیّھ حقایق و معنویّھ انوار حسب بھ كھ �ّ  اولیاء از خلّص مگر است كوتاه

 نورانیّت ھمان بھ قرآن حقیقت و كنند تلقّى حضرت آن از بالوراثھ را مكاشفھ علوم كھ، شدند حضرت آن در فانى تاّمھ تبعیّت
 قرآن آن و، اطوار بھ تطّور و منازل بھ تنّزل بدون شود منعكس آنھا قلوب بھ كند تجلّى حضرت آن مبارك قلب در كھ كمال و

 بن على، مطلق �ّ  ولى شریف وجود كند تواندمى را قرآن این تحمل كھ كسى الھى وحى كتاب از و است تغییر و تحریف بى
 بھ تطّور و شھادت موطن بھ غیب مقام از تنّزل با مگر كنند حقیقت این اخذ نتوانند سایرین و]، است[ السالم علیھ، طالب أبي

 .دنیاویّھ حروف و الفاظ كسوت بھ تكّسى و ملكیّھ اطوار
 بلكھ تحریف با شریفھ آیات تمام و شده واقع شریف قرآن و الھى كتاب جمیع در كھ است "تحریف" معانى از یكى این و

 بشر دسترس در، نموده طى ملك و شھادت عوالم اخیره تا اسماء حضرت از كھ مراحلى و منازل حسب بھ، بسیار تحریفات
 غیب از تنّزل تحریف كھ آن االّ ، بالنّعل النّعل طابق است قرآن بطون مراتب عدد با مطابق تحریف مراتب عدد و. شده گذاشتھ
 مبدأ، پس. است مطلق غیب بھ مطلقھ شھادت از رجوع بطون و، عوالم مراتب حسب بھ است مطلقھ شھادت بھ مطلق

 تخلّص تحریف مرتبھ یك از، شد نائل كھ بطون مراتب از مرتبھ ھر بھ �ّ  إلى سالك و .است متعاكس بطون مبدأ و تحریف
 ممكن، پس. شود متخلّص مطلقا تحریف از، رسید كھ كلّیّھ مراتب حسب بھ است سابع بطن كھ، مطلق بطون بھ تا، كند پیدا

 محّرف كسى براى و، مراتب بعض بھ كسى براى و، باشد تحریف انواع جمیع بھ محّرف كسى براى شریف قرآن است
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 تحریف انواع بعض بھ محّرف حالى در و، باشد محّرف غیر حالى در و محّرف حالى در نفر یك براى است ممكن و ،نباشد
 .باشد

دربیان فرق "انزال" و  -مد ظلھ العالي -از فرمایشات استاد عارف، آیة هللا حسن زاده آملي يھایاینک گزیدهانزال و تنزیل:  .2
 آوریم:"تنزیل" را مي

 مالئکھ طبقات، زمین و آسمان، قدر و قضا، كتاب و لوح و قلم
 یعنى زمین در مالئكھ و آسمان در مالئكھ و زمین و آسمان و قدر و قضا و كتاب و لوح و قلم از باید فص این شرح در: بیان

 :گوییم پس گفت سخن تنزیل و انزال در و مالئكھ مراتب و طبقات
 اصنام و اظالل ھمگى عین تا گرفتھ لفظ از مطلقا طبیعتند سراى در آنچھ كھ ایمشده متعرض كتاب این جاى چند در... 

 الفاظ این معانى، كنیممي اراده بھ خصوصى معانى آنھا از و بریممي بكار نشأه این در كھ الفاظى بنابراین، طبیعتند. ماوراى
 ھر در و است كرده تنزل عالم چندین از معانى كھ اند،طبیعت ماوراى اصلى و حقیقى معانى از اىنشانھ و سایھ و نمودارى

 شده ظاھر مادى مخصوص ھاىلباس این در اند،رسیده كھ عنصرى ماده عالم در و دھدمي نشان را خود بھ لباسى عالمى
 احاطھ و شدیدتر، آنھا وجود و تر،قوي آنھا وحدت شوند،مى ترنزدیك الھ بھ عالم چھ ھر كنند، عروج اینجا از چون كھ اند،

 :شودمي بیشتر آنھا وجودى
 نھ برسد، روحى" من فیھ "نفخت بھ كھ اینجا نفخ، گردد مى القسط" الموازین "نحن رسد امر عالمبھ  چون طبیعت عالم میزان

 اینجا، بھ معانى الفاظ دیگر و، شود هللا جنب كھ اینجا جنب و، شود هللا ید كھ اینجا دمیدن. ید نھ و ھوا، نھ و خواھد،مي هنددم
 .است مثابت بدین ھمھ شود آنجایى كھ
 در ھمھ مجید قرآن معانى كھ ایم گفتھ پیش در چنانكھ اند گرفتھ قرار ھم طول در ھمھ عوالم طبقات مطابق لفظ یك معناى و

 جوامع اوتیت فرمود -وسلم آلھ و علیھ هللا صلى -هللا رسول چنینند. این نیز كالم و كلمھ و كتاب و قلم و لوح. است ھم طول
          )٤۰٥ -٤۰٦: ص، الحكم فصوص بر الحكم (نصوص ....التامات الكلمات نحن فرمود -الّسالم علیھ -صادق امام و. الكلم
 ما اول كھ گردد مى استفاده دیگر احادیث و حدیث ھمان از و. الحوت و القلم، هللا خلق ما اول كھ بود دیگر حدیث در ... و
 .است انسانى افراد براى گوناگون لباسھاى چون معانى براى عبارات و الفاظ بارى. الحوت، هللا خلق

 لباس ھر در را شاه شناسد تا  شناس ھش باشد كھ خواھم اى دیده                        
 در و راه سال ھفتصد بھ طول -الّسالم علیھ -امیر روایت در و سال، ھشتاد بھ عرض و راه سال پانصد بھ طول را قلم

 لوح بر ھا دندانھ آن از مركب كھ است، دندانھ ھشتاد آن را، اندكرده تعریف زمین و آسمان بین بھ طول روایات از بعضى
 دستى در قلم این و كاتبون، كرام نویسندگان و نور ھم نوشتھ و است نور ھم قلم و شود،مي جارى -تعالى -بھ امرهللا محفوظ
 قضاى وى از ابھام، و كف بدون كھ است، االقالم قلم این و پندارند، مشبھھ چنان كھ نھ است، قوه دست از مراد كھ است،
 گیرد، حدّ  و اندازه و نشیند لوح بر چون نیست، تقدیر و تمیز و تفصیل آن در كھ است، كلى حكم قضا. گرددمي جارى الھى
 شھادت نشأه بدین تا كلمات مراتب و نویسد،مي را قدر قلم و لوح از قدر و گرددمي منبعث قلم از قضا. گویند قدرش آنگاه

 .كشاند جّنت بھ شریعت ھر كھ شریعت پانزده و سیصد را لوح و است دندانھ ھشتاد را قلم و. رسید مطلقھ
 .است رحمت لوح بطانت: فرمود سالم ابن بھ -سلم و آلھ و علیھ هللا صلى -هللا رسول

 .است تر صافى یاقوت از و سفیدتر نقره از كھ رقّى. فرمود تعبیر رقّ  بھ را لوح -الّسالم علیھ -صادق امام روایت در و
، ندارد نطق قیامت تا كھ شد زده مھر قلم دھن بر و. شود مى استنساخ وى از ھانسخھ ھمھ كھ است مكنون كتاب آن: فرمود و

 .شد نوشتھ ھا نوشتنى
 .است ملك فرمودند باز و. است خلد شجر از فرمودند باز و. است نور فرمودند باز. است لؤلؤ قلم: فرمودند

 بنگر پس) ۳۰ رعد( "اْلِكتابِ  أُمُّ  ِعْنَدهُ  وَ  يـُْثِبتُ  وَ  َيشاءُ  ما اهللَُّ  َميُْحوافرمود، " سبحانھ حق و. است زوال و محو از محفوظ ھم لوح و
 .است مرتبھ چھ در و چیست الكتاب ام و، مرتبھ كدام در محفوظ لوح و، است مرتبھ كدام در اثبات و محو كھ
 بھ جبرئیل و جبرئیل، بھ میكائیل و میكائیل، بھ اسرافیل و رساند،مي اسرافیل بھ كھ است ملكى محفوظ لوح كھ فرمود امام و

 باطن و ،سبز رجدبز [(دو طرفش)] تانشدفّ  و است ترسفید دُرّ  از لوح فرمود هللا رسول. علیھم هللا صلوات -رسل و انبیاء
 منشور رقّ  كھ است ھیولى چون آفرینش بزرگ كتاب كلمات براى منشور رقّ  این .است رحمت قلم باطن چون ھم لوح

 از تر سفید رق در قلم آنچھ كھ: فرمود قصیر عبدالرحیم بھ -المالسّ  علیھ -صادق امام. است طبیعت عالم شماربي ھاىصورت
 استنساخ اصل آن از ھانسخھ دیگر و ،است ھانسخھ ھمھ اصل كھ است مكنونى كتاب نوشت یاقوت از تر صافى و نقره
 .)۲۱حجر( "َمْعُلومٍ  ِبَقَدرٍ  ِإالَّ  نـُنَـزِّلُهُ  ما وَ  َخزائُِنهُ  ِعْنَد� ِإالَّ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  ِإنْ  وَ ، "است فرموده كریم قرآن در متعال خداوند. شودمي

 الكتاب ام كھ است قضا خزائن در. فرع این و است اصل آن، جزئى این و است كلى آن، تدریجى تنزیل و است دفعى انزال
 فصوص بر الحكم (نصوص  .گوئیم مى قدر را آن و آید مى در تقدیر بھ كھ یابد مى تنزیل معلوم بقدر ھا نسخھ اصل و است
 )٤۲۱ – ٤۲۳ص ، الحكم
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. است نھفتھ ھدایت و ارشاد اىنحوه عبارت این در و اْلَقْدرِ  لَيْـَلةِ  ِيف  أَنـْزَْلناهُ  ِإ�َّ : فرمایدمى قرآن. است دفعى انزال و تدریجى تنزیل
 و كرد شھر این بھ پشت كسى گفتیم وقتى كنیممى خیال ما. گرفتن الھ عالم از اندك اندك و دارىخویشتن و سكوت بھ امر مثال
 و آید فرود دل بر باره یك اگر كھ چیزھاست خیلى؛ شودنمى خیر. یابددرمى باره یك را چیز ھمھ) الھ عالم( دیگر شھر بھ رو

 فآنا آنا روز و شب زمان است تدریج نشئھ، نشئھ این. بپاشد ھم از و كند ھضم را آن نتواند برسد آن بھ انسان و كند روى
 .گذردمى
 ھر. گیریممى فیض پلھ پلھ كنیممى پیدا استعداد كھ اندازه آن بھ نیست تدریج طرف آن از ولى كند رشد بھ تدریج باید ھستھ یك

 بھ آب، نزند گرما، نزند سرما را نھال این كھ باشد مراقب اندازه چھ تا. گیردمى فیض خود قابلیت قدر بھ موجود ھر و كس
 شامخ مقام بھ انسان و باشد مستقیم صراط در مگر شودنمى درخت اىھستھ ھیچ. باشد سرش باالى مربّى برسد آن بھ موقع
 یك. باشیم مستقیم صراط در، روحى و بدنى، برونى و درونى كارھاى تمام در باید. باشد مستقیم صراط در مگر رسدنمى

 امساك كھ نیست بخل طرف آن از. است این مستقیم صراط. است این اندازه، است این حد بگوید ما بھ كھ خواھیممى را كسى
 جان اینكھ بھ گرددبرمى، یشاء من و یشاء ما. بخشدمى را علم تعالى حق. شودمى داده علم طرف این استعداد اندازه بھ كند
 )٤ ص، الحكم فصوص شرح در الھمم (ممد .است افتادن راه بھ قابل كسى چھ
 اتمّ  كشف بھ گاھى و شودمى تعبیر محمدى تامّ  كشف بھ گاھى كریم قرآن از اندقرآن انفسى تفسیر متكفل كھ صحفى در

 سبحان خداى. است تدریجى تنزیل و دفعى انزال زیرا شود گذاشتھ فرق آن تنزیل و قرآن انزال بین كھ است الزم. محمدى
 و، بود قدر لیلھ در قرآن انزال و. كردیم" نازل بتدریج را قرآن "ما: فرمود و. كردیم" نازل قدر شب در را قرآن "ما: فرمود
 فاتحھ سوره از كریم قرآن آیات و سور و گرفت انجام سال سھ و بیست مدت در) آیھ آیھ و( بتدریج انزال از بعد قرآن تنزیل

 كھ بدان پس. است محض بھتان و دروغ قرآن تحریف بھ تفوه و منسجمند زیاد و كم بدون انزالى صورت بھ ناس سوره تا
 چنین أشیاء حقایق داناى فاطمھ، نبوت میوه و وحى زجاجھ و است قدر لیلھ است قرآنى آیات بطون و حقایق گنجینھ كھ قلبى

 نمودم او امر طاعت و كردم رغبت وى بھ و رسیدم پایھ بدین عمل و علم شرف بھ وى نعمت بھ كھ را خداى "ستایش: فرمود
 و. است ننموده سرگردان مرا كتاب امر از حقیقتى ھیچ در و نداده قرار كتابش از امرى منكر مرا كھ را خداى ستایش
 كنم." عبادت را او غیر كھ نداد قرار كسى مرا و كرد ھدایت دینش بھ مرا كھ را خداى ستایش

 است شده روایت آلھ و علیھ �ّ  صلّى پیامبر از و. نداد" قرار كتابش از امرى منكر "مرا كھ بیندیش حضرتش گفتار این در
 "ھر: فرمود كھ نما اندیشھ قبل روایت در و. معناست" ھزار ھفتاد داراى كھ آن مگر نیست قرآن حروف از حرفى "ھیچ: كھ

 است." كرده القدر لیلة ادراك، بشناسد است سزاوار كھ گونھ آن را فاطمھ كس
، بود نیز قلب صاحب و جامع كون بود �ّ  یوم و قدر لیلھ -الّسالم علیھا -فاطمھ مصطفى ودیعھ و توحید دّره كھ گونھ ھمان و

 شود كشف وى بر سرّ  و نماید تجلى او بر غیب كھ شودمى قلب صاحب انسان صورتى در. است چنین كاملى انسان ھر زیرا
 دوم والدت قلبى مرتبھ زیرا گردد متقلب ربوبى أطوار در و شود متحقق الھى انوار بھ و نماید ظھور او بر امر حقیقت و

 آن یابدنمى راه زمین و آسمانھا ملكوت "بھ كھ است شده اشاره بدان -الّسالم علیھ -�ّ  روح عیسى �ّ  نبى كالم در كھ است
 باشد." نداشتھ باره دو تولد كھ كس

 از اسمى، است جامع كون و �ّ  یوم و قدر لیلھ -آلھ و علیھ �ّ  صلّى -خدا رسول دختر فاطمھ رسالت عقیلھ كھ گونھ ھمان و
 .باشدمى نیز وى علیاى كلمات از اىكلمھ و الھى حسناى اسماء

تنّزل یافتھ است از خداي تعالی تا آن کھ مؤمن در از قّوت ایمان است پذیرش بي ھیچ کم و کاست ھر آنچھ  ایمان و احسان: .3
 ھاي دیگر.سیر عروجي بھ مراتب کمتر تنّزل یافتھ آن دست یابد، تا خدا تنّزل بخشد آن را براي او در صورت

ْعنَا َوقَاُلواْ  رُُّسِلهِ  مِّن َأَحدٍ  َبْنيَ  نـَُفّرِقُ  الَ  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمۤالِئَكِتهِ  بِٱهللَِّ  آَمنَ  ُكلٌّ   َوٱْلُمْؤِمُنونَ  رَّبِّهِ  ِمن إِلَْيهِ  أُْنزِلَ  ِمبَآ ٱلرَُّسولُ  َءاَمنَ "فرماید، خداي تعالی مي  مسَِ
 البقرة) ۲:۲۸٥" (ٱْلَمِصريُ  َوإِلَْيكَ  َربـََّنا ُغْفرَاَنكَ  َوأََطْعَنا

 و خدا بھ اندآورده ایمان ھمگى مؤمنان و، است شده نازل او بر پروردگارش جانب از بدانچھ([این] رسول ایمان آورده است 
 گردن و گفتند، "شنیدیم و گذاریم"نمى فرق فرستادگانش از یك ھیچ "میان:] گفتند و[ فرستادگانش، و ھاكتاب و فرشتگان

 )است!" تو سوى بھ فرجام و] خواستاریم[ را تو آمرزش، پروردگارا، نھادیم
 َيْكُفرْ  َمنْ  وَ  قـَْبلُ  ِمنْ  أَنـَْزلَ  الَّذي اْلِكتابِ  وَ  َرُسولِهِ  َعلى نـَزَّلَ  الَّذي اْلِكتابِ  وَ  َرُسولِهِ  وَ  اِبهللَِّ  آِمُنوا آَمُنوا الَّذينَ  أَيـَُّها �فرماید، "ھم چنین خداي تعالی مي

 )النّساء ٤:۱۳٦( "داً بَعي َضالالً  َضلَّ  فـََقدْ  اْآلِخرِ  اْليَـْومِ  وَ  ُرُسِلهِ  وَ  ُكُتِبهِ   وَ  َمالِئَكِتهِ  وَ  اِبهللَِّ 
 كرده نازل قبًال  كھ ھایىكتاب و، فرستاد فرو پیامبرش بر كھ كتابى و او پیامبر و خدا بھ، ایدآورده ایمان كھ كسانى اى(

 و دور گمراھى دچار حقیقت در، ورزد كفر بازپسین روز و پیامبرانش و كتابھا و او فرشتگان و خدا بھ كس ھر و؛ بگروید
 ).است شده درازى
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َنةِ  ابِْتغاءَ  ِمْنهُ  َتشابَهَ  ما فـَيَـتَِّبُعونَ  َزْيغٌ  قـُُلوهِبِمْ  يف الَّذينَ  فََأمَّا ُمَتشاهِباتٌ  ُأَخرُ  وَ  اْلِكتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  ُحمَْكماتٌ  آ�تٌ  ِمْنهُ  اْلِكتابَ  َعَلْيكَ  أَنـَْزلَ  الَّذي ُهوَ "  ابِْتغاءَ  وَ  اْلِفتـْ
 كسى اوست( )آل عمران ۳:۷( "اْألَْلبابِ  أُوُلوا ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  ما وَ  َربِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ   ِبهِ  آَمنَّا يـَُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِيف  الرَّاِسُخونَ  وَ  اهللَُّ  ِإالَّ  أَتْويَلهُ  يـَْعَلمُ  ما وَ  أَتْويِلهِ 

 در كھ كسانى اما. متشابھاتند دیگر و؛ كتابند اساس آنھا. است محكم آیات، آن از اىپاره. فرستاد فرو تو بر را كتاب این كھ
 و خدا جز را تأویلش آن كھ با، كنندمى پیروى آن متشابھ از آن، تأویل طلب و جویىفتنھ براى است، انحراف ھایشاندل

 جز و، ماست" پروردگار جانب از ھمھ، آوردیم ایمان بدان گویند، "مامى] كھ آنان. [داندنمى كسى دانش در دارانریشھ
 ).شودنمى متذكر كسىناب  خردصاحبان 

ا ھمان گونھ کھ بھ آنھا رسیده است، بپذیرند و متذّکر باشند بھ شان قوي باشد، سخن تنّزل یافتھ خدا رپس، مومنان چون ایمان
ھمان مقام سبب خشیتي کھ دارند، بھ تدریج کشف حجاب شود براي آنھا و متکلّم حّق را در کالمش ببیند، و از او بشنوند. این 

ي از آن یاد فرمود، و شارح بزرگوار و محقّق موّحد لقمان ھکلمدر فّص حکمت احساني در شیخ ابن عربي احسان است کھ 
ھست، چیز  ھد کھ خدا با ھموفرممعنا براي فرزندش چنان را  توحیدآن، آیة هللا جوادي آملي در شرح آن فرمود کھ لقمان 

شود بھ نحو ماند، و با ھیچ چیزي قرین نميباقي ميخودش خودش ي بپذیرد، بلکھ در ھم جا بدون آن کھ از آن چیز ھیچ تأثیر
 ٤۳:۸٤(" َو ُهَو الَّذي ِيف السَّماِء إِلٌه َو ِيف اْألَْرِض إِلٌه َو ُهَو احلَْكيُم اْلَعليمُ ، "فرمایدممازجت. این ھمان است کھ خداي تعالی مي

َو ُهَو اهللَُّ ِيف "فرماید، و نیز مي ،آسمان الھ است و در زمین الھ است، و او حکیم علیم است)ھمان است کھ در او (و  الّزخرف)
 ھا و در زمین).األنعام) (و او ھمان هللا است در آسمان ٦:۳(" السَّماواِت َو ِيف اْألَْرضِ 

، کھ فعل ھم ، و کالم اوو رحمت او وجھ، این قھاریّت خداي سبحان است، و خاّص ذات او تنھا نیست، بلکھ فعل، و فیض، و
ماند. این را فقط موّحدان حقیقي تب تنزیل، کالم او باقي ميپذیرد، و در ھمھ مرا، و از چیزي رنگ نميقّھارانھ است اوست،

شوند، از آن متذّکر مي ھستند، با قّوت ایمان و خشیّت یا مومن بدانند، و دیگران بیناند ميو کساني کھ بھ مقام احسان رسیده
هللا،  است یونس) (پس، این ۱۰:۳۲" (ُتْصَرُفونَ  فََأىنَّ  الضَّاللُ  ِإالَّ  احلَْقِّ  بـَْعدَ  ذا َفما احلَْقُّ  َربُُّكمُ  اهللَُّ  َفذِلُكمُ ، "باشندو یا کافر بدان مي

 )؟اید!ھپس، کدامین سمت برگشت؟ گمراھى! جز حّق چیست از پس، بنابراین حّق شما! پروردگار
فرماید کھ خدا از شمرد، ميت خداي تعالی را از میان ھم گنان آنھا در فتوحات بر ميااشارات: شیخ ابن عربي برخي اختیار .4

 )۱۷۲ ص، ۲ج، مجلدات المكیة، اربع الفتوحاتھا قرآن  را اختیار کرده است، عبارت او چنین است (میان کالم
 دلیل فرقان، چرا کھ جمع است عین در جمع از آن اوست، و جمع ھمان است کھ صفتآن  و كالم قرآن است، اختیارش اّما و

 قرآن است. فرقان جمع، و آن است در عین افتراق و آن عین ھا) است،آحاد (یک كثرت كثرت است، و
 ):۹٤ - ۹٥ص ، ۳ج، مجلدات المكیة، اربع فرماید (الفتوحاتھم چنین مي

 شب نیمھ شعبان است] [شب قدر
در ماه  قرآني نازل فرمود آن را و در شب قدر، شب نیمھ شعبان، را بھ صورت فرقاني فرمود كتاب نازل سپس، بدان کھ خدا

تا دانستھ  سور و شد در بیست و سھ سال فرقاني نجومي، داراي آیات از آنجا نازل و رمضان، ھمھ آن را سوي آسمان دنیا.
از نزولش در ماه  شود فرقاني، وتالوت مي نزول آن بھ زمین در ماه شعبان،از  شوند مراتب. پس، تبین و شوند منازل،

 از ما و کنند آن را بھ توسّط او، پس آن قرآن باشد،شود قرآني. پس، از ما باشند کساني کھ تالوت ميرمضان، تالوت مي
نباشد کھ تالوت شود بھ توسّط ھر دو  صحیح و بھ توسّط نفس خود، پس آن فرقان باشد.را آن  کنندتالوت ميکھ باشند کساني 

 اگر نزد خودت باشي، نزد او نبوده باشي، چرا کھ چون نزد او باشي، نزد خودت باشي؛ و واحد. پس، حالي و واحد در عیني
 چیزي ھست، واو با ھر  ولي او چنین نیست، بلکھ (ھر چیزي نزد اوست با مقداري)، )الّرعد ۱۳:۸( "ِمبِْقدارٍ  ِعْنَدهُ  ءٍ َشيْ  ُكلُّ "

 ذاكرین است. نھ غیر، چھ او جلیس نزد آن کھ یاد آوردش ھست با ذكر،
 ):۳۱۸ ص، ۳ج، مجلدات المكیة، اربع فرماید (الفتوحاتنیز مي

 فرقان است. ھر قرآني ولي قرآن نیست ... پس، ھر فرقاني
 ):٤۷۲ ص، ۳ج، مجلدات المكیة، اربع (الفتوحات -رضوان هللا تعالی علیھ -ھمچنین از اوست

داشتھ  موطني. قیام فرقان را و را موطني است قرآني، و قرآن و از آن جھت کھ فرقاني است تدبّر داشتھ باشد در قرآنپس، 
، عدل ھستند شھداء مواطن و بدانچھ استحقاق آن را دارد، حمد گویند تو را مواطن، موطنيباشد در ھر  و آنھا  نزد �َّ

 الموفق. �َّ  کن! و نصیحت کردم تو را، پس عمل و بھ صدق، دھند مگرشھادت نمي
 فرماید:و در موضعي دیگر مي

النّحل) (پس، ھنگامي کھ بخواني قرآن را)، جمعّیت داشتھ باش بر آن، چھ آن قرآن  ۱٦:۹۸" (اْلُقْرآنَ  قـَرَْأتَ  فَِإذاوفرمود، " 
 خواندت، و اي کھ تو در آن ھستي، درجمیعآیھ ش بھ حسبباني آن را از جھت فرقان بودنش، ولي ھنگامي کھ بخوا است،

 شیطان پناه جو بھ خدا از قرآن را، بخوانى چون، النّحل) (پس ۱٦:۹۸" (الرَِّجيمِ  الشَّْيطانِ  ِمنَ  اِبهللَِّ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآنَ  قـََرْأتَ  فَِإذافرمود، "
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فرقان.  و آن معیّن است براي او، بھ خالف او را بھ حضور،کند دعوت مي جمعیّت کند، ومي جمع رانده شده)، چھ قرآن
 کندش.طرد مي فرقان گرداند او را، وحاضر مي قرآن پس،

 ):۱۲۸ - ۱۲۹ص، ۳ج، مجلدات المكیة، اربع الفتوحاتفرماید (ھم چنین مي -رضوان هللا تعالی علیھ -او
 مطلق است] براي عرش مطلق [قرآن

یاد  و تقیید، را مطلق آورد، بدون بدانچھ توصیف فرمود با آن قرآن را، و قرآنرا  عرش بدان کھ خدا توصیف فرمود و
بھ  مطلق است، براي قرآن مطلق مطلق است، یا عرش براي عرش مطلق مطلق، بدون تقیید. پس، قرآنرا  فرمود عرش

عظیم براي  قرآن زد با آن قرآن را، پس است بدانچھ قید مقیّد عرش و فیھ. مؤثر و شود بدان از مؤثر واقع آنچھ شھودحسب 
بر  استواء دارد ھر قرآني مجید. بنابراین، ي عرشابر مجید قرآن و كریم، براي عرش كریم قرآن و عظیم است، عرش

بدون ، آن انزالشونده است  تجدیدکھ  صفتش، از حیث قرآني است قلبي ھر بین آن دو، و براي جامع عرش خودش با صفت
 براي قرآن. سور ھستند و مانند آیات العرش، ذي رفیع براي درجات و ،شعین تجدید

 و البقرة) (ماه رمضان، کھ نازل شده در آن قرآن)، ۲:۱۸٥" (اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  الَِّذي َرَمضانَ  َشْهرُ " ست،قول او مثل مطلق، قرآن اّما
رود باال مي پس قلب غافر) (درجات بلند، صاحب عرش)، ٤۰:۱٥(" اْلَعْرشِ  ُذو الدََّرجاتِ  َرِفيعُ در قول اوست، " مطلق عرش

" تـَْقَرأُ  ُكْنت  َكَما  اْرقَ  وَ  اقْـَرأْ شود، "روز قیامت گفتھ مي قرآن قاريبھ براي ھمین،  و قرآن، آیات درجات درجاتش را با ارتفاع
 شود بدان با قرائت.مي اي کھ منتھيآیھ بھ آخرین شود با ترقّيمي منتھي خواندي!)، و(بخوان و ترقّي کن چنان کھ مي

استواء نماید بر آن با  و گردد در آن حكمش، ظاھر و عبدي، بر قلب شود قرآن ھستند. پس، چون نازل منازل عین درجات و
 عرشي بوده باشد براي آن.  آن قلب باشد ُخلقي براي این قلب، و آنچھ بر آن است بھ طور مطلق، جمیع

 قرآن بود!" پرسش شد، گفت، "ُخلقش -ص -�َّ  رسول لقاز عائشھ درباره خُ 
 براي ھمین نازل شده است تا ُحكم این عبد زیرا قرآن نیست مگر آن کھ آن را ُحكمي است در قلب اي در قرآنپس، ھیچ آیھ
 ي آن بھ طور مطلق.كم شود بر آن. پس، باشد عرشي براکند، نھ تا حُ 

بر او بھ این کھ درخواست کند  نمودُحكم مي بر آیھ نعیم، گذشترا چنان بود کھ چون ميدر تالوتش قرآن  -ص -�َّ  رسول
نمود بر او بھ حكم مي وعیدي، و عذاب گذشت بر آیھچون مي و کرد از خدا از فضلش.از خدا از فضلش، و درخواست مي

، نمود بر او بھ آن کھ تعظیمكم ميح براي هللا، تعظیم گذشت بھ آیھو چون مي نمود.استعاذه، و استعاذه مي  و نماید براي �َّ
. نمود از ثناءبھ ھمان نوعي کھ آن آیھ او را إعطاء مي تسبیح گوید او را آنچھ گذشتھ  و قصص گذشت بر آیھچون مي و بر �َّ

 اي کھگذشت بھ آیھچون مي و گرفت.گرفتن، و عبرت مي تنمود بر او بھ عبرھاي قبل او، ُحكم ميدر نسل الھي بود از ُحكم
نماید بر او بدان،  تا حكم اوست آن حكم  کسي کھ متوّجھ داشتھ باشد در نفس [قیام] نمود بر او بھ آن کھ قیامحكم مي حكمي کھ
 داد آن را. انجام مي

نباشد کھ یاد کردیم، قرآن ھرگاه حال تالوت کننده در تالوتش چنین  در آنھا. و فھم و قرآن، در آیات ھمان تدبّر این است و
 این قرآن نزول و ء نفرمود بر آن با این احكام،رشي براي استواء آن، چرا کھ استوانبوده باشد ع نازل نشده باشد بر قلبش، و

معلم او ھستند اگر گرفتھ باشد آن را از  برایش حاصل شده باشد از الفاظي کھ ھایي بوده باشد تمثل یافتھ در خیالش،حرف
و بنگرد بھ آنھا  را در خیالش، اگر گرفتھ باشد آن از كتابت. پس، چون حاضر گرداند آن حروف كتابتش از حروف ، یاتلقین

 در حضرت آن حروف براي بقاء بلکھ استبصار، و و تالوت کندشان بدون تدبّر با چشم خیالش، زبان ترجمھ کند آنھا را،
در  -ص -�َّ  نشده باشد بر قلبش از آن چیزي چنانچھ رسول نازل و رآن،براي او باشد پاداش ترجمھ، نھ پاداش ق خیالش، و

شود مي نازل رود"، یعنيھاشان نميکنند قرآن را، و فراتر از حنجرهفرمود کھ "قرائت مي قرآن حروف قومي از حفّاظ حقّ 
سوي قلب، کھ در  اشاز حنجرهکند نمي تجاوز کند آن را، واست، سوي زبان، ترجمھ مي از خیال، کھ در جلوي ِدماغ

چنان کھ تیر  روند از دینو درباره آنھا فرمود، "آنھا بیرون مي چیزي، رسد بھ قلبش از آناش است، و در نتیجھ، نميسینھ
 خون نشانھ.بیني در آن اثِر نمي "رود.از نشانھ بیرون مي

کند آن را از وت کننده نیست مگر کسي کھ تالوت ميتال كالم ما با کسي از تالوت کنندگان کھ این است صفتش نیست، و و
دارد فراگیرد آن را. پس، این است ھمان عرشي  کھ تقواي ورع مؤمن قلب و ذات است، صفت و ربش صفت قرآن و قلبش،

 .جات بلند، صاحب عرش) استغافر) (در ٤۰:۱٥" (اْلَعْرشِ  ُذو الدََّرجاتِ  َرِفيعُ حّق را، کھ ھمان " استواء وسعت کھ
خبرتش  و و بھ خاطر ذوق تجلي، و ذوق قرآن است از روي عرش این مقام، کھ قلبش و چھ زیبا خدا آگاھي داد بر صاحب

داند داند آن را تا بپرسد از کسي کھ ميفرمود کسي را نمي امر چیست، و بر عرش بھ استواء رحمن اتّصاف داند معنايمي
) الفرقان ۲٥:٥۹(" َخبرياً  ِبهِ  َفْسَئلْ  الرَّْمحنُ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْسَتوى ُمثَّ فرمود، " -تعالى -او د، تقلی از پیش خود، نھ علم خبره آن را با علم

از  ھمان است کھ این صفت را دارد، مسئول (سپس، استواء فرمود بر عرش، پس پرسش کن از خبیري درباره آن!) یعني،
ست الرحمن، زیرا موده اتعلیم فرموده است او را عرشي کھ بر آن استواء فر را چنان کھ داند استواءروي خبره بودن، مي

 چنان کھ تقریر نمودیم آن را. قرآن قلب او عرشي است براي استواء



6 
 

 ۸:۲۹" (�ً فـُْرقا َلُكمْ  َجيَْعلْ  اهللََّ  تـَتـَُّقوا ِإنْ عباد متقي خود را، کھ درباره آنھا فرمود، " �َّ  پس، بنگر چھ شگفت انگیز است تعلیم
البقرة) (تقواي خدا  ۲:۲۸۲" (يـَُعلُِّمُكمُ  وَ  اهللََّ  اتـَُّقوا" و دھد) األنفال) (اگر تقواي خدا را پیشھ کنید، براي شما فرقاني قرار مي

آن، متكلم را از  ید مقاصدتعلیم بگیر قرآن را، معنایش آن است کھ خدا بفھاند بھ شما معاني و پیشھ کنید، و تعلیم دھد شما)،
حصر از آنچھ در بر دارد آن را از آنچھ  بھ طریق آنچھ را در بردارد آن كلمھ بداند وجوهآن نیست کھ  متكلم كالم چرا کھ فھم

 .... از آن كالم آن است کھ بفھمد آنچھ را قصد کرده است متكلم آن زبان، بلکھ فھم توافق دارند بر آن اھل
 
 


