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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۶تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۱ – ۱۲؛ ۱۳۹۵ – ۰۸ – ۲۲؛ ۱۴۳۸ – ۰۲ – ۱۲شنبھ 
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

تِ  ِيف  َما َلهُ  )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ  وَٰ نَـُهَما َوَما ٱَألْرضِ  ِيف  َوَما ٱلسَّمَٰ رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  بِٱْلَقْولِ  َجتَْهرْ  َوِإن) ٦( ٱلثـََّرىٰ  َحتْتَ  َوَما بـَيـْ  لَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلَـٰهَ  الۤ  ٱهللَُّ ) ۷( َوَأْخَفى ٱلسِّ
 )۸( ٱحلُْْسَىنٰ  ٱَألْمسَآءُ 

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

 بھ آواز بلند اگر ) و٦باشد ( ثری زیر آنچھ و آن دو است میان آنچھ و است زمین در آنچھ و ھاآسمان در آنچھ راست او ).٥(
 .زیباتر ھاىاسم راست او او، جز) این هللا است، کھ نیست ھیچ معبودي ۷تر را (پنھان وسّر  بداند را، او سخن گویى

I. تفسیر 
از سخنان شیخ ابن عربي در فتوحات درباره قرآن، کھ پیشتر گذشت، صفات قرآن: چکیده نظر شیخ ابن عربي درباره  .1

ولي  آیدفھمش از خدا باشد، نزول جدیدي پدید ميشود، و با ھر تالوتي کھ شود کھ فھم قرآن از خدا ھر بار نو ميبرداشت مي
عین یکي است. شیخ فرمود کھ اگر نزول از حضرت رحمن باشد، قرآن مطلق است، ولي اگر از حضرت رّب باشد، نزول 

 است، و نزول مقیّد گاه با صفت عظمت است، گاه با مجد، و گاه با کرم. مقیّد
ظر ن مجید و قرآن کریم، یاد فرمود، بھ نقرآن مطلق، از قرآن عظیم و قرآ ھر چند شیخ ابن عربي در این بحث، افزون بر

 ۳٦:٦۹(  "ُمبنيٌ  قـُْرآنٌ ، و "یس) ۳٦:۲( "احلَْكيمِ  اْلُقْرآنِ ر در این سھ صفت بداند، زیرا از تعابیر "رسد کھ قرآن مقیّد را منحصنمي
، لیکن چون شیخ در صدد بیان رنگ پذیري عرش از قرآن بود، و عرش مقیّد با اوصاف نیز در وحي استفاده شده است یس)

 المكیة، اربع تاکید داشتھ باشد بر تجانس قرآن و قلب، و فرمود (الفتوحاتعظمت و مجد و کرم آمده است، شیخ خواست 
 ):۱۲۸، ۳ج، مجلدات

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

براي عظیم  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 قلبيھر بین آن دو، و براي  جامع عرش خودش با صفت
 (پایان نقل) براي قرآن. سور ھستند و آیات مانند العرش، ذي رفیع براي درجات و ،شعین تجدید

آن قلب را تحت عرش قلب اھل قرآن نازل شود، و بر تواند با ھر اسمي از اسماي حسناي خداي تعالی بنابراین، قرآن مي
سلطان احکام آن اسمي کھ با آن نازل شده است در آورد چنانچھ شرح آن در خصوص قرآن عظیم و قرآن مجید و قرآن کریم 

 شت. گذ
اي بس خطیر باقي است، کھ بیانش در کالم شیخ بھ صراحت نیآمد، و آن این کھ کدام یک از قرآن و قلب بھ اینجا مسألھدر 

آورد، بھ رسد کھ این قرآن است کھ با نزول خود قلب را بھ رنگ صفت خود در ميآید. بھ نظر ميرنگ دیگري در مي
بودن و بي رنگي آن بدانیم چنان کھ مؤیّد الدّین جندي در برخي از آثار خود خصوص اگر ما ویژگي اصلي قلب را احدي 

 شرح فرموده است.
از حیث تجربھ و  تقیید اسماءدر بحث از اسماء هللا، بھ خواست خداي سبحان، بھ زودي خواھیم دید کھ مطلب دیگر آن کھ 

 یر ظاھر. ذوق و شھودي مقیّد است، ولي ھمراه آن ھمھ اسماء حاضرند ھر چند غ
تِ  ِيف  َما َلهُ  .2 وَٰ نَـُهَما َوَما ٱَألْرضِ  ِيف  َوَما ٱلسَّمَٰ آن دو  میان آنچھ و است زمین در آنچھ و ھاآسمان در آنچھ راست او :ٱلثـََّرىٰ  َحتْتَ  َوَما بـَيـْ

 .ثری باشد زیر آنچھ و است
 فرمایند:مرحوم عالمھ طباطبایي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي

 ھر" الثَّرى َحتْتَ  ما"از  مراد این بر بنا، است خاك مطلق یا و، مرطوب خاك معناى بھ -شده گفتھ كھ طورى بھ -"ثرى"كلمھ 
 روى موجودات آن از مقصود كھ" اْألَْرضِ  ِيف  ما"جملھ  ماندمى باقى اینجا و، خاك زیر نھ، باشد زمین شكم در كھ است چیزى
 و، ھاانسان مانند، كنیممى حس ما آنچھ از، كنندمى زندگى آن در كھ موجوداتى چھ و، زمین خود اجزاى چھ، است زمین
 او ملك ھمھ و، داندمى را ھمھ خدا، نداریم خبر وجودش از اصال یا و، كنیمنمى حس ما آنچھ و، نباتات و، حیوانات انواع
 .است
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 نیز زمین خود و، دو آن خود شامل قھرا، شد دو آن اجزاى جملھ آن از و زمین و آسمانھا در آنچھ ھمھ شامل خدا ملك وقتى
 .ندارد اىعلیحده وجود اجزایش ھمان از غیر چیزى ھر چون، شودمى
 ایمگفتھ مكرر كھ طورى بھ ربوبیت معناى چون، كرد بیان باشد مالكیت ھمان كھ را ربوبیت ركن دو از یكى آیھ این در پس

 .است آن متعرض بعدى جملھ كھ ماندمى باقى تدبیر فقط و، است مدبر مالك
 االّ  است مقدّم ارض بر سماوات خلقت كریم قرآن در معموالً  فرمایند:استاد جوادي آملي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین مي

 در "اْألَْرضَ َو  السَّماَواتِ  َخَلقَ باشد، " مقدّم آسمان بر زمین ھمیشھ خلقت در این كھ نھ است، نادر موارد جزء این كھ نادري مورد
 ھمین نادر موارد آن از یكي كھ است، نادري موارد در باشد سماء بر مقدّم ارض كھ سماء، و ارض خلق است، فراوان قرآن

 َو السَّماَواتِ  اْألَْرضَ  َخَلقَ فرمود، " لذا است. مقدّم ارض بر سماوات خلقت است، َخلق از سخن جا ھر معموالً  وگرنھ است آیھ
 در اما است مشّوش نیست، مرتّب نشر و لفّ  قسمت این در آورده. مقدّم را "السَّماَواتِ  ِيف  َما َلهُ " ھم مناسبت ھمین بھ "اْلُعَلي

مٍ  ِستَّةِ  ِيف  واْألَْرضَ  السَّماَواتِ  َخَلقَ كھ " دیگر ھايقسمت  .است مرتّب نشر و لفّ  األعراف) آنجا ۷:٥٤" (أَ�َّ
 فرماید:" چنین ميلثَّرىدرباره معناي "ا )، ۱٥-۱٦ ص، ۲الكریم (ج القرآن كلمات فى التحقیقمرحوم عالمھ مصطفوي در 

 خاک و با ترّكب مادّة این معنا در عالم و .نماء (رویش) است و مستعدّ تكثر مرتبط عظیم در این مادّه ھمان قطعھ واحد اصل
چنانچھ کھ روایت شده است ، قدرت و با حیات استمادّه  و در آنچھ وراي حیوانات، و نباتات ي توالدشود براآب حاصل مي

 .این آیھ در ذیل -علیھ الّسالم -از عليّ 
 بر شبنم و و، متّصل گردد ومي بر آنچھ مرتبط شود، وزیاد مي یابد ومي دارند با اطالق آن بر آنچھ تكثر تناسب این قیود و

 .مرتبط ھستند غیر و ست کھ اجزاء خاک خشک منفصلپوشیده نی ھا، وآنھا آن قید باران ھنگامي کھ مالحظھ شود در
ظاھر نمود  "رثى" [بھ معناي] و، متّصل گردند برپاداشت و موادّ "ثوى" [بھ معني] با مفاھیم سپس، این معنا مناسبت دارد

 کند ھمھ اینھاميجمع  و، انفصال عدم ُکندي ورزیدن و "الریث" [بھ معني] و، جست بھ او توّسل مرده، و را در فقدان تأثّر
 .ارتباط حفظ را مفھوم

نَـُهما ما وَ  اْألَْرضِ  ِيف  ما وَ  السَّماواتِ  ِيف  ما َلهُ [در قول خداي تعالی،] " از  مرادطھ)، بعید نیست کھ  ۲۰:٦" (الثَّرى َحتْتَ  ما وَ  بـَيـْ
 از ثوابت مادّة عوالم " (زمین)،األرضاز "مادّه است؛ و [مراد]  عالم آنچھ فوق باشد و روحانيّ  ھا)، مراتب" (آسمانالّسماوات"
 شود عالمکھ تحت آن واقع مي جبروت باشد، و اقتدار و عظمت مقام"، الثـََّرىاز " نبات باشد؛ و [مراد] و حیوان و سیّارات و

األعراف)  ۷:٥٤" (اْلعاَلِمنيَ  َربُّ  اهللَُّ  تَباَركَ  اْألَْمرُ  وَ  اْخلَْلقُ  َلهُ  َأالامر را، " و خلق مراتب جمیع شودكریمھ شامل مي پس، این آیھ. امر
 ).جھانیان با برکت است هللا، پروردگار. اوست آنِ  از امر و خلق] عالم[ كھ باشید (آگاه

آن آنچھ را فوق  " والثَّرى َحتْتَ  ماشود "مي " شاملاْألَْرضِ  ِيف  ماماند اشكال از آن جھت کھ "باقي نمي پس، بنا بر این تفسیر،
از آن جھت  و، شودضعف مي وجبم كریمھ این آیھ از مفھوم امر و روحانيّ  عوالم خروج از آن جھت کھ و، (زمین) است

(پایان  .زمین آسمان و بھ مادّه ھمان معنا است، نھ اختصاص حقیقت بھ لحاظ و -تعالی -زمین نسبت بھ �ّ  آسمان و کھ حقیقت
 نقل)

فرماید، آنھا را پاسخ مي -علیھ الّسالم -کند کھ حضرت عليشخصي یھودي را نقل ميھاي در کتاب خصال ماجراي پرسش
 ):٥۹۷ ص، ۲ج، ھا چنین است (الخصالیکي از پرسش

 ُحيَْمُل. أَوْ  َحيِْملُ  : فـََربُّكَ َلهُ  قَالَ ... 
 ٌء.َشيْ  َحيِْمُلهُ  َال  وَ  ِبُقْدَرتِهِ  ءٍ َشيْ  ُكلَّ   َحيِْملُ  -َجلَّ  وَ  َعزَّ  -َريبِّ  ِإنَّ  قَاَل:
 الحاقة). ٦۹:۱۷" (َمثانَِيةٌ  يـَْوَمِئذٍ  فـَْوقـَُهمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َحيِْملُ  وَ " -َجلَّ  وَ  َعزَّ  -قـَْولُهُ  َفَكْيفَ  قَاَل:
نَـُهما ما وَ  اْألَْرضِ  ِيف  ما وَ  السَّماواتِ  ِيف  ما" هللَِِّ  َأنَّ  تـَْعَلمْ  ملَْ  أَ  يـَُهوِديُّ  �َ  قَاَل:  َعَلى الثـََّرى وَ  الثـََّرى َعَلى ءٍ َشيْ  َفُكلُّ  طھ) ۲۰:٦" (الثَّرى َحتْتَ  ما وَ  بـَيـْ

 ٍء.َشيْ  ُكلَّ   َحتِْملُ  اْلُقْدَرةُ  وَ  اْلُقْدَرةِ 
 ؟ شودمى حمل یا كندمي حمل تو پروردگار او را گفت:

 چیز. ھیچكند او را نمي حمل با قدرت، را چیز کند ھمھحمل مي -عّز و جلّ  -فرمود: پروردگارم
 "؟تن ھشت روز این پروردگارت را بر فوق خود در کنند عرش، "و حمل مي-عّز و جلّ  -سخن او پس، چگونھ باشد گفت:

ثری  بر يچیز ھر ؟خداست آن از استثری  زیر و آنھا میان و زمین و ھاآسمان در آنچھ دانىنميآیا  ،یھودى اى :فرمود
 کند ھر چیزي را!ميقدرت حمل  وثری بر قدرت است،  واست، 

رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  ِبٱْلَقْولِ  َجتَْهرْ  َو ِإن .3  تر را.پنھان سّر و بداند را، او سخن گویى بھ آواز بلند اگر و :َوَأْخَفى ٱلسِّ
 فرمایند:دانند، و در تفسیر آن ميمي سبحان خداى تدبیر مرحوم عالمھ طباطبایي این آیھ کریمھ را براي اثبات عمومیت
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 جاى در كھ چنان ھم، است كردن صحبت آھستھ معناى بھ" آن بھ اسرار" و، زدن حرف بلند بلند معناى بھ" قول بھ جھر"
 در باید البتھ ید آن را)]ی[(و آرام بدارید سخنتان را یا آشکار نما )الملک ٦۷:۱۳( "ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  قـَْوَلُكمْ  َأِسرُّوا وَ "فرموده،  دیگر
" اخفى"كلمھ  و، است نفس در پوشیده و مكتوم مطلب معناى بھ "سّر" چون است" ستر"از  غیر"، سرّ "كھ  داشت نظر

 یعنى، است مطلب دادن ترقى مقام در كھ آیدمى بر آیھ سیاق از چون، است ترپنھان معناى بھ و، خفاء از تفضیل افعل صیغھ
 داند...مى ھم را سرّ  از ترمخفى این كھ آن از باالتر بلكھ، داندمى را سرّ  تنھا نھ
 ترقى را مطلب سپس، نمود اثبات قول سرّ  یعنى آن از تردقیق بھ نسبت را علم بعد، آورد را قول بھ جھر اول، آیھ در اگر و

 بھ نسبت خدا علم اثبات مراد این كھ بر كند داللت كھ بود این براى، فرمود اثبات سرّ  از ترمخفى بھ نسبت را او علم داده
 ھمان قول از مراد گویا و -خواھىمى كھ را آنچھ بدارى علنى و بگویى بلند را سخنت اگر تو كھ است این معنا و، است جمیع
 بدارى ترمخفى ھم این از یا و، كنى پنھان دلت در و آھستھ را آن یا و -شودمى اظھار قول با غالبا چون، است درونى نیات

 .داندمى را ھمھ تعالى خداى، باشد پوشیده ھم خودت بر این كھ بھ
 در شریفھ آیھ این بر بنا و، پنھان بھ چھ و ظاھر بھ چھ، كندمى اثبات خدا براى را چیز ھر بھ علم شریفھ آیھ حال ھر بھ و. ..

الحدید) [(سپس،  ٥۷:٤(..."  ِمْنها َخيْرُجُ  ما وَ  اْألَْرضِ  ِيف  يَِلجُ  ما يـَْعَلمُ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْسَتوى ُمثَّ " آیھ نظیر عرش بر استواء دنبال بھ علم ذكر
استواء فرمود بر عرش، مى داند آنچھ را در زمین می شود و آنچھ را از آن خارج می گردد، و آنچھ را از آسمان فرو می 

 نجریا او ملك در كھ حوادث از آنچھ بھ تعالى خداى علم كھ است معلوم و باشدمى آید، و آنچھ  در آن باال می رود.)]
 مشیت مستلزم دیگر نظرى از و، است آن بھ او رضاى و اذن مستلزم آیدمى پیش او ملك قلمرو و سلطان مسند در و، یابدمى
 .است تدبیر ھمان این و، یابدمى جریان كھ است نظامى این بھ او

 مدلول مجموع و، بود او ملكیت عموم اثبات مقام در قبلى آیھ كھ ھمانطور، كندمى اثبات را خداى تدبیر عموم شریفھ آیھ پس
 آن با كھ، است تعلیل مقام در آیھ دو این پس، است او مطلقھ ربوبیت معناى ھمان این كھ، است خدا تدبیر و ملك آیھ دو این
 (پایان نقل) .شودمى اثبات خدا مطلقھ ربوبیت دو

 خداي تعالی در سوره ُملک نیز فرمود:
(و آرام بدارید سخنتان  )الملک ٦۷:  ۱۳-۱٤( "ٱْخلَِبريُ  ٱللَِّطيفُ  َو ُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  الصُُّدوِر َأالَ  ِبذاتِ  َعليمٌ  ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا َأوِ  قـَْوَلُكمْ  َأِسرُّوا وَ "

و خبیر  داند آن کھ خلق کرده است در حالي کھ او لطیفھا. آیا نميد آن را، او آگاه است بھ دارندگان سینھیرا یا آشکار نمای
 است!؟)

"، بحث مبسوطي دارند در این َخِبريٌ  َلِطيفٌ جوادي آملي در شرح فّص لقماني فصوص الحکم در شرح " هللا آیة استاد عارف،
 آوریم:باب با ارجاع بھ آیات سوره مبارکھ ُملک، کھ بخشي از آن را با اندکي ویرایش در اینجا مي

" ھم درباره آگاھي از خاطرات انسان بکار برده شده است، و ھم درباره ارزاق. درباره َخِبريٌ " و "َلِطيفٌ در قرآن این دو اسم "
 ِبذاتِ  َعليمٌ  ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  قـَْوَلُكمْ  َأِسرُّوا وَ "فرماید، آگاھي خداي تعالی از اعمال و خاطرات و اوصاف، در سوره مبارک ُملک مي

د آن را، او آگاه است ی(و آرام بدارید سخنتان را یا آشکار نمای )الملک ٦۷:  ۱۳-۱٤( " ٱْخلَِبريُ  ٱللَِّطيفُ  َو ُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  الصُُّدوِر َأالَ 
 داند آن کھ خلق کرده است در حالي کھ او لطیف و خبیر است!؟)ھا. آیا نميبھ دارندگان سینھ

ھست، نھ تنھا خدا بھ صدر عاِلم است، بھ خاطرات و  گویند چون ذي الّصدر است، در دلخاطرات را "ذاُت الّصدر" مي
ألھ را در آیھ چھارده بیان ". آنگاه، برھان مسالصُُّدورِ  ِبذاتِ  َعليمٌ اوصافي کھ داراي این ظرف دل ھستند نیز احاطھ دارد، "

 ِبذاتِ  َعليمٌ  ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  قـَْوَلُكمْ  واَأِسرُّ  وَ "فرماید، کھ چرا خدا بھ ذات الّصدور علیم است، چرا بھ سّر و جھر عاِلم است، چرا مي
ھا). براي این کھ ید آن را، او آگاه است بھ دارندگان سینھی(و آرام بدارید سخنتان را یا آشکار نما )الملک ٦۷:۱۳( "الصُُّدورِ 

داند آن کھ خلق کرده است در حالي کھ او لطیف و خبیر (آیا نمي )الملک ٦۷:۱٤( "ٱْخلَِبريُ  ٱللَِّطيفُ  َو ُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  َأالَ "
 ٦۷:۱٤( "َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  َأالَ " مربوط بھ اعمال و خاطرات و اوصاف است. اما این "ٱْخلَِبريُ  ٱللَِّطيفُ  ُهوَ است!؟). پیداست کھ این "

"خدا خالق است" و "ھر خالقي بھ کار خود علم  گوید؟ حدّ وسط برھان چیست؟ حدّ وسّط برھان این است کھچھ مي )الملک
دارد". خب "خدا خالق است" و "ھر خالقي بھ کار خود علم دارد"، آیا اینجا حدّ وسّط تکرار شد، یا نشد، آیا دلیل مطابق 

خلق کرده  علم دارد، آیا دلیلش این است کھ خدا شما رااست کھ خداي سبحان بھ خاطرات شما  مدّعاء ھست، یا نھ؟ مدّعا این
گوییم، "خدا خالق خاطرات است، ھر است؟ ھیچ ارتباطي بین این دلیل و مدّعا نیست. اگر این خاطرات کار او باشد، مي

خالقي بھ کار خود عالم است، پس خدا بھ خاطرات عالم است." اگر این خاطرات کار او نباشد، و فقط انسان کار او باشد، 
باشد، آنگاه مدّعا این باشد کھ او بھ مظروف علم دارد، و دلیلش آن باشد کھ او ظرف را  مظروف کار او نباشد، ظرف کار او

 َأِسرُّوا وَ خلق کرده است!؟ این دو کھ ارتباطي با ھم ندارند. بنابراین، باید این اوصاف را، این سّر و جھر را کار او دانست، "
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د آن را، او آگاه است بھ ی(و آرام بدارید سخنتان را یا آشکار نمای )الملک ٦۷:۱۳( "الصُُّدورِ  ِبذاتِ  َعليمٌ  ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا َأوِ  قـَْوَلُكمْ 
کنند. در اینجا دو ادّعا شده " ادّعایي باال است، اّما ھر دو ادّعاء ھنوز دلیل طلب ميالصُُّدورِ  ِبذاتِ  َعليمٌ ھا). این "دارندگان سینھ

داند تا چھ رسد بھ گفتھ داند. چرا؟ براي این کھ نگفتھ را ميباشد چھ جھر خدا مياست. یکي این کھ حرف شما را چھ سّر 
داند، یقیناً ھا را ميھا. وقتي نگفتھاتان را، او علیم است بھ نگفتھ" یعني یا آشکار نمایید گفتھِبهِ  اْجَهُروا أَوِ "، "قـَْوَلُكمْ  َأِسرُّوا وَ است، "

 گویید، چھ آرام.داند، حاال چھ بلند برا مي گفتھ
خود این کریمھ دو مطلب را در بر دارد، قول یا آرام است یا بلند، اینجا "سّر" بھ معناي راز درون نیست، بھ معناي قول 

داند، قبل از این کھ شما داند. چرا؟ براي این کھ نگفتھ را ميخفي است، چون وصف قول است، خدا سّر و قول جھر را مي
دومي،  اداند. این دو ادّعاء است، ھیچ کدام دلیل نیست، امّ مي -یا آھستھ یا بلند -داند، وقتي ھم کھ گفتیديبخواھید بگویید، او م

 دعوایي است بلندتر از اّولي.
پس، دعواي اّول آن است کھ قول چھ سّر باشد، چھ جھر، معلوم خداست. دعواي دوم آن است کھ قبل از قول، کھ ذات الّصدر 

ت اللسان را اداند، ذداند. وقتي کھ ذات الّصدر بود مياست، نھ ذات اللسان، نھ بر زبان، یا بر لب، او مياست، ھنوز در دل 
 َمنْ  يـَْعَلمُ  َأالَ کھ "داند. این مدّعاي دوم است اّما بر ھیچ کدام دلیلي اقامھ نشد. دلیل در آیھ چھاردھم است کھ فرمود، ھم یقیناً مي

داند آن کھ خلق کرده است در حالي کھ او لطیف و خبیر است!؟) معلوم (آیا نمي )الملک ٦۷:۱٤( "ٱْخلَِبريُ  ٱللَِّطيفُ  َو ُهوَ  َخَلقَ 
شود "سّر" باشد مخلوق اوست، "جھر" باشد مخلوق اوست، "ذات الّصدر" باشد مخلوق اوست، گفتھ و نگفتھ مخلوق مي

" آن است کھ خدا دھان شما را خلق کرده است، آن وقت، آیا چیزي َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  َأالَ اوست. وگرنھ این کھ ما بگوییم منظور از "
کھ دھان شما بیرون بیآید او را نداند!؟ این چھ تالزمي است!؟ چھ حدّ وسطي است؟ چھ دلیلي است کھ بتواند مدلول را اثبات 

 کھ خاطرات صدر را ھم بداند؟ شودکند؟ اگر کسي بگوید کھ خدا صدر (سینھ) را خلق کرده است، این چھ دلیلي مي
در حالی کھ خدا خلق کرد شما را و آنچھ را عمل ( )الّصافات ۳۷:۹٦(" َو اهللَُّ َخَلَقُكْم َو ما تـَْعَمُلونَ "سّرش این  است کھ 

 (خدا خالق ھر چیزي است.) )الّزمر ۳۹:٦۲(" ءٍ َشيْ  ُكلِّ   خاِلقُ  اهللَُّ سّرش این است کھ  "، )کنیدمی
خواھد، دانیم، ھر دو ادّعاست، اّما یکي بخواھد دلیل دیگري باشد، برھان ميرا خلق کردیم و خاطراتش را ھم ميما انسان 
داند. چرا؟ آیا براي داند، یعني خاطراتي را کھ در دل ھستند را ميخواھد. مدّعا این است کھ خدا ذات الّصدر را ميتقریر مي

(خدا خالق  )الّزمر ۳۹:٦۲(" ءٍ َشيْ  ُكلِّ   خاِلقُ  اهللَُّ تاه است براي اثبات آن مدّعا. اّما وقتي "این کھ او دل آفرین است!؟ این دلیل کو
(در حالی کھ خدا خلق کرد شما را و آنچھ را عمل  )الّصافات ۳۷:۹٦(" َو اهللَُّ َخَلَقُكْم َو ما تـَْعَمُلونَ " ھر چیزي است) شد،

 " این چنین است.َخَلقَ  َمنْ  يـَْعَلمُ  َأالَ "کند. پس، اثبات مي کنید)  شد، این دلیل آن مدّعا را کامالمی
 َو ِإنتر از سّر و جھر، چنان کھ فرمود، "گیرد، و ھم بھ مخفيگیرد، ھم بھ "جھر" تعلّق مياین خلق ھم بھ "سّر" تعلّق مي

رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  بِٱْلَقْولِ  َجتَْهرْ  ). در این کریمھ تر راپنھان سّر و بداند را، او سخن گویى بھ آواز بلند اگر وطھ) ( ۲۰:۷" (َو َأْخَفى ٱلسِّ
رَّ  يـَْعَلمُ  بِٱْلَقْوِل فَِإنَّهُ  َجتَْهرْ  َو ِإنفرمود خدا بھ سھ چیز عاِلم است. " تر " و مخفيَو َأْخَفى داند، و "" پس، جھر را بھ طریق اولی ميٱلسِّ

داند. دلیل ھمھ اینھا آن است کھ او ھمھ اینھا را خلق کرده است. نباید گفت کھ از سّر را، پس سّر را ھم بھ طریق اولی مي
 ُهوَ را ھم او خلق کرده است براي آن کھ " داند. بلکھ، امور ظریفخدا انسان را خلق کرده است، پس کارھاي او را مي

آگاه نباشد ولي اگر خالق لطیف و خبیر بود، بھ تواند تواند آگاه باشد، و مي" ھست، و خبیر ھم ھست. پس، خالق ميٱللَِّطيفُ 
شود گفت: الف خالق ب کند آگاه است. اگر کسي ناآگاھانھ کار کند، این حدّ وسّط کافي نیست. نميکارش و بھ آنچھ خلق مي

ق ب است، لااست، و ھر خالقي بھ فعل خود علم دارد، پس الف بھ ب علم دارد، چون کبرا کلّي نیست. بلکھ باید گفت: الف خ
، و الف لطیف و خبیر است، -کھ کبری موجبھ جزییھ باشد -ھا کھ لطیف و خبیر ھستند بھ فعل خود علم دارندبعضي از خالق

شود گفت ھر فاعلي عالم است بھ فعل خود، فاعل در عالم فراوان است، کھ ناآگاھانھ کار مينپس الف بھ ب علم دارد. 
 علم دارد. عل خودکنند. ھر فاعل داراي شعور بھ فمي

 این لطیف و خبیر بودن در مقام آگاھي و علم است، و این لطیف و خبیر یعني خدا ظریف بین و ریز بین است. 
کار است، کھ فرمود، کند، ھمانطور کھ محکمکار است، ھنري کار ميبخشي دیگر از آیات راجع بھ آن است کھ خدا ظریف

کار ظریفرا؟)،  آن كرد بنا كھ آسمان یا خلقت در ترید سخت شما (آیا )النّازعات ۷۹:۲۷(" بَناها لسَّماءُ ا أَمِ  َخْلقاً  َأَشدُّ  أَنـُْتمْ  أَ "
 ُهوَ  وَ  َيشاءُ  َمنْ  يـَْرُزقُ  بِِعباِدهِ  َلطيفٌ  اهللَُّ فھمد، این ھمان است کھ فرمود، "دھد کھ کسي نميکار است، طوري کار انجام مياست، دقیق

دھد ھر کھ را خواھد، و اوست کھ قوي عزیز است). (خدا لطیف است بھ بندگانش، رزق مي )الشوری ٤۲:۱۹( "اْلَعزيزُ  اْلَقِويُّ 
پندارند کھ زید بھ آنھا روزي فھمند، ميدھد کھ نميدھد، طوري روزي ميذات اقدس الھ لطیفانھ بندگان خود را روزي مي
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کنند، بھمان را مورد انتقاد قرار کنند، از فالن گلھ و شکایت مير ميکنند، از آن تشکّ داد، عمرو روزي داد، از این تشّکر مي
کنند، آنجا ھم کھ تقدیر کنند از فالن و بھمان گلھ ميدانند، چیست و کیست؟ آن قدر دقیق است کھ انجا کھ گلھ ميدھند. نميمي
، قوي ھم ھست، )الشوری ٤۲:۱۹( "اْلَعزيزُ  اْلَقِويُّ  ُهوَ  وَ  َيشاءُ  َمنْ  قُ يـَْرزُ  بِِعباِدهِ  َلطيفٌ  اهللَُّ "کنند. کنند از فالن و بھمان تقدیر ميمي

عزیز ھم ھست، کھ اینھا اوصاف فعلي حّق است، فعلي نھ در مقابل اوصاف ذات خدا، فعلي یعني کار خدا، نھ درک خدا، 
مي دارد کھ علیٌم سر فصل گرچھ کارش عین درک است، و درکش عین کار است. ھمان طور کھ ذات اقدس الھ کارھاي عل

فھمد کند کھ کسي نميھمھ اینھاست، کارھاي عملي ھم دارد کھ قدیٌر سر فصل ھمھ اینھاست. طوري خدا انسان را تامین مي
را مگر بھ  اشیاءدارد از این کھ روان گرداند " (خدا إبا ميأبَِْسَباهِبَا ِإالَّ  اْألَْشَياءَ  ُجيْرِيَ  أَنْ  اهللَُّ  َأَىب از کجا اداره شده است. این کھ "

 َأَىب  -ص -النَِّيبُّ  قَالَ  شان) ھست، اّما مسبب االسباب بھ دست خود اوست، و در خصوص مومن ھم آمده است کھ "توسّط اسباب
فرمود: خدا ابا دارد از این کھ مومن را  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -کرم" (نبي اَحيَْتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلُمْؤِمنَ  َعْبَدهُ  يـَْرُزقَ  أَنْ  اهللَُّ 

" بیشتر مأنوس باشد، دیگري را با ھمین بِِعباِدهِ  َلطيفٌ  اهللَُّ "برد) براي آن کھ او با این رزق دھد مگر از حیثي کھ گمان نمي
دھد، تا در ھمین حجاب پندار بماند، تا چون قارون پندارد، رزق مياسباب و علل عادي، کھ او بدانھا امید دارد، و او مي

ابگوید، " )، این فکر فکر قاروني دانشي کھ نزدم است نتیجھ در القصص) (داده شدم این را ۲۸:۷۸" (ِعْندي ِعْلمٍ  َعلى أُوتيُتهُ  ِإمنَّ
ھایي کھ گمان و انتظارش راهگوید من خودم زحمت کشیدم براي آن است کھ از است کھ من خودم زحمت کشیدم، این کھ مي

بیند، ولي روایات رزق رساندند. لذا، پشت پرده را نمي او را نداشت بھ او رزق نرساندند، از راھي کھ انتظارش داشت بھ
برد، این ی سبحان ابا دارد از این کھ مومن را رزق دھد مگر از حیثي کھ گمان نميدرباره تامین رزق مومن آن است کھ خدا

دھد، و نینھ او بھ غیب، ایمان او بھ غیب بیشتر شکوفا شود، او کارش را انجام ميأ" براي آن است کھ طمَحيَْتِسبُ  ال ْيثُ حَ  ِمنْ "
 او بھ غیب و توّکلش بیشتر خواھد شد.بیند نشد، و از راھي دیگر تامین شد، در نتیجھ توّجھ امید بھ ھمین کار دارد، ولي مي

کار خدا، کھ کارش دقیق و ظریف و ماھرانھ است، و یک لطافتي است مربوط بھ ادراک،  پس، یک لطافتي است مربوط بھ
 کھ درک او دقیق است.

 ُختُْفوهُ  أَوْ  أَنـُْفِسُكمْ  يف ما تـُْبُدوا ِإنْ  وَ  اْألَْرضِ  ِيف  ما وَ  السَّماواتِ  ِيف  ما هللَِِّ "آنگاه، مسألھ قیامت و غیر قیامت زیر پوشش ھمین است، کھ 
 در آنچھ و ھاآسمان در آنچھ راست (خدا )البقرة ۲:۲٤۸( "َقديرٌ  ءٍ َشيْ  ُكلِّ   َعلى اهللَُّ  وَ  َيشاءُ  َمنْ  يـَُعذِّبُ  وَ  َيشاءُ  ِلَمنْ  فـَيَـْغِفرُ  اهللَُّ  ِبهِ  ُحياِسْبُكمْ 
خدا، غفران  با آن را شما كندمي محاسبھ داریدش، نھان یا است شما ھاىنفس را در آشکار نمایید آنچھ اگر و است، زمین

 است) و امثال آن. توانا چیزى ھمھ بر خدا و خواھد، كھ را آن كند عذاب و خواھد، آن كھ فرماید براى
 مقصود آن کھ دو طایفھ از آیات در قرآن کریم درباره لطیف بودن خدا ھست.  

آورد، نھ آن کھ داند، و آن را ميداند، رزق او را ھمھ ھرجا باشد مياي را ھرجا باشد مي... پس، ھمانطور کھ خدا ھر جنبده
 رزق را سوي او بیآورد بھ نحوي کھ او انباردار باشد، نھ روزي خوار و مرزوق.  

، نھ علم، و اگر قدرت لطیفانھ باشد، طوري بنابراین، لطیف در سوره مبارکھ لقمان بھ معناي "قدیر" است، یعني قدرت
 کند کھ محسوس نیست. ظھور مي

 


