بِسْـ ِم هِ
ْالرِحيـ ِْم ْ
ْاّللْالـ َّرْحـَ ِن َّ
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ِ
ِ
تِٱلْ ُعلَىِ(ِ)4ٱلَر ْْحَ ُِنِ َعلَىِ
ضِ َوٱل َس َم َو ِ
َنِ َخلَ َِقِٱأل َْر َِ
كِٱلْ ُق ْرآ َِنِلِتَ ْش َقىِِ(ِ)2إِ ِلَِتَذْكَِرةِِلِ َمنَِيَْ َشىِِ(ِ)3تَن ِزيلِِّم ِْ
اّللِِالَر ْْحَ ِنِالَرِحيمِطهِ(َ ِ)1مآِأَنََزلْنَاِ َعلَْي َِ
بِ ْس ِمِ َِ
ٱستَ َوىِِ(ِ )5
ٱلْ َع ْر ِِ
شِ ْ
بنام خداى رحمان رحيم ،طا ،ها (ِ)1فرو نفرستاديم بر تو قرآن را تا سختي کشي ( ِ)2جز آن که بيادآرندهاي باشد آن که را
نگراني ميدارد ( )3فروفرستادهاي از آن که آفريد زمين و آسمانهاي باال را ([ .)4خداي] رحمان بر عرش راست است
(.)5
 .Iتفسير
 .1طه :طا ،هاُ .ح ُروف ُمقَ َّ
طعَة ِهستند .چنانچه گفته شد ،اين حروف "مدلول لفظى لغوي ندارند" .بنابراين ،بهتر است آنها را
"دالهايي تهي" بدانيم ،که با معنايي فرهنگي ،عرفي ،شخصي ،و غير آن هنوز پُر نشدهاند ،و حتي شايد بتوان گفت از پُر
شدن با معنايي کم و بيش ثابت و مورد اجماع سرباز ميکشند ،و در برابر هرچه عدم تعين معنوي آنها را کم رنگ کند،
مقاومت ميورزند .اين عدم تعين و ساختار گريزي و بي رنگي حکايتي و نمودي است از آن امر بسيط و غير مرکبي که
حقيقت قرآن کشف و شهود آن است .بدين معنا از حروف مقطعه ،اشاره داشت عين القضات همداني (متوفی  )525آنجا که
فرمود" ،چون پارهاى برسد ،حروف همه نقطه گردد .اى عزيز تو هنوز بدان نرسيدهاى كه ترا ابجد عشق نويسند .نشان ابجد
نوشتن آن باشد كه حروف متصل ،منفصل گردد" (تمهيدات ،ص .)176
سخناني گوناگون از اميرالمؤمنين ،علي بن ابي طالب -عليه آالف التحية و الثناء -در کتابهايي که به طور عمده روايي
نيستند نقل شده است ،که گرچه در صحت انتساب آنها به امام علي -عليه السالم -جاي نقد و تحقيق هست ،از مجموعهي آنها-
خواه سخن اميرالمؤمنين -عليه السالم -بوده باشند ،خواه سخن عالمان و عرفا و صوفيان -اصلي صحيح و حقيقتي دقيق و
معرفتي عميق استفاده ميشود ،و آن اين است که منشاء عوالم و مخلوقات گوناگون و مختلف يک امر بسيط بدون تعين است،
و اوست که به همه تعينات و صورتها در ميآيد.
از اين نقلها است آنچه عالم جليل القدر شيعه ،محمد بن على ،ابن شهر آشوب مازندرانى (متوفی 588 ،ق) در کتاب مناقب
َنِ
آل أبي طالب -عليهم السالم( -ج ،2ص  ،)49از علي بن ابي طالب -عليه السالم -آورده است که او -عليه السالم -فرمود" ،أ َِ
َنِا ْْلَ ُّ
ط" (من نقطهام من خطم ،من خطم من نقطهام ،من نقطه و خطم).
اْلَ ُِّ
َنِالنُّ ْقطَةُِ،أ َِ
طِأ َِ
اْلَ ُِّ
طِ،أ َِ
النُّ ْقطَِةُِأ َِ
َنِالنُّ ْقطَِةُِ َِوِ ْ
َنِ ْ
هم چنين عالم شيعي ،محمد بن زين الدين ،ابن أبي جمهور (زنده تا  ،901و يا  ،)909در کتاب عوالي اللئالي ال َعزيزية في
اّللِِالَر ْْح ِنِ
يِبَعِرياِِ ِم ِْنِ ََب ِِءِبِ ْس ِمِ َِ
تِ َسْبعِ َِ
تَِأل َْوقَ ْر ُِ
األحاديث الدينية (ج ،4ص  )102آورده است که امام علي -عليه السالم -فرمود" ،لَ ِْوِ ِشْئ ُِ
الَرِحي ِم " (اگر ميخواستم ،بار مينهادم هفتاد شتر را از باء بسْم َّ
الرحيم).
الرحْ من َّ
ّللا َّ
عالمه مجلسي نيز در بحار األنوار (ط .بيروت ،ج ،40ص  )186چنين آورده است:
ِ
ِ
ِ
ِ
فِلَي لَةِِو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تِ
الِلَ ِْوِشئْ ُِ
لِالسيِ َِوِقَ َِ
َمِإ َِ
اّللِ َِوِ َِلِْيَتَ َقد ِْ
اءِم ِْنِب ْسمِ َِ
فِ َش ْرحِِِالْبَ ِِ
اح َهاِِ ِ
يِأَقْ بَ َِلِظَ َل ُم َهاِ َح َِ
اح َدةِِ ِم ِْنِ ِح َِ
َِوِ َرَوىِابْ ُِنِ َعبَاسِِ َعنْ ِهُِأَن َِهُِ َشَر َِ
ّتِأ ْ
َس َفَِرِ َ
صبَ ُ
حِلَِهُِِ ِ ْ َ
اّللِِ
يِبَعِرياِِ ِم ِْنِ َش ْرحِِِبِ ْس ِمِ َِ
تِأ َْربَعِ َِ
َأل َْوقَ ْر ُِ
(و ابن عباس از او روايت کرده است که او شرح فرمود برايش در يک شب از هنگامي که تاريک شد تا آن که صبحش
آشکار گرديد در شرح باء بسم هللا و نرسيد به سين ،و گفت" ،اگر ميخواستم ،بار نهادم چهل شتر را از شرح بسم هللا).
و در کتابهاي تفسيري و عرفاني نقل شده است که آن حضرت -عليه السالم -فرموده است" ،أنا النقطة تحت الباء" (من
همان نقطهي تحت باء هستم).
براي نمونه ،ويراستار "تفسير المحيط األعظم و البحر الخضم" ،اثر سيد حيدر آملي (متوفی  782ه .ق) در پاورقي صفحه
( 211ج ،2ص  ،)413چنين آورده است:
روى مير سيد شريف في رسالة له (المخطوطة) في شرح خطبة البيان عن علي (ع) ،ص  :13جميع أسرار ّللا تعالى في
الكتب السماوية و جميع ما في الكتب السماوية في القرآن ،و جميع ما في القرآن في فاتحة الكتاب ،و جميع ما في فاتحة الكتاب
في بسم ّللا ،و جميع ما في بسم ّللا في الباء ،و جميع ما في الباء في النقطة تحت الباء ،و أنا النقطة تحت الباء.
(مير سيد شريف در رسالهاي خطي که از آن اوست در شرح خطبه بيان (ص  )13از علي -عليه السالم ،-چنين روايت
فرموده است :جميع اسرار خداي تعالى در كتابهاي آسماني است ،و آنچه در كتابهاي آسماني است در قرآن است ،و جميع
آنچه در قرآن است در فاتحة الكتاب است ،و جميع آنچه در فاتحة الكتاب است در بسم ّللا است ،و جميع آنچه در بسم ّللا
است در باء است ،و جميع آنچه در باء است در نقطه تحت آن باء است ،و من همان نقطه تحت باء هستم).
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شبيه اين کالم در "ينابيع المودة" (ج  ،1ص  )68نيز آمده است.
ِ
هم چنين از او -عليه السالم -روايت شده است که فرمود" ،الْعِلْ ُِمِنُ ْقطَةٌِ َكث ََرَهاِا ْْلَاهلُو َِن" (علم يک نقطه بود ،که نادانان آن را تکثير
کردند( ).عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ،ج ،4ص )129
صرف نظر از صحت اسناد اين کلمات به اميرالمومنين -عليه السالم ،-ذوق تحقيق عرفاني ،و مشرب اهل شهود ،و شم و
ايمان اسالمي و شيعي نه تنها ابايي از پذيرش اين سخنان ندارد ،بلکه راهي جز قبول و ايمان و رسيدن به عمق آن براي
دست يافتن به معرفت حق اسالمي نمييابد.
 .2اشاره :استفاده از تعبير "نقطه" براي اشاره به حقيقت بسيط بدون تعيني که اصل همه تعينات و مخلوقات و صورتهاست،
شايد به خاطر آن است که بيشتر مردم با کتاب تدويني و نوشتاري قرآن کريم آشنا بودهاند ،و اين تعبير براي نزديکي به فهم
درک آنها مناسبتر است ،ليکن در آثار عرفاني آن گاه که از مثال کلمات ملفوظ و صوت استفاده ميشود ،از تعبير " َنفَس"
استفاده ميشود که چگونه با برخورد به مخارج مختلف ،به صورت حروف و کلمات در ميآيد.
در هر صورت ،مراد آن است که بساطت و بي تعيني به صورت تعينات در ميآيد ،و تهي و برتر و منزه دانستن آن از همه
تعينات در عين يکي بودن او با همه آنها نيز ضرورت ايمان و عرفان صحيح اسالمي است .اين همان است که مرحوم
صدرالمتألهين از آن چنين يادفرموده است" ،كل بسيط الحقيقة كل األشياء الوجودية إال ما يتعلق بالنقائص و األعدام" (الحكمة
المتعالية في األسفار العقلية األربعة ،ج ،6ص ( )110هر بسيطي حقيقي همه چيزها هست مگر آنچه تعلق دارد به نقصها و
نيستيها) ،و بدين تعبير نيز آمده است" ،بسيط الحقيقة كل األشياء و ليس بشيء منها" (بسيط حقيقي همه چيزها هست و هيچ
يک از آنها نيست).
حافظ:
عارف از خنده می در طمع خام افتاد
عکس روی تو چو در آينه جام افتاد
اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد
حسن روی تو به يک جلوه که در آينه کرد
يک فروغ رخ ساقيست که در جام افتاد
اين همه عکس می و نقش نگارين که نمود
هر دو عالم يک فروغ روی اوست

گفتمت پيدا و پنهان نيز هم

از شاعرش:
هر دم به لباس دگر آن يار برآمد  ،گه پير و جوان شد
هر لحظه به شکلی بت عيار بر آمد  ،دل برد و نهان شد
 .3تبصره :در باب علم و معرفت و دانش ،هم چون تمامي بابها و حوزههاي ديگر ،از دير باز نزاعي شروع شده که تا به
امروز براي اکثر اهل نظر ُم ْعضل و مشکلي پيچيده باقي مانده است ،که اجماع و توافقي بر حل و رهايي از آن نمييابند.
نظريهپردازان يوناني آن را نزاعي بر سر ترجيح يکي از دو قوه معرفتي "( "mythosافسون ،فسانه) و "( "logosنطق،
کالم) بر ديگري ميدانستند .فيلسوفان به طرفداري از " "logosشهرت داشتند ،و مصلحان و سياستمداران " "mythosرا
ترجيح ميدادند .فيلسوفان بر آن بودند که " "mythosنيرويي خطرناک است و بايد از آن پرهيز کرد و يا آن را با ""logos
مهار زد .اين نزاع تا امروز فلسفه و معرفتشناسي را در پيچ و خمهاي گوناگون خود گرفتار نگه داشته است .جمع و
سازگاري جنبههاي هستيشناختي ،و ذوقي ،و شخصي فهم وعلم با ابعاد مفهومي -ذهني ،و عيني ،و عام آن ُم ْعضلي حل
نشدني براي اکثر اهل نظر باقي مانده است.
در پاسخ شيخ ابن عربي به يکي از معاصران خود درباره داوري او در همين مسئله اشارتي است به همين ُم ْعضل ،آنجا که
به او ميگويد" ،اين ذوق توست ،حق آن را اين گونه به تو بخشيده است ،و ذوقت صحيح است ،ولي ُحكمت غير صحيح
است" (الفتوحات المكية ،اربع مجلدات ،ج ،4ص )80
اينک ابياتي در ترجيح هستي شناختي و ذوق بر معرفت شناختي و نطق:
موالنا ،دفتر اول مثنوي:
تا که بی اين هر سه با تو دم زنم
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
سعدي:
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستي
همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي
دگران روند و آيند و تو همچنان که هستي
تو نه مثل آفتابي که حضور و غيبت افتد
تو چو روي باز کردي در ماجرا ببستي
چه حکايت از فراقت که نداشتم وليکن
که تحيتي نويسي و هديتي فرستي
نظري به دوستان کن که هزار بار از آن به
موالنا در دفتر اول مثنوي:
عاقبت ما را بدان سر رهبرست
عاشقي گر زين سر و گر زان سرست
چون به عشق آيم خجل باشم از آن
هرچه گويم عشق را شرح و بيان
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ليک عشق بي زبان روشنترست
گرچه تفسير زبان روشنگرست
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
چون قلم اندر نوشتن مي شتافت
شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
گر دليلت بايد از وي رو متاب
آفتاب آمد دليل آفتاب
شمس هر دم نور جاني مي دهد
از وي ار سايه نشاني مي دهد
چون برآيد شمس انشق القمر
سايه خواب آرد ترا همچون سمر
شمس جان باقئي کش امس نيست
خود غريبي در جهان چون شمس نيست
ليکن در خطاب با محجوبان که مشاهده بي پرده را ميخواهند ،ميگويد:
خود تو در ضمن حکايت گوش دار
گفتمش پوشيده خوشتر سر يار
گفته آيد در حديث ديگران
خوشتر آن باشد که سر دلبران
بازگو دفعم مده اي بوالفضول
گفت مکشوف و برهنه بي غلول
مي نخسپم با صنم با پيرهن
پرده بردار و برهنه گو که من
نه تو ماني نه کنارت نه ميان
گفتم ار عريان شود او در عيان
بر نتابد کوه را يک برگ کاه
آرزو مي خواه ليک اندازه خواه
اندکي گر پيش آيد جمله سوخت
آفتابي کز وي اين عالم فروخت
فتنه و آشوب و خون ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي
باز در دفتر اول فرمايد:
مرد با نامحرمان چون بندی است
همزبانی خويشی و پيوندی است
ای بسا دو ترک چون بيگانگان
ای بسا هندو و ترک همزبان
همدلی از همزبانی بهترست
پس زبان محرمی خود ديگرست
صد هزاران ترجمان خيزد ز دل
غيرنطق و غير ايما و سجل
 .4نشان خرابات :کالم -هر چه قدر غني باشد ،-و صورت -به هر پايه که رفيع باشد -تاب و توان کشش بار هستي را ندارد.
پس ،شايد در اشاره به همين حقيقت ،زبان وحي قرآني ،که برترين ناطق و متکلم است ،هم شيوه و روش ادبي ويژه خود را
در تاثير و تأثر ابداع فرمود ،و در آيات بسياري از نزول حقيقت قرآن در کسوت و صورت کالم براي فهم عامتر آن توسط
مردم ياد فرمود .در بکارگيري حروف مقطعه به نظر ما اشارتي است به ضرورت نيل و دست يافتن به حقيقتي فراتر آنچه
از نطق و کالم ميتوان دريافت .اين در حالي است که در خود کالم خداي تعالی قوت و ذوق وجودي و هستيشناختي تعبيه
شده است ،ليکن زبان و کالم مصطلح و مفهوم ذهني از محدويتهايي برخوردار است.
بسياري از اهل کشف و شهود احساسي چنين داشتهاند:
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدن
من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر
براي عبور از صورتها و معاني محدودي که به ذهن القاء ميکنند ،بايد آنها را خراب کرد و شکست تا به گنج بيپاياني که
در تحت آنهاست دست يافت .خرابات اشاره است به همين معنا:
حافظ:
اين عجب بين که چه نوری ز کجا میبينم
در خرابات مغان نور خدا میبينم
خانه میبينی و من خانه خدا میبينم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
که علم عشق در دفتر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مايی
موالنا در دفتر اول مثنوي:
وز مزاج خم عيسی خو نداشت
او ز يک رنگی عيسی بو نداشت
ساده و يکرنگ گشتی چون صبا
جامهی صد رنگ از آن خم صفا
بل مثال ماهی و آب زالل
نيست يکرنگی کزو خيزد مالل
...
...
عاقالن را کرده قهر او ضرير
مر جمادی را کند فضلش خبير
با که گويم در جهان يک گوش نيست
جان و دل را طاقت آن جوش نيست
هر کجا سنگی بد از وی يشم گشت
هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت
معجزه بخش است چه بود سيميا
کيمياسازست چه بود کيميا
کاين دليل هستی و هستی خطاست
اين ثنا گفتن ز من ترک ثناست
چيست هستی پيش او کور و کبود
پيش هست او ببايد نيست بود
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گرمی خورشيد را بشناختی
گر نبودی کور زو بگداختی
چکيده :با تهي بودن از مدلولي لفظي ،حروف مقطعه هم چون رويدادي وجودي تجربه ميشوند ،که در هر کس حسي و
حرکتي و ُحکم و قضاوتي خاص را به اذن حق تعالی ايجاد ميکنند .با بهره جستن از کالم شيخ ابن عربي ،ميگوييم که
ذوقها همه صحيح هستند ،و هبه خداي تعالی به صاحبان آنها ،ليکن ُحکمها صحيح يا غير صحيح باشند ،و داوري درباره
صحت و سقم ُحکمها و گزارهها مفهومي در حوزههاي مبحثي مربوط به آنها ممکن است.
ِ
شقَا ًء" است ،و عالمه
ي ،يَ ْشقَىَ ،
َمآ ْأَنَـ َزلنَا ْ َعلَي َْ
ك ْٱل ُقرآ َْن ْلتَش َقىْ :فرو نفرستاديم بر تو قرآن را تا سختي کشي" .تَش َقىْ" از "شَق َ
حسن مصطفوي -رضوان هللا تعالی عليه -در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم (ج ،6ص  ،96-97ترجمه شده) در بيان
معناي "شقاوت" چنين فرموده است:
اصل واحد در اين ماده آن چيزي است که مقابل سعادت است ،يعني حالت شدت و رنج که مانع سلوک سوي خير و صالح و
كمال است ،مادي باشد يا معنوي ،چنانچه در [بحث از واژه] "سعد" گذشت.
ك ِالْ ُق ْرآ َِن ِلِتَ ْشقى" ( 20:2طه) (فرو نفرستاديم بر تو قرآن را تا
شقَاء مادي مانند آنچه در اين کريمه آمده است" ،ما ِأَنْ َزلْنا ِ َعلَْي َِ
َ
سختي کشي) ،يعني موجب رنجوري ،و شدت ،و دشواري ،و سختي در جريان زندگي تو شود ،چرا که حصول شدت و رنج
در ظاهر زندگي موجب تنگي و محدوديت روحي ،و سلب شوق و ذوق و توجه به معنويات ميشود ،و براي سالک سوي
خداي تعالى الزم است که در وسعت معيشت ،و رفاهيت زندگي و عافيت بدن به سر برد تا استعداد يابد و آسان شود براي
اْلَن َِِة فَتَ ْشقى " ( 20:117طه) (همانا
كِ َِوِلَِزْوِج َِ
او سلوک روحاني .و چنين است قول خداي تعالى" ،إِ َِنِهذاِ َع ُدوِِلَ َِ
كِفَلَِيُْ ِر َجنَ ُكماِ ِم َِنِ ْ
اين دشمن تو و همسرت است ،پس مبادا که بيرون راند شما را از بهشت و در نتيجه در شقاوت افتيد!) يعني با منتقل شدن به
محيط مادي زندگي او مخلوط شود با رنج ،و تزاحم ،و شدت ،و ابتالء ،و پوشيده گردد لذتهايش با مکاره ،پيوسته زندگي
کند در آن با دشواري ،و رنج ،و مشقت ،و شقاوت ،در آن حالت و در آن محيط ،چگونه سير کند درطريق روحاني در حالي
که آن نيست جز تكلف و رياضت.
اشاره :ظاهر اين آيه کريمه داللت دارند بر اين که نزول قرآن موجب سختي و رنج و زحمت پيامبر -صلی هللا عليه و آله و
سلم -شده بود به خاطر شفقت بيکران او بر خلق و جديت او بر هدايت و نجات آنها .از باب اشاره ممکن است نزول معنا در
کسوت لفظ و امور ملموس دنيايي نيز زندگي را بر آن حضرت -صلوات هللا عليه -سخت و دشوار گردانده باشد به سبب تقيد
او -صلی هللا عليه و آله و سلم -به معنايي و کاربردهاي ظاهري آن.
شىْ :جز آن که بيادآرندهاي باشد آن که را نگراني ميدارد.
إِ ْلَّْتَذكِ َرةْْلهِ َمنْ ََي َ
عالمه حسن مصطفوي -رضوان هللا تعالی عليه -در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم (ج ،3ص  ،319-320ترجمه شده)
در بيان فرق "التذكرة" و "التذكر" چنين فرموده است:
التذكرة (يادآور) :اين صيغه در [باب] تفعيل است با تخفيف (بدون تشديد کاف) ،و [صيغهي] آن از طريق شنيدن است ،و در
مهموز الالم و ناقص بسيار است ،و چون صيغهي "تفعلة" مخفف است ،صيغه تفعيل داللت دارد بر شدت و زيادت در جهت
وقوع و نسبت به مفعول ،به خالف [صيغهي] "تفعلة" [به تنهايي][ .مثل] "إَِِل ِتَذْكَِرةِ ِلِ َم ِْن َِيَْشى" ( 20:3طه)َِ " ،و ِإِن َِهُ ِلَتَذْكَِرِةٌ
شاءَ ِذَ َكَرِهُ" (80 : 12-11
ل ِإِ ََّنا ِتَذْكَِرِةٌ ِفَ َم ِْن ِ ِ
ي" ( 79:49المدثر)[ ،و] " َك َِ
ي" ( 69:48الحاقة) " ،فَما ِ ََلُِْم ِ َع ِن ِالتَذْكَِرةِ ِ ُم ْع ِر ِض َِ
لِلْ ُمت َِق َِ
عبس) .التذكر (بياد آوردن) :آن [صيغه] تفعل است ،و داللت دارد بر مطاوعت (پذيرندگي ،تاثير پذيري ،موافقت ،اطاعت)
طانِ
فِ ِم َِنِالشَْي ِِ
بِِ ُك َِلِ َش ِْيءِِ ِعلْماِِِأَِفَلِتَتَ َذ َكُرو َِن" ( 6:80األنعام)" ،إِذاِ َم َس ُه ِْمِطائِ ٌِ
نه تفعيل ،و گفته ميشود" ،ذَ َك ْرتُِهُِفَتُ َذكَِِر"[ ،مثل] " َو ِس َِعِ َرِ ِ
تَ َذ َكُروا" ( 7:201األعراف)ِ" ،أَِ َِوِ َِلِْنُ َع ِم ْرُك ِْمِماِيَتَ َذ َكُِرِفِ ِِيهِ َم ِْنِتَ َذ َكَِر" ( 35:37فاطر) مراد تذكر در مقابل تذكير است.
هم چنين عالمه حسن مصطفوي -رضوان هللا تعالی عليه -در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم (ج ،3ص  ،64-65ترجمه
شده) در بيان معناي "خشيت" و فرق آن با خوف (ترس ،بيم) چنين فرموده است:
اصل واحد در اين ماده مراقبت و وقاية (محافظت) همراه خوف است با مراقبت کردن از اعمال خود ،و محافظت خود
همراه با خوف و مالحظه .و مقابل اين معنى است اهمال (سهل انگاري) ،و تغافل (غفلت ورزي) ،و عدم مباالت (بي باکي)،
و ترک اهتمام و مالحظه ،و عدم صيانت نفس از خالف.
و اين معني از لوازم علم و يقين است ،و وارد شده است هر که خشيت ندارد عالم نباشد هرچند موشکافي کند در متشابهات
علم .و به همين مناسبت ،گاه بکار برده ميشود و مراد از آن علم است ،مثل" ،خشيت" (خشيت داشتم) به معنى "علمت"
(دانستم).
افِ َد َركاِِ َِوِلِ ََتْشى"
بنابراين ،اين ماده نه به معنى علم است ،و نه به معنى خوف ،و داللت دارد بر آن قول خداي تعالى" ،لِ ََت ُِ
( 20:77طه) (خوف نداشته باشي از فرارسيدني ،و خشيت نورزي) ،چرا که َخ ْشيَت در مقابل خوف ياد شده است .و هم
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شاهُ" (33:37
َح ُِّقِأَ ِْنِ ََتْ ِ
َاسِ َِوِ َِ
چنين ،مفهوم خوف راست در نميآيد در بسياري از موارد در آيات كريمه[ ،مانند] " َِوِ ََتْ َشىِالن َِ
اّللُِأ َ
األحزاب) (و خشيت داشتي از مردم ولي خدا شايستهتر است که خشيت داشته باشي از او)" ،فَ ُقولِلَِهُِقَ ْولِِلَيِناِِلَ َعلَِهُِيَتَ َذ َكُِرِأ َِْوَِيَْشى"
اخ َش ْو ِِن" (5:44
( 20:44طه) (پس ،بگوييد او را سخني نرم تا شايد يادآور شود يا خشيت ورزد)[ ،و] "فَل ِ ََتْ َش ُوا ِالن َِ
َاس ِ َِو ِ ْ
المائدة) (پس ،خشيت نداشته باشيد از مردم و خشيت ورزيد از من!) پس ،معنايي نيست براي خوف نبى از مردم با اين که
رسولي است از جانب خداي تعالى سوي آنها ،و هم چنين معنايي نيست براي خوف از اثر سخن نرم ،و نيز در آيه سوم ،چه
خطاب به انبياء و ربانيون است بعد قول او -تعالىََْ " ،-ي ُك ُِمِ ِِبَاِالنَبِيُّو َِن" ( 5:44المائدة) (که بدان حکم ميکنند انبياء) ،در نتيجه،
اقتضايي براي خوف مطلق آنها نيست .و چنين است در اغلب استعمال [اين] ماده در آيات كريمه... .
بنا بر اين تحقيق مرحوم عالمه مصطفوي ،لغت فارسي "نگراني" به معناي هشياري همراه با دلهره شايد معادل مناسبي باشد
براي "خشيت".
 .9گفتاري در باب خش ّيت :خشيت حقيقي ناشی از رؤيت حق تعالی است ،مرحوم صدرالمتألهين در تفسير آيه دوم سوره مبارکه
جمعه چنين ميفرمايد (ترجمه شده):
بحث و تحصيل :مقصود از حكمت قرآن با نبوت نمی باشد
چنانچه گفته شود که چرا جايز نباشد اينکه مراد از حكمت بکار رفته در تعدادی از مواضع قرآن ،يا نبوت باشد ،يا قرآن ،يا
قوه فهم ،يا خشيت – چنانچه قول ربيع بن أنَس است ،-می گوييم دليل مذكور اين احتماالت را دفع می کند ،زيرا با نقل متواتر
ثابت شده است که لفظ حكيم در غير أنبياء نيز بکار برده می شود .پس ،حكمت غير نبوت و قرآن است .و اگر به معنى قوه
فهم می بود ،هر شخصی با فهم قوی حكيم می بود ،و هم چنين اگر به معنی خشيت می بود ،هر شخص با خشيتی حكيم می
بود ،حال آنکه چنين نيست.
ىِٱّلل ِِمن ِ
ِ
َ
اءُ" (35:28
ِعبَ ِادهِِٱلْ ُعلَ َم ِ
ش
اَِي
َّن
إ
"
او،
قول
دارد
ن
آ
بر
داللت
چنانچه
حكماء،
در
مگر
ندارد
وأما خشيت كاملی که تحقق
َ َْ َ ََ ْ
الفاطر) ،آن نيز از لوازم حكمت است ،و نه خود آن ،زيرا آن مشروط است به علم و حكمت ،چنانچه داللت بر آن دارد تعليق
حكم با وصف .پس ،خشيت موجود در آنها خشيت عقاب نيست ،بلکه خشيت قرب است .پس ،چگونه تحقق يابد مگر بعد
معرفت تام و حكمت كامل .پس ،کسی که حكمت را تفسير کند به خشيت ،گويا مرادش تفسير آن است به الزم و أعم يا
مساوي .پس ،اين نکته را درک کن!
َ
َ
ِمنَِيَْ َشىِ " ( 87:10األعلی) (به زودی متذکر شود آن که خشيت دارد) ،نيز
در ذيل آيه کريمه سوره مبارکه أعلیَ " ،سيَذكُر َ
اين چنين میفرمايد:
خشيت و تذكر متالزم يکديگر باشند ،هر يک از آندو موجب ديگری میشود .پس ،کسی بشنود دعوت أنبياء را ،سپس بگذرد
بر خاطرش که اين دنيا واهي و فاني ،کهنه و فاسد است در هر حالی ،و اگر مشغول نمی بود به عمارت نشأه آخرت ،چه بسا
سقوط می کرد در هالكت سرمدي ،برايش خوفی حاصل شود ،و چون حاصل شود برايش اين خشيت ،ببرد او را بر نظر در
دعوت أنبياء ،و تأمل در أمور آخرت ،و مراتب سعادت نفس و شقاوت آن ،و آنچه بدان نجات می يابد يا هالكش میکند ،و
اين تذكر و پذيرش آن بر می انگيزد او را بر اجتناب از معاصي و رذائل ،و اكتساب طاعات و فضائل ،از ترس هالکت و
عذاب ،و به طمع نجات و راحت .پس ،او منتفع شود از دعوت أنبياء.
سالم -در دعاي عرفه خود کمال خشيّت از خداي تعالی را در ديدن او-
حضرت سيّدالشهداء ،حسين بن علي -عليهما ال ّ
سبحانه -دانست ،و در اين اشارتي است بدان که خش ّيت با شهود عظمت خداي تعالي تحقّق مييابد:
ىنِِبَع ِ
ِ ِ
خري ِماِ
ب ِتَ ْع َِ
ِاج َعلْىنِاَ ْخ َ
ِحّت ِلِِأُ ِح َ
ت َِو َ
ك َِو ِخ ْرلِىفِقَضآئِ َ
صيَتِ َ
شاك ِ َكاّن ِاَر َاك َِواَ ْسعِ ْدّنِبِتَ َ
جيل ماِاَ َخ ْر َ
قويك َِول تُ ْشق ْ
اَلل ُه َم ْ
ك َِوَب ِرْك ِلِىفِقَ َد ِرَك َ
لَِتْ َ
تِ(خدايا ،مرا چنان قرار ده تا خشيت تو داشته باشم چنانچه گويی مى بينمت ،و سعادتمند گردان مرا با تقوای از خودت،
َع َجلْ َِ
و شقی مساز مرا با نافرمانيت ،و خير قرار ده برايم در قضاءت ،بركت برايم قرار ده در َقدَرت تا دوست نداشته باشم
تعجيل آنچه را به تأخير أنداخته اى ،تأخير آنچه را تو تعجيل فرمودهای).
 .10اشاره :پس از آن که فرق "تذکره" و "تذکر" را دانستيم ،ميگوييم در اينجا خداي تعالي رسول خود -صلی هللا عليه و آله و
سلم -را ميفرمايد ،مخاطبان قرآن نيز مسؤليتي دارند ،آنها بايد خود بخواهند ياد آور شوند آنچه را تو با قرآن به ياد آنها
آوردي ،تو را تقصيري و يا قصوري نيست از اين که آنها هدايت را پذيرا نشوند.
شيخ ابن عربي در فص الياسي فصوص الحکم به اين امر اشاره فرمود و گفت:
ِ
ِ
ِ.وِاِلْ ُِم َِؤثُِرِ
اّللُ َِ
ضَِرةِِ َِوِ ُِه َِوِ َِ
فِ ُِك ِِلِ َِح ِْ
َتنِِ.فَاِلْ ُِم َِؤثُِِرِبِ ُِك ِِلَِِو ِْجهِِ َِوِ َِعِلَىِ ُِك ِِلِحالِِ َِوِ ِ
اِعِبَ َِار ِِ
ِم َِؤِثِرِِ َِوِ ُِم َِؤثَرِِِفِ ِِيهِ َِوِ ُِه ِِ
إل ُِ
س ُِمِ َِ
صهاِِأَ َِنِا ِألَِْمَِرِيَِنِْ َِق ِِ
هذِهِِا ِْلِ ِْك َِم ِِةِ َِوِِفَ ُِّ
وحِ ِِ
َِوُِِر ُِ
ضَِرةِِ ُِه َِوِاِلْعا َِلُِ .
فِ ُِك ِِلِ َِح ِْ
ِفِ ِِيهِبِ ُِك ِِلَِِو ِْجهِِ َِوِ َِعِلَىِ ُِك ِِلِحالِِ َِوِِ ِ
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و روح اين حكمت و فص آن اين است كه امر تقسيم شده است به "مؤثر" و "مؤثر فيه" (آنچه در آن تاثير گذاشته شده است)،
و آن دو دو عبارت هستند .بنابراين ،مؤثر به هر وجهي و بر هر حالي ،و در هر حضرتي همان "ّللا" است .و "مؤثر فيه"
به هر وجهي و بر هر حالي ،و در هر حضرتي همان عالَم است.
حافظ:
چو درد در تو نبيند که را دوا بکند
طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک
 .11اشاراتي از شمس تبريزي :در مقاالت شمس تبريزي چنين آمده است (دفتر اول ،ص :)220-221
[تفسير" ،الرحمن على العرش استوى"]
استَوى را چه گفته است در آن تفسير؟ جز اين كه در اين ظاهرها گفتهاند :استوى به معنى استولى ،كقوله:
الَر ْْح ُِنِ َعلَىِالْ َع ْر ِِ
شِ ْ
من غير سيف و دم ُمهراق
قد استوى بشر على العراق
اين خود ابو الحسن اشعرى گفته است :آمنا بقوله استوى بال كيف و نعتقد هكذا من غير تفتيش .از اين سخن چه معلوم شد؟
اين طه را چه گفته است در آن تفسير؟ جز كه اهل ظاهر مىگويند كه طه اسم محمد ،او معناه يا رجل ،يا حروف معجم رقوم
اهل نجوم ،يا طه االرض ،پا بر زمين نه كه رسول عليه السالم به يك پا ايستاده بود در نماز شب ،در تهجد ،چو امر آمد كه
ََتَ َجد ِبنافلةِ ،چند به يك پاى بايستاد كه پاى مباركش آماس گرفت ،امر آمد كه طه آن پاى ديگر را هم بر زمين نه ،به يك پاى
مايست كه ما امر تهجد براى نوع تو نفرستاديم.
اين قولهاى ظاهر كه گفتهاند نمىپرسم .ديگر غير اين چه گفتهاند؟ نمىگويى؟ اكنون معلوم شد كه تفسير اين از لوح محفوظ
مىبايد خواندن .آن لوح در كنار وهم نگنجد.
پادشاه گفت كه خدمت مكن كه مرا شرم مىآيد از تو .او جواب داد كه اين مرا مگو ،كه ازين منع كه مىكنى مهر تو بر دل
من سرد مىشود و تو بر دل من سرد مىشوى .پادشاه گفت :چون چنين است نگويم .و بار ديگر مىگويد كه به جان و سر
كِفَتْحاِِ ُمبِيناِ .او مىگويد كه به جان و سر تو ،كه خواهم كردن .تا چندان بايستاد كه
تو ،كه هيچ حاجت نيست ،مكن ،إِ َِنِفَتَ ْحناِلَ َِ
ك ِالْ ُق ْرآ َِن ِلِتَ ْشقى .ترا پهلوى خود نشاندم و با
پاى او ورم كرد .پادشاه بخشم مىگويد :كه بس كن اين مرا نمىبايد .طه ِما ِأَنْ َزلْنا ِ َعلَْي َِ
ض شرح اين قرب است جهت
َنِ َخلَ َِقِ ْاأل َْر َِ
تو سخن مىگويم .جهت آن نمىگويم كه تا تو در رنج افتىِ.إَِِلِتَذْكَِرةِِلِ َم ِْنَِيَْشىِ،تَنْ ِزيلِ ِّم ِْ
استَوى ،بر دل تو قرار گرفتم.
عوام .ارض تن محمد است .سماوات ،مفكره و مصوره و مخيله نورانى او .الَر ْْح ُِنِ َعلَىِالْ َع ْر ِِ
شِ ْ
چند چند همچنان مىگويى كه من از محمد مستغنىام ،به حق رسيده؟! حق از محمد مستغنى نيست! چگونه است؟ همين او را
پيش آورده است .و آنچه گوئىَِ :وِلَ ِْوِ ِشْئناِلَبَ َعثْناِِفِِ ُك ِِلِقَ ْريَةِِنَ ِذيراِ اكنون هيچ كرد؟ هيچ خواست؟ لَ ِْو ِشئْنا خود آن محمد مىگويد :اگر
صُِر ،تو از همه مرا گزيدى ،من نيز غير ترا نمىخواهم.
بخواهم من  ...لوالك گفت محمد را .محمد گفت :من نيز! ما زا َِ
غ الْبَ َ
[غزالى :]...
احمد غزالى -رحمة ّللا عليه -و محمد غزالى برادرش و آن برادر سوم هر سه از سالله پاك بودند .هريكى در فن خود چنان
بودند كه نظيرشان نبود :محمد غزالى در شيوه علوم ال نظير له بود ،تصانيف او اظهر من الشمس است .موالنا خود مىداند.
و احمد غزالى در معرفت سلطان همه انگشت نمايان بودند .و آن برادر ديگر در سخا و كرم ،زيرا صاحب نعمت بود و ايثار
بسيار .اكنون آن برادر سوم را عمر غزالى گفتندى كه بازرگان بود و مالدار ،در سخا و در كرم كسى او را نظير نبود.
اين احمد غزالى از اين علمهاى ظاهر نخوانده بود .طاعنان طعن كردند در سخن او پيش برادرش محمد غزالى كه سخنى
مىگويد او را از انواع علوم هيچ خبر نه .محمد غزالى كتاب ذخيره و كتاب لباب كه تصنيف او بود پيش برادر فرستاد به
دست فقيهى ،و وصيت كرد كه برو و به ادب درآ ،و هر حركت كه او كند از تبسم يا حركت دست يا سر يا هر عضوى ،از
آن ساعت كه نظر تو بر او افتد مراقب او باش .همه افعال او را ضبط كن از پابهپا گرديدن ،به انگشتان چه حركت مىكند.
اين رسول چون درآمد ،او نشسته بود در خانقاه خوشحال .از دور نظر او بر او افتاد ،تبسم كرد ،گفت كه ما را كتابها
آوردى!؟ لرزه بر آن رسول افتاد .بعد از آن گفت :من ا ّمىام ،امى دگر باشد عامى دگر .آن عامى خود كور باشد ،و ا ّمى
نانبيسنده باشد .گفت :اكنون تو بخوان تا بشنوم .او از هرجاى از آن چيزى بخواند .گفت :اكنون بنويس بر ديباچه كتاب اين
بيت را كه امال مىكنم:
بر آتش عشق ،دل كباب است مرا
اندر پى گنج ،تن خراب است مرا
معجون لب دوست شراب است مرا
چه جاى ذخيره و لباب است مرا
ابليس بهانهاى ،آدم نشانهاى؛ ابليس ظلمتى ،آدم نورى؛ ابليس سفلى ،آدم علوى ...
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