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چکیده
در فضای اسالمی یکی از مهمترین منابع معتبر قرآن و سنت معصومین(علیهم السالم) است ،یکی از مشککال قابکت تو کر در تکمکت
اسالمی ،تر مر متون دینی است ،در میان تکمای اسالمی روشهای مختلفی در تر مکر متکون دینکی بککار رفتکر اسکت ،یکر یککی از
روشهای متداول میان تکما «قاعکد ی وضکع الفکاب بکرای ارواع معکا ی» اسکت یکر مکیتکوان مبکدا ایکن روش را لیالکی دا سکت و
صد رالمتالهین از ملر یسا ی است یر با متناسب دا ستن این قاعد  ،برمبا ی فلسفی خود ،از این قاعد بهر های بسیاری برد اسکت .در
این مقالر ظرا تضر امام خمینی(ر ) فیلسوف و عارف امدار در عصر تاضر پرداختر شد است ،ظرا و آراء ایشکان از طریک روش
یتابخا رای تهیر و مع آوری شد است .ایشان بر تبعیت از تکمت متعالیر ،بعد از بیان اینکر تر مکر متکون دینکی بکاقخآ قکرآن یکر
دارای بطون مختلف است ،باید هدف و مقصود از یول برای ما روشن شود و این امکر کی عبکور از رکاهر و رسکیدن بکر بکاطن م قک
می شود ،و بهترین قاعد برای رسیدن بر بطون الفاب ،قاعد ی وضع الفاب برای ارواع معا ی است ،یر باید بر اسکا تقیقکت تشککیکی
معا ی طولی در ظر گرفتر شود و راهر الفاب یی باید تفظ شود و رسیدن بر بطون ی توسط راسخان در علکم و یسکا ی یکر من کرف و
معوج باشند ،ساختر یست.

کلیدواژگان
امام خمینی ،تاویت ،تاویت طولی ،راهر و باطن.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهkazemian.0628@gmail.com :
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مقدمه
پیامبر بزرگوار اسالم دو هدیه ی گرانبها قرآن و سنت را برای ما بهه یادگهار نهادنهد ،هزا از م هه
مهمترین منابع برای وامع اسالمی قرآن و احادیث معصومین (ع یهم ا سالم) اسهت .قهرآن کتهابی
است برای راهنمایی بشر و نجات از گرفتاریهای نفس و طبیبی برای شفای امراض ق بیهه و نهوری
هدایت بخش برای سیرا ی اهلل است .بر همین اساس از دیر باز یکی از مشکالت اساسهی در میهان
ع مای دینی از متک مین و فالسفه و عرفا ،تر مه متون دینی و نوع تبیین عبارات بکار رفته در این
متون بوده است ،تا از هرگونه تشبیه در تر مه این متون بهدور باشهد و تها حهد امکهان معنهایی را
استفاده کرده و تر مهای از این متن بکار برده باشند که معنای واقعی و به دور از هر گونه خدشهه
و تشبیهی باشد .در این مجال سعی در نوع نگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یک فی سهو
عار

و

در تبیین ا فاظ و عبارات بکار رفته در متون دینی خواهیم بود .امام در مهورد کتهام مسهدس

قرآن میفرمایند :خداى تبارك و تعا ى به واسطه سعه رحمت بر بندگان ،ایهن کتهام شهریا را از
مسام قرم و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوا م تنزّل داده تا به این عها م ل مهانى و
سجن طبیعت رسیده و به کسوه ا فاظ و صورت حرو

در آمده بهراى اسهتخالم مسهجونین در

این زندان تاریک دنیا و رهایى مغ و ین در زنجیرهاى آمال و امانى ،و رساندن آنهها را از حضهی
نسص و ضعا و حیوانیّت به اوج کمال و قهوّت و انسهانیّت ،و از مجهاورت شهیطان بهه مرافسهت
م کوتیّین ب که به وصول به مسام قرم و حصول مرتبه ساء ا ّه که اعظم مساصد و مطا ب اهل ا ّهه
است .و از این هت ،این کتام کتام دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیّت وصهول بهدین
مسام است ،و مندر ات آن ا ماال آن چیزى است که در این سیر و س وك ا هى مدخ یّت دارد و یا
اعانت مىکند سا ک و مسافر إ ى ا ّه را .و به طور ک ى یکى از مساصد مهمّه آن ،دعوت به معرفت
ا ّه و بیان معار

ا هیّه است از شئون ذاتیّه و اسمائیّه و صفاتیّه و افعا یّه ،و از همه بیشهتر در ایهن

مسصود ،توحید ذات و اسماء و افعال اسهت کهه بعضهى از آن بهه صهراحت و بعضهى بهه اشهارت
مستسصى مزکور است( .خمینی 8811 ،ا ا ،م)811
نکته اساسی این بیان امام این است که مخاطب اص ی قرآن فطرت انسانهاست و رسا ت اصهیل
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آن نیز شکوفا کردن همین فطرت هاست .برهمین اساس هریهک از دانشهمندان اسهالمی بهه رو
خود به تفسیر قرآن پرداختند ،حضرت امام معتسدند ،در این کتام مسدس ،تمام معار
معار

که معرفت به ذات باریتعا ی است تا معار

از بهاالترین

مربوط به افعال ا هی ،مو هود اسهت ،کهه ههر

کس بنا به نوع نگاه و تشخیص و استعداد درونی خود سعی در تفسیر این معانی کهرده اسهت ،کهه
در آثار حضرت امام مشاهده میشود ،همچنین ایشان به این نکته تو ه میفرمایندکه هر عا می بنها
به تخصص خود یک معنی از معانی آیات ا هی راتفسیر میکند ،که بنابر نظر امام این تفاسیر مبنایی
و طبق اصول همان ع م و تخصص بوده و ایشان اینطور معانی و تفاسیر را در ای خهود درسهت
می دانند.
نظریه وضع ا فاظ بر روح معانی را نخستین بار غزا ی مطرح کهرده و پهیش از او در اندیشهه و
سخن هیچ یک از بزرگان در تاریخ فرهنگ اسالمی سابسه نداشته است .بهترین و مههم تهرین بیهان
غزا ی از این نظریه در کتام « واهر ا سرآن» ارائه می شود و همهین سهخنان بعهدها عینها در آثهار
بزرگانی مانند مالصدرا و فی

کاشانی تکرار می گردد .گوهر سخن غزا ی در اینجا این است کهه

قرآن و روایات در بردارنده ی ا فالی مانند ق م ،ید ،یمین ،و ه ،صورت و ...است که هاهالن آن
ها را بر تشبیه حمل می کنند ،اما باید معنای آن ها را روحانی و نه سمانی فهمید .بنهابراین مهلال
روح ق م و حسیست آن که در تحسق ق م باید و ود داشته باشد چیزی است که با آن می نویسهند و
این که ق م از نی یا چوم باشد نیز در حسیست ق م نهفته نیست .پس اگهر درعها م هسهتی چیهزی
باشد که با آن نسش ع وم را در دفتر دل ها ثبت می کنند شایسته تر است که ق م نام گیرد .بر همین
اساس ،هر چیزی را تعریا و حسیستی است که روح آن است ،پس اگر انسهان بهه روح اشهیاء راه
یابد روحانی می شود .غزا ی سرانجام نتیجه می گیرد که بعید نیسهت در قهرآن اشهاراتی از همهین
گونه و ود داشته باشد( .غزا ی ،8188،صص )18-11
لفظ و معنا

یکی از نظرات مو ود در رابطه فظ و معنا این است که ا فاظ هم در معانى محسوس و هم در
معانى معسول حسیستاند .این برابری فظ و معنا ،گاه به نحو تشکیکى بیان مى شود ،گاه نیز این
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برابری به نحو متواطى بیان مى شود ،به این نحو که موضوع ه این ا فاظ روح مشترکى است که
بین همۀ مصادیق و ود دارد و در صورت و ود مصادیق تازه ،همهان فهظ بهر ایهن مصهدا
دید اطال مى شود .به نظر مى رسد تسریر تشهکیکى از نظریهۀ روح معنها بهه سهخن غزا هى
نزدیک تر است .چنان که خود غزا ى در واهرا سرآن مى گوید :اگر در عا م و ود چیزی بود که
با آن ،ع وم بر وح ان آدمیان نسش بست ،شایسته تر است که ق م نهام گیهرد( .همهو ،8188 ،م
 )18این ت سی عمدتا در آثار صدرا متا هین مشاهده می شود ،ملال صدرا متا هین در مفاتیح نههم در
کتام مفاتیح ا غیب ،خالصۀ سخنان غزا ى در واهر ا سرآن را نسل مى کند و غزا هی را بهرای ایهن
دیدگاه بسیار مى ستاید( .صدرا متا هین ،8838 ،م41ه .)41
مالصدرا در کتام مفاتیح ا غیب دربارۀ عر
متناسب است .به نظر مالصدرا ،ملال عر

و کرسى سخنى مى گوید که بها ت سهى تشهکیکى

و کرسى را در لاهر ،باطن و باطن باطن انسان مى توان

نشان داد .او پس از شرح این سخن هشدار مى دهد که حسایق آیات و ملال های وارد شده در زبان

شرع را نباید بر استعاره و مجاز حمل کرد( .همو11 ،8838 ،ه )14همچنین ایهن دیهدگاه را مهی
توان در ع مای عصر کنونی نیز یه وضوح مشاهده کرد همچنانکه حضرت امام نیز در آثارشهان
به وضوح به این امر اشاره میفرمایند :امام در شهرح فسهرهی (اللهم اایمااالم لنانمرایمنورا یمنو )....
واژۀ «نور» مى گوید حسیست نور در مصادیق عرفى آن منحصر نیست و ع م ههم توضهیح نهور
است و حسیست نور که لهور به ذات و الهار به غیر است در ع م بهه نحهوی آشهکارتر تحسهق
دارد( .موسوی خمینی8811 ،م.)18 ،
ظهر و بطن
یکی از نکات اساسی و مورد اتفا مفسرین در مورد قرآن این است که قرآن دارای لاهر و بهاطنی
است .که هرکس به اندازه استعداد خود پی به این معار

مهیبهرد .زبهان قهرآن ،معهانی و حسهایق

گوناگونی را در بر دارد ،که لاهر و باطن قرآن نامیهده مهیشهود .مفسهران ،متک مهان ،فی سهوفان و
عا مان بسیاری زبان قرآن را دارای ساحت متنوعی میدانند .این حسیسهت کهه قهرآن دارای لههر و
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بطنی میباشد در روایات ما که از اهل بیت به ما رسیده است بیان شده است« :إنااللقمآننااظهمآاا اطنام ا
البنام اطنام ا..اإىلالمبة ابطنمر» (بهبهانی ،8143 ،م .)42زا به وضوح می توان این نهوع اسهتدالل را
در حسیست تشکیکی و هود صهدرا متا هین ،مشهاهده کهرد .بنظهر صهدرا متا هین ،اساسها وحهدت
مفهومی از وحدت عینی ناشی است .اگر واقعیات عینی نهوعی اشهتراك و وحهدت عینهی نداشهته
باشند ،ممکن نیست مصدا مفهومی واحد باشند .به همین سبب ،صد مفهومی واحد بر واقعیات
متعدد و متکلر دال است بر و ود نوعی اشتراك و وحدت عینی در آنها .اما بنهابر اصها ت و هود،
مفهوم واحد و ود بهر همهه ی واقعیهت ههای خهار ی نهوعی اشهتراك و وحهدت عینهی دارنهد.
مل م ات ی م ااالنجممن ا اا اخل ص م انةممهت اااف م اااملزهممنلاالی ااذممكاالةقلممكاال م با أممننا أ م اذاه م ا م اط م ابنا أممننا
للجميم ااتزم يفااالمماواالنجممن ااوقيقممكا الاطم انم ازلممنانممراان يم اطياهم اإنم ا لأمم ا االمماقوا اال مماا االزقممآاب ا
ال ق لا اال أخآاب اأب ص فا ائم (صدرا متا هین8418 ،م ،ج ،3م .)13همچنانکه مهی تهوان در مهورد
این حسیست تشکیکی و تنز ی قرآن اینطور گفت:
قرآن نیز مهرتبه مرتبه تهنزل یافت تا سرانجام بهه کسهوت فظ عربی مبین درآمد .بنابراین برای
رسیدن به حسیست قرآن ،که از سنخ ا فاظ و مفاهیم نههیست ،بههاید از لهاهر سهفر کهرد و مرح هه
مرح ه ،سیر صعودی داشهت .پوشهش قرآن در ا فهاظ عهربی ،لهاهر قرآن ،و هر مرح ه از مهراحل
سیر صعودی بطون آن است که براساس برخی روایات هفتمرتبهه یها هفتهادمرتبهه و بهه اعتبهاری
پایانی ندارد؛ چنانکه مراتب تهنزیل نهیز به بیانی هفتمرتبه و به بیانی دیگههر بههینهایهت اسههت.
(یزادنپناه ،8844 ،شماره ،1م.)81
با این نگاه به مراتب تنز ی قرآن و داشتن لاهر و بطن و بر اساس نصهوم روایهات حضهرت
امام خمینی نیز بر این عسیده بوده که آیات نورانی بخش قرآن دارای بطون مخت ا بوده کهه حتهی
می توان اینگونه گفت که این لاهر برای خود هفت بطن بصورت ا مال و تا هفتاد بطن بصهورت
کلرت در آنها دیده شده است که هرکس به واسطه ی استعداد و ودی خود از این مراتب اسهتفاده
وح

می برد.

امام خمینی نیز در مورد تنهزل یهافتن و تطهابق قهرآن در مرتبهه نهزول و صهعود مهی فرماینهد:
مراتب تنزیل ،هفت مهرتبه اسهت؛ ههمچنانکهه مراتهب تيویهل هفهتمرتبهه اسهت و ایهن مراتهب
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ههفت گانه تهيویل ههمان بهطون قهرآنی تها هفت مرتبه بهطور ا مال و هفتاد مرتبه بهطور تفصیل،
ب که هفتاد هزار مرتبه است .و به اعتباری هرگز پایانی ندارد ... .آگاه به تيویل کسهی اسهت کهه از
مراتب مزکور حهظی برده باشد .پس برای او بهمسدار تحسسش به مراتب نصهیبی از تيویهل خواههد
بود؛ تاآنجاکه به غایت کمال انسانی و نهایت مراتب کما ی برسد ،درنتیجه او آگاه به همهۀ مراتهب
تيویل خواهد بود( .خمینی ،بیتا ،م )11
حال که قرآن عالوه بر لاهر خود دارای بطن و حتی بطونی است ،روشی را که عرفای اسالمی
برای بیان این بطون کریمههای قرآن دارند ،روشی مجزا از تفسیر است ،که همان تاویل میباشد.
تاویل و تفسیر
در گزشته تفسیر و تاویل دو فظ متراد

بود زا طبری در تفسیر خود « امع ا بیهان» آن دو را بهه

یک معنا گرفت و زا در تفسیر آیه میگوید« :القن ا ااال م اای م » و ی در نظر متاخرین بین تفسهیر
و تاویل تفاوت ایجاد شده است و تيویل را مغایر و اخص از تفسیر بیان میکنند.
مرحوم معرفت در بیان معنای تفسیر و تيویل میفرمایند:
تفسیر :رفع ابهام از فظ نارسا و دشوار و تيویل یعنهی :دفهع شهک و شهبهه از اقهوال و افعهال
متشابه.
بنابراین تاویل در موردی بکار می رود که لاهر فظ یها عمهل ،شهبه انگیهز باشهد ،بطهوری کهه
مو ب پوشیدگی حسیست معنای کالم و غرض اص ی گوینده شده باشد .مرحهوم معرفهت یکهی از
معانی چهار گانه تاویل را که ع ماء از آن تعبیر به «الةرب اطةمنلااللزظالخبصنصااملمنو » بیان میکنند کهه
از این معنا گاهی به بطن یا معنای ثانوی اذعان میکنند( .محمدهادی معرفت ،8841 ،ج ،8م )48
ا بته صدر ا متا هین شیرازی ،تاویل را تکمیل و تمیم لاهر ا فاظ قرآن دانسته و در حسیسهت تاویهل
را از لاهر به ب ا بام رسیدن و گزر از سطح به سّر می داند ،ایشان در مورد تاویهل مهیفرمایهد:
«إناال یا ص اا احیص اللةم ءاالآالخنیا االةآ ءااحملققنیانرابلآاواالقآننا ااغناو اليسامم ا ا قضاظم فآاال زریم ا
ط افناإکم ا ات مي ال ا ا صن االاالب ط اذراظ فآ ا اذبنواذراذانای االاا طا ا المآ  ،آنچه از اسهرار قهرآن
برای راسخان در ع م و عرفای محسق حاصل شد یا میشود هرگز با تفسیر لاهری متناق

نیست
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ب که تکمیل و تتمیم اوست .و در حسیست تيویل از لاهر به ب بام آن رسهیدن و گهزر کهردن از
سطح و عنوان به باطن و سرّ آن است( ».صدرا متا هین ،8838 ،م.)14
آنچه که حکیم متي ه شیراز در این بیان به آن اشاره فرموده ،این است که تفسیر باطنی ه معنوی
مکمل و متمم تفسیر لاهری است و هرگز در تضاد با آن نیست .از اینرو تفسهیر لهاهری حجهت
بوده و در سطح خود مفید و کارگشاست و کن تيکید میکنند نباید در حد تفسیر لاهری متوقها
گشت ،زیرا رسیدن به عمق کالم ا هی غایت قصوای فهم شریعت است.
با ر وع به آثار حضرت امام نیز این حسیست روشن میشود ،که باید به دنبال بطهن آیهات بهود
زیرا حضرت امام در مورد تفسیرهایی که تا کنون نوشته شده است میفرمایند کهه انگهار تفسهیری
نوشته نشده است .زیرا ایشان نظر

بر این است که مفسر بایهد ههد

از نهزول آیهات را بهه مها

بفهماند نه اینکه ع ت نزول آیات را بیان کند و این همان بیان بطن و درون آیات میباشد.
حضرت امام در این مورد میفرمایند:
به عسیده نویسنده تا کنون تفسیر براى کتام خدا نوشته نشده .به طور ک ّى معنى «تفسیر» کتام
آن است که شرح مساصد آن کتام را بنماید ،و نظر مهم به آن ،بیان منظور صاحب کتام باشد .این
کتام شریا ،که به شهادت خداى تعا ى کتام هدایت و تع یم است و نور طریق س وك انسهانیّت
است ،باید مفسّر در هر قصه از قصص آن ،ب که هر آیه از آیات آن ،هت اهتداء به عها م غیهب و
حیث راهنمایى به طر سعادت و س وك طریق معرفت و انسانیّت را به متع ّم بفهماند .مفسّر وقتى
«مسصد» از نزول را بما فهماند مفسر است ،نه «سبب» نزول به آن طور کهه در تفاسهیر وارد اسهت.
(خمینی8811 ،ا ا ،م)844
از م ه نکات اساسی در مورد عبور از متن به بطن این است ،که پهرداختن بهه تاویهل و بطهن
آیات به معنای نادیده گرفتن لاهر آیات نبوده و باید به لاهر آیات نیز تو ه داشت.
صدر ا متا هین در این مورد میفرماید:
آنچه از اسرار و رموز قرآن که برای راسخان در ع م و عارفان محسق حاصل میشود ،تناقضهی
بها لهاهر آن ندارد؛ به که مکمل و متمم لاهر قرآن بوده و رسیدن به ب و باطن آن از راه لاهر و
عبور از سیا او یۀ کالم وحی امکانپزیر است( .صدرا متا هین ، 8838،م)14
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همچنین امام خمینی در آثار خود درمور نادیده نگرفتن لاهر قرآن میفرمایند:
عار

کامل کسى است که مراتب را حفظ کند و حق هر صاحب حسى را ادا کند و داراى ههر

دو چشم و هر دو مسام و هر دو نشئه باشد و لاهر و باطن کتام را بخوانهد و در لهاهر و معنها و
تفسیر و تيوی ش تدّبر کند ،زیرا لاهر بدون باطن و صورت بدون معنا ماننهد سهد بهدون روح و
دنیاى بدون آخرت است .باطن فسط از طریق لاهر قابل حصول است( .همان8811 ،م ،م )31
معنای تاویل و راه پي بردن به بطن آیات

حضرت امام در معنای تاویل میفرمایند:
تيویل کتام ا هى که عبارت از برگرداندن صورت به معنى و قشر به ُبّ است ،به طهور کمهال
میسَّر نشود ،مگر براى آنان که خود آنها منحر

و معوج نباشند ،و ز نور حق -تعها ى شهينه -در

ق ب آنها چیزى نباشد ،و به مسام مشیّت مط سه و فناى مط ق که مسام تيویل است ،رسیده باشهند .و
آن نیست مگر [براى] رسول مکرَّم و خ فاى مسدَّس او -ع یهم ا صالۀ و ا سالم -که آنهها راسهخان
ااَّللا َ االاآ ِالخن َن ِاااالْةِْل ِا»( .همان8811 ،ج ،م )888
در ع م و معرفتند « َ « »8ان ا َم ْةلَ اا ََتْ ِ لَ اإِال ا
این عار بزرگوار تاویل و عبور از لاهر به بطن ایات کتام ا هی را برگرداندن از قشر و لاهر
قرآن به بّ و بطن قرآن بیان نموده و با استناد به آیه ( 2سوره آل عمران) تاویل آیهات را مخهتص
به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت (ع یهم ا سالم) دانسته و همچنین هرکسهی کهه منحهر

و

معوج نباشد .ایشان برای این مدعا که غیر معصومین نیز به تاویل دست مییابند میفرمایند:
ق ب سا ک براى تجرید از پوسته تعینات و برخاستن از گورستان هیئهتههاى تاریهک گشهوده
مىشود و گرد و غبار عا م طبیعت را از خود به دور مىافکند و از دنیا به آخرت ر وع مهىکنهد و
از تاریکى تعین به نورانیت ارسال مىرسد و از درکات نسص به در ات کمال راه پیدا مهىکنهد .از
این درخت مبارك و چشمه زالل ،درهاى تيویل براى دلهاى سا کان گشوده مهىشهود و در شههر
دانشمندان راسخ وارد مىشوند و از طریق حس به منازل کتام ا هى سفر مىکنند ،زیرا براى قهرآن
منازل و مراحل و لواهر و باطنهایى است که پایینترین مرح هه آن در پوسهته ا فهاظ و گورههاى
تعینات قرار دارد؛ چنانچه در حهدیث آمهده اسهت« :إناللقمآنناظهمآاا طنام ا م اا ننلةم » «همانها قهرآن

لاهرى و باطنى و حدى و مط عى دارد»( .همان8811 ،م ،م)11،18

رابطه لفظ و معني در حکمت متعالیه و مقایسه آن با نظرات امام خمیني (ره) 95 ............................................................

با این نکات بیان شده از حضرت امام خمینی در مورد تاویل مهی تهوان ایهن نتهای را بدسهت
آورد:
 اوال ایشان تاویل در آیات را مختص به محکم و متشابه ندانسته و کل قرآن را داری لهر وبطن میدانند.
 -ثانیا غیر از معصومین کسانی که منحر

و معوج نباشند نیز میتوانند به تاویل دست یابنهد.

اما نیل به بطون آیات ،که تيویل عهدهدار آن است ،در گرو طههارت و تسواسهت و نصهیب
هرکس از الیههای بهاطنی قهرآن بهاندازۀ طهارت و تسوای اوست.
ایشان در این مورد میفرمایند:
کتام تدوینى ا هى به یک اعتبار هفت بطن و به اعتبار دیگر هفتاد بطهن دارد کهه هز خهدا و
راسخان در ع م کسى آنها را نمىداند ،و ز آنان که از آ هودگىههاى معنهوى و اخهال پسهت و
زشت پاك شده و به فضی تهاى ع مى و عم ى آراسته شدهاند کسى آنهها را در نمهىیابهد و ههر
کس پاکى و بىآالیشىا

بیشتر باشد تج ى قرآن بر او بیشتر و بهره او از حسایق قهرآن فهراوانتهر

است[ .همان8811،م ،م ]34
پس حضرت امام در رو

تفسیری و تر مهی متون دینی باالخص کریمههای قرآن ،قائهل بهه

تاویل در آیات بودند که اگر این تاویل در آیات صورت نگیرد و به همان لاهر قرآن کفایت کنهیم
مو ب هالکت و گمراهی خواهد شد .گمان مبر که کتهام آسهمانى و قهرآن فهرو فرسهتاده ربهانى
همین پوسته و صورت است ،زیرا توقا در صورت و ماندن در حد عا م لاهر و نرفتن به مغهز و
باطن مرگ و هالکت و ریشه تمامى ها تها و پایه تمامى انکار نبوتها و والیتهاست( .همهان،
م)34
بدین ترتیب می توان گفت نگر

حضرت امام با و ود دالی ی که بیهان شهد اوال قهرآن دارای

بطن و تيویل میباشد و ثانیا ما نباید به لاهر این آیات اکتفا کنیم .و ایشان بر ضهرورت و هوم و
زوم تاویل قرآن برای نیل به معانی باطنی آیات تاکید دارند .اما روشی را که ایشان در تر مه متون
دینی در پیش می گیرند ،همچون قدماء ملل صهدرا متا هین و فهی
وضع ا فاظ برای ارواح معانی» است.

کاشهانی و دیگهران «قاعهدهی

 ............................................... 96فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،26تابستان 9315

قاعده وضع الفاظ برای ارواح معاني

بستر پیدایش قاعده «وضع ا فاظ برای ارواح معهانی» عرفهان اسهالمی اسهت ،کهه بعهدها از طریهق
عارفانی که به تفسیر روی آورده اند ،به حوزه این ع م راه یافته است .قائ ین به ایهن قاعهده بهر آن
بوده اند ،تا ا فاظ و مالت قرآنی را که در معانی محسوس و مادی بکار رفته است ،به معنایی اعم
از معانی محسوس و مادی توسعه دهند .این قاعهده بهرای حضهرت امهام خمینهی آنچنهان مههم و
کاربردی است که ایشان تدبر در این مط ب را از مصادیق این قول معصوم که یهک سهاعت تفکهر
بهتر از شصت سال عبادت است ،می دانند .ایشان میفرمایند:
آیا از اشارات او یاء و ک مات اهل معرفت رضی اهلل عنهم این معنها را بهه دسهت آورده ای کهه
ا فاظ برای روح معانی و حسیست آنها وضع شده است؟ و آیا در این باره اندیشهیده ای؟ بهه هانم
سوگند که تدبر در این مط ب از مصادیق قول معصوم است که می فرماید :ساعتی تفکهر کهردن از
شصت سال عبادت کردن بهتر است؛ زیرا این مط ب ،ک ید ک یدهای معرفت و اصل اصول رازهای
قرآنی است( .امام خمینی ،8813 ،م )84
قاعده وضع ا فاظ برای ارواح معانی در پی آن است کهه ثابهت کنهد ،موضهوع هه ا فهاظ شهی
خار ی مسید به خصوصیات خام نیست .برای ملال معنایی که فظ ق م برای آن وضع شده است
شی خار ی چوبی یا چیزی که وهر در میان آن باشد ،نمیباشد .ب کهه فهظ ق هم بهرای معنهایی
وسیع تر از این شی چوبی یا چیزی که وهری در میان آن باشد وضع شده اسهت .واگهر بهه ایهن
اشیاء نیز ق م گفته میشود این اطال برای این است که این اشیاء خار ی نیز بهرای نوشهتن بکهار
رفته است.
از خصوصیاتی که می توان در این قاعده «وضع ا فاظ برای ارواح معانی» در نظهر گرفهت ایهن
است که:
 .8در صورتی می توان معانی محسوس را به معانی غیر محسوس توسعه داد و از فههم عرفهی
فراتر رفت که بتوان معانی طو ی برای ا فاظ فرض کرد.
 .2الزمه دیگر پزیر
معنای فظ است.

این قاعده خارج کردن ویژگی های مصادیق محسوسِ ا فاظ ،از حهد و
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در مورد خصوصیت اول که باید معانی طو ی برای ا فاظ فرض کرد می توان گفت که به بهاور
عارفان واژههای اینسویی قرآن و احادیث ،بیآنکهه بهه مجهازگویی بینجامهد ،در مراتهب و بطهون
باالتر بهصورت استعمال حسیسی به کار میرونهد؛ بهه بیهان دیگهر ،روح و حسیسهت معنها ،در همهۀ
مهراتب و بهنحو حسیسی حاضر است؛ ازاینرو ،بدون تو یه لاهر کالم یا حمل بهرخهال

معنهای

لاهری ،روند تيویل در آن ریان مییابد .اهل معرفت بهه گزشهتن از لهاهر کهالم و رسهیدن بهه
الیههای طو ی معنایی آن «تيویل طو ی»

میگویند.

تاویل طولي

تيویل طو ی پایه و اساس انواع دیگر تيویل متنی است .اینگونه تيویل گزر از لاهر و رسهیدن بهه
الیههای باطنی کالم است؛ الیههای باطنیای که در طهول هم بوده ،با لاهر کالم تهافت و تناقضهی
ندارند .ا بته این نوع بیان کردن و تاویل طو ی «قاعده وضع ا فاظ برای ارواح معانی» در روایهات و
احادیث ما به آن اشاره شده است:
ذریح محاربىّ گوید :به امام صاد (ع یه ا سّالم) عرض کردم :خداوند در کتابش مرا بهه کهارى
ميمور ساخته ،دوست دارم آن را بدانم ،فرمود :آن چیست؟

گفتم :قول خداوند اثَالْيَم ْقضنااتَم َزثَمه ْاا َ الْين ناای َوف ْاا آنن :اناظنواا االْيَم ْقضمنااتَم َزمثَمه ْا (پهاك نمهودن خهود

به) دیدار امام است ،و منظور از َ الْين ناای َوف ْا مناسک ح ّ مىباشد.

عبد ا َّه بن سنان گوید :خدمت امام صاد ع یه ا سّالم رسیدم ،و عرضه داشتم:

خداوند مرا فدایت گرداند! فرمایش خداى عزّ و لّ ثاالْيَم ْقضمنااتَم َزمثَمه ْ ا َ الْين مناایم َوف ْا (یعنى چه)؟
فرمود:
کوتاه کردن موى اطرا

ب باال ،و گرفتن ناخن و آنچه مانند آن است.

گوید :گفتم :فدایت گردم ذریح محاربىّ از تو برایم نسل کرد:

که فرمودهاى :ثاالْيَم ْقضنااتَم َزثَمه ْاا م اواانم لاالم ا ا َ الْين مناایم ا َوف ْا این مناسک مىباشد! فرمود :ذریهح،
راست گفته و تو هم درست گفتى .قطعا براى قرآن ،هم لاهرى است و هم بهاطنى ،و کیسهت کهه
بتواند مانند ذریح برداشت دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم بفهمد( .ابن بابویه،
 ،8822ج ،4م)441
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پرواضح است استعمال واژۀ «تهفث» در مهعنای پ یدی معنوی ،در مسایسه معنای چرك لاهری،
پوشیده تر و رسیدن به آن محتاج هد و تال

مضاعا است .ا بته باید تو ه داشهت کهه پ یهدی

معنوی مرح ۀ باالتر و بطونیتر چرك لاهری است و در طول آن قرار دارد .ازاینرو ،بهه این نهوع
تهيویل ،تيویل طو ی میگوییم( .یزادنپناه ،8844 ،شماره ،1م )81
حضرت امام در اینکه معانی ا فاظ را معانی طو ی باید در نظر گرفت میفرمایند:

نةاااللزظافناال با ض االلزظاإب ائ ا النا لااملةاا اذناوض -اطأم اقریمميه -املاتأمراكأيم ا االلزمظا م ا
ذاه م ا االی ق م اإليه م اإد م افممناطة م االی ق م انممرااللزممظاإىلااملةمما ا لی ق م اطممن ا ا ممًزاناای ق م اال م فر-اااطةممضا
املناو -انرااللزظااملنضنعاللمةااال طةآطاإىلانصم ق ا انمرانصم ملااملةمااإىلالنا نهم ا افأم ا-اطنالمن اایمسا
ال فرا اتثآ ا و اذلىانة ذآاالازس-اای ق اطن ا؛األنا للزظا ا ق اإىلااملةاااملنضمنعالم اثانمرااملةماااملنضمنعا
لم -اطلحم اتثممآ اایمساالم فراطم -اإىلااملصم مل ا انمرااملصم ملاإىلالنا نهم ( .مرتضههوی نگههرودی، 8813 ،
ج ،8م)884
ایشان در این بیان معنای فظ را وضع فظ به ازای آن معنا دانسته و انتسال ذهن از فظ بهه ایهن
معنا را طو ی دانسته و انتسال طو ی بیان می کنند .همچنین ایشان برای بیان معهانی طهو ی و منجهر
نشدن به مجاز ملال نور را بیان میکنند.
ا فاظ در مسابل همان هات معانى -بىتسیید به قید -واقع شده؛ بنا بر این هیچ هت استبعادى
در کار نیست؛ و هر چه معنى از غرایب و ا انب خا ى باشد ،به حسیست نزدیکتر است و از شهائبه
مجازیّت بعیدتر مىباشد .مل ا ک مه «نور» که موضوع است از براى آن ههت لاهریّهت با هزّات و
مظهریّت غیر ،گرچه اطالقش به این انوار عَرَضیّه دنیاویّه خا ى از حسیسهت نیسهت -زیهرا کهه در
اطال  ،به آنها هت محدودیّت و اختالط به ل مت منظور نیست و همان لهور ذاتى و مظهریّهت
در نظر است -و ى اطال آن بر انوار م کوتیّه ،که لهورشان کام تر و به افق ذاتیّت نزدیکتر است و
مظهریّتشان بیشتر است -کمّیّتا و کیفیّتا -و اختالطشان به ل مت و نسص کمتر اسهت ،بهه حسیسهت
نزدیکتر است؛ و اطالقش بر انوار بروتیّه به همین بیان نزدیکتر به حسیست اسهت؛ و اطالقهش بهر
ذات مسدس حق -لّ و عال -که نور االنوار و خا ص از همه هاتِ ل مت است و صر
نور صر

مىباشد ،حسیست مح

نهور و

و خا ص است .ب که توان گفت که اگر «نور» وضع شده باشهد
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براى «ظ فآاط اتم ا انظهمآال م » اطال آن بر غیر حق تعا ى در نظر عسول زئیّه حسیست است؛ و امّها
نزد عسول مؤیّده و اصحام معرفت مَجاز است ،و فسط اطالقش بر حهق تعها ى حسیسهت اسهت؛ و
همین طور میع ا فالى که براى معانى کما یّه ،یعنى امهورى کهه از سهنخ و هود و کمهال اسهت،
موضوع است( .خمینی8811 ،د ،م)42
همچنین در ای دیگر ایشان باز تکرار می کنند که مسصود از وضع ا فهاظ بهرای ارواح معهانی
معنای طو ی آنها است.
ما قائ یم که ا فاظ براى معانى عامه وضع شده است ،مل ا ع م انکشا

اشیاء نزد عها م اسهت و

همچنین نور آن است که لاهر بنفسه باشد .چون این اشعه آفتام لاهر بنفسهه اسهت ،بهه آن نهور
مىگوییم .حال اگر فرض کنیم چیزى خود به خود لاهر و نمایان باشد او حسیسۀ نور خواهد بود و
نور حسیسى اوست؛ زیرا نور شمس هم به او لاهر بوده و آفتام هم شعاعى از اشعه او مهىباشهد و
آفتام به هت تع ی یه لاهر است ،ب که کل اشیاء از نور او هویداسهت و اال تحهت ل مهت عهدم
مختفى و محتجب و مستور بودند .شعاع و ودى که از ذات حضرت حق تابش نموده این اشیاء را
از پس پرده مظ م عدم به نور و ود لاهر نموده است و مَلَل آن -از بام تشبیه کامهل بهه نهاقص-
ملل آفتام است که شعاع آن تابیده و صفحه عا م را بها عرض نهورانى نمهوده اسهت و از نهور آن
مو ودات لاهر گشتهاند.
ا بته چیزى که مانند آفتام به شعاع خود لاهرکننده اشیاء است معناى لهور بر او بیشتر صاد
است با اینکه خود آفتام و ودا و نورا و شعاعا یک شعاعى از نور حسیسى است که بر او تابیهده و
آفتام به واسطه او لاهر گشته است ،مانند انسان بما انّه انسان که بها قطهع نظهر از و هود ،تحهت
ل مت عدم مختفى بوده و به نور و ود لاهر گردیده است .و آفتام بها اشهراقش ذرهاى از شهعاع
و ود لاهر است و آفتام بو وده لاهر است نه بماهیته( .اردبی ی ،8811 ،ج ،4ما)881
با ا ین توضیحی که در مورد معانی طو ی ا فاظ در نظر گرفته شده اسهت ایهن سهوال در اینجها
ایجاد میشود و آن اینکه:
اگر بگوییم که در این قاعده معانی طو ی مسصود ما می باشد و یک فهظ بهرای خهود بطهن یها
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بطون مخت فی دارد ،کاری که واضع باید آنجام دهد این است که باید در ذهن خود تمهام معهانی و
مصادیسی که فظ در مسابل آن را نیز در نظر بگیرد در حا ی که این محال است؟
باید در پاسخ به این سوال گفت که اگرچه واضع ،به واسطه آنکه قصد

بیان عنوان یهک امهر

حسی بوده و هرچند در اینجا حتی تصور معانی دیگر را نکرده باشهد .و هیکن موضهوع ههای کهه
واضع قصد کرده است سعه داشته و چیزهایی که خود واضع قصد آن را نکرده را نیهز شهامل مهی
گردد و این نیازی به تصور کردن همه معانی نبوده و نیست.
امام خمینی در پاسخ به این سوال اینطور تصریح می فرمایند:
این معنى که ا فاظ براى عناوین عامه وضع شدهاند ،نزد محسسهین بهىشهبهه ثابهت اسهت ،مل ها
واضع که حسیست نور را دیده و و فرضا به گمان واضع ،نور فسط همان چیهزى بهوده کهه او آن را
دیده بود ،یکن «موضوع ه» ى که واضع براى نور در نظر گرفته ،سعه دارد و چیزهایى کهه فرضها
عسل خود واضع هم به آن نرسیده بود ،مصدا آن حسیست مىباشد .مهلال واضهع بهراى فهظ نهور
معنایى در نظر گرفته و فظ نور را در مسابل آن معنى وضع نمهوده اسهت و دیگهر خصوصهیات ،از
موضوع ه خارج مىباشد .مل ا او «ظ فآاطازری ا انظهمآال م » را در نظر گرفته و فظ نهور را بهراى آن
وضع نموده است؛ گرچه او فسط نور شمس را دیده کن محدودیت نهور و شهمس بهودن آن را و
اینکه آن نور ممکن باشد و وا ب نباشد و مانند اینها را مد نظر قرار نداده است و زا اگر حسیستهى
مانند وا ب ا و ود ،لاهر بنفسه و مظهر غیره باشد آن هم نور است؛ گرچه عسل واضع بهه اینکهه
وا ب ا و ود نور است ،نرسیده باشد و مها را ههم از روى نهادانى تکفیهر کنهد .او در ایهن دیگهر
اختیارى ندارد و نظر

مانند نظر دیگران است( .همان ،8811 ،ج ،4م )813

با این توصیفاتی که حضرت امام خمینی در باال بدان تصریح میفرمایند در مورد اینکهه نیهازی
نیست که مصادیق ا فاظ نزد واضع مع وم و مد نظر او بوده باشد تصریح میفرمایند.
ایشان در ای دیگر بصراحت این نکته را اذعان میکنند کهه نیهازی بهه در نظهر گهرفتن تمهام
معانی نبوده و نیست.
مخفى نماند که ما نمىگوییم :مصادیق ا فاظ پیش واضع مع وم و مد نظر او بوده اسهت -ماننهد
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و ود حق که لاهر بنفسه است ،منتها از هت نسصى که ما داریهم چشهم خیهره شهده او را درك
نمىکنیم ،و مظهر غیره است چون مخ وقات را از کتم عدم به و ود آورده و مظهر آنهاست ،بنا بر
ااأل َْو ِا» تها گفتهه شهود یَعبهرَم بهن
اَّللایمنواال اریمم ا ِ ا َ ْ
این ذات احدیت نور است چنانکهه فرمهود « :ا
8
قَحطان  ،از این حرفها سر در نمىآورده است.
ب که مىگوییم :ا فاظ براى مفاهیم عامه وضع شدهاند؛ گرچه مصدا آنها در زمان واضع نبهوده
یا واضع آن را به مصداقیت قبول نداشته است و و و بگوییم واضع فظ و ود براى هسهتى ،یهک
نفر دهرى که اص ا قائل به و ود مبدأ نبوده است بوده .و کن به نظر ما که اهل توحید هسهتیم ،او
مشمول این فظ بوده و از مصادیقِ موضوع ه آن است ،ب که آنچه اتمّ و اکمهل اسهت فهظ بهر او
کمال انطبا را به طور او ویت داراست( .همان ،8811 ،ج ،8م)882
در این قسمت دو نکته را باید تو ه نماییم:
الف :ظهور گیری از لفظ

از م ه نکات مهم و اساسی تيویل متنی که باید به آن اشاره شود در متون دینهی ایهن اسهت کهه،
مسئ ۀ رعایت اصل لهورگیری همراه با پاالیش زبان است.
منظور از رعایت اصل لهورگیری این است که مهعانی بهاطنی نهیز هماننهد معنهای لهاهری از
فظ فهمیده شوند و فظ به حسب قهواعد زبانی ،تحمهل آن معنها را داشهته باشهد .درواقهع ،و هه
تفاوت تيویل عرفانی و تيویالت باطنیه همین مسئ ۀ ابساء لواهر است ا بته اینطور نیست که در این
حسایق ا هیه صد غوی یا حسایق غوی الزم آید ب که صحت اطال و حسیست عس یه میزان در این
مباحث است.
 .8یعرم بن قحطان ،یکى از م وك عرم در زمان اه یت بوده که او را به شجاعت و حکمت ستودهاند .وى زبان عربى
را از غات دیگر که داخل آن گشته بود پیراست و براى آن قواعدى وضع نمود تا از اصا ت و اس وم خویش خارج
نگردد .عدهاى او را واضع غت عرم ،و بعضى او ین شاعر و بانى اوزان شعرى دانستهاند .اعرام منشعب از نسل او
کالم عربى را فصیح و خا ى از هر گونه حن و خطا تک م مىنمودهاند.
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ملا ی که حضرت امام برای این مبحث بیان می کنند بحث تسبیح مو ودات را بیان می کنند که
تک م و تسیبح آنها به گفته عدهای که قصد تنزیه از ذات باری تعها ی را دارنهد تسهبیح مو هودات
دیگر را نوعی مجاز بحسام می آورند .درحا ی که تک م آنها نیز خود نوعی حسیست است.
امام در توضیح این که در تاویالت باطنیه همچنان لاهر لواهر حفظ میشود ،میفرمایند:
بدان که ع ماء ادم و لاهر گفتهاند که «حمد» ثناى به سان است به میل اختیهارى .و چهون
آنها غافل از میع ا سنه هستند ز این سان حمى ،از این هت تسهبیح و تحمیهد حهق تعها ى،
ب که مط ق کالم ذات مسدس ،را حمل به یک نوع از مجاز مىکنند ،و نیز کالم و تسهبیح و تحمیهد
مو ودات را حمل بهه مجهاز کننهد .پهس ،در حهق تعها ى تک ّهم را عبهارت از ایجهاد کهالم ،و در
مو ودات دیگر تسبیح و تحمید را ذاتى تکوینى دانند.
اینها در حسیست نطق را منحصر به نوع خود داننهد و ذات مسهدّس حهقّ هلّ و عهال و دیگهر
مو ودات را غیر ناطق ب که -نعوذ با ّه -اخرس گمان کننهد .و ایهن را تنزیهه ذات مسهدس گمهان
نمودند ،با آن که این ،تحدید ب که تعطیل است و حق منهزه از ایهن تنزیهه اسهت ،چنانچهه غا هب
تنزیهات عامّه تحدید و تشبیه است.
ما پیش از این ذکر نمودیم کیفیّت وضع شدن ا فاظ را از بهراى معهانى عامّهه مط سهه .و اکنهون
گوییم :ما این قدر در بند آن نیستیم که در این حسایق ا هیه صد غوى یا حسیست غویّه الزم آیهد،
ب که صحّت اطال و حسیست عس یّه میزان در این مباحث است ،گر چه حسیست غویّه نیز به حسب
بیان سابق ثابت شد.
پس گوییم که از براى سان و تک ّم و کالم و کتابت و کتام و حمد و مدح مراتبهى اسهت بهه
حسب نشئات و ودیّه که هر یک با نشئهاى از نشئات و مرتبهاى از مراتب و ود مناسب است ،و
چون حمد در هر مورد بر می ى و مدح بر مال و کما ى است ،پس ،چون حقّ هلّ و عهال بهه
حسب ع م ذاتى خود در حضرت غیب هویّت مال میل خود را مشاهده فرموده به اتمّ مراتهب
ع م و شهود ،مبته بوده به ذات میل خود به اشدّ مراتب ابتهاج ،پس ،تج ّى فرمهوده بهه تج ّهى
از ى به اع ى مراتب تج ّیات در حضرت ذات براى ذات .و این تج ّى و الهار ما فی مکنون غیبهى
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و مسارعه ذاتیّه« ،کالم ذاتى» است که به سان ذات در حضرت غیب واقهع اسهت .و مشهاهده ایهن
تج ّى کالمى ،سمع ذات است( .خمینی8811 ،ا ا ،م )411
بر همین اساس است که از خصوصیات این قاعده وضع ا فاظ برای ارواح معانی این است کهه
الزمه پزیر

این قاعده خارج کردن ویژگیهای مصادیق محسوسِ ا فهاظ ،از حهد و معنهای فهظ

است.
پس راه وصول به ارواح معانی تجرید فظ از ویژگی های مصداقی و مادی و باال بردن مفهموم
در حد معانی متعا ی غیر محسوس است.
ب :تأویل عرضي

با این توصیفاتی که در مرح ه اول در مورد طو ی بودن معانی بیان شد ،دانستیم کهه تيویهل طهو ی
گهزر از لهاهر و رسهیدن به الیههای تودرتو و طو ی کالم است .در تيویل طو ی فهظ یهک معنها
دارد ،و ی متناسب با مراتب فهم بهنحو طو ی در هر سهطحی بهاال مهیرود ،بههگونههایکهه معهانی
بطون گوناگون با معنای سطح اول و لاهر کهالم تهافهت و تناقضهی نداشهته ،در طههول آن قههرار
مهیگیرند؛ اما در تيویل عرضی ،یک فظ یا عبارت در یک سطح از مراتهب فههم ،معهانی متعهددی
دارد ،بهطوریکه همۀ آن معانی مراد مهتک م نیهز هسهت .ا بتهه ممکهن اسهت هریهک از آن معهانیِ
همعرض ،مراتب طو ی نیز داشته

بهاشند.

تا اینجا می توان این را نتیجه گرفت که «قاعده وضع ا فاظ بهرای ارواح معهانی» ،ا فهاظ بهرای
حسیست اشیای خار ی البشرط از تعینات و تشخصات وضع شده است.
موارد مصداقي قاعده وضع الفاظ برای ارواح معاني

الف :از م ه موارد استفاده حضرت امام از این قاعده «وضع ا فاظ برای ارواح معانی» را میتهوان
در آیات او یه سوره حدید دید.
ایشان در بحث تسبیح خداوند توسط مو ودات ،تسهبیحی نطسهی و شهعوری دانسهته نهه یهک
تصویر از تسبیح بصورت تکوینی و ذاتی حتی ایشان در این مورد به مرحهوم صهدرا متا هین ایهراد
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گرفته که چرا در اینجا تسبیح را در مو ودات تکوینی و ذاتی دانسته نه نطق شعوری و ایهن عمهل
ایشان را خال

نظر و مشرم عرفا دانسته و در این مورد ایشان می فرمایند:

اما آیه شریفه اوّل [لبحاَّللان اااالریمنا ا االو ا افمناالةا ماااوأمي  ].دال ت کند بر تسبیح میهع
مو ودات ،حتى نباتات و مادات .و تخصیص آن را به ذوى ا عسهول از احتجهام عسهول اربهام
عسول است .و این آیه شریفه فرضا قابل تيویل باشد ،آیات شریفه دیگر قابل این تيویل نیست ،ملل
ِ
ااألو ِ ا َ اال اةم ْممسا َ االْ َق َمممآا َ االاجممنلا َ اا ِْبم ا َ ا
قو ههه تعهها ى :بَا َملْاتَم َمآابَ ان ا
انم ْمر ِاا ْ
انم ْمر ِاااال اریمممنا ا َ َ
ااَّللا َ ْریممج الَم َ
اجآا َ اال ا ابا َ ا َتث ٌ ِان َمراالام ِا[ .ح  ]81/چنانچه تيویل «تسبیح» را به تسبیح تکوینى یها فطهرى از
الة َ
تيویالت بعیده باردهاى است که اخبار و آیات شریفه از آن ابا دارد ،بها آنکهه خهال

برههان متهین

دقیق حکمى و مشرم احالى عرفانى اسهت .و عجهب از حکهیم بهزرگ و دانشهمند کبیهر صهدر
ا متي هین ،قدّس سرّه ،است که تسبیح را در این مو ودات تسبیح نطسى نمىداننهد ،و نطهق بعه
مادات ،ملل سنگریزه را از قبیل انشاء نفس مسدس و ىّ اصوات و ا فاظ را بهر طبهق احهوال آنهها
مى داند ،و قول بع

اهل معرفت را ،که همه مو ودات را داراى حیات نطسى دانسته ،مخها ا بها

برهان و مالزم با تعطیل و دوام قسر شمردهاند،با آنکه اینکه فرمودنهد مخها ا بها اصهول خهود آن
ب بهام عرفهان اسهت ،مسهت زم مفسهدهاى
بزرگوار است .و ابدا این قهول ،کهه صهریح حهق و ه ّ
نیست(.خمینی8811 ،ه ،م)311
ایشان ع ت این نظر در تسبیح مو ودات را در سه مورد بیان میکنند:
 بحث اصا ت و ود و اشتراك معنوی و ود که در همه مو ودات مو ود است .بر خالمشائین که تباین ذاتی را در مو ودات قائل می شوند.
 از راه کشا و شهود عینی تسبیح مو ودات. بر فرض که ما بتوانیم این تسبیح مو ودات را بر بر عمل فطری و ذاتی آنها حمل کنیم امهاوقتی به آیاتی که به صراحت در مورد نطق مو هودات ملهل مورچهه بها حضهرت سه یمان
میرسیم چه باید بگوییم.
حسیست و ود عین شعور و ع م و اراده و قدرت و حیهات و سهایر شهئون حیاتیهه اسهت ،بهه
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طورى که اگر شیئى از اشیاء را ع م و حیات مط سا نباشد ،و ود نباشد .و هر کس حسیست اصها ت
و ود و اشتراك معنوى آن را با ذو عرفانى ادراك کند ،مىتواند ذوقا یا ع ما تصدیق کند حیهات
ساریه در همه مو ودات را با میع شئون حیاتیه ،از قبیل ع م و اراده و تک م و غیر آن .و اگر بهه
ریاضات معنوى داراى مسام مشاهده و عیان شد ،آن گاه غ غ ه تسبیح و تسدیس مو ودات را عیانها
مشاهده مىکند .و اکنون این سکر طبیعت ،که چشم و گو

و سایر مهدارك مها را تخهدیر کهرده،

نمى گزارد ما از حسایق و ودیه و هویات عینیه اطالعى حاصل کنیم ،و چنانچه ما بهین مها و حهق
حجبى ل مانى و نورانى فاص ه است ،ما بین ما و دیگر مو ودات ،حتى نفس خود ،حجبى فاصه ه
است که ما را از حیات و ع م و سایر شئون آنها محجوم نموده .و ى از تمهام حجابهها سهختتهر
حجام انکار از روى افکار محجوبه است که انسان را از همه چیز باز مىدارد .و بهتر وسایل براى
املال ما محجوبین تس یم و تصدیق آیات و اخبار او یاى خداسهت و بسهتن بهام تفسهیر بهه آرا و
تطبیق با عسول ضعیفه است.
فرضا ممکن شد تيویل نمودن آیات «تسبیح» را به تسبیح تکوینى بارد یا شعورى فطرى ،با آیهه
ِ
الاحی ِن َممااأ ْ الملَْيم نا َ اجامن ا َ افم ْ الا َ ْةمةآ ن چهه کنهیم؟ یها
اانریم تاَأا ْ َْ
شریفه ق لَ ْ ادَْلَ ٌاايابَ م َه االا ْام َاا ْ خلمن َ
قضیه طیر را ،که از شهر سبا براى حضرت س یمان خبهر آورد .بایهد چهه کهرد؟ و اخبهارى کهه در
ابوام متفرقه از اهل بیت عصمت و طهارت شده که به هیچ و ه قابل این تهيویالت نیسهت ،بایهد
چه کرد؟ (همان ،م )311
همچنین ایشان این مضمون تسبیح مو ودات را با همین مضامین در کتام آدام ا صالت بیهان
میفرمایند:
دار و ود اصل حیات و حسیست ع م و شعور است ،و تسبیح مو ودات تسبیح نطسى شهعورى
ارادى است ،نه تکوینى ذاتى که محجوبان گویند .و تمام آنها به حسب حظّى که از و ود دارند به
مسام بارى

ّت عظمته معرفت دارند .و چون اشتغال به طبیعت و انغمار در کلرت هیچ مو هودى

چون انسان ندارد ،از این هت از همه مو ودات محجوبتر است ،مگر آن کهه از

بهام بشهریّت

خارج شده و خر حجب کلرت و غیریّت کرده باشد که بى حجهام بهه مشهاهده مهال میهل
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پر دازد ،پس ،حمد و مدح او از تمام حمدها و مدحها امعتر است ،و او حهق را بهه تمهام شهئون
ا هیّه و تمام اسماء و صفات ستایش و عبادت کند( .خمینی 8811 ،ا ا ،م )413
در بحث تسبیح مو ودات پرسهش اساسهی ایهن اسهت کهه اگهر طبهق آیهات صهریح قهرآن و
توضیحات حکما ،همۀ مو وات ،اعمّ از صاحب یا فاقد شعور دائما در حال تسبیح حضهرت حهق
هستند ،چگونه این آموزه را می توان در مورد کافران و م حدان که اعتساد به چیزی ندارند توضهیح
و تفسیر کرد؟
برخی مفسّران در تبیین چگونگی تسبیح م حدان چنین عنوان کرده اند کهه کهافر گرچهه و هود
خدا را به زبان انکار می کند و تسبیح او را نمی گوید ،و ی صِر

و ود او و خ ست و آفرینش وی

دالّ بر و ود خداوندِ منزّه از هر عیب و نسص است (نجفی خمینی ،. 8841 ،ج )31 :81که بهرای
این رای ،به دو طریق عس ی و نس ی استدالل هایی بیان کرده اند؛ به عنهوان نمونهه ،اگهر بها رویکهرد
اصا ت و ودی مکتب مالّصدرا به قضیّه نگاه شود ،تسبیح کفّار به راحتی قابل تفسیر خواهد بهود.
پس ذرّات و ود و اعضای بدن م حد نیز به زبان قال ،مسبِّح و حامد خداوند هستند ،زا این گروه
از مفسّران برای مؤمن دو تسبیح قائل هستند «که هم به زبان قال و هم با و ود  ،خدا را تسهبیح
میکند ،و ی کافر فسط یک تسبیح دارد» (قرشی ،8822 ،ج .)444 :2
ب :یکی دیگر از مصادیق این قاعده را در نگاه حضرت امام در آیه امانت می توان دید:
ِ
ِ
االیریم نااِیام اکم َنا
احی ِم ْلاَهم ا َ ااَ ْ م َز ْق َر ِاناهم ا َ ا ََلَهم ِا
نیااَ ْن َْ
«اّن َ
االو ِ ا اا بم ِ ا َم َطَم َْ
اذَآضمما االَن یَم َاذلممااال اریمممنا ا ْ
اجهن الن[احزام ]24/بی گمان ،ما امانت (تک یا) را بر آسهمان هها و زمهین و کهوه هها عرضهه
ظلنن َ
داشتیم ،اما آن ها از برداشتن آن سر بهاز زدنهد و از آن ترسهیدند و انسهان آن را بهه دو

کشهید،

راستی که او بسیار بیداد پیشه و نادان است».
حضرت امام واژه امانت را در آیه به معنای «والیت مط سه» گرفته و لاهر آن را شریعت و دین
اسالم یا قرآن و یا نماز گرفته و همچنین دو وصا «ل وم» و « هول» را که در لهاهر اوصها

ذم

هستند دو وصا مدح بحسام آوردند.
ایشان می فرمایند:

ضماَ ااْلن یَم  ،نیز به صیغه مع ذکر شده ،زیرا که امانت به حسب باطن حسیست والیت ،و به
اذَآ ْ
اّن َ
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حسب لاهر شریعت یا دین اسالم یا قرآن یا نماز است( .همان ،م  )848همچنین حضهرت امهام
در توضیح وتبیین این امانت به والیت در کتام مصباح ا هدایه میفرمایند:
هرمو ودی به اندازه وسعت و ودیش و و قاب یتش والیت و خالفت باطنی را پزیرفته است و
این خالفت و والیت باطنی است که در تمام کرانه ها و آسمانها نفوذ دارد...
شاید آن امانتی که به آسمانها و کوهها پیشنهاد کردند و آنها از برداشتن آن خهودداری کردنهد و
انسان ل وم و هول آن را حمل کرد ،همین مسام اطال باشد ،زیرا آسمانها و زمینهها و هرآنچهه در
آنهاست همگی محدود و مسیدند ،حتی ارواح ک یه و شان مسید آن اسهت کهه از پهزیر

حسیسهت

اطالقی امتناع داشته استو امانت عبارت است از لل اهلل مط ق و مط ق ،ل هش نیهز مط هق اسهت و
هرآنچه تعین یافته باشد ،از آن لل ابا داشته و امتناع خواهد داشت و حمل آن را نخواهد کردو امها
انسان در مسام ل ومیت که عبارت است از مسام تجاوز از تمام حدودها و پای گزاشتن بر فر تمام
تعینات و رسیدن به مسام المسامی که بنابر قو ی آیه شریفه [احزام « ]88/ای یلربیان دیگهر شهما را
ایی نیست» اشاره به این مسام المسامی است و اشاره به مسام هو یت که عبارت است از مسام فنها
از فنا ،یاقت آن لل مط ق را می یابد .پس با حسیست اطالقی خود آن امانت را حمل کرد( .خمینی،
 ،8813م )11،13
نتیجه
در پایان اینطور می توان نتیجه گرفت که یکی از اصهو ی تهرین قواعهد در تر مهه متهون دینهی از
دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) «قاعدهی وضع ا فاظ برای ارواح معانی» است ،همانطوری که نظهر
خود حضرت امام ،بر اساس متن صریح نصوم دینی که قرآن را دارای بطون مخت ا ،هفت بطهن
و حتی در کلرت آن هفتاد بطن برای آن در نظر گرفته شده است ،بر این اساس ولیفهی مفسر این
است که هد

و مسصود از نزول را بما بفهماند ،نه سبب نزول آیات ا هی و این تنهها در پنهاه پهی

بردن به بطون تو در توی آیات ا هی و عبور از لاهر به باطن است ،که الزمهی آن ایهن اسهت کهه
این معانی طو ی در نظر گرفته شوند و لاهر ا فاظ نیز باید حفظ شود ،بدین معنها کهه موضهوع هه
ا فاظ شی خار ی ،مسید به خصوصیات خام نباشد ،و این انتسال بخاطر کلرت استعمال و ارتبهاط
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نزیک به مشاعر انسهانی اسهت .و مهی تهوان ایهن دیهدگاه را حتهی در حسیسهت تشهکیکی و هود
صدرا متا هین نیز مشاهده کرد آنجا که می گوید اگر واقعیات عینی نوعی اشتراك و وحدت عینهی
نداشته باشند ،ممکن نیست مصدا مفهومی واحد باشند .به همین سبب ،صد مفهومی واحهد بهر
واقعیات متعدد و متکلر دال است بر و ود نهوعی اشهتراك و وحهدت عینهی در آنهها کهه در آثهار
حضرت امام اشاراتی در این معانی طو ی بیان شده است مانند نور ،کهه در توضهیح معنهای طهو ی
نور ،این نور لاهر بنفسه است و چون نور خورشید لاهر بنفسه اسهت بهدان نهور مهی گهوییم ،در
حا ی که نور حسیسی برای چیزی است که خود بخود لاهر و نمایان باشد و می توان نور خورشهید
را شعاعی از آن نور محسوم کرد ،تا برسد به نور چراغ قوه و شمع ...و در ادمه باید اینطور اذعهان
کرد ،همچنین بنابر اعتساد حضرت امام ،نیاز نیست که واضع در هنگهام وضهع تمهامی معهانی را در
نظر و در ذهن خود داشته باشد و راه رسیدن به این بطهون نهزد راسهخان در ع هم کهه معصهومین
(ع یهم ا سالم) و همچنین غیر معصومینی که منحر

و معوج نباشند است.
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 .1روح اهلل موسوی خمینی ،تع یسات ع ى شرح «فصهوم ا حکهم» و «مصهباح األنهس» ،مؤسسهه
تنظیم و نشر آثار امام خمینى ،تهران.
 .4روح اهلل موسوی خمینی ،) 8811(،آدام ا صالۀ (آدام نماز) ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امهام
خمینى ،تهران ،چاپ شانزدهم.
 .81ا سید محمد حسن ا مرتضوی ا نگرودی8813(،
و نشر آثار امام خمینى ،تهران ،چاپ دوم.

 ،) 8141-واهر األصول ،مؤسسه تنظیم
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 .88صدر ا متي هین ،مفاتیح ا غیب ، ،) 8838( ،موسسه تحسیسات فرهنگى ،تهران ،چاپ اول.
 .84صدرا متا هین8418( ،م) ،ا حکمۀ ا متعا یۀ فى االسفار ا عس یۀ االربعۀ ،دار احیاء ا تراث ،بیروت،
چاپ سوم.
 .88عبودیت ،عبدا رسول ،)8844( ،در آمدی به نظام حکمت صهدرایی ،انتشهارات سهمت ،تههران،
چاپ ششم.
 .81غزا ی ،ابوحامد محمد ،) 8188( ،واهر ا سرآن ،چاپ سوم ،بیروت :داراحیاء ا ع وم.
 .81قرشی ،سیّد ع ی اکبر .)8822( .تفسیر أحسهن ا حهدیث .ج  88 ،4 ،2 ،3 ،1و  .84چهاپ سهوم.
تهران :بنیاد بعلت.
 .83محمدهادی،معرفت ،) 8841( ،تفسیر و مفسران ،انتشارات ذوی ا سربی ،قم ،چاپ هشتم.
 .82مسرر آیت اهلل سید عبد ا غنى اردبی ى ،) 8811(،تسریرات ف سفه امام خمینى ،مؤسسه تنظهیم و
نشر آثار امام خمینى ،تهران ،چاپ دوم.
 .81وحید بهبهانى ،محمد باقر بن محمهد اکمهل ،) 8143( ،حاشهیۀ ا هوافی ( بهبههانی) ،مؤسسهۀ
ا عالمۀ ا مجدّد ا وحید ا بهبهانی ،قم ،چاپ اول.
 .84یزدان پناه ،سید یداهلل ،) 8844( ،بررسی اصول و مبانی تيویل عرفانی از منظر روایات ،مج هه
حکمت عرفانی ،بهار و تابستان ،شماره .1

