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  تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیري حکمت متعالیه
  

  نیا  محمدرضا ارشادي
 

 
  

  13/06/1393: دریافتتاریخ 

  09/11/1393تاریخ تأیید: 
  

  : چکیده

هاي وحیانی و فرازمند قرآن کریم در دو گروه کلی آیات محکم و متشابه، نازل  آموزه

اشند، و نیاز تفسیري قرآن را به منابع مستقل و ب است. محکمات کلید فهم متشابهات می  شده

نمایند. بر خالف پندار ظاهرگرایان و اخباریان، قرآن مستغنی از هرچیز دیگر  بیرونی رفع می

در فهم مراد و مقصود است. البته این به معناي استغنا از معلم الهی؛ نبی و وصی معصوم، براي 

جزئیات و تفصیل احکام و تأویل بطون نیست.  آموزش کیفیت ارجاع متشابه به محکم و بیان

نیازمند  آنهاعالوه بر آن، آیات بسیاري، اگرچه متشابه نیستند اما براي فهم ژرفا و بطون 

به وفور و  »عترت«باشد. این مهم را آموزگاران حقیقی قرآن، یعنی  ارجاع به آیات دیگر می

قرآن را یادآوري  ه ترت در باراند، و به این روش نقش ع وضوح به خردورزان آموخته

صورت مضامین روایات در جنب  گري شوند. در این فرموده، تا مانع استقرار و اعمال اخباري

هاي قرآن، بیان روش برداشت و تفصیل همان حقایق قرآنی است. ظاهرگرایان و  آموزه

جا  رده و تا آنجویی ک هاي متنوع، عیب ، با بهانه»تفسیر قرآن به قرآن«اخباریان، از روش 

البیت در برابر وحی  اند که آن را به کلی باطل و مباین با قطعیات روش اهل پیش رفته

اي کلیدي را در بین  ، آیه»تفسیر قرآن به قرآن«اند! با روش موردپژوهانه درباره  پنداشته

 اوانشفردهیم، تا تفوق این سبک تفسیر و کاربرد  اي از آیات متناظر، محور قرار می زنجیره

در مکتب تفسیري حکمت متعالیه براي فهم متن وحی، آشکار گشته و با فهم صحیح مقصود 

  شبهات معارضان پیشاپیش دفع گردد.

  

آموزه قرآن،  یبسندگ ان،یاخبار ه،یروش قرآن به قرآن، حکمت متعال رقرآن،یتفس: ها کلیدواژه

  .قتیو رق قتیحق

                                                 
  دانشگاه حکیم سبزواري. گروه فلسفه و کالم اسالمی استادیارmrershad@chmail.ir  
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  مقدمه

د آیه به آیه یا آیات، تفسیر قرآن به قرآن یا ارجاع مفا

السالم)  بیت عصمت (علیهم روشی نمایان در روایات اهل

است. و تأکیدات مکرر آنان بر دعوت به کاربست این 

روش در فهم متن مقدس قرآن، و استنطاق از آن و 

شاهد بودن برخی آیات بر برخی دیگر و تصدیق برخی 

 :ق1411؛ حویزي،133 ،18البالغه، خ توسط برخی (نهج

) دلیلی قاطع است که 90/127: 1403؛ مجلسی، 1/24

وصول به مقاصد ژرف، تنها از این طریق ممکن است. از 

این منظر موقف عترت در برابر قرآن کریم، آن است که 

  آن پاکان، آموزگارانِ حقیقی روش فهم قرآن و تفصیل

کلیات کتاب الهی هستند. آنان خود، به وفور آیات   دهنده

ازمند تفسیر را به آیات کلیدي ارجاع داده، و متشابه و نی

اند. در حقیقت آموزش  این روش را به دیگران آموخته

، تعبیر دیگري از همان نقشی »تفسیر قرآن به قرآن«

در برابر قرآن  »ثقلین«است که عترت به عنوان یکی از 

دارد. بدیهی است تأکید بسیار زیاد ائمه معصوم، براي 

و تحکیم این روش که باید روایات را  استقرار این میزان،

با قرآن سنجید نه قرآن را با روایات، خود دلیل است که 

در همه مراحل ژرفایابی باید نور قرآن رهنما و دلیل 

باشد، و قرآن را باید با قرآن فهمید نه با روایات، تا چه 

 زدگی. در این گري و حدیث رسد به اعمال اخباري

هاي قرآن، بیان  ر جنب آموزهصورت مضامین روایات د

  روش برداشت و تفصیل همان حقایق قرآنی است.

ت عجیبی با ایـن سـبک   ، ضدیبرخی از نواخباریان

محوري   تفسیر از خود بروز داده و سعی دارند با حدیث

اي از آنان  به تعیین چهارچوب براي تفسیر بپردازند. عده

اشت ادعا، بـه  ، با انب»عترت«دفاع از موقف  ه نیز به بهان

،  گـام نهـاده   »تفسیر قرآن به قرآن«ساحت نفی و ابطال 

ــراي ایــن روش در تفســیر را   ــاچیزي ب اگرچــه ســهم ن

پذیرند اما با اهمـال در تعیـین کـم و کیـف و میـزان       می

انگارنـد. بـه پنـدار     کاربرد، ایـن روش را بـه هـیچ مـی    

گرایانه آنان، اساس مکتب نـورانی تشـیع مباینـت     افراط

ا تفسیر قرآن به قرآن دارد؟! از ایـن رو بـه زعـم    قطعی ب

را در دوره معاصـر، بـه   » المیزان«آنان اهتمام تفسیر قیم 

هـاي   این سبک متعالی، باید وارون نشان داد، و بر محمل

صـورت انتسـاب    خیالی خود منطبق نمود، در غیـر ایـن  

ـ  وهـن علمـی و دینـی     ه روش تفسیر قرآن به قرآن، مای

دار این سبک تفسـیر در   به عنوان پرچمعالمه طباطبایی 

  عهد حاضر است؟!

سوزي براي عترت بـه   دل  از این ادعاها که به بهانه

تفسـیر قـرآن بـه    «، مشهود است که منظور از  زبان آمده

درست دریافـت نشـده، و بـر اسـاس پنـدارهاي       »قرآن

خودساخته به نقض و ابرام موضع و روش قهرمان تفسیر 

و سـایر   حاضر؛ عالمه طباطبایی ه رقرآن به قرآن در دو

حکماي متعالی به عنوان به کارگیرنـدگان ایـن روش در   

  است.  شده  بینی الهی بر قرآن، پرداخته  استقرار جهان

سـازي    شناسانه و مسلح  بیش از همه نگرش اسالم

اندیشه به مبانی عقالنی جهت تدبر، در پذیرش یـا عـدم   

سـتقیم دارد. مطلبـی   پذیرش این سبک دخالت و تأثیر م

د. ایـن سـخن حضـرت    که روایات نیز به آن تصریح دار

إنّ کتاب اهللا لیصدق بعضُه بعضا لکنّک لم «امیرالمؤمنین: 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  75 /تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیري حکمت متعالیه: نیا محمدرضا ارشادي                                                                  

 

 

) در برابـر  255: 1387(الصـدوق،  » ترزق عقال تنتفع به

پنداري دچار شده  کسی که در مراجعه به قرآن به تناقض

قرآن نیازمند بود، تصریحی قاطع است که تفسیر قرآن به 

عقل مسلح به قواعد مستحکم است. از این رو بیشـترین  

کسانی که این سبک تفسیر را در آثار خویش محور قرار 

اند، حکماي متعالی در تفاسیر متنی یا آثار عقالنی و  داده

  باشند.  فلسفی خویش می

در نگرش حکمت متعالیه، برهان و عرفان هماهنگ 

اند.  حقایق هستی پرداخته با وحی، به تصویر توحیدي از

اي که مبانی و منابع عقالنی و عرفـانی بـر وحـی     گونه به

منطبق، و مفاد وحی بر عقالنیت متمرکز است. در چنـین  

هم پیوسـته را ترسـیم    یک نظام به  همه آنهانظام معرفتی، 

 ه کنند. براي فهم این مطلب دقیق، پس از داشتن قریح می

بـدیل  گرایی شرط بـی   سطح فهمی و ذاتی، گذر از ظاهر

ــار  ــان درب ــیاري از ظاهرگرای ــت. بس ــون ژرف  ه اس مت

گرایـی و   اند کـه تجسـیم   وحیانی، به سخنانی لب گشوده

زند، و بیان مراد آسـمانی ایـن    موج می آنهادنیازدگی در 

و  »انـزال «متون در آسمان تعالی باقی مانده و بـه عـالم   

  است.   وارد نشده »تنزیل«

غمـوض و پیچیـدگی و    ه ابتدا به بهان برخی هم، از

انـد.   همت گماشته آنهاافهم بودن این مطالب، به تعطیل فر

اي کـه از   ظاهرگرایان فرق مختلف مذهبی، تنها اسـتفاده 

گرایـی و   غلتیـدن در دامـن مـاده    اند، فرو این متون برده

، و پس از این سقوط  انگاري موجودات برین بوده تجسیم

ار و با تکفیر و انـذار، دانایـان امـت را    با تحذیر و هشد

  . اند اساس نموده رمی به اتهامات بی

یکی از عوامل اتخاذ سبک تفسیر قرآن بـه قـرآن،   

، آنهـا وجود تعابیري در متون دینی است که معناشناسـی  

است. تعبیر متون دینی از   استفاده از آن را ناگزیر ساخته

، و سخن »خداخزاین هر شئ در نزد «طبقات هستی، به 

ـ   و سایر تعابیر هـم  آنها »ملکوت«از  اول  ه سـو، در وهل

پرکـاربرد در   يا بخش عرفـاي محقـق، بـه آمـوزه     الهام

شـد و در  » حقیقـت و رقیقـت  «مطالعات دینی با عنوان 

هـاي فلسـفی پیونـد خـود را      حکمت متعالیه، با انگـاره 

؛ 276: 1372مســـتحکم نمـــود (عالمـــه طباطبـــایی، 

بسیار گسترده از   ) و به استفاده37: 1363 صدرالمتألهین،

هاي تفسیري انجامید. این آمـوزه   این آموزه در پردازش

در حل مشکالت تفسیري متون دینی بسـیار کارسـاز، و   

بینی مبتنی بر وحـی نقـش ویـژه     تر در ترسیم جهان مهم

چه براي نشان دادن وحدت حقیقت وجود، و  دارد، چنان

ي، و نشان دادن تمایز وجـود  توجیه کثرت و تباین ظاهر

هاي مشترك بین هـر   واجب و ممکن و تفاوت اطالق نام

، تنها معیـار  »رقیقت«با  »حقیقت«دو، و تفاوت وجودي 

گشا است. مکتب تفسـیري حکمـت متعالیـه، بـا      مشکل

» هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن«وحیانی،   پشتوانه

کلـی    دو مرتبه) و سایر آیات متناظر، حداقل 3/(الحدید

،  ، منظور نموده»حقیقت و رقیقت«براي موجودات به نام 

، را  پنـداري واجـب و ممکـن در وجـود     مشترك  تا شبهه

زدوده باشد، زیرا وجـود واجـب متعـال، همـان وجـود      

و  »رقیقـه «است، و وجود دیگـر موجـودات،    »حقیقی«

باشد. رهـایی از مجازانگـاري و    گر وجود او می حکایت

خداونـد و    لفظی در کاربرد الفاظ مشترك دربارهاشتراك 
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گرایـی در شـناخت    سایر موجودات، و نجـات از تشـبیه  

ذات و صفات خداونـد، بخشـی دیگـر از رهـآورد ایـن      

بـا   »حقیقـت «و  »بـود «بـا   »نمـود «آموزه است، زیـرا  

، یکـی  »موجـود اصـیل  « با »شبح و سایه«و  »رقیقت«

ـ نی هـاي   مصـداق  دیگر،ست و صفاتشان در مقایسه با یک

ــی    ــکل م ــاوت را ش ــات متف ــا درج ــاوت ب ــد  متف ده

ــدرالمتألهین،  ــان، ؛156 :ق1410(ص  ؛ 224 :1361 هم

  ).119 :1376 همان،

از سوي دیگر در دیدگاه توحیدگرایانـه مسـتفاد از   

متن قرآن، هرگونه تبیین و تفسیر از کتاب تکـوین، بایـد   

همگام با کتاب تدوین، به وحدت حقیقی منجر گـردد. و  

بینـی پدیـد    دون باور به چنین نظامی شکاف در جهـان ب

آید که بر اساس شکاف پنداري در تکـوین بـه ذهـن     می

رسوخ پیدا کرده و قرآن کریم براي زدودن این شبهه بـه  

 »فطور«تکرار و دقت در هستی دعوت فرموده و با نفی 

 »گرایـی  یگانـه   فطرت«)، دعوت به 3/در آفرینش(ملک

ـ  ) فرموده30/(الروم در  پیـام قرآنـی،  ت. پـژواك ایـن   اس

، در هر دو قلمـرو  مکتب تفسیري حکمت متعالیه  گستره

شـناخت) و کتـاب تـدوین     کتاب تکوین (مسایل هسـتی 

هاي برهانی ـ عرفانی مشـهود    (متون وحیانی) با پشتوانه

  باشد. می

گرایـان   خیـز اخبـار   ادعاهاي انکارگرایانه و پرسش

رخاسته از اتکـا بـه   درباره سبک تفسیر قرآن به قرآن، ب

ظاهر برخی روایات، بدون درایت کـافی در مفـاد آن، و   

عدم توجه به روایات متقابل، با نگـاه احـاطی و جمعـی    

شـان   چنـین از روش تفسـیري مـورد معارضـه     است. هم

تصویر خودساخته را مورد نکوهش قرار داده، و از واقع 

ن به این نکتـه هـیچ توجـه نشـا     آنهااند.  مطلب دورمانده

اند که اگر قرآن کریم حسب ادعـاي آنـان، همیشـه     نداده

  نیازمند مفسر بیرونی است، چرا خود را به صفاتی ستوده

بـودن سراسـر آن را     که وهم نیازمندي به غیر و مجمـل 

، و ) 174نسـاء/ (  »نور مبین«شمارد؟ اوصاف  محال می

دربـاره قـرآن کـریم، آیـا      ) 89نحل/(  »تبیان کلِّ شئ«

با این پندار سازگار باشد که چیزي نور باشـد و   تواند می

چیز بیانگر، امـا خـود مـبهم و تاریـک باشـد.       براي همه

ــین هــدایت هــم ــان   گــري چن ــه جهانی ــراي هم ــرآن ب  ق

، چگونه سازگار اسـت کـه بـراي توضـیح     )185البقره/(

گر باشد؟ پس هیچ مطلب مبهمى در  خود، نیازمند هدایت

مرجع بیرونی باشد، اگرچـه  قرآن وجود ندارد، تا نیاز به 

ژرفا و بطون قرآن فراوان و باید براي رسیدن به اعمـاق  

که نور را باید بـا   قرآن از خود قرآن استمداد نمود، چنان

 خود نور دید.

ــل دغدغــ ــاوي عام ــه واک ــاري ه البت گراهــا و  اخب

با روش تفسیر قرآن بـه قـرآن، بسـیاري از     شان معارضه

سؤال اساسی این است کـه   شبهات آنان را خواهد زدود.

بدون سنت معصوم (گفتاري، عملی و ...)، فهم قرآن چـه  

به صورت حداقلی یا حداکثري، آیا ممکن است؟ توجـه  

ــار   ــریم، پاســخ را در اختی ــاره قــرآن ک ــه نکــاتی درب ب

  گذارد. می

که معرفت داراي مراتب و قرآن کریم نیز  نخست این

ن خود را بـراي  باشد. اگرچه قرآ داراي مدارج متعالی می

پندپذیري همگانی سهل و آسان معرفی فرموده، اما فهـم  
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ــداي  ــان بلن ــون«و بی ــژ »مکن ــرون« ه آن را، وی مطه«  

 دانسته، و آن پاکان را نیز خود معرفی نموده  )79واقعه/(

رسند. نقـش   و تنها این پاکان به کُنه آن مى )33احزاب/(

قشی است کـه  پاکانِ مورد اشاره، در تفسیر قرآن، همان ن

، »مبـین «خود قرآن کریم براي پیامبر اکـرم، بـه عنـوان    

و أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ مـا نُـزِّلَ   «منظور نموده: 

هِم44نحل/( » إِلَی(.  

بیـت عصـمت و    بر این اساس پیـامبر اکـرم و اهـل   

طهارت، مرجع فهم معـارف عمیـق، و تفصـیل جزئیـات     

باشـند، کـه بـا قطـع نظـر از سـنّت        وانین مـی حدود و ق

ي حـدود و   تـوان بـه همـه    السالم) نمی معصومان (علیهم

احکام الهى راه یافت، و به دقایق معارف قرآن کریم آشنا 

حجیـت    ) و سرچشمه20: 1361شد. (عالمه طباطبایی، 

سنت معصومان نیز خود قرآن است که در صورت اتکاي 

دور  -زعـم ظاهرگرایـان   بنـا بـه   -فهم قرآن به سـنت  

  دهد. واضحی روي می

از سوي دیگر تدبري که قرآن مکرر براي فهم مـتن  

وحیانی خود، به آن فراخوانده مبتنی بـر ایـن اسـت کـه     

و عـدم   آنهـا بسـتگی معنـایی    آیات قرآن و هـم   انسجام

، مفـروض  )82نسـاء/ ( گونه اختالف در حـریم آن   هیچ

قرآن با تدبر در خود  باشد و بتوان از این خصیصه به فهم

در  انگـاري  چه این نکته مانع تبعـیض  آن نایل شد، چنان

فهم قرآن و ارجاع برخی آیات به مصادر بیرون از خـود  

توان به مفهوم قطعـی و   باشد. از این رو هرگز نمى نیز می

با قطع نظـر از آیـات دیگـر دسـت یافـت.       اي کامل آیه

و مؤید و  ). جستجوي دلیل1/65 :1386(جوادي آملی، 

گویی، نگاه جمعی به سراسـر قـرآن را    عدم بروز تناقض

چنـین توجـه بـه     نماید. هم در تفسیر هر آیه، ایجاب می

مبانی عقالنی در تفسیر آیات دخالت تام در پیشگیري از 

گذاري و اهتمـام قـرآن بـه     آفات فهم نادرست دارد. ارج

براهین عقلى، حجیت ذاتی عقل را به صـورت برجسـته   

سازد، تا نیـاز مفسـران را بـه مبـانی عقلـی و       ان مینمای

کاربست روش عقالنی در تفسیر ضروري سازد، در پرتو 

توان سبک تفسیر قرآن به قرآن را عبور از  این نکات می

هـاي   الیه تفسیر الفاظ و معناي ظاهر، و وصول به الیـه 

  بسته آیات دانست. باطن، و منوط به تدبر ژرف و هم

  

  آن به قرآنسبک تفسیر قر

این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که با رویکرد 

تحلیل مضمون انجام شده است. نویسنده این نوشتار بر 

آن است، افزون بر بیان مفهوم و میزان حجت این قاعده ی

را آن ه مفسران قرآن به ، میزان توجنزد اصولیان و فقها

ري آن بکارگیهاي ایشان را در  بررسی کرده و بایسته

توانند از این قاعده  و نشان دهد چگونه می کردهمشخص 

  تر بهره گیرند.  براي ارائه تفسیرهاي دقیق

رفتـه   هاي بکـار  براي دستیابی به پاسخ، ابتدا واژه 

شناسی شده و سپس قاعـده مـذکور    در این قاعده مفهوم

هاي اصولی و فقهی مورد بررسـی دقیـق قـرار    در کتاب

ـ   ارش و روش اصــولیان و فقهــا در گرفتـه و میــزان اعتب

پس از آن بـا مراجعـه بـه     شود. بکارگیري آن تبیین می

ه مفسـران بـه   تفاسیر منتخب از شیعه و سنی، میزان توج

این قاعده ارزیابی شده و روش مفسران در استناد به آن 
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گیرد. در پایان پیشنهاد نوینی بـراي   مورد تحلیل قرار می

ظر گرفتن این قاعـده عرضـه   تر قرآن با در ن تفسیر دقیق

  خواهد شد.

از آنجایی که قلمـرو بکـاربردن صـفات در قـرآن     

فراوان است، تنها پنج آیه انتخاب و قاعده اصولی مذکور 

مورد تحلیل قـرار گرفتـه و نظـرات مفسـران      هاآن ذیل

مالك انتخـاب ایـن پـنج     بررسی خواهد شد. هاآن درباره

سـت کـه عالمـه    آیه از بین آیـات فـراوان دیگـر ایـن ا    

مفسران قرآن کریم در بیان معناي آیـه   طباطبائی و دیگر

به قاعده مورد بحث استناد کرده و یا بدون اشاره صریح 

 المیزان اند. جستجو در کتاب به قاعده از آن استفاده کرده

دهد عالمه طباطبائی در حدود  نشان می فی تفسیر القرآن

ـ   بیست و پنج بار از این قاعـده نـام بـرده    دلیـل  ه کـه ب

تـرین نکتـه    مهماست.  اختصار تنها پنج آیه انتخاب شده 

در این سبک تفسیر، تمایز اساسی بـا روش تفسـیرهاي   

اســت. ســرمایه و مــواد اولیــه اســتنباط در  »معجمــی«

نگاري را منـابع موسـوم     تفسیرهاي فقهی و ادبی و قصه

با گونه تفسیرها مفسر  نماید، در این تأمین مى »معجم«به 

پردازد،  مى آنهادریافت کلمات و متون مشابه به تدبر در 

هاى لغت و ماننـد آن حکـم مـورد     و با استمداد از کتاب

هـا هـر گـروه بـا      کند. در ایـن روش  نظر را استنباط مى

بندى آیاتى چند، سعی دارد به مقصود نایل شود، اما  جمع

تفسـیر قـرآن بـه    «کـدام   در مقصود حکماي متعالی هیچ

  آید.  به شمار نمی »قرآن

در سنت پیروان حکمت متعالیه و در عهد اخیـر در  

اي از مبانی کنار هـم   ، طیف گسترده»المیزان«تفسیر قیم 

اي کلیـدي   نشیند، تا بتوان آیه را در پرتو آیات یا آیه می

.. .اسـت  »المیـزان «خـاص    چه که سـیره  آنتفسیر کرد. 

که در پرتو اى قرآن است  شناسایى آیات کلیدى و ریشه

آن آیات کلیدى، درهاى بسیارى از آیات دیگر گشـوده  

  ).17 :1384گردد (جوادي آملی، مى

پژوهـان در مکتـب    اي که قرآن اکنون به مورد ویژه

کنیم تـا   اند، توجه می کار بسته تفسیري حکمت متعالیه، به

به وضوح اثبات گردد که قرآن کریم خود، روش تفسـیر  

استفاده از ژرفاي وحـی بـه روي   قرآن به قرآن را براي 

گردد کـه حکمـت    چنین معلوم  گشوده، و هم ورزان  خرد

متعالیه با دریافت و کاربرد این پیام، بهترین میدان تحقیق 

کارآیی این روش  و تبیین معارف بسیار بلند قرآن است.

زدایـی از تفسـیر متـون     بدیلی از جمله آسیب  نتایج بی

. به ویـژه متـون مقدسـی کـه     را به دنبال دارد» متشابه«

ــاردر هــاي  از بزنگــاه وارد شــده، موجــودات جهــانه ب

هـاي مختلـف بـه     خیزي است که سبب شده گروه لغزش

گرایی و تشبیه صرف، تا تعطیل  آراي متضارب از تجسیم

دیگـر   محض یا تأویل ناروا، روي بیاورند و در برابر هـم 

همو،  ؛9/301  :ق1410آرایی کنند (صدرالمتألهین،   صف

). استحصال معیار با کـاربرد سـبک تفسـیر    116: 1352

، بخشی از تالش »متشابهات«قرآن به قرآن براي تفسیر 

مفسران حکمت متعالیه و عارفان محقق است. از جملـه  

، مـا را در  »حقیقـت و رقیقـت  «تأکید و تمرکز بر آموزه 

رسیدن به تصور صحیح این مفاهیم و مقصود اصیل وحی 

گرایی محض مانند تأویـل   د و از تأویلمدد خواهد رسان

حقایق عالم آخرت از قبیلِ بهشت و جهنم و صراط و ... 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  79 /تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیري حکمت متعالیه: نیا محمدرضا ارشادي                                                                  

 

 

بخشـد   به موجودات عقلی یا وهمی محـض رهـایی مـی   

). قــدر 58: 1382همــو، ؛ 530: 1380(صــدرالمتألهین، 

مـانع   »رقایق و حقایق«مشترك مفهومی و مصداقی بین 

رأي بـه  باشد؛ از جهـت مفهـومی    ها می بروز این کژروي

گشا است. و از جهـت مصـداقی،   اشتراك معنوي مشکل 

شـود اشـتراك بـه اخـتالف      سبب می »تشکیک« ه آموز

برگردد، پس امکان دارد نوع واحـد در تجسـم و تجـرّد    

ـ «و  »رقیقـه «و  »حقیقت«متفاوت باشد. بنابراین   ه رقیق

از معناي اصلی خارج نیست، و از سـوي دیگـر    »رقیقه

دیگـر   ه معنا نیست تا کاربرد آن دربار یک  لفظ نیز ویژه

مجـردات   ه موارد، مجازگویی باشد یا کاربرد آن دربـار 

مبـانی وجـود   انگاري شـود.   پنداري و تشبیه سبب تجسم

کند تـا از   گذر نقش اساسی را ایفا میهناسی در این رش

سایر  ه گذر شناخت درست وجود، فهم صحیح دربارهر

طور کـه وجـود مفهومـا و     مانپذیر گردد، ه معانی امکان

مصداقا، از عرض عریض برخوردار است، معـانی دیگـر   

باشند. (سـبزواري،   در مفهوم و مصداق همانند وجود می

). وجود در مراتب عـالی غیبـی از هسـتی    536 :1382

خاص برخوردار اسـت و در طـی مراتـب نـزول دچـار      

گردد. این مراتب هر کـدام رقیقـه حقیقـت     دگرگونی می

حقایق در عالم غیب موجـود بـه   آیند. به شمار می واحد

ل به وجود فرقی باشند و در تنزّ وجود جمعی و قرآنی می

  ).242: 1379(آشتیانی،  شوند ق میو فرقانی محقّ

مبدأ و معـاد و   ه اکنون ما با بسیاري از آیات دربار

سایر موضوعات و موجودات، روبرو هسـتیم کـه بـدون    

هـاي   و کمـک از آمـوزه   توجه به ایـن سـبک تفسـیري   

و  »حقیقـــت و رقیقـــت« ه تأثیرگـــذار ماننـــد آمـــوز

سو و بدون نگرش جمعی به آیات قرآن،  هاي هم پردازش

از تفسیر صحیح و درك منظور بازمانده، و مانند برخـی  

هاي انحرافی تعطیـل و تأویـل، یـا     باید به یکی از سویه

ی تشبیه و تجسیم رو بیاوریم. در این فرصت ما به برخـ 

پردازیم، که از روش  محتوا می سیاق و هم از این آیات هم

تفسیر قرآن به قرآن، و استفاده از آموزه حقیقت و رقیقت 

  گردند، این آیات شریفه عبارتند از:  تفسیرپذیر می

 »... هــو االول و اآلخــر و الظــاهر و البــاطن   «

ــد/ ــا  «... ؛ )3(الحدی ــا رتق ــماوات و األرض کانت أنّ الس

فسبحان الذي بیده ملکوت کـلّ  «؛ )30انبیا/( » ففتقناهما

». )31البقرة/(و علّم آدم االسماء کلّها «؛ »)83یس/(شئ 

افزون بر این، آیات فراوانی که از خلقت اشـیا تعبیـر بـه    

، انـزال  )26األعراف/(، از قبیل: انزال لباس  انزال فرموده

 ،) 25الحدید/( ، انزال میزان و آهن )6الزمر/(چهارپایان 

، و در خصـوص  ) 22الـذاریات/ ( انزال رزق از آسـمان  

تَنْزِیلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحیمِ « قرآن کریم:  «رقیقت تنزیلی«

و إِنَّـه فـی أُم   «قدسـی آن:   »حقیقـت «، از »)2فصلت/(

یمکح یلنا لَعیتابِ لَداین آیات بینات  )4الزخرف/(» الْک

 وایی این آیات بـا کریمـه  بستگی محت نورافشان است. هم

ء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه و مـا نُنَزِّلُـه إِالَّ    و إِنْ منْ شَی«کلیدي: 

مفسران محقق را رهنمـون بـه    )21الحجر/(» بِقَدرٍ معلُومٍ

گشته تا براي اشـیا دو   سبک تفسیر قرآن به قرآنکاربرد 

 غیبـی  هاي گنجینهوجودي؛ فراقدر (حقیقت) در  ه مرحل

، این مطلـب طـی   و فروقدر (تنزیلی و رقیقه) مقرر بدانند

  گردد. عناوین ذیل بیشتر نمایان می
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  جهان  هندسه  هاي نهان سرچشمه گنجینه

  هاي کلیدي که در متن مقدس قرآن، توجه حکماي واژه

تعالی را براي تفسیر متفاوت از تفاسیر لفظی به خود م

ي وجود فراقدر و دارا» خزائن«  جلب نموده، واژه

هیچ چیز نیست مگر «با وجود فروقدر است: » تنزیل«

جز با مقدار هاي آن نزد ما است و آن را  که گنجینه آن

. با این وصف، )21/الحجر( »فرستیم مشخص فرو نمی

یا  »رقیقت«هر شئ نزد خداوند است و  »حقیقت«

،  ي فروتر منتشر شدهها انرقایق آن با قدر معین، در جه

ها محفوظ  اصلی هر موجود، در آن گنجینه ه ی نسخیعن

هاي فروتر  است و روگرفتی تضعیف شده از آن به جهان

). مفسران 265: 1382است. (صدرالمتألهین،  نازل گشته

هرکدام به مبلغ دانایی خود در رمزگشایی از این کریمه 

اند، اما حکماي متعالی با دریافت  سعی هزینه کرده

مبارکه، تصویر زیبا و عمیق از  ه ین آیمفاهیم کلیدي ا

دهند، و بر اساس این مفاد  معارف الهی به دست می

حقایق  »انزال و تنزیل«بسیاري از آیات که سخن از 

  گردد.  ، تفسیرپذیر می کار رفته  به آنهاوجودي در 

) در تفسـیر قـیم   اهللا علیـه حمـه عالمه طباطبایی (ر

دهـد و   عطـف قـرار مـی     این کریمـه را نقطـه  » المیزان«

راجـع بـه    »تفسیر قرآن به قرآن«تصویري زیبا از روش 

اي هرچند کوتـاه بـین    یابد. مقایسه آیات مزبور نمود می

تفاسیر گوناگون با تفسیر حکماي متعالی پیرامون این آیه 

و آیات مرتبط، کارآیی و شکوه این روش را بـه خـوبی   

یهـات  رخی توجگذارد، عالمه ابتدا با نقل ب به نمایش می

گـذر، تفاضــل را بــرمال  در ایــن ره آنهـا مـردود و نقــد  

سازد. تدبر در این آیه و آیات متناظر بـه آن، نمایـان    می

سازد که این آیه از فرازهاي رخشان و پر فروغ کالم  می

الهی است، و فراتر از توجیهات بارد مترجمان مفسـرنما  

گـردد   است. با توجه به نکات مندرج در آیه، آشکار می

بـر   »قـدر « ه که هر شئ قبل از ظهور و اشتمال و احاط

ــراي هــر شــئ  آن، داراي اصــل و ریشــه اي اســت. و ب

متعدد نه یک خزانـه، در نـزد خداونـد وجـود      »خزائن«

چیسـت؟ تعبیـر    »خـزائن «دارد. پس باید دیـد معنـاي   

، و ایـن کـه خداونـد متعـال آن شـئ را، فـرو       »تنزیل«

کنـد کـه    فرماید، اثبات می م میفرستاده از نزد خود، اعال

فروفرستادن خواهان فراز و فرود و بلندي و پایین است، 

که به شهادت عینی، مخلوقات از مکان بـاال بـه    در حالی

، پس جز این نیسـت کـه منظـور از     اند پایین فرود نیامده

، خلقت و آفرینش باشد. اما خلقـت بایـد داراي   »انزال«

  بر آن صدق کند.  خصوصیت ویژه باشد، تا نزول

قدر را   مراتب پیشین »خزائن«  واکاوي درباره واژه

ـ  اثبات می  ه کند. این مراتب برخی فوق دیگري، و هر رتب

ـ   عالی پـایین بـوده، و مقـدر بـه      ه نامحدود به حد مرتب

و  »قدر«آن نیست و مجموع آن خزائن، مقدر به  »قدر«

خـزائن فـوق    ایـن   نیستند. همه دنیا ه حدود شئ در نشئ

بـودن نـزد   «را بـه   آنهـا عالم مشهود است، زیرا خداوند 

 ناپـذیر، و بـاقی اسـت     وصف فرمـود، کـه تبـاهی    »خود

شونده  ، اما اشیاي جهان مادي متغیر و نابود)96النحل/(

الهـی فـوق جهـانِ مشـهود و      »خـزاین «این است، بنابر

ابــداعی و غیرمقــدر بــه قــدر اشــیاي تنزیلــی اســت. و 

در سیر نزولـی از سـماي اطـالق بـه جهـان       موجودات
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و حد وجـودي    مشهود، مقدر به قدر یعنی داراي هندسه

کند کـه   گردند، این مطلب را روایاتی نیز پشتیبانی می می

قدر را به عرض و طول و سـایر حـدود و خصوصـیات    

. (عالمـه طباطبـایی،   اسـت  طبیعت جسمانی تفسیر کـرده 

  ).19/91 ؛ 12/141  :1364

ــس از  ــزّل وجــود و  پ ــن نکــات، تن ــه ای توجــه ب

خود، هـر کـدام بـه     »خزاین«ها و  موجودات از گنجینه

پـس از   »رقیقـت «قبـل از نـزول ، و    »حقیقـت «عنوان 

  باشند. پذیر می گونه تبیین نزول، این

  الف) تنزل مالیک

حکمت متعالیه ناظر به متن وحی، براي همه موجـودات  

ـ   حتی براي صورت هـایی   تهاي جزیی جسـمانی، حقیق

کلی در عالم امر و قضاي الهی قایل اسـت، و منظـور از   

: 1382عقلی، (سـبزواري،   »حقیقت«را همان » خزاین«

ــوالم را  782 ــایر ع ــر در س ــی و منتش ــود طبیع )، و وج

هاي جزیـی   صورت کند. اعالم می» خزاین«آن   »رقیقه«

هایی کلی موجود در عالم امر و قضاي  جسمانی، حقیقت

چیـز نیسـت مگـر     هـیچ «چه فرمـوده :   الهی است، چنان

گیري  هاي آن نزد ما است و ما جز با اندازه که گنجینه این

ها  گنجینه». ) 21/رالحج(فرستیم  مشخص آن را فرو نمی

کلی عقلی است، و براي هریـک از ایـن    »حقایق«همان 

هایی جزیی است کـه بـا اسـباب جزیـی      »رقیقه«کلیات 

شوند،  ان و ... موجود میو وضع و زم  قدري از قبیل ماده

کلی نزد خداوند بـه اصـالت موجودنـد و     »حقایق«پس 

به حکم پیونـد   »رقیقه«هاي حسی به تبعیت. ...  »رقیقه«

 »رقیقت«و  »حقیقت«است، تفاوت بین  »حقیقت«همان 

به حسب شدت و ضعف و نقص و کمال است.  و معناي 

ائیـل  تنزّل مالئک بر خلق، به همین معنا است مـثال عزر 

با عظمت منزلتی که نزد خدا دارد و حقیقـتش در برابـر   

خداوند قیام دارد، و حامل یکی از ارکـان عـرش اعظـم    

الهی است، پیوسته در مقام خود ثابت است اما رقـایق او  

هـایش   او و تنزّل و تصرف ه و لشکریانش به حکم احاط

هاي آفریدگان قیام دارند و  براي هر نفس از آن  به جان

اي است کـه مباشـر گـرفتن آن نفـس      قت کلی رقیقهحقی

جمیع قواي مدرك و محرك، همین وضع را دارنـد  است. 

هایی متفاوت در فراز و فرود وجود  که براي هرکدام مقام

عقلی ناب، و برخی مثالی، و برخی حسـی،  برخی است، 

 :ق1410و برخــی جســمانی اســت (صــدرالمتألهین،   

  ). 252: 1382 ،وهم ؛8/127-128 

و   أُولـی أَجنحـۀٍ مثْنـى   «بر همین سیاق نیز کریمه: 

 باعر انگـاري   که سـبب تجسـیم   -» ) 1فاطر/( ثُالثَ و

تفســیر  –ایــن موجــودات مجــرد شــده   برخــی دربــاره

براي هر معنا، صورتی و براي هر حقیقت، «پذیرد که  می

قایقی است که رقیقتی است ... علم و قدرت در عقول، ح

صـوري   »رقـایق «هاي صـوري در   آن دو، بال »رقایق«

ها در  بال  آن »حقایق«چه با  است، پس چنان آنهاصرف 

در  آنهـا  »رقـایق «آیند، بـا   می  اوج ملکوت به پرواز در

کننــد (حکــیم ســبزواري،  اوج عــالم ملــک پــرواز مــی

  ).4/464 :ق1422

  ب)تنزیل قرآن

 »حقیقت«پیروان حکمت متعالیه همه در عین حال که بر 

مکنون قرآن و معـارف فراعرشـی آن تأکیـد دارنـد، بـه      
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دهند. محور  وجود تنزیلی و رقیق شده آن، نیز توجه می

گفتمان تفسیري این حکیمان در تنزیل قرآن این کریمه و 

  باشد: آیات متناظر به آن می

 أُم فـی  إِنَّـه  و تَعقلُونَ لَعلَّکُم یاعرَبِ قُرْآناً جعلْناه إِنَّا«

... بر این اساس  )4/الزخرف( »حکیم لَعلی لَدینا الْکتابِ

در  »حقیقـت «قرآن کریم داراي حقیقتـی اسـت کـه آن     

»و حکیم«از ویژگی  »الکتاب ام برخوردار اسـت،   »علی

، و  دهعالی به صورت قرآن عربی نازل ش ه و از آن مرتب

از اسامی قرآن کریم  هم هست؛  »تنزیل«به همین جهت 

که حقیقت  با آن» )2فصلت/( الرَّحیمِ الرَّحمنِ منَ تَنْزِیلٌ«

دارد، اما با وجـود فرقـی و    »قرآنی«آن وجود جمعی و 

اسـت. اوصـاف    و تنزیلی فرو فرسـتاده شـده    »فرقانی«

ر به مرور گوناگون قرآن مانند مجید، عزیز، حکیم ... ناظ

چه بـه همـین    از مراتب تنزیلی خلق و تقدیر است. چنان

سـایر موجـودات ماننـد:     عنایت انزال و تنزیل راجع بـه 

 )6/الزمـر ( انـزال چهارپایـان   )26/األعراف( انزال لباس

طـور   کـار رفتـه اسـت و بـه     ، به)25/الحدید(  انزال آهن

چیـز نیسـت مگـر     و هیچ«چیز فرمود:  همه  مطلق درباره

که خزائن آن نزد ما است و آن را با قدر معلـوم فـرو    نای

 :1364(عالمـه طباطبـایی،    ». )21ر/الحجـ ( فرستیم می

  ).7/53  :ق1410؛ صدرالمتألهین، 15/316 

قــرآن بایــد در  بــررا » تنزیــل« ه ســرّ اطــالق واژ

بلنـد قـرآن و ادراك    »حقیقت«ترازي  هم ناهمسانی و نا

. بنابر این در سیر نزولی ناتوان انسان طبیعی جستجو کرد

و فروکاهشی این داروي شفابخش به حسب حال و مقال 

 »قـدر عقـول  «و  »لسـان قـوم  «و مقام انسان طبیعی به 

، »رقیقـت «  فروکاسته و رقیق شده، و بـه حسـب درجـه   

ــدرالمتألهین،   ــه اســت. (ص ــامی برگرفت ؛ 7/31  :1410ن

  .)6/23 :1366صدرالمتألهین، 

  ج) انزال آهن

بـراي   »)25/الحدیـد ( لْنَا الحَدید فیه بأْس شَـدید و أَنزَ«

برخی پاسخ به ایـن سـؤال نـاممکن اسـت کـه چگونـه       

موجودات محسوس و طبیعی مانند آهن، بعینه از آسمان 

فــوق طبیعــی و نامحســوس نــازل شــده؟ ظاهرگرایــان 

هـا   گرایی همـه جهـان   بر ماده تکیهاي ندارند که با  چاره

ا ماده بپندارند. اما سبک تفسیر قرآن حتی جهان الوهی ر

ــه کلیــدي   ــه آی ــه قــرآن و عنایــت ب و  )21الحجــر/( ب

حقیقت  ه هاي تأثیرگذار در این سبک همانند آموز آموزه

 ه و رقیقت، کار را بسیار ساده و راه وصول بـه سرچشـم  

نمایاند، که  میخوبی  زالل حقایق معرفتی قرآن کریم را به

طبیعی و پدیدار شدن اشیا بعـد   خلقت» انزال«منظور از 

از  آنهـا از نبودشان با این گونه هسـتی، و فروفرسـتادن   

هاي نزد خود یا از غیب و نهان به جهان بـروز و   گنجینه

  ). 19/172  :1364باشد. (عالمه طباطبایی،  شهادت می

  د) انزال جامه و آرایه

 و سـوآتکُم  ارِيیـو  لباسـاً  علَـیکُم  أَنْزَلْنا قَد آدم بنی یا«

هاي قـرآن کـریم    معناشناسی واژه »)26االعراف/( رِیشاً

سازد تا موضع خـود را در فهـم    هر مخاطب را وادار می

اي علمی و دقیق استوار سازد. مبنـایی کـه    معانی بر پایه

باشد، تعیین موقف  بیش از همه در این موضع سودمند می

ایه، و انزال آنهـا،  شناختی است، آیا مفاهیم جامه، آر زبان

منحصر به معناي ظاهري و مـأنوس عرفـی یـا مجـازي     
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است؟ آیا حقیقت معنا محصور بـه فهـم عمـوم اسـت و     

فراتـر از آن، مفهــومی را نبایـد منظــور صـاحب ســخن    

دانست؟ در این موضع سخنان شگفتی از مدعیان تفسـیر  

تـر و سـند    حقایق قرآن بروز کرده کـه بـه مـزاح شـبیه    

انـد. اگـر خـود     خود را نمایان سـاخته مستحکم جهالت 

قرآن و حقایق منسجم آن در این موضع نیز مـالك فهـم   

حقیقـت و    و آمـوزه  )21الحجـر/ (کلیدي   قرار گیرد، آیه

گشا است که منظـور از انـزال لبـاس و     رقیقت، چنین راه

در عـالم   آنهـا اي  ، آفریدن وجود تنزیلـی و رقیقـه   آرایه

باشد. (عالمه  خزائنی می شهادت و خلق از حقیقت غیبی

  ).8/68  :1364طباطبایی، 

  هـ) انزال رزق

»ی وف ماءالس قُکُمرِز ونَ  مـا  وـد22/الـذاریات .» (تُوع( 

انزال رزق از آسمان در این فراز وحیانی نیز بـر اسـاس   

 »خـزائن «و نـزول از   »حقیقت و رقیقـت «  همان آموزه

فسـیرپذیر  حجـر ت سـوره   21 الهی با عنایت بـه کریمـه  

شود. برخی انزال رزق از آسمان را، به فرود بـاران از   می

اي از آیه است  اند، اما این توجیه ساده آسمان تفسیر کرده

ماننـد   »انزال«که به فرض صحت، در همه موارد کاربرد 

باشـد. بـه ویـژه کـه      انزال چهارپایان و آهن صحیح نمی

قـاي  چیزها صادق است کـه انسـان در ب    بر همه» رزق«

ــایی،  خــود از آن نفــع مــی ــرد. (عالمــه طباطب  :1364ب

 18/375.(  

  و) انزال میزان

»      و تـابالْک ـمهعأَنْزَلْنـا م و نـاتیـلَنا بِالْبسلْنا رسأَر لَقَد

توجه بـه معنـاي میـزان، چرایـی      )25الحدید/( »الْمیزانَ

پرتو سازد، در  میزان را نمایان می ه دربار» انزال«کاربرد 

 »مـوازین «مدد از سبک تفسیر قرآن به قرآن، از کاربرد 

ــیغه  ــه ص ــع   ب ــاء/(جم ــراف/47االنبی ــه ) 9؛ االع ، ب

توان پرداخت، و سپس بـه روشـنی    شناسی آن می مفهوم

میزان در عالم غیب با چه  »حقیقت«توان دریافت که  می

هـاي آن در جهـان   » رقیقـه «وجودي موجـود اسـت، و   

قـدري خـود چگونـه وجـود     شهادت با وجود خاص و 

هاي جسمانی آن بـراي تـوزین    گیرند. برخی از رقیقه می

کاال و مقادیر جسمانی کـاربرد دارد، و برخـی دیگـر از    

اهـل معنـا    ن در عالم اندیشه، مورد اسـتفاده هاي آ رقیقه

باشد، در این راستا اشکال قیاسـی اسـتدالل بـه سـه      می

شکل اول و دودو شکل قیاس م قیاس اقترانی، و م و سو

ــد)، رقــایق و   شــرطی متصــله (تــالزم) و منفصــله (تعان

  باشند. مصادیق موازین نازل از آسمان می

یک از اشکال و مقـادیر آن   میزان به هیچ »حقیقت«

بستگی ندارد، حقیقت میزان یعنی چیزي که با آن وزن و 

گیرد، و براي سنجش هر شئ، میزانـی   سنجش انجام می

رد. خداونـد پـنج میـزان را از    متناسب بـا آن وجـود دا  

آسمان فرو فرستاده که عبـارت اسـت از میـزان تعـادل     

(داراي سه قسم اکبر و اوسط و اصغر) و تـالزم و تعانـد.   

سنجش افکـار و انظـار در علـوم     ه این پنج میزان وسیل

ــی    ــوي م ــان رزق معن ــه هم ــت ک ــی اس ــد.  حقیق باش

  .)9/298  :ق1410 همان، ؛207 :1363(صدرالمتألهین، 

  دربـاره » انـزال «وایات نیز تعبیر افزون بر این در ر

هـاي کعبـه و    اشیاي دیگر وارد شده، مانند: نـزول پایـه  

ها از بهشت یا برخی دیگـر از   حجراالسود و برخی میوه
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هــا از جهــنم و مفــاد اخبــار طینــت کــه سرشــت  میــوه

مندان را از بهشت و علیین و سرشت بـدبختان را   سعادت

عالم فرموده، و تعیـین مکـان زمینـی    از آتش و سجین ا

پـذیر اسـت.    براي بهشت و جهنم که از همین منظر تبیین

؛ صــدرالمتألهین،  1/291  :1364(عالمــه طباطبــایی،  

  ).2/155  :1366، همان؛ 572: 1380

  

  رتق و فتق

ــه  ــه آی ــا   ...«کریم ــا رتْقً ــأَرض کَانَتَ ــماوات و الْ أَنَّ الس

اي کلیدي  خود آیه  نیز به نوبه) 30االنبیاء/( »...فَفَتَقْنَاهما

است که محتوا و مفاد آیات وارد در باره تنزل رقـایق از  

هـاي   حقایق و فرود موجودات از علم اسـما بـه جهـان   

کند، و در تفسیر قرآن به قرآن نمود  پسین را پشتیبانی می

زیبا دارد. مرور هستی از مراتب برین و تنزل بـه عـوالم   

جمع است. وجود  »رتق و فتق«در این دو واژه فرودین، 

الهی، و جبروتی و ملکوتی و دنیوي موجودات هر کـدام  

و  »فتـق «یکدیگر و در سـیر تنزلـی بـه سـوي      »رتق«

  رود.  انبساط پیش می

رتق اشاره به وحدت حقیقت وجـود واحـد بسـیط    

است، و فتق گسترش آن حقیقت بـه صـورت آسـمان و    

ــک   ــس و فل ــل و نف ــین و عق ــیزم ــک م ــد.  و مل باش

  ).280: 1363همو، ؛ 6/117  :ق1410(صدرالمتألهین ،

این دو واژه مرادف اجمال و تفصـیل، و فشـرده و    

، در آنهـا باشند. آسمان و زمین و محتویـات   گسترده می

هـاي   وجود عقلی با وجود اجمالی و فشرده، و در جهان

وجـود   یابنـد.  پسین به صورت وجود گسترده، بسط مـی 

آن  »فتـق «، و این وجودهـا نشـر و   »رتق«عقلی لف و 

رده بودند ها و زمین فش راستی آسمان به«آیند.  شمار می به

بـه هنگـام ادراك   ». )30االنبیاء/( و ما آن را گسترانیدیم

  شود که احاطه بـر همـه   کلی عقلی، وجودي مشاهده می

مثالی و طبیعی گذشته و حال و آینده دارد، این  »رقایق«

جه داشت که کلیت عقالنی براي معقول به نکته را باید تو

وجودي او است، و نامتناهی بـودن از جهـت     اعتبار سعه

باشـد.   مـی  »رقـایقش «مدت و شدت نسبت بـه وجـود   

  ).5/132  :ق1422(سبزواري، 

  

  نظام اسمائی آفرینش

بینی مخاطبان بر محـور   قرآن کریم در صدد ترسیم جهان

آفرینی اسما توجـه   نقشاسماي الهی، با آیات بسیاري به 

داده، به ویژه که هدف آفرینش انسان را نیز تعلـیم اسـما   

ــوده  ــالم فرم ــت:  اع ــا  «اس ــماء کلّه ــم آدم االس  و علّ

این کریمه نیز از دیگر آیاتی است کـه در  ». )31البقرة/(

، از مشـرب  »تفسیر قرآن به قـرآن «تفسیر خود با روش 

طبـایی،  شـود. (عالمـه طبا   سقایت مـی  21الحجر/  کریمه

). عارفان مسـلمان و حکمـاي متعـالی،    1/118 :1364

توحیدي، توجه نموده  -الهی ه بیش از همه، به این آموز

نظـام اســمایی ســخن    و در مسـفورات خــویش دربــاره 

انـد کـه    عالَم اسما را عـالمی ویـژه دانسـته    آنهااند.  رانده

  حقایق تمام اشیا و آفریدگان در آن عالم نهفته است. 

الهی اصل حقـایق ممکنـات اسـت و عـالم      اسماي

چه از صور کونیه سـماوي   اسما اصل این عالم با همه آن

ایـن صـور   که  ستاین بدین معناو  و ارضی در آن است
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هماننــد عکــس و ســایه بــراي آن حقــایق اســت      

  ).2/324  :1366 صدرالمتألهین،(

 صدرا منظور از تعلیم اسماي الهی بـه حضـرت آدم  

ي لفظـی. اگرچـه   را، تعلیم همین حقایق دانسته نه اسـما 

باشند. اسماي الهـی بـه عنـوان     الفاظ اسما، اسمِ اسم می

حقایق متأصل و مفصل بدون هیچ اجمـال، منـاط علـم    

:  تفصـیلی خداونـد بـه تمـام اشـیا اسـت، کـه ایـن آیـه         

 اآنهکلیدهاي غیب نزد او است که جز خود او کسی به «

ـ »)59االنعام/( علم ندارد ا، ، ناظر به آن است. بر این مبن

شـود،   وجود خاص خـود وارد نمـی   ه هیچ شئ به عرص

که در اسماي الهی، با وجود ذات واجب تعـالی،   مگر این

؛ 229 :1361است. (صـدرالمتألهین،   وجودي اعال داشته 

1366:  2/363.(   

از منـابع اسـالمی؛    مندي بهرهحکمت متعالیه به تبع 

آیات و روایـات، بـراي پـردازش آفـرینش، مصـبوغ و      

هاي عرفان نظري، بـه نقـش اسـماي     ق به پردازشمسبو

شناسی خود نظـام   الهی توجه خاصی نموده، و در هستی

کند. در این نظام هم آفریـده و هـم    اسمایی را ترسیم می

دیگر  آفریننده، در پرتو اسمی از اسماي حق تعالی، به هم

در ربط و ارتباط هستند، اسماي الهی از حقیقت جمال و 

از طریـق   آنهـا   ردار هسـتند، و رقیقـت  جالل الهی برخو

گردد، و موجـودات   مظهري، در جهان متناسب ظاهر می

باشند. عرفاي محقق نیـز بـا    مظهر کمالی از آفریدگار می

؛ 31البقـرة/ ( اسماي الهی  درباره  آیات شریفه الهام از این

هاي ژرف از نظام هستی دسـت   ، به تبیین)180االعراف/

در تقریر  آنهاد اسما و تنزل وجودي اند. کیفیت وجو یافته

حکماي متعالی را با استفاده از اصطالحات عرفـانی، بـه   

اسماي الهیه صـورت ذات   توان مشاهده کرد. میبیان این 

اند، و  اند، و صور علمیه صورت اسماي الهیه و اعیان ثابته

انـد، و از بـاب اتحـاد     حقایق خارجیه مظهر اعیان ثابتـه 

ما عین ذات، و اعیان عین اسما، و اسما ظاهر و مظهر، اس

عین صور خلقیه، و صور خلقی عین مظاهر خـارجی، و  

حقیقـت و  «نتیجتاً حـق و خلـق متحدنـد، ولـی اتحـاد      

  ).54 :1362. (آشتیانی، »رقیقت

، اصـل  »باطن«و  »ظاهر«و  »آخر«و  » اول«اسم 

اسم جامع همه » اهللا«تمام اسماي دیگر است، و  ه و ریش

. جهت مناسبت بین ظاهر و مظهر، صفت ازلیـت  باشد می

و ابدیت به موجودات، به عنوان مظاهر ظهور حق، نسبت 

باشد، ازلی و  »لاو«شود هر موجودي مظهر اسم  داده می

هر موجودي مظهر اسم آخـر باشـد، ابـدي خواهـدبود.     

ظهور هر موجودي ناشی از اسم ظاهر است و چون هـر  

 »حقیقتـی «یـی داراي  » هرقیق«ظهوري بطونی دارد و هر 

است، بطون هر موجودي معلول اسم باطن است. اسماي 

ند، و اسمایی ا داخل در اسم اول» ابداء و ایجاد«متعلق به 

که منشـأ اعـاده و جـزا هسـتند، داخـل در اسـم آخـر        

این عالم صـورت  ). بنابر695 :1370باشند (آشتیانی،  می

و » بـاطن «اسم حق و اسم او است؛ غیـب معنـاي اسـم    

باشـد. (صـدرالمتألهین،    مـی » ظاهر«شهادت معناي اسم 

1382 :166.(  

هم آن است که تفسـیري از کریمـه:   در این راستا م

) ارایه 3/(الحدید» و الظاهر و الباطن هو األَولُ و اآلخرُ«

شود که بتواند عینیـت اولیـت و آخریـت و ظاهریـت و     
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اسـتمداد از  باطنیت را به عهده بگیرد. با مطـالبی کـه بـا    

تنزل حقیقت هسـتی   ه بارسبک تفسیر قرآن به قرآن، در

از مراتب فوق تقدس به مراتب میانی و نهایی، از آیـات  

اولیـت و  «یابی به تفسیري از  پیشین استنطاق شد، دست

واجـب    که حاوي عینیت این دو ویژگی درباره »آخریت

تعالی، بدون پذیرش تعدد جهت باشـد، مشـکل نخواهـد    

تـرین مراتـب    اگرچه تفوق بر این مطلب، از عمیـق  بود.

ورزان حکمـت  معرفت در الهیات اسـالمی اسـت. خـرد   

بیـت   هاي اهـل  متعالی و عرفاي محقق با پیروي از آموزه

عصمت و طهارت، تفسیر این فراز متعالی را با تـدبر در  

هاي فلسفی متعالی    ها و توجه به انگاره معناي دقیق واژه

  انند.رس به انجام می

تقـدم و تـأخر   شناسـی تقـدم و تـأخر؛     الف) گونـه 

هاي مختلفی دارد و موجودات برخوردار از هرگونه  گونه

هـاي متفـاوت هسـتند. در     تقدم و تأخر، داراي ویژگـی 

ظرف زمان، متقدم و متأخر با هم قابل جمع نیسـتند امـا   

چنین نیست و سابق و الحـق  » دهري«در تقدم و تأخر 

عقل فعال، از جهت دهر  باشد، مثالً شتهتواند عینیت دا می

نه از جهت زمان، هم متقدم است هم متأخر (سـبزواري،  

). پیشوایان پاك نیـز در شـأن واالي خـود    710 :1382

(مجلســی، » هســتیممــا ســابق و الحــق «انــد:  فرمــوده

  ). 25/22 :ق1403

  گونـه  بـین تمایزانگـاري  شناسی وحدت؛   ب) گونه

نوعی و جنسی و   با وحدتوحدت منظور در این متون، 

رسـاند.   عددي، ما را در فهم این متون مـدد شـایان مـی   

دیگري از وحدت یعنی وحـدت شخصـی     سخن از گونه

وجود یا وحدت حقیقت با رقیقـت، و وحـدت ظـاهر و    

مظهر، که براي عموم مدعیان، نامألوف و ناشناخته است، 

هاي عریض و طویلی در تـاریخ اندیشـه    اساس معارضه

است. حقیقت وجود اگرچه واحد شخصی است امـا   شده

ــص   ــکیک اخ ــاهر آن (تش ــکیک در مظ ــی)  تش الخاص

  کننده مرز واجب و ممکن است. تأمین

است، همان  »اول«چه در اصلِ حقیقت،  پس همان 

است. وجود متقدم که در آغاز  »آخر«در نمود و مظاهر، 

نزولی است و فاعلیـت بـه او مربـوط اسـت، و      ه سلسل

صـعودي اسـت و غایـت      أخري که در سلسـله وجود مت

وحـدت  «چیـز اسـت و از    موجودات است، هر دو، یک

قـول  برخوردار و برایش دوم نیست. پس  »حقه ه حقیقی

نور و زیرا وجود،  اساس صحیحی ندارد، ،وجودتباین به 

و  »واحـد شخصـی  «عالم وجـود  و ظهور محض است، 

 چـه دهـد. اگر  را تشکیل مـی یک حقیقت سراسر هستی، 

ی هستند. تشکیک تمایز صف بهمظاهر وجود متّ ات وتجلی

  .)46: 1362(آشتیانی، 

برخی مفسران براي جواز اعاده معدوم، به این آیـه  

مقتضی  »اول«اسم «اند! به نظر آنان  کریمه تمسک جسته

تحقق حـق اسـت قبـل از وجـود اشـیا در ازل؛ و اسـم       

ه؛ و مقتضی عدم وجود اشیا است با حق در آیند »آخر«

شود مگر آن که حق اشیا را معـدوم   این خود محقق نمی

).بـا  36: 1380(آشـتیانی،  ». نموده سپس اعـاده نمایـد  

انا «توان کریمه  نگرش مستفاد از تفسیر قرآن به قرآن می

) را تفسیري لطیـف از  156/(البقره» هللا و انا الیه راجعون

دانست کـه حکمـاي متعـالی    » هو االول و اآلخر«مفاد 
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ین مفاد انگشت نهاده و برداشت اشتباه از آن را پاسخ برا

 در حکمت متعالیه و اخبار وارد از ثقل اصغر بـه  اند. داده

است بـه اعتبـار   » اول«ثبوت رسیده است که حق تعالی 

که مبدأ ظهور جمیع حقایق است، و از آن جـایی کـه    آن

باشـد، و   علت مطلقه، صورت تمامیه معلوالت خود مـی 

معلول، آن است که به اصل خود بپیونـدد و  نهایت کمال 

مرجع و مآل او آن جاست کـه از همـان جـا بـه ظهـور      

باشـد کـه    پیوسته است، حق تعالی غایت حقیقی نیز مـی 

انـا هللا و انـا الیـه    «النهایات هی الرجوع الی البدایات. و 

  ).36: 1380(آشتیانی، ». راجعون

در از سوي دیگر امعان نظر و دقت عقالنی و تـدبر  

گویـد کـه در بـن     این آیات کریمه به شبهاتی پاسخ مـی 

بست تفسیر اولیت و آخریت، دخیل دانستن عنصر زمان، 

سـازد و اولیـت و آخریـت     در مفاد این آیه را قطعی می

کند. برخی بر این مبنـا قایـل    زمانی را بر فهم تحمیل می

اند که بدون عدم زمانی موجودات در ابتداي خلقـت   شده

توان مفاد آیـه را    دام حقایق در نهایت آن، نمیو بدون اع

که این برداشت از مفهوم آیه زدوده  تصور نمود! جهت این

رسد تـا   شود استناد به خود قرآن از همه بهتر به نظر می

جز با بـروز از کـتم عـدم    » ابتدا«این توهم را که مفهوم 

  معنا ندارد، ابطال سازد. 

» الخلق ثم یعیده هو الذي یبدء«اگر این آیه کریمه: 

» و بدأ خلق االنسان مـن طـین  «)، با این آیه 27/(الروم

گردد مفاد واژه ابتدا،  ) تفسیر گردد، معلوم می7/(السجدة

قطعیتـــی در مســـبوقیت بـــر عـــدم صـــریح نـــدارد. 

). زیرا بـا ایـن کـه خلقـت انسـان      37: 1380(آشتیانی،

است لکـن قـرآن تعبیـر ابتـدا را     » طین«مسبوق به ماده 

  ره آن به کار برده است.دربا

نکتـه مهـم   ج) ناسازگاري ترکیب با بسیط محض؛ 

تواند تفسیر مقرون بـه صـحت ایـن     دیگري است که می

کریمه را به فهم دشوارپسند آسان سازد. تأکید بر فعلیـت  

ــق،   ــاب، وجــود مطل مطلــق، کمــال محــض، وجــوب ن

هایی است که در این راستا نقش ویژه دارند. هستی  تعبیر

ون مطلقا از شوب ترکیب مبـرّا و منـزه اسـت،    واجب چ

اي از هستی به معناي ترکیب ذات اقدس  نبود او در نقطه

همو اول است و همـو  «باري از وجود و عدم است، پس 

). در این راسـتا  2/372  :ق1410(صدرالمتألهین،  »آخر

در تبیـین  » االشـیاء  الحقیقۀ کـل  بسیط«محققان به قاعده 

زیرا هر چیزي که به تمـام معنـا و از   اهتمام ویژه دارند. 

همه جهت بسیط محض باشد، با وحدت خود در هسـتیِ  

اشیا حاضر است و گرنه ذات او، از هویت چیزي و  ه هم

عدم چیز دیگر تحصل خواهدیافت و ترکیـب منـافی بـا    

وحدت است. بر این اساس وجود حق متعال، تمـام هـر   

ر به شئ و شئ و کمال هر شئ است، و تمام شئ سزاوارت

تـر اسـت.    شدت نسبتش بـه آن شـئ، از خـود او بـیش    

حضور و ظهـور حـق در مراتـب وجـودي از اشـارات      

ایـن تـو نبـودي کـه     «مختلف قرآن کریم نمایان اسـت:  

(صـدرالمتألهین،  » )17االنفال/(تیرافکندي بلکه خدا بود 

  ).36: 1371 همان، ؛48: 1382

ایـاي  گفتـه، زو  با توجه به این نکات، و آیات پیش

واجـب، بـه خـوبی واضـح      »اولیت و آخریـت «عینیت 

را  » اشـعري «مفسرانی که جز سخنان متکلمان  گردد. می
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توان شنید و جز به تقدم و تأخر  از زبان آنان چیزي نمی

هاي تقدم و  انگاري گونه جدااندیشند، و  زمانی فراتر نمی

تأخر و وحدت و بساطت محض، برایشان مفهوم نیست، 

چنین  وانند به مفاد این کریمه ورود یابند؟ همت چگونه می

مفسرانی که به مبانی وحدت شخصـی وجـود (وحـدت    

ظاهر و مظهر یـا وحـدت حقیقـت بـا رقیقـت) تـن در       

توانند عینیت ظاهر را با مظـاهر در   دهند، چگونه می نمی

چنـین غفلـت از    تطورات تقـدم و تـأخر بازیابنـد؟ هـم    

ــی و نارســایی ظــاهرگر داده ــاري و هــاي عقالن ایی اخب

اشعري، راه ناهمواري را براي این دسته از مفسران پدید 

را تنهـا  حاصل با مبانی عقالنی  هاي بی آورده، که مجادله

تـرین   اند. آنان در چنین فضایی که بـا عمیـق   چاره دیده

شوند، به انحرافات عجیـب گرفتـار    متون دینی روبرو می

مکتـوب   هـا را در تفاسـیر   آیند. عمـده ایـن کـژروي    می

جا هم به فکر و قلم سایر  توان دید و از همان اشاعره می

است. بـا چنـین     هاي کالمی و مذهبی، جریان یافته فرقه

فضایی عینیت ظهـور و بطـون حـق تعـالی نیـز تفسـیر       

  یابد.  مطلوب را باز می

 »بالتجلی«در نظرگاه حکمت متعالیه فاعلیت الهی، 

مقـام فعـل،    است، و تجلی چه در مقـام ذات و چـه در  

مظهر و ظاهر در مقـام ذات   ه وحدت دارد، با حفظ مرتب

و فعل، باید گفت این همـان ذات اسـت کـه بـه عنـوان      

پدیـدار   »رقیقـه «فعـل بـه عنـوان     ه ، در رتب»حقیقت«

ذات و حقیقت وجود  ه شود. اما تعینات خلقی به رتب می

  یابد. راه نمی

، در »تنزیه جمع بین تشبیه و« ه با این تحریر انگار

همان  »رقیقت«گردد؛ زیرا  صفات الهی مبناپذیر می ه بار

است، پس بین ایـن دو رتبـه    »حقیقت«  یافته تنزل  مرتبه

نوعی شباهت و یگانگی برقرار، و این به معنـاي وجـود   

محصــور در  »حقیقــت«باشــد، و از ســویی  تشــبیه مــی

نیست، و از علو ذاتی و رفعـت و شـأن عـالی     »رقیقت«

وردار است که همان حفظ تنزیه در این مقام اسـت.  برخ

) نیز بـر ایـن مطلـب    السالملیهدر کالم امامان معصوم (ع

یـا باطنـاً فـی    «صریحات زیبا و فـراوان وجـود دارد؛   ت

: 1411طوسـی،  » ( ظُهورِه و ظَاهراً فی بطُونـه و مکْنُونـه  

   ).2/646: 1409؛ ابن طاووس، 2/804

ه در این سخن عرشی، عینیت ظهـور  واضح است ک

 ه هـم گـره خـورده کـه کمتـرین شـایب       و بطون، چنان به

گسست بین ظهور و بطون واجب، یا تعدد جهـت در آن  

راه ندارد، و البته توحیدگرایی مطلق، جز ایـن اقتضـایی   

گونه فرازهاي نغـز   ندارد. اگرچه سنخ ظاهرگرایان از این

ـ و واال، فراري هستند و تخیالت خو مفـاهیم   ه د را پیرای

وارسته قرآن سـاخته، و بـا عرفـاي محقـق و حکمـاي      

هـاي فهـم چنـین متـونی، بـه جـدال        متعالی در بزنگـاه 

برخاسته و از فهم این فرازهاي وحیانی و مبانی عقالنـی  

اند. تاریخ معارضه بـا انگـاره    آن دیگران را تحذیر نموده

ز اش، مشـحون ا  وحدت شخصی وجود در تقریر محققانه

ظـاهرگرا،   ه که سخن متینی از طیف گسـترد این واقعیت 

عینیت ظهـور و بطـون واجـب در هسـتی، جـز       ه دربار

  است.  تعطیل و توقف و جز تکفیر و تعرض بروز ننموده
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  ملکوت

 ء  شـى     فَسبحانَ الَّـذى بِیـده ملَکُـوت کـلُ     «تدبر در آیه 

ــس/( ــات» )83ی ــام/( و آی ــراف/؛ اال75االنع ؛ 185ع

را مکرر بـراي بیـان    »ملکوت«، که واژه ) 88المؤمنون/

حقیقت موجـودات بـه کـار بـرده، حکمـاي متعـالی، را       

اشـیاي عـالم     رهنمون به این حقیقت گشته که براي همه

اسم و عقل «طبیعی به عنوان  فرا  طبیعی، حداقل سه رتبه

، برین اسمایی و عالَم عقل و عالَم نفس  در عالم »و نفس

حقیقـت و  «قایل شوند، که هر کدام نسبت بـه یکـدیگر   

  آیند. شمار می به »رقیقت

که در جهـان   چیز در این جهان نیست مگر این هیچ

دیگر داراي نفس، و در جهان سوم داراي وجـود عقلـی   

است، و بر این مطلب شواهد الهی و دالیل نبوي هسـت  

... هر شئ ملکوتی دارد و هر شـهادتی را غیبـی اسـت،    

نفـس و عقـل و   «بنابر این تمام اشیاي این جهان، داراي 

  ).254: 1382صدرالمتألهین، است. ( »اسم الهی

موجودات در سیر صعودي و طی مراتب هستی در 

هاي مختلف، از وجود یکسـان برخـودار نیسـتند.     جهان

ها؛ مثال (نفس) و عـالم عقـول و عـالم     زیرا وجود عالم

منـد   سـان بهـره   هـم اسماي الهی، خود از شدت و قـوت  

نیست، تعبیر به ملکوت اشیا، تعبیر از همان وجود الوهی 

آنان در عالم اسمایی است، و تبیین کامل آن متوقـف بـر   

ــه    ــت متعالی ــه حکم ــت، ک ــی اس ــانی حکم ــیم مب تحک

ـ یر در راستاي تفسیر این متون اراگ هاي چشم پردازش ه ئ

  است.  داده

  

  گیري نتیجهبحث و 

 ن کریم، وجود دارد که خردآیاتی در متن مقدس قرآ

ورزان با اعمال روش تفسیر قرآن به قرآن و تدبر و تأمل 

اند،  ژرف، با مدد سایر آیات، به تفسیر آن آیات نایل شده

حاصل این تعمق، فهم متعالی از وحی در قلمرو الهیات 

  باشد.  عقالنی قرآن کریم می

از قهرمانـان پیشـگام در تفسـیر و     متعالیحکماي 

  اول آیـات را در آینـه    این آیات بوده و در درجـه تبیین 

انـد   انـد، و بـه ایـن وسـیله توانسـته      آیات تفسـیر کـرده  

گوهرهاي ناب از معـارف فرازمنـد قـرآن کـریم، بـراي      

اندیشان به ارمغان بگذارند. تفاوت عمـق و تفاضـل    ژرف

تفاسـیر نگاشـته     توان در مقایسـه  نگرش تفسیري را، می

ه کـرد. در ایـن   آیات مبارك مالحظشده بر این دسته از 

و  »حقیقت و رقیقـت «پرکاربرد   ذر استحصال آموزهرهگ

در حکمت متعالیه و عرفـان نظـري، از    »ظاهر و مظهر«

هـاي   هاي قرآن کـریم و کـاربرد آن در بیـان واژه    آموزه

دینی مانند ملکوت، تنزیل و انزال موجودات، و تبیـین و  

ت الهی مانند عینیـت  تفسیر بسیاري از معارف باطنی آیا

تعـالی، و   اولیت و آخریت و عینیت ظهور و بطون واجب

اساس نظام اسـمایی کـامال   بینی توحیدي بر ترسیم جهان

  مشهود است.

  

  منابع 

شرح بر ). 1379( الدین آشتیانی، سیدجالل -

 .کبیریر: انتشارات ام، تهرانازادالمسافر مالصدر
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قیصري بر  ه شرح مقدم ).1370. (ـــــ  -

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات  :، قمالحکم فصوص

  .چاپ دوماسالمی، 

مقدمه بر اصول المعارف فیض  ).1362. (ـــــ  -

 .: دفتر تبلیغات اسالمی، قمکاشانی

د المعا و المبدأمقدمه بر ). 1380ـــــ. (  -

 . : دفتر تبلیغات اسالمی، قمصدرالمتألهین

اقبال  ).1409( ابن طاووس، علی بن موسی -

 .، تهران: دار الکتب االسالمیۀعمالاال

: نشر ، قمتسنیم ).1386(جوادي آملی، عبداهللا -

 . اسراء

: نشر ، قممقدمه بر تفسیر المیزان ).1384. (ـــــ -

 . اسالمی

، تفسیر نورالثقلین ).ق1411(حویزي، عبدعلی  -

 .: اعلمیبیروت

تصحیح ، المنظومۀ شرح ).ق1422(سبزواري، هادي  -

 .نشر ناب :تهران ملی،زاده آ و تعلیق حسن

، تعلیقات بر الشواهد الربوبیۀ ).1382. (ـــــ  -

 . بوستان کتاب، قم

 ،اسرار اآلیات ).1363(صدرالمتألهین شیرازي  -

 . مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

دار  :، بیروتاالسفار االربعۀ ).ق1410. (ـــــ -

 .احیاءالتراث العربی

 قم: ،یر القرآن الکریمتفس ).1366. (ـــــ -

 .انتشارات بیدار

تصحیح و تعلیق  الشواهدالربوبیۀ، ).1382( .ـــــ -

 .: بوستان کتابالدین آشتیانی، قم سیدجالل

 .، دانشگاه مشهدمتشابهات القرآن .)1352. (ـــــ -

، تصحیح و تعلیق، دالمعا و المبدأ ).1380. (ـــــ -

 .بلیغات اسالمیدفتر ت :الدین آشتیانی، قم سیدجالل

 .: مولیتهران ،العرشیۀ ).1361. (ـــــ -

مؤسسه  :الغیب، تهران مفاتیح ).1363. (ـــــ -

 .ت فرهنگیتحقیقا

، التوحید ). 1387(صدوق، ابوجعفر محمد بن علی -

 .نشر اسالمی، قم

، قرآن در اسالم ).1361(طباطبایی، محمدحسین -

 .قم: نشر اسالمی

نشر  :، قمیزان فی تفسیر القرآنالم ). 1364( .ـــــ -

 .اسالمی

 .، نشر اسالمی، قمنهایۀ الحکمۀ).  1372. (ـــــ -

مصباح المتهجد و ) 1411طوسی، محمد بن حسن ( -

 .، بیروت: موسسه فقه الشیعۀسالح المتعبد

 :بیروت، بحاراالنوار ).ق1403(مجلسی، محمدباقر -

  .دار احیاء التراث
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