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Abstract 
The issue of the exterior and interior of the Holy Qur'an has been and still is 

the subject of Muslim opinion from the time of the Holy Prophet until now. 

Considering this point, many hadiths have been issued from the words of the 

Holy Prophet, Hazrat Amir, and other Imams (AS) in this regard. These 

hadiths are frequent or at least Mostafīz (diffused), such as the noble 

prophetic hadith « سبعة أبطن یان للقرآن ظهراً و بطنا و لبطنه بطنا ال »  "Ennal Qur'an 

Zahran, wa Batna, wa Labatna Batna, ela Sabah Abtn" which was narrated 

through al-Furiqin. Maulavi spoke in detail about this hadith in Masnavi, 

which we have quoted in the text of the article. He said at the beginning of 

his speech: Know the words of the Qur'an, which are external/below the 

external, the interior is just Cairo. Many verses also express the exterior and 

interior of the Holy Quran. As in the verse "Indeed is the Holy Qur'an, in a 

hidden book, it is not touched except by the pure" (Waqeeh/77-79). In this 

article, firstly by referring to the verses and narrations and the sayings of 

famous Islamic mystics and philosophers, the interior and different levels of 

the Holy Quran have been proven, then the quality of the relationship 

between the exterior and interior of the Quran has been discussed. 

Keywords: Qur'an, hadiths, appearance, interiority, mystic and 

philosopher. 
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و  اتیروا -اتیبر آ هیها با تک آن انیم وندیظاهر و باطن قرآن و پ

 (ینام لسوفانی)عارفان و ف یسخنان متفکران اسالم

 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ث،یاستاد علوم قرآن و حد   اتیب نیمحمدحس

  

 چکیده
 زیر ظاهر باطن بس قاهری است   که ظاهری است  بدان راقرآن  حرف

مطمح نظر مسلمانان بوده و هست، با توجه به این  تاکنونظاهر و باطن قرآن مجید از زمان پیامبر اکرم  مسئله

است. این  صادرشده)ع(، در این باب  ائمهنکته احادیث بسیاری از زبان رسول اکرم و حضرت امیر و دیگر 

للقرآن ظهراً و بطنا و لبطنه  ان»باشد، مثل حدیث شریف نبوی  احادیث در حد متواتر یا حداقل مستفیض می

 لیتفص بهمولوی در مثنوی با توجه به این حدیث  است. شده نقل نیقی فرکه از طریق « بطنا الی سبعة أبطن

 ایم. وی در سرآغاز سخن خود گفت: سخن گفت که در متن مقاله نقل کرده

 زیر ظاهر، باطن بس قاهری است   ف قرآن را بدان که ظاهری استحر

 الإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ، فِی کتابٍ مَکنُونٍ، » ةیآ سان بهیاری نیز بیانگر ظاهر و باطن قرآن مجید است. آیات بس

در این مقاله، نخست با تمسک به آیات و روایات و سخنان عارفان و . (77- 77)واقعه/« الْمُطَهَّرُونإِلَّا  مَسُّهُی

گون قرآن مجید به اثبات رسیده سپس در باب کیفیت ارتباط  اسالمی، باطن و مراتب گونه آور نامفیلسوفان 

 ظاهر و باطن قرآن سخن به میان آمده است.

 .لسوفیظاهر، باطن، عارف و ف ات،یقرآن، روا :ها واژهکلید
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 مقدمه -0

ظاهر و باطن قرآن از منظر متفکران اسالمی جزء بدیهیات است. جمیع عارفان و  مسئله

دارند. بحث متفکران اسالمی  نظر اتفاقفیلسوفان، بلکه جمیع مفسران اسالمی در این باب 

 ازنظر تنها نهود باطن جدر کیفیت باطن و مراتب آن و ربط ظاهر به باطن است. وگرنه و

دارند. مثالً میرزا  نظر اتفاقاست بلکه فقهای اسالمی نیز در آن  هیعل متفقعارف و فیلسوف 

حسن بجنوردی صاحب قواعد الفقهیه در بیان قاعده نفی سبیل ضمن بیان معنای سبیل در 

 اند کردهبرخی ادّعا ( فرمود 141)نساء/« سَبِیلًا نَیالْمُؤْمِنِ یعَلَ نَیلِلْکافِرِوَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ » ةیآ

مؤمنان بر کافران در  غلبةود از سبیل در این آیه، با توجه به صدر آیه، حجت و مقصکه 

 از؛ آنان جهت اثبات ادّعای خود به حدیثی روز قیامت است و بر ما نحن فیه داللت ندارد

گفت: اگر حضرت امیر چنین  بجنوردی در ردّ ادعای آنان .اند جستهامیر تمسک  حضرت

ال ینا فی »دارای هفت باطن است.  قرآن باطن قرآن است. چهتفسیر کرده باشد، مربوط به 

)القواعد الفقهیه، ج « تفسیره )ع( بالحجة فی یوم القیامة ما استظهرناه النّ للقرآن سبعة ابطن

 .(161 ص

 مرتبةعالی نسبت به  مرتبةو مرتبه هست، هر  نبا توجه به اینکه قرآن مجید را چند باط

قرآن و ظاهر مطلق،  تیاحد مرتبةظاهر است. باطن مطلق،  ،نازلة مرتبةمادون، باطن و 

ای مطلق  لفظی و کتبی آن است. به دیگر بیان باطن و ظاهر در مراتبی نسبی و در مرتبه مرتبة

 هستند. سایر تجلیات وجود مطلق نیز چنین است.

ظاهر و  گفته آید، ارتباط باطن و ظاهر قرآن، ارتباط لیتفص بهکه بعداً  الجمله، چنان فی

چنین توان گفت که ارتباط باطن با ظاهر قرآن ارتباط  مظهر ذی ظلّ و ظلّ است. هم

نحو نشر و کثرت  به ووحدت با کثرت است که حقیقت واحده به نحو لفّ و اجمال باطن 

الفاظ یعنی وجود  مرتبةو در  یتعال حقاحدیت، عین ذات  مرتبةظاهر است. این حقیقت در 

 است که عین کثرت است. یاعتبارلفظی و کتبی، برخوردار از وجود 

 این مقاله در شش بند زیر و به رشته تحریر کشیده آمده است:

 الف( ظاهر و باطن قرآن از منظر قرآن؛



 0411پاییز و زمستان  | 43شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 4

 ب( ظاهر و باطن قرآن از نگاه روایات؛

 ج( ظاهر و باطن قرآن از دید عارفان؛

 آن از منظر فیلسوفان؛د( ظاهر و باطن قر

 ه( ارتباط ظاهر و باطن قرآن؛

 گیری. و( نتیجه 

 برای ظاهر قرآن ،داللت آیات قرآن بر وجود باطن

توان تقسیم نمود: یکی آن دسته از آیات که به  آیات قرآن را در این باب به دو قسم می

قرآن تصریح دارند؛ دیگری آیاتی که به این قسم  –مراتب عالی و دانی  –باطن و ظاهر 

شوند. آیات قرآن مجید در چهار مورد به این امر تصریح دارند که ذیالً  ارجاع داده می

 دهیم: آوریم و توضیحات الزم را می اختصار آن آیات را می طور به

 زخرف. سورة 3تا  2آیات  -0

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَعَلَّکمْ تَعْقِلُونَ،  ﴾2﴿الْمُبِینِوَالْکتَابِ »خداوند در این آیات چنین فرمود: 

 «﴾4﴿وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکتَابِ لَدَینَا لَعَلِی حَکیمٌ  ﴾3﴿

. باشد که آن را تعقل میقراردادسوگند به کتاب مبین، همانا ما آن را در زبان عربی 

الکتاب نزد ماست که در آن مرتبه واال و  آن در امّ –فوق الفاظ  مرتبة –کنید و حقیقت 

 حکیم است.

الفاظ قرآن اشارت فرمود که در دسترس بشر است و  مرتبةخداوند در صدر آیه به 

واال و عنداللهی قرآن  مرتبةواالی قرآن اشارت کرد که آن مرتبه،  مرتبةدر ذیل آیه به 

از اسماء ذاتی « حَکیمٌ»و « عَلِی»است که ّ و حکیم است. بدیهی  علی ،مرتبهاست که در آن 

اسماء و صفات  همةباشد که از باب وحدت اسماء ذاتی با ذات احدی،  می یتعال یبار

« حَکیمٌ»و « عَلِی»متصف به کماالت ذات هستند. لذا قرآن مجید در آن مرتبه متصف به 

است، چون  شده حیتصرباطن و ظاهر قرآن با عبارتی خاص  مرتبةشده است. در این آیه به 

در آن شک  کس چیهظاهر قرآن همان زبان عربی است که در دسترس انسان است و 
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 و جای تردید در آن نیست. شده روشنخداوند  گفتةبرین قرآن نیز به  مرتبةندارد. 

 تنها نهبرین قرآن  مرتبةشود که  با اندک توجه به صدر و ذیل این آیات معلوم می 

سان که ذات  باشد بلکه فراسوی عقل بشری نیز هست. همان س میفراسوی الفاظ محسو

 عنداللهی قرآن نیز چنین است. مرتبةو عقل است،  حسحق، فوق ادراک 

 با توجه به این نکته عالمه طباطبایی در تفسیر آیات فوق گفت:

الفاظ  صورت بهخداوند در این آیات رجاء تعقل در قرآن را غایت جعل قرآن  که نیا

ای از هستی و کینونت در کار است که  قرار داد، گویای این است که قرآن را مرتبهعربی 

و عقل را در لباس الفاظ  حسباشد. خداوند آن حقیقت فراسوی  فراسوی عقل بشری می

جعل »ی پیدا کند و بتواند آن را با عقل دریابد. عربی قرار داد تا انسان در اثر انس با آن تعالِ

مرحلة من الکینونة ال ینالها عقول الناس،  له للجعل المذکور یشهد بانّ غایةًاهلل رجاء تعقله 

« یستأنس به عقول الناس فیعقلوه. رجاءانسه هذا اللباس لبَأقرآنا عربیاً و  ها جعلانما 

 (13 ص، 11)المیزان، ج 

ة زخرف گفت: هذه اآلیة تأکید و تبیین لما تدل علیه اآلی 4در تفسیر آیه عالمه  آنگاه

الکتاب، هو اللوح  مِّالمراد باُ والکتاب فی موطنه االصلی وراء تعقل العقول  السابقة بانّ

 المحفوظ کما قال تعالی: بل هو قرآن مجید، فی لوح محفوظ. )همان(

الکتاب  مّدیگر آورد و گفت: مقصود از اُ یانیبابابوالقاسم قشیری نیز همین سخن را 

 ص، 3 جدر این آیه همان لوح محفوظ است که فراسوی الفاظ است. )لطائف االشارات، 

36) 

 سوره واقعه 01تا  77آیات  -2

تَنزِیلٌ مِّن رَّبِّ  ﴾77﴿لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  ﴾71﴿فِی کتَابٍ مَّکنُونٍ  ﴾77﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ »

 «﴾11﴿الْعَالَمِینَ 

ر این آیات نیز خداوند متعال در صدر آیات به کرامت قرآن ملفوظ اشارت فرموده د

کند تا  ها را متخلق به اخالق الهی می ساز است که انسان خلق، قرآن کتاب انسان نشئةکه در 

 باشد دست یابند. عالم امر می نشئةبه کمال نهایی خودشان که مقتضای اعیان ثابته آنان در 
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قرآن اشارت کرده و فرمود که قرآن در  یفراحسات به حقیقت لیکن در ذیل آی

قرآن  مرتبةیعنی نهان از حس و حتی از عقول بشری که انسان بدان  ؛نهان است یکتاب

 وجودش الهی شود و جزء مطهرون باشد. که آندست ندارد مگر 

است که متنازل  یعنداللهخلق، همان حقیقت قرآن  نشئةسرانجام فرمود که قرآن در 

اسالمی نیز این آیات را  نامداراست که متفکران  ذکر انیشاشده و نزول بالتّجلی یافته است. 

 اند. با این نگاه تفسیر نموده

قلب حقیقت محمدیه است که قرآن  ،مکنون مثالً ابن عربی گفت: مقصود از کتابِ

راه ندارند. کتاب مکنون  عقلی در آن قرار دارد که کسی جز فرشتگان مقرب به آن مرحله

هو قلبه المکنون عن الحواس، ال یناله ماعدا المقربین من المالئکة المطهرین النّ العقل 

 (.313 ص، 2 جالقرآنی مودع فیه )تفسیر ابن عربی، 

مرسله  مجردهگفت: مقصود از مطهرون، ارواح « لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»وی در تفسیر 

المطهرون یعنی االرواح المجردة عن »عالم ماده و طبیعت هستند.  نشئةاز  است که برتر

 )همان(« دنس الطبائع و لوث تعلق الموادّ.

فرمود: « فِی کتَابٍ مَّکنُونٍ * لَّا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»نیز در تفسیر  عالمه طباطبایی

الفاظ قرآن است. این مرتبه  مرتبةمقصود از کتاب مکنون لوح محفوظ است که فراتر از 

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ * فِی لَوْحٍ »همان است که خداوند آن را لوح محفوظ نامید و فرمود: 

نامید و فرمود:  یعنداللهزخرف آن مرتبه را  سورة 4 ةیآ( و در 22و  21)بروج، « مَحْفُوظٍ

 «وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکتَابِ لَدَینَا»

علم به آن مرتبه از قرآن است و مقصود و رآن مکنون، فهم و درک ق مقصود از مسّ

از مطهرون کسانی هستند که دلشان از تعلق به غیر خدا پاک و منزّه است و فهم و درک 

السالم  علیهم تیب اهلفرشتگان مقرب و  سان بهشود.  این مرتبه از قرآن فقط نصیب آنان می

إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ »فرمود:  تطهیر آنان را معرفی ةیآکه خداوند در 

از هر نوع ارجاس و ادناس  تیب اهل( طبق این آیه 33)احزاب، « الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً

 (131 ص، 17 جپاکند. )المیزان، 
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 0هود آیه  سورة -4

حکام و تفصیل اِ دومرتبةبه  در آغاز این سوره خداوند آیات قرآن را که؛ 1 هیسورة هود آ

کتَابٌ أُحْکمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ »تقسیم نمود و فرمود:  –اجمال و تفصیل یا لفّ و نشر  –

 مرحلةاحکام و اجمال به  مرحلةقرآن کتابی است که آیاتش از « مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ خَبِیرٍ

 تفصیل و الفاظ تنزّل یافت.

 سان بهجمال و تفصیل در ذهن و زبان انسان نیز وجود دارد. مثالً دانشمندی اِ مسئله

بوعلی که در جمیع علوم زمان خود سرآمد همه است؛ هم فیلسوف است، هم پزشک 

این علوم در کمون عقل وی به نحو اجمال و  همةدان و...  دان، هم طبیعی است، هم ریاضی

الفاظ ظاهر  صورت بهیابد و  بانش تنزّل میز مرحلةاست که همان علوم به  موجودلفّ 

هود، قرآن  سورة 1آید. طبق آیه  مکتوبات درمی صورت بهشود و همان ملفوظات  می

به نحو  تیاحد مرتبةیعنی آنچه در  ؛ملفوظ و مکتوب و قرآن عنداللهی نیز چنین است

ظهور  وحدت و بساطت وجود دارد با نزول بالتجلی در صورت الفاظ به نحو کثرت به

ت اقرآن مجید با عبار یجا یجاهود، در  سورة 1آمده است. این مطلب مضاف بر آیه 

وَتَفْصِیلَ »نیز خداوند فرمود:  37یونس آیه  سورةگوناگون تکرار شده است. مثالً در 

شک  بی –الفاظ  مرتبة –تفصیل  مرتبةیعنی قرآن در « الْکتَابِ لَا رَیبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ

ذات احدی به نحو نزول بالتجلی به ظهور  مرتبةاز جانب پروردگار جهانیان است، یعنی از 

 آمده است.

خداوند در این آیه و مانند  که نیاهود گفت:  سورة 1در تفسیر آیه  عالمه طباطبایی

تفصیل و  صورت بهشود که قرآن ملفوظ که  آن، تفصیل را در برابر اِحکام آورد، معلوم می

، باشد که همان حقیقت اجمال و وحدت می صورت بهدر دست بشر است، در اصل  کثرت

هذا الواحد »الفاظ متنازل شده است. این مطلب با اندک دقت جزء بدیهیات است.  مرتبة به

هو االصل المحفوظ و هو بعینه علی اجماله هذه التفاصل و هذه التفاصیل بعینها ذاک 

 (136 ص، 11 ج)المیزان، « االجمال و هذا ظاهر ال ریب فیه

ی متفاوت به زبان راند و سوره یونس نیز همین مطلب را با عبارت 37وی در ذیل آیه 
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مقصود از کتاب با توجه به سیاق، کتابی است که نزد خداوند و « تفصیل الکتاب»گفت: در 

 صالفاظ به نحو تفصیل و کثرت به ظهور درآمده است. )همان،  صورت بهبا نزول بالتجلی 

64) 

دارد  عالی قرآن در ماورای حس و الفاظ تصریح مرتبةآیاتی که بر وجود  ازجمله -4

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ * فِی لَوْحٍ »بروج است. خداوند در این آیه فرمود:  سورة 22 ةیآ

برین و باطن  مرتبةاسالمی، وجود لوح محفوظی قرآن را،  فالسفةجمیع عرفا و « مَحْفُوظٍ

و  دیدیم عالمه طباطبایی این آیه را در این باب اصل که چناناند. تا آنجا که  قرآن دانسته

پیشین را بدین آیه ارجاع داده است. تنها بحثی که در مورد این  ةیآمحکم دانسته و چهار 

مطلقه  تیاحدوجودی قرآن در  مرتبةآیه هست آن است که وجود لوح محفوظی قرآن بر 

حقیقت  مرتبةغیب مطلق، یعنی در  مرتبةتجلیات بعد از  مرتبةو غیب الغیوب است یا در 

 باشد. میمحمدیه و روح اعظم 

آیا در این آیه به ظهور جالیی قرآن اشارت رفته یا به ظهور استجالیی آن  گرید انیب به

 بیش از این نیست. بحثِ مجالِ ،حقیقت اشارت شده است. بدیهی است که در این گفتار

الذکر ارجاع داده  فوق ةیآاما قسم دوم آیات که در بیان باطن و ظاهر قرآن به چهار 

 شوند. می

های کتاب مبین، امام مبین، امّ الکتاب و  باطن قرآن در این بخش گاهی با عنوان

برین و باطن قرآن اشارت  مرتبةنشین به  آمده است که با توجه به واحدهای هم، کتاب

گونه آیات، باطن قرآن عین علم خداوند است و گاهی دیگر  در این که آنمهم  نکتةدارند. 

 تنزیل، بدین مطلب اشارت رفته است.با تعابیر نزول، انزال و 

باشد نه به نحو تجافی، پس هر جا  نزول قرآن به نحو تجلّی می که نیاچون با توجه به 

معنی  باطن قرآن دارد وگرنه نزول به نحو تجلّی بی اکه سخن از نزول قرآن هست، مالزمه ب

« فَإِنَّما یسَّرْناهُ بِلِسانِک» سان بهخواهد بود. گاهی نیز خداوند این مطلب را با بیاناتی دیگر 

 کنیم: ( و مانند آن بیان فرموده است. ذیالً با ذکر نمونه مطلب را دنبال می77)مریم، 

وَمَا یعْزُبُ عَنْ رَبِّک مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ »یونس فرمود:  سورة 61خداوند در آیه 
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بدیهی است که با اندک « لِک وَلَا أَکبَرَ إِلَّا فِی کتَابٍ مُبِینٍوَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَ

نشین، باطن قرآن ملفوظ  دقت، در این آیه، مقصود از کتاب مبین با توجه به واحدهای هم

 علم ذاتی خداوند بما سوی اهلل است. حال نیدرعاست که 

 12ز خداوند در آیه نیز آمده است و نی هود سوره 6این بیان با عبارتی دیگر در آیه 

کتاب مبین، امام مبین را قرار داد و فرمود:  یجا بهسوره یس همین مطلب را بیان داشت که 

سوره زخرف همین مطلب با عبارت امّ  4و در آیه « ءٍ أَحْصَیناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ کلَّ شَی»

ه با طه خود کتاب آمده ک سورة 32در آیه  و ؛الکتاب آمده است که شرحش گذشت

باطن و برین قرآن است. در این باب خداوند از  مرتبةتوجه به قرائن موجود در آیه، مقصود 

گفت: علم « قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی فِی کتَابٍ لَا یضِلُّ رَبِّی وَلَا ینْسَی»زبان موسی چنین فرمود: 

 .به قیامت نزد پروردگار من است که خطا و فراموشی ندارد

باشد، چون در مقابل قرآن ملفوظ  مقصود از کتاب علم ذاتی خداوند می در این آیه

الفاظ و زبان  مرحلةعالی قرآن که عین علم خداوند است به  مرتبةاست. پس  قرارگرفته

 1عربی و به نحو نزول بالتجلی متنازل شده است. این شیوه بیان با اندک تفاوت در آیه 

سوره حجر، علم  21د وارد آمده است. در آیه سوره حدی 22فاطر و نیز در آیه  سورة

وَإِنْ مِنْ شَیءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا »بیان نمود و فرمود:  زیچ همهخداوند را با عنوان خزائن 

 «نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

 مرتبةرسیم که  دهیم به این نتیجه می گونه آیات را در کنار هم قرار می وقتی این

احدیت و غیب مطلق وجود دارد و با علم ذاتی وحدت  مرتبةفراحسی و عقلی قرآن در 

 است. یتعال حقمصداقی دارد گرچه از حیث مفهوم غیر علم 

باشد،  رسیم که نزول قرآن به نحو تجلّی می بعد از بیان مطالب فوق، به این نتیجه می

بین قرآن  مالزمةتنزیل قرآن هستند، گویای نزول یا انزال و یا  گر انیببنابراین آیاتی که 

باشد.  باشند که فوق حس و حتی فوق ادراک عقل می محسوس با باطن قرآن می و ملفوظ

گونه آیات در قرآن بیش از آن است که در این نوشتار آورده شود. لذا ذیالً به برخی از  این

 شود. نمونه اشارت می عنوان بهها  آن
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باشد، بیش از  در قرآن مجید که در ارتباط با نزول قرآن می واژه نزول و مشتقات آن

گر نزول قرآن محسوس ملفوظ است. از آغاز سوره بقره  بار تکرار شده است که بیان 231

إِنَّا »که فرمود:  1قدر آیه  سورةتا « وَالَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیک»که فرمود:  4در آیه 

 خورند. در قرآن به چشم می« لَةِ الْقَدْرِأَنْزَلْناهُ فِی لَیْ

سپس « نَزَّلَ عَلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ»فرمود:  3عمران نخست در آیه  خداوند در سوره آل

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیک الْکتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکتَابِ وَأُخَرُ »فرمود:  7در آیه 

ر این آیه کلّ آیات به دو قسم محکم و متشابه تقسیم گردیده است. در برخی د« مُتَشَابِهَاتٌ

 مرتبةشود که قرآن ملفوظ  است که با اندک دقت معلوم می یا گونه بهانزال  مسئلهموارد 

و »سوره اسراء که فرمود:  113 ةیآ سان بهو باطن قرآن است  یعندالله مرتبةای از  نازله

 است. اکثر متفکران واردشدهدر این آیه به دنبال انزلناه، نزل « هُ وَ بِالحَقِّ نَزَلَنبِالحَقِّ أَنْزَلْ

اند که مقصود از انزلناه، تجلّی قرآن از ذات حق به لوح  در ذیل این آیه گفته اسالمی

محفوظ و مقصود از نزل، نزول قرآن به قلب پیامبر است که از قلب پیامبر اکرم در زبانش 

جبرائیلی است و مقصود از نزل، نزول  مرتبةیا مقصود از انزلناه نزول به  و ؛است شده یجار

بدین  شعرا سورة 174تا  172جبرائیل به قلب رسول اکرم است که در آیات  واسطة بهقرآن 

أَمِینُ * وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْ»است که خداوند فرمود:  شده اشارهنکته 

 «عَلَی قَلْبِک لِتَکونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ

محسوس ملفوظ با تعابیر  صورت بهباطن قرآن  مرتبة ازکه گاهی تنزّل  آن ذکر انیشا

فَإِنَّمَا یسَّرْنَاهُ بِلِسَانِک لَعَلَّهُمْ »دخان فرمود:  سورة 31دیگر آمده است. مثالً خداوند در آیه 

آسان در زبان پیامبر قرار دارد، همان  صورت بهینکه خداوند قرآن را مقصود از ا« یتَذَکرُونَ

و  فهم قابلالفاظ است که برای مردم  صورت بهتنزیل حقیقت فراحسی و فراعقلی قرآن 

 سوره مریم نیز آمده است. 71. این تعبیر عیناً در آیه باشددرک 

سوره طه  114شد. در آیه ها متذکر  دیگر این مطلب را به انسان یانیبابخداوند  بازهم

وَ ال »سوره قیامت فرمود: پیش از دستور الهی قرآن را به زبان مران.  17تا  16و نیز در آیات 

تعابیر معلوم  گونه نیازا. «عِلْماً یزِدْنإِلَیکَ وَحْیهُ وَ قُلْ رَبِّ  یقْضیتَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
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شود که حقیقت فراحسی قرآن در وجود معنوی و قلب حقیقت محمدی موجود است و  می

آورد. در این نوشتار بیش از این مجال بحث در  هر جا که خداوند دستور فرماید به زبان می

کنیم که العاقل  آیات بر باطن قرآن نداریم و ناچار به همین مقدار بسنده می داللتباب 

در باب باطن و ظاهر  ذکر انیشانکته  ـ باطن و ظاهر قرآن از منظر احادیث االشارة.یکفیه 

 گونه دوالسالم قرآن را  قرآن از منظر احادیث، آن است که از دیدگاه معصومان علیهم

 باطن در برابر ظواهر الفاظ در کار است:

 و ؛ستفراحسی و حتی فراعقلی قرآن مجید ا مراتب بهیکی باطن طولی که ناظر 

دیگری باطن عرضی که ناظر به تفسیر آیات قرآن مجید است. اکثر مفسران بدین نکته 

اند. لیکن این مطلب با اندک دقت در احادیث وارده در این باب روشن و الیح  توجه نکرده

 است.

. بدیهی راهگشاستدر هر دو نوع از باطن در برابر ظاهر، اوالً احادیث شریف نبوی 

در این باب بیش از آن است که در این نوشتار آورده شود، پس ذیالً به است که احادیث 

بزرگوار را ارجاع به  خوانندةکنیم. سپس  کلیدی دارد اشاره می جنبةها که  برخی از آن

 قرار بهدهیم. برخی از احادیث که ناظر به باطن طولی قرآن مجید هستند  منابع احادیث می

 زیر است:

 سَبعَه یاِل بَطنٌ وَلِبَطنِهِبَطنًا  وَ ظَهراً لِلقُرآنِ اِنَّ»وآله فرمودند:  علیه اهلل پیامبر اکرم صلی

)المیزان، « انّ للقرآن ظهراً و بطناً وَ حداً وَ مَطْلعاً»آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: « اَبطُن

 (31 صج، 

بیان مراتب فوق لفظی و  ،که بعداً خواهیم گفت، اصل و مبنا این دو حدیث، چنان

قیصری و ابن عربی و مولوی به  سان بههای نامتناهی قرآن مجید است که جمیع عرفا  باطن

در هفت باطن قرآن که در این حدیث شریف آمده،  توجه قابلاند. نکته  ها توجه نموده آن

 چهاراز های قرآن منافات ندارد و نیز مقصود  بیان کثرت است که با نامتناهی بودن باطن

وم از هنیز چنین است. مقصود از ظهر قرآن همان معانی مف مطلعظهر و بطن و حدّ و  مرتبه

و ظاهر و اجمال  نصالفاظ و جمالت قرآن مجید است که از جهت داللت به سه قسم 
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« حدّ»مقصود از  است وشود و مقصود از بطن معانی فوق ظاهر است که نامتناهی  تقسیم می

اصل « مطلع»گردد و مقصود از  ختم می ،«مطلع»آن مجید است که به قر یفراحسمراتب 

 حقیقت عنداللهی قرآن مجید است که در جمیع مراتب مادون متجلّی شده است.

و فرمود:  کرده اشاره مطلعالسالم نیز در حدیث فضیل بن یسار به حدّ و  امام باقر علیه

 «مطلعبَطْنٌ؛ وَ مَا فِیهِ حَرْفٌ إلَّا وَ لَهُ حَدٌّ وَ ما فی الْقُرآنِ ءایةٌ الّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ »

مَا مِنْ آیةٍ إالَّ وَ لَهَا أربَعَةُ مَعَانٍ: ظَاهِرٌ وَ »السالم نیز در این باب فرمود:  حضرت امیر علیه

 )همان(« بَاطِنٌ وَ حَدٌّ وَ مطلَعٌ

وق لفظی قرآن گر باطن و مراتب ف در جوامع حدیثی ما از این سنخ احادیث که بیان

 باشد. ها این دو حدیث می است که مرجع جمیع آن اریبسهستند، 

أَنَّ الْکتَابَ یصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً »فرمود:  البالغه نهج 1السالم در خطبه  حضرت امیر علیه

ا تَفْنَی عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ... إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَ

 «لَا تُکشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ

بدیهی « فِی کِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونُوا رَأَوْهُ سُبْحَانَهُفَتَجَلَّی لَهُمْ »فرمود:  167و در خطبه 

، نامتناهی عِدّی و مُدّی مطلقه تا شهادت مطلقه تیاحد مرتبةاست که تجلیات الهی از 

 باشد. پس قرآن دارای مراتب نامتناهی است. می

در « أَنَّ لِکلِّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَی مِثَالِهِ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ»فرمود:  134و در خطبه 

این عالم اعم از قرآن محسوس و غیر  زیچ همهالسالم برای  این حدیث حضرت امیر علیه

یعنی  ؛الگوی عارفان و فیلسوفان شده است این کالم ژرف آن، باطنی معرفی کرده که

فَسُبْحانَ الَّذِی بِیدِهِ »یس فرمود:  سورةدارای ملکوت است که خداوند در آخر  زیچ همه

 «ءٍ مَلَکوتُ کلِّ شَی

وَ اعلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ... وَ أَنَّهُ مَن شَفَعَ لَهُ القُرآنُ یَومَ القِیَامَةِ »فرمود:  176 خطبةو در 

شفاعت قرآن روز قیامت پذیرفته « شُفِّعَ فِیهِ، وَ مَن مَحَلَ بِهِ القُرآنُ یَومَ القِیامَةِ صُدِّقَ عَلَیهِ

گردد.  ماید، سخن قرآن علیه او پذیرفته میکار معرفی ن شود و هر که را قرآن زشت و تباه

گر ظهور باطن  گوید، بیان کند و سخن می که در این حدیث، قرآن روز قیامت ظهور می این
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 و حقیقت قرآن است.

 «أَنْزَلَ عَلَیهِ الْکتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ ... وَ بَحْراً لَا یدْرَک قَعْرُهُ»فرمود:  171 خطبةو در 

اند که  گون سخن رانده السالم نیز در این باب با تعابیر گونه علیهمسایر معصومان 

 ها چنین است: برخی از آن

قَلْبِک  ٰ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ * عَلَی» ةیآ باب درالسالم  وقتی راوی از امام معصوم علیه

کند، امام در پاسخ  سؤال می  (173تا  173، شعرا« )لِتَکونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ * بِلِسانٍ عَرَبِی مُبِینٍ

یابد، لکن هیچ  ها ظهور می قرآن در قالب زبان« اَلْأَلْسُنُیبِینُ اَلْأَلْسُنَ وَ الَ تُبِینُهُ »فرماید:  می

توان گفت که این  (. می634 ص، 2 جزبانی قادر به بیان حقیقت قرآن نباشد. )اصول کافی، 

در معرفی مراتب وجودی حقیقت قرآن مجید  ترین و زیباترین بیان، حدیث شریف، دقیق

 است.

نازل  المعمور تیبالسالم فرمود: حقیقت قرآن دفعتاً در ماه رمضان به  امام صادق علیه

واحدة فی شهر  جملهنزل القرآن »در طول بیست سال فرود آمد.  جیتدر بهشد. سپس 

 )همان(« المعمور ثم نزل فی طول عشرین سنة رمضان الی البیت

فإِنَّ الْقرْآنَ یأْتِی یوْمَ الْقِیامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ إِلَیهَا »السالم فرمود:  امام باقر علیه

( 631 ص)همان، « الْخَلْقُ ... فیأْتی عَلَی صَفِّ الْمُسْلِمِینَ فِی صُورَةِ رَجُلٍ فَیسَلِّمُ فَینْظُرُونَ إِلَیهِ

تردید باطن قرآن است  کند، بی انسان ظهور می صورت بهکه قرآن مجید در روز قیامت  این

چندین حدیث با  641و نیز صفحه  641صفحه  2 جلدالفاظ آن. در کتاب کافی  مرتبةنه 

 کند. که بیانگر باطن قرآن است که روز قیامت ظهور می واردشدههمین مضمون 

طن است، فرمود: هر هر حرفی از قرآن دارای با که نیاالسالم با توجه به  امام باقر علیه

ای زیر عرش است که پیامبر  چشمه« ص»یک از حروف مقطعه را باطنی است. مثالً باطن 

کوهی است که محیط بر زمین و امّا « ق»اکرم شب معراج از آن چشمه وضو ساخت و اما 

( پیامبر 117تا  73و نیز ص  31 ص، 1 جنهری عظیم در بهشت است )معانی االخبار، « ن»

این  مصداق فرمود:« ءٍ أَحْصَیناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ کلَّ شَی»سوره یس  12بیان باطن آیه اکرم در 

 السالم است. آیه علی علیه
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که طبق آن احادیث، فقط راسخون در  واردشدهاحادیثی چند نیز در بیان تأویل قرآن 

خواهیم گفت: به  که بعداً یابند. چنان علم یعنی پیامبر اکرم و ائمه به تأویل قرآن دست می

نظر علّامه و برخی دیگر از متفکران اسالمی، تأویل قرآن همان باطن طولی قرآن است. 

وَ مَا کانَ اللَّهُ لِینْزِلَ عَلَیهِ شَیئاً »السالم فرمود:  برخی از آن احادیث چنین است. امام باقر علیه

 ج؛ تفسیر صافی، 76 ص)تفسیر قمی، ج، « یعْلَمُونَهُ کلَّهُلَمْ یعَلِّمْهُ تَأْوِیلَهُ، وَ أَوْصِیاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ 

 (311 ص، 1

نحن الراسخون فی العلم، فنحن نعلم تأویله و ان رسول اهلل »السالم:  امام صادق علیه

( ذکر این سنخ از 277 ص، 1 ج)تفسیر شریف الهیجی، « افضل الراسخین فی العلم

گر  کنیم و ذیالً برخی از احادیث نوع دوم را که بیان می بسنده مقدارهمین  به احادیث را

 گذرانیم. می ازنظر، ـگون تفسیر قرآن توسط معصوم  انواع گونه ـ باطن عَرضی

إنَّ »در این باب نیز حدیث معروف نبوی پایه و اساس کار است. پیامبر اکرم فرمودند: 

این حدیث شریف از طریق « إالّ لَهُ ظَهرٌ وبَطنٌالقُرآنَ اُنزِلَ عَلی سَبعَةِ أحرُفٍ ما مِنها حَرفٌ 

 ص، 3 ج)المیزان، « اُنزِلَ القُرآنَ عَلی سَبعَةِ أحرُفٍ»است.  واردشدهیقین با الفاظ زیر نیز  فر

67) 

نیز « سبعة احرف»گر معنای  حدیثی از حضرت امیر با این مضمون وارده شده که بیان

 هست.

اللّه َ تبارک و تعالی أنزلَ القرآنَ علی سَبعَةِ أقسامٍ،  إنّ»السالم فرمود:  حضرت علی علیه

)همان، « کلٌّ مِنها شافٍ کافٍ و هی أمرٌ و زَجرٌ و تَرغیبٌ و تَرهیبٌ و جَدَلٌ و مَثَلٌ و قَصصٌ

 (61 ص

ها تا  احکام در جمیع زمینه همةگر  فی الجمله، طبق حدیث شریف نبوی، قرآن بیان

 معصوم است. عهدةو بیان آن به باشد. لیکن تفسیر  قیامت می

بارها مردم را به ائمه ارجاع داد که  البالغه نهجبا توجه به این نکته حضرت امیر در 

 برخی از سخنان آن جناب در این باب چنین است.:

سپس در « ءٍ یشَوَ أَنْزَلَ عَلَیکمُ الْکتَابَ تِبْیاناً لِکلِّ »فرمود:  17 خطبةآن حضرت در 
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وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّینِ وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ. فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ »مود: ادامه خطبه فر

بیت زمامداران حق هستند و آنان زبان صدق و  اهل« الْقُرْآنِ وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِیمِ الْعِطَاشِ

شتران تشنه که به  سان بهخدا تلقی کنید و سخن  سان بهباشند، سخنان آنان را  راستی می

 ها بشتابید. آن یسو به آورند هجومچشمه آب 

فَالْتَمِسُوا ذَلِک مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُمْ عَیشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ »فرمود:  47و در خطبه 

عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا  هُمُ الَّذِینَ یخْبِرُکمْ حُکمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ

تفسیر قرآن را از « یخَالِفُونَ الدِّینَ وَ لَا یخْتَلِفُونَ فِیهِ فَهُوَ بَینَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ

بخواهید. آنان حیات علم و موت جهل هستند. حکمشان بیانگر علمشان هست. در  تیب اهل

 رآن اختالف ندارند، قرآن میان آنان شاهد صادق و ساکت سخنگو است.تفسیر ق

اصطفی اهلل »و فرمود:  کرده اشارهبه باطن و ظاهر از این سنخ  132در خطبه  بازهم

 «ن حججة من ظاهر علم و باطن حکم.تعالی منهجه و بیّ

ذَلِک الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقَ وَ لَکنْ أُخْبِرُکمْ عَنْهُ »فرمود:  131در خطبه  بازهم

این قرآن است، آن را به سخن « أَلَا إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا یأْتِی وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْمَاضِی وَ دَوَاءَ دَائِکمْ

 –علوم آینده  همةخبرتان دهم. بدانید که  آورید، هرگز قرآن به سخن نیاید. لیکن من از او

 در آن است. تانیدردهاو داروهای  –هست  ازتانیموردنکه 

دانستم « أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یتْرَکوا أَنْ یقُولُوا آمَنَّا» ةیآفرمود: من از  136بازهم در خطبه 

 آید. ای بر ما فرود نمی که تا پیامبر در میان ماست فتنه

ای از قرآن  السالم در باب تفسیر آیه کند که از امام باقر علیه  نقل میجابربن عبداهلل

سؤال کردم و آن حضرت پاسخی داد. بار دوم از تفسیر همان آیه پرسش کردم و پاسخی 

عجب کردم و به آن حضرت عرض نمودم که قبالً پاسخی دیگر و تفسیری تدیگر شنیدم. 

یا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ »جاری شد. امام فرمود: دیگر از این آیه شنیدم که در زبان شما 

یرِ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ یا جَابِرُ وَ لَیسَ شَیءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ اَلرِّجَالِ مِنْ تَفْسِ

عَلَی  فُصَرینهَا فِی شَیءٍ وَ هُوَ کالَمٌ مُتَّصِلٌ اَلْقُرْآنِ إِنَّ اَلْآیةَ لَتَکونُ أَوَّلُهَا فِی شَیءٍ وَ آخِرُ

 (37 ص، 3 ج)تفسیر المیزان، « وُجُوهٍ
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ظَهْرُهُ اَلَّذِینَ نَزَلَ فِیهِمُ »السالم به نقل حمران ابن اعین فرمود:  امام باقر علیه بازهم

، 2 جاالخبار،  )معانی« مَا نَزَلَ فِی أُولَئِک اَلْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ اَلَّذِینَ عَمِلُوا بِأَعْمَالِهِمْ یجْرِی فِیهِمْ

( در این حدیث باطن قرآن همان جری و تطبیق آیات در جمیع ازمنه تا روز قیامت 131 ص

 است.

و »دیث دیگری، موضوع جری و تطبیق را چنین بیان فرمود: حالسالم در  امام باقر علیه

اتت اآلیة لما بقی من القرآن شیء و لو أن اآلیة إذا نزلت فی قوم ثم مات أولئک القوم م

 ص، 3 ج)تفسیر المیزان، « القرآن یجری أوله علی آخره ما دامت السماوات و األرض لکنّ

37) 

فَعَلَیکمْ »السالم از پیامبر اکرم نقل فرمود که رسول اکرم فرمود:  امام صادق علیه

.. وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُکمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ بِالْقُرْآنِ ... وَ هُوَ کتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیانٌ .

 (341 ص، 2 ج)اصول کافی، « أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ

مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ »السالم در این باب فرمود:  امام باقر علیه بازهم

زِیلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ یکنْ یجْرِی کمَا یجْرِی الشَّمْسُ وَ فَقَالَ ظَهْرُهُ تَنْ

 (31 ص، 3 ج)المیزان، « الْقَمَر

إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِیعُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ »السالم فرمود:  امام کاظم علیه

وَ جَمِیعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْکتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ  -وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِک أَئِمَّةُ الْجَوْرِهُ

 (222 ص، 1 ج)اصول کافی، « الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِک أَئِمَّةُ الْحَقِّ.

شود که در باب باطن عرضی و تفسیری  نمونه نقل می عنوان بهاینک ذیالً احادیثی 

 آیات وارد آمده است:

فَاسْتَمْسِک بِالَّذِی »در آیه « صراط مستقیم»السالم فرمود که مقصود از  امام باقر علیه

 صطالب است. )همان،  ( علی بن ابی43)زخرف، « صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ یعَلأُوحِی إِلَیک إِنَّک 

247) 

( فرمود: مقصود 3)حج، « بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ» ةیآالسالم در تفسیر  یهامام کاظم عل

 (236امام ناطق است. )همان، « قَصْرٍ مَشِیدٍ»امام صامت و مقصود از « بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ»از 
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( فرمود که 11)یس، « إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکرَ» ةیآالسالم، در تفسیر  امام صادق علیه

وَ مَنْ » ةیآ( و در تفسیر 237 صالسالم است )همان،  مقصود از ذکر امیرالمؤمنین علی علیه

( فرمود که مقصود از ذکر والیت 124)طه، « أَعْرَضَ عَنْ ذِکرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً

 (262 صامیرالمؤمنین است. )همان، 

بیش از هشتاد درصد احکام فقهی و  در پایان این بحث آن است که ،ذکر انیشا

السالم بیان گردیده، تفسیر و باطن قرآن  مسائل اجتماعی قرآن که از طریق معصومان علیهم

که ظهرین  ـ شکل نباشد. مثالً کیفیت ادای نماز بدی باطن قرآن می از مجید به همین معنی

 رکعت و عشاءمغرب سه  ؛باشد اخفات باید صورت بهو  خوانده شود باید هشت رکعت

، هیچ ـ باشد یمواجب  جهر برای مردان صورت بهرکعت و نماز صبح دو رکعت  چهار

أَقِمِ الصاَّلةَ »جای قرآن نیامده است. آنچه در قرآن آمده، امر به اقامه نماز است. مثل آیه 

باب جهر و اخفات ( و نیز در 71)اسراء، « غَسَقِ اللَّیلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ یإِللِدُلُوک الشَّمْسِ 

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِک وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَینَ ذَلِک »سوره اسراء فرمود:  111خداوند در آیه 

آور. بدیهی است که بیان  یجا بهنمازت را نه به جهر و نه به اخفات بلکه بین این دو « سَبِیلًا

 کار معصوم است. گونه آیات، فقط گونه احکام با تکیه به این این

  باطن و ظاهر قرآن از منظر عارفان اسالمی

آخوند مالصدرا، بر این باورند که قرآن دارای  سان بهعارفان اسالمی و نیز برخی از فالسفه 

چنین معتقدند که وجود  ظاهر و باطن است که باطن آن دارای مراتب نامتناهی است. هم

و  یمادّ فراسان قرآن دارای ظاهر یعنی وجود مادی و باطن یعنی وجود  پیامبر اکرم نیز به

متحد با اسم اهلل و مظهر  است که آن نیز نامتناهی است. وجود حقیقت محمدیه که یحس

ت تجلّی کرد که یاحد حضرت اسماء و صفات یعنی و مرحلةآن است با فیض اقدس به  تام

جامع جمال و جالل است، به حکم اسم عادل در  که نیاباشد. با توجه به  امام االسماء می

صم اعیان ثابته و مأل اعلی تجلّی نمود و موجب برطرف شدن تخا مرتبةجمیع اسماء در 

مرسل خبری نبود. روح  ینبمقرب یا  فرشتةاسماء در آن مرتبه شد. در آن مرتبه از هیچ 

سبب ظهور جمیع انبیاء و فرشتگان شد. گرچه در  –حقیقت محمدیه  –اعظم محمدی 
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الجمله قرآن مجید در ظاهر و باطن  کرد. فی عالم شهادت، وحی را از جبرئیل اخذ می مرتبة

فهمیده  یآسان بهدارد. این مطلب از آیات قرآن نیز  تام کرم سنخیتبا ظاهر و باطن رسول ا

 شود. می

وَ إِنَّک لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ »سوره نمل خداوند به این راز اشاره نمود و فرمود:  6در آیه 

 کنی. واسطه از حکیم و علیم مطلق اخذ می تو قرآن را بی« لَدُنْ حَکیمٍ عَلِیمٍ

دنیایی پیامبر اکرم اشاره کرد و  نشئةبه وجود  شعرا سورة 174تا  172و نیز در آیات 

وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ * نَزَلَ بِهِ »آورد.  فرمود که قرآن را جبرئیل به قلب تو فرود می

 «انٍ عَرَبِی مُبِینٍالرُّوحُ الْأَمِینُ * عَلَی قَلْبِک لِتَکونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ * بِلِس

رود. از باب نمونه به  اشارت می نامدارذیالً به نحو اختصار به دیدگاه برخی از عارفان 

 دیدگاه مولوی، داوود بن محمود قیصری و ابن عربی اشاره خواهیم کرد.

 وجودی حقیقت محمدیه اشاره کرد و چنین گفت: مراتب بهمولوی در مثنوی اوالً 

 و غـارب اسـت  اندر احمد آن حسی ک

ــدان    ــد بـ ــق بـ ــد را تعلـ ــم احمـ  جسـ

 و آن عظیم الخلق او کان صفدر اسـت 

 

ــت     ــرب اس ــاک یث ــر خ ــن دم زی ــه ای  خفت

 تـــــن باشـــــد بـــــدان ایـــــن تغیـــــر آنِ

ــی ــت    بـ ــدر اسـ ــدق انـ ــد صـ ــر مقعـ  تغیـ
 

 (3112 ب، 4 دفتر)

وی در بیان مراتب معنوی پیامبر اکرم، حقیقت واالی محمدیه را با حقیقت جبرائیلیه مقایسه 

 کرد و چنین گفت:

ــد  ــل  آراحمــ ــر جلیــ ــاید آن پــ  بکشــ

 مرصــدش و از ســدرهاز  چــون گذشــت

ــیم  ــر انــــدر پــ  گفــــت او را هــــین بپــ

ــا ای  بازگفــــت ــردهاو را بیــ ــوز پــ  ســ

 گفت بیرون زین حد ای خـوش فـر مـن   

 

ــد   ــا ابــ ــدهوشتــ ــل مــ ــد جبرئیــ  مانــ

ــد  ــل و از حــــ ــام جبرئیــــ  شوز مقــــ

ــت  ــیم   روروگفـ ــو نـ ــف تـ ــن حریـ  مـ

ــتم هنـــو     ــود نرفتسـ ــه اوج خـ ــن بـ  زمـ

 مــــنگــــر زنــــم پــــری بســــوزد پــــر 
 

 (3714 ب، 4 دفتر)

 وی در مقام مقایسه جبرئیل با حقیقت محمدیه گفت: آنگاه
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ــز    ــریفی و عزیــ ــرئیال گــــر شــ  جبــ

 

ــه   ــو نــ ــةای  تــ ــز آ پروانــ ــمع نیــ  ن شــ
 

 )همان(

وی ظاهر انسان کامل را به عصای موسی و سخنان عیسی مانند کرد که ظاهری مادی دارند 

 قدرت تصرّف در آن دارند. وها محیط بر عالم مادی است  لیکن باطن آن

ــای   ــون عص ــی همچ ــآدم ــت یموس  اس

ــت    ــهل یاف ــا را س ــر آن عص ــین م ــو مب  ت

 تو مبین ز افسون عیسی حـرف و صـوت  

 

 اســت یســیعآدمــی همچــون فســون    

ــکافت   آ ــرا را ش ــر خض ــه بح ــین ک  ن بب

 آن ببـین کــز وی گریـزان گشــت مــوت  
 

(4316، بیت 3 دفتر)  

در « للقرآن ظهراً و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة أبطن انّ»موالنا با استناد به حدیث نبوی  آنگاه

 و عقلی قرآن گفت: یحسباب ظاهر و مراتب فوق 

ــت   ــه ظاهریس ــدان ک ــرآن را ب ــرف ق  ح

 بطـــن دیگـــر زیـــر آن بـــاطن یکـــی   

 زیــــر آن بــــاطن یکــــی بطــــن ســــوم

ــارم از نُ  ــن چ ــد  بط ــس ندی ــود ک ــی خ  ب

 تـــو ز قـــرآن ای پســـر ظـــاهر مبـــین    

 ظـــاهر قـــرآن چـــو شـــخص آدمیســـت

 

ــاطنِ    ــاهر بـ ــر ظـ ــت  زیـ ــس قاهریسـ  بـ

ــردد   ــره گـ ــدرخیـ ــر  او انـ ــر وفکـ  نظـ

ــم  ــه گـ ــا جملـ ــردد خردهـ ــه درو گـ  کـ

 ندیــــد نظیــــر بــــی جــــز خــــدای بــــی

 دیــــو آدم را نبینــــد جــــز کــــه طــــین

 ظــاهر و جــانش خفیســت کــه نقوشــش 
 

(4277 ب)همان،   

آن است، گفت که قرآن  یعنداللهظاهر قرآن متکی بر باطن  که نیاسپس با توجه به 

 گاه فانی نشود بلکه تا قیامت باقی باشد. هیچ

 مصــطفی را وعــده کــرد الطــاف حــق 

ــا    ــم مــ ــاقیش داریــ ــت بــ ــا قیامــ  تــ

 

ــبق     ــن سـ ــرد ایـ ــو نمیـ ــری تـ ــر بمیـ  گـ

ــطفی  ــخ آن ای مصـ ــرس از نسـ ــو متـ  تـ
 

(1213، باب 4 دفتر)  
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ــی   ــت مـ ــا قیامـ ــدا   تـ ــرآن نـ ــد قـ  زنـ

ــم و    ــن کـــالم حقـ  ذات بـــه قـــائممـ

 

 ی سرانجام گفت:و

 که به معنی هفـت توسـت   قرآن همچو
 

ــدا  ــته فــ ــل را گشــ ــی جهــ  ای گروهــ

ــات  ــاقوت زکـ ــان و یـ ــان جـ  قـــوت جـ
 

(4232باب  ف 3 دفتر)  

 

ــت   ــم در اوسـ ــام رامطعـ ــاص راوعـ  خـ
 

 

 مراتب بهالسالم  عربی نیز با تمسک به حدیث نبوی و نیز حدیثی از امام صادق علیه ابن

ما نزل من الْقُرآنِ ءایةٌ »وآله:  علیه اهلل قرآن اشاره نمود و گفت: قال رسول اهلل صلی یفراحس

( در 6 ص، 1 ج)تفسیر ابن عربی، « مطلعالّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ؛ وَ مَا فِیهِ حَرْفٌ إلَّا وَ لَهُ حَدٌّ وَ 

ی اهلل لعباده فی السالم: و لقد تجلّ علیه محمدصادقمطلب گفت: قال االمام جعفر بن  دنبالة

قرآن  مطلعاز باطن و  ازآنچهکالمه و لکن ال تبصرون. سپس گفت: بر آن شدم که برخی 

ار حقائق البطون و اعلن بعض ما یسنح لی من اسر تانیرأبر من آشکار شد به زبان رانم: 

 انوار شوارق المطلعات من القرآن. )همان(

در این باب سخن گفت که بخشی از سخنان وی  لیتفص بهوی در فتوحات مکیه 

باشد و دارای مراتب از حضرت  که جهان وجود تجلیات الهی می سان همان :ن استچنی

اعیان ثابته و اعیان خارجه است، قرآن نیز چنین است و دارای همین  ،تیاحد و ،غیب مطلق

ذی تاله الحق علینا تالوة حال کما انّ م هو عندنا المصحف الکبیر الّلالعا»مراتب است. 

 «(147 ص، 1 جالقرآن تالوة قول عندنا. )فتوحات مکیة، 

فصوص  کاشانی در مقدمه شرح عبدالرزاق مألداوود بن محمود قیصری شاگرد 

سخن گفت.  لیتفص بهگون این کتاب در باب باطن قرآن  الحکم ابن عربی در فصول گونه

باشد.  آورترین شارح فصوص می استادان فصوص الحکم ابن عربی، نام همةوی به اعتراف 

های عرفانی ابن عربی را توضیح داد  فصل دیدگاه 12ورود به شرح خود کتاب، در  از شیپ

 صوص شد.سپس وارد شرح متن ف

 معتقدمولوی و ابن عربی و دیگر عارفان  سان بهقیصری نیز  که نیادر کوتاه کالم 

و قرآن مجید دارای مراتب و بطون هستند.  –حقیقت محمدیه  –است که انسان کامل 
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عالم حس و  نشئةآن،  مرتبةترین  این بطون ذات احدی و غیب مطلق است و نازل مطلع

باشد. وی گفت: جمیع عوالم کتب تکوینی الهی هستند که انسان کامل  شهادت مطلق می

کتب الهیّة و االنسان جامع لهذه الکتب  ها کلهذه العوامل  انّ»هاست.  جامع کماالت آن

 السالم: النّه نسخة العالم الکبیر. قال علی علیه

 صَــــــغِیرٌ جِــــــرْمٌ أَنَّــــــکوَ تــــــزعم 
 

ــأَکبَرُوَ فِیـــــک انْ   طَـــــوَی الْعَـــــالَمُ الْـــ
 

 –ابن عربی  –و قال الشیخ 

 انـــــا القـــــرآن و الســـــبع المثـــــانی   

 

ــروح ال روح االَ  ــی و روح الـــــ  وافـــــ
 

 (433 ص)شرح مقدمه قیصری، 

 بودن انسان کامل در کالم ابن عربی همان جامعیت اطوار وجودی« انا القرآن»مقصود از 

بر این  اهلل کالمبودن است. قیصری در باب حقیقت  است. چون یک معنای قرآن همان جامع

 ائمهوی این اسماء را  .است هیاله سبعةاسماء و صفات  زمرةباور است که کالم خدا در 

هستند و ظاهر  یتعال حقحدیت مطلقه عین ذات غیب الغیوب و اَ مرتبةاالسماء نامید که در 

 مرتبة، اعیان ثابت، تیاحد ودر مراتب مادون یعنی حضرات  که باشند؛ یمبه ظهور جالیی 

 اند. شده یشهادت مطلقه با ظهور استجالیی، متجلّ مرتبةعقول طولیه و عرضیه تا 

ترین  تعالی است و آخرین و نازل بنابراین، باطن کالم خدا با اسم متکلم عین ذات حق

محسوس آن است. بخشی از عبارت  وجود الفاظ و مرتبهآن با نزول بالتّجلی،  مرتبةتجلّی و 

 وی چنین است:

و الی ما ال یکون کذلک. فاألولی هی األمّهات  التّامةالصفات تنقسم الی ما له الحیطة 

و السمع و البصر و  القدرةو هی الحیاة و العلم و االرادة و  من الصفات المسمّاة باالئمة السبعة

لّیة بعلمه المتعلق بحقیقة الکالم الذّاتی فی مقام جمع الجمع و جعن ت الکالم. سمعه عبارة

کالمه عبارة عن التجلّی الحاصل من  و ؛فصیل ظاهراً و باطناً ...تاألعیانی فی مقامَیِ الجمع و ال

ئاً إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَی»تعلق االرادة و القدرة الظهار ما فی الغیب و ایجاده کما قال اهلل تعالی: 

 (14 ص( )مقدمه قیصری، 12)یس، « أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ
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در این موطن  یتعال حقجالل آشتیانی در شرح این بخش از عبارات قیصری گفت: 

 مطلعشنود. از این ظهور به  کند و خود می قرائت می خوداوصاف خود را با تجلّی علمی، 

در کار  مطلعن را ظاهر و باطن و حدّ و تعبیر شده است که در احادیث وارده شده که قرآ

 (231 صاست. )شرح مقدمه قیصری، 

اسماء و صفات  زمرةطبق بیان قیصری، کالم و متکلم هم در  که آن ذکر انیشا نکتة

باشند که اسماء ذات سرچشمه مبدأ  اسماء و صفات فعل می زمرةذات احدی هستند. هم در 

 باشند. اسماء افعال می

  آور اسالمی نام فالسفةن از نگاه باطن و ظاهر قرآ

 طور بهاین نوشتار به درازا انجامید و مجال سخن در تنگنا قرار گرفت ذیالً  که نیابا توجه به 

 حال نیدرعرود. این دو فیلسوف  مالصدرا و عالمه طباطبایی اشارت می نظر نقطهخالصه به 

 نیز حائز اهمیت است. جهت نیازاآنان  انمفسر بزرگ نیز هستند که سخن

مالصدرا در این باب شبیه شیوه ابن عربی و قیصری است. او برای قرآن و  وةیش

ترین  مراتب وجودی قائل است و معتقد است که نازل –انسان اکمل  –حقیقت محمدیه 

محسوس و الفاظ آن است در زبان حضرت محمد جاری شد که  مرتبه قرآن که مرتبة

داند  و عقلی می یفراحسقرآن را  مرتبة نیتر یعال و ؛باشد یه میوجود نازل حقیقت محمد

برین قرآن  مرتبة که آنحقیقت محمدیه است. کوتاه کالم  یفراحسکه از سنخ وجود 

سان  ذاتیه و مطلقه است و همان تیاحدغیب مطلق و  مرتبةبرین پیامبر اکرم در  مرتبة سان به

که حقیقت محمدیه در مأل اعلی مظهر اسم اهلل و جامع اسماء جمالی و جاللی است و 

کتب پیشین نیست چون جامع جمع  سان بهپیامبران دیگر در آن مرتبه نیستند. قرآن نیز 

 اطوار وجود است و اصل قرآن مربوط به مقام جمع است برخالف کتب آسمانی دیگر که

خداست، هم  کالم همبنابراین قرآن با توجه به این جامعیت  ؛تفرقه و فرقانند مرتبةمربوط به 

 کتاب خدا به خالف دیگر کتب آسمانی که فقط کتاب خدا هستند.

هایی از سخنان وی چنین است: اِعلم انّ حقائق آیات اهلل فی علم اهلل و غیب  بخش

قلم قدرته علی وجه بسیط مقدس عن الکثرة هو ثم فی  غیوبه علی وجه ال یعلمها االّ
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 (16 ص، 7 جمسطورة فی اللوح المحفوظ ثمّ تنزل من السماء الی االرض نجوماً )اسفار، 

و کتابه جمیعاً  اهلل کالمذی بین ایدینا هذا القرآن الّ در بخشی دیگر چنین گفت: انّ

لیست بکالم بل کتاب یدرسونها و علی سائر االنبیاء. فانّها  النازلةدون سائر الکتب السماویّة 

ایضاً نقول: ان هذا المنزّل من الکالم علی نبیّنا قرآن و فرقان جمیعاً و  و ؛یکتبون بایدیهم

فرق بین العقل البسیط و العقل التفصیلی لسائر الکتب السماویة فرقان فقط و الفرق بینهما کا

 (24 صالنفسانی )همان، 

و چنین  کرده اشارهو فراعقلی قرآن  یفراحسو  حسی مراتب بهصریح  طور به آنگاه

لوحیة فی مقام  فی مقام و کتبٌ عقلیةٌ یةٌکالمآیاتٌ القرآن و اآلیات المنزلة بعینها  گفت: انّ

خلقیة و الفاظ مسموعة بهذاه االسماع الحسیّة او نقوش مبصرة فی المصاحف بهذه  و اکوانٌ

 ص. )همان، و المجالی متعددة و المواطن کثیرةفالحقیقة واحدة ام. قاالبصار الحسیّة؛ فی م

31) 

انسان،  سان بهپس با استناد به احادیث نبوی و برخی از آیات قرآن گفت: قرآن س

ها دارای ظاهر و باطن است که در طول هم  ر است که هر یک از آندارای علن و سّ

منهما ایضاً ظهر و بطن و  القرآن کاالنسان ینقسم الی سرّ و عَلَن و لکلّ . انّاند قرارگرفته

للقرآن ظهرا  اهلل و قد ورد فی الحدیث: انّ یعلمه اهلل و ال یعلم تأویله االّ انیاللبطنه بطن آخر 

ب و لو بطنا و لبطنه بطنا الی سبعة ابطن و هو کمراتب باطن االنسان من الطبع و العقل و الق

 (36 صر و الخفیّ و األخفی. )همان، الروح و السّ

ظاهر و باطن عَلَن را مربوط به عالم خلق دانست و مراتب سرّ یعنی  دومرتبة، جملهال یف

حقیقت محمدیه که دارای  سان بهنمود  یمعرفها نامتناهی قرآن را مربوط به عالم امر  باطن

باشد. فالرّوح االنسانی تارة تتلقی االشیاء من عالم الحسّ و تارة  می یوجود خلقی و امر

العقلی الذّی  هبجوهر ،التخیل و التمثل الجزئی و تارة تتلقی المعارف العقلیتتلقی من عالم 

او عقل.  حسهو من حیّز عالم االمر؛ و تارة تأخذ المعارف االلهیة من اهلل بال حجاب من 

 ک نورُب عن الحسّ و العقل جمیعاً فال یدرَوذی یکون فوق الخلق و االمر. فهو محجفالّ

 (37 صاعرفوا اهلل باهلل )همان،  :السالم ا ورد عن امیرالمؤمنین علیهبنور الحق کم الحق االّ
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  باطن و ظاهر قرآن از نگاه عالمه طباطبایی

باشد. اوالً برای  دیدگاه عالمه طباطبایی در باب باطن قرآن، در طول دیدگاه مالصدرا می

داند و  گون طولی می کل قرآن تأویل قائل است و ثانیاً تأویل قرآن را دارای مراتب گونه

آن در ذات احدی  مطلعاست که تأویل قرآن همان باطن قرآن است که اصل و  معتقد

ترین  حسّی و الفاظ که آخرین و نازل مرتبةمادون متجلّی شده تا باشد که در مراتب  می

 قرآن در مقام تفصیل است. مرتبة

ذی تؤخذ منه معارفه. نخست فرمود: تأویل القرآن هو المأخذ الّ مرحلةوی در 

اعراف کلّ  سورة 33یونس و  سورة 37(، سپس گفت: طبق آیات 24 ص، 3 ج)المیزان، 

 بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا یأتهم تأویله، هل ینظرون االّ بوآ ل کذّقرآن دارای تأویل است. ب

ا تأویله یوم یأتی تأویله و نیز خداوند فرمود: هل ینظرون الّ که نیاتأویله یوم یأتی تأویله. 

و  حس مرتبةگر این حقیقت است که قرآن را حقیقتی فوق  فرمود لمّا یأتهم تأویله، بیان

عالم دنیا از ادراک آن  نشئةآید و ما در  قیامت به ظهور می نشئةر الفاظ در کار است که د

 (37 صناتوانیم. )همان، 

 گون در باب تأویل قرآن سرانجام فرمود: وی بعد از نقل اقوال گونه

و  ها محکمالبیانات القرآنیة  ها یالتستند  یآلتانّ الحقّ فی تفسیر التأویل انّه الحقیقة 

 ةیّنیالعل المفاهیم المدلول علیها بااللفاظ بل هی من االمور المتعالیة یمتشابها و انّه لیس من قب

قیّدها اهلل بقید االلفاظ لتقریبها من اذهاننا کما قال: انا جعلنا قرآنا عربیاً لعلکم تعقلون. )همان، 

 (41 ص

حصل من اآلیات سپس وی تصریح کرد که تأویل قرآن همان باطن قرآن است: فالم

انّ وراء ما نقرئه و نعقله من القرآن، امراً هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد و لیس من 

و هذا بعینه هو التأویل المذکور فی اآلیات  المعانی المدلول علیها بااللفاظسنخ االلفاظ و ال 

 (43 صالمشتملة علیه )همان، 

 مرتبةترین  الفاظ نازل مرتبةی است که سپس گفت: بنابراین، قرآن دارای مراتب طول

تکون فی عرض واحد حتّی  رانیغآن است: ان للقرآن مراتب مختلفة من المعنی طوالً من 
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 (32 ص. )همان، استعمال اللّفظ فی اکثر من معنییلزم 

ها  سپس عالمه، مطلب را مستند به بسیاری از احادیث نمود که فقط به برخی از آن

 د:رو ذیالً اشارت می

و  و لها ظهر و بطن و ما فیه حرف االّ السالم فرمود: ما فی القرآن آیة االّ امام باقر علیه

 له حدّ و مطلّع.

 پیامبر اکرم فرمود: ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعة ابطن.

 (31 صالسالم فرمود: ظهره تنزیله و بطنه تأویله. )همان،  امام باقر علیه بازهم

شود که اوالً قرآن دارای  ها معلوم می و مانند آن الذکر فوقسپس گفت: از احادیث 

 مرتبةیعنی هر ظاهری نسبت به  ؛مراتب و بطون است، ثانیاً ظاهر و باطن امری نسبی است

ات احدی ذست. البته باطن مطلق در امافوق خود ظاهر  مرتبةمادون خود باطن و نسبت به 

باشد. در زبان احادیث از باطن مطلق  الفاظ می مرتبةترین مرتبه،  لاست و ظاهر مطلق و ناز

گردد.  به آن منتهی می حدّباشد که  ها می ، تعبیر شده که مبدأ و منشأ جمیع باطنمطلعبه 

 (61)همان، 

متفکران اسالمی اعم از عارفان و  مهم در پایان این بحث این است که اکثر نکتة

اند. لیکن چنانچه ما در بحث  قرآن توجه داشته –باطن طولی  –طولی  مراتب به ،فیلسوفان

اثبات باطن قرآن از طریق احادیث، اشاره کردیم، برای قرآن مجید دو نوع باطن در کار 

علمی دارد. با توجه به باطن عرضی قرآن مباحث فروع دین مثالً  ثمرةاست و هر دو نیز 

امامت و والیت  مسئله سان بهباحث اصول دین و نیز م افتهی تشکلباب فقه  61احکام فقه در 

 گردد. مراتب وجودی قرآن مشخص می ،با توجه به باطن طولی لیاست، و داکردهیپتکوّن 

  ارتباط و پیوند ظاهر قرآن با باطن آن

گفته آمد، ارتباط ظاهر و باطن قرآن  میرمستقیغ طور بهع مباحث پیشین یکه در جم چنان

اصل و اساس جمیع  که نیاارتباط جلوه با متجلّی و ظلّ با ذی ظلّ است. با توجه به  سان به

مراتب مادون تجلّی و تنزّل به نزول  همةآن است،  مطلعذاتی و  تیاحد مرتبةمراتب قرآن 

 یحدّ الاست، حدّی جز  یعندالله مرتبةباشد. قرآن در آن مرتبه که  بالتّجلّی آن مرتبه می
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نیز به نحو سلب تحصیلی  یحدّ ال –ب وحدت اسماء ذاتی با ذات احدی از با –ندارد 

باشد و  باشد نه به نحو ایجاب عدولی تا مستلزم حدّ شود. بلکه سالبه به انتفاع موضوع می می

فوق المقسم  شرط بهیعنی به نحو ال  ؛اش آن است که هیچ حدّی بر آن متصور نیست نتیجه

 باشد. ی نیز میمقسم شرط بهاست که مقدم بر ال 

بنابراین، بطون طولی و عرضی قرآن مجید و نیز مرتبه صورت لفظی و کتبی آن به 

عنداللهی  مرتبةقرآن موجود است. تقابل  مطلع مرتبةنحو اندماج کثرت در وحدت، در 

قرآن با جمیع مراتب طولی و عرضی و لفظی، تقابل وحدت با کثرت است که وحدت 

 نشر و تفصیل حقیقت واحده است. مرتبةت لفّ و اجمال و کثر مرتبة

و مراتب  ظاهر بهفی اکثر من معنی، نسبت  ظشایان توجه آنکه اشکال استعمال لف نکتة

آید. چون قرآن با توجه به معانی حقیقی  الزم نمی یرو چیه بهطولی و عرضی باطن قرآن 

اظ و صورت ظاهر دارای الف مرتبةبا وضع تعیینی یا تعیّنی و انواع مجازات و استعارات، در 

باشد. لیکن مراتب بطون طولی و عرضی قرآن از سنخ این مدالیل نیست  مدالیل معینی می

گون یک  یا تفسیر گونه –اما بطون عرضی  ؛باشد بلکه مراتب عقلی و فوق عقلی قرآن می

ای برخوردار است که این مرتبه نیز جزء مدالیل فهم عرفی نیست،  خود از قانون ویژه –آیه 

که خداوند به معصوم  –وحی بیانی  –بلکه مربوط به معصوم است که با توجه به الهام الهی 

دارند. مثالً  عطا فرموده، مقصود اصلی آیه را در باب فروع یا اصول دین برای مردم بیان می

وَال تَجْهَرْ بِصَالتِک وَال تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَینَ ذَلِک »د شارع مقدس در آیه که مقصو این

( آن است که انسان مکلّف باید نمازهای ظهرین را به اخفات و سایر 111)اسراء، « سَبِیال

گونه تفسیر نوعی  باشد. این نمازهای یومیه را به جهر ادا نماید، بیرون از مدالیل الفاظ می

هبی، الفاظ است که فقط معصوم با توجه به الهامات غیبی و علم لدنّی وَ مرتبةاطن در ب

 دهد. چنین معنایی را ارائه می

نکته شایان توجه در باب رجوع کثرت به وحدت در باب قرآن آن است که جمیع 

یع ی برین وحدت دارند. مثالً جمی مرتبه در، غیرهالفاظ، اعم از احکام و  مرتبةکثرات در 

ی باالتر به وحدت یا باشند، در مرحله مفید احکام متضاد می ظاهر بهنواهی و اوامر که 
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 رسند. می

فرماید: وقتی انسان از ظاهر  اند. وی می عالمه طباطبایی در این باب مثالی جالب آورده

ا لَا یمْلِک لَکمْ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَ»ها را پرستش کند،  بت نباید شنود که قرآن می

فهمد،  ها را می نیاوردن در برابر بت فرود ( از این نهی نخست سر76)مائده، « ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

 مرحلةبیم و امید داشت، از آن باالتر در  خدا ریغفهمد که نباید از  باالتر می مرتبةسپس در 

. هکذا در طرف اوامر الهی مثالً وقتی انسان از دونباید توجه نم خدا ریغفهمد که به  بعد می

غَسَقِ  یإِلأَقِمِ الصاَّلةَ لِدلُوک الشَّمْسِ »جا آورد  شنود که باید نماز را به طریق ظاهر قرآن می

در برابر خدا خاضع باشد،  وجان دلفهمد که باید از  باالتر مییی  مرتبه در( 71)اسراء،   «اللَّیلِ

. تنها به خدا توجه کندهیچ شمرد و  یتعال حقباید خود را در برابر  فهمد از آن باالتر می

، در دارند تضادبا یکدیگر  ظاهر مرحلةدر  که اوامرگیریم که احکام نواهی و  پس نتیجه می

 (47 صرسند. )شیعه در اسالم،  باطن به وحدت می مرتبة

قرآن مجید دارای ظاهر و گوید: بنابراین اوالً  عالمه طباطبایی بعد از ذکر مثال فوق می

باطن است، ثانیاً این دو مرحله با یکدیگر پیوندی استوار دارند که هر کس به مقدار ظرفیت 

 (31 صمند است. )همان،  خود از آن باطن بهره یوجود

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ »رعد  سورة 17عالمه سرانجام در این باب با تمسک به آیه 

ةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیلُ زَبَدًا رَابِیا ... وَأَمَّا مَا ینْفَعُ النَّاسَ فَیمْکثُ فِی الْأَرْضِ کذَلِک أَوْدِی

گفت: خداوند افاضات آسمانی را به بارانی تشبیه فرموده که از آسمان « یضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

 صشود. )همان،  مند می آن بهره آید و هرکس به مقدار ظرفیت وجودی خود از فرود می

47) 

، در باب پیوند ظاهر و باطن قرآن مطلب روشن شد و بیش از این در این الجمله یف

 مجال توضیح و بیان نیست. ،باب

 یریگ جهینت

 نتایج زیر از این نوشتار حاصل آمد: ،الجمله یف

متفکران اسالمی اعم های  الف( با دقت در آیات و روات عدیده و با توجه در دیدگاه
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های عقلی، قرآن دارای ظاهر و باطن  دارای گرایش آورِ از فالسفه و عُرفا و مفسران نام

پژوهان معاصر به گوش  که از زبان برخی قرآن بنابراین، انکار باطن قرآن، چنان ؛است

توجیه قرآنی، روایی و عقلی ندارد. بلکه انکار یکی از ضروریات  یرو چیه بهرسد،  می

 باشد. اسالمی و عقالنی می

ب( صورت ظاهری لفظی و کتبی قرآن مجید دارای بطون نامتناهی طولی و عرض 

اسالمی، متعرض بیان بطون طولی قرآن  نامدارباشد. اکثر فیلسوفان و عارفان و مفسران  می

الفاظ متنازل  مرتبةمطلقه تا  تیاحداند که مراتب این بطون در قوس نزول از حضرت  شده

 باشد. با نزول بالتجلی می

نازله، باطن و نسبت به  مرتبةدر این مراتب طولی، هر یک از مراتب عالی نسبت به 

قرآن است در حضرت غیب  مطلعباشد. باطن مطلق که همان  ظاهر میباالتر از خود  مرتبة

و مبدأ جمیع مراتب  –از باب اتحاد اسماء ذاتیه با ذات  –مطلق، با ذات احدی وحدت دارد 

قرآن  –تفسیری  –باشد. بطون عرضی  الفاظ می مرتبةظاهر مطلق یعنی  مرتبةمادون حتی 

باشد که هر دو فوق  می جهت نیازاالفاظ است، وجه مشترک آن با بطون طولی  مرتبةدر 

 مدالیل الفاظ هستند.

ای به  مرتبهباشند، در  می متضادالفاظ دارای احکام  مرتبةج( جمیع کثرات که در 

رسند. ظاهر قرآن با بطون طولی و عرضی آن، پیوندی استوار دارد که هر کس  وحدت می

 مند است. )والسالم علیکم و رحمة اهلل( به مقدار ظرفیت وجودی خود از بطون قرآن بهره

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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