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 رابطه طهارت انسانی با بطون قرآنی

 آشتیانی نیالدجاللسید  از نگاه

 یعلیرضا فاضل

 یسید محمدحسن حاجی ناج

 چکیده

ی یکسانی ندارند. وجود گسترهکه  هاییانسان ؛هستند هاانسانالکلم است و مخاطب آن قرآن جوامع

تعیینشرح صدر، طهارت ظاهری و باطنی فرد نقش  ،در برخورداری از معارف قرآن و بطون آن

آشتیانی کوشیده است رابطه مستقیمی بین مراتب وجودی  الدینجاللکند. سید ای ایفا میکننده

. در این نوشتار دنشان دهانسانی و بطون قرآنی برقرار کند و نقش طهارت را در ایجاد این سنخیت 

که مبتنی بر اصل صدرایی  ،را با بررسی آثار مختلف او، این رابطه بین انسان و قرآنکوشیم می

حکمای معاصر نیز کمک  هایدیدگاه. در این راه از کنیم، روشن ستا هاانسانکثرت نوعی 

آشتیانی  شود.میی . سپس رابطه هر مقام از انسان )اطوار قلب( با بطن متناظر آن واکاوایمگرفته

وی شرط ورود به هر مرتبه را پاکی از مرتبه قبلی و اشتداد  .گانه قلبی استقائل به اطوار هفت

چه طهارت فرد بیشتر باشد دسترسی او به معارف و  هر ،داند. بنابراینوجودی و تعالی مقام می

مند هفتم انسانی بهرهکه از طور  ،کامل هایانسان فقطکه  ییجاتا  ،حقایق قرآنی بیشتر است

 ، به تمامی حقایق و بطون قرآن احاطه دارند.اندیافتههستند و به اراده الهی به قله طهارت بار 

 .آشتیانیالدین سید جالل ، طهارت، مراتب وجودی انسان،بطون قرآنی :هاهکلیدواژ
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 مقدمه

و  (59 :انعام)« اال فی کتاب مبین رطب و ال یابس و ال»و ( 89 :نحل) «ءتبیانا لکل شی»آیات قرآنی نظیر 

بر این مطلب تأکید دارند که قرآن واجد جمیع حقایق نظری و دقایق عملی  1شدهت نقلروایا

این حقایق را از  ، توان استخراج تمامع(بیت) یعنی اهل ،2مخاطبان اصلی قرآنصرفاً است؛ البته 

 ند.دار این کتاب جامع

و از سوی دیگر  (185 :بقره)« هدی للناس»ازل شده است؛ قرآن برای کافه مردم ن ،سو کیاز 

اهل بیت عارف به جمیع معارف قرآنی  فقط ،و از جهت دیگر ؛(2 :)بقره «هدی للمتقین»: فرمایدمی

ذومراتب  یحقیقت ورتی ممکن است که کالم الهی راهستند. جمع این آیات و روایات در ص

الهی است که  یالوثقةعرو. قرآن یابندمیبار  3دبه الهیأاز این م ایمرتبهبدانیم که هر گروه به 

 5، بدون تجافی(195 :)شعراء «عربی مبین»تا  (6 :)نمل «لدن علی حکیم»از  4بسان حبلی ممدود

کلینی، ال) «اقرأ و ارق»با ندای  ماده کدهظلمتگسترده شده است و قاریان با تمسک به آن از 

با تالوت لفظی و لسان قال حاصل  فقط ارتقا این یابند.می ه عالم نور ارتقا، ب(606 :2ج ،1407

انسان با  ،حقیقت بلکه فرد باید با لسان حال وجودی قرائت کند و باال برود. در ،شودنمی

تفاوت مراتب قرآنی ناشی  ،. بنابرایندهدمیاهلل، مرتبه انسانی خویش را ارتقا استمساک به کالم

                                                             
ءٍ حَتَّی وَ اللَّهِ مَا تََرک اللَّهُ شَیئًا تَعَاَلی أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ کلِّ َشی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ». در اصول کافی آمده است: 1

 :1ج ،1407کلینی، ال)« إِلَّا وَ قَدْ َأنْزَلَهُ اللَّهُ فِیه -یحْتَاجُ إِلَیهِ الْعِبَادُ حَتَّی لَا یسْتَطِیعَ عَْبدٌ یقُولُ لَوْ کانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ 

ءٍ رَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِکلِّ شَیإِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَی َلمْ یَدعْ َشیئاً یحْتَاجُ إِلَیهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کتَابِهِ وَ بَینَهُ لِ»یا  (59

 (.61 :1ج ،همان) «حَدّا

 (.312 :8ج ،1407کلینی، ال) «انما یعرف القرآن ما خوطب به». 2

برای مأدبه دو معنا شده است: ( 267 :89ج ،1403مجلسی، ال) «اهلل ما استطعتم القرآن مأدبة اهلل فتعلموا من مأدبة». 3

 یکی سفره و دیگری ادبستان؛ که هر دو معنا مفید بیان فوق است.

 (.108 :23ج ،1403مجلسی، ال) «کتاب اهلل حبل ممدود من السماء الی االرض». اشاره است به روایت 4

، مقدمه 82 :1388، شیرازی). نزول قرآن به تجلی است و کالم تدوینی حق یکی از مظاهر تجلیات حق است 5

شود. همچنین در صعود و رجوع نیز، چیزی بر در تجلی در مقام نزول چیزی از خزائن غیبی حق کم نمی (.آشتیانی

 (.182: 1381)آشتیانی، د شوآن افزوده نمی
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. این (65 :58ج ،1403 ،یمجلسال) «الفضة معادن الذهب وکلناس معادن ا» از تکثر مراتب انسانی است؛

: اندفرموده. لذا دهدمیتضاهی و تناظر بین مراتب قرآنی و انسانی را نشان  ایگونهله، ئمس

االشارة  فالعبارة للعوام و الْحَقَائِق وَ اللَّطَائِفِ الْإِشَارَةِ وَ الْعِبَارَةِ وَ  یاءَ عَلَیأَرْبَعَةِ أَشْ یتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَک»

 .(278 :75ج ،همان) «اءیق لالنبیالحقا اء ویف لالولیاللطا للخواص و

متأله، ارتباط مستقیمی بین  یمکیح به عنوان (1384-1304) یانیآشت الدینجاللسید 

انی کالم عقول مردم در درک مع د. وی معتقد استکنمراتب قرآنی و مدارج انسانی برقرار می

 ست. او با اشاره به جامعیت قرآندر نیل به کماالت متفاوت ا استعدادهایشانحق و همچنین 

تمام مراتب و  در قرآن ،نظر دارد. بنابراین خداوند هدایت و تکمیل همه طوایف را مدگوید می

اهلل فی ییقظه تا نیل به مدارج نهایی فنادر علم و عمل، از اول مقام تنبه و  هاانسانمقامات 

، کالم الهی دارای مراتب متعدد معنوی، وی. از نظر (160و  81 :1388شیرازی، ) بیان شده است

تا آخرین مرتبه آن که در  «المتکلم»تعالی به اسم از تعین حق ؛1روحانی، مثالی و حسی است

 ؛115 :1366، آشتیانی)قالب الفاظ و عبارات ریخته شده است، همه از مراتب کالم الهی است 

کند و پس از . قاری در قوس صعود، از معبر این الفاظ شروع می(، مقدمه آشتیانی30 :1375، قیصری

تواند صعود کند می ،2درجات وجودی قرآن، از عالم مثال تا مقام احدیت وجود کردنطی

                                                             
انزل القرآن علی سبعه احرف لکل حرف منها ظهر و بطن و لکل حرف حد و لکل حد »یاتی مانند روا آشتیانی. 1

و  (157 :40ج ،1403مجلسی، ال)« ساختمبار شتر انباشته می 70خواستم از تفسیر سوره فاتحه، اگر می»و  «مطلع

ن به ابودن قرآن و احاطه معصوماتبرا با ذومر (107 :1384)صدوق، « دادمهمه اسالم و شرایع را از الصمد نشر می»

 (.، مقدمه آشتیانی123 :1388، شیرازی)کند جمیع مراتب قرآن رمزگشایی می

ها و آیات و کلمات آن به تعالی است و سورهالغیوب است که عین ذات حقغیب . مرتبه اعالی کالم الهی مقام2

ت. اولین جلوه و ظهور قرآن و نخستین تعین وجودی استجنانی در احدیت ذات، دور از دسترس احدی موجود اس

مقام احدیت مقام تعین علمی است، ولی به  (.115 :1366)آشتیانی، مرتبه احدیت و ظهور آن در واحدیت است  ،آن

حق در این مرتبه ذات خود را با جمیع کماالت به نحو  متمایز نیستند. نحوی که صفات و تعینات از یکدیگر

به کالم غیبی، اوّل تعینی « المتکلم»د. تعین حق به اسم کنز کثرت تعینات شهود میجمعی و بسیط و منزه ا

شود. حق در این موطن اوصاف جمال خویش را به تجلی علمی بر خود قرائت میاست که عارض وجود مطلق می

 .تجلی اوّل استبه مطلع کتاب تعبیر شده است. تجلی ثانی از لوازم ، این ظهور به خوداز شنود. د و خود میکن

 شود. در این مشهد، کماالت صفاتیه وحب به ذات، علت ظهور اسماء و صفات به نحو تفصیل در مقام واحدیت می

و « تجلّی اول»حضرت حق برای خویش است که آن را  اولین تجلیِ (.250-244 :1344، همو) ... از یکدیگر متمایزند
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آن  بودن فیضواص کتاب الهی، عامیکی از خ وی،. از منظر (، مقدمه آشتیانی80 :1388، شیرازی)

انسان ناظر در کلمات قرآن، به اندازه عبور از منازل تکاملی، از فهم قرآن ، حال عیناست؛ در 

این نوشتار  در .(، مقدمه آشتیانی85 :1388همو، ؛ ، مقدمه آشتیانی18 :1386، شیرازی) بردمیبهره 

بررسی آشتیانی  اتب وجودی مخاطب آن را از دیدگاهرابطه بین بطون قرآن و مر کوشیممی

مختلف وحی  هایالیهله اصلی این پژوهش این است: در نظر آشتیانی بین ئمس ،کنیم. بنابراین

 الهی با طهارت مخاطب و سنخیت و قرب او با متکلم کالم الهی چه ارتباطی برقرار است؟

 بارهرا درهایش دیدگاهاثر مستقلی در این باب ندارد و متواضعانه بیشتر  ویکه شایان توجه آن

 هایمقدمه در قالبکه بیشتر  آورده است؛ آثاری مسائل عرفانی، قرآنی و حِکَمی در اثنای آثارش

 راکهچ ،شودمیموجب سختی کار پژوهشگر سئله م همیناست. مفصل بر کتب بزرگان حکمت 

 اثری که بعضًا عنوانی هادهکه در بین  آن است منداین آثار نیاز الیالبهاز  ویآوردن رأی دستبه

اجمال نظر آشتیانی به گاه ،همچنین بررسی و تتبع صورت پذیرد. ،اندنداشتههمسو با پژوهش 

موسوی  ونآثار بزرگانی همچچنین مواضعی در لذا  .ستا نداشته فقرهیا اصالً اشارتی به آن است 

 .است نبودهجوادی آملی، دور از چشم  زاده آملی وو احیاناً حسن ،خمینی

 وعی انسانی و فهم مراتب قرآنیرابطه تکثر ن .1

ها نوع واحدند، اما به حسب گرچه در نگاه اول و به اعتبار وجود ابتدایی بشر در عالم ماده، انسان

، مقدمه 121 :1388، شیرازی ؛76 :ب1372)آشتیانی، سیر در مراحل مختلف وجود، گوناگون هستند 

ممتد از طبیعت تا تجرد بلکه فوق  یتهوی ،زاده آملی، حقیقت انسانبه تعبیر حسن .(آشتیانی

                                                                                                                                               
اء و صفات به صورت جمع حضور دارند. برخی این مرتبه را برتر از در این مرتبه اسم .اندنامیده« حضرت احدیت»

« حضرت واحدیت»صورت تفصیل است که آن را  اند. پس از آن، مرتبه حضور اسماء و صفات بهحضرات دانسته

 اولین .اندبرخی حضرات را شش تا شمرده .نامند. در بیان حضرات الهیه در آثار عرفانی اختالفاتی وجود داردمی

دانند و انسان کامل در و اسماء و صفات و اعیان را حضرت ثانی می« واحدیت»و  اندنامیده« احدیت»حضرت را 

و آن را اول مرتب حضور و غیب  اندرا یکی دانسته« واحدیت»و « احدیت»نظر آنان حضرت ششم است. ولی برخی 

دانند و اولین حضرت را ج از حضور و ظهور میو دسته سوم، احدیت را خار ؛کنندمطلق و مرتب الوهیت معرّفی می

دو قول عرفانی درباره اوج مرتبه انسان کامل مطرح است که  ،بنابراین (.162 :1388)فهری،  اندنامیده« واحدیت»

و  ،همانند مطلب فوق، به احدیت فقراتیکند و دیگری به مقام واحدیت. آشتیانی در یکی آن را به احدیت ختم می

 .است از نوشتارهای خویش به واحدیت اشاره کرده ایدر پاره
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قرآن . این تباین آدمیان، در فهم (109 :1388همو،  ؛431و  337 :3ج ،1376زاده آملی، )حسناست  1تجرد

هرچه وجود انسانِی فرد  معتقد است ،2متأثر از این نگاه صدرایی ،آشتیانی .کندنیز ظهور پیدا می

نیز ظاهرتر است. لذا افراد مختلف، ارتباط و  ،علم اوجمله  از ،تر باشد، اوصاف کمالی آنکامل

مندی ایشان از حقایق قرآن کنند و میزان بهرههای متفاوتی با کالم جامع الهی برقرار مینسبت

آیات قرآن ترجمان  ،. به بیان دیگر(، حواشی آشتیانی312 :1376 ،عصار)تابع درجه وجودی ایشان است 

و تمامی آیات آن حکایت از احوال گوناگون  (313-309 :همان)است  نااالت و مقامات انواع مکلفح

که را  ترپایینآشتیانی متوقفان مقام  .(23 :1ج ،تابیآملی،  )صمدیاهلل در سیر صعودی دارد الیسالک 

به افراد  ،کنندنمیو بالتبع از آن مقام به مرتبه اعلی عروج  ،آگاه نیستند باالترنسبت به مقام 

از یقظه و با اعتصام به این باید پس که  کندمیو تأکید  کندمیزده تشبیه و غفلت دهآلوخواب

 .(، حواشی آشتیانی315 :1376، عصار)به مرتبه واالتر صعود کرد  الوثقیةعرو

 دلیل اختالفات مفسران .2

و کسی  زدهخواب ،نگردمیبه ظاهر آیات و الفاظ  صرفاًکه  رامفسری  آشتیانی نیز، از سوی دیگر

، و دیگران )آشتیانی خواندمیبیند، بیدار و معنا را در لفظ متجلی می هرا که به باطن قرآن راه یافت

اختالفات و  آشتیانی. (، مقدمه آشتیانی17 :1386، شیرازی ؛، مقدمه آشتیانی27 :1375، قیصری ؛13 :1364

ترین مرتبه کالم که نازل ،تناقضات بین مفسران را ناشی از حرکت مفسر از ظاهر الفاظ قرآنی

سعه وجودی از معنا به لفظ سیر  واسطه بهنی که کساکند داند و تأکید میمعنا می اهلل است، به

له از ضیق و نارسایی قالب ئکنند، کمتر گرفتار این تشتت آرا هستند و در تعلیل این مسمی

، شیرازی ؛85 :1381، آشتیانی) گویدسخن میه، یات و مطالب عالیق و معنویاظهار حقا درالفاظ، 

 .(، مقدمه آشتیانی17 :1386

                                                             
ظرف علم که نفس ناطقه انسانی است از جنس  .بودن او را حد یقف نیستبر مجرد یعنی عالوه مرتبه فوق تجرد. 1

در او  ،یعنی علم ،چه مظروف او بلکه موجودی از عالم ورای طبیعت است که هر ،موجودات طبیعی و مادی نیست

 (.191و  190و  187 :1383زاده آملی، )حسن یعنی او را مقام فوق تجرد است ،دشوه وجودی او بیشتر مینهاده شود سع

 .(30 :9ج ،1419، الشیرازی) زاده آملی برگرفته از نظر صدرا است. این مبنای آشتیانی و حسن2
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از  فقطآنچه دارای مبادی و اسباب و علل است، علم به آن »آشتیانی با استفاده از قاعده  

به  تواندکسی می معتقد است ،1«شودراه معرفت به اسباب و علل و مبادی آن حاصل می

و آشنا  2رب روحی با خدای یگانه داشته باشدنوعی ق ،اصطالححقیقت کالم حق پی ببرد که به

 (.، حواشی آشتیانی307 :1376 ،عصار) این کتاب باشد کنندهنازلبه مؤلف یا 

قدرت تام عقلی و  بر عالوهداند که حق کسی می صرفاًکالم الهی را  تفسیر آشتیانیلذا  

فرد از رموز قرآنی را به  صفای قلب، با متکلم سنخیت داشته باشد. او بهره هر واسطه بهعلمی، 

له ئکند و علت اختالف مراتب فهم مفسران را در این مساندازه انس او با حق تعریف می

این سنخیت و قرب نیز از  .(41 :الف1372 ،آشتیانی ؛، مقدمه آشتیانی78 :1388، شیرازی)جوید می

از غیر او و  ءو فنااهلل درجات عبودیت و طهارت، اخالص و گذشتن از ماسوی کردنطی هگذرر

به  و بشری بکوشد هایهصیچه بیشتر در تطهیر نق انسان هر ،بنابراین .شودمیبقاء به او حاصل 

و  ترخدایی ،شود و در یک کلمهمی ترنزدیکبه وجود مطلق  ،سعه وجودی باالتری دست یابد

 .(، مقدمه آشتیانی12 :1390 ،شیرازیال)کالم الهی بیشتر است  بهره او از نور و شودمی ترنورانی

مفسران ظاهرگرا به دلیل عجز خود از دسترسی به حقیقت  معتقد است آشتیانی ،بنابراین

اهل معنا استمداد جویند؛ اما همواره گرفتاری این مفسران در  بیداردالنکالم الهی باید از 

أویِل ان با اهل تمعارضه و اختالف اینساز زمینهو بلکه  مندیبهرهاحکام عالم نفس مانع این 

، شیرازی)حقایق هجرت کنند  سوی بهمگر آنکه از مقام خیال  ،دشومی به مقام کشف رسیده

 .(، مقدمه آشتیانی157و  153و  83 :1388

 بطون قرآن و انسان .3

 ن قرآنیبطو .3-1

ل علی سبعه احرف لکل ان القرآن انز»، «ان للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعه ابطن»روایاتی نظیر 

 :1415کاشانی، الفیض ال) «ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا»، «آیه منها ظهر و بطن و لکل حد مطلع

                                                             
 .(202 :1389)ابراهیمی دینانی، تعرف اال باسبابها  . قاعده ذوات االسباب ال1

 (.521 :1381)آشتیانی،  از نظر آشتیانی، اعتقاد به توحید، پایه و اساس همه مراتب قرب است .2
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قائم به  که نداهر کتاب مجیدومعانی مستفاد از الفاظ آیات قرآن، ظ دهدنشان می ،1(03-13

 یط به بطون قرآن و حدِ طلع هم محبطون هستند؛ حد نیز ممیز بین ظاهر و باطن است و مَ

مطلع تا تعین اول است. به اعتباری، ظهر و بطن و حد و مطلع، منازل تعینات و مراتب ظهورات 

، 134و  122 :1388همو، ؛ ، مقدمه آشتیانی18 :1386، شیرازی ؛14 :1374)آشتیانی، هستند « المتکلم»اسم 

. (، مقدمه آشتیانی80 :1388، همو)ن است کثیری از حقایق قرآنی مرتبط به بطون قرآ. مقدمه آشتیانی(

شود که بین مقام ظهر قرآن با بطون آن تباینی وجود ندارد میاین نکته متذکر  آشتیانیالبته 

و به اعتبار  دوشمیی قرآن هفت بطن اصلی قائل به اعتباری، برا وی. (16 :1374، آشتیانی)

 داند.نهایت میرجات قرآن را بیجزئیات، بطون را متکثر و متعدد و مراتب و حقایق و د

گیرد و برای هر لع در نظر میوی برای کتاب تکوین نیز ظهر و بطن و حد و مط ،همچنین

وی تفاوت این مراتب را در  .2شودعلمی و عینی، ظاهر و باطن، بلکه بطون کثیره قائل می ءشی

فسیر مرتبه عالی و مرتبه در کتاب تکوین نیز مرتبه نازل، ت ،داند. از نگاه اوشدت و ضعف می

، 159و  128 :1388شیرازی، ؛ ، مقدمه آشتیانی43و  27 :1386، شیرازی)عالی تأویل مرتبه نازل است 

با درجات و بطون کالم تکوینی متناظر و حتی متحد را او مراتب و بطون قرآنی  .(مقدمه آشتیانی

انسان به عنوان  ،. در این میان(146 :1353 همو، ؛67 :1366همو،  ؛279 :1384، آشتیانی)دانسته است 

و نیز ظاهر و بواطنی و حد و مطلعی دارد. ظاهر انسان همان  ؛مخلوق، درجاتی دارد ترینکامل

قوا و مبادی آثار موجود در بدن انسان است و مراتب و درجات باطن انسان مرتبط با قوای 

، مقدمه 136 :1388، شیرازی ؛146 :1353، همو)ست ا ،خیال و عقل ،چون حس مشترکهم ،باطنی او

 .(آشتیانی

                                                             
کند و صدور مضمون این روایات را دهند رد میآشتیانی نظر افرادی را که این روایات را به باطنیه اسناد می .1

إِنَّ النَّاَس یقُولُوَن إِنَّ اْلقُرْآنَ نَزَلَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرٍُف  قُلْتُ لِأَِبی عَبْدِ اللَِّه ع»همچنین خبر  ویداند. مسلم و قطعی می

را واحد دانسته است و  (630 :2ج ،1407کلینی، ال) «فَقَالَ کذَبُوا أَعَْداءُ اللَّهِ َو لَکنَّه نزل علی حرف واحد من عند الواحد

قرائات  نبودنی، درباره واقعیت کالم الهی و متواتراول وی،داند. به نظر نمی« سبعه احرف»آن را منافی روایت ضعیف 

 (.، مقدمه آشتیانی100-81 :1388، شیرازی) استصحت و جواز قرائات سبعه در نماز  بارهسبعه است و دومی در

 (.41 :الف1372)آشتیانی، . وی برای احادیث اهل بیت نیز قائل به ظهر و بطن و حد و مطلع است 2
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، 44 :1378، نیکلسون)برقرار است  با تطابقی که بین عدد بطون قرآن با مراتب وجود انسان

، 28 :1375، قیصری؛ ، مقدمه آشتیانی67 :1382، شیمل؛ ، مقدمه آشتیانی40 :1379، فرغانی؛ مقدمه آشتیانی

شناخت مراحل قرآن  یابیممیدر ،(، مقدمه آشتیانی159و  136و  128 :1388، شیرازی ؛مقدمه آشتیانی

 :. به تعبیر موالنا(59 :1368آملی، )جوادیمراحل مقام انسانیت میسر نیست  ابدون آشنایی ب

 ظاهر و جانش خفی است ش که نقوش      ظاهر قرآن چو شخص آدمی است 

 (4245بیت  :دفتر سوم ،1373مولوی، )

 مراتب انسانی .3-2

مثالً است.  صورت گرفتهمختلفی  هایگذارینامو  هابندیره درجات وجودی انسان تقسیمدربا

خویش به تقسیمات دوگانه، چهل حدیث در شرح اولین حدیث کتاب شریف  خمینیموسوی 

 27زاده آملی، یا حسن ؛(5 :1371 خمینی، موسوی)د درجات انسانی اشاره دار گانههفتو  گانهسه

 ،1376 زاده آملی،حسن) ددانمیمقام از مقامات انسانی  27عربی را ابن لحکما فصوصفص کتاب 

 مراتب چهارگانه تجلیه، تخلیه، تحلیه و فنای در افعال هم. ابوالحسن رفیعی قزوینی (474 :3ج

. اما آشتیانی درجات و (516-515 :3ج ،همان) دبرمی)محو( و صفات )طمس( و ذات )محق( را نام 

فارض بیان کرده قصیده تائیه ابن فرغانی در شرح دالدینیسعکه  ،انه انسانی راگمقامات هفت

 ؛، مقدمه آشتیانی24 :1379، فرغانی) دهدمیدیگر آثار عرفانی ترجیح  است، از حیث نظم و ترتیب بر

 .(، مقدمه آشتیانی165 :1353 ،الترکه

ست و بطن مقام ا س اواز نگاه او، ظاهر انسانی همان قشر و قالب ظاهری و صورت محسو

 :1382 ،شیمل) 1غیب انسان است که شامل مراتب نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی است

و  «الظاهر»تعالی به اسم او ظاهر را ناشی از تجلی حق .(458 :الف1387 ،آشتیانی ؛، مقدمه آشتیانی67

 .(8 :1367 ،همو) داندمی «الباطن»باطن را متجلی از اسم 

 بین مقامات انسانی و بطون قرآنی بطهرا .3-3

 از نظر .عهده عموم خارج است قرآن و سنت مطالب بسیار دقیقی موجود است که فهم آن از در

آشتیانی، ظواهر و بطون و مراتب کالم الهی، ترجمان احوال گوناگون مردم است و هر بطن 

                                                             
، 585-561 :1375 ،قیصری :کنشود )می دیدهر آشتیانی نیز اختالفاتی در تبیین این مراتب رسد در آثا. به نظر می1

 (.، مقدمه آشتیانی169-145 :1353ترکه، و نیز  مقدمه آشتیانی،
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به مقام ظهور انسان است ؛ برخی ناظر دخود را دار ویژهقرآن مختص گروه خاصی است و زبان 

و برخی ناظر به مقام انسان به حسب وقوع در مقام نفس و برخی لسان حال او به حسب نیل در 

برای این کثرت نوعی انسانی، فتح بطون قرآن  دلیلبه  .مقام عقل و قلب و سر و خفی و اخفی

 .شونداختالف میدر فهم کتاب و سنت دچار  ،گوناگون لذا این مخاطبانِ .افراد، مختلف است

هر فرد با  برای فتح بطون قرآن ،. بنابرایندنیابمیاز آن بار  ییک به مرتبه و بطن هر زیرا

که در دنیا غرق و از خدا و  (179 :)اعراف «کاالنعام بل هم اضل»دیگری، مختلف است؛ بر گروه 

، مقدمه 67 :1382، ملشی)شود هیچ بابی از ابواب قرآن گشوده نمی ،ندامت گریزانکالم او و قیا

؛ ، مقدمه آشتیانی159و  145و  136-134و  121 :1388همو، ؛ ، مقدمه آشتیانی112 :1386، شیرازی؛ آشتیانی

قدان به خدا و کالم او، . اما در میان معت(، مقدمه آشتیانی34 :1378، نیکلسون ؛114 :1366، آشتیانی

برند و برخی از بطون قرآنی، تکلیف ی میاز ظواهر قرآن به وظایف و اعمال قالبی پ فقطبرخی 

د و به مقام نند. لذا افراد تا در مراتب انسانی ترقی نکنکنمعامالت قلبی خویش را روشن می

نگرند، از رموز، حقایق الهی از تنگنای عالم طبع نفس به سُوَر الهی می که زمانیقلب نرسند و تا 

، شیرازی)ند شومجمالت و ... مواجه می، بهاتمتشا ،مانند و با مشکالتو بطون قرآنی محروم می

ه مقام فنا، برخی با رسیدن ب ،. در مقابل(81 :1368جوادی آملی،  ؛، مقدمه آشتیانی136و  83 :1388

 :1388 ،شیرازی)یابند و کشف سر به حقایق قرآنی دست می اتصحو معلوم ،بعد از محو موهومات

ن است و نیز تطبیق اظر به کدام قسم از مخاطباینکه آیه نا ،. از منظر آشتیانی(، مقدمه آشتیانی53

مضامین کتاب تدوین با کتاب تکوین، شأن کسی است که محیط به جمیع مراتب ملک و 

را در فهم خطابات الهی نتیجه  ع(بیت) این مطلب لزوم رجوع مفسر به اهل از یو .ملکوت باشد

نسبت  ، معتقد استدانندمیقرآنی را مبهم  در پاسخ به افرادی که مفاد ،چنینهم .گیردمی

 ،او کالم الهی را .ناشایستاست ، کاری که خداوند آن را به نور وصف کردهابهام دادن به کتابی 

است، کالمی در نهایت ظهور و ایضاح معرفی  (35 :)نور «االرضاهلل نور السموات و» که تجلی

و به تبع  خواندمینگاه مخاطبان کالم الهی  نسبی و حاصل ابهام و متشابه را ،و اجمال کندمی

جمیع آیات  ،وی. از نگاه (13 :1364)آشتیانی، آیات متشابه وجود ندارد  عرفا معتقد است اصوالً

د و متشابهات نسبت به افراد و حاالت مخاطبان نسبی است؛ برای راسخان در علم، همه انمحکم

ست و برای برخی همه آیات متشابه است. آیات محکم و برای برخی، بعضی از آیات محکم ا
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ممکن است با انتقال فردی از مقامی به مقام برتر، آیاتی که تا مدتی پیش برای او  ،چنینهم

از محکمات شود. برای آنانی که در اوج مقام انسانیت  ایآیهاز آیات متشابه بود، تبدیل به 

، 317 :1376، عصار)آیات محکمات است همه  کنندمیاخذ  «لدن حکیم»قرار دارند و قرآن را از 

کتاب احکمت ایاته ثم فصلت من لدن حکیم »؛ (، مقدمه آشتیانی112 :1386، شیرازی ؛مقدمه آشتیانی

 .(1 :)هود «خبیر

 رابطه طهارت با فهم قرآن .4

توانایی عقلی در فهم آیات و روایات، تلطیف سر و تطهیر روح و انس با  بر عالوه ،آشتیانیبه نظر 

به برکت تعالیم و از گذشته دور  باور وی،به  .(124 :الف1387)آشتیانی، متکلم و کالم او الزم است 

انبیا، حکما به رابطه مستقیم بین صفای درونی انسان و تحصیل علم قائل بودند و طهارت 

ی علم در نفوس خبیثه جای معتقد بودند آنها 1.دانستندمیروزی علمی خود  ساززمینهدرونی را 

با تکیه بر آیات و روایات معتقد است این سنخ علم و نور، به  آشتیانی .(348 :الف1387، همو)ندارد 

. او (24 :1367، همو ؛348 :الف1387، آشتیانی) دشومیپاداش عمل نیک به اشخاص مقرب افاضه 

بین حکمت با نفس قدسی و طلب از حق و توسل به اهل عصمت و الهام از غیب رابطه 

 .(394 :1381همو،  ؛43 :1374، همو) کندمیتنی برقرار ناگسس

و  یخصوص در علم اله، بهیرمتقیقول علمی و اعتقاد شخص غ وی،از نظر  ،بنابراین

ا و یزیرا در حدوث معرفت، عشق به دن .نداردچندانی ارزش  ،ینید دیمباحث مربوط به عقا

 ،اعراض از حق و عدالت ،اتیاف از معنوانصر ،یوانیو حظوظ ح یویتوجه تام به لذّات دن ،مادیات

. چنین (85 :1381، همو) کندمیانسان را از معرفت حق جدا  یلّکنفس، به یبه هوا یو آلودگ

فردی حتی به حکم غلبه احکام طبیعت و کثرت بر او، از اصل ملکوتی وجود خود نیز غافل 

 آنکه برای بقای  ،ر حدوث معرفتد فقط نه آشتیانی. (، مقدمه آشتیانی140 :1388، شیرازی)است 

از حقایق استرجاعی  ،که افاضه الهی است یعلم ،زیرا از نظر او .داندمینیز طهارت را شرط 

                                                             
به  347 :الف1387نک: آشتیانی،  ،. برای مشاهده خوانش آشتیانی از اقوال حکمای یونان باستان در این زمینه1

 .بعد
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، مقدمه 35 :1378، نیکلسون) دشومیاست و در صورت آلودگی فرد دوباره به غیب وجود منتقل 

زیرا کدورت نفس در  .ستا زاانحراف، برهان بدون تقوا آشتیانیدر نگاه  ،. بنابراین(آشتیانی

 .(324 :الف1384 ،آشتیانی)ادراکات فرد اثر سوء خواهد داشت 

را  اکند و این علم و تقولهی جاری میاین قاعده را درباره علم به کالم ا وی به طریق اولی

آشتیانی به نقل از  .(24 :1367، همو)داند قرآن می سنخهمموجب تبدیل انسان، به وجود نوری و 

شرح صدری که  ؛قرآنی دانسته است واالی، شرح صدر را الزمه فهم مطالب ع(امیرالمؤمنین)

و  24 :همان)از ارجاس است  محصول انس با حضرت حق، کثرت عبادت، تلطیف سرّ و تنظیف سرّ

ن شتگذانی و نورانی و کنارظلما هایپردهقرب و شرح صدر بدون دریدن  ،. این سنخیت(37

 دادنبا انجام فقطنیز  مراتبشدنی نیست. این حاصلص و الغای تبعات ماده، تعینات وجود ناق

خداشناسی و معرفت  ویژهبه ،نیل به قله معارف الهی وی،از نظر  .شودتکالیف شرعی محقق می

 .(، مقدمه آشتیانی14 :1390، شیرازیال) است با پای چوبین عقل نظری محال ،صفات حقو  اسما

نه به  ،شودحداکثر به عوارض و لوازم اشیا علم پیدا می با علم نظری سینا،ابنبه تعبیر 

ه هست، جز با تجلی در قلب فارغ از نقوش و حجب فنون کقت امر چنانیحقایق آنها و حق

 باید بلکه عالم و معلوم ،(42 :1362زاده آملی، )حسنند کینم یتجل صناعاتاصطالحات و رسوم 

)آشتیانی، تر است معرفت تام چه این اتحاد شدیدتر باشد د و هرمتحد شوند تا معرفت حاصل شو

 .(5 :ب1384

آن سهم دارند کسانی از فهم قر کلید فهم بطون قرآنی، طهارت ناشی از تقوا است و ،بنابراین

بیت عصمت و طهارت به تمام حقیقت قرآن راه دارند و شاگردان آنها هم به  اهل .که طاهر باشند

 .(131 :13ج ،1387 ؛ همو،87 :الف1381 آملی، )جوادی گیرندمیاز آن بهره  اندازه طهارتشان

 مراتب طهارت برای فهم قرآن .5

وجود ذهنی و حقایق عینی آن  مسّ ،وجود کتبی قرآن نیاز به طهارت دارد که مسّ طورهمان

اده آملی در زسنمثالً ح)در مراتب مادی، مثالی، عقلی و الهی( نیز نیاز به نوعی طهارت دارد. 

 ،اعم از طهارت خیال ،، به مراتب طهارت در ظاهر و باطنوحدت از دیدگاه عارف و حکیمکتاب 

فهم هر  .(44-42 :1362زاده آملی، )حسن است کردهاشاره  ،سر و طهارت خاصه ،روح ،قلب ،عقل
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 طلبدیمبطنی از بطون قرآنی، تقوا و طهارت خاص آن مرتبه خاص انسانی )مطابق آن بطن( را 

که اصل توحید را  ،طباطباییاست. بر اساس نظر  ترکاملکه البته نسبت به مرتبه مادون خود، 

هرچه فرد در مراتب توحیدی باالتر رود، از  ،(315 :2ج ،1389)طباطبایی،  ددانمیطهارت کبری 

 است. مندبهرهطهارت بیشتری 

 یاءَ عَلَیأَرْبَعَةِ أَشْ یتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَک»در روایت  «اءیق لالنبیالحقا و»شاید بتوان گفت عبارت 

 «اءیق لالنبیالحقا اء ویف لالولیاللطا االشارة للخواص و فالعبارة للعوام و الْحَقَائِق وَ  اللَّطَائِفِ  الْإِشَارَِة وَ  الْعِبَارَةِ وَ

یدن به حقایق قرآنی، طهارتی است به این مطلب که برای رس ایاشاره (278 :75ج ،1403، یمجلسال)

که مراتب انبیا از  و از آنجا ؛در حد عصمت نیاز است. البته این طهارت موهوبی است نه کسبی

که جامع همه مراتب  ،انسان کامل محمدی فقط ،ون کلمات الهی اختالف داردجهت نیل به بط

 اطه دارد. از منظرقرآنی اح گانههفتبه واسطه برترین طهارت به تمامی بطون  ،وجودی است

تطهیر نفس از اوهام  ،حضرات نیز، تجرید عقل از حسیات آشتیانی، شرط استفاضه حداکثری از آن

انغمار از  ،طلبیپرهیز از ریاست ،نفسانی هایخواستهگردانی از یرو ،دوری از هوس ،و خرافات

 .(87 :ب1387)آشتیانی، خواهش نفس بهیمی و تفکر در صنع الهی است 

 ون انسانی و طهارت متناسب با آن بطنبط .6

ست. فکر و ذکر ا بطن اول، مرتبه نفس انسان است که ناظر به تدبیر حیات دنیوی او .الف

لذا استعداد فطری انتقال به عوالم برتر روح و سر را  .متوقفان در این مرتبه، لذات حسی است

. این گروه از (10 :)شمس «خاب من دسیها و قد» ؛(، مقدمه آشتیانی143 :1353 ،الترکه) کنندمیمدفون 

اگر خداوند را نیز به  حتی .(61 :1380آبادی، )شاهم هستند یافق با بهابلکه هم ،اندبهرهبیانسانیت 

. اینان به اعتقادات دینی و کنندمیاز او دنیا را طلب  صرفاًباز  ،عنوان خالق و مدبر عالم بپذیرند

 .ن افراد ابزاری برای زندگی مرفه دنیوی استنه دارند و دین برای ایانگاراآن نگاه سود هایآموزه

هدفی جز دنیا ندارند؛ همانند افرادی که  ،ظاهر نیکی نیز از ایشان صادر شوداعمال به چهچنان

دیگر اغراض دنیوی است. لذا  اما اعمال عبادی آنها آلوده به ریا و سُمعه و ،ندامتشرع ظاهردر 

. اینان (64 :همان) نددامیکار نیک را خروج از مرتبه نفس اماره  دادنجامآبادی شرط انشاه

رت هوای نفس است. زندگی ، اما عقل آنها در اساکنندمییید و معاد را تأ مبدأاگرچه به زبان، 
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. شودمیخالصه  هاه همین، زینت و تکاثر و تفاخر بنزد اینان در جاه، مال، شهوت، رفاه انسانی

 ست.ا ن افراد ساختن بهشت در همین دنیاتمام همت ای

از فهم مراد کالم الهی  منور به نور شرع است،ن عقالنیتی که مشوب به وهم و غیرچنی

کل غالب افراد جامعه بشری، مش رسدمی. به نظر (، مقدمه آشتیانی160 :1353 ،الترکه) قاصر است

مجید به آیات معاد اختصاص  سوم آیات قرآنلذا حدود یک .ماندن در این مرحله استمتوقف

سربلند کند و افق باالتر از دنیا را ببیند. اینان تا به حیات انسانی نرسند و  ،دارد تا بشر را وادارد

یا  شانعوضم نافع نیست و آنها ه افکنده، انذار قرآنی برایان سایشتا این حجاب بر صحنه فهم

آنها و در برابر  هایالههعی است در برابر پرستش واحد و معاد مان مبدأاعتقاد به  زیرا ،انکار است

آنها  گیریموضع . نتیجهگیرندمینفس سرکش اماره آنها؛ یا موضع نفاق و دورویی در پیش 

قلبی اقفالی است بر قلوب آنها که مانع تدبر آنها در قرآن  حاصل این پلشتیِ .نوعی آلودگی است

ا از نجاست شرک جلی و خفی خود را تطهیر . اینان تشودمیروی در بطون سبعه آن او فر

 ندارند. ایبهرهنکنند، از قرآن جز خسارت 

از خواب غفلت  «الهادی» است. بشر به برکت اسم 1بطن دوم، مرتبه عقل یا اسالم .ب

آمدن از باتالق شهوات به وظیفه و با بیرون پذیردمیو وعظ الهی را با گوش جان  خیزدبرمی

یعلمون »و معاد و تسلیم در برابر حکم او، از مرتبه  مبدأو با ایمان به  کندمیبندگی خویش قیام 

سکویی  آنو از  بیندمی ، دنیا را محل بازرگانی اولیارودمیباالتر  (7 :)روم «الدنیا ةمن الحیو ظاهراً

برای نیل به لذات باقی و برتر؛ اینان عقل معاش دنیا را برای یافتن راه وصول به  سازدمی

و به عبارت دیگر تابع  اندکردهآن را با عقل معاد ضمیمه  ند ودانمیواسته باقی خود کافی نخ

تا استعداد عقالنی انسان تحت تربیت شریعت آسمانی  اصوالً .به نور شرع هستند 2عقل منور

                                                             
 .«لما یدخل االیمان فی قلوبکم»نه اسالم زبانی صرف که  ،المی که ایمان را به دنبال دارد. منظور اس1

داند و قائل است عین ممکن هرگز بوی وجود به مشامش نرسیده و حق می . عقل منور، وجود را مخصوص به2

و بالجمله  ؛اهلل و انواراهللآیات کند، همهل میر بنور اهلل آنچه ادراک و تعقعقل منو ؛(395 :1344)آشتیانی، رسد نمی

 (.450 :3ج ،1374)سبزواری، من صقع اهلل 
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متصل نشود، بالفعل  1یعنی تا زمانی که عقل جزئی او با عقل کلی محمدی ،قرار نگیرد

نتیجه  ن تقید بیشتر به آداب شرعی و شدت این اتصال و درایمبطه مستقیمی را .شودنمی

ربنا اتنا فی الدنیا ». دعای آنها چنین است: (142 :الف1387 )آشتیانی، وجود دارد ترکاملهدایت 

با اسالم شرح صدر و سعه وجودی  . اینان(201 :)بقره «و قنا عذاب النار ةحسن ةو فی االخر ةحسن

به . در این مرتشودمیقرآنی بر ایشان گشوده گانه هفتنتیجه باب دوم از لطایف  در و یابندمی

الهی و  هایجمیع حاالت، تسلیم دستور عمل و ،و در قول کندمینفس به عقل تابع شرع اقتدا 

شبیه  ص(اکرم)و ظاهر او، به ظاهر رسول  (، مقدمه آشتیانی39 :1379 ،فرغانی) دشومینواهی او 

 زاده آملی،)حسن. رفیعی قزوینی این مرحله را تجلیه نامیده است (8 :1371 خمینی، موسوی) شودمی

خود از اعمال ناشایست و  2ییدنیا گانههفتکه فرد با تطهیر حواس و اقالیم  (514 :3ج ،1376

از پلکان اعمال عبادی، خود را باال  .(43 :1362 ،همو) کندمیلغو، نفس را تسلیم اراده حق 

نیست.  نیازبیمرتبه انسانی از آن نظر جاهالنه برخی، سالک تا اعال ، پلکانی که برخالفدکشمی

 ،سو چشمه تطهیر انسان است و در رفع و دفع ارجاس نقش دارد و از سوی دیگر نماز از یک

قربان  ةالصلو» ؛(268 :2ج ،1414 قمی،ال) «منؤمعراج الم ةالصلو»است: دهنده او به مدارج باالتر عروج

 «لعلکم تتقون»روزه به  هایحکمتقرآن از میان  . برای مثال،(265 :3ج ،1407کلینی، ال) «کل تقی

. از این استتقوا بهترین توشه برای سیر انسان به مراتب اعلی  زیرا ؛کندمیاشاره  (183 :)بقره

 ذلک الکتاب ال» :برندمیمرتبه به بعد است که افراد به واسطه درجه تقوای خویش از قرآن بهره 

نظر نیست و بعد از پاکی  معنای سلبی پرهیز مد فقط. البته (2 :)بقره «ریب فیه هدی للمتقین

. تقوا نیز، کلمه جامعی است که (513 :3ج ،1376 زاده آملی،)حسن ظاهر، تحلیه و تخلیه الزم است

                                                             
. در لسان اهل عرفان، از عقول مستکمل به علم و عمل و شهود، به عقل کلی و از عقول غیرکامل، به عقول جزئی و 1

اولین پرتو حقیقت عقل را  وی .(472 :1381)آشتیانی، مقید تعبیر شده است که عقل جزئی، عقل را بدنام کرد 

اولین  ،داند. در برخی روایات نیز منظور از عقل، این عقل کلی است که باطن و سر و حقیقت عقول جزئیمحمدی می

، 142 :1376 ،است )موسوی خمینیمخلوق روحانی و اول تعین فیض مقدس است که همان نور پیامبر اکرم)ص( 

 .( است83 :1388)فهری،  مقدمه آشتیانی( و بلکه مقام اطالق حقیقت محمدی

ند به اکه همگی تحت تصرف نفس ،دست و پا ،فرج ،شکم ،زبان ،چشم ،گوش :ند ازا. اقالیم سبعه ملکیه عبارت2

 .مقام وهم
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که  ،برای روح معانی الفاظ ازیر ،در هر مرتبه وجودی، امر به تقوا، معنای خاص خود را دارد

سوره حشر وجوه  18 در تفسیر آیه مینیموسوی خ؛ لذا دشونمیوضع  ،مطلق از حدود هستند

 ،منان هستندؤمکه مخاطب آن عموم  ،از تقوای این مرتبهمثالً ؛ دکنمیمختلفی برای تقوا ذکر 

ط به اعمال قالبی که پرهیز از مخالفت احکام ظاهری الهی و مربو اندکردهبه تقوای عامه تعبیر 

را فرد با عقل منور به نور شرع، حجب ظلمانی  ،. در این مرحله(20 :1369 خمینی، موسوی)است 

. پس شاید نقش (، مقدمه آشتیانی61 :1378 ،نیکلسون) زندمیکنار  ،اندامارهکه از لوازم نفس 

از اوهام سود  یکسرهان تا انساست که این عقل از  مرتبهطهارت در انتقال از مرتبه نفس به این 

و  هبه این مقام نرسید ،ا هنوز سرلوحه خویش قرار دادهو سودانگاری ر اندهنگردروی بردنیوی 

در مقام عقل نفع آجل  کهآنحال  ،به نفع عاجل خویش نظر دارد . چنین کسیاسیر نفس است

 نظر مسلمان است. اخروی مد

از  آنهایی که ؛ل ایمان داردواص اهبطن سوم مرتبه روح انسان است که اختصاص به خ .ج

)اقرار به زبان و  از صورت ایمان اند ومرتبه بالغان به مقام عقل منور به نور شرع پا را فراتر گذاشته

 حدی بهو حجاب بین آنها و عوالم ملکوت  اندرسیده)تصدیق(  عمل به ارکان( به حقیقت ایمان

. اما هنوز به اندرسیدهو به خشیت  اندگرفته که در برزخ علم نظری و شهودی قرار رقیق شده

حجب را به قوت سیر و کمال ایمان  که برخیآنهایی  ؛اندنرسیده مرتبه صاحبان بصیرت معنوی

. این دسته چنان به (، مقدمه آشتیانی155 :1353 ،الترکه؛ ، مقدمه آشتیانی67 :1382 ،شیمل) اندبرداشته

طبق حدیث نبوی از آن  ، مقامی کهکنندمیاوند را مشاهده حضور خداوند یقین دارند که گویا خد

و  (26 :11ج ،1406کاشانی، الفیض ال) «االحسان ان تعبد اهلل کانک تراه»تعبیر شده است:  1به مقام احسان

و مانع رشد طولی آرزوها،  ر قوای باطنی ایشان چون قوه خیالاین درک حضور سبب تطهی

 .(43 :1362 زاده آملی،)حسن شودمیقائات شیطانی در ذهن ثیر وساوس و الو تأ هابدگمانی

که اینان با تصفیه درون از رذائل و  کندمیطهارت و پاکی در این مرتبه اهل ایمان را چنان 

 :)نساء «یا ایها الذین اَمنوا امِنوا»با عمل به آیه  نند وکمیکسب ملکات روحانی، ایمان خود را تکمیل 

                                                             
نک: شود. برای توضیحات بیشتر . هرچند احسان مراتبی دارد و در معنای خاص و اخص و مطلق استعمال می1

 .شتیانی، مقدمه آ161-151 :1353الترکه، 
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با رهایی از قید زمان و آنها . بندیامی و به ایمان تفصیلی بار رندگذمیاجمالی  از مرتبه ایمان (136

 .(، مقدمه آشتیانی35 :1378 ،نیکلسون) اندیافتهمکان به حقیقت ایمان دست 

 ود وشمیاست که در این مرحله با عنایت الهی قلب مرآت شهود  بطن چهارم مرتبه سرّ  .د

مشاهده کرد. این شهود قلبی غیر از ادراک نظری است  توانمی خدا را با چشم دل و نه چشم سر

از  که تفاوت فهمیدن حقایق به علم نظری با رسیدن و نظر به حقایقچرا ،(10 :1367 )آشتیانی،

ل کا»، (66 :)مائده «لَأَکَلُوا مِْن فَْوقِهِمْ وَ ِمنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ »زاده آملی از آیه لذا حسن .زمین تا آسمان است

 دادهرا به علم حاصل از برهان اسناد  «من تحت ارجلهم»و  دانستهرا کنایه از شهود قلبی  «من فوق

و  یءاهل معرفت، معرفت واقعی را ادراک حقیقت ش رواین از ؛(41 :1362 زاده آملی،)حسن است

زیرا ادراک ذهنی و علم  .دانندمیصفات آن به حسب وجود عینی  با آثار و یءافت ذات شدری

مگر به  شودنمینه خود آن. این ادراک حضوری حاصل است  یءارتسامی شبح و ظهور ضعیف ش

لذا علم  .(، مقدمه آشتیانی65 :1379 ،فرغانی)کثرت بین عالم و معلوم  رفع جهات تمایز و مغایرت و

و به تأسی از اسوه حسنه خلقت،  (451 :الف1387 ،آشتیانی) خوانندمیرا حجاب اکبر واقع مفهومی 

 است. (430 :8ج ،1414مجلسی، ال) «االشیاء کما هی االلهم ارن» دعایشان

و با  بیندمیسالک در این مقام، به قرب نوافل بار یافته است و به چشم الهی، کالم الهی را 

نی که ایمان را به قلب امنؤ. تقوا در این مرحله، برای مکندمی گوش الهی آیات را استماع

با تقوای مراتب قبل تفاوت دارد. این تقوا، تقوای از اعمال ناشایسته نیست، تقوای از  اندرسانده

جل و  - دادن غیر اوت، تقوای از استمداد و بندگی غیرحق است، تقوای از راهتوجه به غیر اس

و انسان  ؛(26 :1369 خمینی،موسوی )ست ا خداوای از اتکال و اعتماد به غیرتق به قلب است، - عال

 ایخانهو با تطهیر قلب که  شودمی (89 :)شعراء «اهلل بقلب سلیم تیامن »مشمول به توفیق الهی 

 .یابدمیخدایی است، آمادگی طواف انوار و تجلیات الهی را 

که کماالت ظاهر از وجود مطلق را به ذات  ندخوامیآشتیانی این را تقوای ارباب همم عالیه 

 :1386 ،شیرازی) «اال باهلل ةو ال قو ال کمال اال هلل و ال حول» گویندمیو  دهندنمیفقیر خود اسناد 

گفت تا کسی از دیدن عقل خود و برهان عقلی خود و کماالت  توانمیپس  .(، مقدمه آشتیانی103

 نیافته است.نگردد راه بدین مرتبه پاک برای خود 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=66
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=66
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در این مرتبه،  .بیندمیو فانی در حق  الربطعینفرد موجودات و خود را  ،در بطن پنجم .ه

در آینه موجودات عکس رخ یار  هرچند به حسب ظاهر ناظر وجودات امکانی است اما حقیقتاً

یت اهلل قبله و أقد ریت شیئا اال و أما ر»و  (23 :ت)قیام «ةالی ربها ناظر»و مصداق  بیندمیتعالی( را )حق

هستند و وحدت جمیع مراتب روحی و مثالی و حسی او را  (432 :3ج ،1383، شیرازی) «معه و فیه

، مقدمه 50 :1379، فرغانی ؛372 :1344 )آشتیانی، شودمیو سوره توحید لسان حال او  گیردمیفرا 

 «شرابا طهورا»شیدن کو شایسته سر گردندمیپاک  ،. این گروه از هر چیز جز خدای(آشتیانی

 .کندمیکه ایشان را از غیر او پاک  (21 :)انسان

. قلب بینندنمیبطن ششم اختصاص به اولیای کامل الهی دارد و در این مقام جز خدا  .و

سالک در مراتب ابتدایی مجالی اسمای ظاهر و در مرتبه بعد اسمای باطن و در نهایت جمع 

هم تعبیر  «قاب قوسین»اولوالعزم است و از آن به  یانبیا که مختص دشومیاسمای ظاهر و باطن 

یت حق در خلق و جمال حضرت وحدت در کثرت فعلی ؤاین افراد از مرحله ر .1شده است

. بینندنمیاسما چیزی  هایجلوهاز غبار خلق در آینه مشاهداتشان اثری نیست و جز  ،اندگذشته

به  ،مطلق است «هو»ز کثرت اسمایی است و فنا در ا اقوتخمینی  موسویتقوای اینان بنا به نظر 

زیرا تا خودی هست،  .(36 :1369خمینی، موسوی )نحوی که شاهد و مشاهده و شهودی در کار نباشد 

 .(289 :1ج ،تابی)صمدی آملی، فرد گرفتار تثلیث شاهد و شهود و مشهود است 

ریت و موجب شرک شود نفس فنا هم منظور نظر فانی نیست تا توهم غی ،در این مرحله

آورد: اینان در  دست به توانمیآشتیانی  این مرتبه را از این سخنان . طهارت در)فناء عن الفنائین(

وجودک ذنب ». به تعبیر عرفا (100 :1381 )آشتیانی، کنندمیاین مرحله از وجود مجازی خود توبه 

 .بدون گذشتن از خود امکان نداردحق زیرا رسیدن به  .(389 :1ج ،1383، شیرازی) «ال یقاس به ذنب

از جمله حجاب  ،ی را بدون وساطت حجبیتا مقام کبریا اندکردهاز این گذشتن تعبیر به فنا 

 .(مقدمه آشتیانی :30 :1379 ،فرغانی)مشاهده کنند  ،وجود و انّیت خود

                                                             
برای اطالع بیشتر از . اند. برخی بطن پنجم را تجلی اسمای ظاهر و بطن ششم را تجلی اسمای باطن دانسته1

 .، مقدمه آشتیانی169-164 :1353الترکه،  :کنظاهر و باطن و مقامات تلوین و تکوین  یمقامات تجلی اسما
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ه مقام است که از آن ب ع(طهارت)بیت عصمت و  بطن هفتم مختص پیامبر اکرم و اهل .ز

. شهود اینان شهود شوندمیتعبیر شده است. در آن مقام ائمه مظهر تجلی ذات الهی  «او ادنی»

 :1379 ،فرغانی؛ 157 :1389 )آشتیانی،صریح حق بدون مالحظه استار امکانی و اضافی و نسبی است 

وجود انسان  . جمیع مراتب کالم الهی در(، مقدمه آشتیانی138 :1353، الترکه ؛، مقدمه آشتیانی51

به دلیل طهارت ساری در تمام مراتب وجودی ایشان، امین  .متحقق است ع(محمدی)کامل 

به زبان جاری  ،دشومیآنچه بر قلب نازنین حضرتش جاری  وحی تصرفی در آیات ندارد و هر

مخاطب تمام حقیقت قرآن با بطون سبعه آن،  ،بنابراین .(322 :1ج ،تابی)صمدی آملی،  کندمی

هستند. بلکه بنا به حدیث متواتر ثقلین، در تمام  ع(ایشان)اعظم و اوصیای طاهرین  مبرپیا

مرتبه مثال مطلق و آخرین منزل قرآن( قرآن و  تا «المتکلم»مراتب )از مرتبه تعین حق به اسم 

عترت با هم متحدند و از هم جدا نیستند. لذا روشنگر اسرار و بطون و حد و مطلع قرآن هستند 

و به واسطه  اندکرده. اینان از مقام ظهور و بطون قرآن عبور (، مقدمه آشتیانی80 :1379 ،نیفرغا)

 ،آشتیانی) کنندمیبالواسطه شهود  «المتکلم»وصول به مطلع کتاب، حضرت حق را به اسم 

و حقایق قرآنی را از مطلع  شنوندمیکلمات قرآنی را از زبان قائل و متکلم آن  ،(227 :الف1387

سمعت من »: فرمایندمی ع(صادق)لذا امام  .(، مقدمه آشتیانی57 :1379 ،فرغانی) کنندمیمشاهده آن 

زاده )حسنقرآن صورت کتبی انسان کامل است  ،به عبارت دیگر .(149 :2ج ،1427جزائری، ال) «قائلها

 .(، حواشی آشتیانی308 :1376 ،عصار ؛540 :3ج ،1376آملی، 

و لذا از مغالطه و از ناحیه دراست بشری نیست بلکه لدنی  است  )ع(نزد آشتیانی، علم ائمه

 .(169 :الف1387؛ آشتیانی، ، مقدمه آشتیانی120 :1386 ،شیرازی) اشتباه بریء است

 نتیجه

است  یحقیقتبلکه  ،با هفتاد و چند هزار کلمه نیست یبکتا اً برخالف تصور بسیاری، قرآن صرف

عبارات مکتوب روی کاغذ است یا الفاظ مقدسی  ،ین مرتبه آنو ظاهرتر ترینیافتهکه تنزلممتد 

 فراگیر است و «الرحمن»که رحمت رحمانیه  . از آنجاآیدمیاست که از مجرای صوتی قاری بیرون 

 حدی بهتعالی،  ، خدایاندنشدهفریده آز حیث خلق استعدادها در یک سطح همه افراد انسانی ا

از  ،مرتبه وجودی انسانی ترینپایینحتی  ،همه افراد بشری کهه ا از احدیت وجود تنزل دادقرآن ر
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ساده  هایمثالبلندترین معارف را در قالب  ایگونه بهخداوند حکیم نیز  ،ندشو مندبهرهقرآن 

آن را هضم  (صپیامبر)اعراب زمان  ترینبدویکه حتی  گذاردمیروزمره در اختیار انسان 

 (5 :)مزمل «قوال ثقیال»قدر این و آن یافتندمینورانی سعه وجودی  این طعام واسطه بهو  کردندمی

شر منغمر در ب که (بند سوره مبارکه قمر)ترجیع «کردو لقد یسرنا للذکر فهل من م»ده کررا آسان 

به برکت انقیاد در برابر آن از نردبان مراتب حیات انسانی صعود  ،یابدمیطبیعت مادی آن را در

ند و این حبل کمیباالتر مراتب باالتر قرآن را از اشارات و لطایف و حقایق مس از افق  ،کندمی

 در دسترس همگان توان آن را دارد که مخاطبش را تا احدیت وجود باال ببرد. ممدودِ

آن که در پشت ظاهر  (241 :1413 صدوق،ال) «اوتیت جوامع الکلم»الکلم است؛ قرآن جوامع

بین این بطون قرآنی و مراتب وجودی انسانی هماهنگی تام  .دباطن، بلکه بطونی نهفته دار

 صدر از مرتبه وجودی مادون و شرح به بطون ناپیدای قرآنی، گذر یابیراهبرقرار است. شرط 

لذا  است.یافتن و تطهیر همه زوایای وجودی ظاهری و باطنی از مراتب شرک و نقص و رجس 

 به مافوق است.سیئات مرت ،حسنات مرتبه مادون اندگفته

بلکه اتحاد این  ،آشتیانی ضمن برقراری نسبت مشابه بین بطون انسانی با بطون قرآنی

و نام هرچند در شماره درجات انسانی و قرآنی  .داندمیمراتب، کلید فهم بطون قرآنی را طهارت 

ظ و اما بیشتر اختالفات در حد لف ،شودمی، تفاوت دیده اهل تحقیقهر مرتبه در بین کالم 

ان للقرآن »آشتیانی با توجه به روایت  میان،است برای حقایق واحد. در این  بندیتقسیموضع و 

هفت بطن اصلی برای قرآن و در  ،و به تبع حکما و عرفای سلف «بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه ابطن

هفت از  مندبهرهرا  ع(محمدی)انسان کامل  فقطشده است که  مقابل هفت درجه انسانی قائل

نیستند.  مندبهرهاولوالعزم نیز از بطن هفتم آن  یکه حتی انبیا ایمرتبه؛ داندمیبطن قرآنی 

 ترنازلافرادی که در مرتبه  برایالبته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که درک مراتب مافوق 

ندارد، لذا مرتبه مادون گنجایش فهم سعه وجودی مافوق را  زیرا ،درک تامی نیست ،قرار دارند

 .را نشناخت جز خدا و منو ع( فرمودند: تعلی )ص( به پیامبر )حضرت 

 منابع

 .قرآن کریم -
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 الدینالدین؛ مجتبوی، سید جالل؛ اعوانی، غالمرضا؛ خرمشاهی، بهاءالدینآشتیانی، سید جالل -

 .18، شگیکیهان فرهندر: ، «شارح و مورخ حکمت و عرفان ؛الدین آشتیانیاستاد سید جالل»، (1364)

جالل  :در ،«پیرامون تفکر عقلی و فلسفی در اسالم»، الف( 1384) الدینآشتیانی، سید جالل -

 .حمدجواد صاحبی، قم: نشر احیاگران، تدوین محکمت و عرفان

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در: ، «تفسیر سوره توحید»، (1366) ــــــــــــ -

 .77و  76، شدانشگاه فردوسی مشهد

، جالل حکمت و عرفان :، در«ختم والیت در اندیشه ابن عربی»، ب(1384)ــــــــــــ  -

 .حمدجواد صاحبی، قم: نشر احیاگرانتدوین م

، میراث جاویداندر: ،  «شوارق اثر تحقیقی مالعبدالرزاق الهیجی»، الف( 1372)ــــــــــــ  -

 .1ش

میراث در: ، «در برهان صدیقین شوارق االلهام و اصالت وجود»، ب(1372)ــــــــــــ  -

 .4، شجاویدان

 .3و  2ش ،نشریه فرهنگدر: ، «معرفت و علم در کتاب و سنت»، (1367) ــــــــــــ -

، «نضج الهیات مستند به بحث و درس و توجه به سلطان وجود است»، (1374) ــــــــــــ -

 .18، شنامه فرهنگدر: 

 .، قم: بوستان کتابرالمساف شرح بر زاد، (1381) ــــــــــــ -

 .ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهرهالحکم شرح فصوص، (1389) ــــــــــــ -

 .فروشی باستان، مشهد: کتاببر فصوص الحکم شرح مقدمه قیصری، (1344) ــــــــــــ -

 .، قم: بوستان کتابنقدی بر تهافت الفالسفه غزالی، الف(1387)ــــــــــــ  -

 .، قم: بوستان کتابهستی از نظر عرفان و فلسفه، ب(1387) ــــــــــــ -

اه ، تهران: پژوهشگقواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی، (1389) ابراهیمی دینانی، غالمحسین -

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 الدین آشتیانی،مقدمه و تصحیح: سید جالل ،تمهید القواعد، (1353) علی بن محمد ،الترکه -

 .نتشارات انجمن فلسفه ایرانران: اته

التاریخ  ةمؤسس، بیروت: األطهار ةریاض األبرار فی مناقب األئم، ق(1427) اهلل، نعمتجزائریال -

 .العربی
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 .ء، تهران: انتشارات الزهراپیرامون وحی و رهبری، (1368) جوادی آملی، عبداهلل -

 .1387، قم: اسراء، تسنیم، (1387) ــــــــــــــــــــ -

 ، قم: اسراء.حکمت عبادات، الف(1381) ــــــــــــــــــــ -

 ، قم: اسراء.شناسیدین، ب(1381) ــــــــــــــــــــ -

، 20، شقبساتدر: ، «تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم»، (1377) زاده آملی، حسنحسن -

 .28-16ص

 .سروش ، تهران:انسان در عرف عرفان، (1388) ــــــــــــــــــــــ -

 .الف الم میم ، تهران:البالغهانسان کامل از دیدگاه نهج، (1383) ــــــــــــــــــــــ -

 .ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهرمعرفت نفس، (1376) ــــــــــــــــــــــ -

 جا: انتشارات فجر.، بیوحدت از دیدگاه عارف و حکیم، (1362) ــــــــــــــــــــــ -

ارات وزارت فرهنگ و ، تهران: سازمان چاپ و انتششرح مثنوی، (1374) هادیسبزواری، مال -

 .ارشاد اسالمی

 ، تهران: ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت.شذرات المعارف، (1380) آبادی، محمدعلیشاه -

، ةاالربع ةفی االسفار العقلی ةالمتعالی ةالحکم، ق(1419) ابن ابراهیم محمدصدرالدین ، الشیرازی -

 .احیاء التراث بیروت: دار

الدین تحقیق و مقدمه سید جالل، ة فی المناهج السلوکیةالشواهد الربوبی، (1390)ـــــــــــــ  -

 .قم: بوستان کتابآشتیانی، 

الدین : سید جاللتصحیح و تعلیق ،مقدمه، الکتاب ةتفسیر سوره فاتح، (1386) ــــــــــــ -

 .قم: بوستان کتاب آشتیانی،

 .، قم: بوستان کتابالدین آشتیانیمقدمه: سید جالل، سه رساله فلسفی، (1388) ــــــــــــ -

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران:شرح اصول الکافی، (1383) ــــــــــــ -

ترجمه: حسن الهوتی،  ،: سیری در آثار و افکار موالناشکوه شمس، (1382) شیمل، آن ماری -

 .ت علمی و فرهنگیتهران: شرکت انتشاراالدین آشتیانی، مقدمه: سید جالل

 ، ترجمه محمدعلی سلطانی، تهران: ارمغان طوبی.التوحید، (1384) علی بن صدوق، محمد -

 .، قم: دفتر انتشارات اسالمیمن الیحضره الفقیه، (ق1413) ـــــــــــــــــــــ -

 .حمد، قم: انتشارات قائم آل مشرح مراتب طهارت، تا()بی دوصمدی آملی، داو -



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، دینی یپژوهانسان پژوهشی –دوفصلنامه علمی 

 

204 

سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر  :ترجمه، المیزان، (1389) طباطبایی، محمدحسین -

 انتشارات اسالمی.

الدین حواشی، مقدمه و تصحیح سید جالل، مجموعه آثار عصار، (1376) عصار، محمدکاظم -

 .تهران: انتشارات امیرکبیر آشتیانی،

الدین سید جالل مقدمه و تعلیقات ،ریمشارق الدرا، (1379) سعید الدین سعید ،فرغانی -

 .تر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمقم: دفآشتیانی، 

سسه تنظیم و نشر آثار امام ؤ، تهران: مترجمه و شرح دعای سحر، (1388) سید احمد ،فهری -

 .خمینی

 .کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی)ع( ، اصفهان:الوافی، ق(1406) کاشانی، محمدمحسنالفیض ال -

 .الصدر ةمکتب ، تهران:تفسیر الصافی، ق(1415) ــــــــــــ -

 .، قم: اسوهالحکم واالثار ةالبحار و مدین ةسفین، ق(1414) قمی، عباسال -

تهران:  الدین آشتیانی،مقدمه سید جالل ،شرح فصوص الحکم، (1375) محمد ،قیصری -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 .ةالکتب االسالمی دار، تهران: الکافی ،ق(1407) کلینی، محمد بن یعقوبال -

، مقدمه و تصحیح: سید جالل الدین شرح رساله المشاعر، (1342) محمدجعفر الهیجی، مال -

 .مشهد: کتابفروشی زوار مشهد آشتیانی،

 .الوفاء ةمؤسس، بیروت: االنوار بحار ،ق(1403) باقر مجلسی، محمدال -

 م: مؤسسه اسماعیلیان.، قلوامع صاحبقرانى ،ق(1414) مجلسی، محمدتقی -

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.اربعین حدیث، (1371) اهللروح، موسوی خمینی -

، مقدمه: سید جالل الدین آشتیانی، مصباح الهدایة إلى الخالفة و الوالیة، (1376) ـــــــــــ -

 .ه تنظیم و نشر آثار امام خمینىتهران: مؤسس

 .آثار امام خمینی سسه تنظیم و نشرؤ، تهران: منقطه عطف ،(1369) ـــــــــــ -

چاپ و انتشارات وزارت ، تهران: سازمان مثنوی معنوی، (1373) الدین محمدمولوی، جالل -

 .اسالمیارشاد 

الدین آشتیانی، مقدمه: سید جالل ،شرح مثنوی معنوی، (1378) نیکلسون، رینولد الین -

 .شارات علمی و فرهنگیان: شرکت انتتهرترجمه: حسن الهوتی، 


