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  چکیده
 در قـرآن  آیـات  ۀگسـترد  کارگیری و به قرآن با ولی هللا نعمت شاه فراوان و دیرینه اُنس
 شـناختی  وحی و شناختی قرآن مبانی از سؤال طرح با تا داشت برآن را نگارنده وی، آثار
 اسـت،  داده قـرار  خـود  تـأثیر  تحـت  را قرآن با او مواجهه که مبانی این خوانش به شاه

 مبانی شاه، منثور و منظوم آثار محتوای تحلیل با و توصیفی روش با مقاله این. بپردازد
 و تحقیـق  فهـم،  بـه  نـاظر  مبـانی  و مـتن  به ناظر مبانی گروهِ دو در را او شناختی قرآن

 شناسانه معرفت نگاه: از اند عبارت شاه شناختیمتن مبانی ترینمهم. است نموده تحلیل
 وحـی  اسـت؛  محسوس لباس در مجرد عقلی معانی نزول و حق علم ظهور که وحی به

 مستنبَط علوم تفاوت و قرآن باطن هم و ظاهر قطبیت است؛ روحی ۀمکاشف و گشایش
 تلقـی  همچنـین  و وحی و رسول سخن عینیت و کامل انسان و قرآن حادات کدام؛ هر از

 بـه  ناظر مبانی اما. است شاه شناختی متن مبانی دیگر از قرآن، الفاظ از اشاری و رمزی
 و بـاطن  بـه  وصول برای قلبی ایمان لزوم: از است عبارت ولی شاه دیدگاه از قرآن، فهم
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 آیات تفسیر و فهم در نظری عرفان های یافته کاربست و) ع(ائمه و) ص(پیامبر احادیث
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  . مقدمه1
 شـود،  می یاد او از شاه لقب با اختصار به گاه که کرمانی ولی هللانعمت شاه نورالدین سید
 در سـالگی،  103 در ق.ـ هـ 834 سـال  به و است سوریه حلب شهر در .ق،ـ ه731 متولد
 ولی هللا نعمت شاه]. 72-30ص ،6[ رفت دنیا از خود پدری نیاکان خاستگاه کرمان، شهر
 زمـان  کـه  اشعارش از یکی در]. 150، صهمان[ داشت حفظ از را قرآن تمام کودکی در

 دیگـر  بـار  و خوانده را قرآن بار 100 تاکنون که کند می بیان نیست، مشخص آن سرودن
  .است ردهک آغاز را اش دوباره خواندن

 ایـم کـالم خـدا تمـام     صد بـار خوانـده  
 

 ایــم امــروز فاتحــه دگــر از ســر گرفتــه  
  

  ]410، ص11[
این اُنس، کاربرد وسیع آیات قرآن  ۀلذا شاه با قرآن و روایات مأنوس بوده است و نشان

های تفسیری است که از او به جای مانده اسـت   و روایات در آثار ایشان و همچنین رساله
برخی را عقیده بر این است که تقید شاه به حدود شرعی و دینی بـه آن حـد    هتا آنجا ک

 ،اش اگرچه از مضامین رندانه بهره برده؛ اما سعی کـرده اسـت   است که در ادبیات عرفانی
عدم تقید به دین و مخالفت حدود شرعی مبـرا کنـد. بـه همـین دلیـل       ۀها را از شائب آن

  ].13-1، صص2[ ت مورد استقبال بوده استشعر او کمتر از حافظ که هم عصر اوس
هللا ولی به  شناختی شاه نعمتآنچه در این مقاله مطمع نظر است، تبیین مبانی قرآن

ــه معنــای اعــم معنــای خــاص و مبــانی وحــی مبــانی در اینجــا  اســت. شــناحتی وی ب
های نظـری و اصـول پذیرفتـه شـده و      ها و شالوده ها، باورهای اعتقادی، بنیان فرض پیش

هللا ولی به قرآن و وحی را مستقیم یا غیرمستقیم تحـت   مسلمی است که نگاه شاه نعمت
؛ 28، ص15[ تأثیر قرار داده است و بالمآل در فهم و تفسیر قرآن وی اثرگذار بوده اسـت 

شوند. نگارنـده   بازخوانی می ،شوند و یا با تأمل ویژه مبانی یا صریحاً ذکر می ].99، ص13
شـناختی را   شناختی یا قـرآن  بندی محمدباقرسعیدی روشن، مبانی وحی با الهام از تقسیم

در یک نگاه کالن به مبانی ناظر به گوینده یا ماتن کالم وحی و مبانی ناظر به فهمنده یا 
 کنـد  شناختی که ناظر به متن قرآن کریم است، تقسـیم مـی   متن و مبانی متن ۀشناسند

در حد تـوان و بـا غـور در رسـائل و دیـوان      رو پیش ۀبراین اساس مقال ].11، ص1، ج1[
ناظر به متن و همچنین مبانی نـاظر   هللا ولی بر آن است تا برخی مبانی اشعار شاه نعمت

به فهم متن که مواجهه شاه با قرآن و وحی را تحت تـأثیر قـرار داده اسـت، بـازخوانی و     
  تبیین کند.
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  تحقیق ۀ. پیشین2
تحریـر درآمـده اسـت؛     ۀی، آثـار فراوانـی بـه رشـت    های تفسیر عرفان مبانی و روش ۀدربار

ـ      جریـان بـاطنی در    ۀمقاالتی مانند جریان صوفی عرفـانی از محمـد کـاظم شـاکر و مقال
های تفسیری و  شناسی جریان مقاالت آسیب ۀپور در مجموع تفسیر قرآن از محسن قاسم

سـیر و مفسـران از   هللا بابـایی و تف  هایی مانند تأویل عرفانی، تفسیر باطنی از حبیب کتاب
های تفسـیری از محمـدعلی رضـایی اصـفهانی و      ها و گرایش محمدهادی معرفت و روش

هـا اسـتفاده    ... که در همین مقاله از آنهای تفسیری از محمدکاظم شاکر و شمبانی و رو
هـای متعـددی نیزکـار شـده اسـت و آثـار        نامه ولی مقاالت و پایانشاه ۀشده است. دربار
توان بـه   ها می آن ۀوی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که از جملمنظوم و منثور 

هللا ولی، گردآوری و تدوین شهرام پازوکی و سـه   شاه سید نعمت ۀمقاالت دربار ۀمجموع
هللا ولـی، زینـب مصـدق و     فرهنگ اصطالحات عرفانی دیوان شاه نعمـت  ۀنامه دربار پایان

ه، مریم جهانگرد و فرهنگ اصطالحات عرفـانی  فرهنگ اصطالحات عرفانی رسائل منثور شا
 ۀدر غزلیات شاه از نصرت صحراگرد نام برد. همچنـین مقـاالتی هرچنـد بسـیار کـم دربـار      

تحریـر درآمـده اسـت؛ مقـاالتی ماننـد: نقـش لـوح         ۀهای قرآنی شاه به رشـت  برخی دیدگاه
زاده و  ین حبیـب هللا از قرآن و فرهنگ اسالمی، فـرز  محفوظ، بررسی تأثیرپذیری شاه نعمت

هللا ولـی، محسـن ذوالفقـاری و     تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشـعار شـاه نعمـت    ۀمقال
دوم، پنج کارکرد برای آیات قرآن در اشـعار شـاه    ۀاله امیدعلی که مؤلفان در این مقال حجت
بـدیع   اند از: کارکردهای ادبی و بالغی، تفاسـیر  اند. این کارکردها عبارت هللا ذکر کرده نعمت

و شگفت، تأیید مضامین عرفانی، استفاده اخالقی و تیمّن و تبرک. امـا در خصـوص مبـانی    
  ای به چاپ نرسیده است. هللا ولی تاکنون مقاله شناختی شاه نعمت قرآن
  

  وحی و قرآن با مواجهه در ولی شاه . مبانی3
 هـای  یژگـی و بـه  نـاظر  شناختی متن مبانی بخش دو در شد ذکر که طور همان مبانی این

 البتـه . شـود  مـی  عرضه کریم قرآن تأویل و تفسیر فهم، به ناظر مبانی و کریم قرآن متنی
 تأثیرگذار مبانی از برخی از تنها و است خارج مقاله این ۀعهد از مبانی این کامل احصای

  .شود می بحث قرآن، تأویل و تفسیر فرایند در
  

  کریم قرآن متن به ناظر . مبانی1. 3
ای  بـه گونـه   ه ولی، کالم خدا ازلی است. خدای سبحان هرگاه اراده تکلم کنـد، از نظر شا
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که کالمـش  که الیق مقام اوست؛ به نفس خود و با خود، بدون همهمه و صدا و بدون این
کند. کالم خدا را به دلیـل قـوّت و جـالل و قـول      به وصف حدوث متصف شود، تکلم می
لـذا  ]؛ 5: مزمـل [ال "ا سَنُلْقِي عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًـا إِنَّ" ثقیل بودن کسی توان شنیدن ندارد؛

ای بخشید که تـوان تحمـل    خداوند با قدس و جالل خود، جبرئیل و پیامبر را توان و قوه
  ].1018فاتحه الکتاب، ص ۀ، رسال2، ج10[ کالم او را داشته باشند

 ۀورد قبول عامهای متنی قرآن کریم که مسلم و م در این بخش فارغ از برخی ویژگی
مفسرین است؛ مانند وحیانیت الفاظ قرآن، مصونیت از تحریف، قرائت واحد و ... از دیگـر  

  شود. مبانی متنی گفتگو می
  

  الهی کالم و وحی معرفتی . جایگاه1. 1. 3
انـد کـه از نفـس رحمـانی او بـه ظهـور        های نازل شده و صحف مرسله، کالم الهـی  کتاب
انـد؛ چنانچـه تـورات، عبرانـی و      هـا مختلـف   د است؛ ولی عبارتواح اند. کالم خدا  رسیده

 فاتحـه الکتـاب،   ۀرسـال ، 2، ج10[ انجیل، سریانی و زبـور، یونـانی و قـرآن، عربـی اسـت     
از دیدگاه شاه،کالم الهی اظهار علم و تعلق علم او به اظهار اسرار غیبی اسـت.  ]. 1148ص
مراتـب،   ۀ، رسـال 1[همان، ج ]82: یس[ "یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ "

  که کالم اظهار مافی الضمیر است. ]؛ چرا196ص
وحی به عنوان یکی از اقسام کالم الهی و بر اساس تعریف فوق، اظهار علـوم و اسـرار   
غیبی است. از دیدگاه شاه، وحی معانی عقلی مجردی است که بـرای نزدیـک شـدن بـه     

شـود. ایـن نـزول در لبـاس      شر در لباس محسوس و در قالب معانی حسی نازل میفهم ب
که در مقابل حسی یا در بیداری است که القای وحی، توسط فرشته وحی است؛ در حالی

شود و یا در خواب است که برای امت پیامبر(ص) و پـس از حضـرتش    پیامبر متمثل می
 46جزئـی از   ،کند. رؤیـای صـالحه   یدا میدر قالب رؤیای صالحه و در عالم خواب تحقق پ

 6جزء است که هر جـزء   46نزول وحی،  ۀسال دور 23جزء نبوت است؛ با این حساب که
مـاه،   6ماه است. پس یک جزء از نبوت پیامبر به رؤیای صالحه بوده است؛ یعنی در مدت

؛ 585ص، الهامـات  ۀرسـال ، 1، ج10[ اسـت وحی نازل بر پیامبر در عالم خواب بوده است 
  ].266، صمراتب ۀرسال

هـا بـه اخـتالف تشـکیکی و بـه       اند و تفاوت آن از نظر شاه، وحی و الهام از یک مقوله
واردی غیبـی اسـت کـه بـدون اسـتدالل در دل       الهام، درجه و مرتبه است. لذا از نظر او
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فـتح  ]. شاه، 585الهامات، ص ۀ، رسال1کند [همان، ج آید و او را به اطاعت دعوت می عارف می
کند؛ یکی علم تام که از طریق نفـس اسـت و علـوم نقلـی و عقلـی       و گشایش را بر دو نوع می

شـود.   است و قسم دیگر، از طریق روح و فتح و گشایش در روح اسـت کـه الهـام نامیـده مـی     
آن معرفـتِ وجـود اسـت. در     ۀشـود و نتیجـ   الهام، فتح و گشایشی است که در روح ایجاد می

  ].586شود [همان، ص قل و نقل، معنایی از معانی غیبی ظاهر میع ۀالهام بدون واسط
انواع وحی و الهام نوعی مکاشفه است که یا در قالب شهود است و  ۀاز دیدگاه وی هم

از طریـق   اش، سماع کالم خـدا  یا در قالب سماع. مکاشفه در قالب سماع، باالترین مرتبه
س از آن نفوس سایر انبیـاء و اولیـاء   وحی و یا به صورت مستقیم از خدا است و پ ۀفرشت

شوند و الهامـاتی   نزولی مرتبط می ۀای از عوالم باال در سلسل خود با مرتبه ۀبر اساس مرتب
شود و بـه   پذیرد. این عوالم از عالم عقول و ابتدا از عقل اول شروع می ها صورت می بر آن

کلی آغاز و به سایر نفوس  رسد و پس از آن با ورود به عالم نفوس از نفس می سایر عقول
کمـال خـود،    ۀانـداز  های کامل بـه  شود. نفوس انسان و مالئکه سماوی و ارضی منتهی می

شوند و بـه هنگـام اتصـال، بـه سـماع       هرکدام با یکی از مراتب عقول و نفوس مرتبط می
  ].585، صالهامات ۀ، رسال1، جهمان[ شوند ها مشغول می کالم آن

گونه برشمرده اسـت: شـهودکننده آنچـه را    این الب شهود راشاه، مراتب مکاشفه در ق
و ایـن   )بهکُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي یُبْصِرُکند ( میکرد، با بصر مشاهده  که با بصیرت مشاهده می

دهد و به تدریج و با حصول ملکه،  مکاشفات در ابتدای سلوک، اول در خیال مقید رخ می
کند. سپس بـه   و از خواص عناصر اطالع پیدا می شود سالک به عالم مثال مطلق منتقل می

کند و بعد از ترقی از سماوات و از کرسی و عـرش بـه لـوح قـدر؛ یعنـی       سماوات صعود می
رسـد. آن   الکتاب)، میرسد و بعد از آن به لوح قضا؛ یعنی عقل اول (صورت ام نفس کلی می

 ۀو پـس از اضـمحالل همـ    شـود  قابلیت و استعداد، به علـم الهـی، عـالم مـی     ۀانداز وقت به
در عـالم علـم الهـی اسـت [همـان،       ثابتهاعیان  ۀمشاهده، مشاهد ۀها، باالترین مرتب حجاب
شهود روحـی   ۀقلبی است. آنچه در مرتب ۀ]. این فتح و گشایش روحی مشاهد585 - 6صص

کنـد. در ایـن مرتبـه فـرد،      کند، شبیه آفتاب است که همه چیز را روشن می تحقق پیدا می
  کند. یابد و به دیگران افاضه می واسطه، معانی غیبی را از عالم الهی در میبدون 

  این مرتبه کمل و اقطـاب بـود  
ــد    ــی باش ــل خوش ــالم کام  ع

 

  داند که او زاصحاب بود یار می  
 نــور بخشــی و مهوشــی باشــد

  

تــرین مکاشــفات بــرای امثــال انبیــاء و اولیــاء   تــرین و کامــل در ایــن مقــام صــحیح
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، همـان [ شـود  حاصـل مـی   تـر اسـت،   ه مزاجشان به اعتـدال تـام نزدیـک   السالم ک علیهم
لذا بر اساس دو مرتبه روح و نفس، نفس ظرف علم و روح، ظرف الهـام اسـت.   ]. 586ص

آید و این یکی؛ یعنـی الهـام در اثـر     آن یکی؛ یعنی علم در اثر گشایش در نفس پدید می
معلوم دارد و هم کشف معانی غیبی شود. الهام، منشأ غیبی و نا گشایش در روح ایجاد می

است. شاه به تفاوت ماهوی میان وحی و الهام قائل نیسـت؛ بلکـه از دیـدگاه او هـر دو از     
 شوند. جنس مکاشفه و شهودند که به تفاوت مراتب سالک و شهود، متفاوت می

  های زیر وجود دارد: با این حال میان وحی و الهام تفاوت
ملک است و لـذا بـه    ۀوحی است؛ اما وحی به واسط ۀرشتملک یا ف ۀواسط الهام، بی -

 ۀگویند؛ اگر چه کالم هللا است (از این جهت که توسـط فرشـت   احادیث قدسی، وحی نمی
 .وحی نازل نشده است)

حصول وحی به کشف شهودی ملک و سماع کالم اوست که متضمن کشف معنوی  -
 نیز هست؛ ولی الهام فقط حاصل کشف معنوی است.

 از خواص نبوت است و الهامِ ملکِ علّام از خواص والیت است.وحی  -
انـد بـه اینکـه الهـام نبـی نیـز        وحی مشروط به تبلیغ است. در این راستا برخی قائل

(و  الهام حجـت اسـت   ۀکنند اند، حجت نیست و تنها بر دریافت حجت است و برخی گفته
  ].586 -7، صصهمان[ ابالغ در آن شرط نیست)

  
  الهی کالم در باطن و ظاهر قطبیت به تقاد. اع2. 1. 3

  شود: می قرآن، در چند سطح تبیین ۀدر این بخش، یکی از مبانی مهم شاه ولی در بار
  
  عالم وجودشناسی مبنای بطن، و ظهر .1. 2. 1. 3

شـود. هـر چـه در عـالم      م به دو بخش غیب و شهادت تقسیم مـی عالَ، از نظر شاه، اساساً
نی است در عالم غیب. شهادت، صورت باطن و قائم به آن اسـت  شهادت است، دارای باط

غیـب و شـهادتش، عـالم کبیـر یـا       ۀ]. جهان با همـ 1107حروف، ص ۀ، رسال2[همان، ج
 ۀمنتخب از انسـان کبیـر اسـت. رابطـ     یا انسان کبیر است. انسان نیز عالم صغیر و نسخه

یا والد از اسـم الظـاهر خـدا،    ولد و والد است. انسان کبیر  ۀانسان صغیر و کبیر مثل رابط
اسم البـاطن خـدا، حقیقتـی دارد، بـاطن. انسـان       ۀدارای صورتی ظاهر است، و به واسط

از والد خود حقیقتی دارد کـه بـاطن اسـت و     "الولدسرّ ابیه"صغیر یا ولد نیز به مقتضای 
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]. ظـواهر عـالم، مظـاهر    66تحقیقـات، ص  ۀ، رسال1صورتی دارد که ظاهر است [همان، ج
م الظاهر و بواطن عالم، مظاهر اسـم البـاطن خـدا هسـتند. اسـم الظـاهر حـق تعـالی         اس

مقتضی ظهور عالم و اسم الباطن او مقتضی بطون عـالم اسـت. عـالم بـه تمامیـت خـود       
عبارت است از اسم الظاهر و روح عالم عبارت است از اسم الباطن. لذا اقتضای هرکـدام از  

ند به اعتبار احدیت حقیقـة الحقـایق، ظـاهر عـین     این دو اسم غیر از دیگری است. هرچ
 "وَهُوَبِکُلِّ شَـيْءٍعَلِیمٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "باطن و باطن عین ظاهر اسـت.  

  ].415فیوضات، ص ۀ؛ رسال401انعامات، ص ۀ، رسال1] [همان ج3[حدید: 
  

  الهی کالم باطن و ظاهر .2. 2. 1. 3
پـس   ].1107، صحـروف  ۀ، رسـال 2ج همـان، [ مقصود آن چیـز اسـت   ر چیزیمعنای ه

را بـا ایـن عبـارت    همان است که مورد قصد متکلم است و گوینـده آن   معنای هر کالمی
، همـان [ سـت ، و ظاهر کلمـه، جسـم آن ا  معنای کلمه و جان آن باطن، قصد کرده است.

سـت و بـاطن، حقیقـت    جسمِ کلمه، نقوش و نوشتار یا صـوت و صـدای آن ا   ].1109ص
 شـود  لغو است و لغو از حکیم صادر نمی چه هر چیزی را که حقیقتی نباشد، شیء است،

  ].1108، صهمان[
قرآن ظـاهری و بـاطنی دارد و   "حدیث مشهورِ  صوفیان تأویل معنوی قرآن را مطابق

ریـزی   بـاطن پایـه   -؛ براسـاس قطبیـت ظـاهر   "را نیز باطنی است تا هفت بطـن باطن آن
یـک یـا چنـد معنـای بـاطنی کـه بـه         اند. بنابراین هریک از معانی ظاهری قرآن با نموده

صورت رمزی بیان شده است، منطبق است. معانی باطنی خـود دارای مراتـب و درجـات    
شاه نیز معتقد است: کـالم خـدا را ظـاهری اسـت و بـاطنی؛      ]. 54، ص12[ درونی است

یعنـی قـرآن هسـتند و     ر کالم خدا؛ظاهرش قرآن و باطنش فرقان است. فقها مفسر ظاه
، الکتـاب فاتحـه  ۀ، رسـال 2ج، 10[ (یا عرفا) کاشف باطن کـالم خـدا یـا فرقاننـد     اهل فقر

(یا ظاهر کالم خدا) دارای جوهری است و صدفی. جوهر قرآن، معرفـت   قرآن ].1109ص
ذات و صفات و افعال خدا است. صدف را هم ظاهری است و باطنی. ظاهرِ صـدفِ قـرآن،   

در ]. 46، صتوحیـد  ۀرسـال  ،1ج همـان، [ نش عربی و باطن آن، دانش فقه و کالم استدا
  توان در یک تقسیم خالصه کرد: مجموع دو تقسیم فوق را می

کالم خدا دارای ظاهری است به نام قرآن که صدف کالم خدا است که خـود آن هـم   
ی ادبیات عـرب  دارای ظاهری است که فهمش نیازمند دانش زبان عربی است و کار علما
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است و هم دارای باطنی اسـت کـه دانـش فقـه و کـالم اسـت و فهمـش کـار فقیهـان و          
متکلمان است. کالم خدا باطنی هم دارد که نامش فرقان است و دانش توحید و معرفـت  
ذات و صفات و افعال خداوند است و فهمش کار عرفا است. بنابراین دانش ادبیات عرب و 

  ری قرآن و دانش توحید از علوم باطنی قرآن است.فقه و کالم از علوم ظاه
نبی هم دارای ظاهری است و باطنی؛ به شریعتِ ظـاهر نبـی، شـریعتِ رسـالت و بـه      

شریعت رسـالت همـان عبـادات و معـامالت      گویند. شریعت باطنِ نبی، شریعتِ نبوت می
ز سـنخ  پذیرد و شریعت نبوت حقیقت اسـت و ا  است که نسبت به اقوام و اوقات فسخ می

شـریعت نبـوت،    ۀکننـد  پـذیرد. تبیـین   مبانی و اخالق و حقایق است که هرگز فسخ نمی
بنابراین ظاهر نبی یـا   ]1109، ص2فقها هستند [همان، ج اولیاء و مبین شریعت رسالت،

که باطن صدف کـالم خـدا نیـز    شریعت رسالت، فقه است و فهمش کار فقها است؛ همان
خدا که دانش عربی است و از سـنخ الفـاظ و کلمـات    هست؛ در مقابل ظاهر صدف کالم 

  نوشتاری است. 
 ۀاند. در رسـال  حتی حروف قرآن دارای ظاهر و باطن ،الزم به ذکر است که از نظر شاه

 ].1107، صهمـان [ "حروف تهجی هر کدام را ظاهری است و باطن"حرف آورده است: 
ها هـم دارای ظـاهر و    آن اند، هر حرف، معنای خاصی دارد و حرف 78حروف مقطعه که 

  ].1104، ص2همان، ج[ اند باطن
  

  باطن و ظاهر ۀرابط .3. 2. 1. 3
های باطنی موسوم به غالت، صوفیان معنای ظاهری آیات قـرآن را   برخالف برخی جریان

کننـد کـه    دانند؛ بلکه تالش می پوشی نمی برای سالکان آشنا به معنای باطنی قابل چشم
اش؛ یعنی سطح  آنان در سطح اصلی ۀای را که به عقید ار معنویبه آن تعمق ببخشند و ب

  ].55، ص12[ "مابعدالطبیعی دارد، آشکار نمایند
گری است؛ لذا بایـد میـان    حکایت ۀاجمال و تفصیل و رابط ۀظاهر و باطن رابط ۀرابط

ها تطابق باشد. باطن بر ظاهر مسلط است و اگر کسی باطن را فهمید، فهم ظـاهر کـه    آن
تواند ظواهر قـرآن را بـه هـم     آسان می شود و لذا میبرایش قه و مثالی از باطن است رقی

شاه معتقد است، ظـاهر از بـاطن خبـر    ]. 132-5، صص1351 ،3[ مند کند متصل و نظام
حفظ ظـاهر   ۀحفظ باطن است و باطن نیز مای ۀظاهر، مای]. 1107، ص2ج، 10[ دهد می

بـاطن در ذیـل ظـاهر و در پنـاه      ].889ص، تحقیق فصـوص الحکـم   ۀهمان، رسال[ است
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دارد؛ چه اگر باطن ظاهر شود؛  اوست و ظاهر، باطنِ مخفی را در پوشش خود محفوظ می
تغییـرات بـه    ۀشود. از سویی آنچـه ظـواهر را بـا همـ     همچون ظاهر، متغیر و متحول می

معنـا  ها؛ یعنی حقیقت،  درونی آن ۀکند، رشت ها را تضمین می یکدیگر متصل و وحدت آن
کنـد؛ همچـون روح یـا     وحدت اتصالی ظاهر را برقـرار مـی   و جان و باطنِ ظاهر است که

بنابراین از دیدگاه شـاه   کند. تغییرات ضمانت می ۀنفس که وحدت جسم یا بدن را با هم
  مسیر باطن از طریق ظاهر است.

  
  تکوین عالم و کامل انسان قرآن، . اتحاد3. 1. 3

  .انسان کامل رونوشتی از قرآن مکتوب است آید که از کلمات شاه بر می
 جامع انسان کامـل را بخـوان  

 

ــدان    ــرآن را ب  معنــی مجمــوع ق
  

  ]610، ص11[
دیگر انسان کامل، معنای قرآن بـه تحقـق عینـی و خـارجی اسـت. جهـان       به عبارت 
آیات خلقی، رونوشتی از آن دو کتاب دیگر است. از ابیات طوالنی که شـاه   ۀتکوین با هم
(ص) احادیث نبوی و سخنان پیامبر ۀشود؛ هم پیامبر سروده است، استنباط می در وصف

  از نظر او همان قرآن است و تفاوتی میان آن دو نیست.
  بــاز فــرق حــدیث و قــرآن چیســت
ــالم اهللا  ــامع کــ ــحفش جــ  مصــ

 

 دو سخن از یکی است این و آن چیست  
ــالم اهللا   ــزل ســـ ــرتش منـــ  حضـــ

  

  ]630[همان، ص
 هللا در این است که ایشان به اتحاد میان قـرآن و رسـول   تمبنای این سخن شاه نعم
  (یا انسان کامل) معتقد است.

ــی اســت    کــون جــامع کــه حــادث ازل
ــالم   ــو ک ــدیم همچ ــت و ق ــادث اس   ح
 احــــد اســــت و محمــــد و احمــــد

 

ــیض   ــع ف ــی اســت  مجم ــم یزل ــای ل   ه
ــام   ــاده و ج ــت ب ــی اس ــورت و معن   ص
ــد   ــه ابـ ــا بـ ــود تـ ــت و بـ  از ازل هسـ

  

  [همان]
اند، چنانچه کالم الهی از جهت الفـاظ،   و از سویی قدیم  ن از جهتی حادثپیامبر و قرآ

حادث و از جهت معانی، قدیم است. اگرچه کالم نبی سه گونه است اما در عین حال هـر  
خـوانیم و   را قرآن میشود و آن سه، متحدند. یکی وحی است که توسط جبرئیل نازل می

امبر(ص) اسـت و نـوع سـوم، حـدیث و     دیگر، حدیث قدسی است که الهام مخصوص پیـ 
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هم چون دو نوع دیگر نیکوست. در واقع یـک کـالم    سخن خود رسول (ص) است که آن
  ].630-1صها سه گونه است [همان، ص است که در قیاس و با تفاوت نسبت

  قرآن تکوینی یا جهان خلقت نیز همچون قرآن کریم سراسر آیات است.
ــین  ــو هللا و اســم ذات ب  خــوش بگ

 

 ه اشــیا مصــحف آیــات بــینجملــ  
  

  ]670[همان، ص
از سوی دیگر، خداوند متعال در قرآن تدوینی همچـون قـرآن تکـوینی تجلـی کـرده      

  است و در سور و آیات قرآن متجلی است.
 مـا اسـت   ۀدر کالمش چو نور دیـد 

 

 نظری کـن کـه نـور او پیـدا اسـت       
  

شـرح   ۀرسـال  ،1، ج10فسبحان من تجلّی فی کالمه علـی خلقـه و هـم ال یعلمـون [    
  ].731لمعات، ص

هـای   های محوری در تفسیر قرآن این دوره (سده الزم به ذکر است که یکی از اندیشه
از نتایج ایـن بحـث    ].318، ص1، ج1انسان کامل است [ ۀ) اندیش1هفتم و هشتم به بعد

این است که اگر انسان کامل و جهان تکوین دو رونوشت دیگر از کتاب تـدوین یـا قـرآن    
ها اتحاد برقرار اسـت، قرائـت دو کتـاب دیگـر انسـان را در فهـم        هستند و میان آن کریم

رساند و ممارست و تمرینی است برای فهم بهتر قرآن. بـه واقـع    کتاب تدوینی کمک می
  فهم و تفسیر قرآن است. ۀناحی تأثیر این هماهنگی و اتحاد در

  
  قرآن آیات از اشاری و رمزی . تلقی4. 1. 3

ولی است؛ به ایـن  تفاسیر شاه ۀو اشاری از متن قرآن کریم، روح حاکم بر کلیتلقی رمزی 
معنا که بیشتر تفاسیر شاه، نوعی رمزگشایی و تلقی اشاری از آیات قرآن است. حـروف و  

اند که از ظـاهر آیـات هویـدا     ای در نظر گرفته شده کلمات قرآن، رمز و اشاره برای معانی
هـای   ظاهر الفاظ و عبارات. به واقع با گسـترش اندیشـه   نیست؛ مگر پس از رمزگشایی از

آن هـم در شـرایط خـاص اجتمـاعی حـاکم بـر زمـان ظهـور آن،          ،گری عرفانی و صوفی
کارگیری زبان رمز و ایما  پرداختن به راز و رمزهای عرفانی در خالل اشعار و آثار بدون به

کـارگیری زبـان رمـز و     ی بـه توان دالیل دیگری نیز برا البته می ].319، ص5میسر نبود [
به دلیـل ضـعف    ،گویی است ها پرهیز از فاش ترین آن اشاره توسط عرفا بیان کرد که مهم

مخاطبان و یا اینکه بر این باور بودند که چون قرآن خود حقایقش را به رمز و اشاره بیان 
                                                                                                                             

  .است نگارنده از پرانتز داخل های عبارت و کلمات مقاله این در هک است ذکر به . الزم1
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شاه به ویـژه   ها را به رمز بیان کنند. کرده است، عارفان نیز به وقت کشف معانی، باید آن
هایی چون؛ تفسیر اسرارالقرآن، حروف، تحقیقاتِ حروف، اسـرار حـروف، اسـرار     در رساله

 ۀالعبادات، رموز و دو رساله با عنوان اسرار، در تفسـیر آیـات و احادیـث و حـروف مقطعـ     
 ۀدر رسـال  با همین تلقی و نگاه با قرآن و روایات روبرو شده است. به عنوان مثـال:  ،قرآن
یْلًا مِنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ   بِعَبْدِهِ لَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى « ۀشریف ۀلکتاب در تأویل آیافاتحه

 ۀاسـت، اشـار   1برآن است که در این آیه چهـار اشـاره  ]، 1: االسرا[ »إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
. به عنـوان مثـال اشـار    ۀغیب و اشار ۀغیرت، اشار ۀتقدیس، اشار  ۀبـا کلمـ  تقـدیس   ۀسرّ

 ۀغیـرت بـه واژ   ۀاما اشـار  است؛ یعنی او منزه از اشاره جهات و اماکن و...است. "سبحان"
است؛ یعنی خدا از خود به اسم ظاهر، مثـل هللا و الـرحمن یـاد نکـرده؛ زیـرا او       "الذی"

 ].1019-20ص، ص2، ج10[ اش کسی او را ببیند و ... غیرت دارد که غیر از بنده
 ۀاش بر تفسیر رمزی حروف تأکید بسیار دارد. مثالً در آیـ  سیریوی در بیشتر آثار تف

آن قاف  است که در حرف قاف را کنایه از هر اسمی دانسته  ]،1: ق[ »ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ«
مقتـدر و القیـوم و قریـب. قـاف در      قادر، باقی، قوی، قاهر، باشد، مثل قدیم، قائم به ذات،

او اصلِ اصل و اصـل هـر اصـل اسـت و قـرآن مجیـد آن       اینجا، کبریای قدم خداست که 
  ].1070[همان، ص دهد کتابی است که خبر از مجموع ذات و صفات می

  
  کریم قرآن فهم به ناظر . مبانی2. 3

؛ امـا در  ماتن مد نظـر بـود  نظر از مخاطب متن و در مبانی ناظر به متن، تنها متن، صرف
هـای او، فراینـد فهـم و     ا مخاطب وحی، ویژگـی اینجا و در مبانی ناظر به فهم سر و کار ب

  شرایط آن است. 
 شریفه ۀاز نظر شاه یکی از اقسام حکمت، دانش فهم قرآن و وحی است. او در ذیل آی

درک معانی الهـام و ظرایـف وحـی الهـی و شـناخت      ، »الخطابفصل  الحکمةو و آتیناه«
یم کسی است کـه معـانی   حک بطون افعال خدای متعال را حکمت دانسته است. از نظر او

 ۀفهمـد [همـان، رسـال    تعـالی را مـی  الهام، نکات دقیق و ظریف وحی و بطون افعال حـق 
   :انـد از  ]. اقسام حکمت به ترتیبـی کـه شـاه ذکـر کـرده، عبـارت      1046الکتاب، صفاتحه

حکمت عملـی یـا    .4 ؛شرور و آفات ۀفلسف .3 ؛علم حقیقت .2 ؛علم شریعت و طریقت .1

                                                                                                                             
بدون اینکه کالم برای آن وضع  ،شود اشاره در اصطالح به معنای چیزی است که از کالم استفاده می .1

  ].304، ص7شده باشد [
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رتیب دانش فهم قرآن و حقیقـت وحـی، نـوع دوم حکمـت اسـت کـه در       اخالق. بدین ت
  ].1334نامه، ص نصیحت ۀرسال سطحی باالتر از علوم شریعت و طریقت قرار دارد [همان،

  
  و اسرار تفسیر با نگاه وجودشناسانه به باطن 1تفسیر ظاهر ۀ. دوگان1. 2. 3

کنـد   ر را از سلک تفاسیر حقیقی خارج کرده و تصریح میشاه به صراحت برخی از تفاسی
  که امثال تفسیر قرآن زمخشری که نوعی تفسیر ادبی قرآن است، تفسیر نیست.

  گرچه تفسیری خوشست اما چو این تفسیر نیست   گر چه جارهللا کالم هللا تفسیرش کند
  ]641، ص11[

گوید: و این علـم،   ین حروف میعلم به باطن ا ۀدربار ،در تفسیر حروف مقطعه یا مثالً
انـد؛ بلکـه بـه کشـف ربـانی و تعلـیم        اند و نخوانده در اوراق کشف و کتاب کشاف ننوشته

]. از نظر شاه، قـرآن  1104حروف، ص ۀ، رسال2، ج10را معلوم باشد [ هللا خلیفة سبحانی،
 ۀآیـ  را اسراری است که خطابات الهی برای فهم آن اسرار است. به همین دلیل در مـورد 

ةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ«نساء  ۀسور 79 و "گویـد:   ای می در انکار تفسیر عده ،»وَمَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَ
هـا اسـرار   ]. این984فاتحه، ص ۀ، رسال2[همان، ج "لم یفهموا اسرارا القرآن و خطاب هللا

یـد:  گو قرآن و خطاب خدا را درک نکردند. و یا در جایی دیگر در تفسیر آیات قـرآن مـی  
، جایگـاه اسـرار اسـت و یـا     ] یعنـی ایـن آیـات   987[همـان، ص  "فانّه موضـع االسـرار  "

یعنی راز تفسـیر ایـن آیـه را     ؛]1081، صهمان[ "اِفهم سرّ تفسیر هذه اآلیه" فرماید: می
تفسـیر ظـاهر چنـین     ۀ؛ یعنی دربار"قیل فی تفسیر الظاهر " گوید: بفهم. در مواردی می

اند و از بـاطن و   . بنابراین برخی، اهل تفسیرِ ظاهر قرآن]985، صهمان[ گفته شده است
دو مرتبه قائل است؛ یکی تفسیر ظـاهری   ،ای ندارند. لذا شاه برای تفسیر اسرار قرآن بهره

بـدون رسـیدن بـه اسـرار      ،و دیگری اسرار تفسیر. تفسیر ظاهر، تفسیر ظاهر آیات اسـت 
سطحی بـه   ۀاندیش ها هستند که با  ، آنآیات. اما اسرار تفسیر ۀمعانی و رازهای سرپوشید

  شوند. آیند و برهر کسی ظاهر نمی دست نمی
ظاهر دین، شریعت و باطن آن، حقیقـت اسـت. بیـان قـرآن در      ،از نظر عرفا و صوفیه

مورد شریعت صریح و آشکار است؛ اما در مورد حقیقت به رمز و اشاره است. سـالکان راه  

                                                                                                                             
 هم تفسیر لمع به آشنا غیر برای که نیست بدوی ظهور قرآن، ظاهر و ظهور از مراد که گفت باید البته .1

 با آیات میان فنی جمع و قرآن آیات به جامع نگاه از بعد که است نهایی ظهور بلکه شود؛ ظاهر
  ].132، ص3آید [ می دست به تفسیری و اصولی قواعد از استفاده
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-4ص، صـ 16شـوند [  مند مـی  د از بواطن قرآن بهرهحقیقت، به تناسب مقام و منزلت خو
شـود،   قـرآن کـه از اسـرار پنهـانی آن محسـوب مـی       ۀفهم مفاهیم بلند و گسترد ].183

مخصوص خواص است و قرآن این معانی باطنی را برای خواص با رمز و اشاره بیان کرده 
باورند که  دانند و بر این اهل عرفان خود را خواص و حتی برخی خاص الخواص می است.

 ].367، ص2، ج14راه آنان برای دریافت مطالب و اسرار نهفته، بر دیگران پوشیده است [
ذکر این نکته نیز الزم است که عرفا اگر هم مخصوص به فهم باشند، ولی ابتدا باید اهـل  

فرماید:  و یا می ]29: عنکبوت[کشف و شهود بشوند: والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا 
  ].246-7ص، ص15[] 29: انفال[یّها الذین آمنوا ان تتقوا هللا یجعل لکم فرقانا یا ا

دو دیـدگاه عمـده وجـود دارد؛ یکـی      در تفسیر باطن (یا اسرار تفسیر به تعبیر شـاه) 
 ،گرا دیدگاه وجودشناسانه و دوم دیدگاه معناشناسانه. در دیدگاه وجودشناسانه یا حقیقت

رسد. بطـون   مراتب هستند که سالک الی هللا به آن می بطون قرآن حقایق وجودی دارای
یک سلسله معانی مترتب بر یکدیگر نیسـت؛ بلکـه درجـاتی از یـک حقیقـت       قرآن صرفاً

به هر مرحله که رسـید بـه درک آن نیـز     پیماید و طبعاً را میوجودی است که سالک آن
مفاهیم و معانی اسـت  شود. ولی در دیدگاه معناشناسانه، بطون قرآن یک سلسله  نائل می

هللا بـا دیـدگاهی    شـاه نعمـت  ]. 161-5، صص9[ که با ذهن و ادراک، قابل دریافت است
کنـد در   باطنی در تفاسیر خود سـعی مـی   اندازی کامالً وجودشناسانه به باطن و در چشم

سیر معنوی به سوی حقیقت، بطون قرآن را که برایش تجلی کرده، آشکار کنـد. در ایـن   
رسیدن به باطن از مسیر کشف و شهود است که بر حسب احوال و اوقـات و   راه"دیدگاه 

در واقـع سـطوح و   ]. 301، ص1[ "ها متفاوت است ها و تأویل تفاوت درجات سلوک، فهم
بطون معانی برحسب احوال و اوقات عرفانی سالک و منازلی از سـیر و سـلوک کـه طـی     

صوفی عـارف از مقـام خـود ترقـی      کرده و مقاماتی که کسب کرده متغیر است. هربار که
شاه در بیت زیر به همین فهـم متعـالی    شود. کند، باب فهم جدیدی به روی او باز می می

  از قرآن که توأم با ترقی و تعالی خود عارف است، اشاره کرده است.
ــردیم    ــی ک ــا ترق ــزول م ــرد ن  او ک

 

 تحقیــق کجــا چنــین توانــد حــافظ  
  

  ]691، ص11[
(به طور کامـل)   الزم است که از نظر شاه، حقیقتِ هیچ چیزیالبته ذکر یک نکته نیز

شود؛ چرا که هر مظهری از مظاهر، ظاهرش از اسم الظاهر حـق و بـاطنش از    دانسته نمی
اسم الباطن حق است. مَظهَر به اعتبار احدیت، عـین مُظهِـر اسـت و حقیقـت مَظهَـر در      
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س غیـر معلـوم اسـت، پـس     تعالی و تقـد حقیقت راجع به مُظهِر است. حال حقیقت حق
  شود. ، دانسته نمیئیالجرم حقیقت هیچ شی

ــه  ــن شــیء حقیقتَ  فلســتُ اُدرِکُ مِ
 

 فکیــــفَ اُدرِکــــه و انــــتم فیــــه  
  

  ]347، صاصول ۀرسال، 1، ج10[
  

  . اسالم و ایمان مبنای شناخت ظاهر و باطن2. 2. 3
ت و منبـع و  از دیدگاه شاه منبع درک و فهم ظاهرِ مشهودِ قـرآن و شـریعت، اسـالم اسـ    

ایمان است و هر دو را بصیرت که نوری اسـت   فهم باطن ِنهان قرآن و شریعت، ۀسرچشم
در قلب، نام نهاده است؛ یکی بصیرت به ظاهر مشهود قـرآن کـه پـس از اسـالم حاصـل      

شود و شرط آن اسالم است و دیگر بصیرت به باطن غایب قرآن که با ایمـان حاصـل    می
  ].616، صالهامات ۀ، رسال1ج، 10[ تشود و ایمان شرط آن اس می

گیرد. ایمان دارای چهار رکـن   اما ایمان چیست؟ ایمان آن است که به باطن تعلق می
 "ال الـه اال هللا "صدق و اخالص و توکل و رضا. روح ایمان که به سمت باطن است  :است

و  "محمـد رسـول هللا  "یعنی توحید محض است؛ اما روح اسالم که به سمت ظاهر است 
]. پـس  1112حـرف، ص  ۀ، رسـال 2اکـرم(ص) اسـت [همـان، ج    اعتقاد به رسالت پیـامبر 

حقیقت ایمان در توحید یا ایمان و عمل به توحید است و حقیقت اسالم در پایبندی بـه  
نبوت و شریعت محمدی است. با روح توحید، بـاطن قـرآن و بـا روح اسـالم و شـریعت،      

که پیشـتر گفتـیم، عربـی، فقـه و     آن چنانعلوم ظاهری قر شود. ظاهر قرآن مکشوف می
کالم است و علم باطنی قرآن توحید است. اولـی مقصـد علمـای ظـاهر یعنـی ادیبـان و       

 ،علـوم  ۀفقیهان و متکلمان است و دومی هدف عارفان سالکِ در طریق باطن است. ریشـ 
لـم  آیـد و ع  دسـت مـی  ه نخست در اسالم و اعتقاد به آن است و با تفکر و تعقل و تعلم ب

ریشه در ایمان و قلب و بـاور عـارف دارد و بـه کشـف و شـهود و ذوق و وصـول        ،توحید
ها از نظر فهم ظاهر و بـاطن تشـکیکی، ذو مراتـب و بـدین      مراتب انسان شود. حاصل می
  شرح است:

 اهل کفر که نه از ظاهر خبر دارند و نه از باطن.. 1
 هره از باطن نیستند).ب علماء که وارث ظاهر انبیاء هستند (هر چند بی. 2
 بهره از ظاهر نیستند). اولیاء که وارث باطن انبیاء هستند (هر چند بی .3
اولیاء کامل مکمل که وارث ظاهر و باطن انبیاء هستند. اما فـرق نبـی و ولـی آن    . 4 
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دهد و ولـی آن   آورد و به هر معنا صورتی می است که نبی حقایق را از باطن به ظاهر می
 ].1107، صهمان[ کند آن معنا میاست که کشف 

 عقالی مجنون که فقط از باطن خبر دارند و از ظاهر هیچ خبر ندارند. .5
داند و در دیوان اشعار خود بـه همـین    شاه ولی، خود را ولی و در سلک این گروه می

  موضوع تصریح دارد:
ــده   ــد از دیـ ــان شـ ــد نهـ ــر محمـ   گـ
ــت   ــد گفـ ــیح خواهـ ــان فصـ ــه زبـ   بـ

ــاطن  ــد و بـ ــه ظاهرنـ ــه همـ ــار کـ  یـ
 

  نعمــــــت هللا آشــــــکارا شــــــد    
  هر که چـون مـا بـه عشـق گویـا شـد      
 لــــیس فــــی الــــدار غیــــره دیّــــار

  

  ]596، ص11[
  

  متشابهات تأویل و تفسیر .3. 2. 3
را معـادل علـم بـاطن    بـرده و آن  شاه اصطالح تأویل را فقط در مورد متشـابهات بـه کـار    

 . محکمات از شدت وضوح،اند و برخی متشابه دانسته است.کالم قدیم الهی، برخی محکم
پنهاننـد.    عظمـت  هایی از عزت و و در لباس  مانند آفتابند؛ ولی متشابهات به مانند عروس

برنـد؛ آیـاتی    باالترین متشابهات، آیاتی هستند که برای خدا جوارح و اعضایی را نـام مـی  
در  .]64: مائـده [ال "سُـوطَتَانِ بَلْ یَـدَاهُ مَبْ " و ]10 :فتح[ال "َدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْي"مانند 

تر ایـن اسـت کـه     تر و سالم راه ایمن گیری دارند: قبال متشابهات، علمای رسوم دو موضع
وَمَـا یَعْلَـمُ   « کنند؛ ولی راه استوارتر به حکـم  تفویض می رسول او را) به خدا و(دانش آن

کننـد.   ها را تأویل می آن است که آن ]،7: عمرانآل[ »وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِتَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ 
صوفیه برآنند که قطب زمان و خلیفه به ظاهرِ متشابهات عالم است؛ امـا علـم بـه بـاطن     

]. در مـورد حـروف   162تعریفـات، ص  ۀرسال ،1ج متشابهات مخصوص خدا است [همان،
عانی و کماالت بـه  عارف بعد از تحصیل م ۀداند)، بند ها را از متشابهات می (که آن مقطعه

عـالم   قرآن نازل شده اسـت،  ۀسور 29حرف که در اول  78عنایت الهی به معانی ظواهر 
 »وَمَا یَعْلَـمُ تَأْوِیلَـهُ إِلَّـا اللَّـهُ    « شود؛ اما علم به بواطن این حروف مخصوص خداسـت.  می

  ].1104حروف، ص ۀرسال ،2ج [همان،
  

 . تدبر در قرآن یا نزول قرآن بر دل 4. 2. 3
شود. دلِ  های خوانندگان خود نو به نو نازل می قرآن دارای نزول دائمی است و بر دل
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حافظِ کاملِ قرآن و قلب عارف به خدا، عرش قرآن است که قرآن بر آن استوا و اسـتقرار  
ای از آیـات قـرآن، در دل    کند؛ لذا هر آیه هر دلی، با صفتی از قرآن، صفتی پیدا می دارد.

کند؛ زیرا که نزول قرآن برای تحکّـم و حکـم کـردن اسـت؛      پیدا می  عارف کامل، حکمی
نعیم برسد و آن آیه حکم کنـد کـه    ۀقرآن؛ چون در تالوت قرآن به آی ۀکنند یعنی تالوت

  :از فضل خدا درخواست کن
 کن از خـدا  فرمان بَرو آن سؤال می

 

 تا دریابی فضل خـدا همچـون مـا     
  

  هُمَّ إني أَعُوذ بِرِضَاك من سَخَطِکاللَّو اگر به آیه عذاب رسیدی بگو: 
ــر در تـــــو پنـــــاه آوردم    بـــ

 

ــده   ــاه آوردم بنـــــ  ای پرگنـــــ
  

  و یا اگر به آیات قصص که حکایت از حکم الهی در قرون سابق است، رسیدی؛
 گیـر و نیکـو یـاد دار    اعتبار مـی 

 

 فاعتبروا منه یـا اولـی االبصـار     
  

م آیات و اتصاف دل به صفت هـر آیـه،   گونه از تأمل در قرآن و فرمان بردن از حکاین
  نباشد؛ گونه که گفتیم،کننده، در حال تالوت قرآن این نام دارد. اگر تالوت تدبر

ــی  ــوان گفتـ ــی تـ ــرش کـ  دل او عـ
 

ــازل      ــود ن ــا ش ــرآن کج ــه ق  بلک
  

 تواند عـرش قـرآن باشـد؟    می بنابراین دلی که احکام قرآن بر آن مستولی نباشد، کی
انـد و   تمثـل یافتـه   و با حروفی است که در ذهن او نها در خیالدر این فرد، نزول قرآن ت

کند، زبانش  او چون در خیال خود به آن حروف نظر می تدبر و استبصاری در کار نیست.
شود و خاصیت تالوتِ با زبان، تنها بقای حروف قـرآن در عـالم خیـال     مترجم حروف می

 ۀدارد نـه اجـر قـرآن. پیـامبر دربـار     است و در این صورت او تنها اجر و پاداش ترجمه را 
یعنـی حـروف بـر     ."الْقُرْآنَ الَ یُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ونَئُیَقْرَ" :گروهی از حافظان قرآن فرمود

 ۀکننـد  رسد. پس تـالوت  شود و او مترجم است و از حنجره به دل او نمی زبان او نازل می
-5صـص  مراتـب  ۀرسـال  ،1همـان، ج [ حقیقی قرآن کسی است که تالوت او از دل باشد

پس اگر نزول قرآن به دل است و قرآن را باید با دل تالوت نمود، فهـم قـرآن بـه     ].243
  مسیر عارفانه و از طریق دل و با ذوق و عرفان و از طریق عشق است.

 دانـــیم  قـــرآن بـــه ذوق مـــی   
 

 خـــوانیم هـــم کـــالم قـــدیم مـــی  
  

  ]380، ص6[
  گــر معنــی تنزیــل بدانــد حــافظ    

 ترقــی کــردیم  او کــرد نــزول مــا  
 

 تنزیــل بــه عشــق دل بخوانــد حــافظ  
ــافظ   ــد ح ــین توان ــا چن ــق کج  تحقی

  

  ]691[همان، ص
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در این دو بیت کسی است که حافظ الفاظ قـرآن در   "حافظ"رود مراد از  احتمال می
  .خیال خود است و قرآن به دل او راه نیافته است ۀخزان

  
  یر قرآن. نقش پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در فهم و تفس5. 2. 3

هشتم در تفاسیری همچون تفاسیر عبدالرزاق کاشـانی   ۀهای تفاسیر عرفانی سد از ویژگی
آنان قرار  ۀتوان او را هم در زمر ولی که می هللا و سید حیدر آملی (و همچنین شاه نعمت

، 1ج، 1[ انـد  بیـت(ع) پیونـد زده  داد) این است که کارهای ابن عربی را بـه معـارف اهـل   
اطهار(ع) به خصـوص   ةرایشات شیعی و گرامیداشت اهل بیت(ع) و ائمگ ].318-20صص

حضرت علی(ع) و امام جعفرصادق(ع) از وجوه بارز تفسیر عرفانی در این دوره اسـت کـه   
  ].27، ص12[ هللا ولی) محسوس است در آثار کاشانی، آملی (و شاه نعمت

ار دارد که همگی در مـدح  بیت از قصاید و غزلیات و سایر اشع 400هللا بیش از  شاه نعمت
رسد کـه شـاه آبشـخور     حتی به نظر می]. 47، ص4[علی(ع) و خاندان عترت و طهارت است 

  رسد. ها می داند که نَسَبش نیز به آن دینی، عرفانی و قرآنی خود را از آل رسول می
  دوســـتی رســـول و آل رســـول
  باطنا شمس و ظاهرا مـاه اسـت  
ــه دســت آور  ــی ب   رو رضــای عل

 د و علـــــییادگـــــار محمـــــ
 

  نزد مـؤمن کمـال ایمـان اسـت      
  نور هر دو به خلـق تابـان اسـت   
  گر تو را اشـتیاق رضـوان اسـت   
 نعمت هللا که میر مستان اسـت 

  

  ]33[همان، ص
او در آثارش بیشترین اشاره را به حضرت علی(ع) دارد و واژگانی را برای حضـرت بـه   

یان اسـت؛ القـابی چـون امـام،     نظیر او به امام شـیع  کار گرفته است که نشان از ارادت بی
ولی، وصیّ، حیدر و مرتضی و یا در رسائل خود از آن حضرت با عنوان امیرالمؤمنین یـاد  

در رسائل شاه احادیث زیادی از ائمه(ع) نقل شده است و در آنجا شاه ایشـان   کرده است.
  ].126-8، صص8[ کند را با لفظ امام و همچنین امام المعصوم یاد می

تـای   ۀگوید: بدان ای عزیز که دو نقط ائمه(ع) چنین می ۀنامه دربار تاج ۀلشاه در رسا
تاج اشاره به قرص شمس و قمر است. شمس اشاره به حضرت محمـد اسـت(ص) و قمـر    
اشاره به حضرت شاه والیت، علی(ع) و دوازده ترک (ترک تاج) اشـاره بـه ائمـه(ع)، اوالد    

انـا کالشـمس و علـی کـالقمر و اوالدی     پیامبر است. چنانچه در حدیث آمده اسـت کـه:   
  ].1193ص ،قطبیه ۀرسال، 2، ج10[ کالنجوم. بایّهم اقتدیتم اهدیتم
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 ۀتـوان در تفسـیر آیـ    به عنوان مثال استفاده از احادیث در فهم و تفسیر قرآن را مـی 
، ]40: حـزاب [اال» نماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسوهللا و خاتم النبیی« ۀشریف

ه کرد. شاه وجه عدم مشابهت پیامبر با دیگـران را در شـناخت ذات الهـی تفسـیر     مشاهد
  گوید: می کند و می

ــام او دان   ــریعت نــ ــد در شــ   محمــ
ــت   ــد در طریقـ ــیم احمـ ــیفکن مـ  بـ

 

ــوان     ــدش خ ــت احم ــیکن در طریق   ول
 کــه تــا نــامش بــدانی در حقیقــت    

  

ات هللا کلّکـم فـی ذ   "و از امـام(ع) "لسـت کاحـدکم  " آنگاه دو حدیث از پیـامبر(ص) 
  دهد: دهد و ادامه می شریفه قرار می ۀرا تفسیر آی "کلّنا"و نفرمود:  "حمقاء

ــر او  ــد غیـــ ــه ذات او ندانـــ  کنـــ
 

ــر    ــز او مگــ ــارف آن ذات او جــ  عــ
  

  ]446، صاسرار ۀرسال، 1[همان، ج
سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبیّن لهم انّـه  « ۀو در تفسیر بخشی از آی

دیـدن آیـات    ۀحضرت علی(ع) استناد کرده، دربار به حدیث شریف ]،53: فصلت[ »الحق
فرماید: و آن رؤیت ظهور تجلیات اوست به حسب مراتـب نفـس. و مجمـوع     در انفس می

کاملـه، نفـس انسـانیه اسـت و مشـتمله بـر        ۀجمیل ۀاند. اما مظهر جامع عالم مظاهر حق
عـارف ربِّ خـود باشـد؛ کمـا قـال      جمیع مراتب کونیه و الهیه. هر آینه عارف نفسِ خود، 

  ].773، ص2، جمعارف ۀرسال ،همان[ "من عرف نفسه فقد عرف ربّه"علی(ع): 
  

  عربی در فهم و تفسیر قرآن کریم. نقش عرفان نظری ابن6. 2. 3
الدین دایـه، عبـدالرزاق    در تفاسیر امثال نجم هفتم (و پس از آن) ۀدر تفاسیر عرفانی سد

بر کشف  صرفاً ،شد ی، تفسیر اشاری از حالت سنتی که ادعا میکاشانی و صدرالدین قونو
فلسفی بیشـتری مشـهود اسـت.     ۀو الهامات ربانی مبتنی است بیرون آمده و در آن صبغ

هـدف شـاه نیـز از    ]. 316، ص1، ج1[ عربـی اسـت  وحدت وجود ابن ۀمحور اصلی، فلسف
ود و وحدت وجـود  چیزی جز تبیین و تشریح وحدت شه، سرودن شعر (و انشای رسائل)

عربـی و بـه   ها و اصطالحات عرفـانی ابـن   اندیشه عقاید طایفه نیست.  و اصطالحات عرفا و
ترین اصـطالح در آثـار منثـور و مکتـوب قـرن       طور خاص اصطالح وحدت وجود، کلیدی
هـای فکـری آن دوران را تحـت تـأثیر      مکتـب   هفتم به بعد در ایران بوده است و تمـامی 

  گوید: باره میشاه در این ت.خویش قرار داده اس
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  در مذهب ما محب و محبوب یکی اسـت 
ــب  ــین او را بطلـ ــه عـ ــرا کـ ــد مـ  گوینـ

 

  رغبت چه بود راغب و مرغوب یکی است
 جای طلب و طالب و مطلوب یکی اسـت 

  

  ]165- 171، صص6[
به عالوه گرایش به مشرب عشق، و طرح موضوعاتی چون تقابل عقل و ایمان، ظهـور  

ان کامـل، والیـت، شـریعت، طریقـت و حقیقـت در تفسـیر او بسـیار        و تجلی حـق، انسـ  
گیر است. در یک کالم، آثار شاه انباشته از اصطالحات عرفانی است. گویـا اشـعار او    چشم

درجـه بـرخالف اشـعار شـعرایی      180شواهدی است برای فرهنگ اصطالحات صـوفیه و  
ای بیـان تعـالیم عرفـانی و    بـر  ،ای بـوده  چون عطار و مولوی است. شعر در نزد او وسـیله 

داننـد؛   عربی؛ حتی برخی دیوان شعر او را اثـر هنـری نمـی   تعریف اصطالحات مکتب ابن
  ].54، ص4[ آورند بلکه رسائل منظوم عرفانی به شمار می

یا ایّها الناس اتّقوا ربّکم تالذی خلقکـم مـن نفـس    « نساء ۀاول سور ۀدر تفسیر آی مثالً
در نسـبت بـا عـالم جبـروت،      »بثّ منهما رجاال کثیرا و نسـاء واحده و خلق منها زوجها و 

  کند: نفس واحده را عین واحده یعنی عقل اول تفسیر می
 انــد  عقــل اول عــین واحــد گفتــه   

 

ــفته    ــه حکمــت س ــد درّه بیضــا ب  ان
  

  ؛را به نفس کلیه "زوجها"و 
 ای بـــه جمـــال نفـــس کلیـــه زوجـــه

 

ــال    ــه کم ــود ب ــل زوج او ب ــل ک  عق
  

  

اما در نسبت بـا  ؛ را به عقول و نفوس مجردّه تفسیر کرده است "ونساء رجاال کثیرا"و 
، طبیعت کلیه اسـت  "خلق منها زوجها"، نفس کلیه، است و "نفس واحده"عالم ملکوت 

 ۀرسال ،10نفوس منطبعه است [ "نساء "نفوس ناطقه است و  "بثّ منهما رجاال کثیرا"و 
کــالم رســول خــدا کــه فرمــود:  ]. یــا در تأویــل888ص  ،2ج تحقیــق فصــوص الحکــم،

اَال کـلّ شـیء مـا خـال     "ترین سخنی که لبید شاعر گفته است، این شعر است که  درست
دهد: یعنی ماسوای حق، فی نفسه معـدوم اسـت؛ اگـر چـه      ایشان توضیح می "هللا باطل

خدا هستند؛ بلکه همـان خـدا اسـت.     ۀبالله موجود است. پس همه برای خدا و به واسط
 ۀز اوست و قیام همه به اوست؛ بلکه در حقیقت همه از او است [همان، رسالصدور همه ا

انَّ هللا «شـریفه   ۀرا در آی "امانت"]. شاه، همچنین 1342هللا، ص نامه سیدخلیل نصیحت
[همـان،   "به وجود، تأویـل بـرده اسـت    ]61ء: نسا[ال »یأمرکم ان تؤدّوا االمانات الی اهلها

  .]706شرح لمعات، ص ۀ، رسال1ج
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  یریگ یجهنت
او از وحـی و   ۀشناسـان  هللا ولی تلقی معرفت شناختی شاه نعمت ترین مبانی متناز مهم -

دانـد. در   را قول ثقیل و ظهور علم حق در قالب معانی عقلی مجرد مـی قرآن است که آن
 ،مقابل علم تام که فتح و گشایش در نفس و از طریق علـوم نقلـی و عقلـی اسـت؛ الهـام     

انواع وحـی   ۀوحی و فتح و گشایش در روح است. به واقع جنس مشترک هم ۀنازل ۀمرتب
شهود روحـی، مشـاهده بـدون     ۀو الهام، مکاشفه و شهود است. مکاشفه در باالترین مرتب

  آن به دیگران است.  ۀواسطه اعیان ثابته در علم الهی و افاض
ن، تفکیک ظـاهر و  عارفان و صوفیا ۀشناختی شاه همچون هم از دیگر مبانی مهم متن - 

از قرآن، مربوط به ظـاهر کـالم    های فقهی و کالمی  باطن قرآن است. ادبیات عرب، برداشت
خدا و از علوم شریعت است؛ اما علوم عرفانی؛ یعنی دانش توحید و بـاطن قـرآن، مقصـود و    

هـا تکیـه    حقیقت کالم خدا است. علوم طریقت و حقیقت که شاه در آثار خود بسیار بـر آن 
اند. عارف، ظـاهر قـرآن را لغـو و     گذارد، از همین قبیل ها می کند و گاه نام حکمت بر آن می
  کند. دهد و باطن ظاهر را حفظ می کند و معتقد است، ظاهر از باطن خبر می اثر نمی بی

شناختی قرآن این است که  احادیث نبی با وحی از یـک گـوهر و    دیگر مبنای متن -
اتحاد انسان کامل و قـرآن اسـت. و در نهایـت تلقـی رمـزی و       اند. مبنای این سخن یگانه

  اشاری از الفاظ و حروف و آیات قرآن دیگر مبنای شاه در نگاه به متن قرآن است.
اما مبانی فهم قرآن بدین قرار است: شاه در تفسیر به دو سـطح قائـل اسـت؛ یکـی      -

ه ذومراتـب اسـت و   تفسیر ظاهری و دیگر رسیدن به اسرار تفسیر یـا تفسـیر بـاطنی کـ    
 مخصوص اولیاء است. اسرار تفسیر همان جوهر و باطن کالم حق و دانش توحیـد اسـت.  
شاه در نگاهی وجودشناسانه به باطن، راه رسیدن به باطن یا بـواطن را بـه مقـدار ترقـی     

 داند. سالک در مدارج سلوک و شهود مراتب قرآن می
باالترین آیات متشابه را آیـاتی دانسـته   شاه تعریفی از آیات متشابه نداده است؛ اما  -

که برای خدا اعضا و جوارح قائلند. حروف مقطعه نیز از متشابهاتند. شاه اصـطالح تأویـل   
ها کار  قطب زمان اسـت کـه    کار برده و معتقد است؛ تأویل آنه را فقط برای متشابهات ب

 بهات آگاه است.او نیز فقط عالم به ظاهر متشابهات است و تنها خدا از باطن متشا
ابزار شاه برای رسیدن به اسرار تفسیر به حکم اینکه عارف است، از طریـق تـدبر و    -

 استبصار است که عبارت است از نزول آیات بر دل تالی قرآن و اتصاف به اوصـاف آیـات.  
 خیال اوست. ۀاگر قرائت قرآن با تدبر نباشد، نزول قرآن نه بر دل عارف که تنها در خزان



   473   ولی هللا نعمت شاه شناختیقرآن و شناختیوحی مبانی

م و ایمان دو وسیله برای حصول بصیرت و درک ظـاهر و بـاطن قـرآن اسـت،     اسال -
اسالم سبب بصیرت ظاهر و ایمان سبب بصیرت باطن است. ایمان، توحید عملی اسـت و  

آید. گویا تا عمل توحیدی در کار نباشد،  دست می هاز راه صدق و اخالص و توکل و رضا ب
 شود. نمی معرفت باطن قرآن که معرفت توحیدی است حاصل

دسـت   شاه به استناد حدیثی نبوی معتقد است که هـدایت بـا اقتـدا بـه آل رسـول بـه       - 
 آید و لذا در فهم قرآن، مراجعه به احادیث نبوی و اهل بیت(ع) را در عمل پایبند است. می

وافر بـرده   ۀالدین عربی در فهم و تفسیر قرآن بهر های عرفان نظری محی شاه از آموزه
  آید. عرفانی او از آیات نوعی آموزش عرفان نیز به شمار میاست. تفاسیر 
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