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 مقدمه
شناسي و به خصوص ر فلسفه و هم در عرفان و در رواناست كه هم داليه هاي گوناگون شخصيت از مسائلي 

 هاي ناپيداي شخصيت است.، اليهها هيالكاوي مورد توجه قرار گرفته است و يكي از اين در روان

هاي اليه شود يمكه از ديد قرآن و در منطق قرآني و ديني، آيا  ميكن يمدر اينجا اصل اين موضوع را بحث 

 يها يكاردر آن صورت خصوصيات و ريزه شود يماثبات كرد و دليلي براي آن پيدا كرد يا خير و اگر ناپيدايي را 

 اين بخش ناپيدا چيست؟

 انسان يدايناپو بخش  اتيآ
َ و« هطه است ك ي سوره 7 ي هيآشخصيت استشهاد كرد كه اولين آيه،  يدايناپبه آياتي براي اثبات بخش  توان يم

استدالل شده است به اين اخفايي كه بعد از سرّ آمده است، به صورت  »يالسرَّ و أَخْفَ علَميبِالْقَولِ فَإِنَّه  إِن تجْهرْ

 تفضيلي و أفعلُ التَفضيل. ي غهيص

 



 پنجم  ي نكته 
 هاست كهمين طور كه مفسرين هم در اين جا به آن اشاره كردند كه در اين جا جزايي كه براي إِن آمده است اين 

در حقيقت حال طبيعي اين  نديگو يم »يالسرَّ و أَخْفَ علَميِنَّه إ« ناي »يالسرَّ و أَخْفَ علَميبِالْقَولِ فَإِنَّه  تجْهرْ َ إِنو«

گر سخن را بلند بگويي، خداوند به آن آگاه است ولي به جاي آن ترقي كرده است و ا »لبِالْقَو ِن تجْهرْإ« هبود ك

 .رساند يميك چيز اعالء و ارقايي را بيان كرده است كه به طريق اولي آن مفاد اصلي را هم 

در آياتي هم همين  كه »هبِالْقَولِ فَإِنَّ اهللا يعلَم تجْهرْ فَإِن « هدر حقيقت جواب و جزاي اصلي اين طور است ك 

نگفته است  »بِالْقَولِ ِن تجْهرْإ« ت، اما در اين جا خود آن جهر را بيان نكرده اسداند يمطور است يعني خدا آن را 

 .داند يم، خدا باالتر از آن را هم داند يمكه همان را خدا 

هي به و متعارف است كه گا اين در يك بيان افيض و ابلغ است و يك بيان خيلي زيبا و دقيق و جالبي است 

 فَإِن « دكه در اين جا هم از همين قبيل است، به جاي اين كه گفته شو شود يمبيان جاي خود آن يك چيز اعالء 

، سرّ و اخفاء »يالسرَّ و أَخْفَ علَميإِنَّ اهللا « هرموده است كف »كعلَم جهرَي« ييعن» بِالْقَولِ فَإِنَّ اهللا يعلَمه تجْهرْ

است، مورد آگاهي خدا است. اين هم نكته اي است كه مفيد است و يك  تر فيظرو ناپيداتر و  تر قيعمكه دو درجه 

 نوع تأكيد در اين جا وجود دارد، وقتي كه سرّ و اخفاء را بداند، جهر به طريق اولي مكشوف است.

 جهر به دعا و عبادت
ِن إ« ،جهر به دعا و عبادت باشد و جهر و عبادات قولي باشد تواند يمششم اين است كه اين جهر هم  ي نكته

 داند يميعني اگر دعا و عبادتت را آشكار انجام دهي، خدا به آن آگاه است و بلكه باالتر از آن را هم  »بِالْقَولِ تجْهرْ

مراد جهر  تواند يمو هم  داند يمخفيف سرّ و اخفاء را هم  يها بخشو عالوه بر عبادات و دعاهاي جهري تو حتي 

تبليغ و دعوت كني، آن دعوت  يخواه يمبه قول در مقام عبادت نباشد بلكه در مقام دعوت باشد يعني وقتي كه 

هر نوع قول جهري ديگري باشد  تواند يمهم  و داند؛ يمآشكار تو و بيان رساي تو را در تبليغ و دعوت به دين خدا 

 در مقام دعوت است. كه نه در مقام دعا است و نه

گرچه سياق آيات بعد از آياتي  ديآ يماين سه صورت و مصداق جهر است كه در اين جا وجود دارد، به نظر 

كه  اند گفتهاست و بعضي  ها عبادتمربوط به همان  اند گفتهكه بعضي  »القرآنَ لتَشقي عليك أنزَلنا ما« هاست ك

 ما« هيعني همان قولي ك »بِالْقَولِ ِن تجْهرْإ« هب آن اين است كمربوط به دعوت در مقام تبليغ است و تناس



كه يا در مقام دعا و عبادت است و يا در مقام دعوت است، سياق آيه با آن تناسبي  »أنزَلناعليك القرآنَ لتَشقي

در آن  »تَشقي« هكه دست از اطالق آن برداريم ولو اين كه شامل آن موردي است ك شود ينمدارد اما اين موجب 

 ، حال يا در دعا و عبادت و يا در دعوت و تبليغ.انداخت يمبوده است، حضرت خود را به تعب 

را حمل بر آن كنيم، آن هم يك مصداق است و  »بِالْقَولِ ِن تجهرْإ« قكه حتماً ما اطال شود ينماما اين قرينه 

قول جهري در هر موضوعي كه باشد چه در دعا و  »ولِبِالْقَ ِن تجْهرْإ. «تاطالق اين در جاي خود محفوظ اس

عبادت و چه در دعوت و تبليغ و چه در امور عادي و جاري و مسائلي كه از اين دو مقوله نيست. اين هم يك نكته 

 آيه از اين حيث اطالق و شمول دارد. ديآ يماست كه به نظر 

، متعلق قول نيامده است و اين حذف متعلق دليل رديگ يمبنابراين اطالق دارد به لحاظ آن چه كه قول به آن تعلق 

مقصود بوده است كه يا عبادت است و » لتَشقي« ربر آن چه كه د شود يمبر عموم است و اطالق دارد. طبعاً منطبق 

 يا تبليغ و دعوت است.

 مفهوم سر
كه مفيد همين معنا است مثل : اكنان و  ييها واژههفتم سرّ است كه در قرآن در موارد زيادي هم سرّ و هم  ي نكته

است  »االسرار خالف اإلعالم«كتمان و اخفاء و احياناً غيب و امثال اين موارد به كار رفته است و گفته شده است كه 

يعني آن سخن پنهان شده و واژه  »الحديثُ المكتَم«ولي سرّ كه گفته شده است و در مفردات و لغت آمده است يعني 

 .ها نيااست كه عرض شد، اخفاء و اكنان و سرّ و كتمان و امثال  ييها واژهاظر آن هم همين هاي متن

 مفهوم اخفاء
أفعلُ التَّفضيل است و  ي غهيصهشتم، مراد از اخفاء است. براي ما خيلي واضح و مكشوف است كه اخفاء  ي نكته

اخفاء است و بعد از سرّ است كه اگر سرّ هم نبود در اين جا هم به صورت نكره به كار رفته است و األخفاء نيست و 

 يتر نهان ي مرتبهكه در واقع اين يك  دهد يميعني باالتر از خفي و سرّ، اما اين جا به خوبي نشان  ميگفت يماخفاء كه 

است و نهاني اين امر بعدي ابلغ و آكد از نهاني آن سرّي است كه قبل از آن آمده است و به صورت نكره هم آمده 

 .شود يم، آن را شامل رديگ يماخفاء قرار  ي رتبهاست كه هر چه كه در اين 

  ؟اما اين كه مقصود اخفاء در اين جا چيست



و  كنم يمهل سنت و چه غير اهل سنت، را به صورت گذرا مطرح در ابتدا تعدادي از اقوال مفسرين، چه مفسرين ا

 آن مطرح كرد عرض خواهيم كرد. ي درباره شود يمرا كه  يتر قيدقبعد مباحث 

مرُه ه العبد و أخفاء منه ما ال يضمرَلسر ما أضا: «يك نقل قول كه از قطاده نقل شده است كه گفته است 

دمخفي كرده و سرّ چيزي است كه آن را مخفي نكرده است، كه اين يك تعبير  ، سرّ چيزي است كه خودش»أح

 است.

مرَه في نَفسه مما لم غيره في خفاء و أخفاء منه ما أضلسر ما حدد به العبد ا«: تعبير دوم ابن عباس است كه 

 هكه سرّ چيزي است ك ديگو يمود اخفاء، ولي اين جا ب »همرُلَم يض« ه، با آن تفاوت دارد، آن چيزي ك»يحددبه غيرَه

»بد غيرهالع به ددأخفاء منه ما أض« ،آرام با ديگري آن را مطرح كرده است ،»ح دبه ودحا لم يه ممفي نَفس رَهم

اء است كه چيزي كه آن را به ديگري منتقل نكرده است، مثل نجوا است يعني به ديگري هم گفته ولي در خف »غيرَه

لم « هگاهي سرّ بين چند نفر است ولي از دل بيرون آمده و بر زبان جاري شده است، اما اخفاء چيزي است ك

 در درونش است و به بيرون انتقال پيدا نكرده است. »يحددبه غيرَه

 تعبير ابن عباس از سر
سرّ را به همان اخفاي قبلي قرار داد و ، كه »لسر ما أسرَّه في نَفسها« هاز ابن عباس اين است ك متعبير سو

چيز باالتري  »َاألخفاءو« ديگو يمعني چيزي كه در خودش نهان كرده است، ي ،»ما أسرَّه في نَفسه« ديگو يم

چيزي است كه بر خود او هم مخفي است، يعني بدون اين كه  »عنه مما هو قائله وهو ال يعلَمه خَفي ما« ،است

 .دهد يمتوجه داشته باشد آن را انجام 

بنَ آدم ما هو فاعلُه قبلَ أن  يلسر ما أسرَّه في نَفسه و أخفاء علَا« هتعبير چهارم باز از ابن عباس است ك

هعلَمآن را قبل از اين كه بداند، كه اين تعبير هم نزديك به تعبير سوم است. دهد يميعني انجام  »ي 

 لسر ما علمتَه أنت و أخفاء ما قَذَف اهللا في قَلبِك مما لَما« هتعبير پنجم كه باز از ابن عباس است، اين است ك

القاعده بايد بگوييم آگاهي عليولي تو به آن آگاه نيستي،  افكند يميعني چيزي است كه آن را در دلت  »تَعلَمه

نفس ما باشد، ما به آن  ي حوزهتفصيلي يا علم به علم نداريم چون بعد خواهيم گفت كه از نظر فلسفي آن چه كه در 

نوعي علم حضوري داريم و اگر علم به آن را نفي كنيم يعني به صورت علم تفصيلي در نيامده است و علم به علم 

 .ها نياا شده است و امثال پيدا نيست يا نسيان پيد



 تعبير مجاهد از سر
يعني سر  »لسر ما تُخفيه منَ النّاس و أخفاء من الوسوسها« هتعبير ديگر كه از مجاهد نقل شده اين است ك

و از بيرون هم بر او وارد  گذرد يم، و وسوسه آن چيزي است كه در دل ميكن يمچيزي است كه آن را از مردم مخفي 

به صداي  ديگو يمكه  »مس الخفيلوسوسه الخَفَّه الرَّديئه و هو صوت الهِلي و الها« ه. مفردات دارد كشود يم

 .شد يمگفته  خورد يمزيور آالت كه به هم 

 

، لما يقَع في النَّفس من عملِ يسوسه القي الي قلبِ المعنو« هك نديگو يمهمچنين به خاطرات خيلي نهان وسوسه  

كه آن  كند يم، حال خود نفس به خودش القاء شود يمچيزي كه در نفس القاء  »و ما ال خيرَ فيه وسواس الخير الهام

كه مبدأ  كند يم، يا از بيرون چيزي را القاء ميكن يمدارد كه خودمان هم بعدها به آن توجه  »هتُوسوِس في نفس«هم 

كه معموالً در اموري است كه در آن خير نيست، گرچه  شود يميك تحول يا يك عمل يا يك تنبهي در شخص 

 .دگاهي ممكن است وسوسه به معناي مطلق هم به كار رو

 وسوسه در مقابل الهام
ولي  »القَلب في فقذَي« هولي معناي درست و اصلي آن همان وسوسه در مقابل الهام است، الهام خاطري است ك

خفاء أ« ه، به خاطر سوء، وسوسه است. به هر حال گفته شده است ك»القَلب في فقذَي« ابه خاطر خير است. ام

 وسوسه است. »منه

چيزي كه  ديگو يم »خفاء منَ السر ما لَم يذكُرُه العبد و هو مذَكِّرُه نوماأ« هدر تعبير ديگري آمده است ك 

بيداري اصالً به آن تنبه ندارد ولي يعني در حالت طبيعي و عادي و  ديآ يمبه يادش  ها خوابيادش نيست ولي در 

 .ديآ يمدر خواب به ياد او 

 ها نيا. »خفاء ما نَسييهأ« هدر بعضي آمده است ك و ؛در بعضي جاها آمده است كه اخفاء حديث النّفس است

 سرّ و أخفاء آمده است. ي دربارهمجموعه اي از تعابيري است كه 



 سر هيآ زيتما
قبل عرض كرديم و  ي جلسهرا در  ها آنآن آيات ديگر تفاوت دارد، چند آيه اي كه بخشي از  ي همهاين آيه با   

هم در مواضعي است كه قرآن به شمول علم خدا تنبه داده است، به عنوان يك روش تربيتي به اين  ها آنبسياري از 

 كه به شمول علم خدا توجه داشته باشد. كند يماصل فلسفي و واقعي اشاره 

 »ا تُسرّونَ وما تعلنونم« ،»الجهرَ و ما يخفي علَمي« ،آمده است ها نياجهر، سرّ، خفاء و امثال  ها آن ي همه در 

شده است، خود جهر را نگفته است و حذف كرده  »السرَ و أخفاء علَمي« هو... اين آيه يك وضع ويژه اي دارد ك

 است و بعد سرّ را اخفاي از سرّ آورده است.

سرّ را چه آن چه كه مسلم است اين است كه أخفاء يك درجه ا ي باالتر از سرّ است منتها به تناسب اين كه ما  

چند نفر بگيريم، أخفاء در  بين ي شده. اين كه سرّ را يك چيز اعالم اند بردهاي باالتر از آن بگيريم، اخفاء را درجه

در نهانش است  »ال يعلَم به األرض« هتا جايي ك ابدي يمادامه  كه در ذهن آدم است و همين طور ديآ يماي مرتبه

 ولي او توجه ندارد كه اين توجه نداشتن هم درجاتي دارد كه بعداً عرض خواهيم كرد.

بحث لغوي هم در اين جا وجود ندارد چون از نظر لغوي جهر و سرّ و خفاء و... تكليف همه معلوم است اما 

شريفه  ي هيآتفصيلي است نه يك بحث لغوي يا امر تعبدي. در ذيل اين  يها برداشتواقع  در ها برداشتبيشتر اين 

 :باشند يمروايات خاصه  ها نيادو روايت نقل شده است كه 

 

 اتيروامفهوم سر در 
حمد ابن علي عن محمد ابن ابي القاسم عن محمد م«: طه آمده است كه  ي سوره 7 ي هيآدر نور الثّقلين در ذيل 

مسكان عن محمد ابن مسلم قال  ابن علي الكوفي عن موسي ابن سعدان الحنّاد عن عبداهللا ابن قاسم عن عبداهللا ابن

ن قوله ع« ماز امام سئوال كرد ديگو يممحمد ابن مسلم  »لت ابا عبداهللا عليه السالم عن قوله يعلَم السرَ و أخفاءسئَ

اي يعني به كسي چيزي كه در خودت مخفي كرده ،»لسرُ ما أكنَنتَه في نَفسكا«: حضرت فرمود» يعلَم السرَ و أخفاء

اخفاء يعني چيزي در ذهن » أخفاء ماخَطَرَ بِبالك ثم أنسيتَه و« ،گفته نشده است و كامالً در درون خودت است

ي در عالم نفس حتماً وجود خطور كرد ولي بعد فراموش شد و آن را از دست دادي و در ذهنت نيست، كه امر منس

 نابراين وجود دارد ولي نسيان است.ب ،دارد



 

 ماالصادق عليهي عنِ السيدين الباقرِ و رو و«: نظير اين هم در مجمع البيان نقل شده است اما آن مرسله است 

 »لك ثم أنسيتَهفي نَفسك و أخفاء ما خَطَر ببا : السرُ ما أخفيتَهالسالم

 ات سرسند رواي
 

اي است و سندي دوم روايت مرسله اي است و مقطوعهاين دو روايت است كه نقل شده است، از نظر سند روايت 

ندارد، ولي روايت اول مقطوعه و مرسله نيست و سند ذكر شده است. منتها سند تامي نيست كه در اين جا به دو 

وجود دارد به جز محمد  ها آنند و يا راهي براي توصيق روات يا معتبر هست ي هيبق، ميكن يمموضع اشكال سند اشاره 

نجاشي هم تعبير كرده است كه ضعيف غالٍ و  ها نيااين علي الكوفي و موسي ابن سعدان حناد كه در مورد هر دوي 

لذا روايت دوم مقطوعه است و در روايت اول دو نفر وجود دارد كه تضعيف دارند و بقيه توصيق دارند و در مورد 

 خواهد يم: گاهي تفسير كرد توان يمتعبيري كه آمده است اين است كه ضعيف غالٍ كه اين را دو جور  ها آنتضعيف 

بگويد كه ضعفش ناشي از  خواهد يمن ضعف يك امري است و غلو آن يك امر ديگري است و گاهي بگويد كه اي

غلوش است كه اگر دومي باشد در بحث غلو مطالب زيادي وجود دارد كه آيا منسوب كردن كسي به غلو در كتب 

د يا اين كه غلو يك به سادگي و به راحتي آن را حمل بر ضعف شخص كر شود يمقدما مانند نجاشي و شيخ و... 

غلو اجتهادپذير بوده است و ممكن است كه بعضي از مواردي كه غلو  ي شهياندمقوله اي است كه درجاتي دارد و 

  ؟آن را نپذيريم شود يمگفته 

 ضعف رجالي روايات سر
لٍ دو دقت كرد، هم اين كه ضعيف غا شود يملذا جاي اين بحث وجود دارد و از نظر رجالي هر دو بحث را  

 شود يمو يكي هم اين كه آيا مطلق نسبت به غلو موجب ضعف  ؟گرددرد يا ضعفش به همان حيث غلو برميحيث دا

اما ادعاي ديگري هم وجود دارد ولي  شود يممتعارف اين است كه وقتي كه مقصود به غلو شود، راوي ضعيف  ؟يا نه

 تبار دارد.بگوييم اين روايت خيلي اع ميتوان ينماز شكل متعارف آن 



از نظر داللي چيزي كه در هر دو مطرح است با بعضي از اقوالي كه نقل كرديم و از مفسرين منطبق است كه سر 

چيزي است كه خودش آن را مخفي كرده است يعني آگاهي بالفعل به آن دارد، ولي اخفاء چيزي است كه به نحوي 

 ه است.در عالم وجودش است اما االن در حالت نسيان قرار گرفت

 و مطلق يعارض انينس
نسيان عارضي  تواند يممنتها اين نسيان هم  ديگو يماي ديگر اين است كه از نظر داللي حالت نسيان را نكته

 نسيان مطلق باشد. تواند يممقطعي باشد و هم 

ديگر در داللت اين است كه هم به لحاظ استدالالت عقلي اين طور است و هم با تأمالت دروني هم  ي نكته

 اين را فهميد. شود يم

وجود دارد كه اين امر منسي در او  ييها هيالچيزي نسيان شده معناي آن اين است كه يك  مييگو يموقتي ما  

ن همين وطاي از روح و نفس و وجود انسان است كه منسيان مالزم با اين است كه اليه محفوظ است، هميشه

 منسيات انسان است.

 هيقيتطب اتيروا
، يعني مييگو يمروايات تطبيقيه  ها آنوسيعي از روايات داريم كه به  ي مجموعهديگر اين است كه ما يك  ي نكته

 كرده است.رواياتي كه مصاديقي را براي يك مفهوم و مضموني در آيه اي از آيات قرآن بيان 

تفاصيل روايي عامه و خاصه  ها نياور يا البرهان يا نور الثقلين را ببينيد وقتي در روايات اهل سنت درالمنث شما

كه  دينيب يمور اهل سنت يا البرهان يا نور الثقلين در اماميه و شيعه، بخش زيادي فاصيل مانند درالمنثهستند. اين ت

 روايات، تطبيقات است.

ما بخش زيادي  ،»أو تطبيقٌ أو تأويلٌ تفسيرٌ هذا« همه در تفسيرش به اين خيلي توجه دارد كمرحوم عال 

 .شود يمتطبيقات داريم، اين تطبيقات در بحث فقه ما به مناسبت آيه اي مورد بحث آمده است و حداقل هشت نوع 



 اتيقيتطبانواع 
م اول تطبيقاتي است كه حالت حصري دارد و گفت كه بر دو قسم است : قس توان يمتطبيقات از يك نگاه كلي 

بگويد مراد و مقصود از تطبيق اين است، كه از اين نوع زياد  خواهد يميعني در واقع  كند يمتفصيلي پيدا  ي جنبه

 :ي است كه ما آن را هشت قسم كرديمنداريم و بسياري از موارد تطبيقات متعارف و عاد

 .تطبيقات حصريه1

 .كند يمتفصيلي پيدا  ي جنبهاول تطبيقات حصريه كه  

 .تطبيقات مصداقيه2

كه  ديگو يم، يعني يك مصداق بسيار بارز و اعالي آيه را كنند يمبه ابرز مصاديق  ي اشارهدوم تطبيقاتي كه  

صداقي است مراد ائمه هستند. حالت سوم مصداق بارز است يعني م ديگو يمبخشي از آيات واليت اين طور است كه 

 اي به آن كرده است.و امام هم اشاره ميديفهم يمكه اگر ما هم بوديم 

 ق خفي در روايات امصد
، ولي مصداق خفي است كه بعد از اين كه امام فرمود كند يمحالت چهارم اين است كه يك مصداق خفي را ذكر 

بگوييم كه، اين هم مصداق آن است،  ميتوان يم ميكن يمما هم روي يك روش لغوي يا اصولي و استنباطي وقتي دقت 

كه اين مصداق آن است. حالت پنجم اين است كه مصداق مجازي  مينيب يمما تفتن به اين نداشتيم و با راهنمايي امام 

يعني طعام را  »الي علمه عن من يأخُذُه االنسان فلينظر« هدارد ك » طَعامه إِلَى الْإِنْسانُ فَلْينْظُرِ« مثالً كند يمرا ذكر 

 ديفرما يم، مثالً امام ديگو يممصداق مجازي ذكر كرده است. حالت ششم اين است كه يك كامالً يك مصداق تعبدي 

كه قول زور غنا است كه اين مصداق تعبدي است كه همين در واقع مصداق حكومت است، حال حكومت هم 

آن قسم اخير را بگيرد كه دليل حاكم متقدم بر آن است و يك  تواند يمشامل شود و هم  هر دو قسم اخير را تواند يم

و در آن جايي است كه واژه مشترك لفظي است و با تطبيق امام در واقع يك معنا را مشخص  دهد يمنوع هم تطبيق 

گفتيم كه گفتيم  »شهدنَ الزّورال ي« ي هيآو تعيين يكي از دو معناي مشترك لفظي است، همان طور كه ما در  كند يم

 كه دو معنا دارد، در اين جا به معناي گواهي نيست و به معناي حضور است. »شَهِد«تطبيق امام دليل بر اين است كه 

معموالً تطبيقات حالت اول را ندارد كه حصري و تفصيل باشد و بگوييم غير از اين نيست و معموالً بيان يك 

 كه بخواهد حصر كند يا بخواهد بگويد كه مقصود اين است و ال غير.مصداق است بدون اين 



 

در اين جا هم  القاعدهعلي »كبِبال خَطَر لسرُ ما أكنَنتَه في نَفسك و أخفاء ماا: « ديفرما يماين جا كه امام 

را هم  ها آنكه اخفاء اين است و ممكن است چيزهاي ديگري هم باشد كه  ديفرما يمحصري وجود ندارد و حضرت 

كه در اين  ديآ يمالقاعده ما اين تطبيقات را نبايد به معناي حصري بگيريم، بلكه از قسم دوم به بعد در بر گيرد، علي

جا البته بيان يك مصداقي است كه مصداق حقيقي آيه است، حال يا مصداق خفي است و يا اين كه حتي خفي هم 

كه بيان فرد  ديآ يمنيست، بنابراين اين آيه بنابر مدلي كه در تفسير روائي عرض كرديم بيان مصداق است و به نظر 

 بارز است.

 ييروا ريتفس يشناسروش 
شناسي و متادولوژي خاص خودش را دارد و لسله قواعد و دقائقي دارد كه روشخود يك س تفسير روائي 

چيزي كه ما در اين جا در دسته بندي روايات تطبيقيه عرض كرديم، اين در حقيقت يكي از قواعدي است كه در آن 

سير روائي است كه در جاي تف ي حوزهبه آن اشاره كرد و قواعد و دقائق و ظرائف فراوان ديگري هم در  شود يمجا 

 خودش بايد به آن توجه كرد.

، به طور كلي يك نگاه روش شناختي هم داريم كه روش ميرو يمممكن است در ضمن مباحثي كه پيش  

شناختي مطلق تفسير است و روش شناسي هاي تفسير روائي است، هر جا كه نكته اي بيان كنيم در فايل خود قرار 

كه  رديگ يمكه االن به اختصار بيان كرديم در حقيقت در فايل روش شناسي تفسير روائي قرار ، اين نكته اي رديگ يم

يك نوع تفسير روائي، تطبيقات است و تطبيقات هم حداقل هفت هشت قسم دارد و حصر هم حصر استقرائي است 

 بر انواع آن افزود. شود يمآورد و به نظر  شود يمكه تا اين جا 

 مفهوم اخفاء
 :جا دو نكته وجود دارد در اين

را نبايد حمل بر حصر كرد، تطبيق بيان مصداقي است كه مرحوم  ها نيااالصول القاعده و علييكي اين كه علي 

اشاره كرديم و در اين جا هم بيان  ها آنو اين كه بيان مصداق هم انواع و اقسامي دارد كه به  كند يمعالمه زياد ذكر 

سرّ و اخفاء، اخفاء بايد يك چيزي فراتر از سرّ باشد و حداقلش همان  ديگو يمفردي است كه بارز است. وقتي 

است و از دست داده است و از خودآگاهي او بيرون رفته است و در حالت نسيان قرار  دانسته يمكه آدم  ييزهايچ



يك مصداق يا ابرز مصاديق است و يا مصداق بارز است. پس اين دو روايت سند معتبري گرفته است و به نظر بيان 

و در واقع از آن جاهايي نيست كه با آن ما به يك مصداق مجازي  دهد ينمنداشت و يك مضمون خاصي هم به ما 

 داشته باشيم. يتر قيدق ي مالحظهخيلي خاصي برسيم، بنابراين بايد در خود آيه برگرديم و يك  ي نكتهتعبدي يا 

در اخفاء ما چند زير بحث داريم كه يكي نقل اقوال و روايات ذيل بود. بحث بعدي در همين مفهوم شناسي 

اخفاء، اين سئوال است كه اخفاي در اين جا، آيا مقصود اخفاي در وجود و اعمال انسان است يا اخفاي در جهان 

 .فرض متصور است گفت كه در اين جا سه شود يم ؟هستي و عالم است

 اخفا در برابر سر .1

 اش هياولاخفاي در اقوال انسان باشد كه در آيه هم تناسب  تواند يماخفاء كه در برابر سرّ قرار گرفته است هم  

، سرّ و اخفاء هر دو در اقوال انسان است كه اين يك احتمال »يالسرَّ و أَخْفَ علَميبِالْقَولِ فَإِنَّه  ِن تجْهرْإ« تاين اس

 شود يم، بر اقوال سرّي و اخفائي شما هم آگاه است كه در اين صورت سرّ داند يماست كه خدا قول جهر شما را 

 .شود يمقول سرّي، چه سرّي كه با ديگران گفته است يا احياناً حديث النفس و اخفاء باز هم قول سري 

اين  شود ينمبگوييم كه عالوه بر قول كه ظاهراً قدر متيقن آيه است و » يو أَخْفَ السرَّ علَمي« هديگر اين كاحتمال 

را كنار گذاشت، احتمال اول اين بود كه مقصود همين قول جهري و سرّي و اخفائي باشد يعني يك تقسيم سه ضلعي 

 و همه هم مربوط به قول است : القول الجهري، القول السرّي، القول األخفاء. شود يماز آيه استفاده 

 عدم اختصاص به قول .2

احتمال دوم اين است كه ما يك درجه از اين باالتر رويم و بگوييم كه اين اختصاص به قول ندارد ولو اين كه 

، جهر به قول در شود يمهمه را شامل مصداقش در اين جا منطبق بر قول است ولي سرّ و اخفاء، چه قول و چه فعل 

رّ سواء كانَ في اقوالاالنسان أو في س« »يو أَخْفَ السرَّ علَمي « ،اين جا بود ولي آن سرّ و اخفاء اين قيد را ندارد

 .كند يماين شمول بيشتري پيدا  »أفعاله و أعماله

 سر يكلشمول  .3

وجودي  ي حوزهاحتمال سوم اين است كه از اين هم باالتر رويم و بگوييم كه قول، فعل و چيزهايي هم كه از 

سرّ و اخفاء چه در وجود شما، چه در عالم، اسرار و اخفاهايي كه در  »يالسرَّ و أَخْفَ علَمي« ،انسان هم خارج است

 .شود يمعالم وجود دارد كه عوالم غيبي و عوالم را شامل  ي پهنههستي و  ي صحنه



 

ما آن مورد آيه كه بحث در جواب بود،  شود ينمآن چه كه ما بايد به آن توجه كنيم اين است كه  ديآ يمبه نظر 

قصود آن را از آيه خارج كنيم، قطعاً اقوال سه گانه يعني اقوال جهري و اقوال سرّي و اقوال اخفايي همه در آيه م

 علَمينَّه إ« هاحتمال سوم را بايد گفت از اين نظر ك ديآ يماست ولي شمول و اطالق آيه هيچ مانعي ندارد، به نظر 

 علَمي« ،كلي است، مؤيد آيات و قواعد عقلي و قرائن عقلي و نقلي هم است ي قاعدهدر واقع يك  »يالسرَّ و أَخْفَ

 رَّ وفي االقوال أو في االعمال أو في العالم ،يأَخْفَالس واءاز اين جهت اطالق دارد ولي آن چه  ديآ يمبه نظر » س

 ي حوزه، بنابراين مسلم در شود يموجودي انسان و نفس انسان  ي حوزهكه مهم است اين است كه شامل اقوال و 

كه اين در خود انسان نيست و در غير  نفس انسان اين سه طبقه وجود دارد، جهر و سرّ و اخفاء. چون اگر بگويد

 از آن استنتاجي بكنيم. ميتوان ينمبعدي، ما  يها بحثانسان است طبعاً در 

 

 اقسام قول
قول باشد، در آن صورت بايد ما سه نوع قول فرض بگيريم و معناي قول هم يك معناي  ي حوزهاگر اين در 

كه بايد قول جهري و قول سرّي و  شود يمصورت اين طور ، اگر مقسم سرّ و اخفاء قول است در آن شود يمعامي 

قول اخفايي داشته باشيم كه قول را بايد به معناي عام بگيريم يعني هم بگوييم قول ملفوظ و هم قول از قبيل حديث 

و به  كند يمالنفس و حتي باالتر از آن قولي كه از قبيل خاطرات و آراء و افكار و جرياناتي كه در ذهن انسان عبور 

 .شود يمشكل اگر قول هم بر آن اطالق كرد، شامل آن هم 

 معناي عام قول
و هم  شود يمو هم به طور كلي نفس انسان را شامل  شود يمچون اين ظاهرش اين است كه هم قول را شامل  

س و آراء و ، بايد بگوييم قول در اين جا معناي عامي دارد كه شامل حديث النفشود يماسرار ديگر عالم را شامل 

بود، چيزي كه در ذهنت خطور  »خَطَرَ بِبالك ما« د، چيزي كه در روايت هم بوشود يمهم  ها نياو امثال  ها شهياند

، در وسوسه كند يم، كه در آن جا قول نيست و گاهي حديث النفس هم نيست، آرائي است كه به انسان خطور كند يم

 حديث النفس باشد.و... هم همين طور است و اين طور نيست كه 



مهمي  ي نكته. اين يك شود يمولي در عين حال اين شامل آن  گنجد ينملفظي  يها قالبگاهي هم خيلي در  

استفاده كرد، روايت هم در واقع به نحوي كه روي خاطرات و خواطر نفسانيه برده  شود يماست كه از خود آيه هم 

 اين را هم آورد. شود يمبود، 

 مفهوم خاطر
افكاري كه در ذهن انسان  ي سلسلهاين نكته را هم بايد بيافزاييم كه خاطر اعم از الهام و وسوسه است. بنابراين 

، انسان خيلي چيزها از اين قبيل دارد، اگر انسان در جهد يمو همان افكاري كه به صورت ناگهاني برقي  ديآ يم

 اقعاً دنياي عجيبي است كه آن را بعداً بيان خواهيم كرد.كه اين خاطرات و نديب يمشود  تر قيدقدرون خود مقداري 

 

اخالق و تعظيم نفس خاطرات است، قرآن هم به آن توجه دارد و بسياري از  ي حوزهمثالً يكي از مسائل مهم  

 بير،داشت، همان تع »خَطَرَ« هو احتماالً آن روايت هم ك رود يمو  جهد يمو  ديآ يماين خاطرات مانند شهاب است، 

 استفاده كرد. توان يماي هم به اين دارد. از خود آيه هم اشاره

 

 هاستفاده كرد و با اين بيان و منطق دقيقي كه عرض كرديم ك شود يماين يك بحث جدي است كه از خود آيه  

و درون  شود يمعالم نفس را شامل  ي حوزهو هم  شود يماقوال را شامل  ي حوزهاين هم  »يالسرَّ و أَخْفَ علَمينَّه إ«

كه بعضي از مفسرين در بعضي از  شود يمرا شامل  ها نياخارج از  ي حوزهو هم  شود يمآدم را به طور مطلق شامل 

آن را هم شامل شود ولي مسلم در  تواند يمكه ربطي به انسان ندارد،  »َ اخفاء منه سرّه تَعاليو« هاقوال مثالً دارد ك

قول، كه قول موضوع آيه است و ظاهر آيه اين  ي حوزهنفس اين سه مرحله و رتبه وجود دارد و حتي در  ي حوزه

 است كه مقصود قول است.

 

، هم شود يمگفت كه قول در اين جا يك معناي عامي دارد، هم شامل گفته هاي ملفوظ  توان يمبا اين مالحظه  

مهم است و هم شامل مجموعه اي از آراء و افكار و به كه خود آن هم  شود يمشامل حديث النفس هاي ما 

 .شود يمخصوص خواطر قلبيه 



در  »يالسرَّ و أَخْفَ علَمي« خورد، يماصلي ثابت باشد واال ساختار به هم  ي هستهر هر سه احتمال بايد معنا و د(

 )مقول، در افعال و در عالم و جهان هستي، بايد مطلق بگيري

كه فقط جهر و سرّ و اخفاي قولي  مييگو يمسه احتمال گفته شده به صورت ترتّبي بوده است : در احتمال اول 

. احتمال سوم اين است كه ديگو يم. احتمال دوم اين است كه سرّ و جهر و اخفاي قولي و فعلي و نفسي را ديگو يم

 .ساير اسراري كه در عالم است ي اضافهبه  ها نياهر دوي 

ملحوظ باشد اما اين  ها هيال ي همهنفس در اين جا قدر متيقن است و بايد در  ي حوزهاين را قبول دارم كه  نم(

گرچه  نميب ينمعلم عام خدا را بگويد كه اين جا هم است، من خيلي منعي  خواهد يمكه اطالق داشته باشد، در واقع 

 )تآن موارد قدر متيقنش اس

 نفس انسان يهاهيال
خداوند اقوال جهري شما و اقوال نهان و سرّي شما كه  ديگو يمما فقط قول باشد يعني احتمال اول كه  منظور راگ

، اگر رود يمو  ديآ يماست و اقوال اخفاي شما كه همان خاطرات و افكاري باشد كه  ها نياحديث النفس ها و امثال 

 ديآ يمدارد، چون خود آن خاطرات كه  ييها هيال، حتماً بايد بگوييم كه نفس يك ديگو يمبگوييم آيه فقط همين را 

 .شود يم، يك اليه اي از نفس وجود دارد كه در آن جا حفظ شود ينمكه محو  رود يمو بعد 

 

يك  ها نيا ي همه، چون كند يمبنابراين اليه هاي مختلف فكري و معرفتي، اليه هاي مختلف نفس را اثبات 

، گردد يم و گاهي باز بر رود يمو  ديآ يمكه در آن حفظ شود، مخصوصاً اين كه  خواهد يمو محل و مأوايي موطن 

استفاده كرد كه در حقيقت چيزي كه منسي يا مغفول  شود يمدنبال اين همان استدالل فلسفي وجود دارد و از آيه هم 

بايد نفس يك عمقي داشته باشد و يك دامنه اي داشته باشد كه  شود ينمو وقتي محو  شود ينم، محو كامل شود يم

 در آن مخزن محفوظ بمانند. ها نيا

كه بر خالف  رساند يمشريفه اين را  ي هيآگفت كه  توان يمبا اين مالحظه اين تحليل و نكات مترتب بر آن،  

، در اين جا چيزي باالتر از آن را هم دكن يميا خفاء يا مكتون را بيان  ديگو يمآن آيات ديگري كه سرّ را  ي همه

هم وجود  يتر قيعمكه غير از آن اليه هاي متعارف يك اليه هاي غير متعارف و  شود يم، و معلوم كند يمدارد بيان 

 دارد.
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