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 مقدمه
مطرح شد و اقوال و گفته هاي مفسران را در اخفا بيان شد و  أخفيبحث در اخفا است كه نكاتي در بحث 

هم اين نكته خيلي آشكار بود كه در حقيقت يك مراتبي  ها آنالحظه شد و در مجموع م ،رواياتي كه در ذيل آيه بود

از او است و اين  ياخفاتصوير شده است و امور نفساني كه بعضي سرّ است و بعضي  ها يآگاهاز افكار و علوم و 

 .كند يممفسرين هم اين نكته را تأييد  يها حرف ي مجموعهو  ديآ يمچيزي است كه از خود آيه در ابتدا به ذهن 

 

نتيجه برسيم، مطلبي كه در تا به  اند فرمودهما براي اين كه گامي به جلوتر برداريم، بر اساس آن چه كه مفسرين  

اين  شود يماين جا بايد عرض كنيم اين است كه اگر از اين سمت آشكار بگيريم و به سمت خفاء و نهان برويم، 

 شود يمانسان و امور نفسانيه تصوير كنيم. پنج شش مرتبه و رتبه  يها يآگاهمراتب را در تصورات و تصديقات و 

 كدام است. أخفيو  شود يمو بعد ببينيم سرّ كدام را شامل  ميكن يمرا تنظيم  ها نياكه 



 هاي انسانانواع انديشه

 هاي آشكارانديشه .1
از آن مطلع  تواند يميك بار است كه آشكار است يعني هر كس بخواهد  مان ينفسانو امور  ها شهياندما افكار و 

سرّ و اسرار يعني مخفي  ي مرتبهآشكار علي االطالق و جهر كه بگذريم  ي مرتبهشود كه اين جهر است، از اين 

اين است كه انسان مطلبي را در ذهن داشته  شود يمكه اولين مرتبه اي كه مخفي سازي شروع  شود يمسازي شروع 

مقابل اشاعه  كه اين كند يمولي از شمول اطالع همه جلوگيري  اند شدهاست و ابراز هم كرده است و كساني هم مطلع 

كه اين يك نوع  رديگ يمآن را  ي اشاعهاست يعني در ذهن بوده است و به ديگري هم منتقل شده است ولي جلوي 

ولي در يك  اند شدهيعني ديگران از اين انفاق مطلع  ديكن يمكه شما انفاقتان را مخفي  ديگو يماست كه مثالً وقتي 

 آن است. ي مرتبهاول خيلي خفيف و نخستين  ي مرتبهشيوع قرار نگرفته است و اشاعه ندارد، اين 

 اعمال قلبي .2
كسي از آن مطلع نيست يعني  »َلَم يحدد به أحدو« وديگر اين است كه يك افكار يا اعمال قلبي است  ي مرتبه 

شده است ولي در حدي است كه به هر حال در ذهن كامالً مورد  از خود او بيرون نرفته است و در درون او حفظ

توجه و آگاهي است و فعل كامالً آگاهانه است و نوعي حديث النفس به آن هم دارد و در خودش اين را كامالً 

 ترسيم كرده است و به شكل حديث النفس هم است.

 اعمال قلبي در ذهن .3
قلبي است كه در ذهن حضور دارد ولي به شكل حديث النفس نشده يا افكار يا اعمال  ها شهياندديگر  ي مرتبه

و به اين شكل هم نيست ولي موجود است  دهد يماي است كه انسان انجام النفس يك نوع واگوئهست چون حديثا

 و از او غافل نيست، نسيان هم نيست.



 اعمال قلبي بالفعل .4
يا اعمال قلبي دارد كه بالفعل موجود است ولي از آن  ها هشياندتر شود اين است كه افكار و از اين مرتبه كه خفي

غافل است و علم به علم ندارد و علم به آن امر ندارد ولو اين كه موجود است و در عالم نفس او وجود دارد اما علم 

 به علم ندارد و غفلت است.

 مرتبه نسيان .5
آن را نسيان كرده است كه خود اين نسيان  پنجم اين است كه نسيان عارض شده است يعني وجود دارد و ي مرتبه

نسيان هم  ي مرتبهولي يك نسيان مقطعي است و يك  كند يمهم درجات و مراتب دارد، گاهي يك چيزي را نسيان 

به ياد آورد و احياناً هم  تواند يماين است كه صعب التذكر است و بايد خيلي به خود فشار آورد و با مقدمات زيادي 

ديگري است  ي مرتبهاالطالق فراموش شود و امكان بازگشت هم نباشد، اين هم يي باشد كه علياممكن است چيزه

 كه در نسيان وجود دارد.

 عدم آگاهي به درون .6
نفس او وجود دارد ولي  ي حوزهبعدي اموري است كه در او وجود دارد اما به آن اگاهي ندارد يعني در  ي مرتبه

نفس و روح  ي حوزه. اين هم يك مرتبه است كه البته اين امر در ها نياجهل مطلق است نه غفلت و نسيان و امثال 

كه به او آگاهي نداشته باشد، گاهي آگاهي تفصيلي است و گاهي هم آگاهي اجمالي است منتها اين كه چيزي در 

ي نباشد حتي آگاهي اجمالي و ارتكاذي، كه اين از نظر فلسفي محل بحث و نفس باشد و مطلقا به او آگاه ي حوزه

استدالالت فلسفي  ها نيا تأمل است به دليل اين كه اگر ما نفس را مجرد دانستيم و قائل به علم حضوري شديم كه

 خود را دارد.

 

م يك چيزي وجود دارد در نفس و قواي نفس و آراء و افكار و تصورات نفساني بگويي ي حوزهبعيد است كه در  

كليت قلمرو جان و نفس آدمي اما هيچ نوع آگاهي ولو آگاهي اجمالي و ارتكاذي هم نسبت به او نباشد، اين كمي 

بعيد است و حداقلش اين است كه يك نوع آگاهي حضوري خيلي اجمالي بايد باشد ولو مبدل به تفصيلي نشده 

 باشد.



 علم حضوري و حصولي
 ها نياسومش اين است كه  ي رتبهنفس ولي علم به او نيست و  ي حوزهكه وجود دارد در  بنابراين آن چه 

گفت و  شود ينماين نوع آخر را  ديآ يمتصديقي است و يا اين كه علم حضوري در آن جا نيست كه به نظر  يها علم

آن چه كه معلوم حضوري ما است حتماً ولو  ي همهحداقل يك علم حضوري در آن جا وجود دارد اما اين كه آيا 

قبول  ها يبعضآن را قبول دارند و  ها يبعضباالجمال بايد مبدل به يك علم تصديقي شود، اين محل بحث است و 

ولو يك حضوري كه تبديل به تصديقي هم نشده  شود ينمكه  ديآ يمندارند، اما اين كه علم حضوري نباشد به نظر 

 .شود يمكه از آن اسرار و پنهان كردن و نهان سازي كه از آن به اسرار تعبير  مينيب يمباشد، پس 

 دانند يمكه اسرار مقابل اشاعه است، همه چيز آماده است و چند نفري هم  شود يماين از آن نكته اي شروع  

و تا آن جايي كه  ديآ يمولي گسترش ندارد و تا مراحل عدم انتقال به ديگري و تا مرحله اي كه حديث النفس است 

حديث النفس هم نيست و تا آن جايي كه غفلت و نسيان است و نسيان هم سه مرحله بود و يا جهل است كه حداقل 

سه مرحله اي است كه اين جا بيان كرديم و از اين هم كه جلوتر رويم در واقع چيزي كه در نفس نيست و در آينده 

يا در عالم درون او  دهد يممفسرين هم بود كه چيزي كه آينده انجام  محقق خواهد شد كه اين هم در بعضي از اقوال

از  ييها نهيزمو  ها قوهو اكنون چيزي از آن نيست كه اين را احتماالً بايد بگوييم به لحاظ اين كه يك  شود يممحقق 

ينه هاي اين كه آن ، چيزي كه اكنون نيست ولي زمشود يم نآن در او وجود دارد، تعبير سرّ و خفاء در درون انسا

فكر در او پيدا شود يا آن عمل در او محقق شود وجود دارد كه اين آخرين مرحله است كه چيزي نيست جز بالقوه 

شامل شود و يكي هم آن است كه چيزي در وجود او نباشد كه خيلي بعيد است كه بگوييم  تواند يمكه اين را هم 

 آن كرد. ي درباره شود يمتعبير خفي 

 

آن  أخفيبعيد است كه  رسد يمبراي اين كه خفي چيزي است كه داراي خفا است ولي در جايي كه به ال شيء  

را شامل شود. ولي آن كه حالت بالقوه دارد يعني االن چيزي نيست ولي زمينه هاي بالقوه در او وجود دارد، آن را 

 شايد شامل شود.

شود، جهر مطلق آن يك طرف  أخفيقتي كه متّصف به جهر و آن حاالت و احوال و صفات و افكار دروني ما و

، كه اين واقعيتي است كه ما در درون شود يماست و از آن كه بگذريم مراتب خفاء در اين هفت هشت مرتبه شروع 

 .ميكن يمخودمان با تجربه حس 



 أخفيمحدوده سر و 
خودمان وجود دارد، سئوال  ي تجربهال ما در و احو ها شهياندبا اين مقدمه كه اين مراتب خفاي افكار و آراو  

  رد؟يگ يمكدام را  أخفيو  رديگ يمكه اين سرّ كدام را  شود يم

اي كه براي رسيدن پاسخ به اين سئوال بد نيست به آن توجه كنيم اين است كه سرّ در لغت چيزي باشد يك نكته

به  شود يم ها لغت، از مقاييس و بعضي كند يمكتمان يعني شخص با نوعي تصميم آن را  كند يمكه انسان آن را كتمان 

و بيشتر اَسرَّ و اسرار آمده  رود يمثالثي هم كمتر به اين شكل به كار  ي غهيصاين شكل هم استفاده كرد، سرَّ هم در 

في  تُخفوا ما إن بهاَسرّوا قولَكُم أوِ اجهروا  و« ،»تُبدونَ وما تَكتُمونما « مينيب يماست. در قرآن هم هر جايي 

 .»صدورِكُم

 مفهوم سر مطلق
كه  كند يمعني چيزي است كه انسان آن را مخفي ي ،داشته است ماگر ما اين نكته را بپذيريم كه سرّ در واقع مكتو 

اين يك احتمال است و يك احتمال هم اين است كه سرّ مطلق آن چيزي است كه مخفي باشد، در تفسير و فهم آيه 

 .گذارد يماين دو برداشت و دو احتمال خيلي تأثير 

 

توسط انسان يعني چيزي كه انسان خود آن را نهان نگه  ي داشته اول اين است كه سر يعني امر مكتوماحتمال  

يك احتمال هم اين است كه سر آن چيزي است كه مخفي است و در وجود و جان انسان  و سازد؛ يميا نهان  دارد يم

 مخفي است.

 

 نظريه فرويد درباره سر
در اينجا چه خود فروي، مخفي سازي را انجام داده است و يا اين كه خفاء پيدا كرده است ولو ناخودآگاه، كه در 

كه  ييها نهانكه به ناخودآگاهي معتقدند مثل فرويد و بعضي از شاگردانش، در واقع نظريه هاي روان شناسي، كساني 

، چيزي نيست كه شخص خودش و حداقل بخشي، يك بخشي از چيزهايي كه در وجود ما نهان نديگو يم ها آن



است كه  ، چيزهاييدهد يمديگر خود را بروز و ظهور  يها شكلو بعد به  ميكن يمو حتي آن را فراموش  شود يم

 خود ما خواسته و ناخواسته آن را پس زديم و مخفي كرديم.

 

عالم درون ما بر اساس يك مكانيزم غير ارادي و اختياري و  يها نهانعالم درون ما و  يها يمخفولي بخشي از  

 .است خارج از اراده و اختيار انسان نهان شده است و يا از اول نهان بوده است ولي او در آن دخالتي نداشته

 دروني انسان يها نهان
درون ما و اسرار درون ما، بخشي با نوعي تدخل انسان و خود فاعل و خود شخص است  يها نهانپس بنابراين  

مخفي شده است ولي چيزهايي هم وجود دارد كه مكانيزم ارادي ندارد و خود به خود مخفي  ها نياو با دخالت او 

انسان در آن باشد. اين دو شكل دارد و در روان شناسي هم  ي ارادهو انسان و بدون اين كه دخالتي از نفس  شود يم

اين  ديگو يمو يك بخشي هم چيزي كه روان شناسي  ديگو يمما هم همين را  ي تجربههر دو نوع آن وجود دارد و 

است كه سرهايي در ما وجود دارد كه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم محكوم آن قانون هستيم و قانون روان شناختي 

و اسرار نهان و ناخودآگاه وجود دارد و آن دو احتمال گفته شده خود را در  ديآ يماست كه اين سر در انسان پديد 

ي كه انسان آن را مخفي كرده است و تا حدي از بعضي از اقوال سرّ يعني چيز مييگو يم، گاهي دهد يماين جا نشان 

اين را استفاده كرد كه بيشتر هم اَسرَّ آمده است و ثالثي آن فقط به صورت مصدر و اسم مصدر آن سرّ  شود يملغوي 

يك چنين  شود يماست، كه  ها نيااسرار و اسرَّ و يسرُّ و امثال  ديآ يمآمده است ولي وقتي به صورت فعل در 

 ها نيااَسرّ و يسرُّ و امثال  ديگو يمبرداشتي كرد و بعيد نيست و كاربردهاي قرآني آن هم معموالً در جاهايي است كه 

 اين حالت را دارد. اش همهاست و در پانزده جا كه به كار رفته است 

 

كه انسان به نحوي ولو به  شود يماين يك احتمال است كه اگر اين احتمال را بگيريم سرّ تا آن جايي را شامل  

 صورت خيلي ضعيف و ظريف، در نهان كاري دخالت دارد.

 

كه تا حدي من  شود ينماما در جايي كه ما تدخل نداريم در اين كه اين نهان و مخفي شود، سر آن را شامل  

اقوال لغوي و كاربردهاي قرآني هم كه  ي مالحظه، با نميب ينمو اين احتمال را خالي از قوت  دهم يماحتمال اين را 

و به يك شكلي  كند يمتا آن جايي كه خود انسان آن را مديريت  شود يم »السر يعلم« تدارد. كه در اين صور



يعني آن جايي كه نهان سازي و پنهان كاري وجود  شود يماز آن به بعد  أخفيكه در اين صورت  كند يمسازي نهان

. بنابر اين احتمال اول آن مراتب را مالحظه كرديد و شود يممخفي  ها نياانيزم طبيعي خود ندارد و بر اساس يك مك

 اين هم دو احتمال است كه اگر اين دو را كنار هم قرار دهيد.

 نقش نفس انسان در اسرار
ست و نتيجه اين است كه احتمال اول در آن مراتب تا آن جايي كه نفس ما در اين كه نوعي نهان كند فعال ا 

كه  سپارد يمو يا اين كه با يك شكلي آن را به فراموشي  دهد ينمهمگان بفهمند و از درون به بيرون  گذارد ينم

در سرّ وارد شود، نسيان و... هم گاهي اختياري است و در رفُع القَلم  تواند يمبنابر احتمال اول تا آن مراحل  ها نيا

 هم يكي از وجوهي كه گفته شده است كه جاي منت نيست، رفُع القلم در نسيان و خفاء است.

 مقدمات اختياري نسيان
 هاساس اين ككه مقدماتش اختياري است و بر  ييها انينسيكي از احتماالتي كه گفته شده است اين است كه  

، تا آن جايي كه حالت فعاليت ما در نهان شود يماختياري  ها نياگاهي  »في االختيارالمتناع باالختيار ال يناا«

 و اسرار و سرسازي در آن جا است. شود يمسازي هم مشمول سرّ 

راحل باالتر آن اما آن جايي كه اين نباشد كه بعضي از مراتب اين حالت است يا خود اين نسيان و غفلت و م

ولي هر جايي كه اراده نبود، در  شود يمكه مشمول سر  كند يمو نهان  دهد يمگاهي خود انسان اين فعل را انجام 

 ي همهبعضي از اقسام نسيان و غفلت و بعضي از آن مراتبي كه علم به آن ندارد و در خودآگاهي او نيامده است، 

 كه اين بنابر احتمال اول است. رديگ يمار قر أخفيو در  ماند يماز سرّ باقي  ها آن

 سر به معناي مخفي
بنابر احتمال دوم كه بگوييم سرّ يعني همان مخفي است، اگر اين را بگوييم در اين صورت سرّ وقتي كه مطلق  

در بر بگيرد، چه  تواند يمآن مراتب را در امتداد آن مراحل كه عرض كرديم، تمام آن طيف را  ي همهگفته شود 

 يها زميمكانكه بر اساس يك  ييها آنچيزي كه خود شخص آن را به يك شكلي نهان سازي كرده است و چه 



شامل  تواند يمرا  ها نيا ي همهكه بنابر احتمال دوم  شود يمدر وجود آدم نهان و مخفي  ها نياشناختي و طبيعي، روان

 شود.

 فرق سر و اخفي
كه  أخفيبگويد كه سرّ و  خواهد يماين جمله اين است كه در واقع  ي دهيفا، أخفيسرّ و  مييگو يمولي وقتي كه  

ولي در اين جا مرز  شود يمرا شامل  تر نهانمراتب خفي تر و  أخفيو  رديگ يمسرّ مراتب داني تر را  مييگو يم

قاطعي بين اين دو وجود ندارد و همه مراتب يك امر است كه بر آن مفهوم سرّ صادق است منتها در اين جا يك 

 ي نهيقريا اين كه  شود يمتأكيد  أخفيتأكيد كرده است كه در آن صورت  أخفيبخش را جدا كرده است و به عنوان 

 .شود يمديگر  ي مرحله أخفيو  شود يممرحله ، سرّ تا يك ديآ يممقابله كه در اين جا 

 مديريت پنهان سازي يسر به معنا
نهان سازي و مديريت پنهان سازي  ي مشخصهبنا بر اين كه سر همان  »أخفيالسرَّ و  معلَي« ديفرما يموقتي كه 

و بعضي از مراتب  رديگ يمرا  ها نياكه در آن صورت سرّ مراتبي از  ميده يمدر او ملحوظ باشد كه احتمال اين را 

، حالتي كه انسان نوعي تدخل رديگ يمآن هم دو حالت دارد كه يك حالتش را  رديگ يممثل نسيان و غفلت را هم كه 

در اين نهان سازي دارد اما در آن جايي كه اين تدخل در آن نيست و بعضي از مراتب كه روشن و مطلقا انسان در 

 .شود يمكه بنابر احتمال اول اين طور  رديگ يمآن را در بر  أخفيو  ماند يمباقي از سر  ها نياآن دخالتي ندارد 

 

آن جا به خاطر اين است كه فعل  ديگو يم »تُسرّون«شاهد آن هم اگر آيات ديگر مراجعه كنيم، هر جايي كه  

واال آن جايي  ميده يمو حتماً تُسرّون ديگر شمول ندارد، در سرّ ما اين دو احتمال را  دهد يماست و به فاعل نسبت 

تُسرّون در آن جايي است كه خود انسان اين كار را انجام داده است و  »ما تُسرّون معلَي « ديفرما يمكه در قرآن 

 قوي ملحوظ است.خيلي ظريف به احتمال  ي ارادهانسان هم ولو  ي ارادهيك نوعي تدخل و 

 أخفيسر همراه با 
اما در سرّ يك احتمال اين است كه بگوييم كه مطابق با همين برداشت، و يك احتمال هم اين است كه منظور از  

سرّ يعني آن چه كه درون انسان نهان است و ظاهر اوليه هم همين احتمال دوم است. در اين صورت بنا بر اين 



اي چه فايده »أخفيالسرَّ و  معلَي « تاين كه فرموده اس ؟ن جا چه فايده اي داردگفتن در اي أخفياحتمال دوم 

  ؟دارد

 

حداقل دو چيز است چون بدون  اش دهيفا، رساند يم، سرّ هم اين مطلب را شد ينمرا بيان  أخفيبراي اين كه اگر 

ما را  ديآ يمكه  أخفيو  شد ينمرا شامل  ها نيا ي همه، بنابر احتمال اول شد يمرا شامل  ها نيا ي همهسرّ  أخفياين 

 .اين خيلي روشن است ي دهيفاكه  برد يماز آن مرتبه به جلوتر 

 

 أخفيفوايد آوردن 
دو چيز است : يكي اين  أخفيآوردن  ي دهيفامراتب را في حد نفسه بگيرد،  ي همه.اما بنابر احتمال دوم كه سرّ 1

دو درجه به  گفت ينماين سرّ داراي مراتب و درجات است چون اگر اين را  كه كند يماست كه اين نكته را افاده 

در يك سطح و يك دست  ها نهانكه اين سرّ ذو مراتب است،  رساند يم ديگو يمكه  أخفيولي  ديآ يمذهن آدم 

 نيستند بلكه داراي درجات و مراتب هستند.

به اين كه توجه  گذارد يمديگر هم اين است كه از لحاظ اثر گذاري در توجه انسان، تأثير بيشتري  ي دهيفا. 2

اول است، در حقيقت  ي دهيفاداشته باش كه علم خدا اين طور شمول دارد كه اين فايده هم در حقيقت مترتب بر 

زواياي هستي انساني و وجود انسان،  ي همهعلم خداوند بر  ي احاطهچون آيه در مقام بيان شمول علم خدا است و 

و هم به تبع آن شمول  رساند يم، اين هم مراتب را كند يماين شمول را بهتر افاده  أخفيتكرار اين و آوردن تعبير 

 كه تأثير بيشتري دارد. رساند يمبيشتر علم خداوند را 

 

 »نَّه يعلَم الجهرَ و مايخفيإ« ار اين را باين دو احتمالي است كه در اين جا وجود دارد و نتايجي كه دارد كه اگ 

خفاء، اراده و  ي مادهدر آن جا قطعاً  »ا يخفيم« ،اعالء مقايسه كنيد، در آن جا ديگر اين قصه نيست ي سورهدر 

َعلَم ي« يول شود يماين مراتب را شامل  ي همهاعالء  ي سورهي  »ا يخفيم. «دنهان سازي در آن دخالت ندار

مراتب را شامل  ي همهاگر در جايي باشد، آن دو احتمال داشت و ممكن بود بگوييم كه  »ُسرّونت« اي »السرّ

  شود ينم



 

 »يا يخفم. «»يعلَم الجهرَ و ما يخفي« ر. اما دكند يمشمول مرتبه اي براي آن درست  أخفيدر آن صورت  

 ي »ييعلَم الجهرَ و ما يخف« راين مراتب داخل د ي همه، يعني شود يمرا شامل  ها آن ي همهو  ديآ يمقابل جهر م

 اعالء خواهد بود. ي سورههفت  ي هيآ

 

 تبيين نسيان مطلق
در اين جا آن چيزهايي است كه در آن مراتبي كه خودش از ديگري  أخفينتيجه اين است كه قدر متيقن از اين 

است كه نسيان مطلق شده است و غفلت مطلق از  ييها آنحتماً در سرّ است و قدر متيقنش  ها نيامخفي كرده است، 

 در اين جا است. أخفيقدر متيقن از امور مخفي و  ها نيادارد و يا اين كه االن اصالً بالفعل موجود نيست كه  ها آن

نياورده  خفيرا واأل أخفي، ولي »رَّعلَم السي« تاين است كه سرّ را با معرفه آورده اس أخفيظريفي در  ي نكته

نهان آن مراتب باال، ناپيدايي و ناپنهاني است و  ي دهيچيپآورده است، براي اين كه اصالً تبع آن مراتب  أخفياست و 

 لذا نكره آورده است.

 

و شناخته شده تر است و السرّ  كند يمسرّ چيزي است كه خود شخص هم به نحوي پنهان كاري و پنهان سازي  

در عالم درون ما خيلي گم است. شايد علت اين كه سرّ  ها آنبراي اين كه  ديگو ينم خفي، واألأخفيولي به  د،يگو يم

را نكره آورده است، اين باشد كه آن مدارجي كه به سمت عمق و ژرفاي وجود انسان  أخفيرا معرفه آورده است و 

 ن بودنش نشناخته است و ناشناختگي با همين نكره آوردن سازگار است.، به خاطر نهارود يم

 أخفياجتماع سر و 
، در آن صورت در اين جا دو جور شود يمبنابر احتمال دوم كه بگوييم سرّ اگر تنهايي باشد، همه را شامل 

است، وقتي سرّ را  »افتَرَقا إجتمعا ذا اجتَمعا إفتَرَقا، إذاإ« ادر اين ج أخفي: يكي اين كه سرّ و توجيه كنيم ميتوان يم

 شود يم، چند مرتبه را شامل رديگ يمقرار  أخفياما وقتي كه مقابل  شود يممراتب را شامل  ي همه ديگو يمبه تنهايي 

 ديگو يم، كه اين يك احتمال است و يك احتمال هم اين است كه مطلق و مقيد است، سرّ كه شود يمو بقيه اخفا 

 و ذكر خاص بعد العام است. كند يمتأكيد  أخفيو  ديگو يممراتب را  ي همهيعني 



مراتب  ي همهشناسي شامل سرّ به لحاظ لغت و در احتمال دوم شود يمجدا  أخفيپس در احتمال اول سرّ از 

 .شود يم

 

 سوال اساسي
 

  باشد؟ يمجمع شده است چگونه  أخفيسر در اين جا كه با 

 : ر كردتفسي توان يمآن را دو جور 

 أخفيولي سرّ و  شود يمرا شامل  ها نيا ي همهست كه اگر سرّ مطلق بگويد ا »اذا اجتَمعا إفتَرَقإ« ه.يكي اين ك1

 .شود يميك مراحل ديگر را شامل  أخفيو  شود يم، سرّ يك مراحل را شامل ديگو يمكه 

را  ها نيا ي همه.تفسير دوم بنابر احتمال دوم اين است كه بگوييم ذكر خاص بعد العام است يعني يعلَم السر 2

 ي دهيچيپبراي تأكيد براي آن نفوذ و شمول علم خدا و توجه ما به آن مسئله، به آن مراتب  أخفيو  شود يمشامل 

 .كند يممسئله اشاره 

آن در واقع اين  ي جهينت، كه شود يمپس يا ذكر خاص بعد العام است و يا اين كه هر كدام يك بخشي را شامل  

 تقابل است و بنابر احتمال دوم ذكر خاص بعد العام است. ها نياكه در احتمال اول كامالً  شود يم

سرّ و كتمان و خفا و غيب و  ها آندر  آياتي كه ي همهآيات ديگر تفاوت اساسي دارد و  ي همهالبته اين آيه با  

 ،»ن تُبدوا خيراً أو تُخفوهإ« ،»صدورهم و ما يعلنون تُكنُّ ما« ميكن يماكنان و... آمده است، وقتي با آن مقايسه 

كه  »علَم ما تُبدون و ما تَكتموني« ،»سرّوا قولَكُم أو اجهروا بهأ« ،»صدورِكُم أو تُبدوه ن تُخفوا ما فيإ«

به اين  كند يم، اما اين آيه يك بار اضافي دارد و آن اين است كه ما را راهنمايي رساند يمشمول علم را  ها نيا ي همه

كه خودتان هم  رسد يمو به جايي  شود يمكه اين خفاء و سرّ شما مراتب دارد و در يك مراتبي هم خيلي نهان 

شما به جايي  يها نهانشما اين مراتب سرّ و نهان را داريد و  كه دهد يمانسان شناختي  ي قاعدهو هم يك  ديدان ينم

 تواند يم ها نيا ي همهكه روايت هم داشت، نسيان و غفلت است و يا بالقوه است كه  ديدان ينمكه خودتان هم  رسد يم

 مشمول اين شود.



 أخفيدرباره سر و  يقاعده روان شناخت
و يك اصل هم اصل شمول علم خداست  شود يميك اصل انسان شناختي و روان شناختي در اين جا استفاده  

شناختي استفاده شناختي و روانانسان ي قاعدهكه اين اصل كالمي و خداشناسي است يعني تا به حال از اين يك 

كه علم خدا علمي است  »يعلَم«است كه فلسفي و خداشناختي  ي قاعدهيك قاعده هم  و ؛كه دو مراتب است ميكن يم

فلسفي خداشناختي طبعاً كاربرد تربيتي دارد، كل آياتي كه به علم  ي قاعدهو اين  »يخفي علي اهللاِ من شيءما « هك

يك روش تربيتي است براي اين كه آن كنترل و نظارت را به خوبي در ذهن تثبيت  ها آن ي همه، كند يمخدا اشاره 

و  شود يمروان شناختي و تربيتي و فلسفي و خداشناختي در واقع از اين آيه استفاده  ي قاعدهكند، كه اين دو سه 

ا آمده است كه در روان شناختي در اين ج ي قاعدهاختصاصي اين آيه همان اخفا است كه اين جا آمده است، آن 

 آيات ديگر نيست.

 

 مراتب »ييخفما « هك كند ينمذاتاً اين شمول را داشته باشد ولي تعيين  تواند يم »يعلَم الجهرَ و ما يخفي« مثالً 

، اما خود اين آيه به ما توجه شود يمرا شامل  ها نيا ي همهدارد و  و اطالقشمول  »ييخفما « مييگو يمدارد، البته 

 مراتب دارد. ها نياكه  بخشد يم

 ها آنبه علم و شمول علم خدا شده است، اين تفاوت را با  ي اشارهاين بار اضافي است كه تقريباً در آن آياتي كه 

دارد، اين ذو مراتب بودن و اين كه مراتبي در دسترس خود شما هم نيست، اين دو نكته چيزي است كه در آيات 

 .ميا آوردهژگي اين آيه است در مقايسه با آيات ديگري كه حداقل ما تا اين جا ديگر وجود ندارد و اين وي

 أخفيبار اضافي قيد 
تَجهر بالقول فإنَّه يعلَم السرَّ و  نإ« هك »أخفين تَجهر بالقول فإنَّه يعلَم السرَّ و إ« مممكن است بگويي

يك بار اضافي بايد داشته باشد، صرف اين كه بگوييم مراتبي كه خود شخص هم  أخفيمنتها آمدن اين قيد  »أخفي

يك  أخفيآورد ولي ظاهر قصه اين است كه اين  شود يمتوجه دارد و مخفي كرده است، به عنوان يك احتمال هم 

است كه در بار اضافه اي دارد، آن دو روايت هم مؤيدي بود براي اين كه چيزي كه فراموش شده است، جالب اين 

 .ميكن ينمآن روايت هم أُنسيتَه بود، گرچه البته آن احتمال را نفي 



فراتر از آن هم برود، كه لطافتي در آن تفسيري است كه ما و معمول مفسران بر  تواند يمجواب و كبري هم 

مراتبي فراتر از آن را  بگويد كه اگر تا اين جا بياييد، خواهد يماساس آن رفتند كه باز هم طبعاً در آن نيست يعني 

 .داند يمهم خدا 

 أخفيعام بودن 
شامل اعمال و افعال قلبي و نفساني باشد و هم  تواند يمو خفي هم  أخفياين است كه  أخفيديگر در  ي نكته

و ظاهر معمول  ميكرد يمشامل قواي نفساني و قوا و مراتب نفس هم بشود. چيزي كه تا به حال ما عرض  تواند يم

 است و احياناً افعال قلبي است. ها شهياندمفسرين و خود روايت هم است همه بحث خود افكار و آراء و 

 

همان طور كه تا به حال  أخفي. آيا اين سرّ و شود يماما ممكن است كسي بگويد كه مراتب نفس را هم شامل  

و يا اين كه  ديگو يمافعال و كاركردهاي روان شناختي ما را  و ظهور آيه بود، مراتب همين افكار و ميكرد يماستنباط 

يعني نفس هم مراتب و قوا دارد و مراتب آشكار و نهان دارد،  شود يمخود آيه به طور مستقيم شامل قواي نفس هم 

هر اول آيه هاي آشكار و نهان دارد، چيزي كه ظان دارد يا آراء و افكار و انديشهغير از اين كه عمليات آشكار و نها

و امثال  أخفياست همان است يعني اين كه قول و فعل و فكر و انديشه و كاركردهاي نفس است كه سرّ و خفي و 

  د؟يگو يماز اين باالتر رويم و بگوييم مراتب نفس را هم  شود يماست. آيا  ها نيا

 

بگوييم خود آن مراتب نفس هم سرّ  ، احتمالش وجود دارد كهرديگ يماستفاده كرد كه آن را هم  شود ينماز آيه 

و روحي و  ديگو يمكاركردها و عمليات روان شناختي را  ها نيااست ولي ظاهرش اين است كه  أخفياست يا 

است اما اين كه بخواهيم در درون و مفهوم آيه بگوييم كه يك شمولي نسبت  أخفيكه سرّ و  ديگو يمدروني انسان را 

يا آن مراتبي كه احياناً در روان شناسي و  نديگو يمبه قوا و مراتب نفس وجود دارد، نظير آن مراتبي كه در عرفان 

 .شود يمروان كاوي گفته 

 مراتب اعمال دروني انسان
 ميتوان يماز اين به دست آوريم كه نفس مراتب دارد،  ميتوان ينم، شمول دارد و أخفينمي توانگفت كه خود سرّ و 

بنا بر تفسيري كه ارائه شد از اين آيه به دست آوريم كه كاركردهاي ما و عمليات دروني ما و اوصاف و احوال 



كه نفس هم  ديگو يمقي دروني ما مراتب دارد و ذو مراتب است، اما اين كه بگوييم خود اين مستقيم با مدلول مطاب

، چه با رويكرد فلسفي و عرفاني يا روان شناختي شود يمو مراتب گفته  شود يممراتب دارد، به آن معنا كه قوا گفته 

 چيزي استفاده كرد. شود ينماستفاده كرد، يعني از مدلول مطابقي و ظاهري آيه  شود ينمكه اين را از آيه 

 مراتب نفس
ما از اين بخواهيم پلي بزنيم براي اين كه بگوييم نفس داراي مراتب است، با يكي از آن تنها راه براي اين كه  

و مراتب عرفاني، فلسفي يا روان شناختي و روانكاوي، اين متوقف بر يك استدالالتي است كه يك استدالل  ها نگاه

زهاي ديگر بالقوه است و امثال و آن مراتبي كه چي أخفيكه قابل تصوير است اين است كه كسي بگويد كه آن مراتب 

به يكي از مراتب و قواي نفس است كه در آن صورت بايد بگوييم مراتب عميق و  ي وابسته ها نيا، بگويد كه ها نيا

 قواي نهاني ما داريم كه اين به آن وابسته است.

 تبيين نسيان و غفلت
يا حتي نامعلوم بودن چيزهايي كه در ما وجود دارد، دو  مانيها يآگاهدر بحث نسيان و غفلت و بالقوه بودن 

 گونه تفسير وجود دارد :

 مربوط به يك مراتبي از نفس است كه نهان است. ها نيا. يك تفسير اين است كه 1

 

در نفس و قواي متعارف نفس وجود دارد و اين ابزارها و ادوات مادي ما  ها نيا.يك تفسير هم اين است كه 2

 ي مرتبهخود نفس كه در  مييگو يمتوجه كنيم. مثالً در مورد نسيان يا غفلت وقتي  ها آنبراي اين كه به  دكن ينمكمك 

كه نسيان و غفلت در  مييگو يمتجرد خودش مراتب دارد و نسيان و غفلت در همان مرتبه وجود دارد و گاهي هم 

، كه اين هم يك تفسير ديآ يمزار فهم به دست و اب ها اهرماثر مشكالتي است كه در سلسله مراتب اعصاب و مسائل 

است كه ممكن است كسي آن را بگويد. يا ممكن است كسي بگويد حتي اگر مجرد هم بگيريم و در عالم نفس هم 

 .شود يمبه هم خورده است كه نسيان و... عارض  ها نيابگيريم مستلزم اين نيست كه مراتب داشته باشد بلكه نظم 

 

جا وجود دارد و اين كه ما بگوييم اين حتماً مالزم با قوا و مراتب نهان نفس است و مراتب  چند تفسير در اين

يعلَم « نكه اي ديآ يميك مقدار دشوار است. بنابراين در آن جهت هم ما به نظرمان ، »دونه خرط القتاد«اثبات كنيم 



 رَّ وبگويد كه اين مراتب كاركردها و احوال و  خواهد يمهمان است كه ظاهر آيه است و در واقع  »أخفيالس

 نفي كرد. شود ينمشناختي. البته اي نفس با آن مفهوم فلسفي و رواناوصاف نفس است نه مراتب قو

اي كه ضمير ناخودآگاه را به گونه شود يممطرح كنيم اين بود كه آيا از اين آيه  ميخواست يمآن چه كه در ابتدا 

به نظر  ؟يا آن مراتب نهاني كه به نگاه عرفاني وجود دارد به دست بياوريم ؟آوريم به دست ،است گفته يمفرويد 

استفاده كرد و اين آيه مؤيد هيچ تئوري خاص روان  شود ينماز اين آيه اصالً  ها يتئوركه به آن شكل خاص  ديآ يم

 شناختي يا عرفاني نيست 

 درجات نفسانيات انسان
و حوزه و قلمرو دروني نفساني ما از  ها دانشو  ها يآگاهاين است كه  شود يمچيزي كه از اين آيه استفاده  

از آيه استفاده  شود يملحاظ كاركردي درجات و مراتب دارد و چيزهاي آشكار و نهاني دارد و اين چيزي است كه 

اين يك احتمالي است  كرد، اما اين كه بگوييم مراتب هم دارد و مراتب به نحو قوا و قواي آشكار و قواي نهان دارد،

 بكه در آيه داده شده است و اثبات آن خيلي آسان نيست. پس اثبات يك تئوري خاص ضمير ناخودآگاه يا مثالً قل

و سرّ و... از اين آيه ممكن نيست و اين كه بخواهيم اصل اين كه مراتب نهان نفس را از اين آيه به دست آوريم، اين 

و واضح نيست براي اين كه تفسير نسيان و يا معلوم نبودن اوضاع دروني، دو سه هم محل ترديد است و خيلي قطعي 

 جور است و فقط تفسير آن قوا و مراتب نيست.

تئوري خاص را به دست آورد و دومي هم كه بگوييم في الجمله مراتب را اثبات  شود ينمپس از اولي قطعاً 

كه كاركردهاي دروني ما كاركردهاي پيچيده  شود يماستفاده  اين از آيهسوم چرا؟ اين هم محل ترديد است.  كند يم

اي است و كاركردهاي آشكار و نهان دارد و يك كاركردهاي بسيار پنهاني دارد كه گاهي هم خود انسان هم به آن 

است كه از  ييها بحث ها نياشد چه تأثيراتي در انسان دارد و...،  در مراتبي كه بيان ها نهانتوجه ندارد اما اين كه آن 

استفاده كرد و بايد سراغ آيات ديگر و مراتب بعد برويم. آن چه كه مفسرين اهل سنت و شيعه و به  شود ينمآيه 

خصوص اقوالي كه در تفسير اهل سنت بود يا چيزي كه در دو روايتي خوانديم كه هيچ كدام اعتبار نداشت، آمده 

اطالق دارد و  ها نيا مييگو يميك نوع مصداق است و ما  ها آن ي همههم هيچ كدام بيان حصري نيست و  ها آنبود، 

 .شود يمآن مراتب را شامل  ي همههم يك مفهوم مطلق است و  أخفيسرّ يك مفهوم مطلق و 



 تاثيرپيشرفت علم در معاني آيات
، أخفيديگر هم اين است كه اين آيه نوع مراتب را مشخص نكرده است و يك كبري كلي است، سرّ و  ي نكته

تصورات و افكار و  ي حوزهديگري هم از اين عمليات دروني كه در  يها شكلممكن است با پيشرفت علم ما يك 

و هر چه كشف كند مصداق آيه  رديگ يمآن را  أخفياحوال و اوضاع دروني ما هم كشف شود كه باز هم اين سرّ و 

 .شود يم

آيه فالن تئوري يا  مييگو يماست كه يك بار است كه ما ديگري هم كه مناسب بود مستقل عرض كنم اين  ي نكته

 و اين ظاهر در آن است. كند يمنظريه را براي ما افاده 

 

كه تعيين مصداق در او طبعاً نيست و علم كمكي كه  ديگو يمگاهي هم است كه آيه با يك مفهوم عام و شاملي  

االن چيزي  »َ في السماء رزقُهمو« ديگو يممثالً وقتي ، دهد يممصداقي اين را توسعه  ي دامنهاين است كه  كند يم

چيزهاي ديگري هم  مينيب يم رود يم، آمدن باران است ولي وقتي علم پيش دنديفهم يميا قديم  ميديفهم يمكه ما 

مصداقي را  ي دامنهيعني مفهوم همان مفهوم است ولي تحول علمي  شود يموجود دارد كه رزق آن را هم شامل 

كه علم مصداقي براي اين پيدا كرد كه اين خيلي  مينيب يمكه بدون اين كه هيچ تحول و تكلفي باشد،  دهد يمتوسعه 

مصداقي  ي طهيحمهمي است كه در واقع گسترش و دامنه يافتن علم و دانش در بسياري از موارد، مصاديق و  ي نكته

، بدون اين كه تفسير به رأي يا مشكلي باشد، مشروط به اين دهد يمو قلمروي صغروي يك مفهوم آيه را گسترش 

 در آن مفهوم لغوي بگنجد و تغيير مفهومي ايجاد نكرده باشد. ها نياكه 

لي همان و ،است شده يماگر تغيير مفهومي باشد، اين مفهوم به همان معنايي است كه در هنگام نزول از آن تلقي  

جديدي براي آن پيدا كرده است، مثالً در كواكب علم  يها مصداقلغت است، علم مفهوم كه در آن زمان بوده و در 

و اين قاعده روشن است كه علم اين نقش را  كند ينمجديدي هم پيدا كرده است كه اين مشكلي ايجاد  يها مصداق

، كه وقتي آن كند ينمايجاد كند، چه علوم طبيعي و چه علوم انساني فرقي  تواند يمداري و گسترش مصداقي در دامنه

 ،»أخفييعلَم السرَّ و « ررا با آيه تطبيق دهيم د

ضمير ناخودآگاه يا تئوري عرفا  ي هينظراز آيه فهميديم كه اسراري و اخفاي از اسراري وجود دارد كه اگر واقعاً 

 ي همهاطالق هم دارد و و  ديگو يم، آيه مضمون كلي شود يممصداق آيه  ها آنيك پايگاه و استدالالت قوي داشت، 



گاهي ممكن است خفي و ناشناخته باشد و گاهي ممكن است شناخته  ها مصداقاما اين  شود يممصاديق را شامل 

 شده باشد.

، يك حالت بي تفاوتي دارد كه ها نياپس اين آيه نسبت به تئوري ضمير ناخودآگاه يا لطائف سبع عرفا و امثال 

بكند و  تواند ينمرا شامل شود ولي اثبات مصداق  ها آن تواند يمكه  ام گفتهمفهومي  كه من يك ديگو يماگر ثابت شد 

 بكند. تواند ينماثبات صغري 

بيست و  ي فهيشر ي هيآبعدي  ي هيآشريفه بيان شد و نتيجه آن هم بيان شد و  ي هيآدر حدود پانزده نكته در اين 

و  ماستَجِيبواْ للَّه و للرَّسولِ إِذَا دعاكُم لما يحْيِيكُ الَّذينَ ءامنُواْ يأَيهَا: «ديفرما يمانفال است كه  ي سورهچهار 

 »الْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه إِلَيه تُحشرون ناعلَمواْ أَنَّ اللَّه يحُولُ بي
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