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Abstract
One of the important topics in Quranic sciences and interpreta-
tion is the issue of “ventricle”. Allameh Tabatabai and Allameh 
Javadi Amoli are among the commentators who have offered an 
analytical and reflective view on the inner context of the Holy 
Quran. In this article, the descriptive-analytical method, the na-
ture of the Qur’an and the validity of the Qur’an in interpretation 
have been explained and evaluated from his point of view and 
the components that he has presented for his point of view. The 
result of the research shows that Allameh Tabatabai considers the 
difference between the capacity of human beings in understand-
ing the Qur’an in relation to matters beyond the senses and matter 
as the main reason for the existence of an esoteric dimension for 
the Qur’an.  However, Allameh Javadi Amoli has considered the 
existence of the womb in the verses of the Qur’an as his interpre-
tive basis and has accepted it as one of the interpretive methods 
of the Ahl al-Bayt (AS) and the secret of the immortality of the 
Qur’an. The most important characteristics of ventricular validity 
from his point of view include: the universality of understanding 
the Qur’an, the hierarchy of the Qur’an, the permission to use the 
word in more than one meaning, the alignment of external knowl-
edge with esoteric knowledge.
Keywords: Inner Quran, Tabatabai, Javadi Amoli, Character-
istics, Criteria
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 بررسی تطبیقی باطن قرآن کریم
  از دیدگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی

)تاریخ دریافت: 1399/10/24 - تاریخ پذیرش: 1400/08/03(
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 محمد شریفی1 
لیال رمضان نیا2

چکیده
یکی  از مباحث مهم علوم قرآن و تفســیر، مســأله ی »بطن« اســت. عالمه 
طباطبایی و عالمه جوادی آملی از جمله مفســرانی هســتند که در زمینه ی 
باطــن قرآن کریم دیدگاهی قابل  تحلیل و تأمل ارائه  کرده  اند. در این مقاله با 
روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت بطون قرآن و اعتبار بطن در تفســیر، از نگاه 
ایشــان و مؤلفه هایی که برای دیدگاه خود ارائه کرده اند، تبیین و ارزیابی شده  
اســت. نتیجه پژوهش گویای این اســت که عالمه طباطبایی تفاوت ظرفیت 
انسان ها در فهم قرآن نسبت به امور ماورای حس و ماده را، دلیل اصلی وجود 
بُعــد باطنی برای قرآن می داند. اما عالمه جــوادی آملی، وجود بطن در آیات 
قرآن را به  عنوان مبنای تفســیری خود قلمداد کــرده و آن را به عنوان یکی 
از شــیوه های تفســیری اهل بیت و رمز جاودانگی قرآن پذیرفته  ا ست. 
مهم ترین شاخصه های اعتبار بطن  از دیدگاه ایشان؛ شامِل همگانی بودن فهم 
قرآن، ذو مراتب بودن قرآن، جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، هم سویی 

معارف ظاهری با معارف باطنی است.
کلید واژه ها: باطن قرآن، طباطبایی، جوادی  آملی، شاخصه  ها، ضوابط . 
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بیان مسأله
بحث از »ظاهر و باطن قرآن کریم« از مسائل مهم در حوزه علوم قرآن است. بسیاری 
از محققان علوم قرآنی و مفسران، در مقدمه کتاب ها یا مقدمه تفاسیر خود به مسأله ی 
باطن آیات قرآن اشاره  کرده اند. اثبات وجود بُعد باطنی برای قرآن کریم و تأکید بر آن، 
به طور صریح از روایات پیامبر و اهل بیت سرچشمه می گیرد. گرچه در قرآن 
به صراحت آیاتی برای اثبات بطن داشــتن قرآن نیامده  است، اما آیاتی از قرآن کریم به  

صورت ضمنی به این مطلب اشاره کرده  است.
تفســیر، چیزی جز بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد آن ها نیست.)طباطبایی، بی تا: 
4/1( ایــن امر هم در دو مرحله ظاهر و باطن آیات انجام می گیرد. ارائه نظری صحیح و 
دقیق در باره چیستی باطن قرآن کریم در بهره گیری از معارف واالی این کتاب آسمانی 
امری ضروری است که موجب شناخت گستره ی معانی و معارف قرآنی می شود. همچنین 
زمینه ی آگاه شدن نسبت به روش صحیح تفسیر باطن را فراهم کرده و در برخورد صحیح 
با روایات تفســیری نیز تأثیرگذار است. از طرفی قرآن، برنامه زندگی بشر تا پایان تاریخ 
است و رمز این جاودانگی در بطون قرآن نهفته  است که می تواند در هر عصری الیه ای از 
معارف بلند این کتاب الهی را روشن سازد. افزون  بر این، نظریه های مختلفی که در باره ی 
جنبه ی باطنی آیات قرآن کریم ارائه  شده، پیچیدگی ها و ظرافت هایی که در این امر وجود 
دارد، اهمیت پرداختن به آن را تشــدید می کند. به همین منظور در این مقاله سعی شده  
است، در حد توان به این سؤاالت پاسخ داده  شود که ماهیت بطن از نگاه عالمه طباطبایی 
و عالمه جوادی آملی چیست؟ چه شاخصه ها و مؤلفه هایی را برای بطن داشتن قرآن ارائه  

داده اند؟ شرط دست یابی به این معانی باطنی چیست؟
بحث از معانی باطنی آیات قرآن، ســابقه ای طوالنی دارد و مفســران بزرگی؛ همچون 
شــیخ طوسی )طوســی، 1409ق( در مقدمه »التبیان فی تفسیر القرآن« و زرکشی در 
»البرهان فی علوم القرآن« )زرکشــی،1421ق( مباحثی را در مورد ماهیت باطن قرآن 
کریم مطرح کرده اند، اما امروزه بحث از باطن قرآن کریم با بسط و تحلیل بیشتری ارائه 
 شده  است. کتاب های مبانی تفسیر قرآن)مودب،1396(؛ منطق تفسیر قرآن 1 )رضایی 
اصفهانی، 1396( و نیز مقاالت متعددی در این زمینه نگاشته  شــده  است؛ نظیر »مبانی 
فهم و اســتنباط معانی باطنی قرآن کریم«)قیوم زاده،1394( که به برخی از مبانی فهم 
باطن قرآن اشــاره  کرده  اســت و همچنین مقاله ی »مفهوم  شناسی جری و انطباق و 
باطن قرآن بر اساس روایات« )پهلوان،1393( که معانی باطنی قرآن کریم را در روایات 
مورد بررســی قرارداده  است، اما مقاله ای مستقل که به تحلیل دیدگاه عالمه طباطبایی 

و عالمه جوادی آملی در باره بطن قرآن پرداخته شده  باشد، یافت نشد. 
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1. مفهوم شناسی بطن
لغت  شناســان واژه ی »بطن« را به معنای »خالف ظاهر« یا »مقابل ظاهر« می دانند. 
)ابــن فارس،1404: 1/ 259؛ طریحی، 1989: 214/6؛ مصطفوی، 1365: 292/1( به 
اعتقاد راغب اصفهانی، بطــن، زمانی به کار می رود که چیزی در عمق زمین و مخفی 
باشــد. از نگاه وی، اصل »بطن«، عضوی  از بدن  است که جمع آن بطون است. بطن 
ضد ظهر اســت و به هر موضوع پیچیده ای »بطن« و به هر موضوع آشکاری »ظهر« 
گفته  می شــود. به آنچه با حس درک می شــود »ظاهر« و به آنچه از حس پنهان است 

»باطن« گویند. )راغب اصفهانی، 1381: 282/1(
با توجه به معنایی که از بطن از نگاه لغت شناســان ارائه شد، به نظر می رسد که معنای 
بطن از نگاه آنان واضح و آشــکار بوده و به همین دلیل در کتب لغت، تأکید زیادی بر 

آن نشده  است و غالبًا لغت شناسان معانی نزدیک به هم را ارائه داده اند.
برای واژه »بطن« در اصطالح مفســران، تعریف های متعددی  بیان شــده  است. شیخ 
طوسی باطن قرآن را عبرت های به جامانده از داستان ها، تأویل قرآن و اینکه هیچ آیه ای 
نیست مگر آن که اقوام دیگری نیز در عصرهای بعدی طبق آن عمل می کنند، می داند. 
)طوســی، 1409 :9/1( از نگاه برخی دیگر، ظاهر قرآن، تالوت آن و باطن قرآن، فهم 
و درک آن اســت. )سیوطی، بی تا: 263/2؛ زرکشــی، 1421: 170/2( به اعتقاد عالمه 
طباطبایی، ظهر، همان معنای ظاهر و ابتدایی اســت که از آیه به دست می آید و بطن، 
معنای نهفته در زیر ظاهر اســت؛ چه آن معنا یکی باشــد یا بیش تر؛ نزدیک به معنای 
ظاهری باشــد یا دور از آن. )طباطبائی، بی تــا: 74/3( از دیدگاه عالمه مصباح یزدی، 
بطن، به آن دســته از معانی گفته می شود که ظاهر الفاظ آیات بر آن داللت ندارد و از 
دسترس عموم مردم دور است و می توان آن را بر دو نوع دانست: یکی مصداق هایی که 
در طول زمان برای آیات پدید می آید و در برخی روایات به آن »تأویل« آیه و همچنین 
»جری القرآن« گفته  شــده است. دیگری، معنای متعددی که به لحاظ خفا و ظهور در 
طول هم قرار دارند و هیچ یک، دیگری را نفی نمی کند. )مصباح یزدی، 1394: 261/2(

با این بیان می توان گفت: دانشــمندان علوم اسالمی و مفسران در دوره های مختلف، 
تعاریف متفاوتی از بطن؛ مانند این که باطن قرآن، مصادیق و معانی پنهان آیات است و 
همچنین معارفی که در نگاه اول از آیه برداشت نمی شود و نیز، اسرار نهانی که خداوند، 
ارباب حقایق را به آن ها آگاه می ســازد، ارائه داده اند. به نظر می رسد این گوناگونی در 
تعریف از بطن، برگرفته از روایاتی اســت که از طریق امامان معصوم به دست ما 

رسیده  که در قسمت بطن در روایات، به آن اشاره خواهد شد.  
قرآن درباره ی بطن، به  صورت مســتقیم و یا به  صراحت سخن نگفته  است، اما از آیات 
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فراوانی می توان برای وجود بطن قرآن اســتدالل کرد. آیاتی که مخاطبان را به تدبر و 
تعقل فرامی خواند. )نســاء/82؛ ص/29؛ محمــد/24( این آیات، حکایت از این دارد که 
در ورای ایــن الفاظ و معنای ظاهری، معنای ژرف و عمیقی نهفته  اســت که مقصود 
و مــراد خداوند بوده و همان باطن آیه اســت )رضایی اصفهانــی، 1392: 207(؛ زیرا 
مخاطبان اولیه قرآن اَعرابی بودند که به لغت و معانی آن احاطه کامل داشتند و در فهم 
ظاهر آیات قرآن با مشــکلی مواجه نمی شدند. مشکل اساسی آنان، در مورد مراد جدی 
خداونــد بود که در ورای آیات پنهان اســت و خداوند آنان را از طریق تعقل و تفکر به 
این حقیقت توجه  داده  اســت. )ذهبی، 1976: 253/2( از طرفی برخی معاصران، برای 
اثبات وجود بطن در قرآن به آیاتی اســتدالل کرده اند کــه به عبرت آموزی قصه های 
قرآن اشــاره می کند)یوسف/11(؛ چرا که اگر قصه های قرآن، مختص به زمان و مکان 
و افراد نازل می شد، این قصه ها دیگر برای آیندگان قابل استفاده نخواهد بود. بنابراین، 
از قصه ها الغای خصوصیت نموده اســت و قضایای کلی عبرت آموز از آن استخراج شده 
و بر مصادیق هر زمان تطبیق می شود. )شاکر، بی تا: 154( با این بیان، اگرچه نمی توان 
در قرآن آیــه ای را به صراحت یافت تا وجود بطن را برای قــرآن اثبات کند، اما آیاتی 
که انســان ها را به تفکر و تعقل فرا می خوانــد، خبر از وجود معانی عمیقی فراتر از این 
معنای ظاهری می دهد که به صورت ضمنی و غیر مســتقیم، وجود بطن را برای قرآن 

اثبات می کند. 
اثبات بطن برای قرآن کریم، به صراحت برخاســته از روایات پیامبر اکرم و امامان 
معصوم اســت. داللت روایات بر بطن قرآن کریم به دو صورت استنباط می شود. 
برخی روایات، فقط درصدد بیان این نکته اند که قرآن دارای ظاهر و باطن اســت و در 

مورد ماهیت بطن توضیحی داده نشده  است. 
امام باقر می فرماید: »ما یَســَتطیعُ احدٌ أَن یدّعی أَنَّهُ جَمَعَ القرآن ظاهرَهُ و باطَِنه 
َغیــرَ االوصیأ؛ هیچ کس توانایی آن را ندارد که ادعــا کند ظاهر و باطن قرآن را جمع 

کرده  است به جز اوصیای الهی.« )صفار، 1362: 193(
همچنین در روایات فراوانی، بارها این نکته یادآورشــده  اســت که قرآن افزون بر ظاهر، 
بطونــی دارد: »ان للقرآن ظاهرًا و باطنًا.« )حــر عاملی، 1409: 27 /192( برخی روایات 
 : برای قرآن هفت بطن و در برخی دیگر هفتاد بطن قائل شده  است. قال رسول اهلل
»أنُ لِلقرآنِ َظهرا و بَطنًا و لِبَطنِها بَطنًا إلی سَبعَة أبُطٍن.« )فیض کاشانی، 1419: 1/ 64(

در دســته دوم از روایات که به بطن اشــاره  کرده اند، معنای متفاوتی از بطن ارائه  شده 
 است که در این جا به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود: 

الف. بطن قرآن همان تأویل آن است: فضیل بن یسار از امام محمد باقر در باره 
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این روایت پرسید که فرموده  بود: »مَا منَ القرآنِ آیه إاّل و لما ظهرٌ و بَطنٌ؛ هیچ آیه ای 
در قرآن نیست مگر آنکه ظاهر و باطنی دارد.« امام فرمود: »َظهُرهُ تَنزیُلهُ و بَطُنهُ تاویُلهُ؛ 
ظهر آن همان تنزیل آن و بطن آن تأویلش است.« )حُرعاملی، 1409 ق: 27 / 197(

ب. بطن قرآن همان علم اســت: پیامبر اکرم فرمود: »... لَهُ َظهرٌ وَ بطنٌ، مظاهِرهُ 
حُکــمٌ و باطُنه عِلمٌ. ظاهُرهُ انیقٌ و باطُنه عمیقٌ...؛ قرآن کریم ظاهر و باطن دارد. ظاهر 
آن حکم و باطنش علم اســت. ظاهر آن زیبا و شــگفت انگیز و باطنش عمیق و ژرف 

است.« )کلینی، 1407: 2 / 599(
ج. بطن قرآن همان فهم قرآن اســت: امام علی می فرماید: »مَا مِن آیه ااّلولها 
أَربَعــٌة معانٍ ظاهرٌ و باطنٌ و حدٌّ و مَطلعٌ فالّظاهرُ: التــاَلوُة و الباطن: اَلَفهمُ و الحَدُّ: هُوَ 
احکامُ الحالِل و الحرام و المَطلعُ : هُوَ مرادُ اهللِ مِنَ العَبدِبها؛ هیچ آیه ای در قرآن نیست، 
مگــر این که چهار معنا دارد: ظاهر، باطن، حــد، مطلع. پس ظاهر قرآن تالوت، باطن 
آن فهــم، حد آن احکام حالل و حرام و مطلع همان چیزی اســت که خدا از بنده اش 

می خواهد.« )فیض کاشانی، 1419: 67/1(
د. بطــن قرآن مصادیق جدید و عام آیات: امام باقر فرمــود: »َظهرُهُ الذیَن نََزَل 
فیِهمُ القرآن و بَطُنه الَّذینَ عَمِلوا بِمثِل أعمالِهم یجری فیم ما نََزَل فی اُولئک؛ ظهر آن، 
کسانی هستند که قرآن در باره آنها نازل شده و بطن آن کسانی هستند که مانند اعمال 
آنان عمل کرده اند و آنچه در مورد آنان نازل شده  بود، در مورد اینها نیز جاری است.« 

)بحرانی، 1416: 20/1(
با این بیان روشن می شود که تعریف از باطن قرآن کریم در همه روایات یکسان به کار 
نرفته  است. برخی روایات که به هفت یا هفتاد بطن برای قرآن اشاره شده است، درصدد 
بیــان اثبات اصل وجود بطن برای قرآن و تفکیک بیــن معنای ظاهر و باطن بوده اند. 
دســته دوم از روایات، بیانگر مصادیق و معانی مختلفی از بطن هستند. گاهی به معانی 
و مصادیق پنهان آیات و گاهی به معارفی که در ابتدای امر از آیات برداشت نمی شود، 
اطالق می گردد و در دســته ســوم روایات، بطن همان تأویل است. در نتیجه می توان 
گفت با توجه به مفهوم شناســی که از واژه » بطن« در لغت، اصطالح مفسران و قرآن 
صورت گرفت، وجود بطن برای آیات قرآن، امری قطعی و پذیرفته شــده  است و منشأ 

این قطعیت، روایات رسیده از امامان معصوم می باشد. 

2. ماهیت بطن قرآن کریم از دیدگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی
عالمه طباطبایی با لحاظ کردن تفاوت ظرفیت انسا ن ها در درک ماورای حس و این که 
قرآن همه انســان ها را مخاطب خود قرار داده است)طباطبایی،1387: 31( و همچنین 
روایاتــی که در مورد ظاهر و باطن قــران بیان می کند، وجود معنای باطنی برای قرآن 
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کریم را امری ضروری می داند. ایشــان معتقد اســت که قرآن دارای معانی ذو مراتبی 
اســت که بر اساس تفاوت سطح فهم انسان ها مختلف می شود و این معانی، به نسبت 
ظهور و خفایی که دارند، همان ظاهر و باطن قرآن محســوب می شوند. وی همچنین 
بر این باور اســت که بطون آیات، همان معنایی اســت که در آغاز آشــکار می شود و 
ممکن اســت یکی یا بیشــتر، نزدیک به معنای ظاهری یا دور از آن باشد. )طباطبایی، 

بی تا:74/3(
َ وَ ال ُتشِرُکوا بِهِ َشیئًا« )نساء/36(  عالمه برای تأیید سخن خویش، به آیه ی »وَاعبُدُوااهللَّ
اســتناد کرده و به سلسله معانی و مصادیق باطنی این آیه اشاره  کرده است. طبق نگاه 
عالمــه، ظاهر این کالم از پرســتش بت ها نهی می کند، اما بــا اندکی تأمل می توان 
دریافت که علت منع از پرســتش بت ها، همان خضوع در برابر غیر خداســت. با تأملی 
بیشتر مشــخص می گردد که میان اطاعت از خود و خواسته های نفسانی و غیر، فرقی 
وجود ندارد و همان طور که نباید از غیر خدا اطاعت کرد، از هواهای نفســانی هم نباید 
اطاعت کرد. در مرحله باالتر و تعمق بیشــتر، این معنا به دســت می آید که اصاًل نباید 
به غیر خدا توجه داشــت و از خدا غافل نشــد. )طباطبایی،1387: 28( بنابر این، از آیه 
َ وَ ال ُتشِرُکوا بِهِ َشیئًا«، معانی ممنوعیت پرستش بت ها، ممنوعیت پیروی و  »وَاعبُدُوااهللَّ
اطاعــت از هرکس غیر خدا، ممنوعیت پیروی از هوای نفس و ممنوعیت غفلت از خدا 

حاصل می شود که همه مفاهیمی در طول هم هستند. 
یکی از مبانی تفســیری که عالمه جوادی آملی در تفســیر به آن معتقد است، ظهر و 
بطن داشتن قرآن است. بخشی از ظواهر قرآن با اندکی شناخت با لغات و محاوره ادب 
عرب فهمیده  می شــود و بخش دیگر ظواهر، نیاز به شناخت علم صرف، نحو، معانی و 
بیان و بدیع دارد. از سوی دیگر، قرآن باطنی دارد که همانند گنجی، غواصان متبحری 
به آن دســت می یابند. )جوادی آملی،1370: 7( هر آیه ی قرآن باطنی دارد و باطن آن 
نیز، باطن دیگری دارد و باطن قرآن به  واسطه نزول فرشته وحی بر پیامبر منتقل 
نگردیــد؛ زیرا هر چه که تنّزل پیدا کند و در حد لفــظ و مفهوم درآید، در قلمرو ظاهر 
قــرآن خواهد بود نه باطن آن، از طرف دیگــر، پیامبر از تمام باطن ها آگاه بوده و 
باطن هیچ آیه ای برایشــان مخفی و پوشیده  نیست؛ چرا که یکی از شیوه های تفسیری 
اهل بیت توجه به باطن قرآن و تفسیر آن است. )جوادی آملی، 1395: 44( از نگاه 
عالمه جوادی آملی، کســی که با لغت عربی و مانند آن آشناست، در همان محدوده از 
قرآن استفاده می کند و کسی که به راه نزول قرآن آشنا باشد، از ظاهر به باطن می رود و 
از باطن به باطن. اهل بیت نیز به بطن های قرآن انس کامل دارند و به سیری که 
قرآن در آن نزول کرد، آشنا هستند. )جوادی آملی،1390: 5( عالمه جوادی آملی، برای 
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روشــن نمودن مقصود خویش به آیه }َفلَینُظِر النســاُن ِإیلَ  َطعاِمِه{ )عبس /24( استناد 
می کند. از امام صادق روایت شــده  است: طعام در این آیه به معنای علم است و 
معنای آیه، این می شــود که انسان باید بنگرد که علم خود را از چه کسی فرا می گیرد. 
)مجلسی، 1374: 2 / 96( از نگاه جوادی آملی، این بیان برای تفسیر آیه، معنای باطنی 
آیه است؛ زیرا طعام دو نوع است. طعام بدن و جسم و دیگری طعام روح. مصداق بودن 
نان مثاًل برای طعام جســم محسوس تر اســت، ولی مصداق بودن علم که غذای روح 

است، برای طعام دقیق تر است )پهلوان،1393 :15(.

3. مبانی و شــاخصه های وجود بطن برای قرآن از نگاه عالمه طباطبایی 
و عالمه جوادی آملی

مبانی در هر علمی، پایه و اســاس آن علم است. از مبانی مهم در فهم و تفسیر قرآن، 
برخورداری قرآن از معانی ظاهری و باطنی است. از این  رو، مبانی و شاخصه های بطن 
داشتن قرآن نیز از  جمله اصولی است که مفسران و دانشمندان علوم اسالمی؛ از  جمله 
عالمــه طباطبایی و عالمه جوادی آملی به آن توجه داشــته  اند؛ چرا که قبول یا عدم 
قبــول این مبانی، باعث پیدایش رویکــردی خاص به فهم باطن قرآن می گردد. بعد از 
اثبات بطن برای قرآن، در این قسمت به مبانی و علت بطن داشتن قرآن از نگاه عالمه 

طباطبایی و عالمه جوادی آملی پرداخته می شود. مبانی مورد پذیرش عبارت اند از:

3-1. همگانی بودن فهم قرآن
از نــگاه عالمه طباطبایی، قرآن کریم در معارف خود، همه ی انســان ها را به - ما هو 
انســان - مورد خطاب قرارداده اســت و درصدد تبیین این معارف برای همه اســت. 
بنابراین، قرآن باید به گونه ای باشــد که همه ی انســان ها در هر ســطحی از فهم که 
هســتند، از تعالیم آن بهره مند شوند. در این راستا، قرآن تعالیم خود را متناسب با فهم 
عامه مردم قرار داده  است و معارف عالیه در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و ظاهر الفاظ 

هم تعالیمی از سنخ حس القا می کند. )طباطبایی، 1387: 27-28(
یکی از مؤلفه هایی که عالمه جوادی آملی در مســأله ی باطن قرآن کریم به آن توجه 
نموده، تأکید بر این مطلب اســت که فهم قرآن برای همگان مقدور است. قرآن کریم 
به عنوان کتابی جامع و کامل برای هدایت همه افراد بشر آمده و خداوند متعال درآیات 
زیادی، همگان را به تفکر، تدبّر و تعّقل در قرآن فراخوانده اســت. )نحل/89؛ اسراء/9( 
ایشــان به این امر معتقد است که همگان با تالوت قرآن، به فهم روشنی از آیه دست 
می یابند و دچار ابهام نمی شــوند. البته تأکید می کند کــه فهم هر کتابی نیازمند علوم 
پایه و دانش هایی اســت که باید قباًل فراهم شــود. )جوادی آملی، 1395: 385-386( 
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به نظر می رســد از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی، در قرآن مطلبی نیست 
که انســان های متعارف و عادی از فهم آن ناتوان باشــند؛ چون هدایت قرآن در اصل 
همگانی و جنبه عمومی دارد و معنای ظاهری اولیه بر اســاس ادبیات عرب برای همه 
قابل فهم اســت، اما آنچه برای همگان قابل فهم نیســت، علم به همه ی قرآن؛ اعم از 
ظاهر، باطن، تنزیل و تأویل آن است که امری مورد قبول و مسلم است و با این مؤلفه 

و مبنای هر دو استاد، در تضاد نیست.

3-2. ذو مراتب بودن قرآن
یکی دیگر از مواردی که به  عنوان مؤلفه یا شاخصه در مورد بطن قرآن قابل طرح است، 
ذو مراتب بودن قرآن است. عالمه طبق آیات )زخرف/4-2؛ واقعه/80-77؛ بروج/22-

21( بــرای آیات قرآن دو مرتبه در نظر گرفت: اول این که، حقیقت قرآن در ام الکتاب 
نزد خداوند محفوظ بوده و به فهم عقل عادی در نمی آید و در قالب الفاظ و عبارات هم 
قرار نمی گیرد. دوم این که، معارف قرآن که در مقام تنزیل و در قالب الفاظ بیان شــده 
و برای همه قابل فهم هســت از همان حقیقت قران سرچشــمه می گیرد و تنزل یافته 
همان حقیقت اســت و رابطه بین این دو مرتبه، رابطه مَثل و مُمَثَّل است. )طباطبائی، 

)46-48 :1387
از نــگاه عالمه جوادی آملی، قرآن کتاب الهی و دارای مراتب اســت؛ زیرا قرآن، طبق 
روایتی از امام علی که فرمودند: »فإنَّ القرآنَ حمّاٌل ذو وُجُوهٍ« )نهج البالغه/ 77( 
ذو وجه و ذو مرتبه است. مرتبه واال و اعالیش همان »امّ الکتاب« است: »وَ إِنَّهُ فِی ُأمِّ 
اْلكِتاِب لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَكِیمٌ « )زخرف/4( این مرحله باال که مادر و ریشه قرآن است، وجود 
و حقیقتــی »لدی اهلل« دارد که نزد خدا متعال اســت. )جوادی آملی، 1395: 35( و در 
قالب الفاظ قرار نمی گیرد و فهم عادی بشر به آن نمی رسد و و مرحله پایین آن که همان 
»لدی الناس« اســت و به لفظ عربی مبین در آمده است. )زخرف /3-1(  جوادی آملی 
برای اثبات ذو مراتب بودن قرآن و مقام عالیه و نازله داشــتن آن، به اختالف تعابیری 
که در قرآن بیان شــده، استناد می کند و شاهد می آورد که خداوند متعال در باره ی قرآن 

زمانی می فرماید: }ذِلَك اْلِكتاُب ل َرْيَب ِفیــه{ )بقره /2( و گاهی می فرماید: }ِإنَّ هَذا 
ِى ِهَی َأْقَوم{ )اسراء/9( زمانی اشاره به دور و زمانی اشاره به نزدیک دارد.  ِدی لِلَّ اْلُقْرآَن َیْ
قرآن در آن جا که می فرماید: }ذلك الكتاب{، ســخن از »غیب« است که در ادامه 
می فرماید: }الذين يمنون بالغیب{ و این بیانگر آن اســت که قرآن »غیب« و »کتاب 
مکنونی« دارد که اصِل مرتبه نازله قرآن اســت. آن جــا که می فرماید: »هذا القرآن« 

سخن از »هدایت« است. )همان، 1395: 35-36(
بنابراین، وقتی انســان بــه اوج قرآن توجه می کند و خود را کوچک می شــمرد، تعبیر 
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مناسب این حال اشاره به دور است و »ذلک الکتاب« را ذکر کرده  است، اما وقتی توجه 
انســان به لفظ و ظاهر قرآن باشــد که قابل قرائت و فهم، گفتن و شنیدن است، تعبیر 
مناسب این حال، اشــاره به نزدیک است. )همان( شواهدی زیادی از آیات قرآن وجود 
دارد کــه خداوند گروه های مختلفی از مخاطبان خــود را بیان کرده و به هر گروه هم 
اوصاف ویژه ای را نســبت  داده  است؛ مثاًل به مخلصان، علم حقیقی به اوصاف خداوند 
)صافــات/160 و 159( به عالمان، درک امثال )عنکبوت /43( به پاکان، علم به تأویل 

قرآن )واقعه /79( و ... را داده است. )مصباح یزدی، 1394: 2/ 256(
از ایــن  رو قرآن، یک حقیقت ذو مراتب اســت و این مراتب، ارتباط جلوه ای با یکدیگر 
دارند و هر مرتبه ای جلوه ی مرتبه فوقانی و رقیق شــده ی آن اســت و از نظر وجودی، 
پیوستگی تمام به مرحله فوقانی خود دارد. به همین خاطر برای قرآن مراتب جدا از هم 
قابل تصور نیست )جوادی آملی، 1395: 46(؛ زیرا قرآن کریم، معارف و مفاهیم عمیق 
آیات را با مثال، تشــبیه و داستان تنّزل می دهد تا در دسترس فهم همگان قرار گیرد. 
)اسالمی،1396: 9( در واقع، معارف قرآنی از یک حقیقت بسیط حکایت می کند و نباید 
در عرض هم و متباین باشند، بلکه همه تعالیم قرآنی ذو مراتب و در طول هم هستند؛ 

به گونه ای که به صورت سلسله وار باهم مرتبط هستند. )طباطبایی، بی تا:16-18/2(
به  نظر می رسد، از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی، اگرچه در قرآن مطلبی 
نیســت که انســان های عادی از فهم آن ناتوان باشــند و همگانی بودن فهم قرآن را 
پذیرفته  است، اما از نگاه ایشــان، قرآن همانند کتاب های معمولی و بشری نیست که 
همه معارف آن در دسترس همه انسان ها باشد، بلکه به خاطر ذو وجوه بودن معارف آن، 
هر انسانی متناسب با حال و درجه خود از معارف آن بهره مند خواهد شد. همچنین، بین 
معانی ظاهری و معارف باطنی، ارتباط طولی برقرار است، نه این که این معانی متباین 
با هم و در عرض یکدیگر باشند؛ چراکه همه آن معارف، از یک حقیقت سرچشمه گرفته  

و مََثلی برای آن است.

3-3. تفاوت ظرفیت انسان ها در فهم قرآن
یکی دیگر از شاخصه هایی که عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی در موضوع بطن 
قرآن به آن توجه نموده اند و ارتباط تنگاتنگی نیز با ذو وجوه بودن قرآن دارد، تاکید بر 
تفاوت فهم انســان ها نسبت به معارف قرآن است. قرآن همانند سفره ای است که همه 
از آن اســتفاده می کنند، اما باید دقت داشــت که میزان بهره برداری انسان ها از  لحاظ 
کمیت و کیفیت با هم برابر نیست و تقسیم قرآن به  ظاهر و باطن نیز بر حسب تفاوت 
ظرفیت انســان ها، در فهم قرآن است )قیوم زاده، 1394: 106(؛ از این رو جوادی آملی 
معتقد است قرآن کتابی عمیق است که هر کس به اندازه ظرفیت وجودی خود می تواند 
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از آن بهره مند شــود و اهل بیت نیز آیات قرآن را برای همه افراد یکســان معنا و 
تفســیر نمی کردند؛ برای برخی معنای ظاهری قرآن و برای برخی معنای باطنی آن را 
می فرمودند و این منوط به ظرفیت و توان فهم افراد بود. )جوادی آملی، 1395: 374(

عالمه طباطبایی نیز به این مؤلفه تأکید نموده اســت و توجه به ســطوح مختلف فهم 
انسان ها نسبت به امور ماورای حس و ماده را امری ضروری می داند و بر این باور است 
که چون اکثر انسان ها غرق در امور دنیایی و مادی هستند، افکارشان نیز درگیر همین 
معلومات مادی و حســی می شود. به خاطر همین مطلب، انسان ها در درک امور ماورای 
حس مختلف و دارای مراتب هســتند؛ چرا که میزان تعلق آن ها به امور دنیوی متفاوت 

است. )طباطبایی،1387: 28(
حاصل این مبنا، این می شود که درک معانی ظاهری و باطنی قرآن برای مخاطبان آن، 
امری نسبی است. هر کدام از انسان ها با توجه به فهم علمی و میزان قرب به مراتبی از 
فهم معانی باطنی قرآن دســت می یابند. اهل بیت نیز به این نکته اهتمام ویژه ای 
داشــته و متناســب با گنجایش و میزان فهم مخاطبان، گاهی به تبیین ظاهر و گاهی 
باطــن قرآن را تبیین می کردند. این مبنا نیز مــورد پذیرش عالمه طباطبایی و عالمه 

جوادی آملی است.

3-4. جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا
جایز یا ممتنع بودن استعمال لفظ در بیش از یک معنا، از مباحث مهم علم اصول است و 
به این معنا است که آیا امکان دارد از یک لفظ، در یک استعمال، بیش از یک معنا اراده 
شود، البته به شکلی که هر یک از آن معانی، جداگانه از لفظ اراده شوند. )مظفر، 1381: 
1/ 39( در مورد جایز یا ممتنع بودن اســتعمال لفــظ در بیش از یک معنا، دیدگاه های 
گوناگونی ارائه شــده که از حوصله این بحث خارج اســت، اما مهم آن اســت که اگر 
مفسّری بر عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا معتقد باشد، در اعتقاد به وجود 
معنای ظاهری و باطنی برای آیات، با مشــکل مواجه می شود )شریفانی، 1394: 21(. 
آنگاه این پرسش مطرح می شود که چگونه ممکن است الفاظ ثابت، معانی متعدد داشته 
باشــند؟ جوادی آملی برای پاسخ به افرادی که اراده چند معنا از یک لفظ قرآنی را روا 
نمی دانند، می گوید: ممتنع بودن اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا یا در اثر محدودیت 
از ناحیه لفظ اســت یا محدودیت از ناحیه مخاطب و یا محدودیت از ناحیه علم و اراده 

متکلم است. )جوادی آملی، 1391: 1/ 130(
محدودیــت از ناحیه علم و اراده متکلم در موضوع بطن از  آن  جهت که متکلم خداوند 
اســت، منتفی اســت؛ چرا که برای خداوند هیچ محدودیتی از  لحاظ علم و اراده مطرح 
نمی شود و به تبِع آن، هیچ محدودیتی برای خداوند برای اراده چند  معنا و مطلب از یک 
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لفظ و آیه وجود ندارد )همان(؛ زیرا قرآن در باره ی نازل  کننده خود تأکید می کند که از 
تمام اسرار آسمان ها و زمین آگاه است. )فرقان /6( این ویژگی فقط در کالم الهی است. 
اگرچه لفظ، تحمل معانی گوناگون را داشــته باشد، ولی چون دانش دیگران به معانی 
متعدد و وجوه آن لفظ محدود است، بنابر این بر تمام کاربردها و احتماالت لفظ آگاهی 
ندارند. )محمود غراب، 1410: 1/ 12( از طرفی اگر محدودیت از ناحیه مخاطب باشــد، 
این امر هم در موضوع بطن منتفی اســت؛ زیرا مخاطب اوّلی و اصیل قرآن، شــخص 
پیامبر اکرم اســت که سعه و ظرفیت وجودی آن حضرت برای درک معانی متعدد 
در آنِ واحد هیچ محدودیتی ندارد و اگر دیگر مخاطبان قرآن، ظرفیت تحمل چند معنا 
از لفظ واحد را ندارند، اما حضرت رســول چنین صالحیت و ظرفیت را دارا است. 

)جوادی آملی، 1391: 1/ 130(
همچنین، محدودیت از لحاظ لفظ و زبان محاوره در مسأله ی بطون قرآن منتفی است؛ 
زیرا تمام حرف در موضوع امتناِع اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا، مربوط به زمانی 
اســت که گوینده بخواهد از لفظ واحد، معانــی متعددی هم زمان و در عرض هم اراده 
 کند، ولی در مســأله ی بطون، اراده معانی متعدد در طول همدیگر اســت؛ )کالنتری، 
1382: 29( زیرا قرآن معانی متعددی دارد که همه در طول هم هســتند نه در عرض 
هم تا موجب اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا شود. همه آن ها، معانی مطابقی اند که 
لفظ بر هر یک از آن ها به  حسب مراتب فهم انسان ها داللت مطابقی دارد. )طباطبائی، 

بی تا: 3/ 64(
از نگاه عالمه جوادی آملی نیز مراحل طولی، مصادیق یک معنا اســت، نه معانی متعدد 
یــک لفظ. همچنین در صورت صحت قاعده ممنوعیت اســتعمال لفظ در بیش از یک 
معنا، می توان معنای جامعی را که ظهور عرفی داشته باشد در نظر گرفت تا شامل همه 
مراحل شود. )جوادی آملی، 1391: 1/ 129( البته برخی از دانشمندان علوم قرآنی برای 
حل این مشکل این گونه نظر داده اند، الفاظ قرآن به طور مطابقی در معنای واحد به  کار  
رفته انــد، اما بطون و معانی متعددی که از آیات قرآن به دســت می آیند، در حقیقت از 
لوازم همان معنای معیّن به حساب می آیند و با این نظر، الفاظ قرآن در بیش از یک معنا 
استعمال نشــده اند. )خویی، 1410: 213/1- 216؛ معرفت، 1380: 29/1 –28( بدین 
ترتیــب این اعتقاد اصولی، هیچ محذوریتی در دیدگاه عالمه طباطبایی و جوادی آملی 
نســبت به معانی ظاهری و باطنی به وجود نمی آورد؛ زیرا از نگاه ایشان در مورد قرآن، 
چون متکلم خداست و خدا هم دانا و عالم به همه چیز هست و همچنین اولّین مخاطب 
قرآن، پیامبر با ظرفیت وجودی باال اســت، هیچ محدودیتی برای دریافت مفاهیم 
گوناگون در آنِ  واحد را ایجاد نمی کند، بنابراین عدم استعمال لفظ در بیش از یک معنا، 
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در محل بحث اصاًل حاصل نمی شــود؛ چرا که در بحث از بطون، دیدگاه ها بر این امر 
استوار اســت که بین معانی ظاهر باهم و معانی باطن باهم و حتی بین معانی ظاهری 
و باطنی ارتباط طولی برقرار اســت، نه ارتباط عرضی تا اراده چند معنای جدا از هم از 

لفظ واحد را به وجود آورد.

3-5. هم سویی معارف ظاهری با معارف باطنی
وقتی موضوع معانی باطنی قرآن بحث می شــود، این پرســش مطرح می شود که آیا 
باوجود معانی باطنی می توان به معنای ظاهری آیه تمســک کرد یا نه؟ از نگاه عالمه 
طباطبایی، معارف ظاهری و باطنی در طول هم هستند و رابطه نسبیت بین آن ها برقرار 
است که به تفاوت فهم و ظرفیت مخاطبان قرآن برمی گردد؛ زیرا زمانی که یک شخص 
پس  از این که ظاهر آیه را فهمید و با تأمل در آیه به معنای عمیق تری از آیه دست پیدا 
کرد، این مرتبه از فهم برای شخص دیگری که در سطح پایین تری از توجّه است، باطن 
قلمداد می شود که هر دو معنا در طول هم از کالم اراده می شوند؛ به  گونه ای که معنای 
باطنی آیات به دنبال معنای ظاهری، آشکار و نمایان می شود. )طباطبایی، بی تا:73/3(

عالمه جوادی آملی در باره  ی همســویی و هماهنگی میان ظاهر و باطن این گونه بیان 
می کنــد: »همان طور که از  لحاظ صنعــتِ فصاحت و بالغت و هنر ادبی، واژگان قرآن 
هم آوای هم اســت و از لحاظ مبادی تّصوری، مفاهیم الفاظ قرآن، هم ســوی یکدیگر 
است و از جهت مبادی تصدیقی، مقاصد آیات قرآن همسان هم است و باالخره از جنبه 
تفسیر ظاهر، مطالب قرآن مفسر یکدیگر است، از جهت باطن نیز همه معارف قرآنی در 
همه مراحل باطنی آن، هم ســوی یکدیگر بوده و هرگز اختالفی بین باطن ها و مراحل 
درونی قــرآن وجود ندارد؛ زیرا مراحل درونی آن ها، هماننــد مظاهر بیرونی آن، کالم 
خداســت و اگر نزد غیر خدا تنّزل می یافت، حتمًا با هم مختلف بود. بنابراین، سراســر 
مطالب قرآن از همه جهت هماهنگ است؛ یعنی هم ظاهرها با یکدیگر، هم باطن ها با 
هم هماهنگ اند. پیوند هر ظاهر با باطِن برتر از خود، همچنان محفوظ اســت.« )جوای 
آملی، 1391: 1/ 128( از این  رو، زمانی که شخصی پس از فهم ظاهر یک آیه به مفهوم 
و فهمی عمیق تر از آن معنای ظاهر اولیه که در تحت آن اســت، برســد؛ در واقع این 
مفهوم عمیق تر برای او ظاهر شــده  است. در حالی  که همین مفهوم و معنا برای فردی 

که در سطح پایین تری از فهم است، باطن به حساب می آید. )شریفانی، 1394: 186(
اگر خداوند از آیات قرآن معانی ای را قصد کرده  است که ارتباطی با معنای ظاهری آن 
ندارد، الزم بود به این شیوه ی بیانی اشاره می کرد که معانی دیگری نیز منظور او بوده 
که قابل  فهم برای انسان ها نیست، در حالی  که خداوند در قرآن مردم را به تفکر دعوت 
کرده تا به مقاصد و مفاهیم آن پی ببرند. )قیوم زاده، 1394: 97( با این بیان مشخص 
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می شود که باید بین معنای ظاهری و باطنی آن، رابطه و سنخیت وجود داشته  باشد؛ چرا 
که نمی توان هر چیزی را معنای باطنی آیه قرار داد؛ برای مثال در باره آیه »ُثمَّ لیَقُضوا 
 »تََفتهُم« )حج/29( کوتاه کردن ناخن و شارب، از مصادیق ظاهر آیه و »لقاء امام
از مصادیق باطن آیه بیان شده  است؛ زیرا لقاء امام، باعث پاک شدن آلودگی های 
باطنی می شــود. )همان( ارتباط بین معانی باطنی و معنای ظاهر، ممکن است لفظی یا 
از لحاظ معنایی باشد تا بتوان قاعده و ضابطه ای را برای کشف معانی باطنی پیدا کرد. 
)رستمی، 1380: 172-171( حاصل این مبنا، این است که معنای ظاهری و باطنی در 
طول هم مراد هستند، نه در عرض هم؛ نه اراده ظاهر لفظ، اراده باطن را نفی می کند و 

نه اراده باطن، مزاحم اراده ظاهر است. )رضایی اصفهانی، 1392: 200(
به نظر می رسد از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی معانی باطنی را در طول 
معانی ظاهر قرآن کریم دانسته که معانی باطنی به دنبال معانی ظاهری نمایان می شود 
و بیان کننده ارتباط تنگاتنگ معانی ظاهری با معانی باطنی از نگاه ایشان است؛ چرا که 
نمی توان هر چیزی را مصداق آیه قرار داد، بلکه باید میان مفهوم و مصداق، تناســب و 
سنخیت برقرار باشــد. با همین مؤلفه، سست بودن این نظریه که بین معانی باطنی و 
ظاهر قرآن ارتباط داللتی برقرار نیســت، آشکار می شود. روایات هم اثبات کننده ارتباط 
زبان شــناختی و داللتی بین ظاهر و باطن قرآن است؛ به خصوص آن دسته از روایاتی 
کــه از باطن قرآن با وصف »عمیق« یاد کرده  اســت؛ چرا که وصف عمیق برای باطن 
قرآن؛ یعنی همان معنای دقیق تر و لطیف تری که در ورای معنای ظاهری نهفته است. 
همچنین تدبر و عمل به قرآن که در روایات به آن اشاره  شد، پس از فهم داللت ظاهر 

آیات بر معانی صورت می گیرد.

4. ضوابط و شــرط فهم معارف باطنی از نگاه عالمه طباطبایی و عالمه 
جوادی آملی

در ماهیت بطن گفته شد که عالمه طباطبایی و عالمه جوادی آملی، بطن داشتن آیات 
قرآن را می پذیرند و شــاخصه هایی را هم در تأیید دیدگاه خود بیان می کنند. نکته مهم 
دیگری که باید در این قسمت به آن پرداخته شود، این است که شرط دستیابی به معانی 
باطنی قرآن چیست؟ از این  رو یکی از مسائل مهم در موضوع باطن قرآن، امکان درک 
معارف باطنی توسط غیر معصوم است. دانشمندان شیعه در این رابطه نظرات مختلفی 
را ارائه  کرده اند. در این میان عالمه طباطبایی و جوادی آملی، جزء افرادی هســتند که 
معتقد اند فهم باطن قرآن کریم برای غیر معصوم با شرایطی امکان پذیراست. به همین 
منظور، ادعای گروهی از اخباریان که معتقد اند آیات قرآن چون رمزگونه هستند، فقط 
حضرات معصومان که مخاطبان اصلی آن هستند، می فهمند و دیگران از درک و 
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فهم قرآن محروم هستند را رد می کنند.
 عالمــه جوادی آملی تأکید می کند که فهم قرآن در حــد ظاهر الفاظ نصیب همگان 
می شــود، ولی فهم مجموعه قرآن؛ اعم از ظاهر و باطــن با  هم و احاطه به حقیقت و 
 رون{« مقدور مطهران و معصومان ــُه ِإلَّ اْلَُطهَّ سُّ باطن قرآن را با توجه به آیه }لَیَ
می دانــد. )جوادی آملی، 1391: 103/1-102( معرفــت باطنی هم خود دارای مراتبی 
است؛ مرتبه ای از آن منحصر به معصومان است و مرتبه دیگر، برای هر شخصی 
که شــرایط برای او فراهم شود، می تواند معارف باطنی را درک کند. )قیوم زاده، 1394: 
103( اگر قرار بود بطن قــرآن را فقط عده ای خاص مانند معصومان درک کنند، 
هرگز پیامبر به عموم مســلمانان و اندیشمندان خطاب نمی کرد که قرآن بطنی و 
ظهری دارد؛ یعنی این که می توانید آن بطن را هم درک کنید. )همان( البته باید به این 
 نکته توجه ویژه ای داشــت که فهم تمام مراتب بطونی آیات، برای غیر معصومان
امکان پذیر نیست؛ چون فهم مراتبی از معارف باطنی آیات، فراتر از قواعد ادبی و اصول 
محاوره عقالنی است. )نجارزادگان، 1388: 75( جوادی آملی بر این باور است که برای 
دســتیابی به تفســیر باطن قرآن دو بال نیرومند الزم است: یکی از آن »عرفان قلبی« 
اســت و از آن به »علم حضوری« تعبیر می کند، )جوادی آملی، 1391: 1/ 128( برای 
این که قرآن آن کتاب ســاده و معمولی مثل دیگر کتاب ها نیســت تا انسان با آشنایی 
با قواعد عربی به همه معارفش دســت  یابد، بلکه از نگاه جوادی آملی، راه فهم معارف 
باطنی بدون تقوا، ارتباط با خدا و قلب پاک و طاهر امکان پذیر نیست. انسان باید رذایل 
اخالقــی و انحــراف فکری و اعتقادی را که موجب آلودگی روح می شــود از خود دور 
کنــد و دل  و جان خود را صیقل دهد تا معــارف بلند و عمیق قرآن در آن نقش ببندد. 
)جوادی آملی، 1395: 371( امام خمینی )ره( نیز شهود قلبی و سلوک معنوی را که در 
اثر مجاهده و تهذیب نفس به دســت آمده باشد، شــرط اصلی رسیدن به باطن می داند. 

)رستم نژاد، 1393: 172 – 157(
نکته قابل توجه در این مورد این اســت که عالمه طباطبایی برخالف امام خمینی )ره( 
و جوادی آملی که عرفان قلبی و تهذیب نفس را شــرط اصلی دستیابی به باطن قرآن 
می دانند، تقوا و طهارت را نه شــرط اصلی، بلکه این امــور را یاری دهنده فهم معارف 
باطنی دانســته و راه اصلی فهم معارف باطنــی را تدبّر، تیزبینی، خوش فهمی و تحلیل 
و تأمل دقیق در آیات می داند. )طباطبایی، بی  تا: 48/3( ایشــان معتقد است که تدبر در 
آیات به دو گونه انجام می شــود: تأمل در آیه ای پس از آیات دیگر و یا تأمل و دقت در 
آیــات برای چند مرتبه. )همان، 19/5( بنابراین، مراد از تأمل و تیزبینی این اســت که 
انسان، هوش و ذکاوت خودش را به کار گیرد و آیه را از جهات مختلف، تجزیه و تحلیل 
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کند و به معانی عمیقی دست یابد. بال نیرومند دوم برای فهم باطن قرآن از نگاه ایشان، 
ســّنت معصومان است که ناظر به معارف درونی و باطنی قرآن است؛ زیرا آنان از 
معارف ویژه ای برخوردارند که دیگران از آن محروم اند؛ زیرا »وحی« و »والیت« باهم 
مرتبط و متناســب هستند و همین پیوند والیی می تواند به مفسر، جامع بین ظاهرها از 
یک سو و باطن ها از سوی دوم و ظاهر و باطن هر مرتبه از سوی سوم، جرأت فتوا دهد 
و این مخصوص بهشتیان نیست، بلکه شامل مفسران ژرف اندیشی است که از هرگونه 
خلــط ظاهر و باطن مصون و از هر خطر امتزاج درون و بیرون و التقاط تنزیل و تأویل 

محفوظ اند. )جوادی آملی، 1395: 129(
مؤیّد تمام مطالب گفته شــده در این قســمت، این روایت از امام محمدباقر است 
که فرموده اند: »ما یَسَتیطع احدٌ ان یَدَّعِیَ أَنَّ عَِندهُ جمیعَ القرآنِ کلَّهِ ظاهره و باطنه َغیرُ 
االوصیاء؛ جز اوصیاء پیامبر کســی نمی تواند ادعا کند که به تمام قرآن؛ اعم ازظاهر 
و باطن آن علم دارد.« )کلینی، 1407: 1/ 288( از طرفی با توجه به مطالب گفته شده که 
قرآن برای هدایت عموم مردم فرستاده  شده  است و انسان ها در حدِّ ظرفیت و توان خود 
از آن بهره می برند، اما این عمومی بودن فهم قرآن و قابل درک بودن معارف قرآن برای 
همگان، به آن معنا نیست که هر کس، گرچه با قواعد ادبیات عرب آشنا نباشد و از علوم 
پایه دیگر که در فهم قرآن دخیل اســت، آگاه نباشد، حق تدبّر در مفاهیم قرآن را داشته 
باشد؛ لذا این امور می طلبد تا برای به دست آوردن بطن آیات، عالوه بر طهارت و استمداد 
از اهل بیت، ضوابط و قواعدی معّین گردد که این ضابطه با توجه به مبانی که جوادی 
آملی در مورد بطن پذیرفته است؛ ازجمله ذو وجوه بودن قرآن و این که هر کدام از ظاهر 
و باطن دارای سطوح معنایی متفاوتی هستند و میان معنای ظاهری و باطنی تناسب وجود 
دارد، قابل استخراج است. برای تفسیر یک آیه، ظاهر و باطن قرآن هر دو باهم لحاظ شود 
و فهم ظاهر قرآن، مقدمه ای برای فهم باطن  آن شود و توجه به باطن، مفسر را از دقت 
به ظاهر بازندارد. همچنین باید معنای باطنی که از آیه به دست آمده است، با روح کلی قرآن 
هماهنگ و ســازگار باشد؛ زیرا معانی باطنی همانند ظاهر الفاظ چون کالم خداوند است، 

نباید هیچ اختالفی و تناقضی میان دو معنا وجود داشته باشد. 

نتیجه
برخورداری قرآن از معانی باطنی از مبانی مهم در فهم و تفسیر قرآن است که می توان 
دالیل عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات آن بیان کرد. آنچه از بررســی دیدگاه عالمه 

طباطبایی و عالمه جوادی آملی در موضوع بطن قرآن حاصل شد این است که:
- تعالیم قرآن در عین این که برای همه مخاطبان است، اما میزان فهم و درک انسان ها 

نسبت به معارف قرآن کریم، با توجه به ظرفیت ها متفاوت است.
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- معانــی و معارف قرآن، ذو وجــوه و مترتّب بر یکدیگر بوده کــه در طول هم اراده 
شــده اند. مرحله اعالی آن نزد خداوند متعال و مرحله پاییــن آن به لفظ درآمده و در 
اختیار انســان ها قرار دارد و اختالف تعابیری که در قرآن و روایات نسبت به مخاطبان 

وجود دارد را دلیل بر این امر می داند.
- با توجه به تفاوت و اختالف در ســطح فهم انســان ها، فهم بطون قرآن امری نسبی 
است؛ زیرا هریک از ظاهر و باطن، سطوح معنایی متعددی را متحمل می شود؛ به گونه ای 
کــه مرحله ای از فهم آیه، برای برخی ظاهر و برای برخی باطن محســوب می شــود. 
مخاطبان قرآن با توجه به درجه علم و طهارتشــان به بطون قرآن دســت می یابند که 
هــر چه این علم و طهارت افزایش یافت، میزان درک آنان از بطن نیز افزایش می یابد. 
برخی از انســان ها نیز قادر به برقراری ارتباط بین معنای ظاهری و باطنی نیستند؛ چرا 

که از همه قرائن حاکم بر آیات اطالع ندارند.
- میان معنای ظاهری و باطنی ارتباط و تناســب  عمیقی برقرار اســت و هیچ تضاد و 

تباینی میان آنان وجود ندارد؛ چون هر دو وجه آن، کالم خداوند است.
 برخالف بسیاری از اندیشمندان که درک معانی باطنی را فقط برای معصومان  -
می دانند و دیگران از فهم آن معارف محروم اند، این دو بزرگوار معتقد هســتند، امکان 
دست یابی بطون برای غیر معصوم وجود دارد. از نگاه عالمه جوادی آملی دیگر انسان ها 
به شرط طهارت و صفای باطنی به معارف عمیق و بطون آیات دست می یابند. همچنین 
پیروان راســتین علمی و عملی آن معصومان به مقدار ظرفیت و به میزان پیروی 
از آنان، سهمی از ادراک باطن، خواهند داشت، اما از نگاه عالمه طباطبایی، شرط اصلی 
دســت یافتن به معانی باطنی، تأمل و تیزبینِی خود شــخص است و طهارت باطنی نه 

شرط اصلی، بلکه یاری گر فهم معارف باطنی است.
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