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 بررسی روش فخررازی در لطائف القرآن

 * اصغر هادوی کاشانی

 ** ملیکا سادات سازور

 ***دادصفت  زهرا السادات

 ****الهام روشن قیاس

 08/04/1400: یافتدر یختار

 31/06/1400: ییداـت اریخـت

 :چكيده

تحقیـ  در ایـن باشـد  اامهـه می «نقد و بررسی لطائف القرآن در تفسـیر مفـاتیا الغیـ »هدف این پژوهش 

دف، هـشامل سی ازء قرآن براساس تفسیر مفاتیا الغی  است  این تحقیـ  بـه لحـا  پژوهش، متنی است و 

 یـ الغ یامفـات یرتفسـهای پژوهش حاکی از آن است که در تحلیلی است  یافته –توصیفی روش آن بنیادی و 

 ی،مورد ادب 28 یری،آن نکته تفس مورد 184مورد لطیفه )لطایف آیات( به کار رفته است که از این تهداد،  233

ع مختلفـی   این نکتـه هـا در انـوااست ییمورد روا 1و  کالمی، – یریمورد تفس 5 ادبی، – یریمورد تفس 15

پـژوهش نشـان  نتـای  ایـن همچون: لطیفه مهنوی، لطیفه لفظی، لطیفه عزیز، استهاره لطیف، و    ذکر شده است 

 61لطیفـه در  233 یاناز متر است  خررازی نسبت به نکات دیگر لطائفش بیشدهد نکات تفسیری لطایف فمی

به نوع آن اشـاره  مورد واژه لطیفه را بدون قید بکار برده است و 172مورد به نوع لطیفه اشاره شده است و در 

               نشده است 

 شود: یو لطائفش اشاره م یبه دو نکته در روش فخرراز   

 بیان فخر در لطائفش بیانی استداللی است  روش بیان: -1

 ی انواع لطائف: فخر در نامگذاری انواع لطائفش مهیار و مالک کامال مشخصی ندارد روش نامگذار -2

 کلید واژه: لطیفه )لطائف(، تفسیر مفاتیا الغی ، فخررازی، نکته ادبی، نکته تفسیری 
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 مقدمه و بيان مسئله  -1

متناهی است مفاهیم آن نیـز نامتنـاهی قرآن که از طرف خدای نا

های آن شـود و شـگفتیاست و برای آن حد و مرزی تصور نمی

ها وسیع تـر گسترده و پایان ناپذیر است  از این رو، هرچه بینش

های و علوم بشری عمی  تـر و فراگیرتـر شـود، اسـرار و نهفتـه

 یتجلـ یـناز ا انسـانشود و تر قابل درک و فهم میقرآنی بیش

های الهـی در البـالی آیـات چرا که نشانه برد،یم ترییشهره بب

 قرآن کریم متجلی است  

های آیات قرآن، لطائف مواـود در آیـات یکی از اسرار و نهفته

کمتر مورد تواـه مفسـران قـرار گرفتـه و بـه آن قرآن است که 

 پرداخته شده است 

واس لطیفه در لغت به مهنای نکته ظریف و پنهان است که بـا حـ

 ،( )ازهری316 / 9 :1414،ابن منظورظاهری قابل درک نیست )

 ( 1407 /2: 1996)تهانوی،  (235 / 13 :1421

غـام   ییمهنادر پژوهش حاضر مراد از لطیفه، کالمی است که 

در دل آن نهفتـه  یادبـ یاو  یریتفس یفدارد و نکته لط یدهو پوش

ت کـه بـه فخررازی یکی از مفسرانی اسـمفسران،  یناست  در ب

شکل قابل تواهی بـه لطـایف آیـات قـرآن پرداختـه اسـت، از 

است تا بـه ایـن پرسـش روی در این پژوهش، محق  بر آن این

روش تبیین فخررازی در لطایف قـرآن چگونـه »پاسخ دهد که: 

                                                    «است؟

 است از امله:                                                      در زمینه لطائف قرآنی کتبی تالیف شده 

خــواطر و »ه  ق( در کتــاخ خــود بــا عنــوان  1431الهــودات )

                                         «لطائف

لطـائف »ه ق( در کتاخ تفسـیرخود بـا عنـوان  1421قشیری ) 

                                        «االشارات

ه ق( در کتاخ تفسیرخود بـا عنـوان  1413رشید الدین میبدی )

              «کشف االسرار و عده االبرار»

لطائف قرآنیه مـن »ه ق( در کتاخ خود با عنوان  1412خالدی )

  «کنوز القرآن

هـا بنـا بـه آثار فوق گویای این مطل  هستند که هریـ  از آن

ه انبه خاصی از لطائف قـرآن اهتمام ویژه پدیدآورندگان شان ب

 اختصاص یافته است 

 یـ کـدام بطـور اـامع و دق یچآثار هـ یناما با واود نگارش ا

خصـوص  یـننکرده اند و تـا کنـون در ا یلطائف قرآن را بررس

صورت نگرفته است  بـا تواـه بـه عـدم انجـام کـار  یپژوهش

 در یفلطا ینا یو پراکندگ یقرآن یفمشخّص درباره لطا

  تفسیری، ضروری است لطـایف قـرآن بـه تفکیـ  البالی کت

تفاسیر بررسی گردد  طب  بررسی ها احتماالً بیشـترین تـالش و 

اهمّیت در این موضـوع از اانـ  فخـررازی در کتـاخ تفسـیر 

مفاتیا الغی  می باشد  اما در خصوص روش تبیین فخررازی در 

 لطایف قرآن هیچ گونه پژوهشی تا کنون صورت نگرفته است  

میت لطائف قرآنی در نگاه فخررازی بـه حـدّی اسـت کـه در اه

و من تامّلَ فی هذِهِ اللّطائفِ علمَ انّـه »تفسیر خویش می نویسد: 

ال یُهقَلُ کالمٌ اکثرُ فائدهً و ال احسنَ ترتیبـاً و ال اکثـرُ تـاثیراً فـی 

(  135/  7ق: 1420فخــررازی، )«القلــوخِ مــن هــذِهِ الکلمــاتِ

فهمد که با فایـده تـرین و ها تامل کند می)هرکس در این لطیفه 

موثرترین کلمات، همین لطیفه ها است(  البته روشن نیسـت کـه 

 مراد ایشان از لطایف چیست 

 روش تفسيری فخررازی  -1

تفسیر کبیر از نظر روش در شمار تفاسـیر عقلـی و کالمـی و در 

رده بندی تفاسیر، از روشن ترین الوه های تفسیر به رأی است 

 (   70: 1389فاعی، )ش

تا در آن، موضـع  ای ننوشته استفخررازی برای تفسیرش مقدمه

خویش را نسبت به تفسیر بیان کند و هـدفش را از تـالیف ایـن 

 (  273 /2: 1396تفسیر عظیم مشخص سازد )مهرفت، 

 مذهب فخررازی از منظر عالمان-2

باخ ابن حجر عسقالنی از ابن خلیل سکونی با ذکر سند از ابن ط

فخررازی شیهی بوده و محبت اهل بیت را مانند »کند که: نقل می

داشـته و حتـی در به ـی از شیهیان بر محبت دیگران مقـدم می



 164/در لطائف القرآن یروش فخرراز یبررس: انهمکار و کاشانیغرهادوی اص 
 

 

 

هایش گفته است که: علی )ع( بر خالف دیگران، شخصـی نوشته

او »گویـد: (  طـوفی می429 /4: 1329)عسقالنی،  «شجاع بود

آورد و و تحقیـ  مـیشبهات مخالفان مذه  را در نهایت قـوت 

کنـد  سپس با نیرنگ، به پیروی از مذه  اهل سـنت تظـاهر می

سـازند و بـه وی به ی از مردم به همین سـب  وی را مـتهم می

دهد دهند که او با این روش اعتقادات خود را یاری مینسبت می

 ( 26:  1977)طوفی،  «کندولی به آن تصریا نمی

 . ساختار تفسير مفاتيح الغيب 3

شیوه ی تنظیم و نگارش به این صورت است که در همان فصـل 

 -اعوذ باهلل من الشیطان الرایم -اول از مقدمه، به تفسیر استهاذه

پرداخته است  وی سپس بدون هـیچ مقدمـه  -بسم اهلل -و سپس

رازی گـاهی نیـز در ضـمن شود  فخـرای وارد تفسیر سوره می

ا بخشی از آن را بیـان مقدمه ای کوتاه، چشم انداز کلی سوره و ی

کند و این مقدمه را با ذکر نام سوره، محل نزول، تهداد آیـات می

کند  سـپس ناسـخ و منسـوخ یـا و اقوال مربوط به آن آغاز می

 یتدر صورت واود رواشرح مصطلحات حدیثی مانند متواتر و 

آن هـا را  یـات،آ یـا یـهدربـاره آ ینتابه یااز صحابه  یثیحد یا

آحاد و ارح و تهدیل چون  یبه ذکر مسائل یاو  دنماییم یبررس

گاه آیه یا آیات مـورد نظـر را بـه کوچـ  تـرین پردازد  آنمی

چـون: مسـاله،  ینیو تحـت عنـاو کندیم یهتجزاازای مفهومی 

 یل،نکته، مقدمه، حجت، دل یفه،لط یده،سوال، واه، اقوال، امور، فا

 ی،ادبـ ی،لغـو ی،فلسف ی،و مناق ، و از ابهاد مختلف کالم یزهوا

 یانو در پا پردازدیها مآن یرو تفس یبه بررس ینهاو مانند ا یفقه

    (70: 1389 ی،شفاعنماید )یان مینظر خود را ب

 لطائف تفسير مفاتيح الغيب  -4

توان به دو دسته مطل  لطائف آیات در تفسیر مفاتیا الغی  را می

 و مقید تقسیم کرد:

 آیات برای که را لطائفی موارد تربیش در فخررازی الف( مطلق:

 ذکـر «لطـائف» یا «لطیفه» عنوان تحت مطل  طور به کرده، ذکر

  است کرده

 یُطَهِّـرَکُمْ وَ الْبَیْـتِ أَهْلَ الرِّاْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِ َ: تهالى قوله»نمونه: 

 فقوله المحل یطهر ال و عینا یزول قد الراس أن هی و لطيفة فيه

 یطهـرکم و الـذنوخ عنکم یزیل أی الرِّاْسَ عَنْکُمُ  َلِیُذْهِ: تهالى

  (168/  25: 1421فخررازی، ) «الکرامة خلع یلبسکم أى

 إشارة الجنات امع و الهذاخ توحید: إحداها: لطائف فيه»نمونه: 

          (116همان: ) «   :الثانیة الغ   من أکثر واسهة الرحمة أن إلى

اسـت تحـت  یـودیق ی، دارالطائف فخـر یدر موارد ب( مقيد:

و       کـه در  «یلفظـ یفـهلط» «یـهمهنو یفهلط»همچون:  یعنوان

هم مـراد از  یمشخص است  در موارد یودق ینمراد از ا یموارد

توان این قیود را نیـز بـه یست و از این اهت میها مشخص نآن

 دو بخش قیود مشخص و قیود نامشخص دسته بندی کرد 

 تفسير مفاتيح الغيب . انواع قيود لطائف4-1

توان بـه دو دسـته مشـخص و انواع قیود لطائف فخررازی را می

نامشخص تقسیم کرد  در بین قیودِ لطائف، مـواردی واـود دارد 

 «یهنحو یفهلط»مانند  کند؛یذکر شده را مشخص م یدکه مراد از ق

لطیفـه »و در  ینحـو یانکتـه یهنحو یفهدر لط  «یلفظ یفهلط» یا

ای مرتبط با لفـ  )واژه( ذکـر شـده اسـت  امـا  در نکته «لفظیه

مواردی، مراد از این قیود مهلوم نیست و روند و مهیار مشخصی 

رسد فخر در آن بـه طـور کـامال در آن واود ندارد و به نظر می

های ذوقی پیش رفته و بـه طـور ثابـت آن قیـد در همـه لطیفـه

و  «یفه غریبهلط» «لطیفه مهنویه»همانندش ذکر نشده است  مانند 

 کنیم:   که هردو دسته از قیود را ذکر می

 الف( قيود مشخص

کـه کـار رفتـه در تفسیر مفاتیا الغی  به اً لطائف با قیودی بـه 

مفهوم آن برای مخاط  ملموس و مشخص است  لذا خواننده به 

 ها عبارت اند از:برد  از امله آنمیمراد فخررازی پی

 . معنی لطيف: 1

 بَیْـنَهُمْ رُحَماءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَهَهُ الَّذِینَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ»-

واناً وَ اللَّـهِ مِنَ فَ ْالً یَبْتَغُونَ سُجَّداً رُکَّهاً تَراهُمْ یماهُمْ رِضـْ  فِـی سـِ

لًا یَبْتَغُـونَ» ( عبارت29فتا/ )«    السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُاُوهِهِمْ  فَ ـْ
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 و رکـوع از مـومنین سـجود و رکـوع کـردن ادا برای «للَّهِا مِنَ

 کـهآن، این و دارد اشـاره لطیفـی مهنـای به که است کفار سجود

         فرمـوده: مـومنسـجده کننـدگان  و کنندگان رکوع برای خداوند

 هاآن برای اینجا در ( 30)فاطر/  «فَ ْلِه مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُاُورَهُمْ»

 زیـرا ااـر، نفرمـوده و کننـدمی طل  را ف ل هفرمود( مومنین)

 تقصـیر به کنممی طل  را تو ف ل من گویدمی کههنگامی مومن

لًا یَبْتَغُـونَ» فرمـوده پس کند،می اعتراف اشکوتاهی و  مِـنَ فَ ـْ

 ( 89/  28: 1421فخررازی، ) «اارا»: نفرموده و «اللَّهِ

 . عبارت لطيف: 2

هِدُوا نِسائِکُمْ مِنْ فاحِشَةَالْ یَأْتِینَ الالَّتِی وَ»  أَرْبَهَـةً عَلَـیْهِنَّ فَاسْتَشـْ

 أَوْ الْمَوْتُ یَتَوَفَّاهُنَّ حَتَّى الْبُیُوتِ فِی فَأَمْسِکُوهُنَّ شَهِدُوا فَإِنْ مِنْکُمْ

عمل زشـت در ایـن در مورد ( 15)نساء/ «سَبِیالً لَهُنَّ اللَّهُ یَجْهَلَ

خداونـد بنـده را از کارهـای  آیه اشاره به عبارت لطیفی اسـت 

کند   ینم یاریکارها  ینو او را در انجام ازشت باز داشته است 

خـودش  یهـتطب یو به مقت ا یاربلکه انسان آن عمل را به اخت

  (528/  9: 1421 ی،دهد )فخرراز یانجام م

 . مقابلة لطيف:3

)آل  «فِــرِینوَ لِــیُمَحِّصَ اللَّــهُ الَّــذِینَ ءَامَنُــواْ وَ یَمْحَــ َ الْکَ»

( زااج می گوید: مهنای آیـه ایـن اسـت کـه خـدا 141عمران/

دهد  پس اگـر روزها را متداول میان مسلمانان و کافران قرار می

غلبه کافران بر مؤمنان باشد، مراد از آن تمحیص و تطهیر گناهان 

و اگرمؤمنان بر کافران باشد مراد از آن سِتردن آثار  استمؤمنان 

باشد، پس تطهیـر مؤمنـان را بـه از بـین ها مینکافران و محو آ

همـان: )ی لطیفی است رفتن کافران مقابله داد و این مهنی، مقابله

9 / 375)  

 :  خطاخ لطیف4

مَـا  دٌ عَلـىَهیایَاتِ اللَّهِ وَ اللَّـهُ شـَ قُلْ یَأَهْلَ الْکِتَاخِ لِمَ تَکْفُرُونَ بِ»

 لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ مَـنْ ءَامَـنَ قُلْ یَأَهْلَ الْکِتَاخِ" "تَهْمَلُونَ

)آل  «تَبْغُونهَا عِوَاًا وَ أَنتُمْ شُهَدَاءُ وَ مَا اللَّـهُ بِغَافِـلع عَمَّـا تَهْمَلُـونَ

تهدیـد  «و ما اهلل بغافل عمـا تهملـون»( مراد از 99 -98عمران/

را  یـهآ یـنو ا  «یدو اهللُ شه»را به قول  یشینپ یهاست  خداوند آ

ختم کرد  چون آنها کفر به نبوت  «و مااهلل بغافل عما تهملون»به 

شـبهه در  یکردنـد و حـال آنکـه القـا یمحمد )ص( را اظهار م

راه بـه واـوه  یـنبلکه در ا کردندیقلوخ مسلمانان را اظهار نم

 یناچـار در آنچـه ظـاهر مـ سشدند  پـ یمتوسل م یگر یلهح

سـاختند  یآنچـه پنهـان مـو در  «یدو اهللُ شـه»ساختند فرمود: 

 یاقل »قول  یهدر دو آ یزو ن «و مااهلل بغافل عما تهملون»فرمود: 

بـه تلطُّـف  یفخطاخ لط ینرا تکرار کرد و تکرار ا «اهل الکتاخ

تـر  ی و گمراه کردن نزد یشان در گمراهزدن آنان از راهدر باز

 ( 308/ 8بوده است )همان: 

 . استدالل لطيف: 5

    «یـرخَبهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ  وَ هُوَ اللَّطِیـفُ اللَّا تُدْرِکُ»-

گفته انـد  هیآ نیاز اصحاخ ما با تواه به ا یعده ا( 103)انهام/ 

 ،امـا در مقابـل  ننـدیتوانند ببیخدا را م امتیدر ق نیکه که مومن

 یبـرا یلـیدلمدح است و  «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ» مخالفان گفته اند:

خداونـد  دنیاستدالل، د نیو با ا ستیبودن خداوند ن تیقابل رو

: اگـر مییبگـو دیـبا میقبول کن ااستدالل ر نیا اگرکردند   یرا نف

 که خداوند بـا گفـتن:ارد د یا دهینبود چه فا دنیخداوند قابل د

کـه مهـدوم باشـد  یزیرا مدح کند؟ چ خود «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ»

مثل علم، قـدرت، اراده  یمی  مفاهستیهم ن تشیکان رواصال ام

اگـر قبـول  کننـد  یهم آنها را مدح نم یو کس ستندین دنیقابل د

داره کـه  دهیفا یمدح هست، مدح وقت «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ» :میکن

ال تُدْرِکُـهُ »مطلـ   نیـباشد  پس با تواـه بـه ا دنیخدا قابل د

 کـهی زیـچ زیرا  دخداوند واود دار ندیامکان د یهنی «الْأَبْصارُ

 شیبـرا میمدح و تهظـ دنشیند گرینباشد د دنیدر ذاتش قابل د

باشـد امـا چشـم هـا  دنیـقابل د یزیاگر چ  شودیمحسوخ نم

 نجـایرا نداشته باشـند و نتواننـد درک کننـد در ا دنشیقدرت د

 یداللت مـ هیآ لیدل نیبه هم است  میمدح و تهظ یآن ش دنیند

در  تواننـدیم نیهسـت و مـومن دنیخداوند قابل د کهنیکند بر ا
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همان: ) است هیاز آ فیلط یلاستدال نیو ا نندیخداوند را بب امتیق

13 / 97)  

 :. وجه لطيف6

 «یا صاحِبَیِ السِّجْنِ أَ أَرْباخٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ»-

شود بدین مهنـا کـه تنباط می( از آیه واه لطیفی اس39)یوسف/ 

تنها خدای واحد، شایسته پرستش است زیرا با فرض واـود دو 

توان برای هـر دو صـفات کمـالی را تصـور کـرد  امـا خدا نمی

یقـین حاصـل تنهـا او بـه هنگامی که ی  مهبود پرستش شود، 

 ( 458 /18مستح  پرستش است )همان: 

مِهِمْ ما تَرَکَ عَلَیْها مِنْ دَابَّـةع وَ لکِـنْ وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْ»-

أَاَلع مُسَمًّى فَإِذا ااءَ أَاَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ سـاعَةً وَ  یُؤَخِّرُهُمْ إِلى

کند بر اقدام مردم ( ظاهر آیه داللت می61)نحل /  «ال یَسْتَقْدِمُونَ

بر ظلمی که مستح  هالکت همه انبندگان اسـت و ایـن اـایز 

نیست زیرا گناه از انبندگان صادر نشده است تا مستح  هالکت 

باشند، لذا واه لطیف نیکو و حسـن آن اسـت کـه بگـوییم اگـر 

خداوند انسان را به سب  ظلم و کفرش مجازات کند نسـلی از او 

در زمین باقی نخواهد ماند به این ترتیـ  انبنـدگان کـه بـرای 

ها هم قطع ند لذا نسل آنمانمنافع انسان خل  شدند نیز باقی نمی

 ( 228/  20شود )همان: می

 . ترتيب لطيف: 7

بَیِّنَةع مِنْ رَبِّـی وَ رَزَقَنِـی مِنْـهُ  قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى»-

ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیـدُ إِالَّ  رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلى

صْالحَ مَا اسْتَطَهْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إِالَّ بِاللَّهِ عَلَیْـهِ تَوَکَّلْـتُ وَ إِلَیْـهِ الْإِ

وَ یا قَوْمِ ال یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصـاخَ » «أُنِی ُ 

  «هِیـدعقَوْمَ نُوحع أَوْ قَوْمَ هُودع أَوْ قَوْمَ صالِاع وَ ما قَوْمُ لُـوطع مِـنْکُمْ بِبَ

 88)هـود/  «وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ»

و الهی بودن دعـوتش  نبوت( شهی )ع( در اثبات حقانیت 90 -

که ظهور شـواهد و کثـرت نهـم کند  اینترتی  لطیفی را بیان می

 شود الهی مانع از خیانت در وحی می

قبت او بر این دعـوت ، فراخوانـدن بـه آنچـه بـه دلیل دیگر مرا

شود ایشان را به صالحشان است، یهنی دشمنی با آنان سب  نمی

چیزی دعوت کند که موا  عذابشان شود، سپس  بلکه با اشاره 

کنـد زیـرا مجدد به توحید و منع از پستی، به توبـه سـفارش می

 ( 390/  18خداوند رحیم ودود است )همان: 

اَنَّاتِ عَدْنع مُفَتَّحَةً لَهُـمُ » «رٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآخهذا ذِکْ»-

راخع» «الْأَبْواخ        «مُتَّکِئینَ فیها یَدْعُونَ فیها بِفاکِهَـةع کَثیـرَةع وَ شـَ

کـه هـرکس  کندیم یانب یاتآ این در ( خداوند 57 - 49 )ص/

و چنـان و  نیاسـت چنـ یاو ثـواب یبـرا کندخداوند را اطاعت 

و چنـان و همـه  یناست چن یاو عقاب یهرکس مخالفت کند برا

و  یکـونظـم ن ینو ا کندیرا واا  م یاله یفصبر بر تکال هاینا

 (  401/  26)همان:  است یفیلط ی ِترت

فَلَنُذیقَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا عَذاباً شَدیداً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذی کـانُوا »-

ذلِ َ اَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فیها دارُ الْخُلْـدِ اَـزاءً » « لُونیَهْمَ

وَ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَـا الَّـذَیْنِ » «بِما کانُوا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ 

 أَضَالَّنا مِنَ الْجِنِّ وَ الْـإِنْسِ نَجْهَلْهُمـا تَحْـتَ أَقْـدامِنا لِیَکُونـا مِـنَ

تَقامُوا تَتَنَـزَّلُ عَلَـیْهِمُ » «الْأَسْفَلینَ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُـمَّ اسـْ

رُوا بِالْجَنَّـةِ الَّتِـی کُنْـتُمْ  الْمَالئِکَةُ أَالَّ تَخـافُوا وَ ال تَحْزَنُـوا وَ أَبْشـِ

لْـآخِرَةِ وَ لَکُـمْ نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِـی ا» «تُوعَدُونَ

نُـزُالً مِـنْ غَفُـورع » «فِیها ما تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیها ما تَدَّعُونَ

ها را بـه ( خداوند در این آیـات وعیـد33 -27 فصلت/)«رَحِیمع

ترتی  و هم ردیف با وعده ها وصف کرده است و مدارِ کل قرآن 

 ( 560/  27همان:)بر این ترتی ِ لطیف است 

 یـ ترت» یفـهلط یـنا یبـرا ینکـهعلت ا شودبرداشت می ینطورا

وعـده و  یـاندر ب یاتآ ینا یژهو نظم و ی ترت ،ذکر شده «یفلط

را مدار کل  یاتآ یفلط ی نظم و ترت یناست و فخر ا یاله یدوع

  قرآن دانسته است

 : .. نظم لطيف8

 بـالح نَزَّلَ عَلَیْـ َ الْکِتَـاخَ » «اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّوم»-

( 3-2)آل عمران/  «یَدَیْهِ وَ أَنزَلَ التَّوْرَئةَ وَ الْانجِیل بینمُصَدِّقًا لِّمَا 
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مطلع این سوره نظم لطیف و عجیبی دارد  ترسـایان پیوسـته بـا 

ح رت محمد)ص( بر سر مهرفت پروردگار یا پیـامبری ایشـان 

پروردگار مـی گفتنـد بـرای او ها در شناخت در نزاع بودند  آن

که ح رت هیچگاه چنین کاری نمی فرزندی اثبات کنید حال آن

را محـال اسـت  «حـی قیـوم»کرد  زیرا به دالئل عقلی قطهـی 

ها در پیامبری ح رت هم باطل بود، زیرا فرزندی باشد  نزاع آن

به همان روشی که خداوند تورات و انجیل را بر موسی و عیسـی 

ان را نیز عیناً در باره محمد )ص( هـم نـازل کـرد  نازل کرده هم

این واه نظم )کیفیت پیوند و ارتباط آیه با آیات قبـل و بهـد از 

  (129/  7 همان:)آن( است و آن به راستی نیکوست 

 :نكتة لطيفة. 9

لَتْ مِـنْ لَـدُنْ حَکِـیمع خَبِیـرع»-  «الر کِتاخٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصـِّ

را صـفت بـرای  «من لدن حکـیم خبیـر»عبارت اگر ( 1)هود/ 

فصـلت مـن لـدن حکـیم  )یهنی أحکمت و «أحکمت و فصلت»

آخر آیه نکته ای لطیف  بین اول و بنابراین در تقدیرخبیر( بدانیم 

أحکمت آیاته من لدن حکیم و  :که گفته شودواود دارد مانند آن

کتابی  که:به این مهنی  ،عالم بکیفیات األمور فصلت من لدن خبیر

آیاتش از سوی حکیمی آگاه استواری و استحکام یافته است که 

و تفصیل داده شده از سوی حکیم آگاه )استحکام و تفصیلش هر 

 ( 314/  17دو از اان  خداست( )

 . تعریضات لطيف: 10

وءع فَـإِنِّی غَفُـورٌ رَحِـیمٌ»-    «إِالَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَهْـدَ سـُ

کسی است کـه سـتم »( به مهنی 11)نمل/ «إِالَّ مَنْ ظَلَمَ»عبارت 

و بر آنچه از انبیا از ترک گناه بزرگ و یـا کوچـ  )اهـل  «کند

سنت اعتقاد به گناه کردن انبیا دارند( صادر شده است، حمل می 

شود و یا ممکن است مقصود از آن کنایه به کار موسـی باشـد و 

 ( 545/  24)همان: این از کنایات و تهری ات لطیف است 

 . استعار لطيف: 11

ای لطیـف اسـتهاره «تَنَفَّس»( 18)تکویر/ «وَ الصُّبْاِ إِذا تَنَفَّس»-

 ( 69/  31 است )همان:

 . لطائف أبحاث:12

 لَکُـمْ خَیْرٌ تَصَدَّقُوا أَنْ وَ مَیْسَرَةع إِلى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةع ذُو کانَ إِنْ وَ»- 

حَدَثَ »هیچ مهنی از  «کان»( برای 280)بقره/ «ونَتَهْلَمُ کُنْتُمْ إِنْ

 «وُاِدَ و حَدَثَ»نیست از اینکه چون می گویی  «، وَقَعَ و وُاِدَ

 بر دو قسم است: که

کـه مـی گـویی: مهنی آن وُاِدَ و حَدَثَ الشَّیُ باشد مانند این -1

 وُِادَ الَجوهَُر و َحدَثَ الهَرَضُ                 

ء پس هرگـاه بگـویی: ء بالشیدَثَ موصوفیةُ الشیوُاِدَ و حَ -2

کانَ زیدُ عالما، مهنای آن این است که حَدَثَ فی الزمانِ الماضـی 

تامه و قسـم دوم   «کان»، و قسم اول  که به موصوفیةُ زیدِ بالهلم

در هر دو موضع  «کان»به ناقصه موسوم است  در حقیقت مفهوم 

در قسـم اول، مـراد  کـهین: از اعبارت از حدوث و وقوع اسـت

 یاست، به ناچار اسـم واحـد کـاف یشدر نفس خو یحدوثِ ش

از دو امـر  یکی یتِکه در قسم دوم حدوثِ موصوفاست  حال آن

  ( 84/  7همان: ) است یفاز ابحاث لط یناست و ا یگریبه د

 :لطائف کلمات .13

وهُنَّتَ لَـمْ ما النِّساءَ طَلَّقْتُمُ إِنْ عَلَیْکُمْ اُناحَ ال»- وا أَوْ مَسـُّ  تَفْرِضـُ

 مَتاعاً قَدَرُهُ الْمُقْتِرِ عَلَى وَ قَدَرُهُ الْمُوسِعِ عَلَى مَتِّهُوهُنَّ وَ فَری َةً لَهُنَّ

نین عَلَى حَقًّا بِالْمَهْرُوفِ اقسـام مطلقـات ( 236)بقـره/  «الْمُحْسـِ

اگـر          کند  یم انیسه حکم را ب هیآ نیچهار مورد است و ا

مگـر در زمـان لمـس  ستین یبوده باشد که: مَهر نیا هیآ ریتقد

گفـت  توانیدر زمان مقرر کردن مهر، م ایکردن(  یکی)نزد کردن

( نبوده، و ی)مهریاو مفروض ینکرده و برا یکیکس که نزدکه آن

 یکـینزد کنیولـ شـده( نیـیمفروضُ لهاست )مهر بر او ته کهنآ

 نیـا بر آنها مهر باشد از   یهر  یکه برا دیآ ینکرده، واا  م

اقسام چهارگانه بالتمام  نیحکم ا انیمشتمل بر ب اتیآ نیا ر،یتقد

]لطـائف  نیرا بـر ا یاز لطائف کلمات است و خـدا نیاست و ا

 ( 475/  6 همان:) سپاس گزاردن واا  است

 . لطيفه نحویه: 14
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یْخاً إِنَّ هـذا أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هـذا بَهْلِـی  قالَتْ یا وَیْلَتى»- شـَ

حـال و  «هذا بهلی شـیخا»( شیخاً در 27)هود/  «ءٌ عَجِی ٌلَشَیْ

منصوخ است و این از لطائف نحو است  کلمه هذا بـرای اشـاره 

اانشین حالتی است که برای شـیخ  «و هذا بهلی شیخا»است و 

گفته شده است و مقصود از این تهریف حالتی مخصـوص یهنـی 

 ( 375 /1است )همان:  سالخوردگی و پیر بودن

( در حرف 65 )واقهه/ «لَوْ نَشاءُ لَجَهَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُون»-

ای نحوی اسـت و آنکـه لطیفه « لَوْ نَشاءُ لَجَهَلْناهُ»الم در عبارت 

بر سر فهل ماضی بیاید و بهد است که  ینا « یهلو شرط»اصل در 

ئْنا لَآتَیْنـا"در  باشد  همـانطور کـه «الم ازا »از آن   «وَ لَـوْ شـِ

 (21 )ابراهیم/ «و لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَیْناکُمْ»( آمده و در 13 )سجده/

 «اـزا الم»توان یمبیاید م ارع فهل  بر سر «طیهلو شر» و اگر

و  « لَوْ نَشاءُ اَهَلْناهُ»آمده  70لذا در واقهه/آورد  یارا حذف کرد 

 ( 421/  29)همان:  « شاءُ لَجَهَلْناهلَوْ نَ»آمده   65در واقهه/

 ذکر شده است  ینحو یانکته یهنحو یفهدر لطمالحظه: 

 . لطيفه لفظی: 15

 در (24)الـرحمن/« کَالْـأَعْالم الْبَحْرِ فِی الْمُنْشَآتُ الْجَوارِ لَهُ وَ»-

 نـوح بـه خداوند کههنگامی است: لفظی ای لطیفه «الجوار» کلمه

نَعِ وَ»: فرمایـدمی دهـدمی کشتی اختس دستور السالم علیه  اصـْ

 نشـده سـاخته هنوز چون امر اول در( 37 هود:) «بِأَعْیُنِنا الْفُلْ َ

 ااریـه و سـفینه را آن شـدن ساخته از بهد و فل ، را آن است

 سـاخته بهـد از و اسـت فل  ساخته شدن، از قبل پس نامد می

  (353 / 29همان:)گیرد  می نام ااریه و سفینه شدن

 یو نکتـه ا داشـتهلفـ  تواـه به  کهیهنگام یفخررازمالحظه: 

 یفـهلط» یـدق یفـه،لط یبوده اسـت بـرا الفا  عباراتدر  یفظر

    را ذکر کرده است «یلفظ

 . لطيفه لغویه: 16 

(   43-42 )واقهـه/ «وَ ظِلٍّ مِـنْ یَحْمُـوم» «سَمُومع وَ حَمیم فی»-

که سموم بر وزن فهول ناست و آ یلغو ییفهلط «یمحم»در کلمه 

یند  و پشت سرهم را گو یدرپ یپ یمبالغه است و بادها یغهو ص

لـذا بـر   واود نـدارد ی ایالتو یندر باره آخ داغ چون چنی ول

شـود  سؤالاگر   گفته شده است یماست و حم یامدهوزن حموم ن

 یاسـم -1: ؟ چند اواخ دارد یستچ (43یحموم در )آیه پس 

 یبـه مهنـا -3دود است  یبه مهنا -2  ستاهنم ا یاز اسم ها

 و ذغـال اسـت یبه مهنکه ن از حمم است آظلمت است و اصل 

اضافه  ینگفته شده است هم « یحموم»، «حموم»یِ به اا کهینا

 یکند چـون وقتـ یم یاهیداللت بر شدت س «واو»و  «یا»شدن 

 یاهیس یشود و مهنا یم یادهم ز یشود مهن یادحرف در کلمه ز

و  «واو» حـرفشـود و چـون دو  یمـ یلتبد یدترشد هییابه س

شـود هـم  یافه مـضبه حمم اضافه شده است دو مهنا هم ا «یا»

در هر حال طب  هر سـه ، شود و هم حرارت یم یدترشد یاهیس

هستند بـه  یشگیها در عذاخ همشود که آن یم ینا یجهنت یمهن

ر خـود سوزند و اگیم یرندکه اگر در مهرض هوا قرار بگ یاگونه

حمـوم قـرار  یهدر سـا ینـدنما نپنها یا یهو در سا ییرا در اا

باشد کـه سـموم  ینا یمسموم و حم ی علت ترت یدشا یرند گیم

 حمومبرود دچار  یهسا یرشود و اگر بخواهد زیموا  عطش م

 ( 409 / 29)همان:  شودیم

ایـن  ای که حاصل می شـودنکته یفهلط ینبا تواه به امالحظه: 

به آن  کند،میذکر  یفهلط یادر مورد واژه کهیفخر هنگام هاست ک

 دهد میرا  «یلغو یفهلط» یدق

این قیود  علت استفاده ازیف، لطا شانزده قید ینا به طور کلی در

 واضا است  ایف،لطبرای 

 ب( قيود نامشخص 

 اسـت رفته کار به قیودی با لطایف به ی الغی  مفاتیا تفسیر در

نیست و مهیـار و  مشخص و ملموس مخاط  برای آن مفهوم که

ای بـه مالک ثابتی ندارنـد  فخـررازی هـم در تفسـیرش اشـاره

 از: اند عبارت هاآن امله مرادش از این قیود نکرده است  از

 :. لطيفة عجيبة1

 «وْمَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ دِینَهُمْ لَهْوًا وَ لَهِبًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیَوةُ الـدُّنْیَا فَـالْیَ»-

 "حَـدُونجْایَاتِنَـا یَبِنَنسَئهُمْ کَمَا نَسُواْ لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَاذَا وَ مَـا کَـانُواْ 
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که خداونـد ( در این آیه لطیفه ی عجیبـی اسـت؛این51)اعراف/ 

شان فراموش کاران آخرت را به کافران وصف کرده است که دین

هـا را فریفتـه  دنیا آنرا اوالً به لهو، ثانیاً به بازی گرفته اند، ثالثاً

ها این شد که از )روی علم(  آیات خدا را است سپس عاقبت آن

که دوستی دنیا مبـدا کـل انکار کردند و این داللت می کند بر این

 14سمت کفر و ضاللت می برد )همان: انسان را به آفات است و 

/ 253)  

 یـنا یبـرا یفخرراز یبه چه علت یستمشخص ن یقادقمالحظه: 

و واضـا نیسـت  را ذکـر کـرده اسـت «ی عج یفهلط» یدق یفهطل

ماننـد آن دسـته  بدون قیدو چرا  مرادش از لطیفه عجی  چیست

  ذکر نکرده است یدش )مطل (بدون ق یفاز لطا

 . دقيقة لطيفة: 2

 یُحِـ ُّ اللَّـهُ وَ الْـآخِرَةِ ثَـواخِ حُسْنَ وَ الدُّنْیا ثَواخَ اللَّهُ فَآتاهُمُ»-

( در این آیه لطیفه دقیقی ست و آن 148)آل عمران/  «ینالْمُحْسِن

گاه کـه اینکه این گروه به بدکار بودن خودشان اعتراف کردند  آن

رافَنا فِـی أَمْرِنـا»گفتند:  )آل عمـران/  «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسـْ

ها را نیکوکـار کار اعتراف کردند خداوند آن( و چون به این147

ها می گوید: چون تـو بـه بـدکاری و عجـزِ خداوند به آن نامید 

خودت اعتراف کردی، پس من تو را به نیکو کاری وصـف مـی 

کنم، تا بدانی که بنده را برای وصول به ح رت خدا از به اظهارِ 

  (383/  9همان: )ذلت و مسکنت و عجز راهی نیست   

 وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُـوا مِمَّـا وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَاْهِ رَبِّهِمْ»-

رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عاَلنِیَةً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولئِ َ لَهُمْ عُقْبَـى 

دقیقـه لطیـف  «ابْتِغاءَ وَاْهِ رَبِّهِـمْ»( در عبارت 22)رعد/  «الدَّارِ

ی بخـورد که وقتی مهشـوق از عاشـ  ضـربه اواود دارد و آن

گویی از آن ضربه خشنود است و با لـذت بـه مهشـوقش نگـاه 

کنـد و بـه آن کند  بنده ای که در برابر بالء و محنت صـبر میمی

راضی است مانند آن مهشقوق است و سب  رضـایتش آن اسـت 

گیرد و این دقیقه ای لطیف است که مهرفت نور ح  او را فرا می

 ( 35/  19)همان: 

«  راتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِـثْهُنَّ إِنْـسٌ قَـبْلَهُمْ وَ ال اَـانٌّفیهِنَّ قاصِ»- 

( در ایـن آیـه 57 -56)الـرحمن/  «کَأَنَّهُنَّ الْیاقُوتُ وَ الْمَرْاانُ»

راتُ الطَّـرْفِ »ای است و آنکه عبارت: لطیفه )الـرحمن/  « قاصـِ

 کَـأَنَّهُنَّ»ها اشـاره دارد و عبـارت هـا از زشـتی( به پاکی آن56

ها اشاره دارد پس اول به صفا و طراوت آن «الْیاقُوتُ وَ الْمَرْاانُ

با عقلیات شروع کرده و سپس با حسـیات تمـام کـرده اسـت و 

و  یـاقوتبه  یدیو سف یها در سرخمشابهت اسم آن برای بیان

و  یـاتاز عقل یچـون پـاککند و از این اهت )یه میمراان تشب

ی و عفت بر بیان زیبایی مقـدم ( بیان پاکاست یاتاز حس یباییز

ها به یاقوت و مراان مبالغـه شده است و این همانند خواندن آن

شود زیـد هماننـد نیست بلکه تشبیه است  مثل وقتی که گفته می

 (  376 / 29 ای دقی  است )همان:اسد است و این لطیفه

تٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ اَنَّا»-

( در اینکه فرمـوده اسـت: 11)بروج/  «الْأَنْهارُ ذلِ َ الْفَوْزُ الْکَبیرُ

و در این لطیفه ای دقی  اسـت  «تل »و نفرموده است:  «ذل »

هـا )بهشـت( اشـاره به خبر دادن حصول ایـن باغ «ذل » کهآن

ونـد به خود بهشت اشاره دارد  خبر دادن خدا «تل »کند اما می

از بهشت به رضایت الهی و رستگاری داللـت دارد نـه حصـول 

بهشت )در واقع آن رستگاری بزرگ خبر حصول بهشت اسـت و 

 / 31 مراد از خبر حصول بهشت رضـایت الهـی اسـت( )همـان:

113 ) 

که بدون ذکر  یفیلطا با« ی دق یفهلط»در  یستمشخص نمالحظه: 

اسـت در  یچه تفـاوت،آمده  «یفهلط»و به طور مطل  با لف   یدق

  هستند ی مورد، دق چهار ینهم همانند ا یفلطا یهبق کهیحال

 . لطائف اسرار 3

یا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَهَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْـتُمْ  وَ قالَ مُوسى»-

ا فِتْنَـةً لِلْقَـوْمِ فَقالُوا عَلَى اللَّـهِ تَوَکَّلْنـا رَبَّنـا ال تَجْهَلْنـ» «مُسْلِمِینَ

 - 84)یـونس/  «رَبَّنا ال تَجْهَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّـالِمِینَ» «الظَّالِمِینَ

( در این آیات خطاخ به مسـمانان بیـان شـده اسـت کـه از 86

شـروط ایمـان توکـل اسـت  زیـرا اسـالم بـه مهنـای تسـلیم و 
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خت فرمانبرداری است و ایمان به مهنای صیرورت قلـ  و شـنا

، واحد است و او مـدبر همـه امـور الواودواا نسبت به اینکه 

که ایمان و اسالم حاصل شود بنـده بـه خـدا توکـل است  زمانی

کنـد، و ایـن از کند یهنی همه امورش را بـه خـدا واگـذار میمی

 ( 290/  17لطائف اسرار الهی است )همان: 

فِی الْأَرْضِ اَمِیهاً فَإِنَّ اللَّـهَ  إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ وَ قالَ مُوسى»-

( در آیـه مهنـایی نهفتـه کـه از لطـائف  8)ابراهیم/  «لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ

حس  تمامی صفات و االسرار است و آن چنین است؛ خداوند به

کماالتش واا  الواود و نیز حمیـد لذاتـه )شایسـته سـتایش( 

ر کـافران است اگرچه از آن بی نیاز است و شکر شـاکرین و کفـ

کند  لذا موسی به بنی اسـرائیل خللی در حمید بودن او وارد نمی

گفت اگر شما و همه مردم زمـین کـافر شـوید بـه خـدا زیـانی 

 ( 68 /19رسد زیرا او بی نیاز وستوده است )همان: نمی

 «وَااً عَبْدِهِ الْکِتاخَ وَ لَمْ یَجْهَلْ لَهُ عِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلى»-

قَیِّماً لِیُنْذِرَ بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ وَ یُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّـذِینَ یَهْمَلُـونَ »

و  «عوااً »( دو واژه 2-1)کهف/  «الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَاْراً حَسَناً

که دو صفت قرآن هستند برای دو منظور متفـاوت آمـده  «قیماً»

کامل بودن ذات خودش است و دومـی بـرای  اند، اولی داللت بر

کامل کردن چیزهای دیگر، پس یکی برای کامل بـودن اسـت و 

 نیـزدومی برای مکمل بودن  مشابه این دو تهبیر در سوره بقـره 

مهـادل  «هُدًی لِّلمُتَّقِـینَ» مهادل عوااً و «لَارَی َ فِیهِ»آمده است 

 (  422/  21: باشد و این از أسرار لطیف است )همانقیماً می

 : . لطيفه شریفه4

یا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَهَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْـتُمْ  قالَ مُوسى و» -

فَقالُوا عَلَى اللَّـهِ تَوَکَّلْنـا رَبَّنـا ال تَجْهَلْنـا فِتْنَـةً لِلْقَـوْمِ « »مُسْلِمِینَ

   - 84)یـونس:  «ا فِتْنَةً لِلْقَـوْمِ الظَّـالِمِینَرَبَّنا ال تَجْهَلْن» «الظَّالِمِینَ

( ایمان و اسالم مالزم یکدیگرند و به دنبال آن توکل به خـدا 86

شود  بدین ترتی  بندگان تواه به امور دینی شان بیش ایجاد می

ای شـان اسـت و ایـن لطیفـهاز تواه به امور دنیا و مصالا ابدان

 ( 290/  17شریفه است )همان: 

 . لطيفه نفيسه: 5

وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ اَنَّـاتٌ مِـنْ أَعْنـاخع وَ زَرْعٌ وَ »-

 بِماءع واحِدع وَنُفَ ِّلُ بَهْ َها عَلـى نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانع یُسْقى

ر ( د4)رعـد/  «بَهْ ع فِی الْأُکُلِ إِنَّ فِی ذلِ َ لَآیاتع لِقَوْمع یَهْقِلُـونَ

لطیفـه نفیسـی اسـت   «إِنَّ فِی ذلِ َ لَآیاتع لِقَوْمع یَهْقِلُونَ»عبارت 

 یرستارگان و افالک در امور و اتفاقات تـاث یه،حوادث سلفکه این

 یگرفاعل مختار است )به عبارت د ،گذارند اما علت تامه و موثر

شـان بـه  یرگذاریتاث یزانو م یستندموثر ن ییعناصر به تنها ینا

بـه  یازو ن شودیمقام حجت تمام م ینند است(، لذا در اامر خداو

 «یهقلون مإن فی ذل  آلیات لقو»یست  علت بیان عبارتِ فکر ن

کـه گفتـه شـود  شـودیحجـت تمـام م یاست که در صورت ینا

بـه  یگذار یرتاث یبلکه برا یستندموثر ن ییبه تنها یهحوادث سلف

قـول را  یـندارد و کمـال عقـل ا یـازمحدث و فاعـل مختـار ن

از لطـائف  «إن فی ذل  آلیات لقوم یهقلون»عبارت  و پذیردیم

 (  8 /19همان: ) قرآن است یسنَف

 . لطيفه معنویه: 6

أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْاُلُهُمْ بِمـا  الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى»-

هنوی است  لطیفه ( در این آیه لطایف م65 )یس/ «کانُوا یَکْسِبُونَ

مهنوی ی : در روز قیامت شهادت مقربین و صدیقین برای همه 

شـود و شـهادتِ دشـمن بـرای دشمنانِ گناهکاران پذیرفتـه می

دشمن، قابل قبول نیست و اگر شاهد از کافران و فاسـقان باشـد 

شـان ها پاهایشهادت او قابل قبول نیست  پس خداوند برای آن

همچنین نفرموده از دسـت و پـایی کـه  را شاهد قرار داده است 

شـهادت گناه و فس  صادر شده، شهادت پذیرفته نیسـت  زیـرا 

 ،من گناه نکرده یاع ا یدشخص فاس  قبول است چون اگر بگو

شهادت او هم دروغ است و  ینا، دروغگو است کهینبا تواه به ا

باز  یددهد و اگر راست هم بگو یخودش شهادت م یهدر واقع عل

   دهد یودش شهادت مخ یهعل

شـود و در لطیفه مهنوی دو: در دنیا بر قلوخ کفـار مهـر زده می

شـود بـا ها مهر زده میکه به قلوخ آنآخرت بر دهانشان  زمانی



 1400 بهاروتابستان، دوم، شماره نهمال س           پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /171

 

 
 

ذلِ َ »آمده:   30گویند  همانطور که در توبه/دهانشان سخن می

بـا شـود که بـر دهانشـان مهـر زده میو زمانی «قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِم

 ( 302 / 26 )همان:گویند میشان سخن اع ای

قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاهِلِیَّـةِ فَـأَنْزَلَ  إِذْ اَهَلَ الَّذینَ کَفَرُوا فی»-

وَ  رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْـوى اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلى

( در 26)فتا/  «ءع عَلیماًا وَ أَهْلَها وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْکانُوا أَحَ َّ بِه

فاصـله و  یـتنها کـه خداونـداین آیه لطیفه مهنـوی اسـت  این

بین مومن و کافر را بیان کرده است به سـه چیـز اشـاره اختالف 

پـس  خودشان هسـتند ،«اهل»ین درکافر یفاعل برا -1دارد: 

و برای مومنـان بـه اهـت  «ذینَ کَفَرُواإِذْ اَهَلَ الَّ»فرموده است: 

است  «اهلل »ها قرار داده، فاعل که خداوند سکینت را برای آناین

بـرای کـافران حمیـت و بـرای  -2  «فَأَنْزَلَ اللَّـهُ»پس فرموده: 

)حمیـت و  دو مفهـولمومنین آرامش را قرار داده است  تفاوت 

اهلیـت و اضـافه حمیـت بـه ا -3آرامش( را بیان کرده است  

حمیـة »اضافه سکینت بـه خـودش از ایـن اهـت کـه فرمـود: 

 ینشان مـ یهاختالف در م اف ال ینا «سکینته»و  «اهلل  الجاهلیة

 ،ینهسـک امـلخـود اـاهالن هسـتند و ع یـتدهد که عامل حم

 ( 84/  28 )همان: خداست

     ( 33)ق/  «مَنْ خَشِیَ الـرَّحْمنَ بِالْغَیْـ ِ وَ اـاءَ بِقَلْـ ع مُنیـ »-

 در این آیه لطایف مهنوی است  

لطیفه مهنوی ی : از نظر اهل لغت خشیت و خوف هر دو به ی  

مهنا هستند  اما بین آن دو فرق است  خشیت به اهت عظمت و 

کنـار بزرگی ترساننده است  زیرا از ترکی  حـروف خ ش ی در 

و در خوف، ترس به علت ضهف  شودیرسانده م یبته یهم، مهن

خ و ف در کنار هم  بر ضهف فرد  ی ترک یرااست  ز دهیفرد ترس

  یستن ی به هم نزد یتخوف و خش یداللت دارد  مهنا یدهترس

اهت که  ینذکر کرده، از ا یتمواضع لف  خش تریشخداوند در ب

ترسیده   لـذا در  شخصترس از عظمت ترساننده است نه ترس 

اسـت و  این آیات، خشیت همراه بـا نـام خدا)ترسـاننده( آمـده

 برای ذکر خوف واود ندارد           مناسبت

که در  "خَشِیَ الرَّحْمن"دو: خداوند فرموده است:  یمهنو یفهلط  

 آمده "یخش"همراه  "الرحمن"عبارت صفتِ  ینا

 ( از ایـن اهـت3است تا به مدح انسان متقی اشـاره کنـد )ق/ 

بلکـه تـرس نترسـد  یکه شخص متق یستن ینمانع از ا رحمت،

إِنَّما یَخْشَى اللَّـهَ »قی به اهت عظمت خداوند است و فرموده: مت

برای حصر اسـت تـا  «انما»( زیرا 28)فاطر/  «مِنْ عِبادِهِ الْهُلَماءُ

 ( 146 / 28ترسد )همان: نمی «اهلل»اشاره کند فرد ااهل از ذکر 

کـه بـدون  یفیبا لطا «یمهنو یفهلط»در  یستمشخص نمالحظه: 

 است  یچه تفاوت ،آمده «یفهلط»مطل  با لف   و به طور یدذکر ق

 . لطيفه عزیزه: 7

 «عَـذاخَ رَبِّـ َ»( در عبارت 7)طور/  «إِنَّ عَذاخَ رَبِّ َ لَواقِعٌ»-

 ینکـها یبـه اـا آیه ینخداوند در اای عزیز است و آنکه لطیفه

 «اهلل» کلمـهزیـرا « عـذاخ ربـ » فرمـوده: یدبگو« عذاخ اهلل»

 یدهد که مومن و حت یم یبتیعظمت و هاست که خبر از  یاسم

اسـت کـه همـه عـالم از او  یدر حـال یـنا  ترسدیهم م یامبرپ

را  «رخ» کلمه «اهلل» یبه اا لذا  نفر ی چه رسد به ترسند می

 یاید )همان:رامش بآو  یتآن امن یلهبوس یدشن یکس یورد تاوقتآ

28  /201 ) 

لوم اسـت در نـامه یفـهلط یـندر ا یـزعز یدعلت ذکر قمالحظه: 

هـم  یلغـو یفهلط توانستیم یلغو یفهبا تواه به ذکر لط کهیحال

هم باشـد   ی دق یفهلط توانستیم ی دق یفهبا تواه به لط یاباشد 

 توانیمشخص نشده است اما م یفهلط یندر ا یزعز یدعلت ذکر ق

داده  «یزعز» یدق لطیفه ینخاطر اسم خداوند به اهاحتمال داد که ب

 شده است 

 یـنعلت استفاده از ا یف،لطا یدق هفت مورد یندر ا یبه طور کل

 نیست واضا  یف،لطا یبرا یودق

 . انواع نكات لطایف تفسير مفاتيح الغيب 3-2

قسـم دسـته  5تـوان بـه نکات لطایف تفسیر مفاتیا الغی  را می

 ادبی، کالمی و روایی  -بندی کرد: تفسیری، تفسیری
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و مفهوم آیه است  از امله: توضییا مهنا . تفسيری: 3-2-1

 197، (2/333) 22بقره:  (1/164) 6(، 1/240) 1حمد: 

(5/320 ) ،236 (6/475 ،)265 (7/48) ،268 (7/ 56) ،285 

، (135 /7) 6، (134 /7) 5، (129 /7) 2آل عمران:  (106 /7)

 9) 15نساء:  (383 /9) 148، (375 /9) 141، (288 / 8) 92

 /14) 54، (253 /14) 51اعراف:  (275 / 11) 176، (528 /

 /16) 21، (529 /15) 5توبه:  (150 /13) 129انهام:  (269

( 151-150 /16) 111(، 16/137) 103الى  101توبه:  (15

 109( ،17/290) 86 - 84آیات  ( یونس:16/170) 122،

 52(، 17/316) 4الی 2(، 17/314) 1(، هود:17/311)

 29-25یوسف: آیات  (،18/390) 90- 88(، 18/363)

(، 467 /18) 52الى  50(، 18/458) 40- 39(، 18/445)

(، نحل: آیات 19/35) 24 - 20(، 19/8) 4(، 19/8)3رعد: 

61 - 64 (20 /228 ،)125(20 /287  ،)126- 128 (20 

(، 21/468) 46(، 422 /21) 3 -1(، کهف: آیات 289-290/

 93الى  91ات (، نمل: آی22/93) 94الى  92طه: آیات 

 8(، 25/30) 7(، 25/28) 5 – 4(، عنکبوت: آیات 24/575)

(25/32 ، )10 - 11 (25/33 ،)14 (25/37 ،)21 –22 

(25/42 ،)24 (25/45 ،)27 (25/48 ،)31 - 32 (25/51 ،)

33- 35 (25/53 ،)41(25/57، )45 (25/62 ،)48 – 49 

 16 -15(،  25/84) 10(،روم: 25/65) 52- 51(، 25/64)

(، لقمان: 25/106) 45 -44(،  25/88) 18 -17(،  25/85)

 5 -4(، سجده: 25/127) 26(، 25/124) 20(، 25/116) 7-9

 33(، 167و 25/166) 31 -30(، احزاخ:  25/140)

 25/193) 3(، سباء: 25/173) 45(، 25/170) 41( 25/168)

، (26/228) 13(، فاطر: 25/205) 24 -23(، 25/198) 12(، 

 23(  26/264) 22(، 26/257) 11(، یس: 26/238) 31

(26/265 ،)65 (26/302  ،)77 (26/308  :/)49-57 

(، 28/47) 15(، محمد: 27/560) 32-27(، فصلت: 26/401)

(، فتا: 28/57) 28(، 28/57) 27(، 28/55) 23(، 28/52) 19

4 (28/69 ،)20 (28/79 ،)22 (28/81 ،)26 (28/84 ،)29 

 13(، 28/98) 6(، 28/96) 4(، حجرات:  90و  28/89)

 30(، ذاریات: 28/146) 33(، 28/128) 5(، ق: 28/113)

(28/178 ،)45 (28/185 ،)51 (28/190 ،)58 (28/196 ،)

(، 28/233) 1(، نجم: 28/212) 27-26(، 28/205) 16طور: 

5 (28/229 ) 

ماواتِ فِی الْحَمْدُ لَهُ وَ» عبارت در: نمونه  روم/) «رْضِالْـأَ وَ السـَّ

 تسبیا به را بندگان خداوند هنگامیکه آنکه و است ایلطیفه( 18

 نفـع بـه خداونـد تسـبیا که است کرده بیان گویا است کرده امر

 رسدنمی خداوند به نفهی هاآن تسبیا و حمد از و است خودشان

 عَلَیْ َ یَمُنُّونَ»: است فرموده 17/ حجرات سوره در که همانطور

المَکُمْ عَلَیَّ تَمُنُّوا ال قُلْ مُواأَسْلَ أَنْ  أَنْ عَلَـیْکُمْ یَمُـنُّ اللَّـهُ بَـلِ إِسـْ

 ( 88/ 25 همان:) «صادِقین کُنْتُمْ إِنْ لِلْإیمانِ هَداکُمْ

نکته ادبی شامل مباحث لغوی، نحوی و یا بالغی . ادبی: 3-2-2

 کار)استهاره، کنایه، تشبیه    ( است که فخر در لطـایف خـود بـه

 (9همـان: : )الـرایم الشـیطان من باهلل برده است  از امله: اعوذ

: عمران آل ،(7/84) 280 (،2/249)  1: بقره (،1/240) 1: حمد

 72: هـود      (16/137)103- 101: (، توبه8/308) 99- 98

 9-7: لقمــــــــــان ،(25/85) 16-15: روم( 375 /1) 73-

    ،(25/198) 12 :ســـباء ،(25/179) 53: احـــزاخ ،(25/116)

ـــــــــس       ،(26/265) 23 ،(26/264) 22 ،(26/263) 20: ی

ـــات ـــور ،(28/186) 45: ذاری ـــم ،(28/201) 7: ط  17: نج

ــر ،(28/246) ــرحمن ،( 29/315) 36: قم  ،( 29/353) 24: ال

 18: تکـویر (، 29/421) 65: واقهـه (، 29/369) 46: الرحمن

(31/69)  

)واقهه/  «لَجَهَلْناهُ شاءُنَ لَوْ» عبارت در الم حرف نمونه نحوی: در

 است این «شرطیه لو» در اصل آنکه و است نحوی ای( لطیفه65

 همانطور باشد «ازا الم» آن از بهد و بیاید ماضی فهل سر بر که

ئْنا لَـوْ وَ» که  اللَّـهُ هَـدانَا لَـوْ و» در ( و13)سـجده/  «لَآتَیْنـا شـِ

 م ـارع فهل سر بر «شرطیه لو» اگر و (21)ابراهیم/  «لَهَدَیْناکُمْ
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 70واقهه/ در لذا آورد یا کرد حذف را «ازا الم»توان  می بیاید

 «لَجَهَلْناه نَشاءُ لَوْ» آمده 65واقهه/  در و « اَهَلْناهُ نَشاءُ لَوْ» آمده

  (421/  29 همان:)

بْاِ وَ»در  «تَنَفَّس»نمونه بالغی:   (18)تکـویر/  «تَـنَفَّس إِذا الصـُّ

  (69/  31همان: ) است لطیف ایاستهاره

ای ی نکتـهلطایفی که هم دربردارنـدهادبی:  -. تفسيری 3-2-3

ی تفسیری ادبی ای ادبی است )ترکیبی از نکتهتفسیری و هم نکته

 14-10(، نمـل: 19/149)همـان: 50- 49(  از امله: حجـر: 

(، 26/264) 22(، یـس:25/122) 18-17(، لقمـان: 545/ 24)

(، 26/99) 6(، حجرات: 28/84) 26تا: (، ف28/58) 28محمد: 

(، 28/268) 31(، نجم: 28/186) 45(، ذاریات: 28/127) 6ق: 

 43-42(، واقهه: 29/396) 20(، واقهه: 29/375) 56الرحمن: 

 (  31/113) 11(، بروج: 29/409)

 لِیَّـةِالْجاهِ حَمِیَّـةَ الْحَمِیَّـةَ قُلُوبِهِمُ فی کَفَرُوا الَّذینَ اَهَلَ إِذْ»نمونه: 

 کَلِمَـةَ أَلْـزَمَهُمْ وَ الْمُـؤْمِنینَ عَلَى وَ رَسُولِهِ عَلى سَکینَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

یْ بِکُـلِّ اللَّـهُ کانَ وَ أَهْلَها وَ بِها أَحَ َّ کانُوا وَ التَّقْوى  «عَلیمـاً ءعشـَ

   است لفظی لطایف آیه این در( 26 فتا/)

 ح  در و «اَهَلَ»: فرموده افرک ح  در خداوند: ی  لفظی لطیفه

 کند اشاره تا «اَهَلَ» یا «خَلَ َ»: نفرموده و «اَنزَلَ»: فرموده مومن

 امـا مانـد نمی بـاقی کـه دارد قـرار عرض در و حال در حمیت

 یرحمـت اسـت کـه بـرا هایینـهدر گنج یحفاظ مانند سکینت

 حالـت یـ  اهـل یهنی) شودیعبادت آماده شده سپس نازل م

 حالت که سکینه خالف بر است عَرَضی و نیست ماندگار و ذاتی

: فرمـوده ابتـدا: دو لفظـی لطیفه( است الهی گنجینه در و ماندگار

 کـرده اضـافه آن بـه را «الْجاهِلِیَّـةِ حَمِیَّةَ» قول سپس «الْحَمِیَّةَ»

 هم ااهلیت وقتی و است بدی صفت نفسه فی حمیت زیرا است 

 فـی سکینت شود می افزوده آن باق و بدی به شود اضافه آن به

 افـزوده آن حسـن بر شود اهلل به اضافه وقتی و است خوخ نفسه

   شود می

فاء بر سر انزل آمده نه واو،  «فَأَنْزَلَ» عبارت در: سه لفظی لطیفه

علت که در مقابل امله قبـل از خـود قـرار دارد  ماننـد  ینبه ا

 و اکرمنـی»فته بـود و اگر گ «فاکرمته یاکرمن»گفته شود:  کهینا

 این کافران حمیت مقابل در خداوند) رساندنمی را مقابله «اکرمته

  (28/84همان: ( )کرد نازل مومنین قلوخ بر را آرامش

 شامل مباحثی پیرامون ذات و واود . کالمی: 2-4 -3

 ،     (1/164 همان:) 6: خداوند و مهاد است  از امله: حمد

 54: ، اعراف(19/68) 9 -8: راهیم، اب(280/ 8)  83: عمران آل

(14/269 ) 

 مهـانی (26)لقمـان/  «الحمید الغنی هو اهلل ان» عبارت نمونه: در

 او بـه همه و نیست محتاج کس هیچ به خداوند –1: است لطیفی

 از او –2 اسـت  نیـازبی گـزاری سـپاس و حمد از و اند محتاج

 ملح  او به نقصی هم کافرین کفر از و است نیازبی حامدین حمد

 هر و هاآسمان در آنچه هر –3است   حمید ذاتاً او زیرا شودنمی

 اویند مخلوق همه و است خداوند برای همه است زمین در آنچه

 او و ندارد واود خداوند از نیازی بی و ،غنی اویند محتاج پس

 اسـت محتـاج کـس هـر پـس مطل  است  حمید و مطل  غنی

 خداوند) است «حمید» یستن محتاج خدا چون و است «حامد»

  اسـت حمیـد و غنی پس است زمین و آسمان همه مال  چون

 اسـت مطلـ  غنـی چون و است مالکیت تهلیل الغنی هو درواقع

 ( 25/127)همان: ( است هم مطل  حمید آن دنبال به پس

 استناد و استفاده از روایت برای لطیفه آیات  . روایی: 3-2-5

 ذُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَهَتْهُمْ وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ»در  «نُواآمَ الَّذینَ» نمونه: عبارت

یْ مِـنْ عَمَلِهِمْ مِنْ أَلَتْناهُمْ ما وَ ذُرِّیَّتَهُمْ بِهِمْ أَلْحَقْنا بِإیمانع  کُـلُّ ءعشـَ

 شان ایمان واود بخاطر یهنی (21)طور/ «رَهینٌ کَسَ َ بِما امْرِئع

 کـاش ای کـه کننـدمی زوآر و شوندمی بهشت اهل شانفرزندان

 مهنوی ایاا لطیفه این در شد می بهشت داخل پدر از قبل فرزند

 شـفاعت را پدرش صغیر، فرزندِ که شده وارد روایات در و است

  ( 209/  28 همان:) دارد اشاره پاداش به این و کندمی
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 گيری   نتيجه -6

غیـ  نتای  بررسی حاکی از این است که لطایف تفسیر مفـاتیا ال

 61 رد مورد به طور مطل ، بدون قید بکار رفته است  و 172در 

قیـد  7 قید مشخص و 16نوع قید اعم از  23لطایف مقید،  مورد

 مفاتیا تفسیر لطایف نکات همچنین نامشخص بکار رفته است  و

 – تفسـیری ادبـی، تفسـیری،: شامل نکته 5 به توانمی را الغی 

 و تفسیری نکات میان این از که کرد تقسیم روایی و کالمی ادبی،

دربرداشــتند                                                           را نکــات از تهــداد تــرینبیش ادبــی ســپس

درمورد روش فخررازی در لطایفش به دو نکتـه میتـوان اشـاره 

 کرد:                                                   

 بـه را دیگر آیات مهموالً و الباً استداللی استروش بیان: غ -1

کرده و یا از تناس  و  ذکر لطایفش اثبات برای مثال شاهد عنوان

ارتباط بین آیات و کلمات در ذکر لطـایف خـود اسـتفاده کـرده 

ــت و ــین اس ــر هم ــث ام ــذابیت باع ــایفش ا ــده لط ــت                                                          ش       اس

 است ایسلیقه و ذوقی روش نامگذاری انواع لطائف:  روشی -2

چنانچـه مـراد وی از   نیست کامالً ثابتی مالک و مهیار و دارای

برخی قیود که برای لطائف ذکر کرده مشخص نیست و عالوه بـر 

 این هم همان قیود نامشخص به طور ثابتی در همه موارد مشـابه

ررازی هـم در تفسـیرش تهریفـی از کار گرفته نشده است  فخبه

 لطائف و انواع آن ارائه نداده است  
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