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چکیده
اسـت؛ ایـن » قرب نوافـل«های عرفانی تفسیر تسنیم، استناد مکّرر مفسر به حدیث قدسی ترین جلوهاز برجسته

حدیث که در بین عارفان و اهل معنا بسیار مشهور است، بر این معنا تکیه دارد که انسان در اثر انجام نوافل، محبـوب 
گیرد. این پژوهش از طریق بررسی خدا شده و در نتیجه، پروردگار متعال مجاری ادراکی و تحریکی او را بر عهده می

ویژه تفاسیر عرفانی، بر آن است تا سر به حدیث مزبور و مقایسه با نوع استناد دیگر تفاسیر بهترین موارد استناد مفمهم
ای کـه های روایی و عرفانی آن نشـان دهـد؛ جلـوهترین جلوهجایگاه ویژه و بدیع آن را در تسنیم به عنوان یکی از مهم

رح دقیق مراد آیات، حّل معضالت تفسـیری و مبانی عرفان اسالمی در آن با تکیه بر سنت صحیح ارائه شده است. ش
پاسخ به برخی از شبهات مربوط به عصمت انبیا و ائمه علیهم السالم به استناد حدیث قرب نوافل، از مصادیق کاربرد 

این حدیث در تفسیر تسنیم است.
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مقدمه

ها به اصالت شـیوه قـرآن تسنیم از تفاسیر جامع معاصر است که مفسر در آن، بیش از همه روشتفسیر 
به دلیل اعتقاد راسخ وی بـه همراهـی دو همتـای به قرآن معتقد بوده و به این امر پایبند است. با این وجود،

عمـق و حجـم وسـیعی ناپذیر یعنی قرآن و سنت، بحث روایی این تفسیر، به لحاظ کیفی و کمـّی ازافتراق
تر آیات قرآن و ورود به معانی بـاطنی ترین کاربردهای روایات در تسنیم، فهم عمیقبرخوردار است. از مهم

هاست. از سوی دیگر، صبغه عرفانی این تفسیر نیز بسیار برجسته بوده و مسـائل عرفـانی در آن بـه طـور آن
سـر بـرای طـرح ایـن مباحـث در تفسـیر خـود، روشن و در سطحی گسترده مطرح شده است. سّر اینکه مف

اهمیت بسیار قائل است، آن است که اگرچه قرآن از علم حصولی زیاد سخن گفته و معارف خـود را بیشـتر 
در چهارچوب آن بیان فرموده، ولی توجه آن به مباحث عرفانی بیشتر است (جوادی آملـی، قـرآن حکـیم از 

راه شهود قلبی، به سیره انبیا و اولیا و به طور کلی به حّق و کسـانی )، زیرا ٢٠٥منظر امام رضا علیه السالم، 
روایات عرفانی ). از این رو ١٥٨باشد (همان، تر میاند، نزدیککه به واسطه آن شهود، به حقیقت نائل گشته

ی ای برخوردار است؛ کاربردی که طبق جسـتجونیز در تسنیم از کاربرد ویژه» قرب نوافل«ویژه حدیث و به
شود. این حدیث شـریف گونه که بایسته است، دیده نمینگارنده، در تفاسیر دیگر و حتی تفاسیر عرفانی آن

که دارای باالترین مضامین عرفانی و معرفتـی اسـت، در پرتـو انجـام نوافـل، قربـی را بـرای بنـده محبـوب 
ز حضرت حق در پیشـگاهش کند که در نتیجه آن، جمیع اشیا در نظرش فانی شده و جپروردگار ترسیم می

گاه حق را به دیده خود حق مشـاهده جلوه نکند. بدین جهت تمام اعضا، قوا و ارکانش مملو از حق شود، آن
کند و کالم او را به سمع الهی بشنود.

متن و سند حدیث
ِد ْبِن ِعیَسی َو َأُبو َعِلی اْألَْشَعرِ  ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـاِر َجِمیعـًا ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ی َعْن ُمَحمَّ

ِه ع یُقوُل َقاَل َر  اِد ْبِن َبِشیٍر َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ اٍل َعْن َعِلی ْبِن ُعْقَبَة َعْن َحمَّ ِه صلی الله َعِن اْبِن َفضَّ ُسوُل اللَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َمْن َأَهاَن ِلی َو علیه و آله  َب ِإَلی َعْبٌد ِبَشیَقاَل اللَّ ـا ِلیًا َفَقْد َأْرَصَد ِلُمَحاَرَبِتی َو َما َتَقرَّ ٍء َأَحبَّ ِإَلی ِممَّ

ِذی ُه َفِإَذا َأْحَبْبُتُه کْنُت َسْمَعُه الَّ ی ُأِحبَّ اِفَلِة َحتَّ ُب ِإَلی ِبالنَّ ُه َلیَتَقرَّ ِذیاْفَتَرْضُت َعَلیِه َو ِإنَّ یْبِصُر یْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَّ
ِتی یْبِطُش ِبَها ِإْن َدَعاِنی َأَجْبُتُه َو ِإْن َسَأَلِنی َأْعَطیُتُه  ِذی یْنِطُق ِبِه َو یَدُه الَّ ْدُت َعْن َشـیِبِه َو ِلَساَنُه الَّ ٍء َأَنـا َو َما َتَردَّ

کَرُه َمَساَءَتهُ  ِدی َعْن َمْوِت اْلُمْؤِمِن یکَرُه اْلَمْوَت َو َأ ای از فرماید هرکس به ولّی : خداوند عزوجّل میَفاِعُلُه کَتَردُّ
تر از انجام واجبات ای با چیزی محبوباولیاء من اهانت کند، قطعًا برای جنگ با من کمین کرده و هیچ بنده

دارم، پـس شود، تا اینکه او را دوسـت مـیبه من تقّرب نجسته و همانا او با عمل مستحب به من نزدیک می
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بیند، زبانش شوم که با آن میشنود، چشمش میشوم که با آن میت ورزیدم، گوش او میآنگاه که به او محب

کنم و گیرد، اگر مرا بخواند، اجابتش میشوم که با آن خشم میگوید و دستش میشوم که با آن سخن میمی
د تردیدم در مـرگ کنم در چیزی که فاعل آن هستم، ماننکنم و تردید نمیاگر از من سؤال کند، به او عطا می

).۳۵۲/ ۲دارم (کلینی، شمارد و من ناراحتی او را ناپسند میمؤمنی که او مرگ را ناخوش می
سندی که در باال آورده شد، طبق گفته عالمه مجلسی، مجهـول اسـت، زیـرا در کتـب رجـالی دربـاره 

ری نیامـده اسـت. از ) نکته دیگـ۱۸۶جز اشاره شیخ طوسی به کوفی بودن وی، (طوسی، » حّماد بن بشیر«
صـحیح » الکـافی«ای که برای این حدیث در منابع شیعه نقل شده، سند دیگر کلینی در گانهمیان طرق پنج

ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ِمْهَراَن َعْن َأِبی َسـِعیٍد اْلَق «است:  ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـاِط َعـْن ِعدَّ مَّ
حسین بن سـعید اهـوازی » المؤمن«) سه سند دیگر که در ۳۵۲/ ۲» (َباِن ْبِن َتْغِلَب َعْن َأِبی َجْعَفٍر ع َقال..أَ 
ــن«)، ۳۲( ــی (» المحاس ــد«) و ۲۹۱/ ۱برق ــدوق (» التوحی ــیخ ص ــک دارای ۳۹۸ش ــت، هری ــده اس ) آم

ر مجـامع روایـی امامیـه این حدیث، گذشته از منابع گفته شده، در دیگهایی هستند. ولی از آنجا کهضعف
و ) نیـز آمـده اسـت ۵۸/ ۳؛ نـوری، ۱۵۵/ ۷۲؛ مجلسی، بحار األنوار، ۲۸۴/ ۹روضة المتقین، (مجلسی، 

/ ۸؛ طبرانـی، ۱۲/۵۲۰؛ موصـلی، ۱۹۰/ ۷انـد (بخـاری، اهل سنت هم با سندهای دیگری آن را نقـل کرده
چه اینکه مرحـوم مجلسـی صـحیحش توان آن را از جهت سندی تأیید کرد،، می١)۲۵۶؛ ابن حنبل، ۲۲۲

شـمرد (بهـایی، ) و شـیخ بهـایی از روایـات معتبـر و صـحیح می۳۸۴/ ۱۰دانسته (مجلسی، مرآة العقول، 
) و برخـی ۳۱۱/ ۱، روضة المتقـینتوان به تواتر آن قائل شد (مجلسی، ). همچنین بعضی معتقدند می۴۱۶

اند (صدرالدین شیرازی، شـرح اصـول ر یاد کردهدیگر از آن، با عنوان حدیث مشهور و مستفیض بین جمهو
اند، یـا در ) از این رو غالب حکما و بزرگـان دربـاره آن، کتـاب یـا رسـاله مسـتّقلی نوشـته۴۶۳/ ۱الکافی، 

، ۶۹/ ۲و ۴۴۵، ۴۰۷، ۲۲۱، ۲۰۳/ ۱ر.ک: ابـن عربـی، الفتوحـات، انـد (هایشان نقل و شـرح کردهکتاب
ــانی، ۳۵۳، ۱۲۶، ۹۶ ــامی، ۷۳۳-۷۲۹و ۷۵-۴۷؛ فرغ ــی، ۱۵۳؛ ج ــن زاده آمل ــیرالدین ۶۱؛ حس ؛ نص

).۱۲۵-۱۲۱/ ۱؛ جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، ۵۹۴-۵۸۱؛ خمینی، روح الله، ۳۸۹/ ۳طوسی، 
ویژه تفاسیر عرفانی مورد استناد قرار گرفته، لـیکن از ایـن میـان، در این حدیث در بسیاری از تفاسیر به

ای از مفسـّران، مـتن کامـل را به خود اختصاص داده است؛ توضیح اینکه عـدهایتفسیر تسنیم جایگاه ویژه
َو ِإنَّ ِمـْن «......حدیث را برای استشهاد به آن بخش که حکمت تنگ و بسط گـرفتن روزی را یـادآور شـده: 

ُه «آن را در تفسیر آیه اند و به همین دلیل آورده٢.....»ِعَباِدی اْلُمْؤِمِنیَن َمْن َال یْصِلُحُه ِإالَّ اْلِغَنی  َو َلْو َبَسَط اللَّ

اند از میان صاحبان کتب شش گانه اهل سنت، تنها بخاری ایـن حـدیث را در صـحیح خـود آورده اسـت. (کلینـی، با این وجود برخی گفته.١
)٣٣١–٣٣٠/ ٢از برخی دیگر نقل شده که این حدیث در مسند احمد بن حنبل نیامده است. (ابن رجب، ) و یا ١/٢٣١
و برخی از بندگان مؤمن من هستند که جز فقر آنان را اصالح نکند..٢
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ُل ِبَقـَدٍر مـا یشـاءُ  ْزَق ِلِعباِدِه َلَبَغْوا ِفی اْألَْرِض َو لکْن یَنزِّ / ٨انـد (ن.ک ثعلبـی، گنجانده٣)٢٧(شـوری/ » الرِّ

).٩/ ٦؛ سیوطی، ٤٦٧/ ٤؛ دروزه، ٢٨/ ١٦و ١٤٨/ ٤؛ بغوی؛ ٣١٨
ِذیَن «برخی آن را ذیل آیه  ِه َفْوَق َأیِدیِهم... ِإنَّ الَّ َه یُد اللَّ َما یَبایُعوَن اللَّ ذکر کـرده ٤)١٠(فتح/» یَبایُعوَنک ِإنَّ

ای در تفسـیر ) و عـده٢٠/ ٩؛ حقی بروسوی، ٧٠٦؛ صفی علیشاه، ٢٠١/ ١٣؛ امین، ٣٨٩/ ٥(ابن عجیبه، 
ه.«آیه  ِبُعونی یْحِبْبکُم اللَّ َه َفاتَّ وَن اللَّ ؛ ١٤٦/ ١(فیض کاشانی، األصـفی، ٥)٣١(آل عمران/.. » ُقْل ِإْن کْنُتْم ُتِحبُّ

اند.) بدان اشاره کرده٢٤؛ میر جهانی، ١٤٧/ ٢؛ نیشابوری، ٩٦/ ٣امین، 
اند (ر.ک: ابن عربـی، از این میان بیش از همه، صاحبان تفاسیر عرفانی از این حدیث شریف بهره برده

؛ امـام ٢٧١؛ قونـوی، ١١٧؛ کاشانی، ٥١٧و ٥٣٠/ ١؛ همو، رحمة من الرحمن، ١/ ٢؛ ٣٤٣و ١٥/ ١تفسیر، 
/ ٣؛ مالصـدرا، ٤٨٣، ٤/٤٧٦و ٣١٥/ ٣؛ خمینی، مصطفی، ٢٨٣/ ٩، ٧٠٤و ٤٥/ ٣؛ میبدی، ٩خمینی، 

).٢٥/ ٤، ٣٢٤/ ٣، ٤٢٤و ٣٧٣/ ١، ٣٤٥/ ١؛ حیدر آملی، ٧/١٥٨، ٣٨/ ٥، ١٩١
انـد نوان مؤیدی بر این مطلب ذکـر کردهای است که آن را به عنوع استفاده این قبیل از مفسران، به گونه

که بنده وقتی بر اثر مداومت بر نوافل، محبوب پروردگـار قـرار گرفـت، خداونـد متعـال مجـاری ادراکـی و 
تر، معتقدند طبـق ایـن حـدیث، عـارف شود. ولی بعضی دیگر در تحلیلی عمیقدار میتحریکی او را عهده

کند، اما با توجـه بـه فنـای یست که عبادت نکند بلکه عبادت میگونه نوقتی به منتهای سیر خود رسید، این
گردد اراده او در اراده حق، در اینجا دیگر عبادت از حق است در مرئات عبد؛ در واقع عبد به مقامی نائل می

کند نه عبد. بنـابراین غالـب که هم عابد است و هم معبود و در حقیقت ذات اقدس اله است که عبادت می
حتی صاحبان تفاسیر عرفانی از لحاظ ذوقی، به این حدیث اشاره کـرده و از جنبـه کـاربردی آن در مفسران 

ولی آنچه در استشـهاد بـه حـدیث قـرب نوافـل در ٦اند.بهره ماندهتفسیر آیات و حّل معضالت تفسیری بی

فرستد.ای که بخواهد روزی میکنند، ولی به اندازهاگر خدا روزی بندگانش را افزون کند در زمین فساد می٣.

کنند. دست خدا باالی دستهایشان است.کنند جز این نیست که با خدا بیعت میآنان که با تو بیعت می٤.

دارید، از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد.بگو: اگر خدا را دوست می٥.
ویش آورده و آن اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله پس از این میان، صاحب تفسیر حدائق الحقائق تنها در یک مورد این حدیث را در تفسیر خ.٦

کرد. ابوبکر که پیامبر در حق او فرمـوده بـود: یـا از بازگشت از معراج، چنان نور در دل مبارکش شعله گرفته بود که به کسی چندان التفات نمی
غیار، گفت یا رسول الله! مگر نه این اسـت کـه در حـق مـن صّدیق لو کنت مّتخذا خلیًال التخذتک خلیًال لکن شغلنا الجّبار جّل جالله من اال

تو به منزله سمع و بصر من هستی؟ حضرت فرمودند: آری لیکن این حدیث پیش از وصول قاب قوسین بود. اکنون سمع و بصـری «گفته بودی 
هم از جهت سند و هم از جهت » و کنت مّتخذا خلیًال.....ل«) باید گفت حدیث ۲۷۸(ص ...» دیگر دارم: َفِإَذا َأْحَبْبُتُه کْنُت له سمعًا و بصرًا و 

گوید: این الحدید میابیاند، از موضوعات است. ابنمتن مخدوش است. اما از جهت سند، چنان که برخی از بزرگان اهل سنت تصریح نموده
/ ۱۱انـد. (السالم را برادر خویش خواند) جعـل کرده(که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله، علی علیه» إخاء«حدیث را بکریه در مقابل حدیث 

) از جهت متن نیز اشکاالت متعددی بر آن وارد است: از جمله تعارض آن با روایاتی که امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم را دوسـت و ۴۹
اما موضوع بودن حدیث دوم که طبق آن پیامبر صـلی ». نماید و در منابع عاّمه و خاّصه نقل گردیده استیار و یاور پیامبر اکرم (ص) معّرفی می

سوره ۲۲اند، نیز روشن است. این روایت جعلی را واحدی به عنوان شأن نزول آیه الله علیه و آله، ابوبکر را به منزله سمع و بصر خویش دانسته
).۴۳۴مجادله در أسباب نزول خود آورده است (واحدی، 
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سیری است کـه تفسیر تسنیم رخ نموده، استناد مفسر به آن در جهت توضیح دقیق آیات و حّل معضالت تف

در تفاسیر یافت نشد.٧به استثنای مواردی اندک

نظر مفسر درباره حدیث قرب نوافل
حدیث قرب نوافل در نگاه عارفانی مانند ابن عربی، فرغانی، شبستری، جامی و مفسرانی همچون سید 

ه است.و توحید افعالی دانسته شد٨حیدر آملی و استاد جوادی آملی، شاهدی بر نظریه وحدت وجود
درد، بهانـه را مـی٩صاحب تفسیر تسنیم معتقد است این حدیث شـریف، پـرده پنـدار منّزهـان صـرف

کنـد تـا بـه راکدان بی سلوک را از کف ساکنان دلبسته خاک گرفته و شوق سالکان کوی دلدار را مشتعل می
امعه حق، جمال و کالم وی را جایی برسند که با علم حق و نه با دانش خلق، کتاب او را بیابند و با دیده و س

/ ١سرچشـمه اندیشـه، ، بنگرند، بشنوند و سرانجام با زبان حق، اسرار آیـات را بـازگو کننـد (جـوادی آملـی
٣٣٩.(

از ١٠استاد بر این باور است آنچه موجب برداشت نادرست برخی از ملحدان، صوفیه، حلولیه و اتحادیه
داوند و صفات ذات او از یک سو و مقام فعل خدا از سوی این حدیث شده، فرق نگذاشتن بین مقام ذات خ

دیگر است (همان) و به همین دلیل است که وی در غالب مواردی که به این حدیث شـریف اسـتناد کـرده، 
کید می شـود، کند مراد از اینکه خداوند مجاری ادراکی و تحریکی مؤمن واصل به مقـام قـرب نوافـل میتأ

صفت عین ذات، یعنی اگر مقام هویت مطلق و نیز اکتناه وصف ذاتی را منطقـه مقام فعل است نه ذات و نه
ممنوعه بدانیم و در مقام سوم که مقام فعل خداست سخن بگوییم و معصومین علیهم السالم را مظهـر اراده 

.٣٦٧/ ٢تفسیر القرآن الکریم، به عنوان نمونه ن.ک مالصدرا، ٧.

وحدت وجود که زیربنای بسیاری از مباحث عرفانی است، بدین معناست که همه موجودات چیزی نیستند جز تنوع تجّلی حق کـه آشـکار ٨.
است. حقیقت وجود، خیر محض و واحد است به وحدت شخصی نه سنخی و از وحدت ذاتی برخـوردار اسـت نـه وحـدت عـددی. (ر.ک: 

های مفهومی یا ماهوی نیست، بلکـه ) یعنی وحدت خدای سبحان از سنخ وحدت١٨٩؛ همان، حواشی، ٢٧، شرح فصوص، مقدمه، قیصری
) جوادی آملی معتقـد ١٠٥/ ٨گذارد. (جوادی آملی، تسنیم، وحدت هستی است و این وحدت چون نامحدود است، برای غیر خود جایی نمی

ان ابن عربی را با عرفان قبل و بعد او متمایز ساخته و او در ایـن بـاب بـی نظیـر اسـت (همـو، است نظریه وحدت شخصی وجود است که عرف
وحـدت شخصـی «) از نظر ایشان اساس توحید عرفانی، اطالق ذاتی واجب و عدم تناهی اوست که مسـتلزم ٢٨١/ ١٠تفسیر موضوعی قرآن، 

).١٩٩/ ١باشد (همو، تسنیم، می» وجود
تعالی را از انجـام تعالی، افعال را به بندگان خدا نسبت دهد و حقل است بدین معناست که انسان به خاطر تنزیه حقتنزیه صرف که کار عق٩.

توحید خداوند را به عزلت او از مخلوقات و جدایی و فاصله زمانی یا کار معزول بداند، چنین کسی سنخیت میان خالق و مخلوق را نفی کرده و 
ای حل نماید که عبد هرگز خود را از خـدایش جـدا تواند ارتباط خالق و مخلوق را به گونهای که نمیکند؛ عقیدها میمکانی او با موجودات معن

قطعًا به بارگاه قدس ربوبی راه نخواهد یافت، از جام توحید نخواهد نوشـید و از رؤیـت حـق محـروم نپندارد. به تعبیر امام خمینی چنین کسی 
باشـد (خمینـی، شـرح دعـای است، به خویشتن ظلم کرده و تنزیهی که بدان قائل است، عین تقصیر و تحدیـد میخواهد شد، زیرا وی قاصر 

.)١٩٠سحر، 
ها را اتحادیـه و عشـاقیه و حلولیه کسانی را گویند که عقیده دارند خدا در تمام اشیاء حلول کرده و امتزاج دارد مانند حالوت در خرما و آن١٠.

.)١٠٣/ ١، »شرح اصطالحات تصوف«؛ ر.ک: گوهرین، ٧٦٢/ ٣جادی، واصلیه هم گویند (س
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؛ همـو، ادب توحیـدی ٥٩٨/ ١٩(ر.ک: جوادی آملی، تسـنیم، ١آید.فعلی خدا بدانیم، محذوری پیش نمی

کید می١٩٤در قرآن، انبیا بایسـت کند که درباره قـرب فـرائض و نوافـل می) و در جای دیگر به صراحت تأ
ها وارد شده است بود (همو، مراقب خطر حلول، اتحاد و مانند آن که براهین عقلی و شهودی بر استحاله آن

).٢١١تفسیر انسان به انسان، 
روست که در تفسیر عرفانی حدیث مذکور، هیچ گونـه بدیهی است این تذکر مکّرر بر این مسأله از آن 

شائبه نادرستی به تفکر توحیدی خالص وارد نشود و این گمان باطل به اذهان خطور نکند که سخن قـائالن 
به وحدت وجود، باطل و کفر است؛ چه اینکه این قبیل تاخـت و تازهـا بـه ایـن نظریـه در سـخنان برخـی 

ی برخی از پژوهشگران معاصر عرصه حدیث، بر این باورند برداشـت و حت٢خوردصاحبنظران به چشم می
عرفا از حدیث قرب نوافل به دلیل ناسازگاری با مدلول آیات و روایات قابل مناقشـه اسـت (ر.ک: معـارف، 
مجید؛ آذرخشی، مصطفی) حال آنکه عرفا همواره به صراحت، عقیده جـاهالن از صـوفیه را در ایـن زمینـه 

به عنوان مثال، صائن الدین علی بن محمد ترکه، ضمن اشاره به سخن بلند امـام علـی علیـه اند؛انکار کرده
ْمییِز َبیُنوَنـُة ِصـَفٍة َال َبیُنوَنـُة ُعْزَلـة«السالم: / ۱(طبرسـی، االحتجـاج، ٣»َتْوِحیُدُه َتْمییُزُه ِمْن َخْلِقِه َو ُحکُم التَّ

کید کرده که این قبیل روایات ٤)۴(حدید/» یَن ما کْنُتْم َو ُهَو َمَعکْم أَ «)، آن را هم مضمون آیه ۲۰۱ دانسته و تأ
/ ۱کند (ابن ترکـه اصـفهانی، اند افاده نمیروایات هرگز معنایی را که جاهالن از ملحدان صوفیه تخیل کرده

۱۰.(
نکته قابل توجه آن است که منتقدان برداشت عارفانی مانند ابـن عربـی، شبسـتری، سـید حیـدر آملـی 

را » توحیـد افعـالی«و » وحدت وجود«حدیث قرب نوافل، در حقیقت دو اصل مهم عرفانی یعنی و..... از
شود. زیـرا نـه اند. این قبیل مناقشات در غالب موارد از بدفهمی یا عدم دقت ناشی میمورد مناقشه قرار داده

کند. به همین دلیل میافاده جبر » توحید افعالی«بیانگر اتحاد خداوند با انسان است و نه » وحدت وجود«
کید می-همانطور که اشاره شد-نویسنده تسنیم کند که مراد از اینکه خدا گـوش و چشـم و دسـت بارها تأ

شود، مقام فعل اسـت نـه ذات و نـه صـفت عـین ذات، تـا مبـادا شـبهه انسان واصل به مقام قرب نوافل می

کید کرده.١ .۸۳/ ۴حیدر آملی، تفسیر المحیط األعظم،اند به عنوان مثال. ر.ک:مفسرین دیگری نیز بر این امر تأ
قائلین بـه «، تا آنجا که برخی بر این باورند که های ناروا به عرفا به دلیل عقیده به وحدت وجود، در تفاسیر نیز راه یافتهمتأسفانه اسناد اندیشه٢.

/ ١١(مدّرسـی، » ها و دروغی است زشت بر زبانهایشـانوحدت وجود، هر چه در توجیه آن بکوشند، تنها بهتانی است درونی در نفوس خود آن
ای د که معتقدند وحـدت وجـود عقیـده) برخی از مفسران بنام و معاصر نیز در زمره کسانی هستن٥٤/ ١؛ دروزة، ٤٣٢؛ نیز ر.ک: همان، ٢٨٨

). این سیر نزولی تا آنجا پیش رفته که بعضی ٥٥٤/ ٣؛ األمثل، ١١٦/ ٧؛ ٤/٢٢٨انحرانی و نادرست است (ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 
).٣/٥٤٦اند (ر.ک: بروجردی، از صاحبان تفاسیر، اعتقاد به وحدت وجود را کفر صریح دانسته

تمییز و جدا کردن او از مخلوقات است، و منظور از تمییز، جدائی وصفی و امتیاز در صفات است نه جدائی و فاصله زمانی توحید خداوند.٣
یا مکانی.

هر کجا باشید او با شماست..٤
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باره در گفتار و نوشـتار اهـل معرفـت آمـده ینمستحیل اتحاد، در ذهن کسی شکل بگیرد. بنابراین آنچه در ا

رو، گردد؛ نه منطقه ممنوعه یعنی ذات خداوند سبحان، از ایناست، به منطقة الفراغ یعنی حوزه امکان برمی
ای نیست که موضوع آن، هویت محض و ذات سرمدی باشـد (ادب فنـای در صحیفه عارف راستین مسئله

نان، گواه آشکاری بر این حقیقت است، چه اینکه بسیاری از آنان، بـه ). برخی از سخنان آ۴۵۲/ ۶مقرّبان، 
/ ۳اند (ر.ک: ابن عربی، رحمة من الرحمن، صراحت اعتقاد به حلول را نادرست و خود را از آن بری دانسته

؛ حیـدر ۳۸۸-۳۸۷؛ فرغـانی، ۵۵۳/ ۲؛ خـوارزمی، ۳۵۶، ۲۹۸/ ۳؛ ۴۰۷/ ۱؛ الفتوحات، ۳۸-۳۴و ۱۷
نیز گرچه ممکن است از بعضی از عبـارات عرفـا جبـر » توحید افعالی«درباره ). ۳۱۱رار، آملی، جامع األس

شود منظور ایشـان توحیـد افعـالی اسـت فهمیده شود، لیکن بعد از توجه به اصول و مبانی عرفان معلوم می
مین و آسـمان ) زیرا فاصله این دو چنان نیست که به فاصله ز٣٠٨/ ٦(جوادی آملی، سیره پیامبران در قرآن، 

و یا فاصله دوزخ و بهشت تشبیه شود، این فاصله، فاصله بود و نبـود و فاصـله وجـود و عـدم اسـت (ر.ک: 
.)٢٣٩-٢٣٧همو، شریعت در آیه معرفت، 

ها به مقام قرب نوافلامکان نیل تمامی انسان
از آن، قـرب سؤالی که ممکن است مطرح شود، آن است که آیا وصول بـه مقـام قـرب نوافـل و بـاالتر 

تواند با تالش و جدیت در تهذیب فرائض تنها به انبیا و ائمه علیهم السالم اختصاص دارد و یا هر انسانی می
نفس به این مقام بار یابد؟

شود:در پاسخ اجماًال به چند نکته اشاره می
َب ِإَلی َعْبٌد...«. از آنجا که در متن روایت، تعبیر ۱ رسد رسیدن بـه ایـن ، به نظر میآمده است» َو َما َتَقرَّ

مقام برای هر انسان مؤمنی که برای طی طریق قرب الهی، کمر هّمت بسته ممکن است، از سـوی دیگـر در 
اینجا سخن از رسیدن به مقام محبت و والیت تکوینی پروردگار است و نه نبّوت، عصـمت و ماننـد آن کـه 

های متعالی مرهون والیـت شئون کمالی انسانمخصوص گروه خاصی است، گرچه نبّوت، رسالت و دیگر 
).۴۸۲/ ۴های یاد شده است (ر.ک: جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ها است که باطن کمالآن

گـواه ١گوینـد،. عمومیت آیاتی از قرآن که از رسیدن انسان به مقام محبوب شدن پروردگار سـخن می۲
ش از این اشاره شد، بسیاری از مفسران، این حـدیث را روشنی بر این مسأله است، چه اینکه همانطور که پی

٢اند.در تفسیر این آیات نقل کرده

هُ «آیاتی مانند ١. ِبُعونی یْحِبْبکُم اللَّ َه َفاتَّ وَن اللَّ ـرینِإنَّ «)، ۳۱(آل عمران/» ُقْل ِإْن کْنُتْم ُتِحبُّ ابیَن َو یِحـبُّ اْلُمَتَطهِّ ـوَّ ـَه یِحـبُّ التَّ )، ۲۲۲(بقـره/» اللَّ
وَنهُ « ُهْم َو یِحبُّ ا«)، ۵۴(مائده/» یِحبُّ ذیَن یقاِتُلوَن فی َسبیِلِه َصف َه یِحبُّ الَّ ).۴(صف/» ِإنَّ اللَّ

٢ر.ک همین نوشتار، ص ٢.
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اند، رسیدن به مقام قرب نوافل را منحصر به انبیا و ائمه . تمامی کسانی که پیرامون این حدیث قلم زده۳

بر فـرق انّیـت و انانّیـت اند که قدماند، بلکه آن را شرح مقامات انسان سالکی دانستهعلیهم السالم ندانسته
خود گذاشته است، از بیت ظلمانی نفس خارج شده و تا آنجا پیش رفته که مظهر اسماء و صفات الهی و در 

؛ ۲۹۹؛ بهـائی، ۵۹۱-۵۸۹نتیجه محبوب پروردگار شده است. (ر.ک: امام خمینی، شرح چهـل حـدیث، 
؛ قیصـری، شـرح ۴۴/ ۳احبقرانی، ؛ مجلسی، لوامـع صـ۴۶۳/ ۱صدرالدین شیرازی، شرح أصول الکافی، 

انبیـاء و ائمـه انـد کـهگرچه غالب این اندیشمندان به این نکته نیز اشـاره کرده) ۴۶؛ فرغانی، ۴۴فصوص، 
اند، از اوج مقام قرب به های کامل، چون مظاهر تاّم اسمای حسنای الهیالسالم و به تعبیر عرفا انسانعلیهم

َنْحـُن «گردد، چه اینکه خـود فرمودنـد: ا آنان در این مسیر قیاس نمیذات اقدس اله برخوردارند و احدی ب
/ ۱؛ ر.ک: مازنـدرانی، ۶۶/ ۲(ابن بابویه، عیون أخبار الرضـا علیـه السـالم، ١»َأْهَل اْلَبیِت َال یَقاُس ِبَنا َأَحد

).۳۴۱/ ۱۴؛ جوادی آملی، تسنیم، ۱۰۱
ست، آن است که چون رسیدن به مقام مظهریـت ای که در سخنان استاد جوادی آملی مورد توجه انکته

توانـد و شود، فرد سالک میهای صالح نمیاسماء الهی پروردگار، به دلیل دشواری زیاد، نصیب همه انسان
های کامل یعنی پیامبر و معصومین علیهم السالم نزدیک کنـد، بایست در آغاز راه، خود را به انسانبلکه می

به مقامی برسد که ایشان، نه در مرحله نبّوت، امامت، رسالت خاص آنان شده و ای که جزء شیعیانبه گونه
است، درباره وی مفاد همان حدیث قرب نوافل و فرائض را ٢تر از آن، که منطقة الفراغو عصمت، بلکه پایین

آن حـرف من زبـان اویـم کـه بـا «بفرمایند؛ مثًال اگر وجود مبارک ولی عصرعّجل الله تعالی فرجه بفرماید 
توانـد بگویـد کـه ، در چنین حالتی انسـان می»شنود و...بیند و میزند؛ چشم و گوش اویم که با آن میمی

نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. البته این غیر از نیابت امام در مسائل شرعی، وجوهات شرعیه 
جوادی آملی، تفسیر انسـان بـه انسـان، (٣و مانند آن است که حکم خاص خود را دارد و در حوزه فقه است

های معمولی برای نیل به مقام قرب پروردگار، ابتدا باید خود را به انسان ). این بدان معناست که انسان۲۱۰

مائیم اهل بیت و احدی را نباید به ما قیاس کرد..١
هـا بـرای که عبـارت اسـت از درجـاتی کـه رسـیدن بـه آن» منطقه ممنوعه«در اینجا به معنای حوزه امکان است، در مقابل » منطقة الفراغ«.٢

های معمولی ممکن نیست مانند نبّوت، امامت و......، ولی رسیدن به مقامی که آدمی بتواند به مقـام مظهریـت اسـماء و صـفات فعلـی انسان
پذیر است.های سالک امکانه السالم برسد، برای تمامی انسانانسان معصوم علی

أّما عبد الّله فیدی آلتی أبطش بها و أّما عمر فبصری الذی «تعبیری، درباره سه تن از برادران خود این گونه فرمودند: امام باقر علیه السالم در.٣
از آنجا کـه دو نفـر اول از ) ولی١١١/ ٦؛ امین، سید محسن، ٣/١٠١العلوم، ؛ بحر٦٤(علم الهدی، » أبصر به، و أّما زید فلسانی الذی أنطق به

رسد مراد از این فرموده )، به نظر می١٧٠-١٦٩/ ٢اند (مفید، متوّلیان صدقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه الّسالم بوده
است. در فضیلت زید بن علی نیز گرچه بیانات دیگری از ائمه علیهم السالم رسیده که امام باقر علیه السالم، نیابت از امام در وجوهات شرعی 

) ولی پذیرفتن اینکه نیابت وی از آن حضرت، به معنـای نیابـت تـام از امـام معصـوم علیـه ١٧١/ ٤٦از مقام واالی او حکایت دارد. (مجلسی، 
تر ها شایستهاند که صدور این بیان درباره آن، اصحاب جلیل القدری وجود داشتهرسد، زیرا در تاریخ حدیث شیعهالسالم باشد، بعید به نظر می

ها گفته نشده است.نماید، با اینکه چنین تعبیری درباره آنمی
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های کئـود و کامل نزدیک کنند، زیرا ارتباط مسـتقیم و بالواسـطه بـا پروردگـار تنهـا پـس از گـذر از عقبـه

طلبـد. بنـابراین، آنچـه یر است و این راه، عزمی وثیق و نبردی شـدید میهای صعب العبور امکان پذگردنه
َنْحـُن «کند، تنها استمداد از ولّی خدا و ارتباط با اوست که خـود فرمودنـد: مسیر را سهل و راه را هموار می

ِه َو َخْلِقه ِبیُل ِفیَما َبیَن اللَّ جـز از طریـق ارائـه ) بر این اساس، مشاهده جمال الهـی۴۲۶/ ۱(حویزی، ١»السَّ
انسان کامل و تماشای وجه خدا جز با هدایت او شدنی نیسـت. پـس محبـت انسـان کامـل همـان عشـق 

؛ ۱۰۶سازد (جوادی آملی، هدایت در قرآن، وری از محبت حقیقی را آسان و آماده میمجازی است که بهره
.)۱۱۵۶نیز ر.ک: قیصری، 

الله باشد کار او کار خداست، حرف او حرف خداست، اگر انسان حبیب «گوید: وی در جای دیگر می
تواند این معنای بلند را به مقدار ظرفیت گوید. انسان میبیند و خالف نمیدید او دید خداست، خالف نمی

وجودی خود درک کند و آن را تحصیل نماید. هرگز شایسته نیست که آن درجات بلنـد را رهـا و بـه درکـات 
بشود و در یوم الحسرة ببیند چه مقامی در انتظار او بوده و از دست داده و چه امـوری حیوانی یا نباتی گرفتار

توانست درجات کمال را طی کند سوزد در حالی که میرا فراهم و تحصیل کرده است، در حسرت خود می
).٢٨١/ ١٢و در جایگاه رفیع قرار گیرد (جوادی آملی، فطرت در قرآن، 

ویسنده تسنیم به حدیث قرب نوافل نیز گویای آن است که وصول به این مقام برخی از موارد استشهاد ن
ـَه «پذیر است. به عنوان نمونه در تفسیر آیه شـریفه برای سالکان طریق حق، امکان ـوَن اللَّ ُقـْل ِإن کنـُتْم ُتِحبُّ

ِبُعونی یْحِبْبکُم الله.... له علیه و آله که همان نیل به ) به ثمره تبعیت از رسول خدا صلی ال٣١(آل عمران/» َفاتَّ
مقام شامخ محبوب خدا شدن است، اشاره کرده و معتقد اسـت دوسـتی الهـی، محبـوب را صـاحب مقـام 

کند که مقدور دیگران نیست و این ویژگی همان والیـت کند که وی به اذن محب خود کاری میتکوینی می
آن، حدیث قرب نوافل را تشریح کننـده ایـن کند. پس ازتکوینی است که به اذن الهی در محبوب ظهور می

از «). کما اینکه پیش از این در بحث خود تحت عنوان ٤٦/ ١٤حقیقت دانسته است (جوادی آملی، تسنیم، 
های قرآنی بیشتر عام هسـتند؛ ماننـد آیـه مـورد خطاب«این گونه آورده است: » محب تا محبوب حق شدن

رای همگان است نه مخصـوص معصـومان علـیهم السـالم. بحث که محب خدا بودن و محبوب او شدن ب
رسد؛ اما این آیه در هایی در محبت دارند که دست دیگران بدان نمیاند و ویژگیآری آنان اسوه کامل محبت

).٣٩های حّبی نیست (همان، صدد بیان آن ویژگی

راه بین مردم و خدا ما هستیم.١.



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره132
ـَه «....ایـد: فرمسوره بقـره اسـت کـه می٢٢٢نمونه دیگر، هفتمین اشارت در بخش لطایف آیه  ِإنَّ اللَّ

ِرین اِبیَن َو یِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ انسان تـّواب چـون مظهـر اسـمی از «نویسد: مفسر در این اشارت می١»یِحبُّ التَّ
است محبوب خداست، چنان که انسـان متطّهـر سـهمی از قـّدوس بـودن -»التّواب«یعنی -اسمای الهی

اند و بر اساس حدیث قرب نوافل، خداونـد در متطّهر محبوب الهیخداوند را داراست. به هر روی، تّواب و 
).١٧٨/ ١١مقام فعل و ظهور، مجاری ادراکی و تحریکی محبوب خود را بر عهده دارد (همان، 

کاربرد حدیث قرب نوافل در تفسیر تسنیم
علم الهـی متصـل از آنجا که علم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السالم به سرچشمه زالل

است، استفاده از سخنان این ذوات مقدس، بهترین وسیله برای فهم حقـایق کـالم الهـی، فصـل الخطـاب 
گـردد. ترین تفسیرهاست و انسان را از پوسته ظاهری قرآن به مغز آن رهنمـون میهای مختلف و دقیقنظریه

السالم در تفسیر آیات وارد شده، احادیثی نیـز در این میان عالوه بر روایاتی که مستقیمًا از لسان ائمه علیهم
هـا تـوان در فهـم بهتـر آیـات از آنهستند که گرچه به ظاهر درصدد تفسیر آیات قرآن کریم نیستند، امـا می

گیری از این دست روایات، به میزان تسلط مفسـر بـر آیـات قـرآن، روایـات و استفاده کرد که چگونگی بهره
بستگی دارد. حدیث قرب نوافل از این دست روایات است که نه تنهـا در حـوزه هماهنگی میان این دو ثقل 
منشأ فهم معارف توحیدی بسـیاری وهای دیگری مانند هنر اسالمی نیز راه یافته تفسیر، بلکه حتی در حوزه

؛ مـددپور، محمـد، ٣٧گلستان حبیبی، مسـعود، ؛ ١١شده است (تقوایی، علی اکبر، محمودی نژاد، هادی، 
ای قائل است و از سوی دیگر، به . نویسنده تسنیم که از یکسو برای روایات در تفسیر خود اهمیت ویژه)١٧

تر کالم الهی بهره جوید.تفسیر خود صبغه عرفانی خاصی بخشیده، توانسته از این روایت در فهم عمیق
حّل نکات اختالفی در تفسیر آیات به استناد حدیث قرب نوافل.۱

هـایش پنـد ها نازل شده تا آن را به آسانی فهـم نمـوده، از آموزهبرای تدّبر تمامی انسانگرچه آیات قرآن 
پذیرند و در نتیجه در راه رشد و تعالی و قرب به پروردگار گام بردارند، ولـی محقـق مـدّقق پـس از غـور در 

اسـت و چـون هـا بـر عهـده مفسـرانآیات الهی، قهرًا با سؤاالتی روبرو خواهد شد که پاسـخگویی بـه آن
)، ٣٣٢/ ٦چگونگی تحلیل معارف قرآن بر اساس مـدارج مفسـّران تفـاوت دارد (جـوادی آملـی، تسـنیم، 

گیری از مضمون بلنـد حـدیث قـرب بدیهی است نوع پاسخگویی به این سؤاالت مختلف خواهد بود. بهره
، پاسـخی عمیـق و در عـین ها و نکات اختالفی آیاتنوافل در تفسیر تسنیم، توانسته به برخی از این پرسش

حال مستند ارائه نماید.

کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.هر آینه خدا توبه١.
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یان تغییر قبله١-١ . عنایت خداوند به رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله در جر

تـی کـَاُنوْا َعَلیَهـا.....«مفسر محترم در تفسیر آیه ُهـْم َعـن ِقْبَلـتِهُم الَّ اِس َمـا َولَّ َفَهاُء ِمَن النَّ ١»َسیُقوُل السُّ

از نهایـت توجـه خداونـد ٢اشاره به این مطلب که ظاهر آیات تغییر قبله و آیه اعطای در معاد) با ١٤٢(بقره/
کند، در بحث از راز تغییر قبله و در پاسخ به این سؤال مقّدر که آیا متعال به رضایت رسول خود حکایت می

قبلـه موجـب طلب خشنودی پیامبر موجب گشت خداوند چنین دستوری را صادر نمایـد یـا گرچـه تغییـر 
شد، لیکن اراده الهی پیش از این بر چنین امـری تعلـق گرفتـه بـود، از مضـمون شادمانی قلب حضرت می

حدیث قرب نوافل بهره گرفته است؛ به این ترتیب که چون رسول خدا صلی الله علیـه و آلـه در پرتـو قـرب 
ت طلب رضـای او بـه طلـب فرایض و نوافل به مقامی نائل شده که جز رضای خدا رضایی نداشت، بازگش

رضای الهی است، یعنی در حقیقت، امر به تغییر قبله و اعطا در معاد از سوی خداونـد طبـق رضـای خـود 
صورت گرفت. ایشان معتقد است با تحلیل یادشده، طلب رضای رسـول اکـرم صـلی اللـه علیـه و آلـه بـه 

). وی در تفسیر ٣١٠/ ٧است (همان، گردد که مقتضای توحید افعالی نیز همین تحصیل رضای خدا باز می
ک ِقْبَلًة َتْرَضها....«.... آیه  ینَّ ) با تصریح به محتوای حدیث قرب نوافل، بار دیگر بـر ایـن ١٤٤(بقره/٣»َفَلُنَولِّ

کید کرده، آن را شفاف دهد که ثمره نیل به مقام قرب نوافل و فـرائض، تر مطرح نموده و توضیح میمطلب تأ
د در مقام فعل، مجاری ادراکی و تحریکی حبیب خـود را بـر عهـده گرفتـه و در نتیجـه، آن است که خداون

رضای الهی رضای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و به عکس خواهد بود و دگرگونی باطنی یـا ظـاهری آن 
٤).٣٨٢حضرت هر دو به خداوند منسوب است (همان، 

/ ١م جمع و استغراق در وحدت اشاره شده (ابـن عربـی، در برخی از تفاسیر عرفانی، ذیل این آیه به مقا
) در بعضی دیگر از تفاسیر از اینکه خداوند خواستار رضای حبیـب خـویش اسـت ٥٥؛ صفی علیشاه، ٥٨

) ولی به مضمون یا محتـوای حـدیث قـرب ٧٥؛ آل سعدی، ٤٠٥/ ١؛ میبدی، ١٣٤/ ١سخن رفته (قشیری، 
ادی آملی تالش نموده در این گونه موارد، جریان توحید افعـالی نوافل استشهاد نشده است، در حالی که جو

ترین مستندات نقلی این اصول عرفانی اسـت و وحدت وجود را با استناد به این حدیث شریف که از محکم
٥مطرح نماید.

ایستادند برگردانید.ای که رو به روی آن میها را از قبلهد گفت: چه چیز آناز مردم، آنان که کم خردند، خواهن١.
ک َفتَرض٢. ٥/ ی: ضحیَو َلَسْوَف یْعِطیک َربُّ
گردانیم.پسندی میای که میتو را به سوی قبله٣.
بر استفاده استاد جـوادی از حـدیث تواند مؤیدی باشددر برخی از تفاسیر در تفسیرسوره ضحی، جریانی نقل شده که بر فرض صحت، می٤.

).۴۵۵/ ۱۰(ر.ک: حقی بروسوی، توضیح عنایت خداوند به رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله. قرب نوافل در 
نها به برخی مفسّران، تغییر قبله از سوی خداوند به خاطر خشنودی پیامبر صلی الله علیه و آله را توّهم خوانده و در بیان حکمت تغییر قبله ت٥.

با این حال، وی در آیه سـوره ) ٤٩٤/ ١اند. (مکارم شیرازی، ای مانند قطع طعن یهود از مسلمانان و پذیرش آئین اسالم اشاره کردهمصالح دینی
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توان به راز رضایت خداوند به رضایت رسولش پی برد،طور که با استناد به قرب نوافل میبنابراین همان

سّر رضایت پیامبر به رضایت الهی نیز از راه قرب فرائض توجیه پذیر است. توضیح اینکـه بیشـتر مفسـّران، 
محبت آن حضرت به کعبه و تغییر قبله به سمت آن را از طریق مطابقت با مشّیت و خواسته الهی و مصـالح 

؛ ٢٠٢/ ١؛ زمخشـری، ٢٥١/ ١؛ حقـی بروسـوی، ٢٣٦/ ٢؛ طیـب، ٦/ ٢انـد (طالقـانی، دینی توجیه کرده
). برخی نیز عالقه طبیعی و غریزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بـه کعبـه را بـه عنـوان ١١١/ ١بیضاوی، 

) در ٢٣/ ٢؛ آندلسـی، ١٥١/ ١انـد (گنابـادی، احتمالی برای سّر رضایت آن حضرت به تغییر قبله ذکر کرده
د بود؛ یعنی اگر رضای پیامبر صلی اللـه علیـه و تر این امر بر اساس قرب فرایض خواهحالی که حل عمیق

آله به تغییر قبله تعلق گرفت، او از پیش خود رضا و محبتی نداشت، زیرا طبق قرب فرایض، حبیب خـدا در 
کند و بـدان راضـی شود و بنابراین تنها چیزی را طلب میمقام فعل، مجاری ادراکی و تحریکی خداوند می

راز رضای خدا بر رضای پیامبر صلی الله علیه و ای الهی است. بنابراین تحلیلشود که آن امر، مورد رضمی
آله و سّر رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله بر رضای الهی بر اساس قـرب نوافـل و فـرائض، هـر دو مـورد 

توجه مفسر قرار گرفته؛ چیزی که از نگاه دیگر مفسران مورد غفلت واقع شده است.
یان مباهله. سّر استجابت٢-١ دعای اهل بیت علیهم السالم در جر

ک ِفیِه ِمن َبْعِد َمـا َجـاَءک ِمـَن اْلِعْلـِم «سوره آل عمران: ٦١استاد جوادی آملی در تفسیر آیه  َفَمْن َحاجَّ
ِه َعلی اْلکِذِبین ْعَنَت اللَّ حتـوای تـوان بـا مسّر استجابت برخی از ادعیـه را می«فرماید: می١»...... َفَنْجَعل لَّ

حدیث مبارک قرب نوافل فهمید، چون طبق آن حدیِث معروف، خداوند در مقام ظهور و صدور فعـل، (نـه 
مقام ذات و نه مقام صفت ذات که عین ذات است) زبان کسی است که بـه قـرب نوافـل بـار یافـت. چنـین 

ا اذن الهـی گویـد و اگـر مطلبـی بـگوید هرگز بی اذن خـدا سـخن نمیشخصی که با زبان الهی سخن می
خواسته شد، قطعًا حق و صدق و خیر خواهد بود و چنین چیزی حتمًا مورد رضای الهی است و خداوند آن 

کند و این همان اسـتجابت قطعـی دعـای کسـانی اسـت کـه بـه قـرب نوافـل فرماید و عمل میرا اراده می
٢.)٤٧٥-٤٧٤/ ١٤اند و با زبان بی زبانی خدا سخن می گویند (تسنیم، رسیده

ی َقریـٌب ُأجیـُب «ذیل آیه » بیان السعادة«برخی مفسران مانند گنابادی در  ـی َفـِإنِّ َو ِإذا َسَأَلک ِعبادی َعنِّ
اِع ِإذا َدعاِن.... ) بحثی را در ارتباط با اجابت یـا عـدم اجابـت دعـای بنـدگان مطـرح ١٨٦(بقره/٣»َدْعَوَة الدَّ

مـان، (هباالترین اکرام و احترام پروردگار نسبت به بنده خاصش محمد صلی الله علیه و آله دانسـته اسـتضحی، بخشش خداوند به پیامبر را 
۲۷ /۹۹.(

ای، هر کس که درباره او با تو مجادله کند، بگو: بیایید تا حاضر آوریم، ما فرزندان خود را و شما فرزندان خـود از آن پس که به آگاهی رسیده.١
.خدا را بر دروغگویان بفرستیمرا، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خود را. آن گاه دعا و تضرع کنیم و لعنت 

.)٤٠٨/ ٩مفسر تسنیم در جای دیگر نیز در بحث از شرایط استجابت دعا به مضمون حدیث قرب نوافل استناد کرده است (٢.

دهم.چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می٣.
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عبـد اگـر در حـّدی محـدود «گویـد: شیده و از جمله میکرده، حاالت مختلف بنده را در دعا به تصویر ک

خواند مسّمی نیست، بلکه اسم است نباشد و در مقامی توّقف نکند، دیگر عنوانی که خدا را به آن عنوان می
کند، و در این هنگام، اجابـت خـدا از ها را بر آن واقع میخواند، به این نحو که نامو دعا کننده مسّمی را می

گوییم در این صورت خدا دعا کننده اسـت. و در ایـن مـورد مولـوی کند، بلکه میأخیر پیدا نمیوقت دعا ت
) ولـی ١٧٤/ ١(گنابـادی، » گفته است: چون خدا از خود سؤال و کد کند پس دعای خویش را چون رد کند

مان گنابادی متذکر حدیث قرب نوافل نشده است. گرچه مولوی در جای دیگر وقتی از قدرت حضرت سـلی
گوید، قدرت آن حضرت را تجّلی قدرت خداوند متعـال دانسـته و بـه حـدیث قـرب علیه السالم سخن می

فبی یسمع و بی یبطش و إن سألتنی اعطیته و إن -هو القدرة الحق آلتی تجّلت فیه «نوافل اشاره کرده است: 
(مولـوی، ١»لی عنـد اإلجابـةإنه مستجاب الدعوة و دعوته مقرونة بلبیـک مـن اللـه تعـا-استعان بی أعنته 

٤٦٥.(
بنابراین، مضامین بلند عرفانی که مفسر در تفسیر تسنیم متذکر شده، در دیگر تفاسـیر نیـز کـم و بـیش 

ای مطرح است، ولی اینکه استاد جوادی آملی این مضامین را به احادیث صحیح مستند کرده، نقطه برجسته
ممتاز نموده و نموداری از تفسیر قرآن بـه سـنت را در قالـب است که تسنیم را از این جهت از دیگر تفاسیر

شود. این تلفیق میان معـارف لطیف عرفانی به تصویر کشیده است؛ کاری که در کمتر تفسیری مشاهده می
های عرفـان صـحیح، موجـب شـده نویسـنده بتوانـد تـألیف خـود را از گزنـد قرآن کریم، روایـات و یافتـه

مصون نگـاه دارد؛ موضـوعی -هاستکه ناشی از اختالف ذوق-ویل آیات قرآنیناهماهنگی در تفسیر و تأ
آید و موجب بدبینی به این گونه از تفاسـیر های تفاسیر عرفانی به حساب میکه به عقیده برخی، از شاخصه

رسد مفسر تالش کرده با ذکر این گونه از مستندات ). از سوی دیگر به نظر می٣٨٢/ ٢شده است (معرفت، 
روایی، مبانی عرفان اسالمی را با تکیه بر سنت صحیح ارائه نماید، تا زمینه را بـرای تفکـر بیشـتر مخالفـان 

والیی فراهم کند؛ زیرا از نگاه ایشان عرفان راستین، حقیقی و همه جانبه، عرفـانی اسـت –عرفان ناب قرآنی 
).١٣که بر محور قرآن، احادیث و ادعیه باشد (رودگر، 

تأیید قرآن نسبت به توصیف مخَلصان از خداوند متعال. چرایی٣-١
ـِه «ها جز یک گروه منّزه دانسته: خداوند متعال در قرآن کریم، خود را از وصف تمامی انسان ُسْبَحاَن اللَّ

ِه اْلُمْخَلِصین ا یِصُفوَن ِإالَّ ِعَباَد اللَّ ) بـر اسـاس ایـن آیـه شـریفه، وصـف عبـاد ١٦٠-١٥٩(صـافات/ ٢»َعمَّ
هـای َلصین درباره خدا درست است. سـؤالی کـه مطـرح اسـت آن اسـت کـه مخَلصـین از چـه ویژگیمخ

گیرد، اگر از من بخواهد به او عطا شنود، با من خشم میپس (بنده محبوب من) با من می«او تجّلی یافته، که فرمود: قدرت حق است که در.١
».کنم و اگر مرا به یاری بطلبد، کمکش نمایم

آورند، مگر (وصف) بندگان مخلص خدا.خداوند منّزه است از آن وصف که می٢.
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ای برخوردارند و مقامشان نزد خداوند متعال چگونه است که ذات باری تعالی به وصف آنان درباره برجسته

خود صّحه گذارده است؟
ن ویژگی مخَلصان و این کـه چـرا غالب مفسران در تفسیر آیات مورد بحث در سوره صاّفات، در بیان ای

اند که چون بندگان مخَلـص، توصیف آنان از خداوند متعال، توصیفی است شایسته ذات باری تعالی، آورده
دهند که پروردگـار، خـودش را بـا آن حمد خود را حمد او و توصیف خود از خدا را همان توصیفی قرار می

بنـابراین مخَلصـین ). ٢٠/ ١(طباطبـایی، ید نهاده اسـت اوصاف وصف کرده، قرآن بر توصیف آنان مهر تأی
کسانی هستند که خدا خود را به آنان شناسانده، هیچ موجودی غیر از خدا در آنان سهمی ندارد و در نتیجـه 

برند، چنین کسانی اگـر خـدا را یـاد کننـد و وصـف نماینـد بـه شناسند و غیر خدا را از یاد میتنها او را می
). اینان از هر گونه شـائبه شـرک ١٧٤/ ١٧کنند که الیق ساحت کبریایی او باشد (همان، اوصافی وصف می

) بنـابراین بنـده مخَلـص ٢٢٤/ ٢بری و منّزهند و وحدت ذات او بعینه برایشان آشکار گردیده (نخجـوانی، 
در کسی را گویند که در جمیع مراتب توحید، خالص باشد و شریکی بـرای خـدا قـرار ندهـد نـه در ذات و

).١٩٩/ ١١صفات نه در افعال و نه در عبادت (طّیب، 
َم َءاَدَم اْألَسَماَء کلها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلی اْلَمَلئکِة....«جوادی آملی در تفسیر آیه  ) دو دلیل ٣١(بقره/١»َو َعلَّ

ـِه إِ «برای این مسـأله ذکـر کـرده اسـت؛ اول اینکـه طبـق آیـه  کثـَرُهم ِباللَّ ْشـِرکونَو َمـا یـْؤِمُن َأ » الَّ َو ُهـم مُّ
) ایمان اکثر مؤمنان آمیخته به شرک رقیـق اسـت و بـه همـین دلیـل، وصـف کـردن آنـان نیـز ١٠٦(یوسف/

اند که خداونـد در مقـام ظهـور چنین خواهد بود و دوم آنکه مخَلصین بر اثر قرب نوافل به جایی رسیدهاین
کننـد و بنابراین آنان با زبان الهی او را وصـف می» بهولسانه الذی ینطق«شود: فعلی، به منزله زبان آنان می

/ ٣خداوند نه تنها از چنین وصفی منّزه نیست، بلکه این نحوه توصیف، شایسته مقام ربوبی است (تسـنیم، 
. گرچه تعابیر مفسران دیگر نیز کم و بیش بیانگر همان مطلبی است که در کالم استاد جـوادی آملـی )٢١٩

تر مطـرح شـده ر در سخن ایشان به حدیث قرب نوافل مستند و در نتیجه با تحلیلی عمیقآمده، لیکن این ام
).٤١٨/ ٢٦؛ ٣٧١/ ٢٣است (نیز ر.ک: همان، 

رسـد، ولـی هـر انسـانی در توضیح مطلب مذکور باید گفت هر چند آدمی هرگز به کنه ذات الهی نمی
ور داده اسـت، پروردگـار را توصـیف کنـد تواند به میزانی که اسماء و صفات خداوندی را در خـود ظهـمی

). از آن جا که انسان مخَلص، همه اسماء و صـفات الهـی را در خـود ظهـور ١٠٦(ر.ک: هدایت در قرآن، 
بخشیده و به قلمروی اخالص صرف که تجّرد تام عقلی است وارد شده، شـیطان هرگـز بـه او راه نـدارد. در 

بینـد حـق اسـت و هـیچ احتمـال ت، بنابراین هرچـه میوجود چنین انسان سالکی جز حق چیز دیگر نیس

ها را به فرشتگان عرضه کرد.خت. سپس آنها را به تمامی به آدم بیاموو نام.١
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توانند بـه توصـیف کامـل خداونـد گیرد. به همین دلیل است که مخَلصین میخالفی در نفس او شکل نمی

کنند، همان صفات الیق و شایسته خداوندی است، لذا خداوند متعـال بپردازند و صفاتی که ایشان بیان می
داند کنند پاک و مبّرا دانسته و تنها شایسته همان صفاتی میخَلصین بیان میخود را از همه صفاتی که غیر م
گویند.که آنان در مقام توصیف او می

. حل شبهات مربوط به عصمت معصومین علیهم السالم٢
. توجیه خودستایی برخی از معصومین علیهم السالم از خود١-٢

انسـان موّظـف اسـت از ١»َفَال ُتَزکوْا َأنُفَسـکم«جم سوره ن٣٢طبق برخی از آیات قرآن کریم مانند آیه 
خودستایی بپرهیزد و هرگز از خود تعریف نکند، ولی در برخـی از آیـات قـرآن کـریم یـا روایـات مشـاهده 

شود که برخی از انبیا مانند حضرت یوسف و حضرت هود علیهما السالم یا ائمه علیهم السالم از خـود می
شود؟ر چگونه توجیه میاند، این امتعریف نموده

ای است کـه ها در حق خویش از سوی انبیا و ائمه علیهم السالم، نکتهقبیح نبودن این گونه از توصیف
» َفال ُتَزکوا َأْنُفَسـکْم «اند این نوع تزکیه نفس، هرگز مصداق نهی در تفاسیر تذکر داده شده است. برخی گفته

انـد شناسـند و بـه قـدرش جاهلنی اسـت کـه او را نمینیست، زیرا برشمردن فضـایل خـویش بـرای کسـا
اند کـه بـه ). برخی نیز آن را از این جهت نیکو شمرده٣٩٠/ ٤؛ جّصاص، ٣٧١/ ٥(طبرسی، مجمع البیان، 

؛ ٤٧/ ٢٠ابـن عاشـور، غرض دینی یا مصلحتی عمومی صورت گرفته و نه به انگیزه تفاخر و مدح خویش (
).٥٥٤اهی هروی، ؛ فر٤٧٤/ ١٨؛ فخر رازی، ١٢٨/ ٢٧

جـایز اسـت «انـد: در بعضی تفاسیر به سخن امام صادق علیه الّسـالم اسـتناد شـده اسـت کـه فرموده
شخص خودش را تزکیه کند و اگر اضطرار پیدا کرد از خودش تعریف کند، آیا نشـنیدی قـول یوسـف را کـه 

/ ۴مغنیـه، ؛ ٣٦٦/ ٢گنابـادی، (».مدار کشور قرار بده که من نگهدارنده ماهر و دانایی هستگفت: مرا خزانه
٢ای آن را از مصــادیق تحــدیث نعمــت در ســوره ضــحی) و بــاالخره عــده۳۲۸/ ۶؛ قمــی مشــهدی، ۳۳۱

.)١٣٠/ ١٥اند (صادقی تهرانی، برشمرده
چنانکه کسب اندکی از مال کـه آدمـی بـدان محتـاج «نویسد: می» إحیاء علوم الدین«غزالی در کتاب 

اندکی از جاه که آدمی بدان محتاج باشد ستوده است. و آن برای مسـّلم مانـدن از باشد ستوده است، کسب
طلبید آن جا که گفت: اْجَعْلِنی َعلی َخزاِئِن -صلوات الله علیه-هاست. و آن مقدار آن است که یوسفآفت

ی َحِفیٌظ َعِلیٌم. ).١٢٠/ ١٠(غّزالی، ٣»اْألَْرِض ِإنِّ

.دییرا نستاشتنیپس خو١.
ک َفَحّدِث «٢. ا ِبِنْعَمِة َربِّ ).۱۱(ضحی/»َو َأمَّ
گفت: مرا بر خزائن این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم٣.
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ست، ولی بیان استاد جوادی آملی، مستند به حدیث معتبـر و در عـین گرچه تمام این تعبیرات صحیح ا

ایشان در تبیین این نکته، از نصوص ائمه علیهم السالم و به رسد. تر به نظر میتر و لطیفحال توجیهی دقیق
بر اساس حدیث قرب نوافل، انسانی که بـه مقـام والیـت «نویسد: ویژه حدیث قرب نوافل بهره گرفته و می

بیند و ... بنابراین اولیای الهی اوًال بـی گوید و با چشم خدایی میسد، با زبان خدای سبحان سخن میرمی
گویند از این جهت گاهی امامان معصوم مجاز بودند که خودشـان را معرفـی کننـد و اجازه خدا سخن نمی

ُه یَزکی َمْن یشاءُ «این ستایش، مصداق کریمه  شناسـاندند، مـا هرگـز خـود را نمیشود و اگر آنانمی» َبِل اللَّ
.)١٤٦-١٤٥/ ١٩شناختیم (تسنیم، آنان را نمی

١. درخواست نصرت پیامبر از پروردگار با تّضرع توحیدی٢-٢

ـِذیَن «فرماید: سوره بقره می٢١٤خداوند متعال در آیه  َثـُل الَّ ـا یـْأِتکم مَّ َة َو َلمَّ َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنَّ
ِذیَن َءاَمُنوْا َمَع َخلَ  ُسوُل َو الَّ اُء َو ُزْلِزُلوْا َحتی یُقوَل الرَّ رَّ تْهُ◌ُم اْلَبْأَساُء َو الضَّ سَّ ِه َأَال ِإنَّ ْوْا ِمن َقْبِلکم مَّ ُه َمتی َنْصُر اللَّ

ِه َقِریب تصـویر این آیه شرایط سختی را برای پیامبر اکرم صلی اللـه علیـه و آلـه و مسـلمانان بـه٢»َنْصَر اللَّ
ها آنچنان بر آنان هجوم آورده بود که عرضه داشتند نصرت و یـاری خـدا کشیده و بیانگر آن است که سختی

چه زمانی فراخواهد رسید و خداوند در پاسخ فرمود قطعـًا نصـرت پروردگـار نزدیـک اسـت. در نگـاه اول 
ا حالـت اعتـراض و از روی ممکن است گمان شود که این گفته رسول صلی الله علیـه و آلـه و مؤمنـان، بـ

های معمـولی شـنیده خستگی از شرایط فشار گفته شده، کما اینکه چنین سخنی در مواقع متعـدد از انسـان
شود که از تأخیر گشایش در کار خود با چنین زبانی که بوی گله و شکایت از قدر الهـی از آن بـه مشـام می
خدا صلی الله علیه و آله هرگز قابل مقایسه بـا شـأن گویند. لیکن از آنجا که شأن رسول رسد، سخن میمی

ادبی در پیشگاه ذات اقدس اله بر ساحت ای معنا کرد که اندک غباری از بیمؤمنان نیست، آیه را باید به گونه
مقدس آن حضرت ننشیند، چرا که این نحوه سخن گفتن با حالت اعتراض از مقام واالی پیامبر الهی به دور 

تـوان اند کـه نمیاند. برخی تصریح کردهدلیل مفسران هریک دالیلی را در این باره بیان کردهاست. به همین 
داند که خداونـد نصـرت را بر پیامبر صلی الله علیه و آله جایز دانست، زیرا آن حضرت می٣معنای استبطاء

؛ ابـن ١٩٩/ ٢کنـد بـه تـأخیر نخواهـد انـداخت (طوسـی، خود را از وقتـی کـه حکمـتش آن را اقتضـا می

که کل جهان مضـطر و اهـل نالـه و تضـرع در پیشـگاه داندکه به تعلیم الهی مسائل توحیدی را آموخته، میصلی الله علیه و آلهرسول اکرم.١
خدایند. از این رو خود نیز یقین دارد که بهترین راه تحصیل نیروی استقامت، طلب یاری از خدای مقتدر و عزیز است و ایـن کـار هـر چـه بـا 

یـاد » تضّرع توحیدی«در آثار خود با عنوان تر است. استاد جوادی آملی از چنین تضّرعیَضراعت و البه به درگاه خداوند مقرون باشد اثربخش
؛ سـیره ٤٩٩/ ١٠بینـد و بـه غیـر او هـیچ امیـدی نـدارد. (ر.ک: تسـنیم، اند، زیرا حالتی است که آدمی خدا را تنها مؤثر و پناه خویش میکرده

).٢٢٧/ ٨در قرآن، صلی الله علیه و آله اکرمرسول
وز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده، بر سر شما نیامده؟ به ایشان سـختی و رنـج رسـید و متزلـزل پندارید که به بهشت خواهید رفت؟ و هنمی.٢

ت.شدند، تا آنجا که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند، گفتند: پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدان که یاری خدا نزدیک اس
استبطاء یعنی کسی را به ُکندی در کار نسبت دادن.٣.
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کید شده است ٣٦؛ تستری، ٥٢/ ٢؛ حائری تهرانی، ١٧/ ٢شهرآشوب،  ). در تفاسیر دیگر نیز بر این نکته تأ

اعتراض یـا اسـتبطاء نبـوده، بلکـه » متی نصر الله«و آله و مؤمنان، از جمله علیه اللهکه منظور پیامبر صلی 
؛ داور ٤٠٨/ ٢؛ طیب، ١٠١/ ٢اند (مکارم شیرازی، کردهآنان با این سخن، نصرت و یاری پروردگار را طلب 

) در حالیکه در بعضی دیگـر از تفاسـیر، حسـاب پیـامبر ٧٤علیشاه، ؛ صفی١٩١/ ١، گنابادی؛ ٧٢/ ٤پناه، 
صلی الله علیه و آله و مؤمنین از یکدیگر تفکیک نشده و سخن مذکور از جهت استبطاء دانسته شده اسـت 

؛ ٢٤٦/ ١؛ فیض کاشـانی، ١٨٤/ ٣؛ رازی، ٢٦٥/ ١؛ جرجانی، ٤٥٩/ ١شانی، ؛ کا٣١٨/ ٢(قمی مشهدی، 
؛ مراغـی، ١٦٨/ ٥؛ مالحـویش، ٢٤٠/ ١؛ ابن عجیبه، ١٣٥/ ١؛ بیضاوی، ١٠٤؛ آل سعدی، ٣٢٠/ ١مغنیه، 

) این سیر نزولی تا آنجا پیش رفته که برخـی ٢٧٣/ ١؛ بغوی، ٣٤١/ ١؛ کاشانی، ٢٥٦/ ١؛ مظهری، ١٢٨/ ٢
اند که خداوند در سوره فتح از آن سخن عتراض پیامبر صلی الله علیه و آله را همان ذنبی دانستهاز مفسران، ا

).٢٢٧/ ١٠؛ قرشی، ٣٩٩/ ٦گفته است (سید قطب، 
کید بر اینکه جمله  جنبـه دعـا و اسـتدعا دارد نـه » َمتی َنصُر اللهِ «در این میان، استاد جوادی آملی با تأ

ادبانـه از سـوی است گرچه خواهش به درگاه الهی با حالت پرخاشگرانه و بیاعتراض به دیر رسیدن، معتقد
مؤمنان سست ایمان ممکن است، ولی از سوی پیـامبر، دعـا و اسـتدعا اسـت. ایشـان عـالوه بـر عصـمت 

نویسـد: حدیث قرب نوافل بیانگر آن است، دلیل این مطلـب دانسـته و میحضرت، مقام قرب ایشان را که
گوید و کارها را بـه او صوم است و بر اساس قرب نوافل با زبان خدا و به اذن الهی سخن میپیامبر خدا مع«

).٥٠١/ ١٠(تسنیم، » سپرده است
. استحاله دعوت حضرت عیسی علیه السالم به شرک٢-٣

سوره مائده، سخن حضرت عیسی علیه السالم را مبنی بر مبّرا دانستن خود از ١١٦خداوند متعال در آیه 
ُذونی «فرماید: به شرک نقل کرده و این گونه میدعوت اِس اتخِّ ُه یا ِعیسی اْبَن َمْریَم َءَأنَت ُقْلَت ِللنَّ َو ِإْذ َقاَل اللَّ

ِه َقاَل ُسْبَحاَنک َما یکوُن لی َأْن َأُقوَل َما َلیَس لی بحقٍّ ِإن کنُت ُقْلُتُه َفَقْد َع  ی إلَهیِن ِمن ُدوِن اللَّ ْعَلُم َما ِلْمَتُه تَ َو ُأمِّ
ُم اْلُغیوب ١»فی َنْفسی َو َال َأْعَلُم َما فی َنْفِسک ِإنَّک َأنَت َعالَّ

اند. برخی مقام مفسران دالیل مختلفی را بر امتناع دعوت حضرت عیسی علیه السالم به شرک ذکر کرده
؛ ٢٨١/ ٣؛ میبـدی،٥٠٦/ ٤اند (طیب، نبّوت، رسالت و عصمت آن حضرت را مانع دعوت به شرک دانسته

اند آن حضرت خـود را ماننـد دیگـران عبـد پروردگـار ). بعضی دیگر گفته١٥١/ ٣؛ مغنیه، ٤٥٧/ ١قشیری، 
دانست که باید تنها در برابر او عبادت کند، با این وجود چگونه ممکن اسـت آنـان را بـه پرسـتش خـود می

ه به خدایی گیرید؟ گفت: به پاکی یاد میو آن گ١. کنم تـو را. اه که خدا به عیسی بن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را سوای اللَّ
ز گذرد دانـایی و مـن ادانستی زیرا به آنچه در ضمیر من مینسزد مرا که چیزی گویم که نه شایسته آن باشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می

خبرم. زیرا تو داناترین کسان به غیب هست.آنچه در ذات تو است بی
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ای ) عده٤١٥/ ٤؛ امین، ٢١٠/ ٣؛ حسینی شاه عبدالعظیمی،٤١٥/ ٣خوانده باشد! (طبرسی، مجمع البیان، 

اند، زیرا عقًال ممکن نیست بشری دیگر دعوت آن حضرت به شرک را به دلیل امتناع عقلی، محال بر شمرده
).٤١٦/ ٤؛ آندلسی، ٢٦٣/ ٢؛ ابن عطیه، ٢/٤٤٠َمحَدث ادعای الوهیت نماید (ثعالبی، 

مدد گرفته شده؛ وی در توضیح عبارت » وحدت وجود«از ١در این میان در تفسیر منسوب به ابن عربی
همانا بـرای مـن در حقیقـت، وجـودی نیسـت، پـس «نویسد: می» ما یکوُن ِلی َأْن َأُقوَل ما َلیَس ِلی ِبَحقٍّ «

شایسته و صحیح نیست سخنی بگویم که در حقیقت از آِن من نیست، پس قطعًا قول، فعل، صفت و وجود 
) لیکن او سخن خود را در اینجا به حدیث قرب نوافـل مسـتند ١/١٩٠(ابن عربی، » به تمامی از آِن توست.

نکرده و برهان مذکور را به روشنی تحلیل نکرده است.
استاد جوادی آملی سه برهان بر استحاله دعوت حضرت عیسی علیه السالم به شرک ذکر کرده که اولین 

د از آیاتی از سوره توبه، آل عمران، مجادلـه برهان با استفاده از حدیث قرب نوافل و دو برهان دیگر با استمدا
و مائده مطرح شده است.
عیسی علیه السالم عبد صالح مقّرب خداست و طبق روایـت صـحیح و «نویسد: ایشان در این باره می

معتبر قرب نوافل، اگر کسی به قرب نوافل راه یافت، خدا در مقام فعل نه ذات، مجاری ادراکی و تحریکی او 
الیـزال -و چنین انسان مقّربی با زبان و بصر و سمع و... الهی در جهان خارج اثرگـذار اسـت: خواهد شد 

بر این اساس خدا (در مقام فعل) زبان گوش و چشم عیسای مسیح علیه السالم -یتقرب عبدی المؤمن بی 
جـا حضـور شده است، پس اگر حضرت عیسی علیه السالم سخنی را گفته باشد، با زبانی بوده کـه خـدا آن

َتْعَلـُم «داشته و آن سخن یقینًا معلوم حق تعالی بوده است، بدین جهت حضرت عیسی علیه السالم گفـت: 
کسی که خدا در مقام فعل، زبان او گشت محال است کـه بـا لسـان ٢»ما فی َنْفسی َو ال َأْعَلُم ما فی َنْفِسک

(تسـنیم، » ی علیه السالم افزود: ُسـْبحاَنکخدایی به شرک دعوت کند، از این رو به دنبال سخن پیشین عیس
٢٨٤/ ٢٤.(

. شرح مراد آیات به استناد حدیث قرب نوافل٣
. بیان منشأ علم غیب انسان١-٣

ها و مخصوصـًا انبیـا و ائمـه تواند به اذن خدا به انسـانعالمان و مفسران امامیه معتقدند علم غیب می
عقیده بر پایه برخی از آیات قرآن که صراحتًا از تعلق گـرفتن علیهم السالم نیز تعلق گیرد. اثبات صحت این

عربی که گاه تأویالت تند و تیزی دارد، بر این باور است این کتاب تـألیف مـّال عبـدالرّزاق آملی درباره صّحت استناد تفسیر ابناستادجوادی.١
انـد. (ر.ک: منزلـت عقـل در هندسـه شواهدی بر ایـن مطلـب ذکـر کردهکاشانی است که به اشتباه به ابن عربی نسبت داده شده است. ایشان

).٢٢٤معرفت دینی، 
. خبرم.گذرد دانایی و من از آنچه در ذات توست بیبه آنچه در ضمیر من می٢
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تـرین گویند و نیز روایاتی که بر این امر داللت دارد، ممکن است. اما از مهماین علم به غیر خدا سخن می

د، پردازنروایی این اعتقاد، بویژه از دیدگاه کسانی که با نگرش عرفانی به تبیین جایگاه انسان کامل میمبانی
نصوصی مانند حدیث قرب نوافل است که از مظهریت تاّم انسان نسبت به صفات و اسـماء ربـوبی سـخن 

یـْوَم یجمـُع «گوید که علم نیز از جمله این صفات است. از این رو، استاد جوادی آملی در اشـارات آیـه می
ُسَل َفیُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم َقاُلوْا َال ِعْلَم َلَنا  ُه الرُّ ُم اْلُغیوباللَّ راه «) طی بحثی بـا عنـوان ١٠٩(مائده/» ِإنَّک َأنَت َعالَّ

هرگاه مخلوقی عالم به خداوند شد، چون او همه «نویسد: در تحلیل منشأ این علم می» عالم به غیب شدن
شـود، زیـرا جا حضور دارد و علم هم عین ذات اوست، چنین انسانی از همه جا به اندازه خودش باخبر می

خداوند که عّالم غیوب است، در مقام ظهور به صورت مجاری ادراکی او تجّلـی کنـد: کنـُت َسـمَعه وقتی 
اّلذی یْسَمُع ِبه و َبَصره اّلذی یْبِصُر ِبه و ِلساَنه اّلذی ینِطُق به و یَده آلتی یبِطُش ِبها، چنین انسـانی کـه مظهـر 

هاسـت، هـر انـدازه افـراد بـه انـدازه دیـد آنتواند از غیب باخبر شود؛ اما چون نگرش علم خداوند شد می
ای که خدا را بـا قلـب السالم) نیز به اندازهشود و انبیا (علیهمتر باشد، خبر از غیب بیشتر میدیدشان وسیع

).٢٠٥/ ٢٤(تسنیم، » اند از غیب باخبرند.دیده
ین علم را نفس قدسی ، منشأ ا١سوره جن٢٧و ٢٦بعضی از صاحبان تفاسیر عرفانی نیز در تفسیر آیات 

) و یـا ١٥٥/ ١٤اند که مظهر تاّم صفات الهی و علم ازلی خداونـد اسـت (امـین، انبیا علیهم السالم دانسته
) ٤٥٣/ ٢اند (نخجوانی، قابلیت خالفت و نیابت از خداوند سبحان را موجب اطالعشان از غیب بر شمرده

ری نیست.ها خبولی از اشاره به مضمون حدیث قرب نوافل، در آن
گـاه کردن از طریـق بعضی دیگر نیز به افاضه علم غیب به بنـدگان برگزیـده خـدا از طریـق نمایانـدن، آ

؛ حقـی ٣١٥/ ١اند (گنابـادی، اند، ولی منشأ این علم را متـذکر نشـدهمالئکه و نیز بدون واسطه اشاره کرده
).٢٠١/ ١٠بروسوی، 

ای اسـت بـه اوًال استناد به این حـدیث شـریف، اشـارهها غفلت کرد، آن است کهنکاتی که نباید از آن
السالم؛ زیرا در این حدیث، سخن از عبد مؤمن امکان تعّلق علم غیب به افرادی جز پیامبران و امامان علیهم

پروردگار است که به مقام محبوبیت خداوند نائل شده است. و ثانیًا این حدیث گرچه دارای مضمون عمیق 
کند. توضیح اینکه ممکن اسـت تحلیـل مـذکور بـر مبنـای تر میفهم مطلب را آسانو مشکلی است، ولی

، تجّلـی و ٢قواعد مسّلم عرفانی از سوی مفسر بیان شود، ولی کسانی که مدار اصلی این علـم یعنـی تشـأن

ُسول: او دانای غیب است و«١. سازد، مگر بر آن غیب خود را بر هیچ کس آشکار نمیَعاِلُم اْلَغیِب َفَال یْظِهُر َعلی َغیِبِه َأَحًدا ِإالَّ َمِن اْرَتضی ِمن رَّ
»پیامبری که از او خشنود باشد.

شود؛ به این معنـا کـه انسـان و هـر موجـود دیگـری، شـئون در مصطلح عرفان، نظام هستی بر مدار تشّأن، تجّلی و ظاهر و مظهر تبیین می٢.
ندارد. بنابراین علت حقیقی تنها خداست و غیر او هر چه و هر که باشد مظهر فاعلیت الهی هستند و هیچ شأن و جایگاه دیگری برایشان وجود 
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ر از ظاهر و مظهر را قبول ندارند، آن را نپذیرند؛ اما زمانی که همین مسأله به حدیثی صحیح السند و مشـهو

وجود مقدس معصوم علیه السالم مستند شود، نور معرفت اصیل را در قلـب آدمـی ایجـاد و او را بـه تأمـل 
مند باشد، مطالب مختلـف و کند، زیرا هرکس از فیض مکتب اهل بیت علیهم السالم بهرهبیشتر دعوت می

ن نیز ماننـد انبیـا علـیهم السـالم گردد، زیرا آنااز جمله مباحث عرفانی، در پرتو کالم آنان برایش شکوفا می
کننـد (ر.ک تسـنیم، استعدادهای نهفته بشر را اثاره کرده و زمین فهمشان را برای ادراک حقائق برتر آماده می

٣٣٠/ ٢٦.(
ناگفته نماند که چنین رویکردی از برکات مکتب حکمت متعالیه است که در آن، مباحـث مختلـف از 

ها ارائه آمیزد و در نتیجه، حقائق ناب در قالبی تلفیقی به تشنگان آنم میجمله مباحث عرفانی و روایی به ه
شود.می

. توضیح نورانی بودن مؤمن٢-٣
ـاس....«جوادی آملی در تفسیر آیـه  » َأَو َمـْن کـاَن َمیتـًا َفَأْحیینـاُه َو َجَعْلنـا َلـُه ُنـورًا یْمشـی ِبـِه ِفـی النَّ

گـاه صالح، و حرکت مؤمن با این نور را معنای تاّم آیـه دانسـته، آن) نور بودن علم، ایمان، عمل ١٢٢(انعام/
گونه شرح نموده که انسان با نوافل به خدا نزدیک و سـپس اتّم آن را بر اساس حدیث قرب نوافل، اینمعنای

های افعال، خدا گوش و چشم و..... او خواهد شـد و چـون خداونـد نـور شود و در بخشمحبوب خدا می
ماواِت َو اْألَْرض«زمین است: ها وآسمان ُه ُنوُر السَّ ) آن نور اگر پای مـؤمن شـود بـا آن، میـان ٣٥(نور/» اللَّ

رود، هم راه خـود رود. وی اتّم بودن این معنا را از آن رو دانسته که وقتی کسی با نور الهی راه میمردم راه می
بنـدد، بلکـه همچـون رود و نـه راه دیگـران را میمیدهد، نه بیراههبیند و هم راه را به دیگران نشان میرا می

).٧٩/ ٢٧دهد (تسنیم، کوثر زالل به دیگران راه می
عالمه طباطبایی نیز ضمن اینکه معنای اولیه و همه فهم این آیه شریفه را متذکر شده، معنایی ادّق بـرای 

کنـد، نوع حیات جاوید را عنایت میها این آن ذکر کرده و آن عبارت است از اینکه کسانی که خداوند به آن
بینند و از بهجـت در محبت پروردگار خود مستغرق و خرسند به تقرب درگاه او هستند، جز خیر چیزی نمی

شـنوند کـه مـردم دیگـر از بینند و میو لذتی برخوردار خواهند شد که از بین رفتنی نیست و چیزهایی را می
). لیکن سخن عالمه بیشتر ناظر به صدر آیه است و ایشان ٣٣٧/ ٧(طباطبایی،انددیدن و شنیدن آن محروم

شدن مسیر تاریک زندگی اجتماعی او و در نتیجه، انجـام اعمـال در تأثیر نور الهی مؤمن، اجماًال به روشن
بار اشاره کرده است.اثربخش در سعادت زندگی و ترک کارهای مضرت

شود و به تناسب ظرفیت وجودی خود، شأن و مقامی از شـئون و مقامـات خـدا را در مرتبـه فعـل، نـه در مقـام ذات، نمـایش وی محسوب می
).٤٥٥دهد. (ر.ک: جوادی آملی، توحید در قرآن، می
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انـد، هایی زیبا و دلکش بیـان کردهشابه و اغلب در قالبصاحبان تفاسیر عرفانی نیز گرچه تقریرهایی م

؛ قشیری، ٤٨٥/ ٣ها خبری نیست (ر.ک: میبدی، ولی از استشهاد به مضمون بلند حدیث قرب نوافل در آن
). گرچه برخی از ایشان به معنای اتّم آیه، یعنـی نـورانی شـدن ١٢٣/ ٥؛ امین، ٢١٦/ ١؛ ابن عربی، ٤٩٨/ ١

٢. ١)١٦٥/ ٢ابن عجیبه،اند (ای گذرا کردهر مؤمن، اشارهدیگران در پرتوی نو

. مرتبه نهایی تضّرع در دعا٣-٣
ـُه َال یِحـبُّ اْلُمْعَتـِدین«نویسنده تسنیم در تفسیر آیه  ًعا َو ُخْفیـًة ِإنَّ کْم َتَضرُّ ) در ٥٥(اعـراف/٣»ُاْدُعوْا َربَّ

ًعا َو ُخْفیـةً «گر بحث از حالت و چگونگی دعا به این نکته اشاره کرده که ا مفعـوٌل لـه باشـد، هـدف » َتَضرُّ
اسـتکانت و ضـراعت و مسـتوری، «میانی دعا، پیدایش حالت ضراعت و پنهانی است. سپس آورده است: 

طلبد و تدریجًا خود را از مرتبه نهایی هم دارد که سالک واصل در مقام قرب، متضّرعانه محبوب خود را می
اعی از خویشتن غفلت دارد؛ ولی نیایش و مدعّو خود را که خدای سبحان اسـت ای که دبرد، به گونهیاد می

در نظر دارد و برتر از آن، غفلت از دعا و حصر توّجه به مدعّو است که در این حال، دعای او به زبـان الهـی 
).١٧٨/ ٢٩(جوادی آملی، » شود: ......ُکنُت......َو ِلساَنه اّلذی َینِطُق ِبهصادر می

زبـانی خـدای ع دعا کردن، ویژه بندگان مخَلصی است که به قرب نوافـل باریافتـه و بـا زبـان بیاین نو
قلبشان در مالحظه فضل و رحمت او مستغرق گشته است.و سبحان در مقام فعل، ندا یا نجوا دارند

ای کـه در آن شود؛ به گونهبرای چنین عارف سالکی، خداوند بدون حجاب مشهود شده و مخاطب می
گذارد، مگر عبودیت او. حال، خدا با بنده ندا و نجوا دارد و این نگاه جانکاه، چیزی از عبد سالک باقی نمی

) و این یعنی همان حکمت و روح دعا که داعی، خود را در مشهد ١٢١/ ٥(جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، 
دی که با این مشهود، پیونـدی و منظر مدعو بداند و او را که خدای سبحان است، شاهد خویشتن کند، شاه

).٢٣٦خاص برقرار کرده و او را به احساس قرب کامل نائل نموده است (همو، حکمت عبادات، 
رساند و تر میفهم این معنا از آیه مورد بحث، در پرتوی حدیث قرب نوافل، مخاطب را به معنایی عمیق

گردد، بلکه تـالِی ایـن رحله متوسط آن ختم نمیآن اینکه امر الهی به خواندنش با هدف تضّرع و خفیه، به م
گونه التفاتی به خود نداشـته آیه فراتر از این معنا، به نوعی از خواندن پروردگار امر شده که در آن حالت هیچ

ای برساند که دیگر سخنی برای گفتن نداشته باشد و تنها بخواهد کـالم باشد، بلکه تضرّعش او را به مرحله

فهو یمشی فی الناس بربه و هـم ....«د توجه نویسنده تسنیم قرار گرفته، کم و بیش در بعضی کتب عرفانی آمده است: با این وجود آنچه مور١.
ه فهو ال یشعرون کماقال إذا أحب الله عبدا کان سمعه الذی یسمع به ... و رجله آلتی یسعی بها و ما مشی فی الناس إال برجله فی حال مشیه برب

.)٣١٢/ ٤ابن عربی، الفتوحات، » (الحق لیس غیره....
، ٤٤٥/ ١٤؛ ٢١٢/ ١٢؛ ٤٠٨/ ٩؛ ٣٠٨/ ٨؛ ٤٣٨، ٢٩٠/ ٢های دیگر استناد مفسر به حدیث مورد بحث ر.ک: تسـنیم، برای مشاهده نمونه٢.

٥٢٠/ ٢٥، ٥٠٧، ٤٨٦/ ٢٧، ٣٤١.
د.پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سرکش را دوست ندار٣.
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د و از او بخواهد که به جایی برساندش که با مشاهده جمال خـدا از سـخن گفـتن بیفتـد و خدا را گوش کن

).٤٣٤/ ٢٠خداوند با وی نجوا کند (ر.ک: همو، تسنیم، 

گیرينتیجه
حدیث قرب نوافل، حدیثی قدسی است که در مجامع روایی فـریقین بـا سـندهای صـحیح نقـل شـده 

یه وحدت وجود و توحید افعالی دانسته و بر ایـن اسـاس بارهـا در است. عرفا آن را به عنوان شاهدی بر نظر
اند.های خویش بدان استناد کردهکتاب

انـد. بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت نیز در تفسیر کالم الهی از مضـمون ایـن حـدیث بهـره برده
ی کـه در ایـن نوشـتار صـورت هایشود. با بررسیلیکن این استفاده غالبًا به استناد از جنبه ذوقی محدود می

گرفت، روشن شد که تفسیر تسنیم در میان تفاسیر توانسته است از محتوای عمیق و عرفانی روایت مزبـور، 
در حّل معضالت تفسیری و شرح دقیق مراد آیات استفاده کرده و کاربرد آن را به عنوان حـدیثی مشـهور، از 

حدیث بیش از همه در کتب اهل عرفان آمـده، ایـن نحـوه محدوده استناد ذوقی خارج کند. از آنجا که این 
استفاده از حدیث مزبور، گامی است بس مبارک در جهت پیوند بیشـتر قـرآن و عرفـان. از ایـن رو بـه نظـر 

رسد نویسنده تسنیم تالش کرده با استناد مکّرر به این روایـت در شـرح کـالم پروردگـار، مبـانی عرفـان می
والیی –ت صحیح ارائه نماید تا زمینه را برای تفکر بیشتر مخالفان عرفان ناب قرآنی اسالمی را با تکیه بر سنّ 

فراهم ساخته و عرفانی را به تصویر بکشد که بر محور قرآن و احادیث شکل گرفته است.

منابع
ة آیـة اللـه ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله، شرح نهج البالغة، تصـحیح ابـراهیم، محمـد ابوالفضـل، مکتبـ

ق.١٤٠٤المرعشی النجفی، قم، 
ق.١٣٩٨مصّحح: هاشم حسینی، قم، جامعه مدرسین، ، التوحیدابن بابویه، محمد بن علی، 

ق١٣٧٨علیه السالم، مصّحح: مهدی الجوردی، تهران، نشر جهان، عیون أخبار الرضا_______________، 
تا.ر، بی، بیروت، دار صادالمسندابن حنبل، احمد بن محمد، 

إبـراهیم بـاجس، الجزائـر، دار -، تحقیق شعیب األرناؤوطجامع العلوم والحکمبن احمد، ابن رجب، عبدالرحمن
تا.الهدی عین ملیلة، بی

ق.١٤١٠، قم، نشر بیدار، متشابه القرآن و مختلفهابن شهرآشوب، محمد بن علی، 
یر و التنویرابن عاشور، محمد طاهر،  ا.تجا، بی، بیالتحر

ق.١٤١٩، دکترحسن عباس زکی، قاهره، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدابن عجیبه، احمد بن محمد، 
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تا.، بیروت، دار صادر، بیفتوحات المکیةالابن عربی، محمد بن علی، 

ق.١٤٢٢، بیروت، داراحیاء التراث العربی، تفسیر ابن عربی، _______________
ق.١٤٣١، محمود محمود غراب، من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآنرحمة _______________، 

، بیـروت، دارالکتـب العلمیـه، المحّرر الوجیز فی تفسـیر الکتـاب العزیـزابن عطیه آندلسی، عبدالحق بن غالب، 
ق.١٤٢٢

هـای اسـالمی هش، مشهد، بنیاد پژوالجنان فی تفسیر القرآنو روح الجنان روضعلی، بنابوالفتوح رازی، حسین
ق.١٤٠٨آستان قدس رضوی، 

ق.١٤٢٠، بیروت، دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیرابوحیان، محمد بن یوسف، 
ق.١٣٧٠لبنان، –، تحقیق حسن امین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت اعیان الشیعةامین، محسن، 
.١٣٦١ان مسلمان، ، تهران، نهضت زنتفسیر القرآنمخزن العرفان فیامین، نصرت، 

یم الرحمنآل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر،  ق.١٤٠٨، بیروت، مکتبة النهضة العربیه، تیسیر الکر
ق.١٤٢٢، تهران، انتشارات وزارت ارشاداسالمی، تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضمآملی، حیدر بن علی، 
ی و فرهنگـی وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی، ، انتشارات علمـجامع األسرار و منبع االنوار_____________، 

١٣٦٨.
.١٣٦٣، تهران، مکتبة الصادق، الفوائد الرجالیةبحر العلوم، محمد مهدی، 

تا.، بیروت، دار الفکر، بیالجامع الصحیحبخاری، محمد بن اسماعیل، 
ق.١٤١٦، قم، مؤسسه انصاریان، تفسیر الصراط المستقیمبروجردی، حسین، 
ق.١٤٢٠، بیروت، داراحیاء التراث العربی، معالم التنزیل فی تفسیرالقرآنسعود، بغوی، حسین بن م

ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسه النشر االسالمی، االربعون حدیثاً بهایی، محمد بن حسین، 
.ق١٤١٨، بیروت، دار احیاء التراث العربی، أنوار التنزیل و أسرار التأویلبیضاوی، عبدالله بن عمر، 

.١٣٧٨، قم، بیدار، شرح فصوص الحکمعلی بن محمد، ترکه اصفهانی، 
ق.١٤٢٣دار الکتب العلمیة، –، بیروت، منشورات محمدعلی بیضون تفسیر التستریتستری، سهل بن عبدالله، 

، آذر و دی کتاب مـاه هنـر، »های عرفانی در هنر اسالمیتأملی در انگاره«تقوایی، علی اکبر و هادی محمودی نژاد، 
.١٠٠-٩٩، ش ١٣٨٥

ق.١٤١٨، بیروت، داراحیاء التراث العربی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآنثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، 
ق.١٤٢٢، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبي، احمد بن محمد، 

، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، ، تهراننقد الّنصوص فی شرح نقش الفصوصجامي، عبدالرحمن بن احمد، 
١٣٧٠.

.١٣٧٧، انتشارات دانشگاه تهران، جالء األذهان و جالء األحزانجرجانی، حسین بن حسن، 
.ق١٤٠٥، بیروت، دار احیاء التراث العربی، احکام القرآنجّصاص، احمد بن علی، 
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.١٣٨٩، قم، اسراء، ادب توحیدی انبیاء در قرآنجوادی آملی، عبدالله، 

یر تمهید القواعد___________، _ .١٣٨٧، مصّحح: حمید پارسانیا، قم، نشر اسراء، تحر
.١٣٨٧، قم، نشر اسراء، تسنیم____________، 
یم____________،  .١٣٨٠، قم، نشر اسراء، تفسیر موضوعی قرآن کر

.١٣٧٨، قم، نشر اسراء، حکمت عبادات_____________، 
.١٣٨٩، نشر اسراءقم، ،سرچشمه اندیشه_____________، 
یعت در آینه معرفت_____________،  .١٣٨٧، قم، نشر اسراء، شر
.١٣٨٢، قم، نشر اسراء، قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السالم_____________، 
.١٣٨٦، قم، نشر اسراء، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی_____________، 

.١٣٧٧، تهران، دارالکتب االسالمیه، و ملتقطات الثمرمقتنیات الّدرر ، علی، حائری تهرانی
ق.١٤٠٢، تهران، المطبعة العلمیة، الفوائد الطوسیةحّر عاملی، محمد بن حسن، 

.١٣٧٨، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ممّد الهمم در شرح فصوص الحکمحسن زاده آملی، حسن، 
.١٣٦٣، تهران، انتشارات میقات، اثنا عشریتفسیر حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، 

تا.، بیروت، دار الفکر، بیروح البیانحقی بروسوی، اسماعیل، 
ق.١٤١٥، قم، انتشارات اسماعیلیان، تفسیر نورالثقلینحویزی، عبد علی بن جمعه، 

.١٣٧٨تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ،تفسیر سوره حمدخمینی، روح الله، 
.١٣٨٦تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ، شرح چهل حدیث__________، 
.١٣٨٦، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، شرح دعای سحر__________،

یمخمینی، مصطفی،  ق.١٤١٨، مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره)، تفسیر القرآن الکر
.١٣٦٨، تهران، انتشارات مولی، شرح فصوص الحکمبن حسن، خوارزمی، حسین 

.١٣٧٥، تهران، انتشارات صدر، انوار العرفان فی تفسیر القرآنداور پناه، ابوالفضل، 
ق.١٣٨٣، قاهره، دارإحیاء الکتب العربیة، التفسیر الحدیثدروزة، محمدعّزت، 

ق.١٤١٣لرسالة، ، بیروت، مؤسسة اسیر أعالم النبالءذهبی، محمد بن احمد، 
های اسالمی صدا )، قم، مرکز پژوهششهد شهود (بررسی سیره عرفانی عالمه جوادی آملیرودگر، محمد جواد، 

.١٣٨٨و سیما، چاپ اول، 
ق.١٤٠٧، بیروت، دارالکتب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر، 

.١٣٦٢ان، شرکت مترجمان و مؤلفان ایران، ، تهرفرهنگ معارف اسالمیسّجادی، جعفر، 
، بیـروت، مؤسسـة األعلمـی للمطبوعـات، بیان السعادة فی مقامات العبادةسلطانعلیشاه، سلطانمحمد بن حیدر، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤٠٤، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، الّدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر، سیوطي، عبدالرحمن بن ابي
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.١٣٦٥، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنمحمد، نی،صادقی تهرا

یمصدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .١٣٦٦، قم، انتشارات بیدار، تفسیر القرآن الکر
، مصحح: محمد خواجوی، تهران، مؤسسـه مطالعـات و شرح أصول الکافی_______________________، 

.١٣٨٣، تحقیقات فرهنگی
.١٣٧٨، تهران، انتشارات منوچهری، تفسیر صفیصفی علیشاه، حسن بن محمد باقر، 

.١٣٦٢، تهران، شرکت سهامی انتشار، پرتوی از قرآنطالقانی، محمود، 
ق.١٤١٧قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 

تا.، دار احیاء التراث العربی، بیعجم الکبیرالمطبرانی، سلیمان بن احمد، 
ق.١٤٠٣محمد باقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، ،مصّحح:االحتجاج علی أهل الّلجاجطبرسی، احمد بن علی، 

.١٣٧٢، تهران، انتشارات ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیرآنالتبیان فی تفسیر القطوسی، محمد بن حسن، 

.١٣٧٨، تهران، انتشارات اسالم، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبد الحسین، 
یاتعلم الهدی، علی بن حسین،  ، تحقیق مرکـز البحـوث و الدراسـات العلمیـة، رابطـه الثقافـة والعالقـات الناصر

ق.١٤١٧اإلسالمیة مدیریة الترجمة والنشر، 
تا.لبنان، دارالکتب العربی، بی-، بیروتاحیاء علوم الدینغزالي، محمد بن محمد، 

ق.١٤٢٠بیروت، داراحیاء التراث العربی، ، مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، 
.١٣٥٧، دوم، جعفر سّجادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپتفسیر حدائق الحقائقفراهی هروی، معین الدین، 

ق.١٤١٨، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، األصفی فی تفسیر القرآناشاني، محمد بن شاه مرتضي، فیض ک
ق.١٤١٥، تهران، انتشارات الصدر، تفسیر الصافی______________________، 

.١٣٧٧، تهران، بنیاد بعثت، تفسیر احسن الحدیثقرشی، علی اکبر، 
.تا، بیالهیئة المصریة العامه للکتابر، صم، لطایف االشارات، عبدالکریم بن هوازنقشیری،

ق.١٤١٢قاهره، دارالشروق، -، بیروتفی ظالل القرآنقطب، سید، 
.١٣٦٨، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 

.١٣٨١دفتر تبلیغات اسالمی، ، قم،إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآنقونوی، صدر الدین محمد، 
، مصـّحح: جـالل الـدین آشـتیانی، شـرکت انتشـارات علمـی و شرح فصـوص الحکـمقیصري، داود بن محمود، 

.١٣٧٥فرهنگی، 
.١٣٨٣، تهران، شمس الضحی، بوارق القهر فی تفسیر سورة الدهرمدد، الله بن عليکاشاني، حبیب
ق.١٤٢٢، بیروت، دار ابن حزم، چاپ اول، ح األحادیث وتعلیلهامنهج اإلمام البخاری فی تصحیکافی، ابوبکر،

یه طلوع، »آیه غار از دیدگاه فریقین«کرباسی، مهدی،  .١١و ١٠، شماره ١٣٨٣، تابستان و پاییز نشر
ق.١٣٦٥، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
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ق.۱۴۰۴سة اإلمام المهدی علیه السالم، ، قم، مؤسالمؤمنکوفی اهوازی، حسین بن سعید، 

یه سوره، »هنر و نسبت آن با تقّرب«گلستان حبیبی، مسعود،  .٧٥، شماره ١٣٧٨، دوره اول، زمستان نشر
.١٣٦٨، تهران، نشر زّوار، شرح اصطالحات تصّوفگوهرین، صادق، 

ق.١٤٠٤ء، لبنان، مؤسسةالوفا–، بیروتبحار االنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
، مصـحح: هاشـم رسـولی محالتـی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسـول_____________________، 

ق.١٤٠٤تهران، دار الکتب اإلسالمیة، 
١٤٠٤، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح الفقیهمجلسی، محمدتقی بن مقصود علی، 

ق.
یه هنرهای تجسمی، »جسمی در اسالممبانی هنرهای ت«مددپور، محمد،  .١٧، ص ١٧، شماره ١٣٨١، خرداد نشر

ق.١٤١٩، تهران، دار محبی الحسین، من هدی القرآنمّدرسی، محمد تقی، 
تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی، 

ق.١٤١٢ة رشدیه، ، پاکستان، مکتبالتفسیر المظهریمظهری، محمد ثناءالله، 
در منابع فریقین و بررسی تطبیقی رویکرد عرفا و » قرب نوافل«جایگاه حدیث «معارف، مجید و مصطفی آذرخشی، 

.١٣٨٩، تابستان و پاییز پژوهشنامه قرآن و حدیث، »محدثان نسبت به آن
.١٣٨٤، قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، چاپ چهارم، تفسیر و مفسرانمعرفت، محمد هادی، 

ق.١٤٢٤، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، الکاشفمحمد جواد، غنیه،م
، تصحیح مؤسسة آل البیت علیهم السـالم، قـم، اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادمفید، محمد بن محمد، 

ق.١٤١٣کنگره شیخ مفید، 
ق.١٤٢١ن ابی طالب، ، قم، مدرسه امام علی باألمثل فی تفسیر کتاب الله المنزلمکارم شیرازی، ناصر، 

.١٣٧٤، دارالکتب اإلسالمیة، ، تهرانتفسیر نمونه، _____________
ق.١٣٨٢، دمشق، مطبعة الترقی، بیان المعانیمالحویش آل غازی، عبدالقادر، 

تا.، دمشق، دار المأمون، بیالمسندموصلی، ابویعلی احمد بن علی، 
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