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مقدمه

از ایامن و مشتقات آن در قرآن کریم ،بسیار سخن گفته شده است .واژهشناسان ،دربارهی اینکه اصل ماده
از «امن» است ،اختالفی ندارند و بههمین سبب« ،ایامن» را به سکون و اطمینان ،آرامش ،رفع ترس ،وحشت
و اضطراب معنا میکنند (مصطفوی ،1360 ،ج ،1ص150؛ قرشی ،1371 ،ج ،1ص 126؛ طریحی ،1375 ،ج  ،6ص
205؛ راغب اصفهانی ،1412 ،ص  .)91در تعریف مؤمن ،نظرات اندکی متفاوت است .طریحی ،ایامن را تصدیق
قلبی میداند و میگوید« :مؤمن کسی است که از لحاظ رشعی ،وجود خدا ،صفات او و رسلش را تصدیق کند»
(طریحی ،1375 ،ج  ،6ص  .)204 -205راغب ،بر اساس آیات قرآن ،ایامن را به دو دسته تقسیم میکند.1 :
ایامن ،اسم رشیعتی است که پیامربآورده ،که از آیهی  69سورهی مائده برداشت میشود .2 .ایامن ،اذعان و
تصدیق نفس است ،که با سه چیز همراه است (محقق شدن در قلب ،اقرار به زبان ،عمل با جوارح) ،که از
آیهی  19سورهی حدید برداشت میشود (راغب اصفهانی ،1412 ،ص  .)91نویسنده-ی قاموس قرآن ایامن را،
بر خالف اهل تفسیر ،به معنای اعتقاد و باور قلبی منیداند و اعتقاد دارد ،که بهرتین معنای ایامن ،تسلیم است؛
زیرا در قرآن ،از کسانی نام برده شده است ،که به خداوند اعتقاد دارند؛ ولی تسلیم عقیدهی خویش نیستند و
ازاینرو ،خداوند آنان را مؤمن منیداند؛ بلکه کافر ،مرشک ،منافق معرفی کرده است (نظیر آیات ارساء 102 :و
منل )14 :از دید وی ،ایامن پس از اعتقاد است و مؤمن کسی است ،که پس از عقیدهاش تسلیم شود (قرشی،
ِ
صورت متعدی فعل امن را ،به معنای ایمنی
 ،1371ج  ،1ص  .)124 -125مصطفوی نیز ،پس از بیان دیدگاهها،
دادن میداند و مؤمن را ،ایمنی دهنده معنا کرده است و آن را از اسامء حسنای الهی بر میشمرد (مصطفوی،
 ،1360ج  ،1ص .)150
از دیدگاه فیلسوفانی ،که برای استدالل و عقل ارزش قائل هستند ،ایامن به معنای شناخت آمده است؛
درحالیکه ،در دیدگاه عرفانی ،که قلب در آن جایگاه ویژهای دارد ،به شناخت همراه با عشق معنا شده است.
بنابراین در تعریف ایامن عالوهبر عنرص شناخت ،عنرص گرایش ،تسلیم ،خضوع ،عالقه و محبت هم وجود دارد
(مطهری ،1367 ،ص  .)156 -166برخی پژوهشگران نیز در تعریف ایامن ،تصدیق و اذعان قلبی را به همراه
نوعی حالت نفسانی نسبت به یک امر آوردهاند ،که با رصف شناخت و معرفت متفاوت است (شیخ مفید،
 ،1414ص  )48و هامنطور که در احادیث آمده «ایامن ،قول به زبان ،معرفت با قلب و عمل با ارکان است»
(مجلسی ،1403 ،ج  ،6ص .)68
در قرآن کریم مؤمن کسی است ،که به متعلقات ایامن ،یقین داشته باشد .از دید قرآن ،کسی که به خدا
و عامل غیب؛ شامل آخرت ،مالئکه و رسالت انبیاء و کتب آنان و امامت باور داشته باشد ،مؤمن است (بقره،2 :
177 ،136 ،3و285؛ تغابن8 :؛ مائده 3 :و 69؛ آل عمران86 :؛ یونس)63 ،62 :؛ اما درجات ایامن یکسان نیست
و «خداوند است ،که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد ،تا ایامنی را بر ایامن خود بیفزایند» (فتح.)4 :
باتوجه به مطالب فوق ،چند نکته قابل برداشت است .1 :ایامن عالوهبر اعتقاد ،به تسلیم نیز نیازمند است.2 .
عالوهبر شناخت خداوند ،محبت و عالقه به پروردگار در تعمیق ایامن نقش دارد .3 .متعلقات ایامن ،گاهی
مربوط به امور غیبی است ،که برای درک آن عالوهبر نیروی بیرونی چون بینایی ،شنوایی ...و قوهی عاقلهی
برشی ،به نیروی ادراکی دیگری نیاز است ،که در قرآن و روایات ،از آن به قلب تعبیر شده است.
اگر موارد یادشده ،در جهت درست و مسیر صحیح خود قرار گیرند ،عالوهبر ایجاد آرامش و اطمینان در
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نفس ،موجب افزایش درجات ایامنند ،که از آن به تعمیق ایامن دینی یاد میشود .یکی از روشهای افزایش
ایامن ،قرائت قرآن و تدبر در آیات الهی است ،که در آیات بسیاری به آن اشاره شده است؛ مانند« :إِنَّ َا
ىل َربِّ ِه ْم يَتَ َوكَّلُونَ» (انفال:
الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ال َِّذي َن إِذا ُذكِ َر اللَّ ُه َو ِجل َْت قُلُوبُ ُه ْم َو إِذا تُلِيَ ْت َعلَيْ ِه ْم آياتُ ُه زا َدت ْ ُه ْم إِمياناً َو َع 
)2؛ در این آیه ،تالوت آیات قرآن ،موجب تعالی انسان و زیادت ایامن میشود ،که به تعبیر حسن زاده آملی،
آیات الهی از باب «اقرا و ارق» (حس نزاده آملی ،1387 ،الف ،ج  ،1ص  )330است؛ به این معنا که بخوان و
باال برو .پیروان حقیقی قرآن (امامان معصوم (ع)) به هر شیوهی ممکن ،برای ارشاد و تعالی مخاطبان خود تالش
کردهاند :گاه با بیان تفاسیر آیات قرآن و گاه به زبان دعا و نیایش و گاه با خطابههایی که رسشار از مطالب
عمیق و بلند برای تعالی روح و رشد فکر بوده است .پیروان اهلبیت (ع) ،به تبعیت از امامان دلسوز خود،
کوشیدهاند ،تا عالوه بر ارتقای معرفت خویش ،به رشد دیگر افراد جامعه نیز همت گامرند .مفرسان قرآن ،پس
از امامان معصوم از جملهی این افرادند .بنابراین ،تفاسیر ارائه شده از آیات الهی میتواند ،به رشد و ترقی
افراد برش کمک کند و چون زبان قرآن ،زبانی فرامنطقهای و جهانی است؛ پس تفسیری از قرآن که بتواند
هامنند زبان قرآن جهانی باشد ،تفسیری است ،که با فطرت انسانی در ارتباط باشد (جوادیآملی ،1388 ،ج ،1
ص  .)33پس قرآن در ظاهر ،به زبان برش سخن گفته است؛ اما در باطن ،از فطرت انسانی و عوامل وجودی او
و چگونگی شکوفایی استعدادهای نهفته در برش سخن میگوید ،که مربوط به عرص ،دوره ،قوم و ملیتی خاص
نیست.
تفسیر قرآن کریم نیز متناسب با زبان قرآن ،گاهی در بند الفاظ و اصطالحات ادبیات عرب و گاهی به
مسائل مختلف اجتامعی ،سیاسی ،فرهنگی و ...ناظر است که در جایگاه خویش باارزش است؛ اما تفسیری از
قرآن کریم ،که به بعد فطری و عوامل وجودی انسان بپردازد و هر آنچه خارج از جان برشی است ،درجان آدمی
یافت شود و قرآن کریم نیز متناسب با آن تفسیر شود ،بیشک به زبان متام جهانیان سخن خواهد گفت و مورد
قبول همگان واقع خواهد شد ،که در صورت اول ،از تفاسیر به تفسیر آفاقی و در صورت دوم ،به تفسیر انفسی
قرآن کریم تعبیر میشود (صمدی آملی ،1389 ،ص .)13 -28
تفسیر انفسی قرآن کریم ،به دلیل ویژگیهای خاص خویش ،نقش بزرگی در تعمیق ایامن نسل برش دارد.
تفاسیر دیگر ،که در زمرهی تفاسیر آفاقی قرار میگیرند ،در جای خود ارجمند و مقدمه و پلی برای رسیدن به
تفسیر انفسی هستند (صمدیآملی ،1389 ،ص  .)12درنتیجه ،تفسیر انفسی از نظر ارزش ،باالتر و در تعمیق
آموزهها و معارف عمیق آیات الهی ،نقش ویژهای ایفا میکند .والرت استیس ( ،)1361در کتاب عرفان و فلسفه،
به تبیین عرفان آفاقی و عرفان انفسیِ اندیشمندان یهودی ،مسیحی ،بودایی ،هندی ...و نقد و بررسی
رسانی چون :حس نزادهآملی ،جوادیآملی،
اندیشههای آنان پرداخته است .اصطالح تفسیر انفسی در آثار مف ّ
امام خمینی و شاگردانشان به چشم میخورد؛ اما تعریف جامع و توضیح کاملی از این تفسیر ارائه نشده است.
محسن قربانیان ( ،)1388در پایاننامهی کارشناسی ارشد با عنوان «پژوهشی در مورد تفسیر انفسی قرآن
کریم» ،به مسئلهی تفسیر انفسی قرآن کریم پرداخته است؛ اما به نظر نگارنده ،تعریف کاملی از تفسیر انفسی
ارائه نشده و حتی یک آیه هم مورد بررسی قرار نگرفته است .مقالهی «آیات آفاق و انفس در بسرت تاریخ»
(نکونام ،)29-46 :1387 ،با استناد به آیهی (فصلت ،)53 :آیهی مورد نظر را در بسرت نزول آن بررسی کرده است،
که تفاوت بنیادی و اساسی با پژوهش حارض دارد .محور بحث مقالهی نکونام ،تفسیر دو واژهی «آیات آفاق
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
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و آیات انفس» بر اساس آیهی (فصلت )53 :است که سخن مفرسانرا نقل کرده است و قول راجح را تفسیری
میداند که آیه را بر اساس ترتیب نزول تفسیر کردهاست؛ حال آنکه ،پژوهش حارض ،نهتنها چنین دیدگاهی به
این آیه ندارد؛ بلکه متام آیه-های الهی را ،با توجه به حاالت درونی انسان تفسیر میکند و به مسائل بیرون از
حاالت درونی انسان ،به عنوان تفسیر آفاقی مینگرد ،که از نظر ارزش و رشافت ،به تفسیر انفسی آیات
نخواهد رسید (صمدی آملی ،1389 ،ص 28؛ استیس ،1361 ،ص  39و  .)55گفتنی است ،چنین دیدگاهی از نظر
نکونام ،تفسیر به رأی است (نکونام ،1387 ،ص  .)34-35قامئینیا ( )1382به تفسیر انفسی آیات از دیدگاه امام
خمینی پرداخته است؛ اما تعریفی از آن ارائه منیکند .پژوهش پیشرو ،ضمن معرفی تفسیر انفسی ،به بررسی
آیاتی که در تعمیق ایامن دینی و تربیت نفس انسانی نقش دارند ،از منظر مفرسان انفسی چون امام خمینی،
حس نزادهآملی و جوادیآملی پرداخته است و از این منظر ،جنبهی نوآوری دارد .سؤاالت پژوهش عبارتند از:
تفسیر انفسی قرآن کریم چیست؟ چه ویژگیهایی دارد؟ تفسیر آیات به روش انفسی چگونه است و چه
تأثیری بر تعمیق ایامن دینی دارد؟ شناخت تفسیر انفسی قرآن کریم و خصوصیات آن و همچنین تأثیر و
کارکرد تفسیر انفسی قرآن کریم در جهت تعمیق ایامن از اهداف پژوهش پیش روست.

تفسیر انفسی قرآن کریم

«س ُنِي ِه ْم آياتِنا ِف ْالفاقِ َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّى يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق أَ َو لَ ْم يَك ِ
ىل ك ُِّل
ْف ِب َربِّ َك أَنَّ ُه َع 
بر اساس آیهی َ
ش ٍء شَ هِي ٌد» (فصلت )53 :خداوند ،آیاتش را به دو دستهی «آیات آفاقی و آیات انفسی» تقسیم میکند .ازاین-
َ ْ
رو ،تفاسیر نیز بسته به نوع آیات ،به دو دستهی تفسیر آفاقی و تفسیر انفسی تقسیم میشوند .تفسیر آفاقی،
تفسیری است ،که به هر آنچه در خارج جان برش وجود دارد ،پرداخته است و آیات را بر اساس عوامل بیرونی
وجود انسان تفسیر میکند (صمدی آملی ،1389 ،ص  .)18تصورات ذهنی و حتی سخن از انسان و عوامل
وجودی او ،اگر در محدودهی مفاهیم قرار گیرد؛ در زمره تفاسیر آفاقی قرار میگیرد (جوادی آملی ،1389 ،الف،
ص 118-119؛  ،1389ب ،ج  ،5ص 368-369؛  ،1391ج  ،24ص  .)126در مقابل ،تفسیر انفسی تفسیری است
که بر اساس معرفت نفس و شناخت از عوامل وجودی انسان شکل می-گیرد (صمدی آملی ،1389 ،ص )13 -14؛
قال هذا َر ِّب فَل ََّم أَف ََل َ
به عنوان مثال در تفسیر آیه «فَل ََّم َج َّن َعلَيْ ِه اللَّيْ ُل َرأ ى كَ ْوكَباً َ
قال ال أُ ِح ُّب ْال ِفلِ َني» (انعام:
)76؛ چگونگی تربیت امت توسط حرضت ابراهیم (ع) ،تفسیر آفاقی است ،درصورتیکه در تفسیر انفسی،
کیفیت سیر و سلوک معنوی و ترک خودپرستی و انانیت و چگونگی وصول به مقام قدس الهی مطرح میشود
(امام خمینی ،1378 ،ص 135؛  ،1388ص  .)188 -189آیهی مذکور در دیدگاه امام خمینی ،سیر در مسیر کامل
را نشان میدهد (هامن ،1388 ،ص  .)118در قرآن ،عالوهبر آیهی (فصلت ،)53 :آیات دیگری نیز وجود دارد،
که بر شناخت و مراقبت از نفس و چگونگی تربیت آن ،تأکید فراوان دارد؛ از جمله :آیات « َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَف ٍْس
ِ
اص ِ ْب نَف َْس َك
واح َدة» (زمر)6:؛ «إِ ْن ك ُُّل نَف ٍْس ل ََّم َعلَيْها حا ِفظ» (طارق)4:؛ « َو نَف ٍْس َو ما َس َّواها» (شمس)7:؛ « َو ْ
ش يُرِي ُدو َن َو ْج َه ُه( » ...کهف )28 :و «يا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا َعلَيْ ُك ْم أَنْف َُسكُم»
َم َع ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم ْ بِالْغَداة َو الْ َع ِ ِّ
(مائده )105 :و ....در تفسیر انفسی ،مفرس ضمن شناخت نفس انسانی و تربیت آن ،هم بر عرفان عملی و
نظری و هم بر مبانی فلسفی نفس انسان ،تسلط دارد .منبع مورد استفاده مفرس در تفسیر آیات عالوهبر
کشف و شهود ،عرفان نظری و مبانی فلسفی وجود انسان است ،ازاینرو ،در مواردی با تفاسیر عرفانی تفاوت
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خواهد داشت و «میتوان بین تفاسیر عرفانی و تفسیر انفسی رابطهی عموم و خصوص مطلق برقرار باشد؛ به
این معنا که هر تفسیر انفسی ،عرفانی است؛ اما هر تفسیر عرفانی ،انفسی نیست» (قربانیان ،1388 ،ص .1 )1
برای تفاسیر عرفانی انواعی؛ از جمله کشفی ،ذوقی ،الهامی ،باطنی ،انفسی ...برشمردهاند (شاهرودی،
 ،1383ص  .)126یکی از محققان نیز ،در سخرنانی خود در خصوص انواع تفسیر و تأویل عرفانی ،تفاسیر
عرفانی را از تفسیر انفسی جدا کرده و تفسیر عرفانی ،تفسیر استنباطی ،تفسیر انفسی ،تفسیر بطنی ،تفسیر
تعلیمی ،تفسیر تفهیمی و تفسیر آفاقی را از انواع تأویل دانسته است (صدوقی ،1396 ،ص .)1
دربارهی اینکه تفسیر انفسی ،تفسیرقرآن است؛ یا تأویل و یا رشح و تفصیل ،سخن گونهگون است .به سبب
آنکه تعریف اندیشمندان از تفسیر و تأویل آیات الهی متفاوت است؛ لذا از دید برخی ،تفسیر انفسی قرآن
کریم ،میتواند از انواع تأویل به شامر آید (صدوقی ،1396 ،ص  .)1درحالیکه برخی دیگر ،از آن به عنوان
تفسیر یاد میکنند (جوادی آملی ،1389 ،الف ،ص 22؛  ،1389ب ،ص 228؛ حسن زاده آملی ،1387 ،ب ،ج ،1
ص  .)331یکی از معارصان ،هر آنچه را که در توضیح آیات الهی در قالب الفاظ در آید ،در زمرهی تفسیر قرار
میدهد و میگوید« :فهم ما از آیات قرآن ،که کشف از مقاصد آن میکند ،به صورت نوشتار یا گفتار در آید،
عنوان تفسیر بر آن اطالق میشود» (رضایی اصفهانی ،1375 ،ص )54؛ اما با توجه به اینکه تقسیمبندی
یادشده ،در تفاسیر عرفانی رشح و توضیح داده نشده است و تقریباً هیچ تعریفی از خصوصیات و ویژگی انواع
تفسیر عرفانی ارائه نشده است و هر آنچه بیان شد ،در حیطهی تفسیر اشاری (سلیامن آتش ،1381 ،ص )1 -20
و یا بهطورکلی ،با نام تفسیر عرفانی مطرح است؛ بنابراین نگارندگان ،پژوهش خود را به تفسیر انفسی محدود
کرده و به بررسی و شناخت تفسیر انفسی پرداخته است .در ادامه ،خالصهوار به برخی از آنها اشاره میشود:
.1تفسیر انفسی قرآن کریم ،بنا به دیدگاه جوادیآملی و حسن زادهآملی ،تفسیر قرآن به شامر میرود و
شامل عرفان عملی ،عرفان نظری و مبانی فلسفی نفس انسان و ارائهی برهان از موارد گفته شده در تفسیر
آیات که شامل صحف عقلی و عرفان اساسی و اصیل است ،2که «بدون دراست ،تعلیم و تعلّم آنها ،ارسار نهفته
در آیات و روایات برای نفوس غیر مکتفیه حاصل منیشود» (حس نزاده آملی ،1381 ،ص  .)155برهانی ساخنت
-1تفاسیر عرفانی در نگاه اندیشمندان علوم قرآنی به انواع مختلفی تقسیم میشود :تفسیر عرفانی بر اساس عرفان عملی و عرفان نظری (ذهبی ،بیتا ،ج
 ،2ص 339؛ معرفت ،1379 ،ج  ،2ص  )333که در این رابطه ،ذهبی بحث مبسوطی ارائه کرده است و تفسیر صوفی نظری را مربوط به عرفان نظری و
تفسیر صوفی اشاری – فیضی را مربوط به عرفان عملی میداند و به رد تفسیر بر اساس عرفان نظری پرداخته است و تنها ،تفسیر بر اساس عرفان عملی
را میپذیرد (ذهبی ،بیتا ،ج  ،2ص  ،)339 -356درحالیکه برخی دیگر ،عرفان را شعبهای از فلسفه برمیشامرند که ،شامل عرفان عملی و عرفان نظری
است (معرفت ،1379 ،ج  ،2ص  .)334تفسیر عرفانی در نگاه دیگران ،به تفسیر اشاری و باطنی (رک :زرقانی ،1385 ،ص 639؛ سیوطی ،1380 ،ج  ،2ص
580؛ ایازی ،1373 ،ص 58 -62؛ شاکر ،1376 ،ص  )223تقسیم شده است ،که با اختصار ،به بررسی درستی یا نادرستی و رشوط تفاسیر اشاری و باطنی
پرداختهاند .برخی دیگر از پژوهشگران ،حتی عرفان را به عرفان انفسی و عرفان آفاقی تقسیم کردهاند و هر یک را توضیح دادهاند (استیس ،1361 ،ص55
و  .)85تقسیم تفاسیر عرفانی به تفسیر عرفانی متقدّم و تفسیر عرفانی معارص (مصالئیپور ،1392 ،ص  )124 -125به گوناگونی تفسیر عرفانی اشاره دارد.
 -2رابطهی تفسیر انفسی با تفسیر عرفانی :عالوه بر رابطه عموم و خصوص مطلق که بیان شد و تفاوت تفاسیرهای عرفانی با هم که در باال گذشت،
مسئلهی سؤال برانگیز ،رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفسیر بر اساس عرفان نظری است .بر اساس پژوهش نگارندگان ،تفسیر انفسی قرآن کریم
درحقیقت ،شامل عرفان نظری در مورد نفس انسان و مبانی فلسفی آن است .مهم ،تفاوتی است که آیتالله معرفت ،میان تفسیر اهل عرفان و...
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسنزاده آملی و جوادی آملی
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مسائل عرفانی و عرفان نظری نیز ،از ویژگیهای تفسیر انفسی است ،که بارها در آثار حسن-زاده آملی ،با
عنوان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند ،از آن یاد شده است .از دید عالمه ،مفرسان انفسی،
فیلسوفان و عارفان برجستهای چون مالصدرا هستند ،که توانستند عرفان را برهانی سازند (حسن زاده-آملی،
 ،1381ج  ،1ص 47؛  ،1375ص  .)57جوادی آملی نیز با پذیرش مطالب فوق ،مالصدرا را به سبب برهانی کردن
مسائل عرفانی و ارائهی تفسیر انفسی از آیات ستوده است و طباطبایی را نیز در زمینه تفسیر انفسی ،دارای
نوآوری میداند (جوادی آملی ،1387 ،ج 1ص 45؛ ج  ،3ص  .)377 -378بنابراین ،نظر هر دو مفرس این است،
که میتوان مسائل عرفانی را ،که در قالب کشف و شهود است ،با بیانات فلسفی در تفسیر قرآن کریم بهکار
گرفت و به مخاطب عرضه کرد ،که هدف از این امر ،رشد افراد جامعه و عمومی ساخنت فهم بطون آیات است؛
تا از این رهگذر بر میزان تعالی روحی فرد و اجتامع افزوده شود.
 .2دربارهی آیهی (فصلت )53 :و تقسیم آیات به انفسی و آفاقی ،دو نوع نگرش را در میان دو مفرس
انفسی قرن حارض ایجاد کرده است .جوادیآملی تفسیر انسان به انسان را ،دارای صبغهی انفسی میداند و
میگوید« :تحلیل معنای انسان و تعمیق مفهوم روح مجرد انسانی ،تحقیق معنای عقل نظری و عملی و
ارزیابی همهی عنارص محوری ،که در ساختار انسان سهمی تعیین کننده دارند ،وقتی در مدار تعلیل مفهومی
از منظر حکمت و کالم و تبیین ذهنی از نگاه حدیث و اخالق قرار میگیرد ...حتی برهانی ،که با تحلیل فلسفی
و کالمی نفس انسان و تجرد آن شکل میگیرد ،...درواقع ،سخن از ارزیابی آیات آفاقی است نه انفسی و
درنتیجه ،صبغهی تفسیر آفاقی دارد نه تفسیر انفسی» (جوادیآملی ،1389 ،الف ،ص  .)23بنابراین ،تفسیر
 ...اهل ارشاق قائل شده است ،که عرفان را حاصل ذوق و دریافتهای باطنی دانسته که مناینده آن ابنعربی است و اهل ارشاق را شامل کسانی دانسته
که به ارزشهای عقلی ارج نهاده و دریافتهای باطنی را به کناری نهادهاند ،که صدر املتألهین از پیروان این مکتب است (معرفت ،1379 ،ج  ،2ص .)334
درحالیکه در تفسیر انفسی ،هم از عرفان نظری ابنعربی و هم از مبانی فلسفی صدرملتآلهین در ارتباط با نفس انسانی بهره گرفته میشود .با توجه
به اینکه اصطالح تفسیر انفسی ،در آثار حس نزادهآملی و جوادی آملی و شاگردانشان بیان شده و کسانی چون :ابنعربی در فصوصالحکم و فتوحات
مکیه ،ابنفناری در مصباح االنس ،ابنترکه اصفهانی در متهیدالقواعد (حسن-زادهآملی ،1375 ،ص  ،)57مالصدرا در اسفار (حس نزادهآملی ،1387 ،ب ،ج
 ،1ص  ،)36طباطبایی در املیزان (جوادیآملی ،1388 ،ج  ،1ص  ،)199امام خمینی در تفسیر سوره حمد (قامئینیا ،1382 ،ص  ،)195جوادی آملی در تفسیر
انسان به انسان (جوادی آملی ،1389 ،الف ،ص  )22و دیگر آثارش ،حسن زاده آملی در کتاب «انسان کامل از دیدگاه نهجالبالغه» (صمدیآملی ،1389 ،ص
23و  )31به عنوان مفرسان انفسی قرآن کریم شناخته شدهاند؛ بنابراین رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفاسیر عرفان نظری ،با شناخت ویژگیهای
کتابهای یادشده امکان پذیر است؛ لذا سعی بر آن است تا با ارائهی آیاتی ،که بر مبنای انفسی تفسیر شدهاند؛ رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفسیر
عرفانی مشخص شود .درحقیقت ،تفسیر انفسی ،که محور اصلی آن وحدت وجود و بحث انسان کامل است ،در عرفان نظری ابنعربی آغاز شده که به
وحدت شخصی وجود (صمدیآملی ،1393 ،ج  ،1ص  )180 -137تا عرصحارض رسیده است و مباحثی را دربارهی تهذیب نفس و تزکیه آن مطرح میکند،
که اثبات اصل نفس و تجرد آن بر عهدهی فلسفه است (جوادی آملی ،1387 ،ج  ،1ص  )31و درحقیقت عرفان نظری ابنعربی در حکمت متعالیه
ش ٍء هالِ ٌك ِإلَّ َو ْج َهه» (قصص
صدراملتألهین برهانی میشود (هامن ،ج  ،1ص  45و ج  ،3ص )378 -377؛ به عنوان مثال ،جوادیآملی در تفسیر آیهی «ك ُُّل َ ْ
 )88 :سخن غزالی را در تفسیر آیه (غزالی ،بیتا ،ج  ،2ص  ،)78 -77مبتنی بر عرفان نظری دانسته است ،که فاقد استدالل و برهان بوده و صدراملتألهین
توانسته است ،با استدالل ،آیهی فوق را تفسیر کند (جوادیآملی ،1387 ،ج  ،3ص  .)397 -395حس نزادهآملی نیز ،از کتابهای انفسی نام برده است و به
برهانی بودن آنها اشاره دارد (حس نزادهآملی ،1375 ،ص  )57و تفسیر انفسی ،شامل عرفان نظری در مورد نفس است ،که با استدالالت فلسفی برهانی
میشود.

98

دوفصلنامه علمی  -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
سال دوم  ::شماره پیاپی 3

انفسی از دیدگاه وی ،از حوزهی کالم و حکمت و منطقه تفسیر مفهومی و استدالل حصولی و ارزیابی ذهنی
عام ث ُ َّم بَ َعثَ ُه» (بقره)259 :؛ این است که شخص
برتر است؛ به عنوان مثال :تفسیر انفسی آیهی «فَأَماتَ ُه اللَّ ُه ِمائَ َة ٍ
مفرس ،تفسیر زنده شدن مرده را با مرده و زنده شدن خود مشاهده کند (جوادیآملی ،1389 ،الف ،ص .)23
اگر چنین بینشی ،از تالوت آیات و تفسیر آن حاصل شود ،بر معرفت شخص تالی میافزاید که نتیجهی آن،
عمقبخشی به باورهای دینی است ،هامنگونه که در احادیث نیز ،به آن اشاره شده است .درحقیقت ،تفسیر
انفسی مرگ ارادی را به بار میآورد ،که هامن «موتوا قبل أن متوتوا» (کلینی ،1407 ،ج  ،2ص  )140است .آیاتی
که به مسئلهی مرگ ارادی اشاره دارند؛ عبارتند از :آیهی «فتُوبُوا إىل بارِئكُم فاقْتُلوا أنف َُس ُكم» (بقره ،)54 :که
امام صادق (ع) مرگ در آیهی فوق را ،هامن توبه دانسته است؛ به این معنی ،که هرکس توبه کرده است ،پس
نفس خویش را به قتل رسانده و زندگی دیگری را ،که پاک و قدسی است ،برای خویش رقم زده است ،که مرگی
ندارد (حس نزادهآملی ،بیتا ،ب ،ص )914؛ زیرا « َم ْن َع ِم َل صالِحاً ِم ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُنْث ى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَ ُن ْح ِييَ َّن ُه َحيا ًة
طَيِّبَةً( » ..نحل .)97 :از نظر حسن زادهآملی ،آیهی «أَ َو َم ْن كا َن َميْتاً فَأَ ْحيَيْنا ُه َو َج َعلْنا لَ ُه نُورا ً َ ْي ِش ِب ِه ِف
ال َّن ِ
اس( » ...انعام )122 :نیز ،بیانگر مرگ ارادی است .جوادیآملی نیز ،نظری هامنند نظر عالمه دارد و میگوید:
«اگر انسان با موت ارادی مبیرد و اهل مطالعهی قلب سلیم خود باشد؛ هرگز کاری انجام منیدهد؛ مگر آنکه
اثر مثبت و منفی آن را ،در روح انسانی خود میبیند» (جوادیآملی ،1389 ،الف ،ص  .)28بنابراین کسانیکه
با چنین بینشی تربیت شوند و نفس خویش را به چنان قدرتی برسانند ،که بتواند در تفسیر آیاتی چون آیهی
یادشده ،مرگ و زندگی خویش را ببیند ،از جملهی کسانی خواهد بود ،که اگرچه نبی نیست؛ ولی میشنود،
آنچه پیامرب شنید و میبیند آنچه پیامرب دید (رشیف رضی ،1414 ،ص .)301
جوادیآملی ،تفسیر انفسی را شامل آیات مربوط به نفخ روح ،تجرد آن و سیر ملکوتی روح ،بقای آن و
مظهریت روح برای اسامی حسنای الهی دانسته است (جوادیآملی ،1389 ،الف ،ص 23؛ بیتا ،ج  ،4ص )23
ْت ِفي ِه ِم ْن ُر ِ
وحي» (حجر )29 :و « َو َعلَّ َم
اس َعلَ ْيها» (روم )30 :و «نَ َفخ ُ
بنا به آیهی « ِفطْ َرتَ اللَّ ِه الَّ ِتي فَطَ َر ال َّن َ
آ َد َم ْالَ ْسام َء كُلَّها» (بقره ،...)31 :درحالیکه حس نزادهآملی ،متامی آیات الهی ،از «باء در بسم الله» تا «سین در
والناس» را ،قابل تفسیر به روش انفسی میداند (صمدیآملی ،1389 ،ص  .)14-13از دید عالمه حس نزاده ،متام
آیات ،در مدار معرفتبخشی و تعالی نفس انسانی است و قابلیت تطبیق بر نفس انسانی را دارد .اگرچه در
نگاه نخست به نظر میرسد ،جوادیآملی ،تنها آیاتی را که در حیطه روح و تجرد نفسانی انسان باشد ،در
تفسیر انفسی دخیل میداند؛ اما با دقت در آثار ایشان ،مشخص میشود ،که متامی آیات الهی قابلیت
تفسیرپذیری به روش انفسی را دارند .مظهریت روح برای اسامء و صفات خداوند ،بدین معناست ،که هر آنچه
ل لَ ُه ْم ُس ْب َحانَ ُه ِف كِتَا ِب ِه ِم ْن غ ْ َِي
در قرآن تجلی یافته ،در مدار تعلیل نفس انسانی قرار گرفته است؛ زیرا «فَتَ َج َّ 
أَ ْن يَكُونُوا َرأَ ْو ُه» (رشیف رضی ،1414 ،ص  .)204نتیجهی مظهر بودن انسان برای اسامء الهی و تجلی خداوند
در قرآن ،این است ،که متامی آیات الهی ،قابلیت تفسیر به روش انفسی را دارند .امام خمینی نیز ،به این
موضوع در تفسیر خویش اشاره کرده است؛ به عنوان مثال ،وی در تفسیر آیهی «ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحيمِ »
(فاتحه )1:همهی عامل را مظهر اسم الله میداند .متامی اعامل انسان ،از گفتار و رفتار و حرکات و حتی بسمالله
گفنت وی ،تفسیر اسم الله است .امام در تفسیر آیهی « َو إ ْن ِم ْن شَ ْی ٍء إالَّ یُ َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َو لـ ِک ْن الَ تَ ْف َق ُهو َن
ت َْسبِی َح ُه ْم» (ارساء ،)44 :نظر برخی از مفرسان را در تسبیح تکوین ی موجودات نپذیرفته است و همهی عامل را
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
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دارای شعور و ادراک میداند ،که به تسبیح حق مشغولند؛ اما برخی از ادراک آن ناتوانند؛ زیرا ادراک به اندازهی
وسعت وجودی هر انسان است و چون حقایق این موجودات مورد ادراک قرار منیگیرد ،به انکار میانجامد؛
درنتیجه ،همهی عامل ،زنده و مظهر اسم الله است (امام خمینی ،1378 ،ص  .)12 -14از جمله آیاتی که نظر
فوق را در مظهریت انسان برای اسامی الهی ،تأیید میکند ،آیات مربوط به نفخه الهی داشنت روح انسان
ْت ِفي ِه ِم ْن ُر ِ
وحي» (حجر29:؛ ص )72 :و همچنین تعلیم اسامء الهی به حرضت آدم (ع) « َو َعلَّ َم آ َد َم ْالَ ْسام َء
«نَ َفخ ُ
كُلَّها» (بقره )31:را میتوان نام برد ،که دو مفرس قرن حارض نیز ،دو آیه را در خصوص مظهریت انسان برای
اسامء الهی تأیید میکنند.
1
 .3از ویژگیهای بارز تفسیر انفسی این است ،که در مقایسه با دیگر شیوههای تفسیری ،فرامکانی و
فرازمانی است؛ یعنی زمان و مکان در تفسیر انفسی نقش ندارد (حس نزاده آملی ،بیتا ،الف ،ص  .)18رسالت
تفسیر انفسی ،این است که «در همین نشأه ،ما را با واقعیات آشنا کرده و پرده را از چشامن ما کنار زند .بر
خالف تفسیر آفاقی ،که آگاهی و اخبار از مغیبات را ،به آینده و به امتداد زمانی دیگر موکول میکند» (صمدی
آملی ،1389 ،ص  .)20-30از جمله آیاتی که میتوان به آن استناد کرد ،آیهی « َو لَ َق ْد َذ َرأْنا لِ َج َه َّن َم كَ ِثريا ً ِم َن الْ ِج ِّن
َو ْ ِ
ُوب ال يَ ْف َق ُهو َن بِها َو( » ...اعراف  )179 :است .در این آیه ،عدم کفایت نفس و تعالی آن موجب
الن ِْس لَ ُه ْم قُل ٌ
(ع)
شده است ،تا واقعیت از چشامن صاحبانشان دور باشد ،هامنگونه که امام علی  ،در خطبهی  21نهجالبالغه،
السا َع َة تَ ْح ُدوكُ ْم ِم ْن َخلْ ِف ُك ْم ت َ َخ َّففُوا تَلْ َحقُوا فَ ِإنَّ َا يُ ْنتَظَ ُر ِبأَ َّولِ ُك ْم
اس أَ َما َم ُك ْم َو إِ َّن َّ
به آن اشاره کردهاند« :فَ ِإ َّن ال َّن َ
ِ
آخ ُركُ ْم( » ...رشیف رضی )63 :1414 ،و از مردم میخواهد؛ تا بارشان را سبک گردانند؛ تا به گذشتگان ملحق
شوند ،که این امر ،به معنای رهایی نفس از قید و بند زمان و مکان است .به سبب ویژگی تجر ِد نفس انسان،
مکان و زمان در آن راه ندارد؛ بنابراین آیات الهی نیز ،متناسب با آن تفسیر میشوند؛ به عنوان مثال در تفسیر
آیهی « َو ْاسئَ ْل َم ْن أَ ْر َسلْنا ِم ْن قَ ْبلِ َك ِم ْن ُر ُسلِنا» (زخرف ،)45 :مسئلهی پرسش پیامرب از پیامربان پیشین را مطرح
میکند .در تفسیر آیهی مذکور دو احتامل ارائه شده است .1 :پیامرب در شب معراج از پیامربان پیشین بپرسد
 .2پیامرب از مؤمنان اهل کتاب بپرسد ،که در احتامل دوم ،واژه «امم» در تقدیر گرفته می-شود؛ یعنیَ ( :و ْسئَ ْل
ا ُ َمم َم ْن أَ ْر َسلْنا) (میبدی ،1371 ،ج  ،9ص 71؛ طربسی ،1372 ،ج  ،9ص  ،)76در-حالیکه در تفسیر انفسی ،به
تقدیر مضاف نیازی نیست و یا الزم نیست گفته شود ،پیامرب در شب معراج ،با دیگر پیامربان مالقات داشته و
از پیامربان پیشین پرسیده است؛ زیرا «صاحب نفس مكتفى ،با اينكه در عامل شهادت است ،وارد در عامل غيب
مىشود و از پيامربان پيشني مىپرسد» (حسن زاده آملی ،1381 ،ج ،7ص  .)15طبق دیدگاه عالمه ،نفس انسانِ
متعالی ،هر لحظه قادر است ،که وارد عامل غیب شود و از پیامربان پرسش کند ،هامنگونه که پیامربان پیشین
ىل بَ ْع ٍض» (ارساء ،)56 :میتوانند به عامل کنونی
نیز ،با توجه به مراتب وجودیشان « َو لَ َق ْد فَضَّ لْنا بَ ْع َض ال َّن ِب ِّي َني َع 
وارد شوند (حس نزادهآملی ،1381 ،ج15 ،7؛ جوادی آملی ،1389 ،ج ،ج  ،4ص  .)524چنین دیدگاهی در
تفسیرآیات ،نقش ارزندهای در تعمیق ایامن دینی خواهد داشت .اگرچه برای رسیدن به مرحلهی درک حقایق،
 -1امتیازاتی که برای تفسیر انفسی در نظر گرفته شده؛ عبارتند از -1 :حضوری بودن علم در تفسیر انفسی  -2زوال ناپذیریعلم  -3سودمندترین معرفت
 -4ناگسستگی علم از عمل (جوادیآملی ،1383 ،صص  -5 )172-176دارا بودن علم و معرفت در مقابل دانا بودن  -6فرا زمانی و فرا مکانی بودن
(صمدیآملی ،1389 ،صص.)20-30
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فراتر از زمان و مکان ،راه سختی در پیش است؛ اما برای جانهایی که در مقدمهی راه هستند؛ تفسیر انفسی
ارائه شده از آیات ،در تعمیق ایامن دینی مؤثر است .بنا بر تفسیر آیهی فوق (زخرف ،)45 :موضوع توسل و
شفاعت انبیاء و اولیاء الهی بهرت تبیین میشود .هنگامیکه دعا و نیایش انسانها و توسالت آنان ،در دایره
انفسی بررسی شود ،نتیجهی آن است ،که نفوس انسانهای کامل (انبیاء و امئه معصوم و اولیاء الهی) قادرند
که در همین آفرینش مادی حضور یابد و راهگشای دردمندان باشند .در قرآن کریم ،خطابهایی که به انبیاء
شده است ،گاهی بهصورت مخاطب است؛ به این معنا که خداوند در قرآن ،انبیاء پیشین را مورد خطاب قرار
میدهد ،که نشاندهندهی حضور انبیاء در زمان نزول وحی (قرآن) است؛ زیرا در تفسیر انفسی ،زمان و مکان
تاب ِب ُق َّوة ٍ» (مریم)12 :؛ اى يحيى! تو كتاب آسامىن ما را ،به قوت
معنا ندارد؛ مانند آیهی «يايَ ْحيىخ ُِذ الْ ِك َ
(نبوت) فراگري .آیات مربوط به وقوع قیامت نیز ،از این سنخ هستند ،که برای تحلیل این موارد ،باید از زمان
دیگری ،که زمان انفسی است ،استفاده کرد .توجه به این موضوع ،تفسیری از قرآن کریم را میطلبد ،که پیش
از آنکه به مشکالت بیرونی انسان بپردازد ،بتواند مشکالت درونی آنان را مرتفع کند (ملکیان ،1385 ،ص -49
 .)48شاید بهرتین تبیین از سخنان فوق ،مربوط به آیاتی است ،که دربارهی قیامت سخن میگویند؛ اما با فعل
ماضی بیان شدهاند ،هامنگونه که ملکیان به آن اشاره کرده است؛ مانند آیهی «إِذَا الشَّ ْم ُس كُ ِّو َرتْ » (تکویر)1:
و آیهی «إِذا َوقَ َع ِت الْوا ِق َعة»،که مالصدرا در تفسیر خویش به آن اشاره کرده است و هم اکنون ،قیامت را
برپاشده میداند و کسانی را که گامن میکنند ،اولین روز قیامت با آخرین روز این دنیا برابر است ،ناظران در
کتاب الهی میداند ،که با چشم پوشیده ،به آن مینگرند (صدراملتآلهین ،1366 ،ج ،7ص .)13
حس نزادهآملی ،کسانی که قیامت را در مکان و زمان دور میبینند ،اهل گامن دانسته و اهل یقین را،
آنانی میداند ،که زمان قیامت را هماکنون مشاهده میکنند؛ که «إِنَّ ُه ْم يَ َر ْونَ ُه بَ ِعيدا ًَ ،و نَرا ُه قَرِيباً» (معارج:
 .)7-6این امر به این سبب است ،که نفس انسان ،از موطن خیال تا به موطن عقل و فوق آن ،مجرد از زمان
و مکان و دیگر احکام ماده هست؛ لذا قرآن ،لحظهبهلحظه ،در حال نزول انفسی است (حسن زادهآملی ،بیتا،
السا َعة»
الف ،ص  .)18در تربیت انفسی ،انسان ،قیامت را هرلحظه به خویش نزدیک میبیند؛ که «اق َ َْتبَ ِت َّ
(قمر .)1 :در اندیشهی حس نزادهآملی و جوادیآملی ،نفس انسان دارای قابلیتی است ،که میتواند فراتر از
زمان و مکان حرکت کند و یا اینکه در عوامل و نشاتی غیر از نشات دنیا نیز حضور یابد ،بنابراین بهرتین شاهد
قرآنی ،آیه-ی « َو ْاسئَ ْل َم ْن أَ ْر َسلْنا ِم ْن قَبْلِ َك ِم ْن ُر ُسلِنا» (زخرف )45 :است؛ زیرا اصل در قواعد ادبیات عرب ،عدم
تقدیر گرفنت است؛ درنتیجه ،در بسیاری از آیات نیازی به تقدیر کردن مضاف نیست؛ مانند آیهی «إِ َّن ال َِّذي َن
تاب َو يَشْ َ ُتو َن ِب ِه ثَ َناً قَلِيالً أُول ِئ َك ما يَأْكُلُو َن ِف بُطُونِ ِه ْم إِالَّ ال َّنا َر( » ...بقره ،)174 :که
يَ ْكتُ ُمو َن ما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن الْ ِك ِ
در اندیشه امام (ره) ،نیازی به تقدیر مضاف نیست و نار در بطون مربوط به همین نشأه دنیاست (امام خمینی،
 ،1378ص)124
(ع)
 .5روایات معصوم نیز ،تفسیر انفسی قرآن کریم است (حس نزاده آملی ،1381 ،ج  ،2ص  182و  408و
ج  ،5ص  .)284آنچه از معصوم رسیده است ،به دو صورت میتواند ،در تفسیر قرآن کریم ،نقش داشته باشد:
 .1خود معصوم بگوید ،که فالن مطلب در تفسیر فالن آیه است؛ مثالً امام صادق (ع) تفسیر آیهی (مؤمن)11 :
را مربوط به بازگشت میداند (مجلسی ،1403 ،ج  ،53ص )56؛ یا اینکه در تفسیر آیهی « َو َسقا ُه ْم َربُّ ُه ْم َشاباً
طَ ُهورا ً» (انسان ،)21 :امام صادق (ع) فرمودند« :مراد ،رشابی است ،که ایشان را از هر شیئی جز الله پاک
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
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میکند» (طربسی ،1372 ،ج  ،10ص  .)624عالمه حس نزاده ،تفسیر امام صادق از آیهی یاد-شده را ،آسامنیترین
و بهرتین تفسیر انفسی میداند ،که هیچ عارفی نتوانسته است ،چنینی مطالب عمیقی را عرضه کند
(حسنزادهآملی ،1373 ،ص  .2 .)50روایات و سخنان معصوم بتواند ،در تفسیر آیات مؤثر باشد .هامنگونه که
جوادیآملی در سخنانی ،صحیفهسجادیه امام (ع) را ،به منزلهی تفسیر کامل یک دوره قرآن دانسته است ،که
آنچه خداوند به عنوان آیات آفاقی ذکر میکند؛ امام سجاد (ع) بهعنوان تفسیر انفسی ترشیح میکند و دعا و
سنت و سیره امام سجاد ،درحقیقت ،به منزلهی تفسیر آیات بر منهج تفسیر انفسی است (بیانات حرضت آیت
الله جوادی آملی در جمع پرسنل لشکر  25کربالی مازندران ،مصالی ساری ،اسفند .)1381 ،بنابراین احادیث
معصومین ،ادعیه و سیرهی آنان ،نقش مهمی در تربیت دینی ایفا میکند ،که هامن هدایت به سمت سیر
انفسی است و با ذکر اوصاف و صفات حق تعالی ،ب ه منظور شبیه شدن به اسامء الهی و ترسیم منطقهی
ممنوع و مجاز در رفتار و گفتار و افکار انسانی میکوشند؛ تا قوای نهفته در وجود آدمی را به فعلیت برسانند
شت» (تکویر ،)5 :باتوجهبه
و به سمت کامالت انسانی به پیش بربند؛ چنانچه در تفسیر آیهی « َوإِذَاالْ ُو ُح ُ
وش ُح ِ َ
روایت امام علی (ع) ،دربارهی برخی از انسانها که میفرماید« :صورت ،صورت انسان و قلب ،قلب حیوان است»
(مجلسی ،1403 ،ج  ،2ص  ،)57حس نزادهآملی آیه را ،به اینصورت تفسیر میکند« :چون از ترازو ،قدم فراتر
نهیم و به کتب حکمت و بهخصوص به حکمت متعالیه و بهویژه به صحف عرفانی اصیل برسیم ،وجود را
مساوی حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات ،از مجرد و مادی و صورةالصور ،آنها مییابیم و
تعریف منطقی انسان را نیز امضاء میکنیم و لکن با این فرق ،که او را دارای ق ّوه و م ّن ه و لیاقتی مییابیم ،که
هرگاه آن دارایی را به فعلیت برساند ،انسان حقیقی و واقعی خواهد بود ....در این مطلب ،بیانی از امام
جعف رصادق (ع) بدین مفاد است ،که حیوانات ،صور و متثّالت اخالق انسانهایند .این کالم عرشی ،درحقیقت،
شت» است ،که حرش حیوانات ناطق ،در ما بعد الطبیعة ،مطابق
تفسیر انفسی آیه کریمهی « َوإِذَاالْ ُو ُح ُ
وش ُح ِ َ
ملکات مکتسب آنان است .بهعبارتدیگر ،صورت هر حیوان ناطق در آخرت ،نتیجهی عمل و غایت فعل او
در دنیاست» (حسن زاده آملی ،1392 ،ص  .)10در جای دیگری میفرماید« :آنکه ،در آثار صفات و اخالق
انسانها و در احوال و افعال حیوانها دقیق شود ،حیوانات را ،متثّالت ملکات انسانها مییابد» (حسن زاده
آملی ،1371 ،ص  .)16ناگفته پیداست ،که چنین تفسیری از آیات ،برای صاحبان قلب سلیم ،چقدر اثربخش
است و چگونه بر ایامن آنان خواهد افزود ،درصورتیکه در دیگر تفاسیر ،که جنبهی آفاقی دارند ،مراد از
وحوش ،رستاخیز حیوانات درنده است .اگر انسان ،در مسیر تربیت انفسی قرار گیرد ،میتواند ،ملکات دنیایی
خویش را مشاهده کند و خود را از بدیها دور سازد؛ هامن-گونه که در مسئلهی تجسم اعامل ،به آن پرداخته
خواهد شد.
 .4تفسیر انفسی قرآن کریم ،در رشح و تبیین آیات مشکل بر اساس مبانی خاص خود ،نقش ارزندهای دارد.
با توجه به اینکه دیدگاه مفرسان در خصوص آیات مشکل ،متفاوت است و برخی هامنند سید مرتضی
کوشیدند ،تا از طریق عقل به تبیین آیات مشکل بپردازند؛ اما به نظر میرسد ،مفرسان انفسی توانستهاند ،با
استفاده از شناخت نفس و عوامل وجودی انسان ،تبیینی معرفتشناختی از آیات مشکل ارائه دهند؛ به عنوان
مثال ،درآیهی «أَ َو لَ ْم يَك ِ
ش ٍء شَ هِي ٌد» (فصلت ،)53 :سخن بر رس این است ،که خداوند ،بر
ىل ك ُِّل َ ْ 
ْف ِب َربِّ َك أَنَّ ُه َع 
هر چیزی گواه است (طربسی ،1372 ،ج  ،9ص  ،)30درحالیکه بنا بر روایت معصوم ،مبنی بر اینکه خداوند،
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معلوم هر جاهلی قرار میگیرد (کلینی ،1407 ،ج  ،1ص  ،)91آیه به اینصورت تفسیر میشود ،که خداوند،
ش ٍء شَ هِي ٌد» را بیان نکرده است و «علی» را آورده ،آیه
مشهود هر چیزی است بر اساس اینکه آیه «أنَّ ُه  ِبك ُِّل َ ْ 
به این معناست ،که به هرچه که بنگرید ،مشهود نخست شام خداست (جوادی آملی ،1389 ،خ ،ص 69؛ 1389
د ،ج  ،13ص .)409با توجه به تفسیر آیهی (فصلت )53 :و سخن مفرس انفسی دربارهی آن ،آیهی « َو إِ ْذ أَ َخ َذ
ىل شَ ِه ْدنا» (اعراف،)172 :
ىل أَنْف ُِس ِه ْم أَ ل َْس ُت ِب َربِّ ُك ْم قالُوا بَ 
َربُّ َك ِم ْن بَ ِني آ َد َم ِم ْن ظُ ُهو ِر ِه ْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َو أَشْ َه َد ُه ْم َع 
که از جمله آیات مشکل به حساب میآید 1و از دید سیدمرتضی ،تفسیر آن با مشکل مواجه شده است ،با
تبینی که مفرس انفسی از آیه به دست میدهد ،رشح داده میشود و تفسیر انفسی آن ،می-تواند پاسخی به
اشکاالت مطرح شده از جانب سیدمرتضی باشد .حسن زادهآملی ،دربارهی آیه مورد نظر ،می-فرماید« :رصف
هست شدن مخلوقات؛ به معنای بلی گفنت به ربوبیت خداوند است» (حس نزادهآملی ،بیتا ،ب ،ص )9؛ به
این معنا که وقتی ارادهی آفرینش برش آغاز شد ،برش توانست ،خداوند را در وجود خود مشاهده کند و
خداوند ،مشهود او قرار گیرد؛ زیرا خداوند ،معلوم هر جاهلی است و خداوند ،دقیقاً همین کار را با انسان
انجام داده است؛ یعنی خداوند ،انسان را بر خودشان گواه گرفت؛ به این معنا که انسان هامنند آیینه شده که
رسش را خم کرده و درون خودش را مینگرد و درون آیینه کسی جز وجود حق تعالی نبوده و این-گونه ندای
«قالوا بلی» رس داده است .ازاینرو« ،حجت بر انسان متام شده و او منیتواند ،به بهانهی غفلت یا ابتال به آداب
و سنن و رسوم نیاکان ،به رشک روی بیاورد ...و اگر اهل نزاهت روح باشد؛ مانند آیینه شفافی است ،که به خود
نگاه میکند؛ اما خودی منیبیند؛ بلکه خدا و حقیقت را به اندازهی خود میبیند» (جوادیآملی ،1391 ،ج ،24
ص  .)130 -131حسن زادهآملی و جوادیآملی ،با پذیرش این مطلب که انسان به محض هستشدن ،وجود
پروردگار خویش را ادراک میکند ،نگاه ویژهای را در تفسیر آیهی  172اعراف ،ارائه میدهند ،که براساس این
نگاه ،به اشکاالت وارد شده بر آیه ،با نگاه عرفانیانفسی پاسخ داده میشود .بنابراین ،آیاتی در قرآن کریم
وجود دارد ،که به عنوان خط اصیل تعلیمی و تربیتی و تهذیبی عمل میکنند و آیات دیگری وجود ندارد ،تا
آن را تبیین و رشح و توضیح دهند (رستمی ،1380 ،ج  ،1ص )126؛ اما تفسیر انفسی قرآن کریم ،با توجه به
معرفت نفس میتواند نقش ارزندهای ،در تفسیر آیات و در نهایت تربیت مخاطبان خویش داشته باشد.
موارد گفته شده در تفسیر آیات از سوی مفرسان ،با دالیل عقلی و فلسفی نیز همراه است ،که به دلیل
جلوگیری از اطالهی کالم ذکر نشده است .تفسیر انفسی ،نخست بر پایه تهذیب نفس است ،که در تفاسیر
عرفانی بهطور عام ،جایگاه ویژهای دارد .نخستین و مؤثرترین عامل در تهذیب روح و نفس و همچنین در
تعمیق باور دینی ،عشق و عالقه به محبوب حقیقی است ،هامنگونه که شهید مطهری نیز به آن اشاره کرده
است (مطهری ،1367 ،ص .)156

عشق به محبوب حقیقی

عشق و عالقه به محبوب حقیقی ،از مؤلّفههای اصلی در تفسیرهای عرفانی بهطور عام (معرفت،1379 ،
ج  ،2ص  )354و متعاقباً در تفسیر انفسی بهطور خاص است .خداوند در قرآن کریم نیز ،به رابطهی عاشقانه

 -1رک :امالی سیدمرتضی در تفسیر آیهی (اعراف)172 :
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسنزاده آملی و جوادی آملی
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ون يُ ْح ِب ْب ُك ُم اللَّ ُه َو
و دوستانه میان خود و بندهاش پرداخته است و میفرماید« :ق ُْل إِ ْن كُ ْنتُ ْم ت ُِح ُّبو َن اللَّ َه فَات َّ ِب ُع ِ
يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم» (آل عمران .)31 :دوست داشنت خداوند در قرآن ،در مجموع چهار بار در سوره های (بقره:
165؛ آل عمران 31 :؛ مائده51 :؛ توبه  )24:ذکر شده است .حب الهی ،در آثار مفرسان انفسی؛ به معنای
یکیشدن با محبوب آمده است« :حب درحقيقت ،تنها وسيلهاى است ،براى اينكه ميان هر طالبى با مطلوبش
رابطه برقرار كند و هر مريدى را به مرادش برساند ،و حب اگر مريد را به مراد و طالب را به مطلوب و محب
را به محبوب مىرساند ،براى اين است ،كه نقص محب را بهوسيلهی محبوب برطرف سازد؛ تا آنچه را ندارد،
دارا شود و كمبودش متام و كامل شود .پس براى محب ،هيچ بشارىت بزرگرت از اين نيست ،كه به او بفهامنند
محبوبش دوستش دارد .اينجاست كه دو حب با هم تالقى مىكنند و از دو سو ،غنج و دالل رد و بدل مىشود
(طباطبایی ،1417 ،ج  ،3ص  .)157نتیجهی تبعیت از خداوند این است ،که محبوب پروردگار جهانیان گردیم و
خود را به منبع کامل نزدیکرت سازیم و از چشمهی فیاض الهی ،نور معرفت و شناخت به-دست آوریم و مظهر
اسامی حسنای الهی گردیم« .اگر آدمی ،چشم و گوش خود را به خدا بسپارد ،مظهر سمیع و بصیر میشود و
اگر علم خود را در راه رضای او به کار گیرد ،مظهر علیم میشود و اگر ارادتی به محرض باری تعالی بربد ،مظهر
مرید میگردد» (جوادیآملی ،1389 ،ب ،ج  ،1ص  .)57بنابراین ،کسیکه بتواند ،در مسیر پاکی درون ،مظهر
اسم «مؤمن» خداوند شود ،عالوهبر ایامن قلبی و تسلیم حق ،به دیگران نیز ایمنی خواهد بخشید .ازاینروست
ِيب َد ْع َو َة ال َّدا ِع إِذا َدعانِ » (بقره )186 :و در آیات
ِيب أُج ُ
که خداوند میفرمایدَ « :و إِذا َسأَل ََك ِعبا ِدي َع ِّني فَ ِإ ِّن قَر ٌ
دیگرمیفرماید« :نَ ْح ُن أَقْ َر ُب إِلَیْ ِه ِم ْن َحبْلِ الْ َورید» (ق .)16 :خداى تعاىل ،میان نفس آدمى و خود نفس و میان
نفس آدمى و آثار و افعالش واسطه است؛ لذا خدا ،از هر جهتى که فرض شود ،حتى از خود انسان به انسان
نزدیکتر است و چون این معنا ،معناى دقیقى است ،که تصورش براى فهم بیشرت مردم دشوار است ،بدینجهت
خداوند متعال ،به این حد اکتفا کرده است ،که «ما از رگ گردن به او نزدیکتریم»؛ تا برای همگان قابل فهم
باشد (طباطبایی ،1417 ،ج ،18ص  .)347-346چنانکه در جاى دیگر ،نزدیک به همین معنا را فرموده است:
«أَ َّن اللَّ َه یَ ُح ُول بَ ْی َن الْ َم ْر ِء َو قَلْ ِب ِه» (انفال)24 :؛ بنابراین ،تبعیت و اطاعت از سوی بنده و والیت و رسپرستی از
طرف بندهپرور ،دو رابطهای است که از آن با عنوان «والیت عرضی» و «والیت طولی» یاد شده است (نیازاده،
 ،1384ص  .)48بر اساس والیت خداوند بر بنده و همچنین قبول این والیت از جانب شخص ،پیوندی تشکیل
خواهد شد ،که قلب آدمی ،ظرف آن است؛ یعنی جایی ،که مرکز ثقل سیر انفسی است (جوادیآملی،1383 ،
ص  .)53متام محبتی ،که بین انسان و خدایش شکل میگیرد ،بهدلیل کامل است .یکی طالب کامل و دیگری
خواهان رساندن به کامل است (نیازاده ،1384 ،ص ،)50که آیهی (آل عمران ،)31 :گویاترین آیه دربارهی محبت
خدا نسبت به بنده و بنده نسبت به خدا میباشد و «انسان خداباور ،چون خود را تحت ربوبیت ذات اقدس
اله میداند ،تالش میکند ،با عمل به آیین الهی و استقامت و پایداری ،مقصود واقعی را دریابد (جوادیآملی،
السا ِبقُونَ» (واقعه )10 :معتقد است ،که
السا ِبقُو َن َّ
 ،1389چ ،ص  .)26امام خمینی (ره) ،در تفسیر آیهی « َو َّ
عواملی چون عدالت اجتامعی و امور دیگر ،وسیلهاند؛ تا روح قدسی انسان بتواند ،به باالترین حد خویش؛
یعنی لقاء خداوند و مقام معنویت الهی برسد (امام خمینی .)219 ،1376 ،چنین رابطهی دوطرفهای ،آثاری نیز
به دنبال خواهد داشت ،که نقش بسیار بزرگی در هدایت انسان و بهویژه نسل جوان خواهد داشت ،که شامل
ترک گناهان و رها شدن از تنهایی است.
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ترک گناهان

محب واقعی کسی است ،که نه تنها بر ضد محبوب عصیان منیکند؛ بلکه حتی جور و جفای دلدار را
شیرین و دوست داشتنی میپندارد .نتیجهی محبوب الهی شدن ،این است که انسان با اطاعت از اوامر الهی،
در مقام فعل الهی قرار میگیرد و مجاری ادراکی و تحریکی انسان ،الهی میشود ...« .ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه صَ ...و
ِش ٍء أَ َح َّب إِ َ َّل ِم َّم اف َ َْتضْ ُت َعلَ ْي ِه َو إِنَّ ُه لَ َيتَ َق َّر ُب إِ َ َّل بِال َّنا ِفلَ ِة َحتَّى أُ ِح َّب ُه فَ ِإذَا أَ ْح َب ْبتُ ُه كُ ْن ُت َس ْم َع ُه
َما ت َ َق َّر َب إِ َ َّل َع ْب ٌد ب َ ْ
ص ِب ِه َو لِ َسانَ ُه ال َِّذي يَ ْن ِط ُق ِب ِه َو يَ َد ُه الَّ ِتي يَ ْب ِط ُش ِب َها إِ ْن َد َع ِان أَ َج ْبتُ ُه َو إِ ْن َسأَلَ ِني
ص ُه ال َِّذي يُ ْب ِ ُ
ال َِّذي يَ ْس َم ُع ِب ِه َو بَ َ َ
أَ ْعطَ ْيتُ ُه...» (مجلسی ،1403 ،ج  ،2ص.)353
در اینکه چگونه دوری از گناهان ،سبب نزدیکی به بارگاه الهی میشود و چگونه در تعمیق ایامن دینی،
نقش دارد ،میتوان گفت که تفسیر انفسی ارائه شده از اثرات گناه در وجود آدمی ،میتواند راهگشا و پاسخگو
باشد؛ به این معنا که نتیجهی گناهان در آدمی ،در زمان حال ،قابل بررسی و دستیابی است ،چنانکه در موضوع
تجسم اعامل به آن پرداخته شده است.

تجسم اعامل

منظور از تجسم اعامل ،که گاهی با عنوان تجسد یا متثل اعامل از آن یاد میشود (حس نزاده آملی،1381 ،
ج ،4ص  )152این است ،که آنچه را که انسان در این دنیا انجام داده ،در جهانی دیگر ،متناسب با صورت
دنیاییاش ،برای انسان آشکار میشود؛ یعنی هر آنچه از خوب و بد ،غم وشادی ،درد و رنج به عنوان عمل
انسانی انجام شود ،در آخرت ،بهصورت جسامنی مجسم میشود ،که این موضوع از آیاتی چون (آل عمران30:؛
نساء )10 :قابل برداشت است و روایات معصومین نیز ،آن را تأیید میکند (سبحانی ،1383 ،ج،5ص .)559-628
نظریهی تجسم اعامل ،موافقان (شیخ بهایی402 ،1415 ،؛ خمینی ،1373 ،ج  ،1ص 437 -439؛ طباطبایی،1417 ،
ج  ،6ص  ) ....376و مخالفانی (مجلسی ،1363 ،ج  ،9ص 95؛ فخر رازی ،1420 ،ج  ،32ص256؛ طربسی،1372 ،
ج  ،2ص  )732دارد ،که دراینمیان ،مالصدرا با استفاده از مبانی فلسفی و حکمت متعالیه ،به تبیین موضوع
تجسم اعامل پرداخته است .از دید وی ،اعامل آدمیان به اخالق و ملکات نفسانی تبدیل میشود ،که از حالت
جسامنی ،خارج و در آخرت ،همین اخالق و ملکات نفسانی ،دوباره به اجسام آن جهانی تبدیل میشود
(آشتیانی ،1360 ،ص  .)78جوادیآملی نیز ،در متامی آثار خویش ،مسئلهی تجسم اعامل را پذیرفته و به توضیح
و رد اشکال مخالفان پرداخته و میان نظرات موافقان و مخالفان را جمع منوده است (جوادی آملی ،1363 ،ج
 ،1ص.)321
اما آنچه در تعمیق ایامن و تربیت دینی از نظر تفسیر انفسی ،اهمیت بهسزایی دارد ،این است که در این
دنیا ،اعامل انسان از او جدا نیست و انسان عین عملی میشود ،که انجام میدهد و مقصود از تجسم اعامل،
«تحقق و تق ّرر نتیجهی اعامل در صقع جوهر نفس است و چون نتایج اعامل ،عین گوهر اطوار وجودی ذات
نفس است ،از این ،تعبیر به تجسم اعامل گردید؛ یعنی چیزی که قائم به ذات است؛ نه اینکه اعامل ،که اعراض
هستند ،با حفظ مرتبهی دنیوی ،به اجسام منتقل گردند و جسم شوند؛ زیرا تجافی مطلقاً محال است» (حسن-
زادهآملی ،1390 ،ص  .)422 -423چنین دیدگاهی از جانب امام صادق (ع) ،در پاسخ به پرسش کسی که از وزن
شدن عمل در قیامت پرسید ،دربارهی تجسم اعامل بیان شده است .امام فرمود« :ق ََال ع َل إِ َّن ْالَ ْع َم َل لَ ْي َس ْت
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
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الش ِء َم ْن َجه َِل َع َد َد ْالَشْ َيا ِء َو َل يَ ْعر ُِف ثِ ْقلَ َها أَ ْو ِخ َّفتَ َها َو
اج إِ َل َوزْنِ َّ ْ
ِبأَ ْج َس ٍام َو إِنَّ َا ِه َي ِص َف ُة َما َع ِملُوا َو إِنَّ َا يَ ْحتَ ُ
ش ٌء» (طربسی ،1403 ،ج  ،2ص .)351بنابراین ،خزانهی اعامل انسان ،خود انسان است و
إِ َّن اللَّ َه ال يَخْف ى َعلَ ْي ِه َ ْ
تجسم اعامل در خود نفس و در درون ذات انسان محقق میشود و خود انسان ،صورت عملش میگردد
(حس نزاده آملی ،بیتا ،ب ،ص  .)953آیاتی که ناظر به اینکه صفحهی وجودی انسان ،خود عمل است؛
عبارتندازَ « :و ك َُّل إِنسانٍ أَلْ َز ْمنا ُه طائِ َره ُ ِف ُع ُن ِق ِه َو نُ ْخر ُِج لَ ُه يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة كِتاباً يَلْقا ُه َم ْنشُ ورا ً -اقْ َرأْ كِتابَ َك كَف ى
اس أَشْ تاتاً لِ ُ َي ْوا أَ ْعاملَ ُهم( » ...زلزال.)6-8 :
ِب َنف ِْس َك الْ َي ْو َم َعلَ ْي َك َح ِسيباً» (ارساء )14 -13 :و آیهی «يَ ْو َم ِئ ٍذ يَ ْص ُد ُر ال َّن ُ
اگرانسان بهویژه نسل جوان بداند ،که اعامل نیک و بد او ،چه تأثیری در ملکات نفسانی او خواهد داشت و
بداند ،که در حین عمل ،عین خود عمل خواهد بود و جزای عملش را در لحظه ببیند ،به سوی نیکیها مشتاق
میشود و از بدیها دوری میگزیند .چون انبیاء و امامان معصوم و اولیاء الهی ،دارای تجرد نفس بودهاند ،به
چنین درکی از اثرات اعامل رسیدهاند و همین امر موجب عصمتشان از گناه است؛ زیرا «در جهان تج ّرد
محض و عقلی ،ابزار گناه وجود ندارد» (جوادی آملی ،1389 ،چ ،ص  .)76به همین دلیل یکی از معارصان ،التزام
به تفسیر انفسی قرآن کریم را از راهکارهای تعمیق ایامن دینی در نسل جوان میداند و معتقد است ،که با
این روش ،هم از گناه کاسته و هم بر ایامن دینی افزوده میشود (صمدیآملی ،1389 ،ص  .)25امام خمینی
(ره) ،در تفسیر آیهی « َو إِ َّن َج َه َّن َم لَ ُم ِحيطَ ٌة بِالْكا ِفرِي َن» (توبه)49 :؛ جهنم را هم-اکنون ،محیط بر کافران میداند
(امام خمینی ،1378 ،ص  .)129بنابراین هرکس بتواند ،چشم حقیقتبین خویش را بگشاید ،اعاملش را،
درلحظه ،حارض میبیند و حتی اگر به چنان قدرت نفسانی نرسیده باشد؛ اما چنین تربیت و بینش نتایج اعامل،
موجب کاسنت از گناه و نیل به سوی حسنات خواهد شد .جوادیآملی ،با استناد به آیهی «إِ َّن ال َِّذي َن يَأْكُلُو َن
أَ ْم َ
وال الْيَتام ى ظُلْامً إِنَّ ا يَأْكُلُو َن ِف بُطُونِ ِه ْم نارا ً( » ..نساء ،)10 :دیدگاهی مشابه با دیدگاه حس نزادهآملی،
دربارهی عی نِعمل شدن در لحظه ارتکاب عمل ،ارائه داده است و همچنین دیدگاه امام خمینی را ،در مورد
تجسم اعامل ،دیدگاهی ویژه میداند ،که تفسیر حقیقی آیات است و غیر از آن ،هر تفسیری ارائه شود ،در
مقولهی تأویل آیهی یادشده جای میگیرد .وی حدیثی از امام رضا (ع) ،در تفسیر آیات ِ
«هذ ِه َج َه َّن ُم الَّ ِتي يُ َكذ ُِّب
ِب َها الْ ُم ْج ِر ُمو َن يَطُوفُو َن بَ ْي َنها َو بَ ْ َي َح ِميمٍ آنٍ » (الرحمن ،)43-44 :نقل میکند ،که بدکاران هم اکنون بین جهنم
و حمیم آن (آب داغ) ،در حال گردشند (جوادیآملی ،1384 ،الف ،ص  .)141-142او در آثار دیگرش ،موضوع
تجسم اعامل در روز قیامت را بررسی کرده است .بنابراین ،بر اساس دیدگاه دو مفرس ،عشق به محبوب
حقیقی و توجه به اثرات گناه در نفس آدمی و آگاهی از آن در هرلحظه ،موجب تعالی و رشد و تجرد نفس
انسان خواهد شد .هامنگونه که در بسیاری از آیات قرآن کریم ،غفلت به عنوان عاملی برای عدم تعالی و
توجه به قیامت معرفی شده است «اق َ َْت َب لِل َّن ِ
اس ِحسابُ ُه ْم َو ُه ْم ِف َغ ْفلَ ٍة ُم ْعرِضُ ونَ» (انبیاء.)1:

آمرزش گناهان

دوستی خداوند و آمرزش گناهان بنده ،از اولین و بارزترین نشانههای محبت خداوند به بندگانش است:
ون يُ ْح ِببْ ُك ُم اللَّ ُه َو يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم» (آل عمران .)31 :و برای آدمی ،چه افتخاری
«ق ُْل إِ ْن كُ ْنتُ ْم ت ُِحبُّو َن اللَّ َه فَات َّ ِب ُع ِ
ون» و
باالتر از اینکه خداوند متعال ،دوست وی باشد .گفتنی است ،این دوستی در گرو عامل مهم «فَاتَّ ِب ُع ِ
درنتیجه دوری از گناهان است و اینچنین خداوند ،در توبه را به روی بندگان خود گشوده؛ تا گناه به او آسیبی
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نرساند؛ زیرا توبهکننده از گناه؛ مانند کسی است ،که گناه نکرده است (کلینی ،1407 ،ج  ،2ص  .)435علت
اصلی باز گذاشنت د ِر توبه ،محبتی است ،که خداوند متعال به بندگانش ،حتی کسانی که بارها از اوامر او
رسپیچی کردند ،دارد .خداوند متعال ،که منبع فیض و پروردگار متام جهان است ،برای ابالغ دعوت به مسلامنان
و اهل کتاب و عموم مردم جهان ،هفت بار واژهی «تعالوا» را آورده است (جوادی آملی ،1389 ،ب ،ج  ،7ص
)190؛ تا بدینوسیله ،محبت خویش را به متام بندگانش ابراز کند (آل عمران61 :و  64و 167؛ نساء61:؛ مائده:
104؛ انعام151 :؛ منافقون .)5 :اگر آیات ذکر شده ،واکاوی شوند ،خطاب «تعالی» را مربوط به متام برش (از
مسلامن ،اهل کتاب ،منافق و مرشک) مییابیم .از دیدگاه مفرسان انفسی ،خداوند به پیامربش ،که در مقام رفیع
انسانیت ایستاده است ،میفرماید :دست بندگانم را بگیر و آنان را ،از مرتبه نازل به مرتبه باالی کامالت،
راهنامیی کن (جوادی آملی ،1389 ،ذ ،ج  ،5ص .)375از آنجاکه نفس انسان ،قابلیت رسیدن به مراتب حقیقی
انسانی و حقایق قرآنی را داراست ،خداوند ،ندای تعالوا داده؛ زیرا واژهی «تعالوا» ،برای این است ،که کسیکه
مثالً در قله کوه ایستاده و بخواهد به دیگری ،که در دامنه آن ایستاده ،امر کند که به قلّه بیاید ،پس به او
«تعال» میگوید .خداوند خواسته است؛ تا همهچیز جهان ،برای برش آشکار باشد و همه چیز را مسخّر او
بگرداند؛ بنابراین« ،ندای تعالی خداوند ،برای آن است ،که در هیچ حدی توقف نکنید؛ که در باالها خربهایی
است و تعالی بیابید ،تا بدان حقایق دست یابید» (حسن زاده آملی ،1387 ،الف ،ص 74 -75؛  ،1381ج ،3ص
 48 -49و ج  5ص  303و .)416از دیگر شیوههای تربیتی قرآن کریم ،که با واژه تعالی از آن یاد شده ،توجه به
نفس انسانی است؛ به این معنا که همهی انسانها ،از اهل کتاب و کافر و مرشک و منافق ،باید در مسیر
هدایت و توجه و تعالی قرار بگیرند ،هامنگونه که آیات به آن اشاره دارد و مسلم است که فرد مسلامن،
نسبت به این امر ،در اولویت قرار میگیرد و تالش افراد جامعه باید ،در مسیر انسانسازی فردی و اجتامعی
باشد .نکتهی حائز اهمیت این است ،که نظر هر دو مفرس در مورد واژه تعالی و آیاتی که این واژه در آن به
کار رفته ،بهطور کامل بر هم منطبق هستند.

رها شدن از تنهایی

از اثرات واقعی محبوب خداوند بودن ،این است که انسان ،احساس تنهایی و رسدرگمی و در نهایت
احساس پوچی منیکند .احساس تنهایی؛ یا بهصورت فیزیکی است؛ یا اینکه کسی درکش منیکند و یا اینکه
دیگران منیتوانند ،نقص و ضعف انسان را برطرف کنند واگر هم بتوانند همه موارد را انجام دهند ،از رس حب
ذات یا جلب منفعت است؛ بنابراین تنها عاملی ،که انسان را از رنج تنهایی و بیکسی نجات میدهد ،دین و
ایامن دینی است؛ زیرا فرد ،خدا را از رگ گردن به خود نزدیکتر میبیند (جوادی آملی ،1389 ،چ ،ص .)46 -47
آیاتی که به عدم تنهایی انسان و همراه بودن خداوند با او اشاره دارند؛ عبارتندازَ « :و ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن ما كُ ْنتُ ْم»
(حدید )4 :و «أَ َّن اللَّ َه يَ ُح ُول بَ ْ َي الْ َم ْر ِء َو قَلْ ِب ِه» (انفال )24 :و «فَأَيْ َنام تُ َولُّوا فَثَ َّم َو ْج ُه اللَّ ِه» (بقره )115 :و « ُه َو
ِ
واالءخ ُر والظّ ِه ُر ِ
والباط ُن» (حدید ،)3 :که در تفسیر انفسی ،در عالیترین مرتبهی وجودی ،ارتباط بین حق
ا الَ َّو ُل
و خلق است ،که آن ،مقام فنا و یکی شدن با معبود حقیقی است و از آن به وحدت وجود تعبیر میشود و
عالیترین نوع آن ،وحدت شخصی وجود است (صمدی آملی ،1393 ،ج  ،1ص  .)137 -180چنانچه در تفسیر
آیهی « َو ُس ِّ َي ِت الْج ُ
ِبال فَكان َْت َساباً» (نبأ ،)20:جوادیآملی سخنان ارزشمندی دارد ،که تفسیر انفسی آن
نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
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میتواند ،ناظر به وحدت وجود باشد؛ به این معنا که کوهها ،درحقیقت رساب بودهاند و هر آنچه وجود
داشت ،ذات و وجود حق تعالی بوده است .عالمه ،تفسیر واقعی این آیه را ،از جانب کسانی میداند که
ترجامن شاهد و زبان آن بودهاند (جوادی آملی ،1384 ،ب ،ص  .)354 -357در تفسیر انفسی از نگاه دو مفرس،
رهایی از تنهایی در عالیترین نوع خود ،به وحدت شخصی وجود تبدیل شده است و آیات براساس آن تفسیر
میشوند .1مطهری ،در تفسیر حدیث امام علی (ع) که فرمودهاند« :يَتَ َن َّس ُمو َن ِب ُد َعائِ ِه َر ْو َح التَّ َجا ُوزِ» (رشیف
رضی ،1414 ،ص )343؛ اهل الله را از کسانی میداند ،که هامنگونه که غرق در استغفار خداوند هستند ،نسیم
آمرزش و تجاوز حق را در روح خویش احساس میکنند (مطهری ،1367 ،ص .)166
نتیجه گیری
تفسیر انفسی قرآن کریم ،روشی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی فلسفی وجود انسان است ،که در مواردی
با عرفان نظری ،یکی میشود و در مواردی با آن متفاوت است .عرفان در تفسیر انفسی با براهین فلسفی ،قابل
فهم میشود .از ویژگیهای بارز تفسیرانفسی ،فرازمانی و فرامکانی بودن و بهطور کلی ،تجرد نفس انسانی
است ،که در تفسیر بسیاری از آیات ،بهویژه آیات دشوار قرآن کریم ،نقش ارزندهای ایفا میکند؛ به این معنا
که در موارد بسیاری ،نیاز به در تقدیر گرفنت واژهای در قرآن نیست و آیات را ،با توجه به شکل ظاهری آن ،با
روش انفسی میتوان تفسیر کرد.
تعالی روحی و معنوی و همچنین تذکیهی عقل مخاطبان ،از رسالتهای تفسیر انفسی است ،که به اشکال
گوناگون در ژرف ساخنت اندیشه و باور دینی انسان ،نقش دارد؛ از جملهی این اشکال میتوان به محبت و
عشق خداوند به بنده خویش جهت تعالی و به کامل رسانی او و در مقابل ،پیروی و والیتپذیری بنده در
برابر لطف الهی ،کاهش انجام گناه به دلیل حب الهی و تفسیر انفسی از اثرات گناه در صحیفه وجود آدمی
اشاره کرد .آمرزش گناهان و رهایی از تنهایی ،در اثر یکی شدن با معبود حقیقی ،از دیگر راهکارهای تفسیر
انفسی در جهت تعمیق ایامن دینی است.

 -1جهت شناخت انواع وحدت وجود (رک :میرزایی ،1389 ،ص .)34 -40
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منابع و مآخذ:

•قرآن کریم؛ ترجمهی مهدی الهی قمشهای؛ چاپ دوم ،قم :الزهراء.1380 ،
•نهج البالغه؛ رشیف رضی ،محمدبنحسین؛ محقق :صالح صبحی؛ قم :هجرت.1414 ،
•آتــش ،ســلیامن؛ مکتــب تفســیر اشــاری؛ ترجمــهی توفیــق هاشمپورســبحانی؛ تهــران :مرکــز نــر
دانشگاهی.1381 ،
•آشتیانی ،جاللالدین؛ رشح حال و آراء فلسفی مالصدرا؛ تهران :نهضت زنان مسلامن.1360 ،
•استیس ،والرت ترنس؛ عرفان و فلسفه؛ ترجمهی بهاء الدین خرمشاهی؛ تهران :رسوش.1361 ،
•ایازی ،سید محمدعلی؛ املفرسون حیاتهم و منهجهم؛ تهران :وزارت ارشاد.1373 ،
ِ
•جــوادی آملــی ،عبداللــه؛ تفســیر انســان بــه انســان؛ محقــق :محمدحســین اله ـ یزاده؛ قــم :ارساء،
 ،1389الف.
ِ
•____________؛ ادب فنای مقربان جلد  1و 5؛ محقق :محمد صفایی؛ قم :ارساء ،1389 ،ب.
•____________؛ منزلــت عقــل در هندســه معرفــت دینــی؛ محقــق :احمــد واعظــی؛ قــم :ارساء،
 ،1389ج.
•____________؛ ،امــام مهــدی موجــود موعــود؛ محقــق :ســید محمدحسـنمخرب؛ قــم :ارساء،1389 ،
خ.
•____________؛ انتظــار بــر از دیــن؛ محقــق :محمدرضــا مصطفیپــور؛ چــاپ ششــم ،قــم :ارساء،
 ،1389چ.
(ره)
•____________؛ بنیــان مرصــوص امــام خمینــی ؛ محقــق :محمــد امیــن شــاهجویی ،چاپ هشــتم،
قم :ارساء ،1384 ،الف.
•____________؛ تسنیم جلد 13؛ محقق :عبدالکریم عابدینی؛ چاپ سوم ،قم :ارساء ،1389 ،د.
•____________؛ تسنیم جلد1؛ محقق :علی اسالمی؛ قم  :ارساء.1388 ،
•____________؛ تسنیم جلد 5؛ محقق :احمد اقدسی؛ چاپ پنجم ،قم :ارساء ،1389 ،ذ.
•____________؛ تســنیم جلــد 24؛ محقــق :احمــد ،قدســی ،روحاللــه رزقــی و محمــد فراهانــی؛ قــم:
ارساء.1391 ،
•____________؛ توحید در قرآن؛ قم :اِرساء.1383 ،
•____________؛ رسوش هدایت؛ قم :ارساء ،بیتا.
•____________؛ ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد؛ تهران :الزهراء.1363 ،
•____________؛ عین نضاخ (تحریر متهید القواعد) ،محقق :حمید پارسانیا؛ قم :ارساء.1387 ،
•____________؛ معرفــت شناســی در قــرآن؛ محقــق :حمیــد پارســانیا؛ چــاپ ســوم ،قــم :ارساء،
 ،1384ب.
•حس نزاده آملی ،حسن؛ انسان در عرف عرفان؛ تهران :رسوش.1392 ،
•_____________؛ اتحاد عاقل و معقول؛ چاپ سوم ،قم :بوستان کتاب.1390 ،
•_____________؛ در آسامن معرفت تذکره اوحدی از عاملان ربانی؛ قم :تش ّیع.1375 ،
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•_____________؛ دروس رشح فصوص الحکم قیرصی؛ قم :بوستان کتاب ،1387 ،الف.
•_____________؛ رساله آغاز و انجام؛ چاپ پنجم ،بیجا ،بینا ،بیتا ،الف.
•_____________؛ «زندگــی و مبانــی تفســیری عــارف ســالک ســیدحیدرآملی» ،بیّنــات ،ش ،3س،1
.1373
•_____________؛ رسح العیون فی رشح العیون؛ بیجا :بینا ،بیتا ،ب.
•_____________؛ رشح فارسی االسفار االربعه؛ قم :بوستان کتاب ،1387 ،ب.
•_____________؛ صد کلمه در معرفت نفس؛ قم :قیام.1371 ،
•_____________؛ هزار ویک کلمه؛ قم :بوستان کتاب.1381 ،
(ره)
•خمینی ،سید روحالله؛ آداب الصلواه؛ تهران :مؤسسه تنظیم و نرش آثار امام خمینی .1388 ،
•_____________؛ تفسیر سوره حمد؛ تهران :مؤسسه تنظیم و نرش آثار امام خمینی.1378 ،
•_____________؛ چهل حدیث؛ تهران :مؤسسه نرش و تنظیم آثار امام خمینی (ره).1373 ،
•_____________؛ رشح دعای سحر؛ تهران :مؤسسه نرش و تنظیم آثار امام خمینی (ره).1376 ،
•ذهبی ،محمدحسین؛ التفسیر و املفرسون؛ بیروت :داراحیاء الرتاث العربی ،بیتا.
•راغــب اصفهانــی ،حســینبنمحمد؛ املفــردات فــی غریــب القــرآن؛ محقــق :صفــوان عدنــان ،داوودی؛
دمشق /بیروت :دارالعلم /دارالشامیه.1412 ،
•رستمی ،علی اکرب؛ آسیب شناسی و روش تفسیر معصومان؛ بیجا :کتاب مبین.1380 ،
•رضائی اصفهانی ،محمد علی؛ در آمدی بر تفسیر علمی قرآن؛ بیجا :اسوه.1375 ،
•زرقانــی ،محمدعبدالعظیــم؛ مناهــل العرفــان فــی علــوم القــرآن؛ ترجم ـهی محســن آرمیــن ،ته ـران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1385 ،
(ع)
•سبحانی ،جعفر؛ منشور جاوید؛ قم :مؤسسه امام صادق .1383 ،
•ســیوطی ،جاللالدیــن؛ االتقــان فــی علــوم القــرآن؛ ترجم ـهی ســید مهــدی حائــری قزوینــی؛ ته ـران:
امیرکبیر.1380 ،
•شاکر ،محمد کاظم؛ روشهای تأویل قرآن؛ قم :دفرت تبلیغات اسالمی.1376 ،
•شــاهرودی ،عبدالوهــاب؛ ارغنــون آســانی جســتاری در قــرآن ،عرفــان و تفاســیر عرفانــی؛ رشــت:
کتاب مبین.1383 ،
•شیخ بهایی ،محمدبنحسن؛ االربعون؛ قم :نوید اسالم.1415 ،
•شیخ مفید؛ محمدبننعامن؛ اوائل املقاالت؛ چاپ دوم ،بیروت :داراملفید.1414 ،
•صدراملتألهیــن ،محمدبنابراهیــم؛ تفســیر القــرآن الکریــم (صــدرا)؛ محقــق :محمــد خواجــوی؛ چــاپ
دوم ،قم :بیدار.1366 ،
•صدوقی ،سها؛ نشست تفسیر و تأویل عرفانی قرآن کریم.1396 ،1095449 /http//dana. Ir ،
•صمدی آملی ،داوود؛ رشح رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه؛ قم :روح و ریحان.1389 ،
•__________؛ رشح دروس معرفت نفس؛ قم :روح و ریحان.1393 ،
•طباطبایــی ،ســید محمدحســین؛ املی ـزان فــی تفســیر القــرآن؛ قــم :دفــر انتشــارات اســامی جامعــه
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مدرسین.1417 ،
•طربسی ،احمدبنعلی؛ االحتجاج؛ مصحح :محمدباقر خرسان؛ مشهد :نرش مرتضی.1403 ،
•طربســی ،فضلبنحســن ،مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن؛ محقــق :محمدجــواد بالغــی؛ ته ـران:
نارص خرسو.1372 ،
•طریحی ،فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ محقق :سید احمد حسینی؛ تهران :مرتضوی.1375 ،
•غزالی ،محمد؛ احیاء علوم دین؛ محقق :عبدالرحیم حافظ عراقی؛ بی جا :بی نا ،بیتا.
•فخر رازی ،محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :داراحیاءالرتاث العربی.1420 ،
•قامئینیــا ،علیرضــا؛ تفســیر انفســی آیــات از دیــدگاه امــام خمینــی؛ قــم :مؤسســه تنظیــم و نــر آثــار
امام خمینی.1382 ،
•قربانیــان ،محســن؛ پژوهشــی در مــورد تفســیر انفســی قــرآن کریــم؛ پایــان نامــه کارشناســی ارشــد
محمدعلی راغبی؛ دانشگاه معارف قرآنی قم :دانشکدهی تفسیر و معارف قرآن کریم.1388 ،
•قرشی ،سیدعلی اکرب؛ قاموس قرآن؛ تهران :دارالکتب االسالمیه.1371 ،
•کلینــی ،محمدبــن یعقــوب؛ الکافــی؛ محقــق :علــی اکــر غفــاری و محمــد آخونــدی؛ تهـران :دارالکتــب
االسالمیه.1407 ،
•مجلســی ،محمدباقــر؛ بحاراالنــوار الجامعــه لــدرر أخبــار األمئــه األطهــار؛ بیــروت :داراحیــاء ال ـراث
العربی.1403 ،
•____________؛ مرآه العقول فی رشح اخبار آل رسول؛ تهران :هاشم رسولی.1363 ،
•مصطفــوی ،حســن؛ التحقیــق فــی کلــات الق ـران الکریــم؛ ته ـران :بنــگاه ترجمــه و نــر کتــاب،
.1360
•مصالئیپــور ،یحیــی و همــکاران؛ «مبانــی اف ـراق تفاســیر عرفانــی در مقایســه بــا تفاســیر عرفانــی
متق ّدم» ،مطالعات عرفانی ،ش .1392 ،17
•مطهری ،مرتضی؛ انسان کامل؛ تهران :صدرا.1367 ،
•معرفت ،محمد هادی ،تفسیر و مفرسان ،قم :مؤسسه فرهنگی التمهید.1379 ،
•ملکیــان ،مصطفــی؛ «شــالوده شــکنی انفســی دربــارهی نــو اندیشــی دینــی و ســنت»؛ خردنامــه
همشهری ،ش.1385 ،5
•میبــدی ،رشــیدالدین؛ کشــف األرسار و ع ـ ّده األب ـرار؛ محقــق :علــی اصغــر حکمــت؛ چــاپ پنجــم،
تهران :امیرکبیر.1371 ،
•میرزایــی ،گلســتان؛ «وحــدت شــخصی وجــود و وحــدت ســنخی وجــود ،از دیــدگاه ســید حیــدر آملــی
و صدراملتألهیــن» ،پایــان نام ـهی کارشناســی ارشــد ،زه ـرا کاشــانیها ،ته ـران :دانشــگاه تربیــت دبیــر
شهید رجایی.1389 ،
•نکونــام ،جعفــر؛ «آیــات آفــاق و انفــس در بســر تاریــخ»؛ پژوهــش نامــه قــرآن و حدیــث ،ش ،5
.1387
•نیــازاده ،علیرضــا؛ «معناشناســی واژههــای قــرآن و تفســیر موضوعــی» ،مجلــه معرفــت ،ش ،1096
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