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 مقدمه

ترین عارف مجاهد در هـ.ق( مهم 8۳۵ -6۵۲)اردبیلی الدینصفی شیخ حضرت

ماندگاری در تاریخ ایفا و معرفتی نقش اجتماعی  است که و جهان اسالم ایران

 اجتماعی و پدر معنوی استقالل صفویه، پیشتاز عرفان او موسس طریقت کرد.

  2ایران است.

اردبیلی از مفسرین قرآن است که روش و رویکرد  الدینصفیعارف مجاهد شیخ 

برای فهم بهتر روش و رویکرد  تفسیریش شناخته نشده است. در این رساله

ا و ه، روشاردبیلی بر آیات قرآن، ابتدا مکاتب الدینتفسیر شیخ صفی

س از آن شود و پدر تاریخ تفسیر قرآن بیان می  کریمرویکردهای تفسیری قرآن

اردبیلی  الدینهای روشی و رویکردی تفسیر قرآن شیخ صفیبه تبیین ویژگی

                                                      
ن الدین اردبیلی در تاریخ فرهنگ و تمدنک: صفوی، سید سلمان، اهمیت شیخ صفی .1

 صفویه. ثقلین: مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت . عرفانتشیع و ایران



 7مقدمه 

 

ذیل را  لی کتباردبی الدینصفیپردازیم. برای شناخت مکتب عرفانی شیخ می

 مالحظه کنید: 

)تهران، «اردبیلی الدینصفی شیخ اجتماعی عرفان مکتب»سید سلمان صفوی: 

 ؛(2۳1۲)«صفویه طریقت و عرفان عملی و نظری مبانی ثقلین؛ عرفان»، (22۲۲

 (2۳11)«نایرا و تشیع تمدن و فرهنگ تاریخ در اردبیلی الدینصفی شیخ اهمیت»

 الدینصفی شیخ احواالت سیر و عرفانی هایاندیشه» السادات علوی:مهوش

 و (2۳1۵)«اردبیلی الدینصفی شیخ العارفینسلطان» (،2۳1۵)«اردبیلی

 .(2۳1۵)«زاهدنـامه»

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 ریخیهای تفسیری قرآن به ترتیب تامکتب

به تدریج  .ندهست کریمتفسیر قرآنالسالم( پیشگامان بیت)علیهمپیامبر خدا و اهل

های مذهبی متفاوت و رویکردها و تفاسیر مختصر یا جامع متعدد با گرایش

ای است عبارت از شیوه« روش تفسیری» .های مختلف به نگارش درآمدروش

الباً به گیرد و غکه هر مفسر برای تفسیر یک یا چند آیه از قرآن کریم به کار می

ایات(، وبرد، بستگی دارد. مفسر براساس نقل )رابزاری که در تفسیر به کار می

 پردازد.مییا تلفیقی از آنها به تفسیر  قلب، عقل، قرآن و ادبیات

اساس رویکردهای مختلف عرفانی، فقهی، فلسفی، ادبی، تاریخی،  بر کریمقرآن

انى وعی تفسیر شده است. تفسیر عرفعلمی، اجتماعی، تقریبی، تطبیقی و موض

 به لحاظ رویکرد تأویلى با تفاسیر فلسفى وجه اشتراك دارد.

سیر تفـ حض: صحابه )ابن مسعود، ابن عباس( ـ تابعی ـ روایی م. تفسیر 2

 تفسیر عیاشی)قرن چهارم(ـ ـ القمی)قرن سوم( 
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شیخ « یانتب»هـ.ق.(،  ۳2۲الطبری)« البیانجامع». تفسیر روایی اجتهادی: ۲

 122سیوطی)« الدرالمنثور»هـ.ق.( ـ  882کثیر)تفسیر ابنهـ.ق.( ـ  26۲طوسی)

 هـ.ق.( 2۲1۲فیض کاشانی) «الصافی»هـ.ق.( ـ 

ـ  هـ.ق.( 22۲)تفسیر سلمیـ  هـ.ق.( ۲8۳)عرفانی: تفسیر تستری. تفسیر ۳

)زمان شروع  2میبدی «کشف االسرار».ق.( ـ ـ هـ 26۵)قشیری« االشاراتلطایف»

هـ.ق.( ـ ـ  ۵62عبدالقادر گیالنی )سید « الجیالنی»هـ.ق.( ـ ـ  ۵۲۲حدود  تفسیر

                                                      
، تالیف «کشف االسرار و عدة االبرار». زمان تولد و وفات میبدی نامعلوم است. 1

این کتاب  است. الدین ابوالفضل میبدی بر اساس تفسیر خواجه عبداهلل انصارییدرش
یرهای معتبر قرآن ها و تفسبهترین نمونه تفسیر عرفانی به زبان فارسی است. در بین ترجمه

بدی در این کتاب را می.ارزشی واال و مقامی خاص دارد« کشف االسرار»به زبان فارسی، 
کار، تفسیر معروف خواجه عبداهلل ، آغاز کرده و سرمشق او در این۵۰۲اوایل سال 

انصاری بوده است که اکنون به تمامی در دسترس نیست و احتمال دارد در اثر حوادث 
فسیری ترین کتب تترین و حجیماز بزرگ« کشف االسرار»روزگار از بین رفته باشد. 
 مشرب صوفیانه نوشته شده است. این تفسیر در ده جلد بزرگاست که بر طریقه عرفانی و 

در بهترین سبک و زیباترین عبارات ادبی مستحکم نوشته شده است. این تفسیر از جمله 
تفاسیری است که ضمن برخورداری از حالوت زبان فارسی، دربردارنده نکات جالب 

سران، ، تفسیر و مفعرفانی، تفسیری، تاریخی و ادبی است.)بن: معرفت، محمد هادی
 (042ـ044 ، صص2ج 
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هـ.ق.( ـ  6۳8)ابن عربی« فسیرالقرآنت»هـ.ق.( ـ ـ  6۲6بقلی)« البیانعرایس»

 هـ.ق.(2۳۲8گنابادی) «هالسعادبیان»هـ.ق.( ـ ـ 22۲8اسماعیل حقی) « یانالبروح»

هـ.ق.( ـ ـ  2۲1ثعالبی نیشابوری) «کشف و البیانال». تفسیر تاریخی: 2

 هـ.ق.( ۵۵6ابوالفتوح رازی) «الجنانروض»

« البیانمجمع»هـ.ق.( ـ ـ  ۵۳8جاراهلل زمخشری)« الکشاف»ادبی: . تفسیر ۵

 هـ.ق.( ۵28طبرسی)

کنز العرفان »ق.( ـ ـ هـ. ۵8۳)م. الدین راوندی قطب «القرآنفقه». تفسیر فقهی: 6

اثر مقدس « زبدةالبیان»ق.( ـ ـ هـ. 8۲6فاضل مقداد سیورى)م.  «قرآنال فى فقه

فاضل جواد  «مسالک االفهام الى آیات االحکام»ق.( ـ ـ هـ. 11۳اردبیلی )

 ق.(هـ. 16۲الکاظمى)م. 

 (.جلد 8ن )صدرالمتألهیـ ـ  شیخ اشراقـ ـ  ابن سیناـ ـ  فلسفی: فارابی. تفسیر 8

اهلل تآی «پرتوی از قرآن»ـ ـ  سید قطب «انفی ضالل القر». تفسیر اجتماعی: 8

 سید محمود طالقانی.
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شیخ محمود شلتوت  «الکریمتفسیر القرآن» 2. تفسیر تقریب مذاهبی:1

 «المیزان» ـ ـ هـ.ق.( 22۲۲محمد جواد مغنیه) «المبین»ـ ـ  هـ.ق.( 2۳8۳مصری)

 عالمه طباطبایی.

طنطاوی بن جوهری  «نالجواهر فی تفسیر القرآ». تفسیر علم تجربی: 2۲

 .م(212۲هـ.ق.  2۳21مصری)

 ـ عالمه سید محمدحسین طباطبایی «المیزان»قرآن به قرآن اجتهادی: . تفسیر 22

 نانی. لباهللالعظمی عالمه سید محمدحسین فضلاهللآیت «تفسیر من وحی القرآن»ـ 

مر ابراهیم بن ع «م الدرر فی تناسب آالیات والسورنظ». تفسیر ساختاری: 2۲

 نیل رابینسونـ ـ  گرمحمد خامهـ ـ  سید سلمان صفویـ ـ  هـ.ق.( 88۵بقاعی)

 فرین ریموند.ـ ـ 

 ۲سیدحسین نصر.« شناخت قرآن». تفسیر حکمی: 2۳

 

 

                                                      
. جامعیت در تفسیر، نقل اقوال مفسران و احادیث اهل تسنن و تشیع، عدم جانبداری 1

ای همتعصبانه مذهبی، رعایت ادب اختالف مذاهب، پرهیز از توهین و لعن از ویژگی
 گراست.تفاسیر تقریب

2 .The Study Quran, Nasr, Seyyed Hossein, Harper One, 2015. 



 

 

 

 
 الدین اردبیلیروش و رویکرد تفسیری شیخ صفی

الدین اردبیلی؛ انواع تفاسیر روایی، عرفانی، تاریخی، ادبی، عصر شیخ صفیتا 

ی تا دوره شیخ عرفانترین تفاسیر فقهی و فلسفی مذکور انتشار یافته بود. معروف

« التفسیرحقایق»ـ ـ  هـ.ق.( ۲8۳از: تفسیر التستری) الدین عبارتندصفی

ـ  هـ.ق.( 22۲)سلمی ـ  هـ.ق.( 26۵)قشیری «اتاالشارلطایف»ـ  « االسرارکشف»ـ 

ـ  ـ  هـ.ق.(6۲6البیان بقلی)عرایسمیبدی    .هـ.ق.( 6۳8)ابن عربی« تفسیر القرآن»ـ 

ست. این تفسیر ا کریمنخستین تفسیر عرفانی برخی آیات قرآن« تفسیر التستری»

هـ.ق.( عارف و مفسر  ۲8۳ - ۲۲2یا  ۲۲۲یا شوشتری) یمنتسب به سَهل تُستَر

ین و مفسر یر سهل تستری یا شوشتری از عرفاستف سبک ایرانی است.صاحب

این  ید.آترین تفسیر عرفانی قرآن به شمار میکریم، کهنمعروف ایرانی بر قرآن

 ه کتاب مشتمل بر یک باب وتفسیر با مقدمه مؤلف آغاز شده و پس از آن خطب

متن این تفسیر، موجز است و همه  .یک فصل و سپس متن تفسیر آمده است

شود، بلکه مؤلف برخی آیات را به طور پراکنده گزینش آیات قرآن را شامل نمی

 و تفسیر کرده است. 
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ا روش ب تستری .و اهل تأویل صورت گرفته است تفسیر آیات به شیوه عرفا

 .هرمنیوتیک معنوی و سمبلیسم، نکات مهمی از برخی آیات را تفسیر کرده است

که ظاهری دارد و باطنی، حدی دارد ای نیست مگر آنآیه»تستری معتقد است: 

و مطلعی. ظاهر؛ تالوت آن، باطن؛ فهم معانی آن، حد؛ حالل و حرام و احکام 

شود. علم به ظاهر، نب خداوند افاضه میآیات وَ مطلع؛ اشراقاتی است که از جا

شوند، لیکن فهم باطن ویژه خواص مند میفراشمول است و همگان از آن بهره

 2«است.

ه زبان عربی ب کریمترین تفاسیر عرفانی قرآن، یکی از کهنسلمی« التفسیرحقایق»

ق.( تألیف شده است. این هـ. 22۲ـ۳۳۲است که توسط عبدالرحمن سلمی)

ه نقل کریم بای از روایات و سخنان در تفسیر عرفانی آیات قرآنتفسیر، مجموعه

آوری و نظر خود را درباره السالم(، اولیاءاهلل و مشایخ را جمعاز ائمه اطهار)علیهم

 آنها )بین آن مباحث( بیان کرده است.

تنی بر ستمرار تفسیر باطنی صوفیانه و غالباً مب، اقشیری« االشاراتلطایف» تفسیر

تأویالتی است که گاه با ظاهر عبارت سازگاری ندارد، اما او بر آن بوده که )به 

و علوم شریعت توافقی ایجاد کند. از منظر  ( بین علوم حقیقتاصطالح صوفیان

دو، خروج هر سخنی مخالف این وجود ندارد و  قشیری، تعارضی بین این دو

                                                      
 دن.، سایت آکادمی مطالعات ایرانی لن. نک: صفوی، سید صدرالدین، تفسیر تستری1
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رود، زیرا هر شریعتی که به تأیید حقیقت نرسد، پذیرفته شمار میعلیه آنها به

ت. بنابراین یافتنی نیسنیست و هر حقیقتی که مقید به شریعت نباشد نیز دست

 .که در رساله قشیریه آمده است؛ شریعت، پرستیدنی و حقیقت، دیدنی استچنان

در این تفسیر در صدد اثبات این امر است که هر نکتۀ کوچک یا بزرگ  قشیری

در علوم صوفیه، دارای اصل قرآنی است و این امر با عنوان خاصی تبلور و ظهور 

، ، ولی، والیت، حق، رضا، توکلکه اصطالحات صوفیانه نظیر ذکریافته، چنان

 آمده است. کریمطور صریح در متن و نص قرآنقبض و بسط به ظاهر، باطن،

یه کلیه رساند که صوفتفسیر قشیری خواننده این متن را به این نتیجه قطعی می

اند و برخالف پندار بسیاری کریم برگرفتهو فروع مرام خویش را از قرآن اصول

اسالمی متأثر از جریانات خارجی و برگرفته  وفاز پژوهشگران که معتقدند تص

باستان و هند است، علوم ایشان برگرفته از دیگران و  یونان و ایران از فلسفه

که  شود؛ که هنگام تفسیر آیاتیوارداتی نیست. همچنین نبوغ قشیری اثبات می

 با استخراج رموزینیست ـ مانند آیات طالق ـ ای در آنها هیچ اصطالح صوفیانه

درباره مصاحبت و مصاحب و همچنین استنتاج اشاراتی درباره شیخ و مریدان، 

های طبیعی مانند و جلوه از چگونگی روابط پیامبر)ص( و اصحاب آن حضرت

نگی با تیابد که ارتباط تنگاها، به اشاراتی دست میخورشید و ماه و باران و کوه

دارد. از این رو  ها و مواصالت صوفیان، مکاشفههای نفسانی، مجاهداتریاضت

عت ترین تفاسیر صوفیان است، چرا که موفق به پیوند شریتفسیر قشیری از موفق



 01 اردبیلی الدینصفی شیخ تفسیری رویکرد و روش

 

این  از ،تفسیر صوفیانه است ترینسالم این تفسیر همچنین شده است. و طریقت

است، وارد  رویگردان آنها از لفظ ظاهر که دوری تأویالت ورطه در که حیث

 2«.نشده است

 زبان هب صوفیانه تفاسیر ترینمهم یکی از میبدی« عُدَّةُاالبرار و االسرارکشفُ»

ت و بزرگی در ادبیا مقام فارسی نثر و عرفانی تفسیر نظر از که است فارسی

 محمد بن سعد ابی بن احمد شیدالدینر ابوالفضل االمام شیخ. دارد تاریخ تفسیر

 است که ششم قرن اوایل و پنجم قرن اواخر علمای از میبدی مهریزد احمد بن

 این تننوش به آغاز انصاری عبداهلل خواجه تفسیرِ تأثیر تحت ق..هـ. ۵۲۲ سال در

 دلیل همین هب و پرداخت هرات مختصر پیر به بسط تفسیرِ کرد. میبدی تفسیر

 نصاریا عبداهلل خواجه تفسیر به عنوان میبدی «االسرارکشف» از طوالنی سالیان

 شده عبیرت و تفسیر و معنی بخش سه در قرآنی آیات تفسیر، این شد. درمی یاد

 است: 

 نهایتِ در و روان فارسی به آیات روشن و صریح ترجمه اول شامل . بخش2

 فصاحت است.  و اختصار

 مفسر. است تعالیحق سخن گزارش و کتاب شامل قسمت عمده دوم خش. ب۲

 به ،سنّت اهل تفاسیر عمومی روش به آیه نزول سبب ذکر از پس در این بخش،

                                                      
 .699ـ693ص ، ص2جلد. نک: معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، 1
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 یرادا و احکام بیان و آیات تفسیر و قرائت وجوه در مفسران آرای و اقوال بیان

 امثال و شواهد و آثار نوادر و مأثوره احادیث و اخبار ذکر و آیه هر نزول شأن

 .ستا پرداخته فقهی و بالغی و نحوی و صرفی و لغوی نکات و تاریخی و دینی

 ارفان وع مشرب و شیوه به آیات تأویل و تعبیر و تفسیر سوم شامل . بخش۳

ر مفس. آفرین استذوق و پُر شور اشعار و شیوا و لطیف عبارات همچنین نقل

  است. برده فراوان بهره انصاری عبداهلل خواجه تفسیر از بخش این در

  :عبارتند از دیگر تفاسیر با میبدی« عُدَّةُاالبرار و االسرارکشفُ»تفسیر تمایز وجوه

 رسیفا نثر شیوای و جذاب هاینمونه از و ادبی برجسته آثار از تفسیر . این2

 .است نظیرکم جاذبه و لطف دارای سوم بخش در ویژه به. است

 ارسیف ترکیبات و تشبیهات اَمثال، ها،واژه ترینغنی از ای. این تفسیر مجموعه۲

 ترجمه در میبدی. رودبه شمار می فارسی زبان برای ارزشمند یپشتوانه که است

ان بز دیرینه هایواژه تا العاده مبذول داشتهفوق دقت ،کریمقرآن آیات و لغات

 ،«کاهن = اخترگو: »نظیر. باشد عربی واژه کامالً مطابق و صحیح معنای در فارسی

 ،«نمستضعفی = گرفتگان زبون» ،«حکیم = دانشراست» ،«لطیف = دانباریک»

 مَفازه. = رَستنگاه» و «علیم = دانهمه»

 خمشای و عارفان نظرات و اقوال از مندارزش ایگنجینه تفسیر گرانقدر . این۳

 بلیش بغدادی، جنید سَقطی، سری ،بسطامی بایزید عَدَویّه، رابعه نظیر تصوف
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 در هک آنهاست عارفانه نغز اشعار همچنین و نحله این از دیگر بسیاری و بغدادی

  شود.یافت نمی دیگری منبع

وجه تمایز دیگر این تفسیر ( سالمالعلیهم)بیت اهل روایات به مفسر . توجه2

 ذکر بر عالوه این تفسیر در سنّت، اهل مفسران برخالف میبدی .شریف است

 و روایات به السالم(،)علیهمخاندان آن حضرت و (ع)علی امام فضائل برخی

 و اقر، امام جعفرصادقمحمدب امام حسین، امام حسن، امام علی، امام از احادیثی

  2«.نمایدمی استناد( السالمعلیهم)رضا امام

لد به در دو مج و تصوف روزبهان بقلی از مشاهیر عرفان« البیانعرایس»تفسیر 

فکار ا است که شامل آرا و کریمترین تفاسیر عرفانی قرآنزبان عربی، از کهن

در حد خود  کوتاه و« انالبیعرایس»بزرگان صوفیه و عرفای پیشین است. تفسیر 

ع( )یم در فضائل امام علی بن ابیطالبکرمفسر بسیاری از آیات قرآن جامع است.

السالم(، با مشرب عرفانی تأویل و تفسیر و خاندان عصمت و طهارت)علیهم

یم است، کرای از آیات قرآنبر گزیدهنموده است. روزبهان بقلی در این تفسیر که 

                                                      
، تفسیر کشف االسرار، دانشنامه معاصر قرآن . نک: باقریان موحد، سید رضا1

 .094ـ094ص صفوی(،  کریم)سرویراستار سلمان



 الدین اردبیلیتفسیر قرآن شیخ صفیروش و رویکرد  01

 

هر آیه، آرای خود را بیان کرده، پس از آن به نقل گفتار بزرگان  پس از ذکر

 2پردازد.میصوفیه 

، لدیناشیخ اکبر محی« رحمۀ من الرّحمان فی تفسیر و اشارات القرآن »تفسیر 

هـ.ق. توسط محمود غراب  222۲است که در ای از آثار شیخ اکبر شامل مجموعه

 از علمای دمشق در چهار جلد، تحقیق و جمع آوری شده است. ابن عربی

بین  است. در« شیخ اکبر»و « عارف باهلل»شخصیتی جامع و ذوفنون و ملقب به 

 شهرت بیشتری از« فصوص الحکم»و « فتوحات مکیه»آثار متعدد ابن عربی 

برخوردار است. در زمینه تفسیر قرآن، به جز مطالب پراکنده که در تألیفات 

ای به تأویل آیات قرآن دارد، اثر کاملی از او به هایی اشارهگوناگون به مناسبت

 «فتوحات مکیه»در دست نیست، هرچند در جلد اول  کریمعنوان تفسیر قرآن

 یالجمع و التفصیل ف»در کتاب »نویسد: حروف مقطعه می دربارة ۵1صفحه 

ین همچن «.یادآور شدیم{ در باب حروف مقطعهنکاتی را }« معرفۀ معانی التنزیل

 در این باب« ایجاز البیان فی الترجمه عن القرآن»جلد سوم کتاب  6۲در صفحه 

که  گونههمان»نویسد: می« فتوحات مکیه» 2جلد  212سخن گفته و در صفحه 

احتماالً شیخ اکبر تفسیر کاملی داشته که  ...« .خود شرح دادیم« التفسیر الکبیر»در 

                                                      
شیخ  «القرآن عرایس البیان فی حقایق». نک: بابایی، علی، شیوه ترجمه فارسی 1

 روزبهان بقلی، در سایت آکادمی مطالعات ایرانی لندن.
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به مرور زمان دستخوش حوادث شده، همچنین امکان دارد در قالب نسخه خطی 

  در دست افرادی، دور از انظار باشد.

دین الکه ظاهراً نگارش کمال« الکریمتفسیر القرآن»در باب تفسیر دو جلدی 

است، یا عبدالرزاق  بدالرزاق کاشی است، اختالف نظر است که از ابن عربیع

، «ونکشف الظن»کاشی سمرقندی؟ البته شیخ محمد عبده و حاجی خلیفه مؤلف 

اهلل اند، اما آیتاین تفسیر را از تألیفات عبدالرزاق کاشی سمرقندی دانسته

 ر براین تفسی»نویسد: ن عربی خوانده، میمحمدهادی معرفت آن را از تألیفات اب

گرایی و پیمودن طریق تأویل نگارش یافته، و به شیوة باطن اساس مکتب عرفان

ا ر کریممحابا آیات قرآنگوید و بیغالباً از وحدت وجود و فنای ذات سخن می

تفسیر یا ضوابط تأویل را رعایت  که اصولدهد، بدون آنبه این جهت سوق می

کند. بر این اساس انتساب آن به ابن عربی که سر سلسلۀ وحدت وجودیان و 

یب اگر انتساب ترتتر است تا دیگران. بدینرویه است، پذیرفتنیکنندگان بیتأویل

یخ ردآوری شده آرای شصحیح باشد، این تفسیر تنها گ آن به عبدالرزاق کاشانی

اکبر است، نـه حاصل آرا و نظریات عبدارزاق کاشانی، یا اقتباساتی صِرف از 

« مکیه فتوحات»شیخ اکبر. این امر با مقایسۀ محتوای این کتاب با آنچه در  کالم

 2«شود.میآمده، بهتر روشن 

                                                      
 . 414، ص 2تفسیر و مفّسران ،جلد . معرفت، محمد هادی، 1
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این  استوار است، بر کریممند قرآنطوناز جهت نظری بر اصل ب تفسیر عرفانى

اساس قرآن عالوه بر ظواهر مشتمل بر بواطنى است که از راه کشف و شهود 

ی کریم مبتنتوان به فهم و ادراك آن نایل شد. این نحوه فهم از قرآنعرفانى مى

 هلل عز وجلكتاب اقال الصادق)ع(: »بر قرآن و روایات معتبر است. برای مثال: 

عىل أربعة أشياء عىل العبارة، واإلشارة، واللطائف، واحلقائق، فالعبارة للعوام، 

اشارات  اهل عرفان 2.«واإلشارة للخواص، واللطائف لألولياء، واحلقائق لألنبياء

 ( همچون حضرتیابند. لطایف قرآن را اولیاءهلل )شامخین عرفاقرآن را درمی

 کنند.درك می الدین و ابن عربی، شیخ صفیموالنا

خ است. تفاسیر شی کریمتأویل، وجه مهم تفسیر عرفانی است و مأخوذ از قرآن

 کریم، تفسیر عرفانی با روش معرفت قلبی واردبیلی بر آیات قرآن الدینصفی

ست. شیخ در این تفاسیر از روش اجتهاد قلبی با توجه به مدارج و قرآنی ا

تجربیات معنوی خویش و ارجاعات و مستندات قرآنی بهره برده و مقلد محض 

 الدین، اعتدالی است و با تأویلگذشتگان نبوده است. روش تأویل شیخ صفی

سیر فسیر و تأویل، به تفمتفاوت است. این روش از ت بعضاً افراطی ابن عربی

                                                      
 .346، ص 4ج . مجلسی، بحاراالنوار، 1
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نزدیک است. شیخ علوه بر تأویل عرفانی، به ظاهر آیه  قشیری« اإلشاراتلطایف»

 نیز توجه داشته است.

و روایات عبارت از معانی و مصادیقی از  کریمتاویل قرآن در آیات شریف قرآن

 کار نیست و فهم آن طبق اصولآیاتی است که برای غیر راسخون در علم آش

محاوره و زبان متعارف میسر نیست. لفظ تأویل، درضمن هفت سوره از 

هفده بار استعمال شده که مشهورترین آن، آیه هفتم سوره  کریمهای قرآنسوره

اِسُخوَن ِِف الِعلمِ »آل عمران است:  وره آل عمران: س.«)َوَما َيعَلُم َتأِويَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ

 « داند.داران در دانش، کسى نمىتأویل آن را جز خدا و ریشه(: »8آیه 

، روش هرمنیوتیک قلبی قدسی و کریمدر تفسیر قرآن الدینصفیروش شیخ 

کریم، منطق عرفانی و حکمی قرآن تفسیر قرآن با قرآن است. شیخ از نطق قرآن

اللباب آن را با عملی استخراج کرده و لب عرفان را در حوزه حکمت نظری و

 یان فرمودهب مسجع شیوا و به صورت موجز  با عباراتی ظریف، و لطیف توصیفی

کیفیت رابطه متقابل خدا و انسان و معرفت قلبی، محور اصلی تفاسیر  .است

 الدین است. قرآنی شیخ صفی

  شناسینشانه

و « ولمدل»، «دال»چندوجهیِ  شناسیالدین در تفسیرِ کلمات، از نشانهیخ صفیش

معنی یا تأویل کلمه است « مدلول»کلمه است. « دال»استفاده کرده است. « داللت»
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 زا ناشی است کلیتی« نشانه»است. لذا « مدلول»و « دال»رابطه بین « داللت»و 

شناس معاصر از نشانه 2«سوسور»دیدگاه «. مدلول» و «دال» عنایی بینم پیوند

شناسی سوسور دو وجهی و مبتنی برخی جهات به این روش نزدیک است. نشانه

 است. « مدلول»و « دال»بر 

منزله ها و اعمال و شمایل به ، در کرامات و اعمال، واقعهشناسیاز منظر نشانه

یر، معنا که در تفسآن نیاز دارند. بدین« داللت»و « مدلول»هستند که به درك « دال»

 هب شود.  شیح در برخی موارد نـهمی« کلمه»یا نماد یا شمایل، جانشین « عمل»

 مستلزم ناسیشنشانه. دارد توجه هانشانه تفسیر و تولید فرایند به بلکه ،نشانه خود

 هانشانه ،پردازینشانه در فرایند شیخ .است «تعبیر» و «مصداق» ،«نشانه» عنصر سه

به این  شناس معاصرنشانه ۲«چارلز پیرس»دهد. دیدگاه می پیوند مصادیق با را

 روش نزدیک است. 

 شامل معنایی چهارضلعی ها، در برخی موارد از الگویدر فهم کرامات و واقعه

 نظام کلیت در نشانه شود. جایگاهاستفاده می« تصور» و« معنا» ،«نشانه»، «مصداق»

 ارزش .۲ .دهندمی ارجاع یکدیگر به اصل در هانشانه .2: از است عبارت اینشانه

 رابطه از ناشی هانشانه . معنای۳ .است دیگر نشانه با آن رابطه از ناشی هر نشانه

 همدیگر با ارتباط در ها،نشانه نسبی هویت .2 .است همدیگر با آنها فتهیا نظام

                                                      
1 .Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist, semiotician and philosopher. 

2 .Charles Sanders Peirce was an American philosopher, logician. 
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ساختارمند است. لذا تفاسیر شیخ باید براساس کلیت ساختار  نظام یک درون در

 قدسی و معنایی جهان تفسیر شود.

شتر با ، بیشناسیالدین با روش نشانهفهم مجموعه شخصیت و آرای شیخ صفی

 اِکـو ،و پیرس گیری است،  چرا که برخالف سوسورقابل پی 2«امبرتو اِکو»ش رو

 عتقدم داند. اِکـورا تنها یک امر زبانی یا قرارداد اجتماعی و فلسفی نمی« نشانه»

 کار ر وس شود، قلمداد نشانه یک بتواند که چیزی هر با شناسیروش نشانه است

 . دارد

 

 

                                                      
شناس، فیلسوف، منتقد ادبی و نشانه( 2433ـ3692) (Umberto Eco) . اومبرتو اکو1

 شناسیاو عبارتند: نظریه نشانه شناسینویس ایتالیایی است. مهمترین کتب نشانهرمان
 (.3940) زبان و فلسفه شناسینشانه(، 3943)

 . A Theory of Semiotics. Semiotics and the Philosophy of Language. 



 
 

 

 

 
و  ، قشیریلمی، سر تستریبا تفسی الدینصفیمقایسه تفسیر شیخ 

 ابن عربی

د الدین در استمرار سنت تفسیر عرفانی علمای سلف ماننتفسیر قرآنی شیخ صفی

یر عربی است، گرچه از برخی تفاس، انصاری، بقلی و ابن، قشیری، سلمیتستری

تر است و بر تفاسیر عرفای خلف نیز تأثیرگذار است. برای عرفای سلف عمیق

 ود.شتقریب ذهن با رویکرد تطبیقی، برخی آرای مفسران سلف و شیخ بیان می

 2«َفانُظر إىِل آثاِر َرمَحِت َاهلل َكيَف ُُيِي َاألَرَض َبعَد َموِِتا»ه روم سور ۵۲تفسیر آیه . 2

ظاهرها المطر و باطنها حیات »نویسد: هـ.ق.( در تفسیر آین آیه می ۲8۳) ۲تستری

                                                      
مت )نامنتهای( الهی را مشاهده کن که چگونه پس )ای بشر دیده باز کن و( آثار رح. 1

 گرداند.زمین را پس از مرگ )و دستبرد خزان باز به نفس باد بهار( زنده می
 پیشگام تفسیر عرفانی قرآن است. تستری از ائمه صوفیه و سهل بن عیداهلل تستری. 2

 اکابر متکلمین قرن سوم هجری قمری است.
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 ها از طریق ذکرحیات دل ظاهر رحمت الهی باران و باطنش» 2«:القلوب بالذکر

 « است.

قال سهل: بظاهرها املطر » نویسد:می ۲«التفسیرحقایق»در  هـ.ق.( 22۲)میسل

وقال اجلنيد: مثل فضل اهلل عىل عباده مثل غيث  .وباطنها القلوب وحياِتا بالذكر

السامء أنزله أحيا به ميت األراضني كذلك ُُييى اهلل بالسنة احلكمة ما مات من قلوب 

لَِك ألَرَض َبعَد َموِِتَا إِنَّ ذَ ٱهللِ َكيَف ُُيِي ٱَفانُظر اىَِل آَثاِر َرمَحِت » أهل الغفلة وهو قوله:

ته أى ملحيى األنفس امليتة بالشهوات والقلوب امليتة بالغفلة بأنوار معرف« ملَُحِي املَوَتی

 ها از طریق ذکرظاهر رحمت الهی باران و باطنش  حیات دل» ۳.«:وآثار هدايته

مصداق فضل خدا بر بندگانش مانند بارانی است که از »گوید:  جنید« ت.اس

گرداند. این گونه آسمان نازل کرده که مردگان زمین را به وسیله آن زنده می

                                                      
 322 ، تفسیر التستری، ص. تستری1
، تالیف ترین تفاسیر عرفانی قرآن به زبان عربیتفسیر حقائق التفسیر، یکی از کهن . 2

و مفسر سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری  صوفی (412ـ333) ابوعبدالرحمن سُلَمی
سیر، از رود. سلمی در این تفر میشمااست. این تفسیر از مهمترین تفاسیر اهل تاویل به

السالم( اقوال مشایخ بزرگ اقوال تفسیری ابن عطا و روایات منقول از امام صادق )علیه
 صوفیه بهره گرفته است.  

 .121، ص 2ج التفسیر،  ، حقایقسلمی. 3
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کند. یعنی با انوار علم و آثار رده مردم غافل را زنده میخداوند با حکمت، دل مُ

رده بر اثر غفلت را های مُل به شهوات و دلمردگانِ از طریق اشتغا ،هدایت خود

  «کند.زنده می

ُُييي االرَض »تری دارد: تفسیر جامع« االشاراتلطایف»هـ.ق.( در  26۵) قشیری

بازهارها وانوارها عند جميء االمطار ليخرج زرعها وثامَرها، وُييي النفوس بعد 

ندفع مر اوطان الرفاق بصادق اقدامهم، وتنفرِتا، ويوفقها للخريات بعد فرتِتا، فتع

الباليا عن االنام بربكات ايامهم، وُييي القلوَب بعد غفلتها بانوار املحارضات، 

فتعود اىل استدامة الذكر بحسن املراعاة، وهيتدي بأنوار اهلها اهل العرس من 

 اأصحاب اإلرادات، وُييي االرواح بعد حجبتها بانوار املشاهدات، فتطلع شموسه

«: .عن برج السعادة، ويتصل بمشاّم ارسار الكافة نسيم ما يفيض عليهم من الزيادات

 و هاگل با را برون آورد، زمین را هایشمیوه و محصول تا باردمی باران وقتی»

 از پس و کندمی زنده دوباره تولد از پس را هاجان کند.می زنده هایشچراغ

 عدف مردم از روزگارشان، بالها برکت به .کندمی راهنمایی هانیکی به فترت،

 به تأمل با پس شوند.می زنده نور محاضرات با غفلت، از پس هادل شود.می

 آنها رب که است اسرار نیز نسیم فیضی وصول به مشام. گردندبازمی ذکر تداوم

 بر این آیه تفسیری ندارد. ابن عربی« شود.می جاری
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َفانُظر إىِل آثاِر َرمَحِت َاهلل َكيَف ُُيِي َاألَرَض َبعَد »در معنای آیه الدین یخ صفیش

رده و افسرده با باران همچنان که زمین مُ»فرمود:  2(۵۲آیه  روم:سوره )«َموِِتا

ها، گیاهان و درختان از آن یابد و انواع گلبهارى و هواى طبیعى، حیات مى

در اثر هواى نفْس ای که ِ مُردهنیز آثار آتش الهی در دل رویند، در اثر ذکرمى

هور انى و ظنفْسشود و با دفع سرمای سخت پدیدار می افسرده شده، زمستانى،

ُثمَّ َتلنُِي ُجُلوُدُهم َو ُقُلوُُبُم إىِل »گردد: کشت میبهار باطنی، زمینِ دل نرم و قابل

پس از آن در اثر خواص کلمه توحید، باران رحمت  ۲(۲۳آیه  زمر:سوره )«ِذكِر َاهللِ

مَحة»بارد و در اثر هواى بر زمین دل می  ۳(۲8سوره شوری: آیه «)َو َغِشيتُهُم الرَّ

یابد تا انواع گیاهان معرفت و محبت گردد و قوّت و رشد میزمین دل زنده می

 يا َعبدى َقلُبَک »ماید: فرتعالى مىطریق حق بروید. حق تعالى از دل سالکحق

                                                      
را پس از مرگ زنده س آثار رحمت نامنتهای الهی را مشاهده کن که چگونه زمین پ. 1

 گرداند.می
 .رددگخدا مشغول می هایشان به ذکریابند و دلبا آیات رحمت باز آرام و سکونت می. 2
 پوشاند.نبوی در صحیح مسلم: رحمت آنها را می حدیث. 3
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 «تعالیمعرفت و محبت حق»را « ذکر اهلل»شیخ آثار  ۲/ 2«.ُبستانی و َجنَّتى ُبستاُنَک 

 و سلمی تر از تفاسیر تستریالدین کاملتفسیر کرده است. تفسیر شیخ صفی

 تر و مستند به آیات قرآنی است.تر و هنریتر، اما کاملنزدیک است. به قشیری

ر در تفسی تستری«: وَ  لِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ»سوره الرحمن  26. تفسیر آیه ۲

 ۳ت.کار تفسیر کرده اسرا به دادن دو باغ در بهشت به فرد درست« جَنَّتان»این آیه 

ه را براساس یک قول، ب« جَنَّتان»یل آیه، ذ« اإلشاراتلطایف»در  تفسیر  قشیری

دو باغ در آخرت وَ براساس قولی ضعیف، به چشیدن حالوت طاعت الهی و 

باغی در بهشت آخرت تفسیر کرده است. کیفیت این دو باغ براساس مراتب 

                                                      
 و بوستانه من؛ دل تقدسی در مفاتیح الشرایع مال محسن فیض کاشانی: ای بند حدیث. 1

  من وَ بهشت من بوستان توست. 
 .۴۵۴. ابن بزاز، صفوةالصفا، ص2
قال لبيد: َهمَّ بمعصية، ثم ذكر مقامه بني يدي اهلل تعاىل يوم احلساب، فانتهى عنها. ولقد بلغني ». 3

اهلل عنه يعجبه الشاب أن شابًا ِف خالفة عمر ريض اهلل عنه كان له مجال ومنظر، وكان عمر ريض 

ويتفرس فيه اخلري، فاجتاز الفتى بامرأة فأعجب ُبا، فلام أراد أن هيّم بالفاحشة نزلت عليه العصمة، 

فخّر لوجهه مغشيًا، فحملته املرأة إىل منزله، وكان له أب شيخ كبري، إذا أمسى جلس عىل الباب 

تًا، له، فقّص عليه، ثم صاح صيحة فخّر ميينتظره، فلام رآه الشيخ غيش عليه، فلام أفاق سأله عن حا

ِه َجنََّتانِ »فلام دفن وقف وقرأ عمر علی قربه:  فناداه من القرب: إن اهلل أعطانيهام « َوملَِْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

 .«.وزادين معهام ثالثة
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ر فسیو باغ دل تنفْس را دو باغ « جَنَّتان» عربی ابن 2معنوی افراد، متفاوت است.

 ۲کرده است.

وَ لِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ »تر بر آیه تر و جامعسرُّه( در تفسیری کامل شیخ)قدَّس

تعالى بترسد، منهیات الهی آن که از حق»فرمود:  ۳(26سوره الرحمن: آیه «)جَنَّتانِ

را ترك کند و از غیر خدا دوری گزیند، دو بهشت دارد: یک بهشت در اِزای 

ه بهشت ظاهری است که در آن خوردن و آشامیدن است وَ  خوف ظاهرى ک

بهشت دیگر در ازای خوف باطنى که بهشت باطنى است و در آن لذت مشاهده 

  2«و وصال است.

                                                      
ه منه واطالعه عليه. ويقال: ملن خاف وقوَفه غدًا بني ي». 1 نتان، ج -دي اهلل يقال: ملَِْن خاف ُقْرَب ربِّ

لة ِف الدنيا  ولفظة التثنية هنا عىل العادة ِف قوهلم: خلييلَّ ونحوه. وقيل: بل جنتان عىل احلقيقة، ُمَعجَّ

لة ِف اآلخرة وهي جنة الثواب. ثم هم خمتلفون ِف جنات  من حالوة الطاعة وروح الوقت، ومؤجَّ

 .«حسب درجاِتمالدنيا عىل مقادير أحواهلم كام خيتلفون ِف اآلخرة عىل 
إحدامها جنة النفس، والثانية جنة القلب ألن اخلوف من صفات النفس ومنازهلا عند  «جنتان». 2

لتفنن شعبهام من القوى والصفات املورقة لألعامل واألخالق املثمرة « ذواتا أفنان»تنّورها بنور القلب 

 ر.الشجر عليها األوراق والثامللعلوم واألحوال، فإن األفنان هي املغصنات التي تشعبت عن فروع 

و هر کدام که از مقام قهر و کبریایی خدایش بترسد، برای او دو باغ در بهشت خواهد . 3
  بود. 

  .444 ابن بزاز، صفوةالصفا، ص. 4
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سوره فجر، انواع مراتب بهشت را در تکمیل آن  ۳۲ -۲8شیخ در تفسیر آیات 

ُتَها َالنَّْفُس »سؤال کردند در آیه »تفسیر کرده است.  َربِِّك  َاملُطَمئِنَُّة * اِرِجِعي إىِل يا َأيَّ

مراد از بهشت مضاف با « راِضَيًة َمرِضيًَّة * َفادُخيِل ِِف ِعباِدي * َو ادُخيِل َجنَّتِي

ه نفس مطمئنّ»تعالى چیست؟ کدام بهشت است؟ شیخ)قدَّس سرُّه( فرمود: حق

است:  عبهشت نیز دو نو«. صفت مرضیه»و « صفت راضیه»دارای دو صفت است: 

در بهشت عام، اکل و شرب و شهوت است و «. بهشت عام»و « بهشت خاص»

 وَ ادخُلى»بهشت خاص مضافِ  که مستوجب آن هستند.از آنِ بندگانِ عام است 

تعالى، از آنِ بندگان خاص است و آن لقا و وصال و مشاهده است با حق« جَنَّتى

بندی شیخ از مراتب یمتقس 2«و آنجا اَکل و شُرب و شهوت را مدخلى نیست.

 بهشت، بسیار متعالی است.

مَثَالً کَلِمَۀً طَیِّبَۀً کَشَجَرةٍ  هللُا أَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ»سوره ابراهیم:  ۲2. تفسیر آیه ۳

در تفسیر این آیه تنها روایتی از ابن  تستری ۲«ءِالسَّمَا صلُهَا ثَابِتٌ وَفَرعُهَا فِیاَطَیِّبَۀٍ 

ال اقو« التفسیرحقایق»نیز در  سلمی ۳اس را از پیامبر خدا)ص( نقل کرده است.عب

                                                      

 .431ـ434ابن بزاز، صفوةالصفا، صص. 1
ل ث)ای رسول( آیا ندیدی که چگونه خدا کلمه پاکیزه را به درخت پاک و زیبایی م. 2

 زده که اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به آسمان )رفعت و سعادت( بر شود؟
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم خرج عىل أصحابه »قال: حکي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما . 3

ه مرفوع يعني عمل« ذلك املؤمن أصله ِف األرض وفرعه ِف السامء»وهم يذكرون الشجرة الطيبة فقال: 
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« یِّبـَۀًطَ کَلِمَۀً»نویسد: عربی میبرخی را آورده، اما از خود مطلبی ننوشته است. ابن

 بههاش کما «طَیِّبَۀً کَشَجَرةٍ». کَلِمَۀً عیسى)ع( تسمیۀ فی مرّ کما طیبۀ نفساً: اَی

 االعتقاد ثباتو باالطمینان «ثابِت اَصلُها» الحدیث فی وبالنخلۀ القرآن فی زیتونۀبال

 در کهانچن طیبه، نفس یعنى «طَیِّبَۀً کَلِمَۀً«: » الروح سماء «فِی وَ فَرعُها» بالبرهان.

 نتوزی به را آن کریمقرآن در کهچنان «نیکو درخت مثل». آمده است عیسى)ع( نام

 ایمان و اطمینان با است، استوار آن ریشه است. کرده تشبیه خرما به حدیث در و

 «است.« روح بهشت» در آن شاخه وَ دلیل به راسخ

 ف سلمیرخالاست و ب و ابن عربی تر از تستریالدین جامعتفسیر شیخ صفی 

ال اله »فرمود:  2سوره ابراهیم ۲2 شیخ در تفسیر آیه» است. ان کردهنظر خود را بی

فْس نگردد و ریشه نرم و قابل می کلمه طیبه است که از دوام آن زمین دل« اال اهلل

یعنی  ۲«وَ  فَرعُها فِى السَّماء»کند. کن میکَنَد، چنان که دارو درد را ریشهرا برمی

                                                      
ص يعني كلمة اإلخال« َكلَِمًة َطيَِّبةً »امء مقبول. فهذا مثل رضبه اهلل للمؤمن والكافر فقال: إىل الس

 ٱَأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها ِِف »يعني النخلة « َكَشَجرٍة َطيَِّبةٍ »
ِ
اَمء  لسامء،ا إىل مرفوعة أغصاهنا يعني «لسَّ

 السامء إىل مرفوع عمله وهو هوفرع ثابت، أصل وهو التوحيد، كلمة املؤمن عمل أصل فكذلك

عزع ياح تزالر أن كام التوحيد، كلمة وهو عمله، أصل يزول ال ولكن وإحداثًا، خلالً  فيه أن إال. مقبول

 . 44ـ43 التستری. تفسیر التستری، صص. أغصان النخلة، وال يزول أصلها
قرار است بر کلمه طیبه توحید را به درخت زیبایی مثال زده، که اصل ساقه آنخداوند . 1

 رود.و شاخه آن به آسمان رفعت و سعادت باال می
 رود.و شاخه آن به آسمان رفعت و سعادت باال می. 2
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در دل محکم شود، شاخه آن نیز صعود « ال اله اال اهلل»طیبه  چون ریشه ذکر

شود: رسد وَ دیگر هیچ حجابى مانع آن نمىکند و به محل استقرار خود میمی

يُِّب َو َالَعَمُل َالّصالُِح َيرَفُعهُ » َو َالَعَمُل » 2(2۲سوره فاطر:آیه «)إَِليِه َيصَعُد َالَكلُِم َالطَّ

عالی تعمل صالح را مقبول حق« اال اهللال اله »کلمه طیبه یعنی « َالّصالُِح  َيرَفُعهُ 

 ۲«گرداند.مى

 : تستری(۵۳ یهآ فصلت:سوره )«َسنُِرهيِم آياتِنا ِِف َاالفاِق َو ِِف َانُفِسِهم»تفسیر آیه . 2

يعني املوت. قال: واملوت خاص وعام، فالعام موت »نویسد: می آیهاین در تفسیر 

 پس است. عام و خاص مرگ،» ۳.«جلبلة، واخلاص موت شهوات النفساخللقة وا

در  قشیری« .نفْس هایخواسته مرگ مرگ خاص، و است مرگ جسم مرگ عام،

من أمارات احلدوِث واختالِف األوصاف ما »را به « انفسهم»، «االشاراتلطایف»

 چیزی آن مختلف افاوص و حدوث عالئم از»کند: تفسیر می« .يمكنهم إدراكه

 َسنُرهيِم آياتِنا ِِف االفاِق َو ِِف »نویسد: عربی میابن .«کرد درك توانمی که است

                                                      
 رود و عمل نیک خالصکلمه نیکوی توحید و روح پاک آسمانی به سوی خدا باال می  .1

 برد.آن را باال می
 .004 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص2
 .  364 فسیر التستری، ص، ت. تستری3
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بطريق « هَلُم َحتَّى َيَتبنيَّ »أي نوفقهم للنظر ِف تصاريفنا للممكنات وأحواهلا  «َانُفِسِهم

 آنها به انخودش در و آفاق در را خود هاینشانه ما» .«:االستدالل واليقني الربهاين

ه شان بیقین برهانی، از طریق توجه دادن و استدالل با یعنی دهیم.می نشان

 «کنیم.تغییرات  احواالت جهان ممکنات آنها را راهنمایی می

سوره )«َسنُِرهيِم آياتِنا ِِف َاالفاِق َو ِِف َانُفِسِهم»در تفسیر آیه الدین شیخ صفی 

چه را در آفاق آفریده و در عالم عِلوى و تعالی هرحق»فرمود:  2(۵۳ آیه فصلت:

انسان شبیه آن را آشکار ساخته است، لیکن نفْس سُفلى به ظهور رسانده، در 

هر آیتى که در  ،برداشته شودنفْس در میان است. چون حجاب نفْس  حجاب

ق، به و خل با معرفت نسبت به اشیا شود و سالکآفاق است در انفس هویدا می

 ۲«یابد.تعالی دست میحقیقت حق

 الدین از پیشتازان نظریه تطابق عالم صغیر و عالم کبیر است. درشیخ صفی 

 صغیر عالم و انسان از غیر موجودات و کائنات همه کبیر اسالمی، عالم حکمت

ست. ا کبیر عالم از بردارینمونه و نسخه صغیر عالم شودمی گفته است. انسان

ای اشاره دارد که در آن جزء )عالم بینیبه جهان« عالم کبیر و عالم صغیر»نظریه 

                                                      
ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامالً هویدا و روشن . 1

 گردانیم.می
 . 009 ص  ابن بزاز، صفوةالصفا. 2
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 جهان درباره نسبت و نظریه گر کل )عالم کبیر( است و برعکس. دوصغیر( نمایان

. شمردمی اکبر عالم را او جز و اصغر عالم را انسان نظریه اول است: مطرح انسان

 یرغ هرچه و است صغیر عالم انانس»: گوید نسفی عزیزالدین برای مثال شیخ

: معتقد است اول نظریه برعکس دوم نظریه «است. اکبر عالم جمله است، انسان

 اگر» : گوید سمنانی عالءالدوله. صغیر عالمِ انسان، جز و است کبیر عالم انسان،

 2«است. کبیر معال حقیقت در اما است، صغیر عالم جثّه، نظر از تو بدنِ چه

 رجحا )عالم کبیر دانستن انسان( را دوم نظریه  معنوی در مثنوی موالنا حضرت

 :داندمی

 تویی اکبر عالَمِ معنی به پس

 هست شاخ، شد ثمر بهرِ باطناً

 شَجَر؟ بیخِ باغبان نشاندی کی

 ۲وِالد بودش جرش از صورت به گر
 

 تویی اصغر عالَمِ صورت به پس 

 است میوه اصلِ شاخ، آن ظاهرِ

 ثمر امیدِ و میل نبودی گر

 زاد میوه از شجر آن معنی به پس
 

 هب تنها اند واو نشده باطنِ اند، متوجهدانسته اصغر عالم را انسان که کسانی

 گرددمی معلوم د،توجه شو باطنش به اگر که حالی در اند.داشته نظر ظاهرش

س نفْ حجاب»فرماید: الدین میاست. عالوه بر آن شیخ صفی اکبر عالمِ انسان

                                                      
  . 49، ص مصنّفاِت عالءالدوله سمنانی. 1
 . 120ـ123 ، دفتر چهارم، ابیاتمعنوی ، مثنویالدین محمدجالل . مولوی2
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انی مقدمۀ نفْسزدایی د. حجابشومانع شناخت کامل انسان از جهان می

 2«َمن َعَرَف َنفَسُه َفَقد َعَرَف َربـَّهُ »شناسی است. این تفسیر با قول مشهور معرفت

 د.تطابق دار

متفکر انگلیسی قرن هفدهم  مRobert Fludd (2۵82-26۳8) روبرت فلود

 در صغیر عالم عنوان به میالدی در طراحی از رابطه انسان و جهان، انسان را

 است جهان یک خود خودی به انسان: »دهدنشان می کبیر عالم عنوان به هستی

 متما از نیاتوریمی الگوی یک نمایانگر که چرا شود.می نامیده صغیر عالم و

 تِریاِ آسمان به او سینه است، مربوط فلک باالترین به او سر. است جهان اجزای

 مادی. عناصر به او شکم و

 

                                                      
در کتب اربعه شیعه و صحاح سته اهل سنت نقل نشده است؛ « من عرف نفسه» . حدیث1

ریعه، الشمصباح) منسوب به امام جعفرصادق)ع(« مصباح الشریعه»اما در منابعی همچون 
اثر ابن ابی جمهور احسائی)ابن ابی جمهور، « یةعوالی اللئالی العزیز».(، 36ق، ص3044

.( از پیامبر اسالم)ص( و در منابعی چون 342، ص 0ق، ج3041 عوالی اللئالی العزیزة،
اثر ابوالفَتح آمِدی)تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، « غرر الحکم و درر الکلم

 نقل شده است. .( از امام علی)ع(144ق، ص 3034
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َمَواِت وَ ٱاهلُل ُنوُر » :قوله تعاىل» :سوره نور ۲۵. تفسیر آیه ۵ ر د تستری« ألَرضِ ٱلسَّ

یعنی السموات واألرض  «َمَواِت و األَرضِ اهلُل ُنوُر السَّ »نویسد: تفسیر خویش می

قال احلسن البرصي: . (ص)یعنی مثل نور محمد «مَثَلُ نُورِهِ» .استمزین  باألنوار

عنى بذلك قلب املؤمن وضياء التوحيد، ألن قلوب األنبياء صلوات اهلل عليهم أنور 

 ملصباحمن أن توصف بمثل هذه األنوار. و قال: النور مثل نور القرآن مصباح، ا
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رساجه املعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه اإلخالص ونوره نور االتصال. فكلام ازداد 

اإلخالص صفاء، ازداد املصباح ضياء، وكلام ازداد الفرائض حقيقة ازداد املصباح 

یعنی مثل نور « مثل نور او»ها و زمین به نورهاست. یعنی زینت آسمان 2.«نوراً 

 محمد)ص(. 

های مراد او از آن قلب مؤمن و نور توحید است، زیرا دل»گوید:  حسن بصری

تر از آن است که با این نورها توصیف شود. انبیاء )صلوات اهلل علیهم( روشن

بیشتر شود، چراغ  نور مانند نور قرآن، چراغ است. هرچه خلوص اخالص

« ود.شتر میباشد، چراغ روشن ترشود و هرچه تکالیف واجب صادقتر میروشن

 سیزده نقل قول کوتاه بیان کرده، اما نظر خود را ننوشته است.  سلمی

است. نور آن است که به « نور السموات و األرض»خداوند »گوید:  ابن عربی

به  شوند. نور با توجهشود و اشیاء به وسیله آن ظاهر میخودی خود ظاهر می

چون  .شدت ظهور و ظهور اشیا به وسیله آن، مطلقاً از اسماء خداوند متعال است

ها و زمین بود. یعنی به وجود او پیدا شد و به ظاهرش ظهور کرد، نور آسمان

مظهر آسمان ارواح و زمین اجسام بود. آن وجود مطلق است که در آن موجودات 

و ظهور او در جهانیان به واسطه  پیدا شدند. اشراق )مثل نور او( صفت وجود او

                                                      
  . 332ـ333 ، تفسیر التستری، صص. تستری1
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ای که در آن چراغی است( که اشاره به بدن است که ظهور اوست. مانند )طاقچه

شود ییاد م« مِصباح»شود و از آن به تاریک است و به نور روح منور می هنفْسفی 

 ابد.تای با چراغ از آن میهای حواس آمیخته است و نور مانند طاقچهکه با شبکه

کند و با تابیدن بر آن همه اشاره به دلی است که روح آن را روشن می« جهزُجا»

را به دلیل سادگی، درخشندگی زیاد، جایگاه «زُجاجه»نماید. چیز را روشن می

بلند و پرتوهای فراوانی که در مورد قلب دارد، به سیاره درخشان تشبیه کرده 

وح مقدس است که پاك شود، راز آن روشن می« زُجاجه»است. درختی که این 

د. رسزند و قوای آن به مصرف میهایش شاخه میو منزه است. شبیه آن که شاخه

 رود. هایش از دل تا آسمان میروید و شاخهاز زمینِ تن می

بودنش این است که حدِّ واسط بین عالم مغرب، « نـه شرقی و نـه غربی»معنای 

نورانی است. زیرا  ن از حجاباجسام است که محل غروب نور و بیرون آمدن آ

روغن آن از نور « یَکاد»تر از روح است. تر از بدن و متراکمتر و سبکلطیف

فطری الهی است که در آن نهفته است و با خروج به عمل و رسیدن به کمال، 

 درخشددرخشد. پس عقل فعال )حتی اگر آتش به آن نرسد( میخود میخودبه

لقُدُس به خاطر قوت آمادگی و طهارت بیش از حد به او وصل او نور روحُ

در ذات او « هَيدِي اهلل لِنوِرهِ »یعنى نور مضاعف است. « نوٌر َعىل ُنور»شود. نمی

 «آشکار و برای دیگران نیز آشکار است.
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مواِت َو االرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمشكوةٍ »در تفسیر آیه الدین صفی شیخ يها فِ  َاهللُ ُنوُر َالسَّ

در وجود آدمی یک چراغ وجود دارد که سَر »فرمود:  2(۳۵نور:سوره )«ِمصباٌح 

اوست. قوام این مصباح به چند چیز است: ظرفی که صورتِ چراغ است و در 

ریزند. این ظرف، دل آدمی )زجاجیه( و آن روغن، زیتونه است که آن روغن می

ر)ص( و فرع آن، ارواح از شجره مبارکه است. اصل شجره مبارکه، روح پیامب

هاست. درخشش دل )زجاجیه( از مصباح )سَر( و به واسطه زیتونه )روح( انسان

جه و در نتیاست است. بدین معنا هر گاه زیتونه در زجاجیه باشد، زجاجیه منوّر 

مشکات )سَر( نیز منوّر است. با قرار گرفتن روح در دل، دل و در نتیجه تن زنده 

د. رسسیدن روغن زجاجیه )دل(، نور مصباح نیز به آخر میشود. با به آخر رمی

 رسد.رود و سَر به عالم اسرار میدر اثر مفارقت، روح به عالم ارواح می

مصباح )چراغ( نور است،  ۲(۳۵آیه  نور:سوره )«َيكاُد َزْيُتها ُيِِضُء َو َلو ََل ََتَسسُه نارٌ »

تعالى در وجود انسان . حقتماس با آتش روشنایی دارده آتش. زیرا بدون ـن

نوری نهاده که همان مصباح است و نور دیگری که از فیض ذات مقدس اوست. 

ُنوٌر َعىل »همچون نور آفتاب:  ،توان اشیا را درك کردبا اتصال این دو نور می

                                                      
ها و زمین است، داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن خدا نور آسمان. 1

  چراغی باشد.
 بخشد.بدون آن که آتشی آن را برافروزد، خود به خود جهانی را روشنی می. 2
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ماند که ظلمانى، نور مطلق باقی می با حذف حجاب 2(۳۵آیه  نور:سوره )«ُنور

 گردد.اهلل میسر میاح است. از اتصال این نور با نور الهی، معرفتهمان مصب

 نیز به معنای هدایت علم و معرفت ۲(۳۵آیه  نور:سوره )«هَيِدي َاهللُ لِنُوِرِه َمن َيشاءُ »

 الدین نزدیک است.به تفسیر شیخ صفی 2تفسیر قشیری ۳«اهلل است.

                                                      
 معرفت قرار گرفته است.بر روی نور  پرتو آن نور حقیقت. 1
 کند.خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت می. 2
 . 014ـ009 . ابن بزاز، صفوةالصفا، صص3
أي هادي أهل السمواِت واألرض، »نور 61 ، تفسیر لطایف االشارات، ذیل آیه. قشیری4

ات واألرض َخْلَقًا؛ فنظاُم ومنه نورمها والذي منه اليشء يسمى باسمه اليشء. ومنه نور السمو

ويقال نور السموات  .السموات واألرض وإحكامها وترتيبها بوصف إتقاهنا حاصلٌّ باهلل تعاىل

ها وخلُق ما فيها من الضياء والزينة، وموِجُد ما أودعها من األدلة الالئحة ويقال  .واألرض أي منورِّ

ر اهللَُّ السامَء بنجومها فقال:  نَّا »نوَّ ْنَياٱَمآَء لسَّ ٱَوَزيَّ فكذلك زيَن القلوب ( 32فصلت: «)بَِمصابيَح  لدُّ

 من 
ٍ
بأنواٍر هي نوُر العقل ونوُر الفهم ونوُر الْعلم ونوُر اليقني ونوُر املعرفة ونوُر التوحيد، فلكلِّ يشء

ةٍ فِيَها ِمْصَباٌح َمَثُل ُنوِرهِ َكِمْشَكا: »قوله جّل ذكره .هذه األنوار مطرُح شعاٍع بقدره ِف الزيادة والنقصان

َجاَجةُ ٱاملِْْصَباُح ِِف ُزَجاَجٍة  َا لزُّ يٌّ  َكْوَكٌب  َكَأهنَّ َباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمن ُيوَقدُ  ُدرِّ ِقيَّةٍ  الَّ  َزْيُتوَنةٍ  مُّ  َيَكادُ  بِيَّةٍ َغْر  َوالَ  ََشْ

ُب لِ  هلُلٱ هَيِْدي ُنورٍ  َعىَل  نُّورٌ  َنارٌ  ََتَْسْسهُ  ََلْ  َوَلوْ  ُيِِضءُ  َزْيُتَها  اهلُل و لِلنَّاسِ  األَْمَثاَل  هلُلٱُنوِرِه َمن َيَشآُء َوَيْْضِ

  بُِكلِّ 
ٍ
ء  « َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ...: »قوله {َعَلِيمٌ  يَشْ

أراد ُبذا قلب املؤمن وهو معرفته، فشبََّه صدَره باملشكاة، وشبَّه قلبه ِف صدره بالقنديل ِف املشكاة، 

، وشبه إمداده باملعرفة بالزيت الصاِف الذي يمدُّ وشبَّه القنديل ـ الذي  هو قلبه ـ بالكوكب الدريِّ

ه عىل كامل إدراك زيتونه من غري نقصان أصابه، أو خَلٍل  الرساج ِف االشتعال. ثم وصَف الزيَت بَأنَّ
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ه، ثم وصف ذلك الزيت  ه نار -ِف صفوته  -مسَّ ويقال إن  .بأنه بحيث يكاد يِضء من غري أن َتسَّ

وهم  -َب املثل ملعرفة املؤمن بالزيت أراد به َشيعة املصطفى(صو ودينه احلنيفي، فام كان هيوديًا رَضْ 

  .وهم الذين قبلتهم ِف ناحية املرشق -الذين قبلُتهم إىل جانب املغرب، وال نرصانيًا 

هو بيان ضل اهلل فنور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدالهلم، ونور وجدوه بف«: نُّوٌر َعىَل ُنورٍ »وقوله: 

ويقال أراد به قلب حممد(صو ونوُر  .أضافه إىل برهاهنم، أو عيان أضافه إىل بياهنم، فهو نور عىل نور

ِقيَّةٍ »قوله:  .معرفته موقٌد من شجرٍة هي إبراهيم(عو، فهو صىل اهلل عليه وسلم عىل دين إبراهيم « الَّ ََشْ

، بل ية بحيث تصيبه الشمس بالغداة دون العيشبحيث تصيبه الشمس بالعيش دون الغداة، وال غرب

تصيبه الشمُس طوَل النهاِر ليتمَّ نضج زيتونه، ويكمل صفاُء زيته. واإلشارة فيه أنه ال ينفرد خوف 

قلوُبم عن الرجاء فيقرب من اليأس، وال ينفرد رجاؤهم عن اخلوف فيقرب من األمن، بل مها 

يبتهم ُأنسهم، وقبُضهم بسَطهم، وصحوُهم حمَوهم، يعتدالن؛ فال يغلب أحدمها اآلخر؛ تقابل ه

َقهم بجوامع احلقيقة.   وبقاؤهم فناءهم، وقياُمهم بآداب الرشيعة حتقُّ

ِقيٍَّة َوالَ َغْربِيَّةٍ »ويقال  َمهم ال تسكن َشقيًا وال غربيًا، وال علويًا وال سفليًا، وال جنيًا «: الَّ ََشْ أي أن مِهَ

ٌه عن وال إنسيًا، وال َعْرشًا و ال كرسيًا، سطعت عن األكوان، وَل جتد سبياًل إىل احلقيقة، ألن احلقَّ ُمنَزَّ

اإلسالم  وإن»اللحوق والدرك، فبقيت عن احلق منفصلة، وباحلق غري متصلة؛ وهذه صفة الغرباء.. 

ِف  جويقال نور القلب: ثم موجبه هو دوام االنزعاج فال يذره يعرِّ « بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كام بدأ

ه برُِساه ِف استعامِل فكِره، واحلقُّ يمده: بنور التوفيق حتى ال يصده عن  أقطار الكسل، فيصل َسرْيَ

، أو هوادة. فإذا أسفر ُصْبُح غفلته، واستمكن 
ٍ
عوارِض االجتهاِد يشٌء من ُحبِّ رياسٍة، أو ميٍل لسوء

بض عىل يقني مما يراه ِف معاملته من الق النظر من موضعه حصل العلُم ال حمالة. ثم ال يزال يزداد يقيناً 

ثم  .والبسط، واملكافأة واملجازاة ِف زيادة الكشف عند زيادة اجُلْهد، وحصول الَوْجِد عند َأداء الِوْرد

 
ِ
بعده نور املعاملة، ثم نور املنازلة، ثم متوع هنار املواصلة. وشموس التوحيد مرشقة، وليس ِف سامء

 « نُّوٌر َعىَل ُنوٍر هَيِْدي اهلُل لُِنوِرِه َمن َيَشآءُ »وائِها ضباٌب، قال تعاىل: أرساِرهم سحاٌب وال ِف ه

ويقال نور املطالبة ُيصل ِف القلب فيحمل صاحبه عىل املحاسبة، فإذا َنَظَر ِف ديوانه، وما أسلفه من 

ُع كاساِت َنَدِمهِ  ي عن هذا فريتق عصيانه ُيصل له نور املعاينة، فيعود عىل نفسه بالالئمة، ويتجرَّ
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ذِ »سوره زمر  28. تفسیر آیه 6 در  یتستر«: يَن َيسَتِمُعوَن َالَقوَل َفَيتَّبُِعوَن َأحَسنَةُ َالَّ

ع( را نقل عیسی) نیز تنها گفتاری از حضرت باب این آیه مطلبی ننوشته، سلمی

و را به قول حق در واجبات « القول»در بیانی کوتاه  ابن عربی 2.کرده است

را به پیروی از قول حق بدون اغماض تفسیر «  ََيتَّبِعوَن َاحَسنَهف»مستحبات و 

 کرده است.

                                                      
ي عام كان عليه ِف أوقات فرتته. فإذا استقام ِف ذلك كوِشَف بنور املراقبة؛  باستدامة َقْصِده، والتََّنقِّ

ه  لٌِع عليه. وبعد هذا نور املحارضة وهي لوائُح تبدو ِف الرسائر. ثم بعد ذلك  -سبحانه  -فيعلم أنَّ ُمطَّ

ده نور املشاهدة فيصري ليُله هنارًا، ونجوُمه أقامرًا، وأقامُره نور املكاشفة وذلك بتجيلِّ الصفات. ثم بع

بدورًا، وبدوُره شموسًا.. ثم بعد هذا أنوار التوحيد، وعند ذلك يتحقق التجريد بخصائص التفريد، 

ُخْرٌس، والشواهد ُطْمٌس وشهود  -عند ذلك  -ثم ما ال تتناوله عبارٌة وال تدركه إشارٌة، فالعبارات 

ْمُس ٱإَِذا »ذلك حمال. عند ذلك: الغري عند  َرْت  لشَّ َباُل ٱ َوإَِذا نَكَدَرْت ٱ لنُُّجومُ ٱ َوإَِذا ُكوِّ ْت  جْلِ َ  َوإَِذا ُسريِّ

َلْت  ْلِعَشارُ ٱ َمآءُ ٱإَِذا »و( 0 -3)التکویر:«ُعطِّ ْت ٱ لسَّ وانفطرت... فهذه كلها ( 3)االنشقاق: «نَشقَّ

عدم. القائُم عنهم غرُيهم، والكائن عنهم سواهم. وجلَّْت أقسام الكون. وما من الَعَدِم هلم صار إىل ال

َسْت الديمومية، وتنزهت اإلهلية. ْت الصمدية، وَتَقدَّ  «األحديُة َوَعزَّ
ْ ِعَباِد * َفبَ »قال عيسى(عو: من يذكركم اهلل رؤيته ويرغبكم ىف اآلخرة عمله وقد قال اهلل تعاىل: . 1 رشِّ

فضيلة ملحمد(صو عىل غريه أن األحسن ما يأتى به وأن « َيـتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ الِذيَن َيْسَتِمُعوَن الَقْوَل فَ 

الكل حسنًا وملا وقعت له صحبة التمكني ومقارنة االستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه األنوار ىف 

 نحن اآلخرون»األحوال كان معه أحسن اخلطاب وله السبق ىف مجيع املقامات أال تراه (صو يقول: 

  . 391 التفسیر، ص ، حقایقسلمی «ابقون يوم القيامةالس
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 الدین این آیه را به نحو مبسوط تفسیر تأویلی و مصداقی کرده است.صفی شیخ

ِذيَن َيسَتِمُعوَن َالَقوَل َفَيتَّبُِعوَن َأحَسنَةُ »در تفسیر آیه شیخ   2(28آیه  ر:زمسوره )«َالَّ

-استماع قرآن ۲(2۲آیه  حاقه:سوره )«َو َتِعَيها ُأُذٌن واِعَيةٌ » گوش: د: شنوا شدنفرمو

 حکیم به وجه احسن و متابعت آن وَ عمل به اوامر الهى باید با رغبت و اخالص

، سنفْه با ـبا گوش دل، ن تعالی در حال سماعبا استماع قول حق باشد. سالک

ن چو شود.بشنود، دچار خطا مینفْس اما اگر با گوش  ،کندمتابعت احسن می

شود که خطا از تعالی را با گوش دل بشنود، همچون کسی میسالک قول حق

ند کگردد. لذا در پى صیاد خود پرواز میصید او می ،پیش چشمانش محو شده

وجد که تا از قوّال قولى  گیرد. همچون اهلآرام نمی ،و مادامی که صیاد را نیابد

شان است وَ تا زمانی که به مطلوب و مقصد خویش نشنوند که مُقام و منزل

 سنفْگیرند. حاصل شنیدن اقوال در حال سماع با گوش آرام و قرار نمی ،نرسند

شود که انى و شهوانى مىنفْس گیرد، رقصِچون به واسطه شهوت صورت می

 حرام است. 

بر سه قسم است: تواجد، وجد و حالت مُقام.  سماع»فرمود:  (هسرُّ سقدَّ)شیخ

د، شواختیار میبی ،شده در سماع در حال تواجد همچون بیمار دچار لرزه صوفی

                                                      
 آن بندگانی که سخنان را بشنوند و به نیکوترین آنها عمل کنند.. 1 

 فهمد.یابد و میهای شنوا آن را درمیگوش.  2
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 شنود، اما دلش کامال بهبودماند و گرچه با گوش دل مىاما اختیار عقلش باقى می

اهل وجد، غیراختیارى است و مَثل او همچون نیافته وَ دارای ضعف است. سماع 

چرخ آسیاست که حرکتش اختیاری نیست و هر قدر قدرت آب بیشتر باشد، 

 (هسرُّ سقدَّ)در سماع اهل وجود  و به اصطالح شیخ  «شود.حرکتش شدیدتر می

حالت مُقام، صوفی بر حال و وقت خود غلبه دارد و به خواست خود بر وقت و 

اختیار است و اگر بخواهد  رود و در آن حالت صاحبع میحالت خود در سما

 2«کند.حرکت می

ذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَهِدَينَُّهم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللَ ملَََع »سوره عنکبوت:  61. تفسیر آیه 8 َو الَّ

قوال متعدد از ا مطلبی ننوشته است. سلمی در تفسیر این آیه، تستری «امُلحِسننِيَ 

 همه، هک است این «کنیم هدایتشان»: او گفتار و»مشایخ پیشین نقل کرده است: 

 خداوند کهاین جز نیست چیز هیچ: »فرمود. بنده جانب از نـه خداست، جانب از

 (:16 آیه :)سوره صافات«َو اهلُل َخَلقُتم َو َامُرُكم: »فرمود خداوند است. آن خالق

آفرید و مجاهدت به اندازه  یاور و شریک بدون را تاناعمال و آفرید را شما»

  ۲«طاقت بشری است.

                                                      
  . 014 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص1
 أى: بينَّا هلم أنه ليس باإليامن واملجاهدات يتقرب إىل اهلل به بطلب« نَاَلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبلَ »قوله تعاىل: . 2

أنه من اهلل كله ال من العبد ألن املجاهدة هو الذى أجرى عليهم « َلنَْهِدَينَُّهمْ »سبيل املجاهدة. وقوله: 
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 الذين زّينوا ظواهرهم باملجاهدات»نویسد: می« االشاراتلطایف»در تفسیر  قشیری

حسنت رسائرهم باملشاهدات. الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلنا إىل 

وا فينا التعَب من حيث الصلوات جازيناهم بالطرب رسائرهم اللطائف. الذين قاس

مات، ثم برتك الّشبهات، ثم . من حيث املواصالت ويقال اجلهاد فيه: أوالً برتك املحرَّ

ويقال  .برتك الفضالت، ثم بقطع العالقات، والتنّقي من الشواغل ِف مجيع األوقات

 تمجاهد به را خود هرظا که کسانی«: ».بحفظ احلواسِّ هلل، وبعد األنفاس مع اهلل

پاداش کسانی که سخت نماز . شودمی اصالح مشاهدات با اسرارشان اند،آراسته

 با پس از آن محرمات، ترك با ابتدا جهاد، .خوانند، طرب امتثال الی اهلل استمی

 سازیاكپ و رابطه قطع با باقیات و پس از آن ترك با سپس از آن شبهات، ترك

                                                      
 موجده  واهللقبله سئل السيارى املجاهدة من العبد إىل اهلل أو من اهلل إىل العبد؟ قال: ما من شىء إال

أى أوجدكم وأوجد أعاملكم بال َشيك وال ( 49)الصافات: «و اهلُل َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ »قال اهلل: 

قال ابن عطاء رمحة اهلل عليه: رس جمرد مسائله مع احلق بإسقاط الكل  .عون فاخللق قائمون باحلق

 ف ما وضع اهلل من فرض وفضل فهوقال حممد بن خفيف: كٌل حمتمل لثقل العبودية ىف اختال.عنه

وقال أيًضا: اللبيب من العقالء من يعمل ىف تصفية قلبه من كل مهه وانفراده .املجاهدة داخل ىف أحوال

بإصالح ما هو أوىل به ىف احلال بدوام املجاهدة واستعامل الرياضة وشدة احلراسة ومفارقة ما كانت 

ملجاهدة.قال ابن عطاء رمحة اهلل عليه: املجاهدة عىل قدر الطاقة والعناية النفوس عليها عاكفة حلقيقة ا

 . 322ـ323 التفسیر، ص ، حقایقسلمی « عىل قدر الكفاية.
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 کندمی حفظ خدا برای را حواس پذیرد. گویندورت میحال ص همه در هادغدغه

 « .داندمی خدا نزد را هانفْس و

ذيَن جاَهدوا»نویسد: عربی میابن تنا، بالسري ِف صفا« فينـا»من أهل الطريقة « َوالَّ

وهو السري القلبّي ألن املبتدىء الذي هو ِف مقام النفس سريه باجلهاد إىل اهلل. 

سري باحلضور واملراقبة واالستقامة إىل اهلل ِف الثبات عىل حكم واملجاهدة ِف هذا ال

نـَُهم»التجليات.  اىِل طرق الوصول آىل الذات، وهي الصفات ألهنا حجب « َلنَهديَّ

الذات، فالسلوك فيها باالتصاف ُبا موصل إىل حقيقة االسم الثابت له تعاىل بحسب 

إنَّ وَ » األحدية.هي باب احلْضة الصفة املوصوف هو ُبا وهو عني الذات الواحدية و

المو:الذين يعبدون اهلل عىل املشاهدة، كام قال (عليه« اهللَ ملَََع امُلحِسنني اإلحسان » السَّ

فاملحسنون السالكون ِف الصفات واملّتصفون ُبا ألهنم « أن تعبد اهلل كأنك تراه

ال  والشهود العيني كأنك تراه ألن الرؤية»يعبدون باملراقبة واملشاهدة، وإنام قال: 

 « يكون إال بالفناء ِف الذات بعد الصفات.

را به « افینـ»تفسیر نموده،  سیر و سلوك را به اهل طریقت« مجاهدین» ابن عربی

ر مجاهده در این سیر را مبتنی ب ی در صفات حق تعالی تعبیر کرده وسیر قلب

نـَُهم»و استقامت در سلوك دانسته است. همچنین  راقبهحضور قلب، م را  «َلنَهديَّ

األحدیه( تعبیر کرده است.  حضرة الواحدیه )باب به وصول به شناخت ذات
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ـَُلنا»یک از مفسرین فوق هیچ را که معنای مرکزی آیه است، تفسیر و تأویل « ُسب

 اند.نکرده

، مبنایـی قرآنی «و حقیقت شریعت، طریقت»به « لَناـُسُب»الدین با تفسیر شیخ صفی

ِذي»شیخ در تفسیر آیه کند. بنیاد می برای این نظریه مهم اهل تصوف َن جاَهُدوا َو َالَّ

اه ل، رـُمراد از این سُب»فرمود:  2(61آیه  عنکبوت:سوره )«فِينا َلنَهِدَينَُّهم ُسُبَلنا

در طریق رضاى حق  شریعت، راه طریقت و راه حقیقت است. چون سالک

نمایند. راه شریعت را به صورت ظاهر مجاهده نماید، هر سه راه را به او می

توان پیمود وَ آن راه حج، جهاد، طلب ظاهرى و باطنى وَ سفر در طلب کسب می

توسط  نفْسوان پیمود. با کنترل تحالل است. راه طریقت را به صفت )باطن( می

قیقت شود. راه حطریق طریقت با باطن طی می شده،شریعت، بندِ صفت گشوده 

حق. چون عالیق و  توان پیمود و آن راهى است از دل به حضرترا با دل می

 ۲.«گرددقطع شود، این راه بر دل گشوده مینفْس موانع 

آیه  اطر:فسوره )«إِنَّام خَيَشى َاهللَ ِمن ِعباِدِه َالُعَلامءُ »ر آیه در تفسی (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 8

تعالى، فرمانبردارى از اوست. هرچه میزان خشیت از حق فرمود: نشانه ۳(۲8

                                                      
 و آنان که در راه ما جهد و کوشش کردند.. 1
 . 034 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص2
 .ان عالم و دانا مطیع و خدا ترسنداز میان اصناف بندگان، تنها مردم. 3
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بیشتر باشد، فرمانبردارى او شدیدتر است. این خشیت و  خشیت سالک

خود را با جبر و قهر به خشیت و  نفْساست که  باهللفرمانبردارى خاصِّ عالمان

 «ماءُالعل»و منصوب  «اهللَ»کنند. قرائت مرفوع تعالی وادار میفرمانبردارى از حق

معناست که با کسب عزت و آبرو به واسطه خشیت و فرمانبردارى خداوند، بدین

ارای خشیت یک ادعا نیست بلکه د 2«کند.تعالى نیز خواسته او را اجابت میحق

است. از منظر تفسیری شیخ، نشانه خشیت « مدلول»بر « دال»نشانه است که 

 بین پیوند از ناشی کلیتی تعالی است. نشانه،واقعی، فرمانبرداری از اوامر حق

بهم گره زده  است. شیخ، عالِم و خشیت را از جهت معناشناسی« مدلول» و «دال»

 خاشع است.  است. عالِم واقعی، قطعاً

َو َمن خَيُرج ِمن َبيتِِه ُمهاِجرًا اىَِل َاهللِ َو َرُسولِِه ُثمَّ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ . 1

 چون سالک»فرمود:  ۲(2۲۲آیه  نساء:سوره )«َوَقَع َأجُرُه َعىَل َاهللِ ُيدِركُه َاملَوُت َفَقد

شود. اوالً د حاجى، جنگجو و شهید میقدم طلب در راه نهد و در راه فوت کن

تعالى گام نهاده است. حاجى است، زیرا در طلب کعبه حقیقی در طریق خداى

گ خود، به جن نفْستعالی در مخالفت با ثانیاً جنگجو است، زیرا در طریق حق

                                                      
 .  016ـ012 . ابن بزاز، صفوةالصفا، صص1
و هر گاه کسی از خانه خویش برای هجرت به سوی خدا و رسول بیرون آید و در . 2

  سفر مرگ او فرارسد، اجر و ثواب او بر خداوند است.  
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 پرداخته است. ثالثاً شهید است، زیرا در اشتیاق دوست مُرده و هرکه در عشق

شهید است. سالکی که در این راه گام نهد، اما به مقصد و مقصود  ،وست بمیردد

یت تعالى او را به نهامستقیم منحرف نشده باشد، حق اگر از صراط ،خویش نرسد

آیه  نساء:سوره )«َفَقد َوَقَع َأجُرُه َعىَل َاهللِ»رساند: آرزوها و مقصد مطلوبش می

۲۲2)2  

ی و کعبه حقیقی  را وجه اصل« مهاجر الی اهلل»الی اهلل را  الدین، سالکشیخ صفی

مشغولی اصلی اماره و دل نفْسبه معنای جهاد با « جهاد اکبر»کعبه جسمانی و 

حمّمد بن يعقوب، عن عيل بن »سالک تأویل کرده است. براساس روایت نبوی: 

 وين، عن ايب عبداهلل(عو أّن النبي (صو بعثإبراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السك

رسّية فلام رجعوا قال: مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي عليهم اجلهاد األكرب، 

 به نبی اکرم)ص( ۲«.سنفْ فقيل: يا رسول اهلل(صو ما اجلهاد األكرب؟ قال: جهاد ال

 ومىق به بامرح»: فرمودند گشتند،مى باز دشمن با نبرد از که اصحاب از گروهى

 «.مانده است باقى برای آنها اکبر جهاد و اندرسانده انجام به را اصغر جهاد که

                                                      
 . 010ـ016صص  . ابن بزاز، صفوةالصفا،1
  . 333، ص 31 شیعه، جاملی، وسایل الع. شیخ حر 2



 10 ربیع ابن و قشیری سلمی، تستری، تفسیر با الدینصفی شیخ تفسیر مقایسه

 

نفْس  با جهاد» فرمودند: «چیست؟ اکبر جهاد خدا، پیامبر اى»: عرض کردند

 «  است.

ا وادی دوست ر تعالی، سالکو حق شیخ در نهایت با پیوند شهید، شوق، عشق

سالک « ایهنشانه»تعالی، ، شوق الی اهلل و عشق به اهللنفْسخواند. کنترل د میشهی

ز شیرازی ا و سعدی موالنا تعالی است. حضرتحقیقی است که مهاجر الی اهلل

اند. هار واالیی سروداشع« جهاد اکبر»الدین، در راستای معنای معاصرین شیخ صفی

 فرماید:الدین سعدی شیرازی در این باب میشیخ مصلح

 گوی و چوگان و میدان و اسب در نه

 ای؟بیگانه پیکار بند در چه

 سام و گذشتند رستم ز مردی به

 مکوب مردم مغز گران گرز به

 خرد دانا دستور و سلطان تو

 بُـرکیسه و رهزن: هوس و هوی

 ان؟بخرد آسایش ماند کجا

 2جسد در جان و رگانند در خون چو
 

 خوی و تدبیر و است صالح در سخن 

 ایخانههم نفس دشمن با تو

 حرام از نفس پیچان باز عنان

 چوب به کنادب کودك چو را خود تو

 بد و نیک پر است شهری تو وجود

 حر ناماننیک: ورع و رضا

 بدان با کند عنایت سلطان چو

 حسد و کین و حرص و شهوت را تو
 

 فرماید:می« جهاد اکبر»در باب  موالنا حضرت

                                                      
 .3 ، باب هفتم در عالم تربیت، بخشالدین، بوستان، شیخ مصلح. سعدی1
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 اندرون در بَتـر زو خصمی ماند

 نیست خرگوش سخره باطن، شیر

 و کاست کمّ نگردد دریاها به کاو

 سوز خلق آن سوزش نگردد کم

 لخج و زار او اندر آیند اندر

 ندا: این را او مر آید حق ز تا

 وزس اینت ، تابش اینت ، آتش اینت

 مزید من هل زناننعره اشمعده

 فَکان کُن از شود ساکن او گهآن

 جزوها جمله دارند کل طبع

 کشد؟ او کمان کی خود حق، غیر

 تیرهاست کژ بازگون، را کمان این

 گمانبی بجهد راست هر کمان، کز

 درون پیکار به آوردم روی

 اکبریم جهاد اندر نبی، با

 قاف کوه این برکَنم سوزن به تا

 2بشکند را خود که آن، است آن شیر
 

 برون خصم ما کشتیم ،نشاها ای 

 نیست هوش و عقل کار این، کشتن

 اژدهاستدوزخ نفس و این استدوزخ

 هنوز درآشامد، را دریا هفت

 سنگدل کافران و هاسنگ

 غذا چندین از ساکن نگردد هم

 زهنو نی: گوید سیر؟ گشتی، سیر

 درکشید و کرد لقمه را عالمی

 المکان از نهد وی بر قدم حق،

 ما نفس این است دوزخ جزو کهچون

 کشد را کاو بود، را حق قدم این

 راست تیر االّ ننهند کمان در

 کمان از وارَه تیر، چون شو راست

 برون پیکار ز واگشتم کهچون

 االصغریمجهاد  مِن رَجَعنا قَد

 الف و توفیق و خواهم حق از قوت

 بشکند هاصف که دان شیری سهل
 

                                                      
 . 3649ـ3646 ، دفتر اول، ابیاتمعنوی الدین محمد، مثنوی، جالل. مولوی1
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َح َاهلُل َصدَرُه لاِلسالمِ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 2۲  مر:زسوره )«َأَفَمن ََشَ

گیرد و در اثر انشراح و تصفیه دل، نور الهی در دل جای می»فرمود:  2(۲۲آیه 

شیخ گشادگی  ۲«گردد.ر الهی و معرفت الهی میدل به میزان انشراح، محلِّ نو

ن را به ، سبب آکریمدل)انشراح( و تصفیه دل را  مترادف گرفته و برمبنای قرآن

نور پیوند زده است. دلی که تصفیه شده، محل تجلی نور الهی است. شیخ با 

دل  ن تصفیهمشکک دانستن سبب تجلی نور الهی بر دل، میزان آن را با میزا

مرتبط خوانده ودر نهایت از تصفیه دل و تجلی نور الهی، معرفت الهی را استنتاج 

 کرده است. 

جلی ، گشادگی سینه، تصفیه دل، تدر تفسیر شیخ)قدَّس سرُّه( از جهت معناشناسی

نوراهلل  ، دریافتشناسیاند و از منظر نشانهاهلل در تعامل معنایینور بر دل و معرفت

 اسالم برپیام از گوید: مسعود تصفیه دل و انشراح است. ابن و معرفت اهلل، نشانه

َح اهلُل َصدَرُه لإِِلسالِم َفُهَو َعيل»یه آ این تفسیر درباره( ص)  ُنوٍر ِمن أ َفَمن ََشَ

هِ  به دست  صدر شرح سانان چگونه سؤال شد که ۳(۲۲زمر: آیه سوره «)َربِّ

                                                      
 الم به او شرح صدر عطا فرمود.یا آن کس که خدا برای اس. آ1
 .۴۵۵. ابن بزاز، صفوةالصفا، ص 2
آیا آن کس را که خدا برای اسالم شرح صدر )و فکر روشن( عطا فرمود که وی به . 3

  نور الهی روشن است )چنین کس با مردم کافر بی نور تاریک دل یکسان است(؟
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 به نور که هنگامى»: «اذا دخل النور ىف القلب انرشح و انفتح»: آورد؟ فرمودندمی

 آن نشانه» عرض شد:« گردد.مى باز شده، گسترده شود، داخل انسان قلب

 عداداالست و الغرور، دار عن التجافى و الخلود، دار الى االنابۀ»: فرمودند« چیست؟

 غرور سراى از شدن جدا جاوید، سراى به توجه آن نشانه» 2«:نزوله قبل للموت

 «.است آن نزول از پیش مرگ از استقبال براى شدن آماده و

فَلَمّا جَنَّ عَلَیهِ اَللَّیلُ رَأى کَوکَباً قالَ هذا »در تفسیر آیه   (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 22

السَّمواتِ وَ  مَلَکوُت»تعالى حالت فرمود: حق ۲(86آیه  انعام:سوره )«رَبِّی

( را به ابراهیم)ع( نشان داد. ابراهیم)ع( به یقین رسید: 8۵آیه  انعام:سوره )«االَرض

ره سو)«وَ کَذلِکَ نُرِیَ إِبْراهِیمَ مَلَکُوت اَلسَّمواتِ وَ األَرضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلمُوقِنِینَ»

انی و زمینی و با مشاهده ستارگان، ماه، خورشید و اجرام آسم ۳(8۵آیه  انعام:

صاحب یقین شد. پس خورشید و ماه و آفتابِ باطنى بر ابراهیم)ع( آشکار شد، 

                                                      
رسول اهلل صىل اهلل عليه  وقرأ»زمخشری، کشاف:. 90، ص 40 . مجلسی، بحاراالنوار، ج1

إذا دخل النور القلب انرشح "وسلم هذه اآلية فقيل يا رسول اهلل، كيف انرشاح الصدر؟ قال 

اإلنابة إىل دار اخللود، والتجاِف عن دار الغرور، "، فقيل يا رسول اهلل، فام عالمة ذلك؟ قال "وانفسح

 «."والتأهب للموت قبل نزول املوت
 .مودار شد؛ ستاره درخشانی دید، گفت: این پروردگار من استپس چون شب بر او ن. 2
ها و زمین را ارائه دادیم تا یکتایی و این چنین به ابراهیم ملکوت و باطن آسمان. 3

   .پروردگارش را دریابد و به مقام اهل یقین برسد
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 (86 آیه انعام:سوره )«فَلَمّا جَنَّ عَلَیهِ اَللَّیلُ رَأى کَوکَباً»تعالى فرمود: که حقچنان

این است پروردگار » «:هذا رَبِّی»ابراهیم)ع( با دیدن ستاره در عالم باطن گفت: 

ره سو)«قالَ ال أُحِبُّ اَآلفِلِینَ»با مشاهده افول ستاره، نفى الوهیّت نمود:  اما «من.

ه سور)«َفَلاّم َرَأى َالَقَمَر باِزغاً »با ترقی و تعالی در حال، ماه را دید:  2(86آیه  انعام:

چون ماه افول کرد  «این است پروردگار من.»: «هذا رّبى»و گفت:  ۲(88آیه  انعام:

َفَلاّم َاَفَل قاَل َلئِن ََل هَيِديِن َريبِّ ألَُكوَننَّ ِمَن َالَقوِم »د: کرت الوهیّاز آن نیز نفى 

تر و منوّرتر را با ترقى حال خود، آفتاب صافى ۳(88آیه  انعام:سوره )«َالّضالِّنيَ 

مَس باِزَغًة، قاَل هذا َربِّی هذا َأكرَبُ »دید:  کن لی 2(88آیه  انعام:سوره )«َفَلاّم َراى َالشَّ

 رتگاه به حضت کرد و اعراض کلى نمود. آنبا افول خورشید از آن نیز نفى الوهیّ

هُت َوجِهَی »ام نمود: ـحق توجه ت  88-8۵آیات  ۵(81آیه  انعام:سوره )«إِنِّی َوجَّ

 رب را بیان توحید ، اثبات«برهان محبت»سوره انعام از طریق برهان حبی یا 

                                                      
  گفت: من چیزهای غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم.. 1
  بان را دید؛پس چون ماه تا. 2
وقتی آن هم ناپدید گردید گفت: اگر خدای من مرا هدایت نکند همانا من از . 3

 .گمراهانم
 .تر استپس چون خورشید درخشان را دید گفت: این است خدای من، این بزرگ. 4
 من با ایمان خالص روی به سوی خدای آوردم.. 5
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ا تبیین ر« رب» توحید ، اثبات«برهان محبت»بر اساس سیر فرماید. شیخ نیز می

 کرده است.

  0تقریر برهان محبت

 رهانب» ،«حدوث برهان» ،«حرکت برهان» نظیر مختلفی براهین توحید، اثبات در

 شده ارائه فلسفه و کالم ،کریمقرآن در «محبت برهان» و «امکان برهان» ،«نظم

َفَلامَّ َجنَّ َعَليِه اللَّيُل َرَأى َكوَكًبا َقاَل َهَذا »: است آیه این «محبت برهان» مبنای. است

 در توحید و مبدأ اثبات ۲(86سوره انعام: آیه )«َريبِّ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل ال أِحبُّ آآلفلني

 اثبات. ۳. واجب توحید. ۲. الوجودواجب اثبات. 2 پذیرد:صورت می مرحله چند

 .ربّ توحید. 6. رب اثبات. ۵. خالق توحید. 2. خالق

 ضرتح عصر پرستانبت زیرا است، «رب توحید» اثبات باب در «محبت برهان»

جود به و آنها. نبودند قبل گانهپنج مراحل حجاز، منکر مشرکان مانند( ع)ابراهیم

َوَلئِن »آفریده، باور داشتند:  تنهایی به او این که جهان ر او یکتایی و الوجودواجب

َمَواِت َواألَرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعلِيمُ  ن َخَلَق السَّ  سوره زخرف:«)َسألَتُهم مَّ

                                                      
 . 639ـ634 سلمان صفوی، صص . بن: دانشنامه معاصر قرآن کریم، سر ویراستار: سید1
پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشانی دید، گفت: این پروردگار من است. . 2

چون آن ستاره غروب کرد گفت: من چیزهای غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست 
   .ندارم )به خدایی نخواهم گرفت(



 17 ربیع ابن و قشیری سلمی، تستری، تفسیر با الدینصفی شیخ تفسیر مقایسه

 

تدبیر کلی جهان با  و است پروردگار آفریدگار، خداوندِ و معتقد بودند( 1آیه 

َل »اوست:   ماًء َفأحيا بِِه األَرَض ِمن َبعِد َموِِتا َلَيُقوُلنَّ َو َلئِن َسَألَتُهم َمن َنزَّ
ِ
امء ِمَن السَّ

  2(6۳سوره عنکبوت: آیه «)اهلل

وبیت قائل شدن به رب و بود ربوبی توحید پذیرش مشرکان، عدم اعتقادی مشکل

 یرتدب در را برجسته مخلوقات از یکی عصر هر در گروه هر بود. خدا  غیر برای

( ع)ابراهیم سخن روی احتجاج این در. دانستندمی خدا کشری عالم، از بخشی

 ارهست و ماه و خورشید و دانستندمی «ربّ» را آسمانی اجرام که است کسانی با

 یرتفس)رازی فخر نظیر مفسرین از ایعده. پنداشتندمی دخیل عالم اداره در را

 دعاا( ۵۲۲ص ،۳ ـ 2جلد  البیان، مجمع)طبرسی و( ۵8ص ،2۳جلد رازی، فخر

 اما بوده، واجب اثبات و مبدأ اصل برای( ع)ابراهیم حضرت احتجاج اندکرده

 برهان» را محور« ربوبی توحید اثبات» آملی جوادی اهلل آیت و طباطبایی عالمه

 ستاره هک است این شریفه آیات مفاد: عالمه طباطبایی دیدگاه از. دانندمی «محبت

 هک اوست خدا، «ال ُاِحبُّ االفِلني» نیست: محبوب آفل و اندآفل خورشید و ماه و

                                                      
ا آسمان باران نازل سازد تو اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آن کیست که از . 1

زمین را به آن پس از )فصل خزان و( مرگ )گیاهان، باز به نسیم جانبخش بهار( زنده 
  ت.گرداند؟ به یقین جواب دهند که آن خداس
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 هیچ پس. نیازهاست کنندهتأمین و مشکالت کننده برطرف زیرا باشد، محبوب

 2.نیستند خدا مزبور اجرام از یک

 جپن و اقترانی قیاس شامل دو و کنندمی اثبات را «محبت برهان» آیات فوق

. است «محبّت» خلیل، حضرت برهان وسط حدِّ تقریر، این براساس: اندقضیه

 اقترانی قیاس دو دارای منطقی و فنی صورت به( ع)ابراهیم حضرت احتجاج

 فلیآ هیچ و «َفَلاّم آفِل» اند:آفل خورشید، و ماه و ستاره اوّل: براساس قیاس است:

 خورشید و ماه و ستاره از کدامهیچ لذا« إيّن الُاِحبُّ اآلفِلني» نیست: محبوب

 که خدا اوست و نیستند محبوب مزبور اجرام دوم: نیستند. طبق قیاس محبوب

 نطقیم شکل مالحظه از پس .نیستند خدا مزبور اجرام بنابراین باشد، محبوب

 «محبت برهان» محوری عناصر شاکلۀ گانهپنج قضایای تبیین به برهان،

 .پردازیممی

 پذیرش مورد و محسوس امری ند،اآفل خورشید و ماه و ستاره که اول مقدمه

 ولمقب و همگان محسوس که چیزی زیرا ندارد، استدالل به نیازی و است همگان

 سرّ هک از آن جهت نیست، محبوب آفلی هیچ که دوم مقدمه تبیین برای .آنهاست

 را سیک انسان است، چیز آن وسیله به شر دفع و خیر افاضۀ یک چیز، به محبت

                                                      
 .115، ص4طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج. عالمه 1
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 عدف او از را بال و شرّ بتواند هم و برسد او به خیرش و نفع هم که دارد دوست

 ندارد، را او از شر دفع و خیر افاضه توان که را موجودی گاهانسان هیچ کند.

 یدام زیرا نیست، آفل موجودِ در مالك این که است بسی آشکار و ندارد دوست

 یجاب نتظارا انسان، از بریده و غایب موجود از ضرر دفع انتظار و خیر و احسان

 هایپدیده از یا باشد، آسمانی اجرام از آفل آن خواه است، عاقالنه غیر امری و

 که تاس قطعی نتیجه این همدیگر، به مقدمه این دو انضمام ثالثاً: حاصل. زمینی

حبوبیت عدم م یعنی اوّل، قیاس یقینی نتیجه رابعاً:. نیستند محبوب مذکور اجرام

آنچه حائز  خامساً:. گیردمی قرار دوم قیاس صغرای و اول مقدمه مزبور، اجرام

 . باشد محبوب که اوست خدا که است مقدمه این اثبات اهمیت است،

 ایبر خداست، پیِ در هرکه شد( مذکور )که محبت مالك به در نظر گرفتن با

 به رسیدن اهداف آن گاهی. است خود عالقه مورد اهداف تأمین و منفعت جلب

 به بار یافتن گاه و است دنیایی لذایذ از شدن برخوردار و ظاهری هاینعمت

قاست آن یعنی از برتر یا و برین بهشت ۀُاللِـّ  تواندمی کسی تنها بنابراین .جنَـّ

 که تاوس محبوب کسی تنها باشد، بشر محبوب که باشد داشته خدایی سمت

 اشدب کماالت به یافتن دست و مشکالت حل و نیازها تأمین موجب او به قرب

 و ولاف هرگز و نشود قطع انسان با ارتباطش هرگز که است چنین کسی تنها وَ

 نیازمند آن هر در دیگر امکانی موجود هر و انسان زیرا. باشد نداشته غروب
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 تمام در را مربوب نیازهای که اوست خدا خداست. از وجود فیض دریافت

 . کند تأمین شئون

َو ُهَو َمَعُكم َايَن » باشد: خود مربوب با اج همه و حال هر در که است آن «رب»

ـُم  کند: تأمین را او نیاز و هستی لحظه به لحظه و 2(2 سوره حدید: آیه)«ما ُكنت

 سراپا و ممکن وجودِ ،«مربوب» ۲(۲1سوره الرحمن: آیه )«ُكلَّ َيوٍم ُهَو ِِف َشأن»

 ار او فاضۀا بدون حیات ادامه و «رب» از جدایی توان لحظه یک که است فقری

َيسَئُلُه َمن ِِف » است: دراز «رب» سوی به سؤالش و نیاز دست لحظه هر و ندارد

َمواِت َواألرض  موجود هیچ و انسان وضعیت ۳(۲1سوره الرحمن: آیه )«السَّ

 «رب» از را خود سهم روزانه یا ماهانه یا ساالنه که نیست چنین دیگری ممکنِ

 است، الذاتب فقیر که تکوینی مربوبِ لکهب دیگر، نوبت تا کند ذخیره و بگیرد

 برهان»الدین پس از بیان سیر شیخ صفی 2.است «رب» افاضه نیازمند آنْ به آنْ

 رده است.تفسیر ک» سیر حبی»تعالی را  نتیجه حق ، توجه تـام به حضرت«محبت

                                                      
  و هر کجا باشید او با شماست.. 1
 ی )در تکمیل و افاضه به خلق( پردازد.او هر روز به شأن و کار. 2
 طلبند.هر که در آسمانها و زمین است همه از او )حوائج خود را( می. 3
 .11-14، صص 2جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن، ج. 4
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ِذيَن آَمنُوا َو َتطمَ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 2۲ بِِذكِر  ئِنُّ ُقُلوُُبُم بِِذكِر َاهللِ َأالَالَّ

اطمینان دل به واسطه ذکر ممکن »فرمود:  2(۲8آیه  رعد:سوره )«َاهللِ َتطَمئِنُّ َالُقُلوُب 

ارِ ذکر به با استمر کند، بلکه سالککفایت نمی گردد، البته صِرفِ گفتنِ ذکرمی

ف طلبد، اما به صِراى که در بیابان سراسیمه آب میرسد. همچون تشنهمذکور می

تشنه است. با استمرار  ،شود و تا آب نخورداش برطرف نمیذکر آب، تشنگى

ود، شگردد، تشنگى وصال بر سالک غالب میتعالى گرم میذکر، دل به محبت حق

-آید و تا زمانی که به ذوق وصال نرسد، اطمینان نمیدر شوق و اضطراب درمی

ابد. در حالت طمأنینه، نور خاصی وجود دارد که چون بر دل فرودآید، اطمینان ی

 ۲«یابد.می

و  ذکر و ذاکر الدین، دارای مراتب و آثار محتلف است. از منظر شیخ صفی ذکر

ذکر حقیقی است. ذکر  مذکورِ قرآنی، وحدت معنایی دارند. اطمینان دل نشانه

انی نیست، قلبی است. یعنی ممکن است با زبان گفته شود، اما اگر با حقیقی لس

توجه کامل قلبی باشد، ذکر حقیقی است که دو نتیجه دارد: وصول ذاکر به مذکور 

عربی ذکر را دارای  مراتب و از طریق ذکر و به تبَـع آن اطمینان قلب ذاکر. ابن

                                                      
گیرد، آگاه شوید که تنها هایشان به یاد خدا آرام میآنها که به خدا ایمان آوردند و دل. 1

 .هاستبخش دلیاد خدا آرام
 .۴۵۴. ابن بزاز، صفوةالصفا، ص 2
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تفّكر ر ِف النِعم، أو ذكر القلب بالذكر النفس باللسان والتفكّ » داند:آثار مختلف می

ِف امللكوت ومطالعة صفات اجلامل واجلالل، فإن للذكر مراتب، ذكر النفس باللسان 

والتفكر ِف النَِعم، وذكر القلب بمطالعة الصفات، وذكر الرّس باملناجاة، وذكر الروح 

با نفْس  ذکرِ» 2«.هباملشاهدة، وذكر اخلفاء باملناغاة ِف املعاشقة، وذكر اهلل بالفناء في

های الهی وَ ذکر قلب با تفکر در صفات الهی و مطالعه زبان و تفکر در نعمت

روح با مشاهده غیب،  سر با مناجات، ذکرِ صفات جمال و جالل الهی است. ذکرِ

ز این امر حاکی ا« هلل است.خفی با معاشقه با حق وَ ذکر اهلل با فنای فی ا ذکرِ

 مترتب بودن ذکر است.

َذ إهِلَُه َهواهُ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 2۳ َ آیه  :جاثیهسوره )«َأَفَرَأيَت َمِن اَِّتَّ

کنند، انگشتری در مادام که نفس و هوی بر تخت دل حکومت می»فرمود:  ۲(۲۳

با  پرست است.نفْس، انگشت دیو است و انسان دیو را به پادشاهى پذیرفته

پرست و هوی، خدانفْس درآوردن انگشتری از دست دیو وَ تطهیر تخت دل از 

شود. همچون زنى که تا در عقد نکاح یک فرد است، در نکاح دیگری می

تواند در نکاح می آید و پس از بیرون آمدن از عقد نکاح او و انقضای عِدِّهدرنمی

است، در تصرف حق نفْس  جیر هواى دیگری درآید. دل نیز چون در زن

                                                      
 الرعد. 24 ، تفسیر ابن عربی، ذیل آیه. ابن عربی1
 نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده است؟ای رسول ما؛ آیا می. 2



 11 ربیع ابن و قشیری سلمی، تستری، تفسیر با الدینصفی شیخ تفسیر مقایسه

 

ایسته شود و شو تخلیه، تصفیه مینفْس آید. دل پس از رهایی از بند هواى درنمی

ن َبني َأصَبَعني مِ »های گردد. چنین دلی خالصه دلحق میتصرف توسط حضرت

محن   ۲«است. 2«َأصابِِع الرَّ

محنَبني َأصَبَعني ِمن َأصابِِع ا» کورمذ حدیث -علل»در منابع شیعه و سنی نظیر « لرَّ

 6حنبل« مسند»و  ۵مسلم« صحیح»، 2مجلسی« الحیاتعین»، ۳شیخ صدوق« الشرایع

 زا انگشت دو نقل شده و از احادیثی است که الزمۀ فهم آن، تأویل است. بین

 راه و خیر راه راه، در دو یعنی. خدا راههای از راه دو بین یعنی خدا، انگشتان

 شبیهت خلقش به و گرددنمی وصف انگشتان داشتن به عزوجل خداوند ماناه شر.

خ از چنین توصیفات و تشبیهاتی است. شی واالتر بسیار متعال خداوند. شودنمی

پرستی سنفْپرستی تفسیر کرده است. نفْسانسان نازل را به « اِلـه»الدین، صفی

دل، مشروط به تخلیه تعالی است. خدایی شدن متعلق به قلب غافل از خدای

                                                      
بین دو انشگت از  القلوب(:)حدیث 2954 نبوی در صحیح مسلم، الرقم حدیث. 1

 .ط دار المرتضی.511ص 2علل الشرائع.ج انگشتان خداوند بخشنده.
 .014ص . ابن بزاز، صفوةالصفا،  2
 .144ص 2. صدوق، علل الشرائع.ج 3
 .634ص . مجلسی، عین الحیات،  4
 .2401ص 0. مسلم، صحیح، جلد  5
 .334 ص 2. احمد بن حنبل، مسند، جلد  9
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رستی از پنفْسانی و تطهیر و تصفیه دل از ماسِویَ اهلل است. نفْساز رذایل نفْس 

جهت معنایی در مقابل خداپرستی است. از منظر شیخ، دل آدمی محل سقوط و 

 عروج اوست.

نَيا إَِذا  َمسُعودٍ َيا ابنَ »قاَل الّرسول (صو:  ُم فِی الدُّ ِر ُأخلَِد فِی النَّاَما ُيغنِی َمن َيَتنَعَّ

وَر َو ُيَشيُِّدوَن  نيا َو ُهم َعِن اآلِخَرِة ُهم غافُِلوَن َيبنُوَن الدُّ َيعَلُموَن ظاِهرًا ِمَن احلَياِة الدُّ

ْنَيا َعاكُِفوَن َعَليَها ُمعَتِمُدوَن فِيَها  ُتُهم إاِلَّ الدُّ الُقُصوَر َو ُيَزخِرُفوَن املََساِجَد َو َليَست مِهَّ

عرا: آیه )سوره ش«َو َتتَِّخُذوَن َمصانَِع َلَعلَُّكم ََّتُلُدونَ »ُهم ُبُطوهُنُم. َقاَل اهللُ َتَعاَلی: َأهلَت

ُقوا اهللَ َو َأطِيُعونِ * » «جَبَّارِینَ بَطَشتُم بَطَشتُم إِذا وَ* » 2(2۲1 عرا : )سوره ش«َفاتَّ

َ  َفَرَأيَت أَ »َو َقاَل اهلُل َتَعاَلی:  ۲(22۲آیه  َذ إهِلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه اهلُل َعلی ِعلٍم َو َخَتَم َمِن اَّتَّ

                                                      
 آنکه در آن عمارات عمر ابد کنید؟ کنید به امیدهای محکم بنا میو عمارت. 1
 .پس از خدا بترسید و راه طاعت من پیش گیرید. 2
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ُرونَ  َو َما ُهَو إاِلَّ ُمنَافٌِق  2(۲۳: جاثیه، آیه )سوره«َعلی َسمِعِه َو َقلبِِه إَِلی َقولِِه أَ َفال َتَذكَّ

 ۲«.َجَعَل ِدينَُه َهَواُه َو إهَِلَُه َبطنَُه ُكلَّاَم اشتََهی ِمَن احلَالِل َو احلََراِم ََل َيمَتنِع ِمنهُ 

 تنعم در که کسی شودنمی نیازبی مسعود، پسر ای»رسول خدا)ص( فرمودند: 

 را ادنی زندگی از ظاهری هاآنها تن باشد. جاویدان آتش در که گاهتا آن است، دنیا

نَيا َوُهم »اند: غافل[ کار پایان و] آخرت از و دانندمی َيعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن احلََياِة الدُّ

 محکم را هاکاخ و کنیدمی بنا خانه( 8سوره روم: آیه )«َعِن االِخَرِة ُهم َغافُِلونَ 

در آنها . نیست دنیا جز همت شما دهید، امامی آرایش را مسجدها کنید،می

 صرهاق است. هایتانشکم خدایانتان کنید.می بنا در آنها سقف کنید.می اعتکاف

 کههنگامی و بمانید جاودانه دنیا در شاید کنید.می بنا محکم و زیبا هایقلعه و

 شهپی الهی تقوای پس دهید.می کیفر جبّاران همچون کنیدمی مجازات را کسی

َوَتتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكم ََّتُلُدوَن. * َوإَِذا َبَطشُتم َبَطشُتم »کنید:  اطاعت رام و کنید

ُقوا اهللَ َوَأطِيُعونِ   تعالی خدای(. 2۲1-2۳2سوره شعراء: آیات ).«َجبَّاِريَن. * َفاتَّ

                                                      

نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او )ای رسول ما( آیا می. 1
را دانسته )و پس از اتمام حجت( گمراه ساخته و مهر )قهر( بر گوش و دل او نهاده و بر 

ده؟ پس او را بعد از خدا دیگر که هدایت خواهد کرد؟ آیا چشم وی پرده ظلمت کشی
 شوید؟متذکر این معنی نمی

 . 99، ص 40 . مجلسی، بحاراألنوار، ج2
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َذ إهِلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه اهللُ َعيل»: فرمایدمی َ لبِِه َسمِعِه َو قَ  ِعلٍم َو َخَتَم َعيل َأ َفَرَأيَت َمِن اَّتَّ

ُرونَ  َو َجَعَل َعيل ِه ِغشاَوًة َفَمن هَيديِه ِمن َبعِد اهللِ أ َفال َتَذكَّ ه سوره جاثیه: آی«)َبرَصِ

 هرگاه است. داده، دو رو قرار شکمش را خدایش و هوا را دینش که او 2(۲۳

 «شود.مین آن از جلوگیری کند،می پیدا حرام و حالل به میل

ُفوا بُِذُنوُِبِم َخَلُطوا َعَمالً صاحِلًا »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 22 َو آَخُروَن اِعرَتَ

آید پاك شیرى که از سینه حیوان مى»فرمود:  ۲(2۲۲آیه  :توبهسوره )«َو آَخَر َسيِّئاً 

د پاك نیست. بای اى خونین با شیر بیامیزد دیگراست. اگر در این مسیر ماده

ًا َلَبنًا خالِصًا سائِغ»د تا شیر پاك و خالص به دست آید: یتدبیری بیندیش

ها و تقوى است: دل محل ورود الهام زشتی ۳(66آیه  نحل:سوره )«لِلّشاِربنِيَ 

                                                      
نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او )ای رسول ما( آیا می. 1

ل او نهاده و بر را دانسته )و پس از اتمام حجت( گمراه ساخته و مهر )قهر( بر گوش و د
چشم وی پرده ظلمت کشیده؟ پس او را بعد از خدا دیگر که هدایت خواهد کرد؟ آیا 

 شوید؟متذکر این معنی نمی
و بعضی دیگر از آنها به گناهان خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل ناپسند، هر . 2

 دو را به جای آوردند.
 .نوشندگان گواراست نوشانیم که در طبع همهشما شیر پاک میبه . 3
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از این رو عمل آن نیز مختلط  2(8آیه  شمس:سوره )«َفَأهلََمها ُفُجوَرها َو َتقواها»

دل با قطع باب  ۲(2۲۲آیه  توبه:سوره )«َماًل صاحِلًا َو آَخَر َسيِّئاً َخَلُطوا عَ »است: 

گردد، بار نفسانى و شیطانى از آن قطع ها، محل نزول الهامات ربانی میزشتی

يُن َاخلالُِص »گردد: می شود و عملش پاك و با اخالصمی  زمر:سوره )«أال هلِلِ الدِّ

  ۳/2(۳آیه 

ملموس شیر، آیه را تقریب به ذهن کرده و با روش تفسیر قرآن با شیخ با تمثیل 

َفَأهلََمها » را براساس قرآن« دل»قرآن، آیه مذکور را تفسیر کرده است. سپس 

( محل ابتال و  نزول الهامات ربانی خوانده 8آیه  شمس:سوره )«ُفُجوَرها َو َتقواها

 است.

 ۵(28 آیه نجم:سوره )«َغ َالَبرَصُ َو ما َطغىما زا»در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 2۵

 حق همّت بودند، از این رو به چیزی جز حضرتپیامبر)ص( دارای علوِّ»فرمود: 

توجه نفرمودند، تا به مقصد و مقصود رسیدند. چون نظر را به نور مطلوب منوّر 

                                                      

 .و به او شرّ و خیر او را الهام کرد. 1
 عمل صالح و فعل ناپسند؛ هر دو را به جای آوردند.. 2
  آگاه باشید که دین خالص برای خداست.. 3
 .  014 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص4
 نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده است؟ای رسول ما؛ آیا می. 5
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تن آثار قدرت گردانیدند، در بازگشت، همه اشیاء را دیدند. پس از قرار گرف

تعالی در دیده و دل پیامبر)ص( و جای گرفتن عظمت حضرت عزت در دل حق

جاى نگرفت.  آن حضرتچیز دیگری در دل و دیده آن حضرت)ص(، هیچ

بسته به مقصد برسد و در طى منازل به هیچ چیز نیز بهتر است چشم  سالک

  2«مطلوب محجوب گردد. ننگرد، زیرا ممکن است از مقصد بازبماند و از

ِه إَِلی َقاَل النَّبِیُّ (صو ملََّا أرِسَی بِ »نظر و تفسیر شیخ قریب این روایت نبوی است: 

ی َفَجَعلُت أبرِصُ بَِقلبِی َكاَم أبرِصُ  ضُت َعينَیَّ َفَكلَّ َبرَصِ َِو َكاَن َتوفِيقاً ِمن َربِّی َأن َغمَّ َرُبِّ

َفَذلَِک َقوُلُه َتَعاَلی ما زاَغ الَبرَصُ َو ما َطغی َلَقْد َرأی ِمن آياِت بَِعينِی َبل َأبَعَد َو َأبَلَغ 

ِه الُكربی َو إِنَّاَم ُكنُت أبرِصُ ِمْن َخيِط اإِلبَره ُنورًا َبينِی َو َبنَي َربِّی ال ُتطِيُقُه  َربِّ

 این» :فرمودند شدند، برده پروردگار نزد به شبانه( ص)پیامبر وقتی ۲«:.األَبَصارُ 

 از و ردیدگ کند من بینایی و شد بسته چشمانم که بود خداوند جانب از موفقیتی

 کردم،می مشاهده قلبم با اکنون دیدم،می چشم با قبالً را آنچه من و ماند باز دیدن

َما »: ایدفرممی متعال خداوند که است این دیدم.می بهتر و بیشتر و دورتر بلکه

                                                      
 .  014 بن بزاز، صفوةالصفا، ص. ا1
  . 332، ص 63 . مجلسی، بحاراألنوار، جلد2
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ِه » * 2(28وره نجم: آیه س«)َزاَغ الَبرَصُ و َما َطَغی لَقد َرَأی ِمن آَياِت َربِّ

 سوزن، سوراخ مانند ریزی بسیار سوراخ از و ۲(28سوره نجم: آیه «)الُكرَبی

 را آن دیدن تحمل هاچشم که دیدممی خودم خدای و خودم بین را نوری

 «.نداشتند

 ۳(2۲ه آی نجم:سوره )«نَتهىَو إنَّ إىِل َربَِّک َاملُ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 26

سد. راه دارای انتهاست، لیکن شأنه میتعالىاهلل انتهاى راه به حضرت»فرمود: 

رسد ها می، راه به انت«اهللالى»را انتهایی نیست. با به جای آوردن وظیفه طریق  «اهلل»

مستقیم مواره در صراطباید در طریق الهی، هگردد. سالک واصل می و سالک

شاید  .و خیزان شود، از طریق صواب منحرف نگردد باشد و حتی اگر افتان

 2«شهسوارى او را به مقصد برساند.

نهایت دارد، لیک سیر فی اهلل بی نهایت است. شیخ در تفسیر آیه « الی اهلل»سیر 

فته است ، اما گاشاره نکرده« فی اهلل»اشارت کرده و به سیر « الی اهلل»فقط به سیر 

                                                      

آن عالم( آنچه را باید بنگرد بی هیچ کم و بیش مشاهده  چشم )محمّد ص از حقایق. 1
 .کرد

 .دید انگیز پروردگارش را به حقیقتآنجا از بزرگتر آیات حیرت. 2
 .شودق عالم به سوی خدا منتهی میو همانا کار خل. 3
 . 019 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص4
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الوجود همواره باقی الوجود و واجبخدا را نهایتی نیست. لذا تفاوت بین ممکن

است. او با طرح این مسأله، با عقیدة فاسد همه خدایی مخالفت کرده که مورد 

حتی اگر نبی اکرم)ص( باشد، به هر  باور جاهالنه برخی فرق ضاله است. سالک

ه تفاوت بین مقام ذات الهی و مقام تجلی اسمایی و نور اول مقامی برسد، هموار

 ماند.و عقل اول باقی می

اُء إليِه املَرجُع وامَلصرُي، فابتد»نویسد: می« االشاراتلطایف»در تفسیر  قشیری

 إىل اهللِ َمصرياً 
ِ
 من اهللِ َخلقًا. وانتهاُء األشياء

ِ
 آنِ زا بازگشتگاه و مرجع«: ».األشياء

 کارها عاقبت و است آفرینش عنوان به خداوند جانب از امور آغاز پس اوست.

 «گردد. یعنی خدا آغاز و انجام جهان است.میباز  خدا به

سوره )«َفال ََّتاُفوُهم َو خاُفوِن إِن ُكنُتم ُمؤِمننِيَ »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 28

 ترسندتعالى بترسد همه چیزها از او میهرکه از حق »فرمود: 2(28۵آیه  عمران:آل

الدین تفسیر شیخ صفی ۲«ترسد.تعالى نترسد از همه چیز میو آن که از حق

َمن َخاَف اهللَ أَخاَف »امام جعفرصادق)ع(است که فرمودند:  مضمون این حدیث

                                                      
 .شما مسلمانان از آنان بیم و اندیشه نکنید و از من بترسید، اگر اهل ایمان هستید. 1
 .۴۴۲. ابن بزاز، صفوةالصفا، ص2
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 َو َمن ََل خَيَِف اهللَ أَخاَفُه اهلُل ِمن 
ٍ
 اهلُل ِمنُْه ُكَل َشیء

ٍ
 بترسد خدا از هرکه» 2«.ُكلِّ َشیء

 همه از را او خداوند نترسد خدا از هرکه و بترساند او از را چیز همه خداوند

وف توقع اخل»نویسد: می از قول جنید« التفسیرحقایق»در  سلمی« .کند ترسان چیز

 «.استنفْس  هر عذاب انتظار، خوف» «:.العذاب مع كل نفس

شیخ در تفسیر خویش مضامین احادیث امامان شیعه را بیان کرده، اما رسماً از 

آنها نام نبرده است. این خود دلیلی بر تقیـّه شیخ در ابراز عقیده علنی به تشیع، 

 به خاطر شرایط فرهنگی زمان و غلبه اهل تسنن است. 

ابٌِق ِه َو ِمنُهم ُمقَتِصٌد َو ِمنُهم سَفِمنُهم ظاَِلٌ لِنَفِس »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 28

فرمود: ظالم، خانه آخرت را ویران و خانه دنیا  ۲(۳۲آیه  فاطر:سوره )«بِاخلرَياِت 

سازد و سابق، خانه دل را آباد و کند. مقتصد، خانه آخرت را آباد مىرا آباد مى

عمر بن واصل: سمعت قال »نویسد: می تستری ۳«کند.خانه نفس را ویران مى

سهالً يقول: السابق العاَل، واملقتصد املتعلم، والظاَل اجلاهل. وقال أيضًا: السابق 

                                                      
 .043، ص 33 بحاراألنوار، جمجلسی،  . 2/34/6، الکافي : . کلینی1
هم برخی از آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه عدل پیمودند و برخی به باز . 2

 .دستور حق، در هر عمل خیر سبقت گرفتند
  . 033ـ034 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص3
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الذي اشتغل بمعاده، واملقتصد الذي اشتغل بمعاده ومعاشه، والظاَل الذي اشتغل 

بمعاشه دون معاده. وقال احلسن البرصي رمحه اهلل: السابق الذي رجحت حسناته 

يئاته سيئاته، والظاَل الذي رجحت س ملقتصد الذي استوت حسناته وعىل سيئاته، وا

 2«:.عىل حسناته

مچنین ه« سهل گوید: سابق، عالِم است. مقتصد، متعلم است. ستمگر، نادان است.

پردازد، مقتصد به امر معاد و معاش با هم وَ ستمگر سابق به امر معاد می»اند: گفته

سن ح« توجه است.و نسبت به امور اخروی بیتنها به امور دنیوی اشتغال دارد 

 و هایکین مقتصد، گیرد.می سبقت هایشبدی بر های سابقنیکی»گوید:  بصری

 « .دارد برتری هایشنیکی بر هایشبدی ستمگر، است. مساوی هایشبدی

 ،نفْس رب ستمکار :اندشده تقسیم سه تیپ ایمانی به مردم سوره فاطر، ۳۲ آیه در

 تیپ هس معادل «سابق»و «مقتصد» ،«ظالم»تیپ  سه .خیرات در پیشتاز وَ رومیانه

 یامتق درباره کریم قرآن که هستند «سابقون» و «یمین اصحاب» ،«شمال اصحاب»

نکته اشاره  سوره فاطر به این ۳۲ذیل  آیه « البیانمجمع»طبرسی در  .است فرموده

 دارد. 

                                                      
 .329 ، تفسیر التستری، ص. تستری1
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ًة * َفَاصحاُب املَيَمنَِة َما َاصَحاُب املَيَمنَِة * و َاصحاُب املَشمَئَمِة َو ُكنَتم َازواجًا َثالثَ »

بونَ  ابِقوَن * َاولئَِک املَُقرَّ ابِقوَن السَّ آیات  )سوره واقعه:«.ما َاصحاُب املَشئمة * َو السَّ

و پیشتازان.  بختانبختان، تیرهشوید. نیکتقسیم می گروه در قیامت به سه(: »8-22

وم الظاَل ُي»فرمودند:  (ع)جعفرصادق امام« ان مقربان درگاه الهی هستند.پیشتاز

 ظالم،» 2:«حوم نفسه، و املقتصد ُيوم حوم قلبه، و الّسابق باخلريات ُيوم حوم رّبه

 گرد خیرات، در پیشتاز وَ خویش قلب گرد مقتصد، گردد.می خویشنفْس  گرد

 .گرددخود می پروردگار

ه آی محمد:سوره )«َفاعَلم َأنَُّه ال إِلَه إاِلَ اهلل»در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. 21

 امر شده است، «اال اهلل ال اله»طیبه  در آیات دیگر به گفتن ذکر»فرمود:  ۲(21

ُاِمرُت َان ُاقاتِل النّاس َحّتى َيشَهدُوا َان ال إله »)ص( فرمودند: خدا چنان که پیامبر

داً َرسُوُل  اال اهلل َو َانَّ  كوة َفاِذا َفَعلُوا ذلِک َعصموا  حُمَمَّ اهلل َو ُيقيُموا الّصلوة َو ُيؤُتوا الزَّ

در این آیه به معرفتِ  ۳«ِمنّى ِدماُؤُهم َو َامواهُلُم ااِل بَِحقِّ االسالم و َِحساُبم عىَلَ اهلل

                                                      

 القرآن، ج . بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر230، ص 26. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1
 .636، ص 6
 باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست.. 2
ام تا با این مردم جهاد نبوی در صحیح مسلم و صحیح بخاری: من مأمور شده حدیث. 3

ت. تاده خداوند اسسکنم تا شهادت دهند جز اهلل تعالی معبودی نیست و محمد )ص( فر
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ال »ه کر طیبامر شده است. یعنی همان طور که گفتن ذ «ال اله اال اهلل»ذکر طیبه  

قال  2«از واجبات اسالم است، معرفت آن نیز واجب است. «اال اهللاله 

سول(صو:   ااِلستِغَفارُ »الرَّ
ِ
َعاء ة: ُثمَّ َتالو« َافَضُل الِعلِم ال إَِلَه إاِلَّ اهلُل َو َافَضُل الدُّ

 (ص)پیامبر» ۲/۳(:21ه )سوره محمد:آی«َفاعَلم َأنَُّه ال إِلَه إاِلَّ اهللُ َو اسَتغِفر لَِذنبَِک.»

: آیه پسس «است. استغفار ادعیه، افضل و توحید علم ترینبافضیلت فرمودند:

  .فرمودند تالوت را «َفاعَلم َأنَُّه ال اِلَه إاِلَّ اهلُل َو استَْغِفر لَِذنبَِک »

اصغر یا  حکم به وجوبِ معرفتِ توحید، یک حکم عرفانی است. از جهت فقه

 عت، صِرف گفتن تهلیل برای مسلمانی کافی است، اما از منظر فقـهِفقه شری

، معرفت به توحید واجب است، زیرا معرفت به توحید الهی است که طریقت

واصل نموده، حالوت همنشیتی و مقام قرب الهی را نصیب  آدمی را به حقیقت

                                                      
پرداخت کنند. وقتی چنین کنند؛ خون و اموال خود را حفظ  نماز بر پای دارند و زکات

اند. مگر این که برای گرفتن آنها اسالم حقی مقرر کرده باشد؛ که حساب آنها با کرده
  تعالی است.  حق

  .033 . ابن بزاز. صفوةالصفا، ص1
 . 242، ص 94 . مجلسی، بحاراألنوار، ج2
تا نیست و تو بر گناه خود ]منظور از گناه آن باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یک. 3

 .نافرمانی خدا نیست حضرت
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َمن َقاَل ال اَِلَه ااِلَّ اهلُل خُملِصًا َدَخَل اجلَنَّه َو اِخالُصُه َان » :(ع)کند. قال الصّادقاو می

َوَجّل  م اهلُل َعزَّ  کهآن: »ع( فرمودند)جعفرصادق امام 2«.حَتُجَزُه ال اَِلَه ااِلَّ اهلُل َعامَّ َحرَّ

 است آن او اخالص نشانه و شود بهشت داخل «ال اِلَه ااِلَّ اهلُل»: بگوید ریا بدون

د: گوی تستری« .کند منع کرده، حرام خدا آنچه به عمل از را او «ال الـه اال اهلل» که

قال: اخللق كلهم موتى إال العلامء، ولذلك دعا « َفاعَلم َأنَُّه الَا ِلَه ااِلَّ اهللُ »قوله تعاىل: »

 اند، جزمُرده مخلوقات همه» ۲:«فَاعَلم»نبيه(صو إىل حمل احلياة بالعلم بقوله: 

 «عالمان.

ِذيَن إِذا ُذكَِر َاهلُل َوِجَلت » در تفسیر آیه (هسرُّ سقدَّ)شیخ. ۲۲ إِنَّاَم َامُلؤِمنُوَن َالَّ

چون ذکر در  دل اثر کند، خوفی در دل »فرمود:  ۳(۲آیه  انفال:سوره )«ُقُلوُُبُم

حکیم را بر ای از قرآن آیه آن علم است. چنان که اگر شود که نتیجهحاصل می

ایمان بر  2(۲آیه  انفال:سوره )«َو إِذا ُتلَِيت َعَليِهم آياُتُه زاَدُِتم إِيامناً »او بخوانند: 

ود: شزاییده می گردد. یقین، نتیجه علم است. از یقین، توکلایمانش اضافه می

                                                      

 . 24 . شیخ صدوق، التوحید، ص1
  . 303 ، تفسیر التستری، ص. تستری2
مؤمنان حقیقی کسانی هستند که چون ذکری از خدا شود، دلهایشان ترسان و لرزان . 3

 شود.
 ا بر آنها تالوت کنند، بر مقام ایمانشان بیفزاید.و چون آیات خدا ر. 4
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ُلونَ » ِم َيَتَوكَّ توکل باید توأم با یقین باشد، زیرا با  2(۲آیه  انفال:سوره )«َوَعىل َرُبِّ

توکل، بر مورد مشخصی یقین کرده است. چنین یقینی به خاطر کشف است، لذا 

املصىّل »شود و مناجات او از چشم بصیرتِ صاحب یقین برطرف می حجاب

  گردد.می ۲«يناجى رّبه

لوةَ » ِذيَن ُيِقيُموَن َالصَّ عبارت از این معناست که دل در اثر  ۳(۳ه آی انفال:سوره )«َالَّ

شود. دل در اثر ذکر، نماز میو صاحب یقین و مناجات  ،یمرکذکر و تالوت قرآن

م َو مِمّا َرَزقناهُ »شود: باید. چون دل گشاده گردد، دست نیز گشاده میگشایش می

های ایش دل است. نشانهگشایش دست حاصل گش 2(۳آیه  انفال:سوره )«ُينِفُقونَ 

سخا. در اثر گشایش دل، رنج خلق و حُسنذکر و گشایش دل عبارتند از: حُسن

ا شود. بخلق حاصل میرود و در اثر حالوت دل، حُسناز بین مینفْس و تلخی 

 گردد. گشایش دل، دست نیز سخاوتمند می

                                                      
 کنند.می و در هر کار به خدای خود توکل. 1
 برد.نبوی در صحیح بخاری: نمازگزار به خدای خود پناه می حدیث. 2
  دارند.آنان که نماز را به پا می. 3
 .نندکایم انفاق میو از هر چه روزی آنها کرده. 4
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 با حضور قلبهای حمیده شامل افزایش ایمان، توکل، ادای نماز با بروز خصلت

ُأولِئَک ُهُم َامُلؤِمنُوَن »:  شودیک مؤمن کامل می و انفاق مال در اثر ذکر، سالک

ا هَلُم َدَرجاٌت »: اندچنین افرادی نزد خداوند دارای مراتب 2(2آیه  انفال:سوره )«َحقًّ

ِم  ۳(2آیه  انفال:سوره )«َو ِرزٌق َكِريمٌ »و به کرامت:  ۲(2آیه  نفال:سوره ا)«ِعنَد َرُبِّ

شیخ در اینجا از روش تفسیر قرآن با قرآن و  2یابند.تعالى دست میبه دیدار حق

استفاده کرده و عالئم معنادار شبکه معنایی مفاهیم کلیدی  روش معناشناسی

 است.  بیان فرموده« ذکر»را با معنای کانونی  کریمقرآن

، کشف، بصیرت، مناجات، را با دل، خوف، علم، ایمان، یقین، توکل شیخ، ذکر

کو ن های ذکر حقیقی را، اخالقدر تعامل معنای تفسیر کرده است. سپس نشانه

لدین است. ااجتماعی شیخ صفی مکتب عرفان تفسیر کرده که نشانه و حُسن سخا

در ارتباط با روابط اجتماعی « حُسن سخا»و « حُسن خُلق»کدام سایر مفسران هیچ

ِذيَن إَِذا ذُ »قوله: »گوید:  اند. تستریرا از این آیه استنتاج نکرده كَِر إِنَّاَم امُلؤِمنُوَن الَّ

                                                      
 اهل ایمانند. آنها به راستی و حقیقت. 1
 نزد خدا مراتب بلند و آمرزش دارند.. 2
 و روزی نیکو دارند.. 3
 .۴۴۵-۴۴۴. ابن بزاز، صفوةالصفا، صص4
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 2«من خشية الفراق، فخشعت اجلوارح هلل باخلدمة. قال: هاجت« اهللُ َوِجَلت ُقُلوُُبُم

 2«وجلت قلوُبم من فوات احلق...»قال اجلنيد: »گوید: « التفسیرحقایق»در  سلمی

  «ترسید.آنها از غیبت حق می هایدل»فرمود:  جنید

 حجر:سوره )«َيأتَِيَک َالَيِقنيَو ُاعُبد َربََّک َحّتى »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. ۲2

فْس نکند تا از بندگی تعالى را چندان پرستش میحق سالک»فرمود:  ۳(11آیه 

ند شود که از بآزادى می تعالی برسد، بندهرهایی یابد. چون به یقین وصال حق

نده ب در سالک باقى باشد، هنوزنفْس رهایی یافته است. تا اندکی از آلودگی نفْس 

فزاید و امی ، بر بندگى حقاست. لیک پس از تحقق حریت، با تحقیق و اخالص

گردد و از جمله می تعالى، بنده آزاد و خالص حقنفْسهای با رهایی از آلودگی

إِنَّ »تعالى آنها را به خود اضافه کرده است: شود که حقبندگان خاصی می

                                                      
 . 42 ، تفسیر التستری، ص. تستری1
  . 240 التفسیر، ص ، حقایق. سلمی2
و دائم به پرستش خدای خود مشغول باش تا یقین )ساعت مرگ و هنگام لقای ما( بر . 3

 .تو فرا رسد
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 حجر:سوره )«َليَس َلَک َعَليِهم ُسلطانٌ »و به تأیید  2(۲2آیه  حجر:سوره )«ِعباِدی

 . و شیطان را از او بازداشته استنفْس سلطه  ۲(2۲آیه 

تعالى حق»گوید:  ظاهراً ۳(11آیه  حجر:سوره )«َواعُبد َربََّک َحّتى َيأتَِيَک َالَيِقنيُ »آیه 

پس از  ت. بندهتعالى اسمراد از یقین، معرفت حق «تا مرگ بیاید. ش کنرا پرست

که بنده پیری پس از آزادی چنان 2«َأَفال َاكُوَن َعبدًا َشكُوراً »آزادی باید شکر کند: 

ت تا اکنون خدمت و عبودی»توسط سلطان، ضمن افزودن بر میزان خدمتش گفت: 

  ۵بود، اکنون خدمتِ شکرانه است.

آن و روش رالدین در این تفسیر با استفاده از روش تفسیر قرآن با قشیخ صفی

ی کانونی با معنا کریم، عالئم معنادار شبکه معنایی مفاهیم کلیدی قرآنمعناشناسی

عبودیت حق، آزادی از دنیازدگی است.  را بیان فرموده است. نشانه« عبودیت»

عالی است. ال، یقین متگیرد. یقینِ وصدر مقابل پرستش حق قرار مینفْس پرستش 

                                                      
 . همانا بندگان من؛1
 هرگز تو را بر بندگان برگزیده من تسلط و غلبه نخواهد بود.. 2
و دائم به پرستش خدای خود مشغول باش تا یقین )ساعت مرگ و هنگام لقای ما( بر . 3

 .تو فرا رسد
  تعالی نباشم؟ گزار حقنبوی در صحیح بخاری: آیا بنده سپاس حدیث. 4
 .۴۴۴-۴۴۵. ابن بزاز، صفوةالصفا، صص5
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قال یقین، معرفت اهلل، وصال و آزادی در تعامل معنایی با همدیگرند. 

ُمهَجَتُه فِی َتقِويِم َما بِِه الِعلُم َو « َباِذٌل »َفامُلخلُِص َذائٌِب ُروُحُه بازل »الّصادق(عو: 

ُه اَِذا َادَرَک  َذلَِک َفَقد َادَرَک اْلُكلَّ َو إَِذا َفاَتُه االعاَمُل َو الَعاِمُل َو املَعُموُل بِالَعَمِل أِلَنَّ

ُل َهَلَک الَعاِمُلوَن  َذلَِک َفاَتُه الُكلُّ َو ُهَو َتصِفَيًه َمَعانِی التَّنِزيِه فِی التَّوِحيِد َكاَم َقاَل األاوَّ

اِدُقوَن َو َهَلَک إاِلَّ الَعابُِدوَن َو َهَلَک الَعابُِدوَن ااِلَّ الَعاملُِوَن َو َهَلَک الَعاملُِوَن ااِلَّ   الصَّ

اِدُقوَن ااِلَّ امُلخلُِصوَن َو َهَلَک املُخلُِصوَن ااِلَّ املُتَُّقوَن َو َهَلَک املُتَُّقوَن ااِلَّ امُلوِقنُوَن  الصَّ

َو اعُبد َربََّک َحتَّی َيأتَِيَک »َو إِنَّ امُلوِقننَِي َلَعَلی َخَطٍر َعظِيٍم. َقاَل اهلُل لِنَبيِِّه(صو: 

  2/۲(21)سوره حجر: آیه «الَيِقنُي.

 آتش در را خود جان و روح اخالص با انسان» فرمودند: (ع)جعفرصادق امام

 و دل عملی، پیگرد و حق شناخت و معرفت طریق در کرده، ذوب حق عشق

 ،دهآور دست به چیز همه برسد، مقامی چنین به اگر کند.می نثار خویش را جان

 مهه نیاورد، دست به را علمی بینش و شعور این و عملی استقامت این اگر اما

 ینقص هر از که کامل توحید حقیقی معنای است این داده است. دست از را چیز

                                                      
 . 63 مصباح الشریعهْ، ص. 201 ص، 34. مجلسی، بحاراألنوار، جلد 1
و دایم به پرستش خدای خود مشغول باش تا یقین )ساعت مرگ و هنگام لقای ما( بر . 2

 رسد.تو فرا
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 در عمل اهل تمام: »است فرموده ازلی خدای کهچنان. است پیراسته و منزّه

 همه باشد. عبادت عنوان به شانعمل که کنندگانیعمل مگر اند،هالکت معرض

 لمع پایه بر شانعبادت که آنهایی مگر اند،هالکت معرض در هم کنندگانعبادت

 و صدق اهل جز اند،هالکت معرض در همگی نیز دانشمندان است. دانش و

معرض  در نیز مخلصین اخالص. اهل جز خطرند، معرض در هم اینها راستی.

 معرض در هم تقوا اهل اند.پرهیزکاری و تقوا لاه که آنها مگر خطرند،

 بزرگی خطر در نیز یقین اهل اند.یقین حالت دارای که آنها مگر اند،هالکت

َو »: است فرموده پیامبر)ص( به خداوند. «فرماید رحم خدایم اینکه مگر هستند،

 «اعُبد َربََّک َحتَّی َيأتَِيَک الَيِقنُي.

 َاََل َيأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأن ََّتَشَع ُقُلوُُبُم لِِذكِر َاهللِ»سیر آیه  در تف (هسرُّ سقدَّ)شیخ. ۲۲

َل ِمَن َاحلَقِّ  خشوع، نتیجه خشیت است وَ »فرمود:  2(26آیه  حدید:سوره )«َو ما َنزَّ

به واسطه ذکر، رقیق  شود که حجابخشیت زمانی از ذکر و خشوع حاصل می

ُثمَّ َتلنُِي ُجُلوُدُهم َو ُقُلوُُبُم إىِل »نرم و لطیف گردد:  سالک و قلب شود و پوست

پس از آن دل با قرار گرفتن خشیت در آن آباد  ۲(۲۳آیه  زمر:سوره )«ِذكِر َاهللِ

                                                      
های گرویدگان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق آیا نوبت آن نرسید که دل. 1

 نازل شد، توجه کنند.
 .رددگخدا مشغول می هایشان به ذکریابند و دلبا آیات رحمت باز آرام و سکون می. 2
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گردد. خشوع، حاصلِ ذکر است. پس از اهلل میشود و محل نزول معرفتمی

َل مِ »ترسد و به حکیم میز قرآنشود، اتصرفِ دل توسط ذکر، دل نرم می َن َوَما َنزَّ

  ۲کند.عمل می 2(26آیه حدید:سوره )«َاحلَقِّ 

قال:  «َأََل َيأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا أن ََّتَشَع ُقُلوُُبُم لِِذكِر اهللِ»قوله تعاىل: »نویسد: می تستری

، فيشاهدوا الوعد والوعيد مشاهدة الذكر أَل ُين هلم أوان اخلشوع عند سامع

 تسلیم ایمان های اهلدل که نرسیده آن وقت آیا»: فرمود تعالی خدای ۳:«الغيب.

با خضوع قلبی،  ذکر، شنیدن هنگام که نرسیده آن وقت آیا «شود؟ خدا ذکر

« ؟اهده کنندتهدید الهی را ببینند و غیب را مش و وعده تا باشند داشته حرمت

ثمَّ قال »نویسد: می« الجیالنی»، قول تستری را نقل کرده است. در تفسیر سلمی

 يقرب أي: َل« َأََل َيأنِ »سبحانه عىل سبيل احلث والرتغيب، والتمنن والتشويق: 

أن »بوحدة احلق، وبكامالت أسامئه وصفاته « لِلَِّذيَن آَمنُوا»الوقت، وَل ُيْض األوان 

« كِر اهللِلِذِ »التي هي وعاء اإليامن والعرفان « ُقُلوُُبُم»وَّتضع وتلني وترق « ََّتَشعَ 

بحانه ِف س« َوَما َنَزَل »املستجمع لعموم األسامء والصفات، املسقط جلميع اإلضافات 

                                                      
  کنند.و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه می. 1
  . 034 الصفا، ص. ابن بزاز، صفوة2
  . 332 ، تفسیر التستری، ص. تستری3
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نواهي احلقيق باالمتثال واالتباع من األوامر وال« ِمَن احلَقِّ »كتابه املبني لطريق توحيده 

دة فيه، املتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن، والرموز اإلشارات املصفية للرس عن املور

: رمودف تشویق و دلگرمى راه از سبحان حضرت گاهآن «التفات إىل ما سوى احلق.

ایمان(  اهل آن )برای وقت و نشده نزدیک یعنی آیا زمان« است؟ نرسیده آیا»

 سلیمت و بودن( )تسلیم او صفات و اسماء التکما در حق، توحید «؟است نرسیده

 اسماء )مجمع خدا یاد برای معرفت( و ایمان )ظرف بودن لطیف و امانبی شدن،

، قلب، معرفت در تعامل معنایی خشوع، خشیت، ذکر، حجاب« عام( صفات و

 اهلل است. معرفت هستند. خشوع دل، نشانه

يِّئاِت »در تفسیر آیه  (هسرُّ سقدَّ)شیخ. ۲۳ آیه  ود:هسوره )«إِنَّ َاحلََسناِت ُيذِهبَن َالسَّ

و عمل صالح همراه با ریاضت و مداومت بر ذکر،  با اخالص توبه»فرمود:  2(222

فرماید توبه، شیخ می ۲«گرداند.صفات ذمیمه را به صفات حمیده مبدل می

در تعامل معنایی و وجودی با  ، ریاضت، استمرار ذکراخالص، عمل صالح

ند. امام جعفرصادق)ع( یکدیگرند و رمز انقالب معنوی متعالی انسان هست

ُه َليَس َشیٌء أرَضَّ َعاِقَبه َو ال أرَسَع َنَداَمه ِمَن اخلَطِيَئه َو َأَنُه َليَس »فرمودند:  َو اعَلم أنَّ

                                                      
 سازد.ها را نابود میها، سیئات و بدکاریالبته حسنات و نیکوکاری. 1
  . 034 . ابن بزاز، صفوةالصفا، ص2
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َا َلُتدِرُک الَعظِيَم الَقِديَم  َشیٌء أَشدَّ َطَلبًا وَ  ال أرَسَع َدَركًا لِلَخطِيَئه ِمَن احلََسنَه أَما إهِنَّ

َو ُيسِقُط َو َيذَهُب بِِه َبعَد إَِساَءتِِه َو َذلَِک َقوُل « َفُيجِديهِ »املَنِسیَّ ِعنَد َعاِملِِه َفَيُجدُّ بِِه 

يِّئاِت ذلِ »اهللِ:  اكِِرينإِنَّ احلََسناِت ُيذِهبَن السَّ  2(:222سوره هود: آیه «).َک ِذكری لِلذَّ

 فراهم ار پشیمانی اسباب زودیبه  و است کار ترینبدعاقبت که گناه، بِدان» ۲/

 بِدان است. ناهگ آثار کنندهدفع ترینسریع و انسان نیاز بیشترین نیک، کار کند.می

 ،خوب کار. است شدهفراموش و کهنه و بزرگ گناهان کنندهجبران خوب، کار که

. ستا رسانده را خود آسیب گناه، کهآن از پس البته برد.می بین از را گناهان آن

اكِِرينَ »: است فرموده نیز پروردگار يَِّئاِت َذلَِک ِذكَری لِلذَّ  «إِنَّ احَلَسنَاِت ُيذِهبَن السَّ

إِنَّ »ه قول»نویسد: می ، قشیریاندآیه مذکور را تفسیر نکرده و سلمی تستری

ـيَِّئاِت   .احلسنات ما جيود ُبا احلق، والسيئات ما يذنبها العبد« احلََسنَاِت ُيذِهبَن السَّ

 هابدی ها،کیکه نی درستی به: »«فإذا دخلت حسناُته عىل قبائح العبد حَمَتها وأبَطَلتها

 هابدی اند ودر راستای حق که ستا چیزهایی آن هانیکی کنند.می برطرف را

                                                      
 . 336ـ332ص، 2 عیاشی، تفسیر العیاشی، ج. 340 ص، 34 . مجلسی، بحار األنوار، ج1
کند( یادآوریی است برای ن سخن که حسنات شما سیّئات را محو میاین )نماز یا ای. 2

   .و پندی بر مردم آگاه است اهل ذکر
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-می باطل و محو را بنده گناهان حسنات .دهدمی انجام بنده که گناهانی است

 «.کنند

آیه  در تفسیر (هسرُّ سقدَّ)فخرالدین ورزقانى روایت کرد: دانشمندی از شیخ. ۲2

ِه َفلَيعَمل َعَمالً صاحِلاً » سؤال کرد:  2(22۲یه آ کهف:سوره )«َفَمن كاَن َيرُجوا لِقاَء َربِّ

که دل عمل صالح، اصالح دل است، چنان»شیخ فرمود:  «عمل صالح چیست؟»

ید آرا از فساد نفسانى برهاند. چون صورت صالحیت یابد، دل نیز به صَالح می

عمل صالح، مقدمه اصالح دل است و لقااهلل  ۲«گردد.تعالى میو شایسته لقای حق

الدین؛ عمل صالح، ر سمنتیکِ شیخ صفیمشروط به اصالح دل است. از منظ

یخ ش شناسیِاند. از منظر نشانهدر ترابط و تعامل معنایی اصالح دل و لقاءاهلل

 اصالح دل وَ اصالح دل نشانه عمل صالح است. تستری الدین، لقاءاهلل نشانهصفی

ِه َفلَيعَمل َعَمالً َصاحِلًا َوالَ ُيرِشك بِِعَباَدةِ »قوله: » نویسد:می َفَمن َكاَن َيرُجوا لَِقاَء َربِّ

ِه َأَحداً  عمل صالح » ۳:«العمل الصالح ما كان خاليًا عن الرياء مقيدًا بالسنة»قال: « َربِّ

ال ق» نویسد:می سلمی« کاری است که از ریا تهی و طبق سنت نبوی باشد.

                                                      
 پس هر کس به لقای رحمت پروردگارش امیدوار است؛ باید نیکوکار شود.. 1
های عرفانی و السادات، اندیشهعلوی، مهوش. 034ـ060 ، صصصفوةالصفابزاز، . ابن2

 . 39ـ11 الدین اردبیلی، صصالت شیخ صفیسیر احوا
 . 94 ، ص. تستری3
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: «العمل الصالح هو اخلالص من الرياء.»ذواالنـُّون و عىل املشايخ أمجيعني: 

 «.است خودنمایی از منزه صالح، عمل»: ذواالنـُّون فرمود
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 26 ،2۵ ،1 انصاری عبداهلل خواجه

 82 ،8۳ ،8۲ ،82 ،88 ،8۳ ،6۲ ،62 ،۳۲ ،۲8 ،۲6 ،۲۵ ،28 ،28 ،2۵ ،22 ذکر

 ۵2 ،28 ،22 رضا
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 82 ،88 ،88 ،8۲ ،61 ،68 ،62 ،۵2 ،۵۲ ،21 ،28 ،22 ،۳۳ ،۲8 سالک

 88 سخا

 88 ،۵2 سعدی

 ،82 ،8۲ ،88 ،82 ،26 ،2۵ ،2۳ ،۳8 ،۳2 ،۳۲ ،۲8 ،۲۵ ،۲2 ،2۳ ،2۲ ،1 ،۵ سلمی

8۵ 

 88 ،28 سلوك

 8۲ ،22 سماع

 ۳2 سمنانی

 ۲۳ ،۲۲ سوسور

 88 میدان صد

 82 صدق

 88 صفا

 22 ،۲۵ صوفی

 22 ،2۳ صوفیان

 88 ،82 ،28 ،28 ،2۵ ،8 ،6 طریقت

 21 کاشانی عبدالرزاق

 ۲۲ ،2۳ ،2۲ عرفا

 88 ،88 ،۲2 ،۲۲ ،21 ،28 ،8 ،6 عرفان
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 8۲ ،۵2 ،۵۲ عشق

 88 ،۳۵ ،28( ع)علی

 21 ،28 مکیه فتوحات

 82 ،2۲ فقه

 ۵6 ،۲۳ ،22 فلسفه

 ،88 ،86 ،۵6 ،۵۳ ،۳2 ،۲2 ،۲۲ ،21 ،28 ،28 ،26 ،22 ،2۳ ،2۲ ،8 ،6 کریم قرآن

81، 88 

 82 ،8۲ ،26 ،22 ،۳۲ ،۲8 ،۲6 ،۲2 ،۲2 ،22 ،2۳ ،2۲ ،1 ،۵ قشیری

 81 کاشفی

 ۵6 ،21 کالم

 81 تبریزی شمس کلیات

 81 ،82 کلینی

 8۵ لقاءاهلل

 88 ،۵۲ ،۳2 مثنوی

 88 ،۵۲ ،۳2 معنوی مثنوی

 28 الدینمحی

 28 مراقبه

 81 ،88 ،۵۳ ،21 معناشناسی



 91 نمایه

 

 88 السایرینمنازل

 81 ،۵2 ،۳2 ،۲۲ موالنا

 88 ،۵۲ ،۳2 مولوی

 8۵ ،8۳ ،81 ،88 ،62 ،۵۳ ،28 ،۲۳ ،۲۲ نشانه

 8۵ ،۵۳ ،۲۳ ،۲۲ ،۲2 شناسینشانه

 ۵2 ورع
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Method and approach of Sheikh Safi al-Din Ardabili 

on the Hermeneutic of the Qur'an 

By: Seyed Salman Safavi 

کریم، ق( در تفسیر قرآن8۳۵-6۵۲الدین اردبیلی)العارفین شیخ صفیروش سلطان

کریم، منطق عرفانی و روش هرمنیوتیک قلبی قدسی است. شیخ از نطق قرآن

حکمی قرآن را در حوزه حکمت نظری و عرفان عملی استخراج کرده و لب

 یوا وش با عباراتی به صورت موجز ظریف، و لطیف توصیفیاللباب آن را با 

 رویکرد تفسیری او عرفانی است و کیفیت رابطه متقابل .است بیان فرموده مسجع

ست. الدین اخدا و انسان و معرفت قلبی، محور اصلی تفسیر قرآن شیخ صفی

و « ولمدل»، «دال»شناسی چندوجهیِ الدین در تفسیرِ کلمات، از نشانهشیخ صفی

 استفاده کرده است.« داللت»

الدین اردبیلی با تفسیر تستری، سلمی، در این رساله، آرای تفسیری شیخ صفی

 الدین مقایسه شده است.قشیری و محی

سید سلمان صفوی، تحصیل کرده حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل دکترای فلسفه 

ر ها کتاب دمولف ده ،یرانهانی کتاب سال ان از دانشگاه لندن، برنده جایزه جدی

 ت.الدین اردبیلی اسحوزه فلسفه، عرفان و تفسیر قرآن و از احفاد شیخ صفی

 

 


