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 یدهچک
شدابهالقاسم  یریت   شیج تار کهشش ب  عمل آورد، تا روش و  را نیدر ا  ند،ینه سدد  یریق را در 

عدات یدارا کیددارد ک  هر  یس   هنة اصل یریذکر آن ک  روش ت   انی. شادیمحدود ارائ  نما  یفرو
کد  ا ریت   گرید یاتیرا ب  کمک آ دیقرآن مج اتیم  ر آ کیچ  ممون است  باشد؛یم زین  نیدکند 

بدر   یرا با تو قرآن اتیممون است آ زیقرآن ب  قرآن نامند؛ و ن رییا ت   یقیروش را، تصد بر سنالت معت
ندد؛ و ن ریت   ای ییکنند ک  آن را روش روا ریت   سدنالت نام بد   زیدقرآن ب  واسطة  قدرآن  سدت  ودن ا مم

کد  آن را روش درا ریت   یبشر میواسط  عقل سل مدا  درا نددی ه یدیشدهد  سدت  از  یریت  د شیا برخا
شددیم یریت   یهاشی را از یامجمهع  ریز یعرفان ریم  ر است ک  ت   کی یفور یهاتراوش . با
شدد. از قب ریدر ت   ی هن هن  یهاشی را کدار با فدان شی درا لیدقرآن ممون است در   ،یفل د  ،یعر
طداو ری، ت  یزمخشر ریمعصدرا، ت   رت  ی االشارات،لطائو ریسان ت  و ... ب  یعلم ،یادب  و ... یطن
جدامع و یتا سدود ریقش یری  ت ک  روش ت   تهانیم فدان یو یریت  د شی درا روش   یکدامعً عر
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 . مقدمه۱

سددت.  یددد ا قددرآن مج بدداطن  هددم  پددی ف فددانی، اوالً در  بددا  ددرایش عر م  ر در ت  یر قرآن 
ی م ددت یض کنند از جمل  سدی  نبهم  ران عارف در این باب ب  اسادیثی چند استناد می

طددنک  رسهل خدا فرمهدند: ، سددبعة اب لددی  ندداً ا ندد  بط ندداً و لبط هددراً و بط قددرآن   لددهی انال لل ج. مه
 مضمهن این سدی  شریو را چنین بیان نمهد:

سددت کدد   دداهری ا بددددان  قددرآن را   سرف 
 

سددت؛  قدداهری ا بددا  بدداطن  یددر  دداهر   ز
طددددن د ددددر  وددددی ب بدددداطن ی یددددر آن   ز

 
ظدددر؛  ودددر و ن نددددر او ف یدددر،  دددردد ا  خ
یددددر آ  سدددده ز طددددن  وددددی ب بدددداطن ی  ن 

 
لدد   ددم؛  خدددردها جم  کدد  در او  دددردد 
یددد  کددا ند خددهد  بددی  چددار  از نُ طددن   ب

 
خدددددای بی  یددددد؛جددددز  بددددی ند یددددر   نظ
شدددممی  همچنیددن تا ه دت بطدن ای بهالور   سددددی  محت یدددن  تددده ز  1شدددمر 
قددرآن دارد اثانیاً، م  ر در ت  یر قرآن با  رایش عرفانی فهم ویژ،  یددات  ی از ال ا  و آ

ندد    آن را لطائو و اشارات نامید،ک یددن  ه اند. شایان تهج  آن ک  ارتباط تنگاتنگی میان ا
 فهم از ال ا  و عبارات قرآن با تهذیب ن ا در کار است.

باشند و خزان  معنی نزد اورند ک  سروف و ال ا  قرآن،  رف معنی میبعارفان بر این 
لددهی در پرورد ار است ب  هر ک  خهاهد از طری  همین ال  یددد. مه ا  و جمعت الها  فرما

 این باب   ت:

چدددهآب ندددی   سدرف  درف آمد در او مع
 

تددددداب  ندددددد، ا ال الو ندددددی ع حدددددر مع  ۲ب
 هم در باب تهذیب ن ا   ت: 

سدددددت پددددداکی ا یدددددان  تدددددی ب الدددددرا بی  طَه
 

سددت؛  خدداکی ا   نج نهر است ار طل مش 
یدددددا  نددددداب کبر پددددداکی از ج فدددددت   یا

 
یدددا  قدددد و ر پدددر س بدددر و  پدددر از ک  3ج دددم 
 االشارات   ت:یز ابهالقاسم قشیری در مقدمة لطائوو ن 
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مددعت  یدد  ال ددا  و ج الطاف ربانی شامل سال اص یا و اولیا شد ک  اسرار الهی را از طر
شددید،قرآن فهم  یددار په بددر اد چدد  اکنند در سالی ک   سددت. آن نددد ا بددان آور بدد  ز هددی  یددای ال ول

بدداد، : ،استشان الها  فرمهد،ی از آن اسرار باشد ک  خدایامرتب  مددن ع صدد یاء  اکر  اهلل األ
عددن  سددتتر  مددا ا لددی  یددب ع نددهار الغ مددن ا بدد   ب هم ما ودع  من لطائو اسرار، فهق ها بما خصًها 
ندداطقهن و  ندد   بدد  ع هددم  ادیارهم ثمال نطقها علی مراتبهم؛ فالح  تعالی یلهمهم بما ب  یورمهم ف

 (. ۲3، لطائو االشارات، 1مقدم  جج  عن لطائ   مخبرون

( نخ تین ک ی بهد ک  رسماً ۴1۲در این باب، ابهعبدالرسمان سلمی  متهفی الجمل  فی
( ۴۶5قشری  متهفی  هن  ت  یر را در ،سقائ  الت  یرج ارائ  نمهد؛ پا از وی ابهالقاسم این

طددائو سددهر،در ت  ددیر ل یددع  شددارات جم کددرداال فددانی  یددد را ت  ددیر عر قددرآن مج . وی های 
نددد در های مت اوت ت را ب   هن سهرة قرآن  11۴در  های موررب مل  چدد  خداو مددهد.   یر ن

سددعید اهر سهر، مدددبن  ضددل اس بددال او ابهال  بدد  دن سددت،  مددهد، ا الددی فر ی ب  نحهی خاص تجل
بددن  هن  ت  یر را دنبال کرد و پا از وی محییاالسرار اینبدی در ت  یر کشومی الدین 

صدده۶38عربی  متهفی  یدد  و ف سددات مو وددم و ت  ددیر ( در آثار خهد ب  خصهص فته ص الح
تددهفی ۴اشارات قرآن خددی  م لددهی بل سددرانجا  مه سددانید و  مددال ر بدد  ک ، این شیهة ت  یری را 

 (، آن را ب  اوج رسانید.۶7۲

بددی هیچ شک و تردیدی، در این میان ابهالقاسم قشیری پیش ک هت است و ابن بی عر
تری ﴿ة بقر، سهر 1۲5ری در ت  یر آیة . مثعً قشیو مهلهی بلخی مومالل را، او ه تند طَهِّرا بی

مددن   ت: ، ﴾للطائفین و العاکفین و الر کع الس دود شددارة  االمر فی الظاهر بتطهیر البیت و اال
عددن اآلیة ظدد   لددب بح  یددر الق ندداس و تطه الی تطهیر القلب؛ تطهیر البیت یوهن بصهن  عن األد

یددة ؛ و ابن(. ۲۴1: 1تا، ج قشیری، بی جیارداال معسظة بددی در ت  ددیر آ سددو: ۴عر  سددهرة یه
سراجدین﴿ لری  یرتُهم  سددو   ددت: ، ﴾ان ی رأیتُ احد عشر کوکباً و الشمسُ القمر رأ رأی یه

مددراخهت  فی صهرة شددالما و الق صددهرة ال فددی  تدد   بددا، و خال بددی،   جالوهاکب و رآی ا بددن عر ا
13۶8 :337.)  
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 سهرة کهو در باب قصال  مهسی ع( و خضر   ت:  8۲تا  71و مهلهی در ت  یر آیات 

 در بحر کشتی را شو ت ر خضر 
 

 صد درستی در شو ت خضر ه ت؛ 
 آن پ ر را ک  خضر ببرید سل  

 
 سرال آن را درنیابد عا ال خل  

آن ک  جان بخشد ا ر بوشد  
 رواست

 

 5نایب است و دست او دست خداست؛ 
سددت. فی  کددار ا بددهل در  مددهازینی مق فددانی را  کدد  ت  ددیر عر لدد ، نوت  قابل تهجال  آن  الجم

ت  یر از قرآن مجید باید مهاف  عقل سلیم نهع بشر باشد و نیز باید م تند ب  آیات  هن  این
بددا  صددی  قددل شخ بدد  ع کدد  ط بدد  رأی نی ددت  فددانی، ت  ددیر  و روایات باشد. بنابراین ت  یر عر

کدد  برداشت سددت  نددهع ا های شخصی قرآن را ت  یر کنند. ت  یر ب  رأی در سدال ک ددر و مم
 (.178: 1381ج  علهی مهر، ک ر دبرأی  آیةً من القرآن فق من فَ الراما  صادق ع( فرمهد: ،

مددیو در سدیثی قدسی، پیامبر از قهل خداوند فرمهد: ،ما یدد  کع . ۶جآمن بی من ف ددَّر برأ
سددرار و تردید سضرات معصهمین علیهمبی شددارات و ا یددان ا نددی ب فددانی یع ال ع  ب  ت  یر عر

بددر آن لددی  یددد عم نددة  باطن قرآن تهج  داشتند و مهر تأی نددد. نمه بدد  بددارز اینزد ندد  ت  ددیر   ه
صدددوق واسطة  شددیخ  کدد   معصه  ع(، ت  یر سروف مقطع  ب  واسط  اما  صادق ع( است 

مددا  ع( میدر کتاب معانی االخبار آورد، مددا  در است. راوی از ا لددمجو ا نددی ،ا مددا مع سددد:  پر
لدداَنَااهلل الملکفرماید: الم، در آداز سهرة بقر، ب  معنی ،پاسخ می سددهرةج  ددداز  آل  یون در آ

  (.۴7: 1، ج137۲ صدوق،  استج اهلل المجید اَنَاعمران ب  معنی ،

نددی بینید، اما  ع(، ،المج را در آداز دو سهر، دو  هن  ت  یر کرد،ک  میچنان سددت. یع ا
 های مت اوت است.تجلیات الهی در دو سهر، ب   هن 

 است:آمد، الجمل  این ج تار در س  بند زیر ب  رشت  تحریرفی

 شناسی روش و  رایش ت  یری؛الو( م هه 

  رایش و روش ت  یری قشیری با توی  بر ت  یر لطائو االشارات؛ ةب( ارائ
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  یری نهاییج( نتیج 

 شناسی. مفهوم2

 است:س  واژ، و م هه  در این بخش از این ج تار مهرد واکاوی قرار  رفت 

 . مقصود از تفسیر قرآن چیست؟ ۱-2

نددی پرد، مصدر باب ت عیل از ریشةت  یر  بدد  مع دددب ،ف ددرج  سددت. را هددر، ا بددرداری از چ
از بددرداری اص هانی   ت: ف ر و س ر تقارب معنایی و ل ظی دارند ک  هر دو ب  معنی پرد،

یددان  کدد  ف ددر در ب یددن ت دداوت  چهر، است. در هر دو، مقصهد بیان مقصهر و معنی است با ا
قددارب رود: ،  کار میمعقهالت و س ر در بیان مح هسات ب ال  ر و ال  ر متقاربا المعنی کت
عددالی: و ألعقهل و ال  ر مل ظیهما، لون جعل ال  ر أل هار ال قددال اهلل ت براز االعیان لعبصار؛ 

قددانن ال یأتهنک بمثل االالجئناک بالح ال و اس ددن ت  ددیراً نددی 33ج  ال ر صددیعً(. یع ندداً و ت  . 7بیا
هددا  در  زدایی در مهاردی است ک  برای خهانند،ابها  ت  یر در اصطعح م  ران ب  معنی اب

 کار ه ت ب  دیگر بیان ت  یر یعنی کشو القناع و ال ترعن وج  المعنی و المقصهد.

گددر  ت اوت ت  یر با ترجم  در آن ت ک  در ترجم  انتقال یک معنی از زبانی ب  زبان دی
بددان است مثعً قرآن را از زبان عربی ب  زبان فارسی یا زبا مدد  ز نددد. در ترج گددر بر ردان ن دی

مبدأ و مقصد دوتاست و مترجم باید ب  جمیع فنهن زبانی آن دو زبان، آشنایی کامل داشت  
 8باشد تا معنی را ب همد و ب  زبان دیگر انتقال دهد.

هددا   فددع اب نددی و ر هددم مع مدد  ف در کهتا، سخن باید دان ت ک  وج  مشترک ت  یر و ترج
یددل  است. امالا قلمرو آن دو متت اوت است چ  در ترجم  علم ب  وآع لغت و فنهن ادبی از قب

بددر استعار،، مجاز و مانند آنها برای فهم معنی کافی می عددعو،  کدد   خددعف ت  ددیر  بدد   باشد 
 سنالتها برای فهم مقصهد  هیند،  ب  خصهص مقصهد خداوند در قرآن( باید م  الر از این

کدد   معتبر یا آیات قرآن و یا عقل سلیم بشری نیز کمک بگیرد و نیز در ت  یر، الز  نی ت 
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نددد و  دو زبان در کار باشد ممون است زبان عربی را ب  عربی ت  یر نمهد و مقصهد را فهما
مددد، شددت  آ سددت یا ب  زبان دیگر ت  یرکرد، شهد. لذا صدها ت  یر عربی بر قرآن مجید نگا ا

شددیری می ک  از جملة ندد  در ت  ددیر و باآنها ت  یر ،لطائو االشاراتج ق نددهان نمه بدد  ع شددد. 
 سهرة اسرا، دقت کنید تا مطلب معله  شهد. 78ترجمة آی  

لری  داَقم الصالۀ ل﴿خداوند در این آی  فرمهد:  شرمس ا قررآن غلرو  ال یرل و  سرق الل

قددم، جهت  (78 اسران ﴾الفدر ترجم  این عبارات باید مترجم ب  معنی جمیع م ردات مثل: ا
آن ال جر؛ آ اهی و اشراف داشت  باشد تا این آی  را ب  فارسی ،دلهک، د  ، لیل، قرصعة

لددم و  عددد از ع بر رداند. بدیهی است ک  معادل فارسی جمیع آن واژ ان را نیز باید بداند. ب
ددداز اشراف ب  دو زبان عربی و فارسی، ترجم  آی  چنین می شهد: نماز را از زوال آفتاب  آ

 پادار.  ب  هر( تا تاریوی دل شب و سپید، دمان،

سددع   با ترجمة یددن ا یددروان د بددرای پ لددیون  این آی ، ابهامات لغهی واژ ان برطرف شد 
ابهاماتی از جهات عدید، هنهز باقی است. چ   اهر ترجم  آن ت ک  یک فرد م ددلمان از 
شددخص  بدد   یدد   طدداب آ یددز خ آداز  هر هر روز تا سپیدة صبح روز بعد باید نماز بگزارد! و ن

مدداز هن فعل ،اَقِمج م رد آمد،پیامبر اکر  است چ یددا ن کدد  آ سددت  طددرح ا سددش م است. این پر
الددت  یددز کمی فقب بر شخص پیامبر ص( واجب بهد یا بر جمیع م لمانان نیز واجب استو و ن

تددی، و کی یالت نماز چگهن  باید باشدو مثعً این ک  هددار رکع صددر، چ مدداز  نمازهای  هر و ع ن
هددیچنماز عشا، چهار رکعتی و  ، س  رکعتی ،مغرب بدد   سددت  یددک از نماز صبح دو رکعتی ا

مدداز این امهر در این ترجم  اشارت نرفت  بدد  اخ ددات و ن است و نیز این ک  نماز  هرین باید 
 عشائین و صبح باید ب  جهر باشد، در این ترجم  معله  نی ت.

قددل  سنالتهمة این مهارد باید با استناد ب   بدد  ع یددز  قددرآن و  دداهی ن گددر  معتبر و آیات دی
ها بشری و علم اصهل، روشن شهد ک  نا  این کار ت  یر است. پا، از این مثال و د، سلیم

 ترجم  و ت  یر جدای از یودیگرند. شهد ک  قلمرونمهن  دیگر، معله  می
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روش یا منهج ت  یری عبارت است از طری  روشن و منظمی ک  یک م  ر برای 
 (.۲7: 1381 علهی مهر،   یردد کتاب خدا ب  کار میتبیین و کشو مقصه

ک  در بخش پیشین اشارت رفت، برای فهم قرآن ععو، بر ترجم ، الجمل ، چنانفی
ت  یر نیز ب  شدت مهرد نیاز است. چهن در قرآن مجید پانصد یا هشتصد آی  مربهط ب  

ر آمد، ک  ت صیل آنها بیان اسوا  است، مضاف بر آن ک  ب یاری از مطالب ب  نحه اختصا
 با ت  یر می الر است و نیز بیان محوم و متشاب  قرآن نیز نیاز ب  ت  یر دارد.

 ردد: ت  یر مقبهل آن ت کلی، ت  یر ب  دو ق م مقبهل و دیر مقبهل تق یم میب  طهر
ک  با استناد ب  منابع ت  یری باشد؛ منابع ت  یری چنان ک  ب  ت صیل   ت  خهاهد شد 

از قرآن، سنالت معتبر و عقل سلیم بشری است. امالا ت  یر ممنهع و دیرمقبهل آن ت  عبارت
 (.۶3همان،   ک  ک ی طب  عقل و  رایش شخصی خهد قرآن را ت  یر نماید

. منابع تفسیر2-2-۱  

بدد   سددتناد  بددا ا قددرآن را  یددات  نخ تین منبع ت  یری خهد قرآن مجید است ک  برخی از آ
قددرآن نمهد. علالتهان ت  یر آیات دیگر می خددهد  ام  طباطبائی در این باب فرمهد: قرآن را با 

نددد در آی تهان ت  یر کرد یعنی ت  یر می کددرد. خداو تددهان  یی را با استناد ب  آیة دیگر فهم 
مددهد:  شریء و نزل نا علیک الکتاّ﴿خهد قرآن ما را ب  این امر راهنمایی کرد و فر  ﴾تبیاناً لکل  

کدد  قرآن بیان (. طب  این آی ،89 نحلن  سددت  وددن ا ندد  مم پددا چگه  ر هم  مبهمات است 
سره و ﴿مبهمات خهد را بیان نوند:  حاشا ان یکون القرآن تبیاناً لکل شیء و الیکون تبیاناً لنف

وددهن ( ،185  بقر،ن  ﴾قال تعالی ایضاً: هدیً للناس و بی نات من الهدی و الفرقان یددو ی و ک
یدد  القرآن هدی و بیالنةً و فرقاناً و نهراً یدداجهم ال فددی است بددائی،  جمبینًا للناس و ال یو یهم   طباط

 (.10: 1، ج1388
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مدد  ام  در دنبال  مطلب   تسپا علال کددر  و ائ الددم علیهم: خهد رسهل ا کدد  معل ال ددع ( 
نددد: قرآن ت  یر می قرآن و الگهی ما بهدند، قرآن را ب  واسطة کددر  فرمهد سددهل ا کردند. ر

طددع ا بتاذا ال، بددالقرآن وت علیوم ال تن کق لددیوم  لددم فع یددل المظ لددی ع(  لل ضددرت ع ...ج و س
سددت چنان جینط  بعض  ببعض و یشه  بعض  علی بعضفرمهد: ، خددی  همان(. بدیهی ا کدد  بر

شددیع  و  نددی از م  ددران  صددادقی تهرا از م  ران فریقین مثل شیخ طهسی، علالام  طباطبائی تا 
؛ در ت  ددیرهای سنالت ران اهل زر شی، ابن تیمی  تا ابن عاشهر و خطیب عبدالوریم، از م 

جدد  آنتهان ت  یر کرداند، قرآن را با قرآن میخهد انجا  داد، بددل ته خددی از . نوتة قا کدد  بر
مددات آیات قرآن را ب  واسطة آیات دیگر می مددثعً عمه تهان ت  یر نمهد ن  جمیع آیات را. 
صددِالص بددر مخ مددل  قددرآن س قددات  الدددها میو مطل شددابهات ها و مقی یددز مت بددر شددهند و ن مددل  را س

یدد   مددهد:  ۲۲8محومات باید کرد. مثعً خداوند در آ قددر، فر صر ن ﴿سددهرة ب قرات یترب و المطل 

بدد   ﴾بانفسهن   ال ۀ قروءٍ یدد   یددن آ نددد. ا عدددال، نگهدار مددا،(  جمیع زنان مطلالق  باید س  طهر  س  
ا نکحتم المؤمنات  م  ذا﴿فرمهد: ب تخصیص خهرد، ک  خداوند اسزاسهرة  ۴9واسط  آیة 

لدد  ﴾هن  فما لکم علیهن  من ع د ۀتمس وقتموهن  م ن قبل ان طل  . طب  این آی  زنان دیر مدخه
 بعد از طعق الز  نی ت عدال، نگهدارند.

بدد   مددهد. در خط یددد فر قددرآن را تأی بدد   قددرآن   18سضرت علی ع( در نهج البعد ، ت  یر 
ضدداًفرمهد: ، ضدد  بع بدد   نال الوتاب یصدالق بع مددهد: ، 133ج و در خط تددابفر طدد  ک عددض  اهلل ین ب

یددر ضددرت ام یددن روش را روش ببعض و یشهد بعض  علی بعضج باتهج  ب  فرمایش س  ع(، ا
 تصدیقی  هیند؛

صدده   سنالتمعتبر است.  سنالتدومین منبع ت  یر،  از دید ا، شیع  قهل و فعل و تقریر مع
از  سنالت است. و معصه  یعنی پیامبر اکر ، دوازد، اما  و فاطم  زهرا سع  اهلل علیهم. لیون

هددل  سنالتنظر اهل  ثددل  سددنالتقهل و فعل و تقریر پیامبر اکر  و صحاب  است. اکثر علمای ا م
جددر ع ددقعنی و پیروانیهسو بن عبداهلل قرطبی تا  بددن س صدده  ا صددحاب  را مع یددع  شددان، جم

 اند.دان ت 
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تددهاتر اهل بیت عصمت، طب  سدی  ثقلین معصه   سدددی  م یددن  یددامبر در ا ه تند ک  پ
تددی انالفرمهد: ، ی تارک فیوم الثقلین ما اِن تم وتم بهما لن تضلالها بعدی ابداً کتاب اهلل و عتر

 .(10: 1، ج1388طباطبائی، ج اهل بیتی و انالهما لن ی ترقا ستالی یردا علیال الحهض

رند. در قرآن را از معصه  فرا ی خهد قرآن مجید نیز ب  م لمانان دستهر داد، ک  ت  یر
هرم ﴿ فرمهد:سهرة نحل  ۴۴آیة  لریهم و لعل  نرز ل ا مرا  نراس  بری ن لل لرِ کر لت یرک ا نرا ال و انزل

بددرای م ددلمانان ت  ددیر ﴾یتفکرون قددرآن را  کدد   سددتهر داد،  یددامبر د بدد  پ . خداوند در این آی  
انفسنا و ﴿سهرة آل عمران علی ع( را ن ا پیغمبر معرفی کرد و فرمهد:  ۶1نماید. و در آیة 

یامبر است و سایر ائم  نیز چنین ه تند. و نیز در آی   هن  ک  علی ع( ن ا پ. همان﴾انفسکم
مددهد:  33 کددرد و فر فددی  طددا معر نددهع خ یرداهلل ﴿سهرة اسزاب اهل بیت را منزال، از هر  مرا یر ان 

بددا  . خداوند﴾لیِهأل عنکم الرجس اهل البیت و یط هرکم تطهیراً یددت را  هددل ب در این آی ، ا
سددت. ها منزال، دان ت چهار سصر از جمیع ناپاکی یددا دروغ ا طددا  خددهد خ کددع   نددان در  پددا آ

 ندارند.

مددنهج  سنالتالجمل  ت  یر قرآن وقتی م تند ب  فی یددا  یددی  شددد، آن را روش ت  ددیر روا با
مددهد: اثری نامند. شیخ طه براأل ر ﴿سی در مقدم  ت  یر تبیان فر دروع اال   ان  تفسیر القرآن الی

 (.۴: 1ج ،تبیان  ﴾السالمالصحیح عن النبی  و االئم ۀ علیهم

یددت شایان تهج  آن هددل ب ک ، ععو، بر سدی  ثقلین اسادی  ب یاری در باب عصمت ا
مددن اراد از پیامبر اکر  و خهد اهل بیت وارد شد، مثل سدی  نبهی ، انا مدینة و علیال بابها ف

شددریو را از  ام (. علال77-۶1صص : ۶ الغدیر، ج جیات البابلالعلم ف  1۴3امینی این سدی  
بدد   ۶0البعد  بیش از ست. و خهد سضرت امیر در نهجانقل کرد، تسنالتن علمای اهل  بددار 

 است. عصمت خهد و اهل بیت اشار، کرد،

 93ج؛ در خطب  ینحدر عنالی ال یل و الیرقی الیال الطیرسه  نهج البعد  فرمهد: ، در خطبة
مددا ال ت ئلهننی فهالذالی ن  ی بید، ان ت قدونیفاسئلهنی قبل فرمهد: ، شددیءٍ فی یددنوم و  عددن  ب
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هددذ، در وصو ائم  فرمهد: ، ۲ج؛ در خطبة بین ال اعة االال انبئتُوم مددن  مددد  بددآل مح قدداس  ال ی
 ج.االمالة اسد، هم اساس الدین و فیهم الهصیالة و الهراثة، هم مهآع سرال، و عیبة علم 

نددی باید دان ت ک  این روش ت  ددیری مهم بددع ت  ددیری یع یددن من  سددنالتتددرین روش و ا
یددن روش می ددالر باشد. بینبع میمعتبر، واالترین م بددا ا تردید اسرار قرآن و اسوا  اسع  تنها 

یددن روش  مددل ا است. استناد ب  قهل صحاب  یا ت  یر ه تند ب  اجماع صحاب  و تابعین نیز مو
 باشد.نبهی می سنالتباشد. چهن اجماع صحاب  ساکی از می

یدد  باسهمین منبع ت  یر مقبهل، عقل سلیم بشری  عقل نهعی( می بددا تو شد. ت  یر قرآن 
یددد ب  عقل نهعی را روش درایی نامید، قددرآن مج خددهد  بددهل  مددهرد ق یددی اوالً  اند. ت  ددیر درا

شددارت  ۴۴است. چ  خداوند در آی   یددی ا بدد  ت  ددیر درا یددی،  سهرة نحل ب  دنبال ت  ددیر روا
الددرونفرمهد: ،کرد و  هددم یت و یدد  ولعلال سددهرة ان ددال آ یددز در  سددتهد ۲۲ج و ن لددی را  و ، روش عق

نددداهلل فرمهد و   ت: ، ک انی را ک  تعقل ندارند، بدترین جانهران معرفی لدددوابال ع انال شرال ا
 ج.الصمال البوم الذالین الیعقلهن

شددم می قددل در ت  یر قرآن مجید، مهارد ب یاری ب  چ سددتمداد از ع بددا ا هددا  کدد  تن خددهرد 
عر(، ،۲۲ نبیاء ان جلو کان فیها الهۀٌ اال  اهلل لفسدتاسان آیة ،شهند. ب ت  یر می کران م  هقل لو 

ما ات خِ اهلل من ولد و ما (؛ ،۴۲  اسراءن جالهۀٌ کما یقولون ا ذاً ل ا بتغوا الی ذی العرش سبیال

 .( و ...91  المنمنهنن  جکان معه من ا لهٍ اذًا لِهأل کل  ا لهٍ بما خلق و لَعَال بعضهم علی بعض

یدد  قابل تهج  آن ک  مباس  عقلی ب  دو ق م م  ةنوت تقعت عقلی  و دیرم ددتقعت عقل
سددرا  و سان قضایای ،شهد. اواللی ب تق یم می قددعً  الظلم فعل  قبیح عقعً و کلال ما فعل  قبیح ع
بددین  ج. اینقبیح شرعاً یددن دو  ددزار،،  بدد  ا سددت. ط لددی ا هددر دو عق بددرا(  دو  زار،  صغرا و ک

شددد،: ، تدد   وددماسوا  عقل و شرع معزم  برقرار است. ک     مددا س بدد   کلال وددم  قددل س بدد  الع
ثددل ،الشرع سددت م لددی ا بددرا عق لددیون ک هددذا ج. در دیر م تقعت عقلی ، صغرای قیاس شرعی 

شددرعاً و  واجب شرعاً و کل واجب بحوم الشرع واجب مقدمت  بحوم العقل؛ الحج واجب 
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عدددة (. مضمهن۲11: 1 اصهل مظ ر، ج جالعقلکل واجب بحوم الشرع ل  مصلحة بحوم   قا
 باشد.ج میسوم ب  الشرع سوم ب  العقلکلالما دو   زارة ،

قددل باشد  زارة اوالل ،تهج  ب  این ک  خهد شارع رئیا العقعء می با بدد  الع وددم  مددا س کلال
سددت ج بیسوم ب  الشرع هیچ تردیدی درست است لیون در  زارة دو  سوم عقل تعلیقی ا

فددانی در یی است ک  ا ر عقل باال ر هن چهن برخی از اسوا  شرع فراعقلی است. ب  ود و 
شددرع را  وددا   یددع اس هددم جم تددهان ف ص ات خدا  ردد، اسوا  شرع را تصدی  نماید و  رن  

 ندارد.

 . تفاوت اساسی تفسیر درایی با تفسیر به رأی2-2-2

قددرار می لددیون م  الر در ت  یر ب  رأی، قرآن را تابع اوها  شخصی یا سزبی خهد  هددد  د
 یرد؛ ب  بیان دیگر در ت  یر ب  رأی ب  کار می در ت  یر عقلی  درایی(، م تقعت عقلی  را

مددال می صددی اع ظددر شخ طدد  ن نددهعی، نق لددی  کدداربردن عق بدد   بددا  لددی،  الددا در ت  ددیر عق شددهد ام
بدد   جددا ع،  بدددون ار شددابهات را  بدد  رأی م  ددالر مت یددز در ت  ددیر  سددت و ن کددار ا فراشخصی در 

یددا  یری از اسادی ، با سلیق  شخصی خهد و ب  ن ددع امحومات و بدون بهر، صددی  یدددة شخ
وددم نماید ب  خعف ت  یر درایی ک  م  ر در اینسزبی خهد، ت  یر می بدد  س مددهارد  ندد    ه

 دهد.عقل متشابهات را ب  محومات ارجاع می

خددی از نصهص ب یار در دست است ک  ت  یر ب  رأی را ممنهع اعع  می دارد ک  ب  بر
خدددمت بن،قتادرود: آنها ذیعً اشارت می مدد   بدددعا مددا   سددید: ا مددا  از وی پر شددد، ا اقر وارد 

مددهد: ،ا  ک  ته قرآن را ت  یر میشنید، مددا  فر یددا کنیو قتاد، عرض کرد: آری. ا حددک  و ی
قتادة ان کنتَ انالما ت  الر القرآن من تلقاء ن  ک فقد هلوت و اهلوت و ان کنت قد ف ددالرت  

طددبهلوت و اهلوت. انالما یعرف القرآن مَن  دمن الرجال فق سددرال جبدد  خه  ،1359عدداملی،   
  (.13۶: 18ج
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شددی،  جکتاب اهلل فقد ک رمن ف الر برأی  آیةً من  ع( فرمهد: ،اما  صادق : 1، ج1388 عیا
یددن شایان ذکر آن ک  برخی از صحاب  آیاتی را ت  یر ب  رأی می (. نوت 18 کردند و برای ا

ز این قبیل افراد بن جندب و ... ا سمرةکارشان ب  منافع دنیهی روی کرد، بهدند. ابههریر،، 
قدددح آن  بددهد در  مددنمنین  مدددح امیرال کدد  در  یدداتی را  یدد  آ شددایند معاو هددت خه بهدند ک  ج

 نمهدند.کردند و  اهی م تند ب  سدیثی خهد ساخت  نیز میسضرت ت  یر می

هدده جندب   ت: ،بن،سمرمثعً  لدد ... و  بددک قه َددن یعج ندداس م مددن ال علی مصداق آیة و 
شدددمی (204بقره/ج الدالالخصا  هددر، ر.ک؛  با لددهی م یدد   کدد در سالی (.17۶: 1381ع یددن آ ا

سره و ﴿است و نیز آیة  مربهط ب  اخنا بن شری  مناف  معروف شرری نف مرن ی نراس  من ال

کددرد. در سالی(. 20۷بقره/  ﴾ابتغاء سرضات اهلل یدد  را در باب ابن ملجم ت  ددیر  یددن آ کدد  ا
یددا المبیت لیلاست ک  در  مربهط ب  سضرت امیر جددای پ یددد و  مبرب   خددهاب او خهاب در رخت

 خطر کرد همان(.

 . انواع تفسیر به رأی۳-2-2

کددار ت  یر ب  رأی  ا، جهت تبیین ادراض شخصی یا فرق  ندد   یی است چنان ک  در نمه
ودد  بن،سمر سددت چنان جندب   ت  آمد و  اهی دیگر برای بیان دید ا، علمی یک م  الر ا

یددین ندددس بازر ددان در تب ضددرت آد   یداهلل سحابی و مه قددت س هددار کرد،خل نددد و آن را ا  ا
سددان های برتر ب های بهشتی را ب  معنی ارزشاند و نعمتبراساس توامل انهاع ت  یر نمهد،

 (.187: 1381مهر،  علهیر.ک؛   انداس ان و عدالت دان ت 

کددهثر  در  خددهد  لددم نمهنة دیگر آن ک  طنطاوی در ت  یر  نددی ع بدد  مع کددهثر( را  سددهرة 
اسرائیل یک  او  ذَنَب( را در داستان بنیکرد، و شیخ محمد عبد، در المنار دُ خذ دانش أ

مددی تددهل  تددل نهع شگرد آنان معرفی کرد، ک  وقتی د   او ذبح شد، را ب  بدن مق نددد، قا زد
یدداء می شد و اعترافدچار اآطراب روسی می کرد. و نیز محمد عبد،   ت: مقصهد از اس
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بدداباشد: ،مرد ان س ظ دماء می وددن ان ت دد ک  تددی یم لدددماء ال سددبب   لمقصهد من  س ظ ا
 .(186 همان،  جاالختعف فی قتل تلک الن ا فاإلسیاء هنا بمعنی االستبقاء

های ت  یری آن ت ک  س  روش تصدیقی، اثری شایان ذکر در پایان بح  روش نوتة
قددی از این کدد  تل ی نددد  ثددل ت  ددیر اج روایی( و درایی فروعاتی نیز دار سددت. م کدد  ها هددادی  ت

مددذکهر؛عبارت است از استنباط و فهم معارف قرآن ب نددابع ت  ددیری  نددابراین  ا است اد، از م ب
مدد  باشد. روش شیخ طهسی و علالتهان   ت ک  روش اجتهادی تل یقی از آن س  روش می ا

شددیری طباطبائی را می سددم ق تهان روش تل یقی یا روش جامع دان ت. روش ت  یری ابهالقا
عددداً طائونیز در ت  یر ل کدد  ب سددت  مددذکهر ا سدد  روش  قددی از  االشارات روش جامع و تل ی

 هایی از آن آورد، خهاهد شد.نمهن 

 . مقصود از گرایش تفسیری چیست؟۳-2

یددات مقصهد از  رایش ت  یری، خصایص و تراوش های فوری یک م  ر است ک  آ
بدد  ابقرآن را باتهج  بدان خصایص ت  یر می یددک نماید. مثعً یک فیل هف  عدداد فل دد ی و 

فددانی  یددا عر عارف ب  ابعاد عرفانی قرآن تهج  دارد و با آن  رایش قرآن را ت  ددیر فل دد ی 
خددهض میکند؛ و نیز یک ادیب در جنب می نددد های ادبی قرآن  یددا ک شددیمی  عددالم  یددک  و 

دددهرت در جنب فیزیک یا هیأ یددد. ب می های علمی قرآن  صدددرا،نما ت  ددیر  سددان ت  ددیر مع
 (.۲8-۲7ص: ص1381علهی مهر، ر.ک؛  ...  زمخشری وارات، ت  یر کشاف الشالطائو

کدد  تراوشدر کل  رایدش تددا   یدددش  وددی  را سددت: ی نددد  ا یدددری دو  ه هددای های ت  
ندداقص و آن فوری ی ک م  ر در ت  یر جمیع آیات قرآن مشههد است؛ دو دیگر  رایش 

صدددیقی هایی مثل روش روایی یعبارت از این است ک  یک م  ر از روش یددا ت یددی و  ا درا
آددمن، پیشاست اد، می لددت میفرضکند و در  یددز دخا خددهد را ن وددری  بددانی ف هددد؛ هددا و م د

 . سان ت  یر المیزان، قرطبی، بحرالعله  و ت  یر کبیر فخررازی و ...ب 
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 . تفسیر قرآن با گرایش عرفانی۱-۳-2

لددی تق ددی ظددری و عم بدد  دو ق ددم ن شددهد؛ م مینخ ت باید دان ت ک  عرفان یا تصهف 
نددهعی ه تی هددانعرفان نظری ک  شبی  فل    است و  سددی و ج یددن ق ددم از شنا سددت. ا بینی ا

صددی  سدددت شخ بددات و عرفان همرا، بح  و استدالل است ک  جمیع مباس  آن پیرامهن اث
جدددانی  ضددهری و و لددم س بددا ع چدد   فددان آن وجهد و تجلیات آن ت. عارف در این نهع از عر

مددیدریافت  است برای فهم دیگران  یددان  لددب ال ددا  ب سددتدالل در قا گددر ب  شیه، ا دارد؛ دو دی
سدد ار های سلهک الی اهلل، ب عرفان عملی است ک  در آن را، سددلهک و ا سان ه ددت وادی 

بدد   سددلهک  اربع  و صدمقا  یا هزار منزل و مقا ، مطرح است ک  سالک بعد از طی مراسل 
صدداری در رسد. شایان ذکر آن ک  مقامات سلمقا  فناء فی اهلل می بددداهلل ان هک را خهاج  ع

شان بقای بعد شان تهب  و آخرینکتاب صد میدان خهد، صد مرتب  معرفی کرد ک  نخ تین
بدد  از فناست، همه مراسل سلهک را در کتاب منازل ال ائرین صد مقا  و هر مقا  را د، مرت

بدد  دان ت ک  جمعاً هزار مقا  و مرتب  است. این مقامات با بدایات آداز و ب یددات  ا ق ددم نها
 رسد.پایان می

ندد شیخ فرید الدین عطار، مراسل سلهک را در آثار  هن  عددابیر  ه بددا ت خددهد   هن  هن 
کدد   بیان کرد، است. وی در کتاب منط  الطیر خهد، مراسل سلهک را ه ت وادی دان ت 

یددان می نددا پا قددر و ف ددداز و در وادی ف صددیبتاز واطلب آ بددد و در م پددیا سددل را  نج نام  آن مرا
صددهرت می فدداقی و ان  ددی  سددیر آ بددا  یددرد و در الهیمرسل  معرفی نمهد ک   مدد  را،  هددای نا

سددیم  سدد ر تر هددار  هددا را در چ بددی، آن بددن عر تددب ا یددروان مو شددمرد. پ لدد   سلهک را شش مرس
یددان اند ک  از سیر من الخل  الی الح  آداز مینمهد، لدد  پا شهد و در سیر من الخل  الی الخ
کدد   یابد ک  دارای چهارمی بدددان  سدد ار   ددت:  لددد اول ا مرتب  است. معصدرا در مقدم  ج

سدد ر  هددار  یددن چ بدد  ا اولیا و عرفای سالک را چهار س ر در پیش است. من کتاب خهد را ط
 معنهی تنظیم نمهد، و آن را سومت متعالی  نامید .
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بدداهلل م فددی مهلهی در مثندهی همة این مراسدل سلدهک را از تبتل تا فناء فی اهلل و بقاء  عر
 کرد و   ت:

ندددددددا تدددددددا ف تدددددددل  مدددددددات تب  از مقا
 

خددددددا  قدددددات  تدددددا مع یددددد   یددددد  پا  9پا
یددانچنان  شددارات ک  در مقدم  این ج تار نیز اشارت رفت، ت  یر عرفانی ب بدداطن و ا  ر 

بددی و  فددت قل بددا دریا یددد  قددرآن مج مددعت  خدداصال م  ددالر از ال ددا  و ج قرآن مجید و نیز فهم 
عدداًانال للالهامت الهی است. در سدی  شریو ، سدددالاً و مطلال صدددرا، قرآن  هراً و بطنا و  ج  مع

 است.(. بدین نوات اشارت رفت 3۶: 7، ج 1379

نددد: ، یددر فرمهد ضددرت ام یددز س بدداء ب ددمو ن فددی  قددرآن  یددع ال حددت انال جم طددة ت نددا نق اهلل و ا
یددز  المهدالة(. این سدی  ک  در منابع اهل سنالت مقل ینابیع 3۲ج همان، الباء یددر، ن قندوزی و د

سدددی  وارد آمد، یددن  قددل ا عددد از ن است، ب  باطن و اشارات قرآن تصریح دارد. معصدرا ب
لددی   ت: ، شدداق ا لددهب الع لددب لق ف ی کل سرف من سروف القرآن الو رمز و اشارة و ج

لدد   لدددالنیا بقه سددجن ا روح الهصال فهقع النداء من ال ماء لتخلیص األسَراء من هذا المههی و 
 (. مهلهی در مثنهی   ت:۴۴ همان،  جمنینتعالی: و ذکالر انال الذکری تن ع المن

 سرف قرآن را بددان ک   اهری است
 

 زیر  اهر باطن با قاهری است 
 سافظ فرمهد: 10

 است اهل بشارت ک  اشارت داندکاآن
 

ها ه ت ب ی محر  نوت  
 11اسرارکجاست

 
تم ددک  بینی خاص خهد و نیز باهای باطن قرآن را مبتنی بر جهانعرفا، اشارات و نوت 
تددهفیب  اسادی ، ب  زبان راند، شددیری  م هددهازن ق بددن  ( ۴۶5اند. ت  یر ابهالقاسم عبدالوریم 

قددائ  برج ت  سددلمی، س بدددالرسمان  پددیش از وی ابهع چدد   ترین ت  یر در این باب است.  ر
الت  یر را در این باب نگاشت  بهد لیون را، ب  جایی نبرد. ت  یر قشیری سرمش  ب ددیاری از 

بددن های عرفانی بعد از خهد است مثل ت  یر ابهال ضل می رایش ت اسیر با بدددی و ت  ددیر ا
 عربی و د، تن دیگر از عارفان ک  ت  یر قشیری را الگهی خهد قرار دادند.
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فددانی در کهتا، سخن تهان   ت ک  ت  یر لطائو شددیری نخ ددتین ت  ددیر عر االشارات ق
 اند.با توی  ب  آن نگاشت  آمد، معتبر در عالم اسع  است ک  سایر ت اسیر عرفانی

مددی، نوتة شایان تهج  آن هددی، کع بددا ت  ددیر فق فدداتی  فددانی منا ک ، ب  نظر عرفا ت  یر عر
کددر   یددامبر ا قددرآن ه ددتند. پ جدده،  اجتماعی و دیر، ندارد. چهن هر یک نا در ب  وجهی از و

هدد فرمهدند: ، لددی اس ددن وج فدداسمله، ع جدده،  قددرآن ذو و هددر،  جال لددهی م (؛ و 198: 1381 ع
عددالم و سضرت امیر ع( فرمهد: ، فدد  ال ندد  یعر عددل ق ددمًا م ثددة اق ددا : فج انال اهلل ق الم کعم  ثع

سددع ؛ و  صدددر، لع شددرح اهلل  الددن  الجاهل؛ و ق مًا الیعرف  االال من ص ا ذهن  و صحال تمییز، مم
لددم فددی الع سددخهن  عدداملی،  جق مًا ال یعلم  االال اهلل و معئوت  و الرا سددرال  (. 1۴3: 18،  ج1359 

مددرد  سضرت علدی ع( در دنبالة سدی  فرمهد: خداوند کع  خهد را این چنین قرارداد تا 
 نیاز از مراجع  ب  ولیال امر نباشند.بی

یدد   چدد  ال سددت.  بدیهی است ک  سخن سضرت امیر نا ر ب  مراتب معنایی قرآن مجید ا
نددد اوالل ال ا  و عبارات قرآن برای همگان قابل فهم است ک  م ائل فقهی و  اجتماعی و مان

خدداص شهد. الی آنها از همیدن الیة اوالل فهمید، می شددارات  طددهن و ا بدد  ب های بعدی مربهط 
 شهد.قرآن است ک  نصیب هر کا نمی

 هایی از گرایش و روش تفسیری قشیرینمونه ۀ. ارائ2-۳-2

شددیری  مددا  ق لددی ا قدددرت تحلی فددانی و  این بخش این مقالد  در سقیقت معرفی ت  ددیر عر
عدددة ، است. فدداألهمباتهج  ب  محدودیت این نهشتار، کهشش ب  عمل آمد، تا ب  قا هددمال  ج األ

سددهر،عمل شهد و چند نوتة برج ت  از دید ا، شددیری در  فددانی ق قددر، های عر مددد و ب های س
 یی از خروار است. ر ب یار و مشت نمهن ارائ   ردد. بدیهی است ک  اندک بیان
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 )حمد(فاتحه  سورۀ. ۱-2-۳-2

ِدد ِ در ت  یر باء ب مل  ک  درآداز سهرة فاتح  آمد،   ت: ، وی َدددال و ب َددن وَس ِددد م فَبِ  وُج
یددر اعترف و ب  تخلالو مَن اقترفجَحَد مَن اَلْحَد و ب  عدرف مَن  ج مهسالد و منور، عارف و د
بددیر.ک؛ ج ب مل  پیدا آمد عارف، همگی ب  واسطة ،باء مددعت ۴۴: 1تددا، جقشیری،  (؛ از ج

سددت نگرژرف فهق ی قشیری روشن است. وسدت وجهدی بهدن وی طب  مهازین علمی ا
سددپا در این ک  بعدها در زبان یددد. وی  یددان  رد چددرا ابن عربی و پیروانش ب  ت صیل ب کدد  

خدداب این آی  با ،ب م اهللج شروع شد ن  بال ظ جعل  ،اهللج چنین   ت: نوت  یددن انت هایی در ا
بددا ه ت: یوی آن ک  اسم عین م ماست، دو د هددارت دل  صدد ی  و ط هددت ت کدد  ج گددر آن  ی

سددطة اسم آداز شد تا اهلل در دل بدد  وا نددد  کدد  خداو های پاک و مطهالر داخل شهد؛ سه  آن 
بددا ،باءج ب  برال و نیوی رسانی خهد ن بت ب  اولیا اشارت فرمهد و با ،سینج، ب  سرال و راز هیی 

کددردرسانی ب  اهل اص یا اشار، نمهد و با ،میمج ب  منالت و نعمت لددة 1۲والیت اشارت  ؛ در دنبا
شددد و  یددب با قددص ع هددر ن سدد  از  مطلب افزود: و نیز ممون است  باء( اشار، ب  برائت ذات 
مددت  جددد و عظ بدد  م شددار،  مددیمج ا وددانی و ، صدد ات ام ،سینج اشار، ب  سعمت ذات اسدی از 

بدد  یتعالی باشد. و نیز ممون است، ،باءج اشار، ب  بهاء ذات و ،سینج ب  سناء ذات و ،مس  مج 
  همان(. تعالی باشدملک الیزالی س  

نددی و چنان سددهر، مع ک  پیشتر نیز   ت  آمد، قشیری در هر سهر،، ب م اهلل را م انخ آن 
 ر تجلی خاصال الهی در ت  یر کرد. ب  باور وی این آی  ب  هیچ روی توراری نی ت و بیان

 هر سهر، است.

کامعً مشههد و روشن است. وی در دید ا، وسدت وجهدی وی در ت  یر ،الحمداهللج 
نددای او را این بداب چنین   ت: باتهجد  ب  این ک  خداوندد می مددد و ث تددهان س مددی  داند آد

یددع چنان جددز جم کددار ع یددن  بددا ا ک  شای تة اوست، ندارد، خهدش خهد را سمد و ثنا   ت. 
 بند انش را در باب سمد و ثنای خهد نمایاند.
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صددحاء و باتهج  بدین نوت  ، فخر مخلهق سددیالد ال  مدداء و  لددم العل کدد  اع شددر  سددیالد الب ات و 
لددی ن  ددک: ،باشد   تالبلغاء می یددت ع مددا اثن نددت ک یددک ا مددان، ال اسَصی ثناءً عل ( ۴5ج  ه

بدد   خدددا را  مددد  قشیری در ادام    ت: بنابراین هرکا فقب ب  مقدار سعة وجهدی خهد، س
سدددت زبان راند شددیری در و شددد. ق سدد  با کدد  شای ددتة ذات  مدددی  گددانگی ذات و  ن  س و ی

لدد ،  ،قدم  سرمد، ،کهن  ذات ، ازل  ابد،ص ات ذاتی چنین   ت: ، لدد  جما ضددائ ، جع قدر، ق
 (.۴5همان، ج رسمت نهی  امر، و دضب  

یددر و جمعت کهتا، فهق ا ر بنا باشد ک  ب  ت صیل بیان  ردد، نیاز ب  د، صدد ح  تقر هددا 
شددالاء و تهآیح دارد. چ  تهسید ذات و ص ات، از مباس  ب یا سدد   م بددین فع هددم  ر دقی  و م
مددی ب های  هن اشراق و سومت متعالی  است و نیز مطمح نظر فرق  لدد ،  هن کع سددان معتز

یددد اشاعر،، کرالامی  و دیر، می بددا د لددب را  یددن مط صددهص ا سددات و ف بددی در فته باشد. ابن عر
سددرانجا  مع نددد و  آددیح داد ثددار وی آن را ته صدددرا در عرفانی آورد و پیروانش در شرح آ

 اس ار اربع  س  مطلب ادا کرد.  ۶جلد 

 بقره فسیری قشیری در برخی از آیات سورۀ. واکاوی دیدگاه ت2-2-۳-2

خددی  چددار از  ددزینش بر خددش نا نددد  باتهج  ب  اطالة مطلب، در این ب مددهارد ه ددتیم و ر
یدداز دارد.تهآیح و بیان دید ا، قشیری در این باب ب  د، شددتار ن صدد ح  نه یر وی در ت  دد ها 

یددة  قددر،ن ﴾و عل م آدم االسماء کل ها﴿آ فدد،   ددت: ،(31  ب الددا ان ددراد، بمعر عددالی   اَم سددمائ  ت ا
بددة م دداوی هددم رت لددیا ل صدداص آلد   ع(:  ج فذلک سرال لم یطلالدع علی  ملک مقرالب و مَن  اخت

بدد   هددم رت کدد   هددم  آد  آد  ب  تعلیم اسماء الهی رازی باشد ک  هیچ فرشت  مقرب و ک انی 
 (.7۶: 1تا، ج ر.ک؛ قش یری، بی نباشند ندانند

قددر،ن ﴾فسددو اال  ابلیس کان من الکافرین﴿ در ت  یر آیة مددن   ددت: ، (،3۴  ب کددان 
ة بشریالة فتدارکت  رسمة اسدیالة هالوافرین فی ساب  سوم  و علم  و لقد سصلت من آد  ه 

بددهد ابلیا قشقاوت  ج از ازل در علم الهی ک ر وو امالا ابلیا ادرکت  شقهة ازلیالة  لددیونطعی 



 153 ۱۳9۸ زمستان، ۳۷، شمارة ۱۰سال  سراج منير؛

 

سددا شددامل  هددی  طددة لغزش آد  از خهاصال جنبة بشری وی بهد ک  رسمت ال شددد و از ور لش 
 (.79 همان،  دادهعکت نجاتش 

قددد  شددیری معت یددت آد  ع( دارد. ق جددا مع بدد   عبارات فهق ب یار پر معنی است ک  اشار، 
فت. است ک  آد  دارای جمیع اطهار وجهدی بهد و بدین جهت م جهد فرشتگان قرار  ر

بددهد آد  ع( دارای جمیع مراتب الهی  قددات  لددم مخله ضددل و اع کدد  اف بددا آن  بددهدع  و خلقی 
 (. 81  همان،  دارای بعد زلالت و ن یان نیز بهد

الددد (،   ت: ،۲9  بقر،ن جهو الِ ی خلق لکم ما فی االرض جمیعًادر ت  یر آیة ، یعنی مه
هددم ع ثددمال علالم سددتخلص لن  دد  لهم سبیل العرفان و نبهالهم الی ما خصالهم ب   یدد  ا مددة س الدده الهال ل
مددر شددما و الق قددال: ال ت ددجدوا الل کدد  اعمالهم و اسهالهم ف صددهد آن ددت  یدد  مق یددن آ ج در ا

شددان  ددهش لددب را بدی یددن مط زد خداوند اموانات شناخت خهد را برای بشر مهیالا فرمهد و ا
مددهد: شان را برای خهد بر زید و فرنمهد و همالت بلند را بدیشان آمهخت و اعمال و اسهال

 (.7۴ همان،  خهرشید و ما، را سجد، نونید

فددانی  برداشت عرفانی قشیری در این آی  واآح و روشن است ک  آی  را با  ددرایش عر
صددرف  سدد  ت ظددر و ابا و روش تصدیقی ت  یر کرد، است. فقیهان و اصهلیهن، م ئلة عد  س

فدداهای جهان را از  اهر این آی  فهم کرد،در نعمت بددا ت  ددیر عر کدد   ندد  اند  شددیری بیگا نی ق
 است.

ندد ، انال (،   ت: ،7۲  بقر،ن جواذقتلتم نفسًا فاد ار أتم فیهادر ت  یر آیة ، صارت االشارة م
ندد بدد  با یددی قل هدددات س هار دمَن اراد سیاة قلب  الیصل الی  االال بذبح ن    فمن ذبح ن    بالمجا

بددح ن ددا ج اشار، ب  این است ک  هرک  خهاهان سیات قلب خهد است جز المشاهدات بددا ذ
شدداهد،  نددهر م بددا  لددش  امالار، بدان دست نیابد، هرک  ن ا امالار، را با تیغ مجاهد، ذبح نماید د

 (.99 همان،  زند، شهد
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صدد بدیهی است ک  این آی  در بیان قصالة  او بنی مددد، و خع سددرائیل آ کدد  ا اش آن ددت 
. مهسی مأمهر شد اسرائیل با یودیگر ب  ستیز برخاست  بهدندک ی کشت  شد، بهد و قه  بنی

مددرد،  بدد   ک  دستهر دهد  اوی خریداری و ذبح  ردد و بعضی از اجزاء  او ،دُ   دداوج را 
 زنند تا زند،  ردد و قاتل را معرفی نماید.

سددت. ندارد و این ت  یر کامعً با  رایش ة ذبح ن ا امالار،، ربطی ب  قصال  م أل عرفانی ا
لددن ا  فیها اشارةآی  ارائ  داد و   ت: ،بعدها ابن عربی نیز همین ت  یر را از این  الی اِماتة ا

 (؛۴۲:  1، ج1380  ابن عربی،  جو تبقیة اآعو قهاها

جره اهلل﴿قشیری در ت  یر آیة  فرث م و مرا تُول روا  قددر،  ﴾وهلل المشرق و المغرّ فاین   ب
طددهارق. (،   ت: ،115ن شددهارق و  لددهب  هددا و للق لددهب و مغارب شددارق الق لددی م االشارة منها ا
شددههات وجاهه، ارقهاطه مددات ال فددی  ل طددرق  لددن ا ت مددار  ا ا لدده  و اق جدده  الع شددهارقها ن

فدداذا  آددحة  دداهرة  لددهب وا لددة الق عددة فقب شددهارق طال الحضهر و شمهس المعارف، ما دامت ال
نددد  کددذلک ع شددما،  لددهع ال نددد ط کددالنجه  ت ددتر ع استهلت الحقائ  خ ی سلطان الشهارق 

فددان؛   ههر الح  یحصل ال ناء فع شههد و البقاء آددیاء عر لددم و ال  قددل و ع سددلطان ع فَهْم و 
قدداء  فانال وجهد هذ، الجملة هددم بب ص ات الئقة ببقا البشریالة و اذا صار المهصهف محهاً فأنالی ل

قدداءِ  قشیری، مطالب ب یار دقی  عرفانی (.11۶  همان،  جالصال ة قدداء بب فددی اهلل و ب در باب فناء 
لددهی از او اهلل، در این ت  یر عرفانی بیان نمهد، ک   عدددربی و مه بددن  چددهن ا بعدهدا بزر ددانی 

 اند.تبعیدت کرد،

شددرق مددی را م شددرق ن ددا ها و مغربخعص  سخنان وی این است ک  دل آد سددت. م ها
سددت  ستار ان و اقمار و شمهس معارف و سضهر دل است و مغرب آن و ساوس ن  ددانی ا

لددة دلنمایند. ا ر شهارق ن ا در سال طلهک  در  لمات شههات طلهع می هددا ع باشند، قب
بدد   بدداقی  شددهد، ان ددان  صددل  واآح خهاهد بهد و ا ر سقائ  م تهلی  ردد و فناء فی اهلل سا

 بقای س  خهاهد به د و فهم و علم ستالی عرفان ک  الزمة بشریت است، رخت بر بندد.
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سددت، بی بدداقی ا شددریالت  لددة قشیری ب  دنبال سخنان فهق   ت: آری مادا  ک  ب یددد قب ترد
یددک از این سخنان معله  می   همان(. هب شارع مقدس است اهری مطل شهد ک  قشیری 

است. ب  نظر وی  دداهر  هن قرآن را در هم خلب نورد،عارف معتدل است ک  وجه،  هن 
شددارات و  قددرآن ا گددر  جدد  دی قرآن برای اهل شریعت در اعمال عبادی سجالت است لیون و

 باطن آیات است.

بددالظههر و نان وی   ت :یعنی هلل االشراق علی قلهبوم ابن عربی نیز با دنبال کردن سخ
ئدد   التجلی فیها بص ة جمال  سال شههدکم و فنائوم و الغروب فیها بت تر، و استجاب  و اخت ا

 (.50،  ت  یر ابن عربی جبقائوم بعد ال ناءبص ة جعل  سالة 

بددا چدد  در  سددت  ر شددیری ا غددربج البت  ابن عربی در اصل ت  یر عرفانی، متأثر از ق ب ،م
 ها برداشت ویژ، دارد.دل

یددة  طرائفین و ﴿قشیری در ت  یر آ تری لل ِّررا بی سرماعیل اَن طَه برراهیم و ا لری ا وعهدنا ا

سر دود قددر،ن﴾العاکفین و الرک ع ال جددذب (،   ددت: ،1۲5  ب الدد  ی جددر لون مددن الح یددت  نددی الب ب
قدده ندداخ بع یددتُ القلهب کحجر المقناطیا یجذب الحدید، بیتٌ مَن وَقَع علی   ِلال  اَ مددن، ب ة األ

 (.1۲3: 1تا، جقشیری، بی   ج مَن طاف سهل  طافت اللطائو بقلب  فطهفةٌ بطهف

لددب األمر فی الظاهر بتطهیر البیت و االسپا در ادام    ت: ، یددر الق لددی تطه هددا ا شددارة فی
یددت دتطهیر البیت بصهن  عن اال طددهاف الب یددار،  ناس و تطهیر القلب بح ظ  عن معسظة االد

هددا طائ ددةً نی هل الح  فقلهب العارفین، المعاالالشرع و طهاف المعانی معله  معله  بل ان  فی
وددین بدداب التم هددنالء ار لددهین و  صددحاب الت ج و قلهب المهسالدین الحقائ  فیها عاک ة فاُوالءِ ا
سددت.  یددر دل ا بدد  تطه شددار،  یدد  ا یددن آ مددهد. در ا مددر فر بدد  ا ندد  کع خداوند در  اهر ب  تطهرخا

های  اهری است لیون طهارت دل ب  واسطة س ددظ آن ناپاکیطهارت کعب  با س ظ آن از 
طددهاف  لددیون  مددد،  شددن آ از نگا، ب  ادیار می الر است. طهاف  اهری کعب  در زبان شرع رو

طددهاف می فددان  بددی در دل عار نددد واردات قلبی برای اهل س ال موشهف است. واردات قل کن
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بدداب امالا سقائ  در دل مهسالدان ساکن و ماند ار است پا آنان اصح نددان ار لددهین و ای اب ت
 (.1۲۴ باشند  همان،تموین 

هددرة  فددانی آن باز هم در ت  یر فهق، قشیری میان وج  شرعی و  اهری قرآن را از چ عر
تنها فهم عرفانی از آیات دارد بلو  مبتور ب یاری بینید وی ن  ک  میجدا کرد، است. چنان

 از اصطعسات عرفانی نیز ه ت.

نراس وکِلک جعلناکم ام رۀ﴿قشیری در ت  یر آیة  لری ال شرهداء ع نروا  سرطا لتکو  ﴾و

هددذ، (؛   ت: ،1۴۲ بقر،ن عددل  مددم و ج یددار اال مددة خ هددذ، اال الهسب بمعنی الخیار، فجعل اهلل 
لددیهم صددهل و ع هددم اال هددذ، الطائ ددة  یددار ف ُددمُ الطائ ة خیار هذ، االمة فَهُم خیار الخ مدددار و ه ال

یدد  ج وسب ب  القطب و بهم یح ظ اهلل جمیع االمم یددن آ بدد  ا معنی بر زید، است، خداوند ط
صهفی  و عرفا را بر زد ددان  ها قرار داد و طای ةامت محمالدی ص( را بر زیدة جمیع امت

امالت محمدی دان ت پا ایشان بر زیدة بر زید ان ه تند، اینان اصهل و محهر اصلی و 
 (.13۲ همان،  داردپا می  را بها یشان جمیع امتاقطب باشند ک  خداوند ب  واسطة 

مدددیالهن را فارض، ابنسخنان فهق، سرمش  ابن نددان مح کدد  آ شددد،  عربی، عطار و مهالنا 
سددل اند. ابن فارض   ت: ،اسرائیل معرفی کرد،برتر از انبیدای بنی عددن الر سددتغنت  تددد  ا بعتر

تددابعینالهرین و اصحاب  و التابعین االئمة یددازی ج مرد  با وجهد عترت و اصحاب پیامبر و  ، ن
 (؛ و مهالنا در مثنهی   ت:58: 137۴ب  پیامبر ندارند ر.ک؛ بیات، 

شدددی از آن تدددده اندی تدددا  بددددهد   سدددرف چ

 

یددددهار رزان؛  خددددار د بددددهد   صددددهت چ

 
نددم هددم ز بددر  صددهت و   ددت را   سددرف و 

 

بددی  کدد   نددم؛تددا  تدده د  ز بددا  سدد   هددر   این 

 
هدددان کدددرد  ن مدددش  کدددز آد مدددی   آن د

 

هدددان؛  سدددرار ج تددده ا یددددم ای  تدددده  ه  بدددا 

 
مددددی را یددددل آن د بددددا خل  کدددد  نگ ددددتم 

 

یدددددل؛  ندددددد جبرئ کددددد  ندا مددددی را   آن د

 
نددددزد کددددز وی م ددددیحا د   مددددی   آن د

 

نددزد  هددم  مددا  بددی  یددز  یددرت ن  13سدد  زد
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سدددی  صهفی  در این باب ب  اسادی  نهبی تم ددک ج ددت  یدد ،  لددة آن اساد اند. از جم
 (.1۲۴: 13۴9اما  خمینی،   جانبیاء قبلیعلماءُ امتالی ک ائر نهبی ،

یدداء  البت  سدی  دیگری مددن انب نیز در این باب در زبان صهفی  با تعبیر علماء امتی افضل 
سددعمی اسرائیل، نیز آمد،بنی است ک  قشیری و دیگران باتهج  بدان سدی ، مقا  عارفان ا

 اند.ها بلو  برتر از انبیای سلو دان ت را ب یار برتر از همة امت

(،   ت: این آی  اشارت 1۴7  بقر،ن  ﴾او لکلِ و جْهَۀٌ هو مو لیه﴿قشیری در ت  یر آیة 
دارد ب  این ک  هرک  ب  دیرخدا بنگرد و بدان مشغهل  ردد، آن شیء میان او و خدا سایل 

یدد  135و مانع باشد  همان،  یددن آ (. این ت  یر کامعً با  رایش عرفانی است ک  قشیری از ا
 است. فهم کرد،

یدد   کرررکم﴿وی در ت  ددیر آ قددر،ن ﴾فرراذکرونی اذ نددی ،15۲  ب نددها(،   ددت: یع  که
ندداء عنوم نذکرکم بعد فنائومم تهلوین فی وجهدنا  عددن ال  ندداء  قددا  ف بدد  م یدد   یددن آ ج یعنی ا
نرات﴿(؛ و نیز در ت  یر آیة 137اشارت دارد همان،  مرن البی   ﴾ان  الِین یکتمون ما انزلنا 

نددد و (،   ت: آی  اشار، دارد ب  این ک  ا ر خداوند علم کش ی نصیب ک ی ک159 بقر،ن
 (.1۴7او از ارشاد مریدان خهدداری و ام اک نماید، م تهجب خشم خدا  ردد همان، 

قددر،ن  ﴾ان  الِین یکتمون ما انزل اهلل من الکتاّ﴿و در ت  یر آیة  (،   ددت: 17۴  ب
بدد   مددامهر  علمای  اهر جهت خهدداری از نشر عله   اهری بازخهاست شهند لیون اولیاء 

 (.1۴8 همان،  ا ر کهتاهی کنند مهرد بازخهاست قرار  یرندس ظ و دایع اسرار سقنالد و 

یددة  عرروۀ ااذو﴿در ت  ددیر آ یررأل د یررأل اج فرران ی قر بررادی عن رری  لررد اع سررئلک ع  ﴾ا

قددر،ن الددیج (،   ددت: ،18۶ ب بددادی عن سددئلک ع کدد  اذا  سددت  عددالی ا سدد  ت سددنال از ذات 
عددهایی مثل  ران عارفان ه تند؛ این پرسش با پرسشپرسش حددیض،  عددن الم ن ی ددئلهنک 

تدددهج   الروح، عن الخمر و المی ر، عن الشهر الحرا  جددههری دارد. با هددا ت دداوت  و مانند آن
یددن بدین نوت  خداوند ب  پیامبرش فرمهد: با آن ک  ته واسطة میان خدا و خل  ه تی پاسخ ا
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یددا باشد: ،پرسش م تقیما ب  عهدة خهد  می قددل اهلل:  لددم ی لدددالاع؛ ف عددهة ا فانالی قریب اجیب د
قددرب  الهاسطةج یعنی رفع هم بل قال: فانالی قریبمحمد قل ل صددهد  جددا مق یددار. در این مددن االد

چددهن  شددد  موانی یا زمانی نی ت چهن خداوند منزال، از آن ت ک  محاط در زمان یا موان با
سددنخی  او خال  قددرب او از  نددابراین،  سددت. ب نددات ا مددة ممو موان و زمان است و محیب بر ه

 (.15۶همان،   ستاقیالهمی  دیگر است ک  همان اساطة

هددا را، ندد  تن سددخنان  یددن  سددت. ا شددای سخنان قشیری دراین باب، انصافاً ب یار عالمان  ا  
سان ابن عربی و پیروان او بلو  الگه برای فیل هفانی چهن معصدرا و هم فوران عارفانی ب 

 اوست ک  باتهج  ب  آی  مجال اموان تهآیح بیشتر نی ت.

(،   ت: ۲07  بقر،ن  ﴾یشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل و من الناس مَن﴿در ت  یر آیة 
ج هُمُ الذالین ادرکتْهم سهاب  الق مة و خصائص الرسمة فآثروا رآا الح ال علی رآا ان  ددهم،

بددر ایشان ک انی ه تند رسمت و ق مت ازلی شامل سال شان شد، در نتیج  رآای خدا را 
 (.171 همان،  رآای خهد مقد  داشتند

هددل این ت  یر کامعً ثددر م  ددران ا بددرخعف ت  ددیر اک کدد   سددنالت عرفانی است و  سددت  ا
یددع  سنالتاست و برخی از اهل اند: این آی  در شأن صهیب بن سنان نازل  ردید،  ت  و جم

ودد  م  ران شیع  این آی  را در شأن سضرت امیر دان ت  قددریش در م اند ک  در شب هجه  
بددر  در جای مددد پیامبر اکر  آرمید و رآای خدا را  بددن اس یددداهلل  یددد. عب خددهد بر ز آددای  ر

وددانی، است ک  در ت  یر  سنالتس وانی از جمل  م  ران اهل  ( 1:1۲3، ج1359 ر.ک؛ س
 دان ت. المبیت لیلسان م  ران شیع ، شأن نزول این آی  را واقع  این قهل را بر زید و ب 

مرور﴿ت  یر آیة در  جرع اال لری اهلل تر مرر و ا قددر،ن ﴾قضی اال نددی (،   دد۲10  ب ت: یع
مددن ، هددا  انهتک ستر الغیب عن صریح التقدیر ال اب ؛ و لقد استغنت قلهب المهسالدین لِما فی

یددب انهار البصائر عن طلب التأویل لهذ، اآلیة و مثلها بددة د کدد  مرت ج مقصهد در آی  این است 
مددد، دل هددهر آ قددای  ب  مرتبة   هددا، س جددهد در آن صددائر مه نددهار ب بدد  ا جدد   الدددان باته هددای مهس

(؛ ت  یر وی کامعً 17۲ همان،  کنند و نیازی ب  تأویل ندارندن  آیات را مشاهد، می هاین
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مددت  قددهع قیا مددهرد و عرفانی است و برخعف سخنان جمیع م  ران است ک  این آی  را در 
 اند.دان ت 

یددک ۲55بقر،ن جاهلل ال ال  االال هه الحیال القیه ، آیة الورسیدر ت  یر  سددخن داد و  (، داد 
یدد ، فان نظری را آورد. در آداز   ت: ،دور، عر لدد  ف سددَمِیَّ  اهلل اسم ت رالد ب  الحال  تعالی فع 

یددر(؛ ۶5ج  مریمنقال تعالی: هل تعلم ل  سَمِیًّا عددن ن ددی النظ شددبی   و قهل  ال ال  االال هه، اخبار  ال
یددر، او  بددات بغ مددن االث مددن بما استهجب من التقدیا و التنزی ، مَن تحقال  بهذ، القالة الیری 

ًددا  هدده محهعم بدداهلل ف شددهد االال  بدداهلل و ال ی دیر، فع یرفع ساجت  الی دیر، فع ی مع االال من اهلل و 
سددتسهی اهلل نددای ، : اهلل نا  خاص س  تعالی ا نددا  او نی ددت. مع هددهو ک ددی هم لدد  االال  ج، ال ا

بددد قددت دریا یددن سقی کدد  ا  اخبار از ن ی نظیر و مانند برای س  بلو  ن ی ماسهی اهلل است. هر
شددنهد  دیر س  تعالی در قلمرو ه تی نبیند و نیازش را ب  جز او عرآ  ننماید و جز از خدا ن

 (.19۶ همان،  دانداو ماسهی اهلل را هیچ و پهچ و جز ب  واسط  خدا نبیند و 

سددنةسپا در ت  یر ، ندده  ال تأخذ،  قدددالسج،   ددت: ،و ال لدد   ت لدد  و جع لدد  جع َددن جما م
سددرمد، و ابد، جمال ، و از ل  ابد لدد، ، سرمد، و  جددهد،؛ قه مدد  و فددی   ، و قد مددا  کددر،:  جددلال ذ

 (.197  همان،  جال الماوات و ما فی االرض: مُلواً و ابداعاً و خلقا و اختراعاً

تددی ک  مشاهد، میچنان ظددری و س فددان ن صددطعسات عر ثددر ا فددهق اک بددارات  یددد، در ع کن
عددافل  ی را آورد، ک  شرح بدداب لل یددم. شان در این مختصر نگنجد ک  از  شددارة آورد لم اال

سدد   جددهد  مثعً اصطعح سرمد و وسدت آن با ابد و ازل و باز شت جمیع این م اهیم ب  و
 است.تعالی، سخنانی ب یار ژرفی است ک  الگهی ا بن عربی و ستی معصدرا شد،

(،   ت: در این آی  ۲۶0 بقر، ن ﴾فخِ اربعۀ من الطیر فصرهن  الیک﴿در ت  یر آیة 
نری ﴿مهسی هدفش شنیدن صدای معشهق بهد چنانو  مهسی   ددت:  سانابراهیم ب  رّ  ار

بددهد چنان1۶3 اعرافن ﴾انرر الیک هددمال ن سددخ (، برای ابراهیم پاسخ مثبت یا من ی م کدد  پا
 مهسی نیز  لن ترانی( بهد.
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صددهد از خداوند ب  ابراهیم دستهر داد چهار پرند، را ذبح کند تا ب  راز معاد پی بددرد. مق ب
هددار زند، کردن چ کدد  آن چ شددد،  تدد   سددت.    هار پرند، ذبح شد،، زند، شدن دل ابراهیم ا

مددز مددی ر یددا، دو مددز  ددهاهر دن لددی ر کدد  اوال بددهد   پرند،، طاووس و خروس و کعغ و مردابی 
مددی خهدخهاهی، سهمی رمز طمع و سرص و چهارمی رمز روزی طلبی در دنیاست. ا ر آد
نددد قددای  و این چهار ص ت دنیاخهاهی را در خهد بوشد، دلش ز شددم دل س بددا چ ،  ددردد و 

 (.۲0۲ همان،  اسرار ه تی را فهم نماید

لددیوم   الحوم(،   ت: ،۲۶9 بقر،ن ﴾من یشاء هیؤتی الحکم﴿در ت  یر آیة  وددم ع تح
ندد خاطر الح  ال داعی الن ا سددرانجا  ج. سپا برای سومت معانی  ه کددرد و  قددل   ددهن ن

مددانالحومة شههد الح  و ال ْ   شههد الغیر  ت: ، یددة . در (۲08، ج ه بردوا ﴿ت  ددیر آ ا ن ت

نددد۲71ن بقر، ﴾الصدقات فن ع ما هی مددا  (،   ددت: خداو بددا  خددهد را  سددتی  یددد: ا ددر دو فرما
بدد  اای کرد،رانی کار ستهد،نمایی و ب  زبانا هار ی و ا ر سافظ اسرارباشی و الطاف ما را 

یددتوسائب ن بت سددتهارتر ک دهی شرایب دوستی را رعا بدداط را ا مددهدی و ارت مددان، ردی ن ه
۲09.) 

(،   ددت: ۲7۲  بقر،ن ﴾اهم ولکن  اهلل یهدی من یشاءدلیس علیک ه﴿در ت  یر آیة 
یدددطب  تصریح این آی  همان سددت تهس یددز   هن  ک  تهسید ذاتی و ص اتی م ددلالم ا عددالی ن اف
بدداز میچنین است یعنی همان ندددد  بدد  خداو جددهد  مدداالت و مددة  هن  ک  وجهد و ک  ددردد ه
. بنابراین جمیع وسائب الوجهد االال هه وال منثالر االال ههخداوند است ک   کارها نیز مربهط ب 

نددد  قددب خداو قددی ف عددل سقی چ  فرشتگا، چ  پیامبران همگان ب  منزل  جنهد الهی ه تند و فا
ندد  است.  هیی خداوند فرمهد: ، یددار م لددیا لعد نددا و  صددائص سقال مددن خ یددة  مددد! الهدا یا مح

فددانی کآن (. شایان ذکر۲09  همان،  جنصیب سددت   این مهآهع نیز از مهآهعات مهمال عر ا
لدد   ت است همةک  قشیری در این باب پیش ک ه عارفان بزر  از وی متأثر ه تند. از جم
یددک یعنی ،ابن عربی در ذیل همین آی    ت:  مددا عل هدددییالن انال هددم م ال یجب علیک ان تجعل

 (.1،90 ت  یر ابن عربی، ج ج تبلیغ الهدای
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یددز بینید، سک  میچنان لددهی ن سددت، مه شددیری ا سددخن ق عددین  ضددمهنش  بددی م خن ابن عر
 باتهج  بدین نوت    ت:

سددت کددی زما یدددر آن  پددرانیم ت   ددر ب
 

سددت  ندددازش خدا یددر ا مددان و ت  1۴مددا ک
پددیچ  پددیچ  هددان  ندددر ج یددم ا کدد  ا  مددا 

 
هددیچ   چدد  دارد  خددهد  لددو از  چددهن ا

 15هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیچ
 

سددتبی لددهق خدا لدد  مخ  شددریوی جم
 

 1۶شان ب  ماستآن مهالید ارچ  ن بت 
مددات  بددرد و  ندددر  شددطرنجیم ا چدده   مددا 

 
صدد اتبرد و مات ما تهیی  خددهش   ای 
مدداز ت ددت  نددها در  ندداییم و  چدده   مددا 

 
 17ما چه کههیم و صدا در ما ز ت ددت 
بره اهلل﴿در ت  یر آیة   سربکم  فروه یحا قددر،  ﴾ا ن تبدوا ما فی انفسکم او تخ (، ۲8۴ نب

 (.۲15همان،    جحاسبالی استدامة المراقبة و استصحاب الم فیها اشارة  ت: ،

بددةجهت پرهیدز از اطال  ب  همین مقدار ب ددند، می مددد جن تدد  آ چدد     مددهنگی  شددهد. آن ن
مددهرد  قددر،  مددد و ب سددهرة س یددات  خددی آ فددانی بر داشت. در این نهشتار، سیری در ت  ددیر عر

فددانی  کاوش قرار  رفت بدداب ت  ددیر عر شددیری را در  مددا  ق تا خهانند، عزیز علم و آ اهی ا
سددالةهایی از ت  یب  نمهن در زیر د. اینک مشاهد، نمای قددرآن در ر یددات  خددی آ فددانی بر  ر عر

 کنیم تا مطلب تومیل شهد.قشیری  نیز اشار، می

حردهوال﴿د ذاتی و افعالی باتهج  ب  آیة وی در باب تهسید قددر،ن ﴾کم اله وا (، 1۶3  ب
کددرد  او  ت صدد ت  نددی  ُدد  یع وددی، وَسَّدت بدد  ی بددهد  کددردن  وددم  یددد س بدد   : بدان ک  تهس را 

نددد یگانگی؛ و ذات خدا یک چیز است ب  خعف  وددی خهان کدد  آن را ی گددر  هددای دی و چیز
گددر  گددانگی او؛ دی بدد  ی سددت  لددم او سدد  را و آن ع سددت  سدد  ا یددد  تهسید س  چیز است: تهس

یددد تهسید س  است خل  را و آن سوم  گددر تهس سدد  دی سددت؛  الددد ا اوست بدان ک  بند، مهس
سددت بدان نددد، ا لددم ب سدد  را و آن ع عددالی یوی ددتخل  است  خدددای ت شددیری، ر.ک؛   چدد   ق

 (.513-511صص :13۶7
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سددتذوالنهن را پرسیدند از تهسید،   ت: آن آددع  ک  بدانی علالت هم  چیزها صنع او و
شددد؛جنید  او خددعف آن با بدد   را دایت نی ت و هرآنچ  در دلت صهرت بندد خدای تعالی 

خدددای  ها هم   ت: تهسید معنیی بهد ک  رسه  اندرو نی ت  ردد و علم ندداچیز  ددردد و 
سدددث  تعالی بر آن سال بهد ک  ب  ازل بهد؛ سددت:  پددنج ا سُصری   ت: اصهل اندر تهسید 

یدددن؛ و از وطن بددرادران بر وددی دان ددتن؛ و از  قدددیم را ی قددت برداشتن و  خددهیش م ار هددای 
 (.51۴ همان،  کردن؛ و فرامهش کردن آنچ  دانند و ندانند

گددران جمعت قشیری در باب تهسید، چ  آنچ   از زبان خهد   ت چ  آنچ  از زبان دی
بدد   نقل نمهد، ب یار پرمعنی است و همان است ک  بعد از وی در زبان ابن عربی و پیروانش 

فددان ت صیل   ت  آمد. مثعً این کدد  در عر سددت  ک  تهسید را س  مرسل  معرفی کرد، همان ا
شددد، یددر  جدد ، تعب یددان خار کدد    ددت: نظری ب  دیب الغیهب و اعیان ثابت  و اع یددن  سددت؛ و ا ا

 ر وسدت شخصی وجهد است. معنایش آن ددت تهسید یعنی برداشتن سادث و قدیم، بیان
هددر،ک  ه تی فقب از آنِ خداوند است و ما سهی اهلل نمه ی ادها و تجلیات ه تی ه تند و ب

 از ه تی ندارند. باتهج  ب  این ک  تجلیات لهاز  ذاتند، پا سادث و قدیم معنی ندارد.

یددة باب معرفت س  با در  قردره﴿استناد ب  آ حرق  قردروا اهلل  مرا  عددا  ن  ﴾و  (، 91  ان
صدد ت آن فددت  سددماء و   ت: ب  نظر این  ددرو، معر بدد  ا سددد  خدددای را بشنا کدد   بددهد  کددا 

تددا از ص ات؛ از خهی بددهد  وددو  های بد دست بدارد، دایم بردر ا، بهد و ب  دل همیش  معت
بدد  و خاطر، های بد ن اخدای بهر، یابد و از اندیش  کدد  او را  های بد بپرهیزد و با خاطری 

بددهد از  حدددَّث  نددد و م مددی ک جددات ه دیرخدای خهاند آرا  نگیرد و دایم ب  سرال با خدای منا
نددد؛  فددت  هی قِبَل س  ب  شناخت اسرار او، آن هنگا  او راعارف خهانند و آن سالت را معر

عددزال و و اندر جمل  بدان قدر ک  از ن ا خهیش بیرون آید معرفت خدددای  ش ساصل آید ب  
لرو  اذا ﴿(؛ در ادام    ت: بایزید را پرسیدند از معرفت،   ددت: 5۴0جلال همان،  ان  الم

مددلن  ﴾هاهلها اذلافسدوها و جعلوا اعز ۀ دخلوا قریۀ لدد  را 3۴ن یددد: خ یددد  ه یددز بایز (؛ و ن
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یددر های او هم  محه بهد و ه تی او باسهال بهد و عارف را اسهال نبهد زیرا رسم   ه ددتی د
 (.5۴3 همان،  او فانی  شت  بهد و اثرهای او دایب شد، باشد اندر آثار دیر او

بدداب  خدداص در  حدده  بدد  ن یددات را  قشیری باتهج  ب  ا هار نظر م تقیم و نقل از بایزید، آ
فددت ت  ددیر می سدد  میمعر بددد در  لدد  ع نددای مط نددد و آن را ف یددژ، و ک یددد ا، و کدد  د نددد  دا

 های عرفانیهایی از  رایشنچ    ت  آمد از باب نمهن آهد. دنگری وی را نشان میژرف
الددات  صددادی  و جزئی وی در ت  یر آیات قرآن بهد و فقب از باب بیان کل ب  واسطة برخی م

 بهد.

 گیریبحث و نتیجه

 الجمل ، نتایج زیر از این ج تار ساصل آمد: فی

، روش جامع ک  تل یقی اما  قشیری در ت  یر قرآن مجید با  رایش عرفانی همراالو. 
فددانی، از روش بددا  ددرایش عر قددرآن  یددان م  ددران  های تصدیقی، درایی و روایی است در م

نددا نظیر است. بیپیش ک هت بل بی فددان  گددهی عار بددی و آوری ب تردید او ال بددن عر سددان ا
جددای شیری از دید محققان نهان بهد، و باشد. تاکنهن این وجه  قمهلهی و پیروان آنان می

  ی  در این باب همچنان باقی است؛تحق

سددت. ب.  ظددری ا فددان ن قشیر در ت  یر عرفانی خهیش، مبتور ب یاری از اصطعسات عر
سان وسدت ازل با ابد، ذات و ص ات، قد  و سدوث، وجهب و اموان، زمان و سرمد و ب 

مددداری چهن ابن... ک  بعد از وی عارفان نا  مدددر ه هددا ک دت عربی و پیروانش در تومیل آن
نددا  یددز فیل ددهفان  صدد ات ب ددتند و ن یددین ذات و  یددروانش در تب صدددرا و پ نددان مع آوری چه

قددات باری بدد  تحقی تعالی از وی الگه  رفتند. در تحقی  برای محققان همچنان باز است ک  
 تطبیقی پردازند تا قشیری بیش از پیش شناخت  آید.
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 منابع
 .قرآن مدید

 .نهج البالغه چاپ صبحی صالح

کرم(. 13۶8  .الدین س ین خهارزمیی، تاجابن عرب شددارات شرح فصوص الح هددران: انت . ت
 مهلی.

مدددمحیی ،ابن عربی بددن مح حرات (. تددابی.  الدین  یدداء  .هالمکی رالفتو یددروت. داراس نددان: ب لب
 التراث العربی.

. لبنان: بیروت. داراسیاء التراث تفسیر ابن عربی(. 1380.  __________________
 العربی. 

 شگا، علالام  طباطبائی.دان. تهران: مبانی عرفان و تصوف(. 137۴محمدس ین.   بیات،

 واکاوی برخی اع مفردات و جمالت مشکل پانزده جزء(. 1397.  ___________

 نتشارات کهل  پشتی من.ا تهران: .اول قرآن

مدددخهاج  شماسافظ شیرازی،  بددیالدین مح حراف  .تددا(.   یروان  مددد  .د مددا  مح بدد  اهت
 . تهران: نشر سینا.قزوینی

  .االسعمی الموتبتهران:  .هالشیعوسائل (. 1359.  محمد بن س نسرال عاملی، 

 چاپ وزارت ارشاد.سازمان تهران:  .شواهد التنزیل(. 1359.  عبداهلل بن اسمد ،سوانی

سرالمی(. 13۴9اهلل.  خمینی، روح هددران:  .حکومت ا ظددیم منس ددةت شددر و تن ثددار ن مددا  آ  اإل
 .(سر، سقد  الخمینی

یددروت. المفردات فی غریأل القرآن (.1379اص هانی، س ین بن محمد.   رادب . لبنان: ب
 التراث العربی.داراسیاء

 رالوتب االسعمی .داتهران:  .معانی االخبار (.137۲.  محمد بن علی، صدوق

قررآن(. 1388.  محمدس ددین ،طباطبائی سریر ال فری تف یرزان  تددب قددم:  .الم یدداء الو دار اس
 .ی االسعم



 165 ۱۳9۸ زمستان، ۳۷، شمارة ۱۰سال  سراج منير؛

 

قررآن(. 13۴7طهسی، محمدبن س ددن.   سریر ال فری تف نددان. التبیان  تددراث لب یدداء ال : دار اس
 العربی.
 .دارالوتب العربیلبنان: بیروت.  .هالس نالکتاّ و الغدیر فی (. 13۶1.  اسمد، علالام  امینی

 . تهران: انتشارات اسه،.های تفسیریها و گرایشروش(. 1381.  س ین، علهی مهر

  .موتبة العلمیة االسعمی: تهران. تفسیر العیاشی(. 1388مدبن م عهد.  عیاشی، مح

هددهازن ،قشیری شریریه رسالۀ(. 13۶7.  ابهالقاسم بن  مددا  فروزان .ق شددر فددربدد  اهت هددران: ن . ت
  علمی فرهنگی.

بددراهیم ب ددیهنی .االشاراتلطائ (.  تابی.  ابهالقاسم بن ههازن ،قشیری مددا  ا صددر:بدد  اهت  . م
 للوتاب.  المصری الهیئانتشارات 

شددیرازی ،معصدرا شددارات  .هفی االسفار االربع یهالمتعال هالحکم(. 1379  .محمد  قددم: انت
 مصط هی.

 . تهران: انتشارات طلهع.مثنوی معنوی (.13۶8.  جعل الدین محمد ،مهلهی

 

 

 

 هانوشتپی

 (۴۲9مثنهی اول، ب  . 1

 (190ب ،مثنهی دفتر اول . ۲

 (۲80همان، ب . 3

 . معروف ب  ت  یر ابن عربی۴
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