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مقدمه :چیستی تفسیر عرفانی
برای واژة تفسیر دو ریشه در كتب لغت ،ذكر شده است؛ بعضی آن را مشتق از «فسر» به معنای جدا
كردن ،بیان ،توضیح دادن و كشف و آشکار ساختن امر پنهان یا معنای معقول

(طریحی ،1375 ،ج،3

1408ق ،ج  .)24 :1از میان قائلین بهقول نخست نیز ،بعضی آن را به معنای همان فسر(طریحی ،1375 ،ج:3

 )438و بعضی مبالغة آن دانستهاند (راغب اصفهانی1412 ،ق :ذیل ماده فسر و سفر).
پذیرش قول دوم 1نیز مبتنیبر قاعدة اشتقاق كبیر است 2.بااینحال اگرچه دو واژة «فسر» و «سفر»
عالوهبر حروف ،بهلحاظ معنای جامع مشابه یکدیگرند لیکن ،راغب تفسیر را مشتق از «فسر» دانسته
و تفاوت این دو را در این میداند كه «فسر» اظهار معنای معقول و «سفر» كشف غطاء و برداشتن
پوشش از اعیان محسوس است (راغب اصفهانی1412 ،ق :.ذیل ماده فسر و سفر) .بنابر سخن راغب تفاوت
بین این دو واژه این است كه اولی بهمعنای كشف غطاء از امور معقول و غیرحسی و مطالب علمی و
معنوی است و دومی كشف غطاء از امور و اعیان حسی و خارجی .چنانكه موارد استعمال كلمة
«سفر» نیز این ادعا را اثبات میكند.
اما تفسیر در اصطالح ،بیان معانی آیات قرآن و كشف از مقاصد و مدلوالت كالم حقتعالی
است (طباطبایی1417 ،ق ،ج .)4 :1منظور از معانی آیات ،معانیای است كه مراد خداوند است واال
صرف دانستن معنای لغوی الفاظ قرآن مقدمة تفسیر است نه خود تفسیر.
در این میان ،برخی از مفسرین ،دامنة معنایی تفسیر را بهحدی گسترش دادهاند كه شامل همة
علوم قرآنی و علوم مرتبط با دین و شریعت حتی پاسخ به شبهات كافران و فرقههای منحرف
میشود (طوسی ،بیتا ،ج .)2 :1و درمقابل ،برخی دیگر ،تعریفی برای تفسیر ارائه نکرده و گویا آن را
بهوضوح معنای متبادر عرفی واگذاشتهاند (رجبی .)12 :1379 ،بههرحال اگرچه تفسیر در حیطة ظاهر
الفاظ برای درک مراد خدای متعال راه دارد و معنای مشهور از تفسیر نیز همین است

(سیوطی،

1416ق ،ج ،)435 :1منتهی اگر بپذیریم قرآن كریم و وحی الهی دارای معانی طولی است میتوان از
واژة تفسیر برای كشف این نوع معانی كه از آن به تفسیر باطنی یا عرفانی قرآن نام میبریم نیز
استفاده كرد و تفسیر را به دو قسم تفسیر معانی ظاهری و تفسیر معانی باطنی تقسیم نمود.
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حال ممکن است گفته شود كه تفسیر عرفانی ،همان تأویل است و تأویل نیز از آنجاكه بهمعنای
خالف ظاهر است امری مقابل تفسیر است .بنابراین عرفا نیز همواره در پی تأویل متون دینی بودهاند
و نه تفسیر آن .در پاسخ باید گفت كه هرچند در اصطالح متکلمین تأویل به معنای «خالف ظاهر»
نوعی از تفسیر و یا از سنخ واقعیتهای خارجی شمرده شده است .جوهری دراینباره میگوید:
«التاویل تفسیر ما یؤول إلیه الشیء...قال ابوعبیدة تأویله أی تفسیره و مرجعه» ابنمنظور نیز از قول
متقدمان تعاریفی را نقل میكند:
ابوالعباس احمدبنیحیی گوید :تفسیر ،معنی و تأویل بهیک معناست .ابومنصور
میگوید :تأویل جمع كردن معانی الفاظی است كه بهلفظ واضح و روشنی بیان شدند.
لیث آورده است :تأویل تفسیر كالمی است كه دارای معانی مختلف است و تأویل
تفسیری است كه با غیرالفاظ آن كالم شکل گرفته است .ابوعبید گفته است :تأویل
یعنی مرجع و بازگشت (ابنمنظور1414 ،ق ،ج .)33 :11

آنچه ما را در معنای تأویل به مقصود میرساند كالم فراهیدی است كه در تعریف «اول و
تأویل» میگوید « :آل یؤول ،إذا رجع .تقول طبخت النبیذ و الدواء فآل إلی قدر کذا و کذا ،أی الثلث
أو الربع  ،أی رجع» (فراهیدی ،1409 ،ج  )359 :8در این عبارت ،فراهیدی «رجع و رجوع» را بهمعنای
رسیدن ،شدن ،گشتن ،بهفعلیت و كمال رسیدن دانسته است .مثالی كه وی در توضیح این واژه ذكر
می كند این است كه وقتی كسی دارو یا نبیذ را پخته تا به یک سوم یا یک چهارم برسد میگوید:
«آل إلی قدر کذا و کذا» .با تجرید و برهنهسازی این واژه از مواد و موارد یاد شده یعنی نبیذ و دارو
باید گفت تأویل ،مرحلة پختگی و رسیدگی و كمال یک چیز است؛ و این همان معنای تفسیر
عرفانی است.
در تفسیر عرفانی مراد،كشف مقاصد و مرادات باطنی خداوند تبارک و تعالی از ظاهر الفاظ
است .تفاوت ریشه ای این نوع تفسیر با تفاسیر دیگر در روش آن است .در این نوع تفاسیر ،اهل
عرفان با جهتگیری عرفانی بهتفسیر و تأویل آیات و احادیث شریف اولیای دین میپردازند .و
حاصل چنین تالشی ،تفاسیری است كه عهدهدار بیان معانی باطنی آیات و احادیث و تفسیر رمزی و
اشاری آنها است .سابقة تفسیر عرفانی بهدوران صدر اسالم میرسد (آتش .)20 :1380 ،بعضی از
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محققین نخستین آموزههای تفسیر عرفانی را در تفسیر منسوب به امام صادق(ع) یافتهاند

(نویا:1372 ،

.)136

اساس كار تفسیر در لسان اهل معرفت برپایة تأویل و الهام است تا جاییكه عرفان و تصوف را
اساساً میتوان مسلکی تأویلی بهشمار آورد (سراج ،بیتا .)17 :ابنعربی نیز تصریح میكند كه فهم
قرآن حاصل الهامات الهی است (ابنعربی ،بیتا ،ج .)280 :1صدرالدین قونوی نیز براساس همین سنت
عرفانی ،و با كاربست عنصر كشف و شهود در جنبههای باطنی و معنوی و كشف اسرار و اشارات،
قسم دیگری از تفسیر یعنی تفسیر عرفانی را ارائه كرده است .روش تفسیر عرفانی قونوی مبتنیبر
اصول ،مبانی و ضوابطی است كه میتوان آن را در سه دستة مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی و
زبانشناختی جای داد .فهم این مبانی در درک حقیقت تفسیر عرفانی مؤثر است هرچند اكتفا كردن
بهمبانی زبانشناختی نیز برخی از معانی قابل اصطیاد است.

 . 1مبانی هستی شناختی
ازجمله مبانی مهم در تفسیر عرفانی قونوی كه برگرفته از چینش نظام هستی در نگرش عرفانی وی
است عبارتاند از :ذوبطون بودن جهان ،ذوبطون بودن كالم الهی ،ذوبطون بودن انسان كه بهتفصیل
مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1 .1ذوبطون بودن جهان هستی
از نگاه عارف تنها یک وجود در عالم تحقق دارد كه واحد و مطلق به اطالق مقسمی است.
وجودی نامتناهی كه تمامی مواطن را پر كرده و جا برای غیر خود باقی نمیگذارد .اگرچه كنه و
هویت حقیقت وجود یا همان ذات غیب الغیوبی نیز مدرک و مفهوم و مشهود و معلوم هیچكس
نخواهد بود و هیچ اسم و رسم و تعدد و كثرت و تعین و تمایز و حدی ندارد (قونوی )19 :1374 ،اما
همین وجود ،وقتی از مقام اطالق تنزل كند ،مظاهر و تعیناتی بهعنوان تجلیات او ظهور پیدا میكند
كه از این تعینات تعبیر به «چینش نظام هستیشناسی عرفانی» شده است .این تنزالت اموری را تثبیت
میكند ،كه میتوان آنها را اصول كلی مبانی هستیشناسی در تفسیر عرفانی دانست.
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در نظام هستی شناسی عرفانی ،مقام ذات ،مقام اطالق صرف است؛ حتی مقید به قید اطالق هم
نیست (قونوی .)19 :1374 ،اولین تعین كه بهلحاظ بطون كیهانی ،بطن هفتم محسوب میشود و اول
ممتاز از غیب الهی مطلق است ،مقام «تعین اول» است (قونوی 3.)19 :1374 ،و دومین تعین كه نظیر
تفصیلی به اسما و صفات و اعیان ثابته وجود دارد .لذا از این مقام به حضرت اسما و صفات یا
حضرت اعیان ثابته تعبیر شده است (قونوی.)116 :1381 ،

4

از مجموع تعین اول و تعین ثانی تعبیر بهصقع ربوبی میشود .ویژگی صقع ربوبی این است كه
بهعنوان علم حقتعالی محسوب میشود و هنوز تعین خلقی بهوجود نیامده است .این بطن ،بطن دوم
از بطون هفتگانه است.
سومین بطن ،نفس رحمانی است كه از مباحث مهم در كتب عرفانی است و درواقع حقیقتی
است كه تمام عالم تعینات و مظاهر را دربر میگیرد (قونوی .)118 :1381 ،قونوی معتقد است نفس
رحمانی حقیقتی است كه باطن آن در تعین اول و مقام احدیت جمع است و با توجه به اعیان ثابته
در تعین ثانی موجبات ایجاد عوالم وجودی را در خارج از صقع ربوبی فراهم میكند .اولین تعین
در خارج از صقع ربوبی عالم عقل است كه از آن به بطن چهارم تعبیر میشود.
پس از مرتبة عالم عقل ،مراتب نفوس كلیه ،عال مثال 5و عالم ماده است كه هر یک ویژگی
خاص خود را داشته و اشاره به وجه خاصی از حق تبارک و تعالی دارند (قونوی.)165 :1384 ،

هر مرتبه از مراتب ذكر شده احکام خاص خود را دارد اما یک حقیقت واحد است كه همه را
به یکدیگر پیوند میدهد ،حقیقتی دارای ظهور و بطون متفاوت كه در هر مرتبه بهگونهای جلوهگر
میشود .ازاینروست كه می توان گفت تمام عالم هستی از تعین اول تا عالم ماده ،همه ،تعینات آن
حقیقت واحده هستند و هر یک باطن دیگری است .و اما این قوس نزول ،بازگشتی نیز بهسمت حق
دارد كه توسط انسان صورت میگیرد و انسان بهموازات این بطون نزولی ،تا جایی باال میرود كه
از آن تعبیر به كون جامع میشود و خود حضرتی میشود كه جامع جمیع مراتب و ظهورات خواهد
بود.
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 .1.1ذو بطون بودن کالم الهی
یکی دیگر از مبانی مهم و كلیدی در تأویل و تفسیر عرفانی پذیرش این نکته است كه كالم الهی
دارای ظاهر و باطن است .منظور از كالم الهی در این جستار ،نصوص دینی و متون شریعت اعم از
و هر ظاهری دارای باطن است.
دو راه جهت اثبات این مبنا و قاعده وجود دارد؛ نخست از طریق اصول و قواعد عرفان نظری و
دوم از طریق آیات و روایاتی كه در این خصوص وارد شده است .در كلمات محقق قونوی هر دو
طریق وجود دارد.
بیان نخست آن است كه در عرفان ،حقتعالی مطلق بهاطالق مقسمی است و از این مقام تعبیر به
«مقام الاسم له و الرسم و الوصف له» شده است (رک قونوی .)147-152 :1381 ،این بدان معناست
كه حقتعالی بهلحاظ مقام ذاتش هیچ اسم و صفتی ندارد .اما ازآنجاكه این مطلق دارای مظاهر و
تعیناتی است كه بین آنها نظام طولی و تشکیکی برقرار است ،لذا هیچ امری در مراتب پایین تحقق
ندارد ،مگر اینکه از مراتب فوق گذشته باشد .با این مقدمه این حقیقت آشکار میشود كه برای
كالم الهی یعنی قرآن كریم نیز ،كه در عالم ماده ،صورت الفاظ بهخود گرفته ،حقیقتی است كه
اصل آن در مراتب باالتر قرار دارد و از آنجاییكه كالم مظهر و آشکاركنندة علم حقتعالی است،
لذا علم حق نیز در جمیع مراتب و تعینات خودنمایی میكند.
به دیگر سخن،كالم الهی نیز مثل دیگر حقایق موجود در عالم ماده ،و بهموجب كالم امام
صادق(ع) كه فرمودند« :لقد تجلی اهلل فی کالمه ولکنهم الیبصرون»( ،مجلسی1404 ،ق ،ج  )107 :89با
گذر از مراحل بطون ششگانه از جایگاه اصلی خود یعنی تعین اول آغاز شده و پس از گذر از
مراحل تعین ثانی ،عالم عقل ،لوح محفوظ و عالم مثال پا به عرصة عالم حس و شهادت گذاشته
است كه از این مراحل ،به «مراحل تنزیل» تعبیر میشود و همانطور كه رابطة مراتب كلیة عالم با
یکدیگر رابطهای طولی و تشکیکی است ،رابطة بین معانی این كلمات و آیات الهی نیز رابطهای
طولی و تشکیکی است.
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و اما بیان دوم قونوی برای اثبات بطون تو در توی شریعت ،استفاده از آیات و اخباری است كه
گویای این حقیقت هستند .وی در تفسیر حدیث شریف «ما من آیة إالّ و لها ظهر و بطن و لکل
حرف حدّ و لکلّ حد مطلع» (عیاشی،1380،ج )12 :1معتقد است كه كالم الهی حداقل دارای چهار
همگی درواقع منصات و تجلیات كالم حقتعالی هستند .منازلی هستند كه احکام اسم «متکلم» در
آنها ظهور پیدا كرده است .این تجلیات همگی در طول یکدیگر هستند (قونوی.)227 :1381،
قونوی در جایی دیگر بیان میكند كه قرآن دو مرتبه بر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است؛ نخست
از طریق وجه خاص كه این نزول بهصورت دفعی و بدون واسطه بوده است ،دوم از طریق سلسلة
ترتیب و وسایط .از منظر قونوی ،مردم كه مخاطب قرآن هستند ،از طریق دوم با آن ارتباط برقرار
میكنند .این دو طریق را در آیاتی همچون« :فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ» (دخان )58 :یا «إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً
عَرَبِیّا» (اشاره به طریق نخست) و «لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» «إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ» (اشاره به طریق دوم)
میتوان مشاهده نمود .در طریق نخست ،پیامبر اكرم(ص) بهخاطر ارتباط خاصی كه با حق تبارک و
تعالی داشتند ،حقیقت اصلی قرآن را دریافت كردهاند (قونوی .)161 :1372 ،بنابراین حداقل دو مرتبه
برای قرآن كریم پذیرفته شده است؛ مرتبهای كه مکنون و پوشیده است و مرتبهای كه آشکارشده و
در بین مردم به صورت كلمات و الفاظ تجلی یافته است.
همچنین در اعجاز البیان بهحدیث نبوی مشهور اشاره كرده كه میفرماید« :للقرآن ظهر و بطن
إلی سبعة أبطن» (ابنابیجمهور1405 ،ق ،ج  .)107 :4و در روایت دیگری «إلی سبعین بطنا» آمده ،و نیز
بهحدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السالم اشاره كرده كه حضرت میفرمایند« :لو أذن لی فی تفسیر
الفاتحة لحملت منها سبعین وقرا»  .و از امام حسن مجتبی این حدیث را نقل كرده« :أنزل اهلل مائة
کتاب و أربعة کتب فأودع المائه فی االربعة و أودع الجمیع فی القرآن و أودع جمیع ما فی القرآن فی
المفصل و أودع ما فی المفصل فی الفاتحة» (قونوی.)1381 ،

با توجه به بیان عرفانی دربارة ذووجوه بودن كالم خداوند و همچنین روایات شریفه این نکته
بهدست می آید كه قرآن كریم و روایات ،دارای ظاهر و باطن هستند و هر بطن معنایی متناسب با
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خصوصیات و ویژگیهای خاص است و مهمتر از همه اینکه همة این معانی میتواند مراد و مقصود
حقتعالی باشد.
 .1.3ذو بطون بودن انسان
همانگونه كه در چینش نظام هستی به بطون عالم هستی اشاره كردهاند ،نسبت بهمراحل بطونی
انسان نیز اهتمام داشته و مراحل متفاوتی را در دستهبندیهای متفاوت بیان نمودهاند .برخی به هفت
مرحله اشاره كرده و برخی آن را به ده مرحله رساندهاند (انصاری1381 ،ق .)24 :محقق فناری با
بهره گیری از كلمات بزرگانی نظیر قونوی و فرغانی ،شرحی براساس مبانی عرفان نظری بر منازل
صدگانه نوشته و آن را بر هفت مرتبة بطونی تطبیق داده است .وی مراحل رشد و ترقی انسان را
بهنحوی شایسته با مراحل طولی نظام هستی تطبیق داده است (فناری .)19 :1374 ،هفت مرتبه از بواطن
انسان را اینگونه ذكر كردهاند :طبع (مقام حس)؛ نفس (خیال)؛ قلب (وهم)؛ روح (عقل)؛ سرّ
(محو)؛ خفی (طمس)؛ اخفی (محق) (شریف دارابی.)52 :1372 ،

شیخ اكبر در فص آدمی میگوید« :فظهر جمیع ما فی الصورة اإللهیة من األسماء فی هذه
النشئة اإلنسانیة فحازت رتبة اإلحاطة و الجمع بهذا الوجود» (ابنعربی .)50 :1370 ،تمام اسمای الهی
كه در حضرت الوهیت وجود دارد ،در نشئة انسانی ظهور پیدا میكند و این نشئه بهواسطة وجود،
رتبة احاطه و جمعیت را پیدا میكند.
توضیح بیشتر آنکه همة عالم مظهر و جلوة حق است و موجودی نیست كه تجلی حق نباشد .اما
در این میان بین انسان و بقیة مراتب و مخلوقات هستی ،تفاوت وجود دارد .تفاوت انسان با تعینات
دیگر این است كه هر مرتبه جلوة خاصی از حقتعالی را آشکار میسازد .برای مثال عالم عقل تعینی
عقالنی است كه تنها آثار مرتبة عقالنی را ظهور میدهد و مظهر اسمای تنزیهی حق است و قادر بر
مظهریت مرتبة باالتر یا پایینتر از خود نیست (قونوی 6.)166 :1384 ،درحالیكه ویژگی انسان این
است كه از جهتی آخرین موجودی است كه در قوس نزول ظهور پیدا كرده و در عالم ماده قرار
دارد و ا ز این جهت منصبغ به جمیع خواص تعینات سابق بر خود است و از جهتی دیگر اوست كه
در مقام صعود عروج كرده و با نفوس و عقول متحد میشود و پس از تجاوز از این مراحل ،با مرتبة
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برزخیت و مرتبة جامع متحد میشود و با رسیدن به جایگاه اصلی متصل به نقطة آغاز خود میشود
(قونوی.)187 :1371 ،
قونوی بر این امر تأكید دارد كه انسان به موازات عالم كبیر ،جامع تمام حقایق و مراتب است،
حقی اوست (قونوی.)169 :1381 ،

 .1.4تطابق سه اصل هستی ،قرآن و انسان
در متون عرفانی بهدفعات ،بهتطابق میان انسان و عالم هستی اشاره شده است؛ بهعنوان مثال شیخ اكبر
در رسالة «الفتوحات المدینه» 7انسان را «تلخیص كتاب االكوان» معرفی كرده و بهبیش از پنجاه
مورد از شباهتهای او با عالم هستی اشاره میكند (ابنعربی697 ،ت .)1 :اما تأمل در عبارات قونوی
نشان میدهد كه وی عالوهبر تطابق انسان و هستی ،بهتطابق میان دو عالم فوق با قرآن نیز اشاره
نموده است.
توضیح آنکه وی معتقد است كه میتوان هم بر موجودات عالم هستی اطالق كلمه و كالم كرد
و هم بر آیات شریفة قرآن و هم بر حقیقت انسان؛ بهگونهای كه در قرآن كریم نیز این سه مورد
اطالق وجود دارد .و هرچند حقیقت هر سه یکی است  -و آن علم ذات به ذات در تعین اول است-
اما هر یک از این سه جلوه نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند .وی دراینباره مینویسد:
بنابراین در یک تقسیم بندی سه كتاب قابل تصور است .كتاب اول عالم كبیر است كه
بهلحاظ صورت ،كتابی است كه شامل جمیع صور اسما حق و صورت نسب علمیه
است .كتاب دوم عالم صغیر یعنی انسان كامل است .این كتاب واسطة میان اسم و
مسمی است .اما كتاب سوم یعنی قرآن عزیز ،كتابی است كه شارح صفات كمالیة
موجودی است كه حقتعالی بهصورت خود خلق كرده است یعنی شارح صفاتی است
كه در انسان ظاهر میشود .كتاب قرآن بیانكنندة سیرت پنهان انسان كامل و
آشکاركنندة سر مرتبة اوست (صدرالدین قونوی.)10 :1381 ،

ثمرة كاربردی بحث تطابق این سه حقیقت الهی این است كه درک و فهم انسان ظاهری در
عالم حس و ماده ،از قرآن تنها معانی ظاهری است .تالوت و لمس او نیز تالوت و لمسی ظاهری
است كه مشروط بهطهارت ظاهری از حدث و خبث است .هرچه انسان بهمراتب باالتر راه پیدا كند،
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با حقایق باالتری از عالم هستی آشنا شده و قرآن را نیز در شرایط باالتر و با معانی باالتر فهم
میكند و نوع طهارت او نیز متفاوت خواهد بود (صدرالدین شیرازی1424 ،ق .)117 :ازاینرو عموم مردم
توان فهم حقایق تأویلی را ندارند .شرط فهم این مراتب این است كه شخص مفسر ،از طریق طی
این مراتب هفتگانة عالم ،اتحاد وجودی پیدا كند.

 .2مبانی معرفتشناختی
از مبانی مهم دیگر در تفسیر عرفانی قونوی ،مبانی معرفتشناختی است .قونوی در ابتدای كتاب
اعجاز البیان مباحث متنوعی را درخصوص معرفتشناسی مطرح كرده است .از میان مباحث
معرفتشناسی ،آنچه در این نوشتار به عنوان مبنای تفسیر عرفانی مدّ نظر است ،بحث از امکان فهم
و مراتب شناخت معانی عرفانی است.
 .2 . 1امکان فهم معانی بطونی
یکی از اصول مهم در مباحث معرفتشناسی تفسیر عرفانی بحث از امکان فهم معانی بلند و باطنی
قرآن كریم و احادیث اولیای دین است .و اینکه اوالً آیا امکان فهم آیات قرآن وجود دارد؟ و
دیگر اینکه آیا چنین فهمی حاصل تعمل و كسب و حصول علمی است یا خیر؟
دربارة پرسش نخست ممکن است گفته شود كه ظاهر یا باطن قرآن دارای معنا هست ولی
امکان فهم آن برای هیچكس مقدور نیست؛ كه در پاسخ باید گفت چنین ادعایی ،مخالف با
حکمت بالغة الهی است .قرآن كتاب هدایت است .این هدایت در سایة فهم معانی آن صورت
می گیرد و این معانی نیز به دو صورت معانی ظاهری و باطنی تجلی كرده است .اگر امکان فهم همه
یا بخشی از معانی قرآن وجود نداشته باشد ،عمالً این هدایتگری ناقص خواهد بود و موجب
محرومیت انسانها از بخشی از حقایق میشود و آنها را از رسیدن به مقامات باالتر محروم خواهد
كرد .عالوهبر این ،مخالف با حکمت الهی بوده و نقض غرض است.
پاسخ قونوی به سؤاالت فوق را نیز میتوان با تأمل در نوع نگرش وی دربارة علم تبیین نمود؛
قونوی معتقد است كه علم صحیح علمی نیست كه با تعمل و كسب و بهواسطة قوای بشری تحصیل
شود ،بلکه علمی است كه حقتعالی بهواسطة فیض اقدس غیبیاش و با تجلی نوری علمی ذاتیاش
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عارف را امداد كند .البته از این نکته نباید غافل بود كه قبول این تجلی از ناحیة عارف نیز منوط به
استعداد مثبت اوست و این استعداد ناشی از مناسبت بین متجلی و متجال است .هر تجلی در هر
مجالیی حکم و اثر و صورت خاصی دارد .اولین اثر آن حال شهودی است كه متضمن علم ذوقی
لذا به نظر قونوی دالیل نظری درنهایت میتواند از طریق مناسبتها به وجهی از حقیقت اشاره
كند و نباید انتظار بیش از این ،از آن داشت .بهتعبیر دقیقتر اگر این عقل ،منور به نور شهود بشود،
می تواند بفهمد كه چه مقدار فهمیده و چه مقدار را درک نکرده است .پس اصل امکان فهم از
دیدگاه وی امری است مح قق؛ منتهی نه با نردبان عقل كه این مسیر باید با نردبان شهود طی شود و
برای كسانی كه در ابتدای مسیر هستند ،الزم است كه به كمل از سالکین و خاضّان لجّه وصول
یعنی انبیا (ع) و اوصیای ایشان مراجعه كنند.
 .2 . 2تفاوت درجات فهم انسانها
چنانكه بیان گردید امکان فهم معانی باطنی كالم الهی ،امری محال نیست ،اما بهنسبت توان و
استعداد مخاطب ،درجات فهم نیز متفاوت خواهد بود .و هركسی بهاندازة پاكی و صفای جان و
استعداد شهودیاش و بهقدر تخلق و تحقق بهمراتب بطونی عالم و قرآن ،بهرهای از تأویل عرفانی
میبرد و بارقههای الهی و الهامات ربانی هنگام نظر در قرآن و اخبار بدرقة راهش خواهد بود.
چنانكه آیات قرآنی نیز مؤید این مطلب است .خداوند در قرآن میفرماید« :ال یَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه )79 :و همانگونه كه طهارت مقول بهتشکیک است بطون قرآن نیز متفاوت است.
هر كس بهمیزان درجة طهارتش میتواند از قرآن بهره گیرد و نهایت مراتب آن برای كسانی است
كه دارای درجة طهارت ذاتی باشند یا همذوق با مشرب اینان باشند.
مؤید روایی این ادعا نیز سخنی است از حضرت امیرالمؤمنین(ع) مبنیبر اینکه انسانها در فهم
كالم الهی یکسان نیستند (طبرسی1403 ،ق ،ج  8.)253 :1تفاوت فهم كه در كلمات حضرت
امیرالمؤمنین علی(ع) به صورت واضح و روشن بیان شده ،گویای این است كه برخی از مراتب بطون
قرآن توسط افرادی غیر از معصومین(ع) قابل دستیابی است ،ولی مراحل نهایی تأویل و شناخت و
فهم همة بطون قرآن از آن راسخان در علم و ائمة معصومین(ع) است.

Downloaded from erfanmag.ir at 14:17 +0430 on Saturday September 21st 2019

محقق و ثابت است (رک قونوی.)22- 35 :1381 ،

پژوهشنامه عرفان  /دو فصلنامه /سال نهم /شماره هجدهم

176

حال ممکن است این سؤال مطرح شود كه روایات زیادی در شأن اهل بیت(ع) وجود دارد كه
علم تأ ویل قرآن را مختص به این بزرگواران دانسته است و این با عمومیت یافتن فهم ولو به
درجات ،منافات دارد .كه در پاسخ باید گفت كه مدلول این روایات این است كه فهم همة بطون
قرآن در اختیار این بزرگواران است ،ولی فهم مراحل پایین بطون را از غیر اهل بیت

نمی كند .و با توجه به همین قابل فهم بودن قرآن برای همگان است كه عارفان را ازجمله كسانی
میدانند كه بهمعانی باطنی قرآن دسترسی دارند.

 . 3مبانی زبانشناختی
بهنظر میرسد قونوی دو قاعدة مهم زبانشناختی را بهعنوان مبانی تأویل طولی و تأویل عرضی در
تفسیر عرفانی خود مدنظر داشته كه عبارتاند از:
 . 1 .3وضع الفاظ برای معانی عام
ازجمله اصولی كه در فهم روش تفسیر و تأویل عرفانی در زبان اهل معرفت مطرح شده ،این است
كه الفاظ برای معنای عام وضع شدهاند .البته پیش از این نیز بیان شد كه عمدة بحث در این نوشتار
دربارة الفاظی است كه در شریعت اعم از قرآن كریم و احادیث شریفه بهكار رفته است .و درواقع
سؤال این است كه آیا میتوان و جایز است معنای یک لفظ را از زوائد و حواشی و لوازم و
خصوصیات مشترک بین مصادیق آن ،كه هنگام وضع اولیهاش موجود بوده ،پیراست ،بهگونهای كه
بعد از پیراستن ،اطالقش بر مصادیق جدیدی كه پیدا میكند صحیح باشد؟
در پاسخ به این سؤال ،قائالن به قاعدة فوق میگویند نهتنها میتوان چنین كاری صورت داد،
بلکه حقیقتاً آن لفظ برای همان معنای عام وضع شده و این معنای عام ،روح معنای آن لفظ است
كه نه تنها در سطح معانی عرفی ،بلکه نسبت به عوالم دیگر و حتی نسبت به حضرت حق نیز صحیح
است.

9

قونوی نیز در تفسیر عرفانی خود همین روح معنا را عامل پیوند معانی در تأویل طولی دانسته و
راه رسیدن به آن را از طریق الهام اختصاصی با شهود؛ و از طریق فنی عمومی با كاربرد قاعدة «وضع
الفاظ برای معنای عام» معرفی كرده است .نمونههای زیادی از این نوع كاربرد نیز در كتب قونوی
وجود دارد .برخی از آنها عبارتاند از :تفسیر كلمات حمد ،اسم ،عالم ،رحم ،صراط ،استقامت،
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نعمت ،ظاللت .قونوی در همة این كلمات ابتدا بهمعنای آنها از جهت زبان عرب میپردازد و
سپس به معانی دقیقتری از آن الفاظ اشاره میكند .بهعنوان نمونه در بحث از نعمت میگوید نعمت
صورتی دارد و روحی دارد و سرّی .حقیقت نعمت در هر مرتبهای جلوهای دارد و باالترین نعمتی
هیچ واسطهای بین او و حقتعالی نیست (صدرالدین قونوی.)188 :1381،

نمونة دیگر ،استفادة قونوی از قاعدة فوق در تفسیر عرفانی «طهارت» در این روایت است:
(ص)

شخصی خدمت رسول اكرم (ص) رسید و از فقر و قلت رزق و روزیاش شکایت كرد .حضرت
به او سفارش كردند كه اگر میخواهی رزقت وسیع گردد همیشه طهارت داشته باش

(صدرالدین

قونوی.)16 –17 :1372 ،

با توجه به مسائل شرعی و فقهی اولین معنایی كه از این بحث به ذهن میرسد ،طهارت لباس و
بدن از خبث و حدث است .حال آنکه معنای دقیقتر امر بهطهارت ،این است كه هر چیزی كه
موجب ناخالصی و پلیدی است ،اجتناب از آن ضروری است .اگرچه طهارت ظاهری نیازمند
وسیله های مادی جهت تطهیر است و مراد از طهارت در این موارد ،دور شدن از حدث و خبث
است .و لی روح معنای طهارت تنها این نیست ،بلکه حتی اگر ناخالصی از باب حدث و خبث نبود،
میتوان گفت كه این شیء ازاین جهت طاهر نیست .بنابراین با دریافت این روح معنایی میتوان این
طهارت را نسبت به مضافالیههای مختلف بهصورتهای مختلف تعریف كرد

(صدرالدین قونوی،

.)16 –17 :1372

در مقابل طهارت ،واژه «نجاست» وجود دارد كه از منظر قونوی منشأ نجاست باطنی ،جهل و
شرک و تعصب ورزیدن در عقیدهای است كه ناشی از آرای فاسد و شهوات است.
حاصل آنکه قونوی از معنای ظاهری طهارت و نجاست در شریعت ،بهمعانی باطنی و دقیقتر و
الیههای درونی آن صعود كرده و هر آن چیزی كه موجب بُعد از حقتعالی و خروج از حد اعتدال
شرعی ،عرفی و مزاجی است را نجاست و طهارت از آن را مصداق كالم نبوی(ص) دانسته است و با
توجه به این معنا ،مضمون حدیث را بدین صورت معنی كرده كه دوام بر طهارت معنوی مستلزم
وسعت رزق معنوی است و طهارت ظاهری نیز وسعت رزق مادی را در پی خواهد داشت.
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 .2 .3استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
از دیگر مبانی زبانشناختی كه در بحث تأویل و تفسیر عرفانی مطرح است و بهنظر میرسد قونوی
آن را در تأویل عرضی خود بیشتر مدّ نظر داشته« ،استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد» است .این
دو معنا بودند و در عرف هر دو معنا وجود داشت 10.بهعبارت دیگر ،ممکن است بین معانی ذكر
شده ،بهلحاظ لغوی ،هیچ وجه جامعی نباشد؛ درعینحال همة معانی در عرض هم صحیح باشند.
حال ممکن است این اشکال به ذهن برسد كه اگر معانی مختلف كه وجه جامعی بین آنها
نیست در عرض یکدیگر پذیرفته شوند ،بهخصوص در آیات قرآنی ،بالطبع سیاق بین آیات رعایت
نمی شود .یعنی ممکن است معانی دیگر لفظ ،مخالف با سیاق آیات قبل و بعد باشد .درحالیكه
سیاق آیات در حکم قرینه برای فهمِ مراد است .لذا قرینه بودن سیاق موجب میشود ،مفسر نتواند از
معانی دیگر استفاده كند .در نتیجه ،پذیرفتن معانی عرضی بهصورت همزمان -حتی در صورت
پذیرش استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد -صحیح نیست.
محقق قونوی به این اشکال ،التفات داشته و چنین پاسخ میدهد كه چون در شریعت پذیرفته
شده كه قرآن دارای ظاهر و باطن و حد و مطلع است و در خبر نیز تا هفت یا هفتاد بطن برای آیات
قرآن مطرح شده ،اگر سیاق آیات ،اسباب نزول و ...قرینه بر مراد قلمداد شود ،آنگاه نمیتوان به
بیش از یک معنا دست یافت و لذا موردی برای روایت یافت نخواهد شد

(صدرالدین قونوی:1381 ،

.)187

پاسخ دومی كه از كالمات قونوی استفاده میشود این است كه ظهور لفظ در معانی دیگر
منافات با قواعد كلی شریعت ندارد ،لذا مانعی از پذیرش معانی دیگر وجود ندارد .بهعبارت دیگر
الزم نیست حتماً یک آیه با آیات قبل و بعد از خود سنجیده و معنا شود ،بلکه میتوان آیهای را با
آیات دیگر از همان سوره یا آیات دیگر در سورههای دیگر در نظر گرفت و چه بسا معانی جدیدی
از آیه بهدست آید .قونوی برای اثبات این روش از مطلق بودن صفات حقتعالی نیز بهره گرفته و
میگوید:
اگر حق تبارک و تعالی وجود مطلق است و همة صفاتش ازجمله علم و كالم او مطلق
است ،مقید كردن آن كالم به مفهوم خاص یا معنای معین  -یعنی به معنایی كه موافق
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با قرائنی نظیر سیاق و اسباب نزول و ...باشد  -صحیح نیست و حقتعالی و كالم او از
این تقیدات نیز بری هستند (صدرالدین قونوی.)188 :1381 ،

نمونههای زیادی از كاربرد این روش در كتاب اعجاز البیان قونوی وجود دارد؛ نظیر تفسیر
لفظ «دین» در زبان عرب دارای چندین معنی است؛ از آن جمله جزا و عادت و طاعت
و شأن است و بهمعنی خوار كردن و به بندگی كشیدن و ادب كردن و صاحب شدن
هم آمده است .دیان بهمعنای مالک است ،و دین اسالم هم بههمین معنی است .پس
تمام این معانی فراگیر لفظ «دین»اند و تمامی اینها -بهواسطة كمال كالم حقتعالی و
اطالق و احاطة او و دوریش از تقید به مفهوم خاص و یا معنی معین -مقصود
حقتعالی میباشد (صدرالدین قونوی.)188 :1381 ،

قونوی حتی این مبنا را نسبت به قرائتهای مختلف نیز پذیرفته است .بهعنوان مثال اختالف بین
محققان علوم قرآنی وجود دارد كه آیا «مالک» صحیح است یا «ملک» .در قدیم در برخی موارد
«الف» گذاشته نمیشد و در دورههای بعد این مشکل بهوجود آمد كه آیا «الف» وجود داشته یا
اصالً وجود نداشته است .قونوی میگوید :هر یک از این دو لفظ در لغت دارای معانی متفاوتی
هستند .وی بعد از ذكر دالیل صحت هر یک از دو قرائت و دالیل ترجیح یکی بر دیگری،
درنهایت میپذیرد كه قرائت «ملک» بر «مالک» ترجیح دارد (صدرالدین قونوی .)183 :1381،ولی
درعینحال میگوید :این كلمه چه با «الف» و چه بدون «الف» اگر دارای معنایی باشد كه آن معنا از
صفات كمال بهحساب آید ،هیچ اشکالی ندارد كه آیه را با آن معنا تفسیر و تبیین كنیم

(صدرالدین

قونوی.)181 :1381 ،

درواقع قونوی در این روش دو شرط را معتبر دانسته است؛ شرط اول وجود این قرائتها در بین
عرف و داشتن معانی متفاوت كه آن الفاظ برای آن معانی وضع و استعمال شده باشد .شرط دوم
اینکه آن معنا بهگونهای باشد كه حملش بر حق تبارک و تعالی صحیح باشد بدینمعنا كه معنایی از
آیه به دست نیاید كه با اصول ثابت شده در شریعت مخالفت داشته باشد ،در این صورت پذیرش آن
معنی هیچ اشکالی ندارد و تقید كالم الهی نیز به یکی از آنها منافاتی با اطالق صفت تکلم ندارد.
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نتیجه:
اساس تفسیر و تأ ویل عرفانی این است كه مفسر حقایقی از عالم هستی را شهود میكند و سپس آن
حقایق را منطبق بر آن چیزی می بیند كه خداوند تبارک و تعالی از آن با الفاظ و كلمات خبر داده
برده است .روش فنی عمومی وی را میتوان مبتنیبر اصول و مبانی سهگانة هستیشناختی،
معرفتشناختی و زبانشناختی دانست.
براساس نظام هستیشناسی عرفانی ،جهان هستی دارای مراتب تو در تو است .تمام این مراتب
جلوات و تجلیات وجود محض هستند .بین این مراتب رابطة تشکیکی و طولی برقرار است و همه
جلوة یک حقیقت واحد هستند .انسان و قرآن نیز كه شارح صفات انسان كامل هستند ،هر دو دارای
بطون هستند .و چنانچه از عبارات قونوی استنباط میشود هر سة اینها قابل انطباق بر یکدیگر است.
قونوی معتقد است كه درجات فهم انسانها متفاوت است و هركس به میزان استعداد و رشد و
تالشی كه انجام داده میتواند از معانی تأویلی قرآن بهره گیرد .و راهیابی به تعین اول یعنی فهم
جمیع معانی بطونی قرآن ،خاص وارثان ختمی است .با این اوصاف هر انسانی در قوس صعود بتواند
خود را در مراتب باالتر هستی ببیند و مراتب باالتری را شهود كند ،بههمان میزان از قرآن و كالم
الهی نیز بهره خواهد برد .و هرچه از قرآن و كالم الهی بیشتر بهره ببرد ،شهوداتش قویتر خواهد
شد كه آمده است« :إقرا و ارقه» .بنابراین این انسان است كه با تحول و ارتقای وجودی به ادراک
حقایق در هر مرتبه نائل میشود .جهان آفاق و جهان انفس در مرتبهای به الفاظ گره میخورد .گذر
از این الفاظ و رسیدن به حقایق جهان آفاق در درون نفس و سیر انفسی نیز در پرتو تأویل صورت
میگیرد.
عمدة هدف در بحث مبانی زبانشناختی نیز این است كه نشان داده شود از نظر قونوی ،راههای
زبانی نیز برای فهم معانی طولی و بطونی قرآن كریم و احادیث شریف وجود دارد .و در صورت
عدم حجیت كشف ،باز هم راهی بهسوی معانی بطونی وجود دارد .و مهمتر از همه اینکه ایدة
قرائتهای مختلف از دین ،كه با سوءاستفاده از سخنان عرفا ،قدم در تحریف معانی آیات الهی
گذاشته ،راهش را از مسیر اهل عرفان جدا كند.
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پینوشتها:

.2

در كتاب روششناسی تفسیر قرآن ،ص  7آمده است :چون مکشوف در «سفر» امری حسی و در «فسر»
امری معقول است پس اشتقاق فسر از سفر [و بالتبع اشتقاق تفسیر از سفر] صحیح نیست .ولی براساس
قول برخی از ادبا نظیر سیدعلی خان مدنی در این قاعده الزم نیست هر دو كلمه عیناً دارای یک معنا
باشند بلکه با داشتن یک معنای جامع نیز میتوان پذیرفت كه اشتقاق كبیر صورت گرفته است نظیر
كمل بهمعنای كمال و ملک بهمعنای غلبه و سلطنت كه جامع آنها سطوت و شدت است .در این زمینه
میتوانید به شرح الفوائد الصمدیه چاپ سنگی ص  350مراجعه كنید.

.3

ثمّ اعتبار علمه نفسه بنفسه و کونه هو لنفسه هو ،من غیر تعقل تعلق أو اعتبار حکم أو تعین أمر ثبوتی
أو سلبی کائنا ما کان مما یعقله غیره بوجه من وجه الوجوه ما عدا هذا االعتبار الواحد المنفی حکمه
سواه

.4

ویلیه مرتبة شهوده سبحانه نفسه بنفسه فی مرتبة ظاهریتة األولی بأسمائه االصلیة و ذلك أول مراتب
الظهور بالنسبة إلی الغیب المطلق

.5

قونوی در كتابهای فکوک و شرح الحدیث خود بهتفصیل به عالم مثال پرداخته و تمام احکام آن را
مورد نقد و بررسی قرار داده است.

.6

البته این بدان معنا نیست كه مراتب پایین در او وجود ندارد ،بلکه آنچه در عالم عقول بروز دارد ،وجه
عقالنی مادون خود است و مظاهر مثالی و مادی ،مظاهر همان حصة عقلی هستند ،منتهی در هر مرتبه به
نحوی خاص بروز و ظهور دارند و احکام خاص همان مرتبه بر آنها جاری میشود .برای این بحث به
كتاب تمهید القواعد چاپ بوستان كتاب ،ص  381مراجعه كنید.

.7

نام دیگر آن «المشرقات المدنیه» است.

.8

ثم إن اهلل جل ذکره لسعة رحمته و رأفته بخلقه و علمه بما یحدثه المبدلون من تغییر کتابه قسم کالمه
ثالثة أقسام فجعل قسما منه یعرفه العالم و الجاهل و قسما ال یعرفه إال من صفا ذهنه و لطف حسه و
صح تمییزه ممن شرح اهلل صدره لإلسالم و قسما ال یعرفه إال اهلل و أمناؤه و الراسخون فی العلم و إنما
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فعل اهلل ذلك لئال یدعی أهل الباطل من المستولین علی میراث رسول اهلل ص من علم الکتاب ما لم
یجعل اهلل لهم و لیقودهم االضطرار إلی االیتمار لمن واله.
.9

برای مثال كلمة «عرش» در عرف و لغت بهنام تخت است و نام مکانی است كه انسانی بهعنوان مقام
و مرتبه و شأنی است كه نشان از عظمت و قدرت و توانایی است .در این معنا میتوان بیان كرد كه
خداوند نیز عرش دارد و بر عرش مینشیند .یعنی در مقام عظمت و قدرت جلوه و تجلی میكند .در
حقیقت با استفاده از معنای عرفی عرش به معنایی جامع و كلی رسیدیم كه از آن تعبیر به روح معنا
میكنیم .تجسم آن معنا در زمین بهصورت تخت پادشاهی است و ظهور آن در مراتب باالتر بهگونهای
دیگر است.

 .10نمونهای از آن واژة «قروء» است كه هم به معنای طهر است و هم حیض .در احادیث مطرح شده كه
عدة طالق متعه دو قرء است .چون لفظ قرء از الفاظ اضداد است ،از ابتدا این اختالف بوده ،كه آیا

مراد از دو قرء ،دو حیض است یا دو طهر .در این زمینه به كتب فقهی مثل جواهر الکالم فی شرح
شرایع االسالم جلد  30ص  196مراجعه كنید.

کتابنامه:
–

قرآن كریم

–

نهج البالغه

–

آتش ،سلیمان ،)1381( .مکتب تفسیر اشاری ،ترجمة توفیق هاشمپور سبحانی ،تهران :مركز نشر
دانشگاهی.

–

آشتیانی ،سید جالل الدین ،)1375( .شرح مقدمة قیصری ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1381( .مقدمه تمهید القواعد ،قم :بوستان كتاب قم.

–

آملی ،حیدر بن علی ،)1372( .تفسیر المحیط االعظم و البحر الخضم ،تصحیح محسن موسوی تبریزی،
تهران :وزارت ارشاد.

–

ابنابی جمهور ،محمدبن زین الدین 1405( .ق ،).عوالی الاللی ،تحقیق مجتبی عراقی ،قم :سید الشهداء.

–

ابنابی الحدید معتزلی 1404( .ق ،).شرح نهج البالغه ،قم :كتابخانه آیه اهلل مرعشی.

–

ابنعربی ،محمد بنعلی .الفتوحات المدینة ،نسخه خطی كتابخانه دانشگاه استانبول به شماره «697ت».
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–

انصاری ،خواجه عبداهلل ،)1381( .منازل السائرین ،تحقیق محسن بیدارفر ،قم :بیدار.

–

ایازی ،محمدعلی ،)1372( .المفسرون حیاتهم و منهجهم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

–

تركه اصفهانی ،علی بنمحمد ،)1381( .تمهید القواعد ،تصحیح سید جالل الدین آشتیانی ،قم :بوستان
كتاب.

–

جوادی آملی ،عبداهلل ،)1372( .تحریر تمهید القواعد ،تهران :الزهراء.

–

جوهری ،اسماعیل بنحماد 1407( .ق ،).الصحاح فی اللغه ،تصحیح احمد عبدالغفور العطار ،بیروت:
دار العلم للمالیین.

–

خویی ،ابوالقاسم 1401( .ق ،).البیان فی تفسیر القرآن ،قم :انوار الهدی.

–

راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین1412( .ق ،).المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان
داودی ،بیروت :دارالعلم الشامیه.

–

رجبی ،محمود ،)1383( .روش تفسیر قرآن ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

–

ــــــــــــــــــ  ،)1379( .روش شناسی تفسیر قرآن ،چاپ دوم ،قم :سمت.

–

شریف دارابی ،عباس ،)1372( .تحفه المراد ،تصحیح جاللالدین آشتیانی ،تهران :الزهراء.

–

صاحب جواهر ،محمدحسن بنباقر( .بیتا) ،جواهر الکالم ،تصحیح عباس قوچانی ،چاپ هفتم ،بیروت:
دار احیاء التراث العربی.

–

صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم 1424( .ق ،).مفاتیح الغیب ،تصحیح محمد خواجوی ،بیروت:
مؤسسه التاریخ العربی.

–

صدرالدین قونوی ،محمد بناسحاق ،)1371( .الفکوک ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1362( .رساله النصوص با تعلیقات میرزا هاشم اشکوری ،به
اهتمام سید جاللالدین آشتیانی ،تهران :مركز نشر دانشگاهی.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1374( .مفتاح الغیب ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1372( .شرح االربعین حدیثا ،تحقیق حسن كامل بیلماز ،قم :بیدار.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1381( .اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن ،تصحیح سید جاللالدین
آشتیانی ،قم :بوستان كتاب قم.

–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1384( .النفحات اإللهیة ،تصحیح محمدخواجوی ،چاپ دوم،
تهران :مولی.
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–

ــــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتا) ،الفتوحات المکیة ،بیروت :دار صادر.
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–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1381( .تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی ،تصحیح نجفقلی حبیبی،
قم :بخشایش.

–

طباطبایی ،محمدحسین 1417( .ق ،).المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه

–

طوسی ،محمد بنحسن( .بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

–

عیاشی ،محمد بنمسعود ،)1380( .التفسیر ،تهران :چاپخانه علمیه.

–

فناری ،محمد بنحمزه ،)1374( .مصباح االنس ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.

–

كلینی ،محمد بنیعقوب ،)1365( .الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه.

–

مجلسی ،محمدتقی 1404( .ق ،).بحاراالنوار ،بیروت :موسسه الوفاء.
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مدرسین حوزه علمیه قم.

