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تفسیر انفسی قرآن کریم، شیوه ای از تفسیر به منظور تعالی 
وحدت  به  رسیدن  و  روحانی  عوامل  به  کرثات،  نشأه ی  از  برش، 
شخصی وجود است. مفرس در این روش می کوشد، قدم در سیر 
انفسی گذاشته و در شگفتی های نفسانی غرق شود؛ بنابراین با یاری گرفنت از آیات 
الهی و روایت معصومین، درهای غیب را به روی خود می گشاید. خدا، محور تفسیر 
انفسی است و فهم کالم الهی، موضوع آن و شناخت و تعالی انسان، هدف آن 
است. پژوهش حارض با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان منونه هایی 
از تفسیر آیات از حسن زاده آملی  و جوادی آملی، تفسیر انفسی را شامل عرفان 
عملی، عرفان نظری و مبانی فلسفی نفس انسان می داند، که در قالب برهان به 
و  فرا زمانی  به  می توان  انفسی  تفسیر  ویژگی های  از  می شود.  عرضه  مخاطب 
فرا مکانی در تفسیر آیات، قابلیت های نفس جهت مشاهده حقایق، رابطه ی عارفانه 
بین بنده و محبوب حقیقی و اثرات رابطه ی فوق در کاهش گناه و رهایی از تنهایی 

است، که موجب افزایش ایامن و عمق بخشی به باور دینی خواهد شد. 
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مقدمه
 از ایامن و مشتقات آن در قرآن کریم، بسیار سخن گفته شده است. واژه شناسان، درباره ی اینکه اصل ماده 
از »امن« است، اختالفی ندارند و به همین سبب، »ایامن« را به سکون و اطمینان، آرامش، رفع ترس، وحشت 
و اضطراب معنا می کنند )مصطفوی، 1360، ج1، ص150؛ قرشی، 1371، ج1، ص 126؛ طریحی، 1375، ج 6، ص 
205؛ راغب اصفهانی، 1412، ص 91(. در تعریف مؤمن، نظرات اندکی متفاوت است. طریحی، ایامن را تصدیق 
قلبی می داند و می گوید: »مؤمن کسی است که از لحاظ رشعی، وجود خدا، صفات او و رسلش را تصدیق کند« 
)طریحی، 1375، ج 6، ص 205- 204(. راغب، بر اساس آیات قرآن، ایامن را به دو دسته تقسیم می کند: 1. 
ایامن، اسم رشیعتی است که پیامربآورده، که از آیه ی 69 سوره ی مائده برداشت می شود. 2. ایامن، اذعان و 
تصدیق نفس است، که با سه چیز همراه است )محقق شدن در قلب، اقرار به زبان، عمل با جوارح(، که از 
آیه ی 19 سوره ی حدید برداشت می شود )راغب اصفهانی، 1412، ص 91(. نویسنده-ی قاموس قرآن ایامن را، 
بر خالف اهل تفسیر، به معنای اعتقاد و باور قلبی منی داند و اعتقاد دارد، که بهرتین معنای ایامن، تسلیم است؛ 
زیرا در قرآن، از کسانی نام برده شده است، که به خداوند اعتقاد دارند؛ ولی تسلیم عقیده ی خویش نیستند و 
از این رو، خداوند آنان را مؤمن منی داند؛ بلکه کافر، مرشک، منافق معرفی کرده است )نظیر آیات ارساء: 102 و 
منل: 14( از دید وی، ایامن پس از اعتقاد است و مؤمن کسی است، که پس از عقیده اش تسلیم شود )قرشی، 
1371، ج 1، ص 125- 124(. مصطفوی نیز، پس از بیان دیدگاه ها، صورِت متعدی فعل امن را، به معنای ایمنی 
دادن می داند و مؤمن را، ایمنی دهنده معنا کرده است و آن را از اسامء حسنای الهی بر می شمرد )مصطفوی، 

1360، ج 1، ص 150(. 
از دیدگاه فیلسوفانی، که برای استدالل و عقل ارزش قائل هستند، ایامن به معنای شناخت آمده است؛ 
در حالی که، در دیدگاه عرفانی، که قلب در آن جایگاه ویژه ای دارد، به شناخت همراه با عشق معنا شده است. 
بنابراین در تعریف ایامن عالوه بر عنرص شناخت، عنرص گرایش، تسلیم، خضوع، عالقه و محبت هم وجود دارد 
)مطهری، 1367، ص 166- 156(. برخی پژوهشگران نیز در تعریف ایامن، تصدیق و اذعان قلبی را به همراه 
نوعی حالت نفسانی نسبت به یک امر آورده اند، که با رصف شناخت و معرفت متفاوت است )شیخ مفید، 
1414، ص 48( و هامنطور که در احادیث آمده »ایامن، قول به زبان، معرفت با قلب و عمل با ارکان است« 

)مجلسی، 1403، ج 6، ص 68(. 
در قرآن کریم مؤمن کسی است، که به متعلقات ایامن، یقین داشته باشد. از دید قرآن، کسی که به خدا 
و عامل غیب؛ شامل آخرت، مالئکه و رسالت انبیاء و کتب آنان و امامت باور داشته باشد، مؤمن است )بقره: 2، 
3، 136، 177و285؛ تغابن: 8؛ مائده: 3 و 69؛ آل عمران: 86؛ یونس: 62، 63(؛ اما درجات ایامن یکسان نیست 
و »خداوند است، که در دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد، تا ایامنی را بر ایامن خود بیفزایند« )فتح: 4(. 
با توجه به مطالب فوق، چند نکته قابل برداشت است: 1. ایامن عالوه بر اعتقاد، به تسلیم نیز نیازمند است. 2. 
عالوه بر شناخت خداوند، محبت و عالقه به پروردگار در تعمیق ایامن نقش دارد. 3. متعلقات ایامن، گاهی 
مربوط به امور غیبی است، که برای درک آن عالوه بر نیروی بیرونی چون بینایی، شنوایی... و قوه ی عاقله ی 

برشی، به نیروی ادراکی دیگری نیاز است، که در قرآن و روایات، از آن به قلب تعبیر شده است. 
اگر موارد یادشده، در جهت درست و مسیر صحیح خود قرار گیرند، عالوه بر ایجاد آرامش و اطمینان در 
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نفس، موجب افزایش درجات ایامنند، که از آن به تعمیق ایامن دینی یاد می شود. یکی از روش های افزایش 
َا  الهی است، که در آیات بسیاری به آن اشاره شده است؛ مانند: »إمِنَّ ایامن، قرائت قرآن و تدبر در آیات 
الُْمؤِْمُنوَن الَِّذيَن إِذا ذُكَِر اللَُّه َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َو إِذا تُلِيَْت َعلَيِْهْم آياتُُه زاَدتُْهْم إِمياناً َو َعىل  َربِِّهْم يَتَوَكَّلُوَن« )انفال: 
2(؛ در این آیه، تالوت آیات قرآن، موجب تعالی انسان و زیادت ایامن می شود، که به تعبیر حسن زاده آملی، 
آیات الهی از باب »اقرا و ارق« )حسن زاده آملی، 1387، الف، ج 1، ص 330( است؛ به این معنا که بخوان و 
باال برو. پیروان حقیقی قرآن )امامان معصوم )ع(( به هر شیوه ی ممکن، برای ارشاد و تعالی مخاطبان خود تالش 
کرده اند: گاه با بیان تفاسیر آیات قرآن و گاه به زبان دعا و نیایش و گاه با خطابه هایی که رسشار از مطالب 
عمیق و بلند برای تعالی روح و رشد فکر بوده است. پیروان اهل بیت )ع(، به تبعیت از امامان دلسوز خود، 
کوشیده اند، تا عالوه بر ارتقای معرفت خویش، به رشد دیگر افراد جامعه نیز همت گامرند. مفرسان قرآن، پس 
از امامان معصوم از جمله ی این افرادند. بنابراین، تفاسیر ارائه شده از آیات الهی می تواند، به رشد و ترقی 
افراد برش کمک کند و چون زبان قرآن، زبانی فرامنطقه ای و جهانی است؛ پس تفسیری از قرآن که بتواند 
هامنند زبان قرآن جهانی باشد، تفسیری است، که با فطرت انسانی در ارتباط باشد )جوادی آملی، 1388، ج 1، 
ص 33(. پس قرآن در ظاهر، به زبان برش سخن گفته است؛ اما در باطن، از فطرت انسانی و عوامل وجودی او 
و چگونگی شکوفایی استعدادهای نهفته در برش سخن می  گوید، که مربوط به عرص، دوره، قوم و ملیتی خاص 

نیست. 
تفسیر قرآن کریم نیز متناسب با زبان قرآن، گاهی در بند الفاظ و اصطالحات ادبیات عرب و گاهی به 
مسائل مختلف اجتامعی، سیاسی، فرهنگی و... ناظر است که در جایگاه خویش باارزش است؛ اما تفسیری از 
قرآن کریم، که به بعد فطری و عوامل وجودی انسان بپردازد و هر آنچه خارج از جان برشی است، درجان آدمی 
یافت شود و قرآن کریم نیز متناسب با آن تفسیر شود، بی شک به زبان متام جهانیان سخن خواهد گفت و مورد 
قبول همگان واقع خواهد شد، که در صورت اول، از تفاسیر به تفسیر آفاقی و در صورت دوم، به تفسیر انفسی 

قرآن کریم تعبیر می شود )صمدی آملی، 1389، ص 28- 13(. 
تفسیر انفسی قرآن کریم، به دلیل ویژگی های خاص خویش، نقش بزرگی در تعمیق ایامن نسل برش دارد. 
تفاسیر دیگر، که در زمره ی تفاسیر آفاقی قرار می گیرند، در جای خود ارجمند و مقدمه و پلی برای رسیدن به 
تفسیر انفسی هستند )صمدی آملی، 1389، ص 12(. در نتیجه، تفسیر انفسی از نظر ارزش، باالتر و در تعمیق 
آموزه ها و معارف عمیق آیات الهی، نقش ویژه ای ایفا می کند. والرت استیس )1361(، در کتاب عرفان و فلسفه، 
بررسی  و  نقد  و  هندی...  بودایی،  مسیحی،  یهودی،  اندیشمندان  انفسِی  عرفان  و  آفاقی  عرفان  تبیین  به 
اندیشه های آنان پرداخته است. اصطالح تفسیر انفسی در آثار مفرسّانی چون: حسن زاده آملی، جوادی آملی، 
امام خمینی و شاگردانشان به چشم می خورد؛ اما تعریف جامع و توضیح کاملی از این تفسیر ارائه نشده است. 
محسن قربانیان )1388(، در پایان نامه ی کارشناسی ارشد با عنوان »پژوهشی در مورد تفسیر انفسی قرآن 
کریم«، به مسئله ی تفسیر انفسی قرآن کریم پرداخته است؛ اما به نظر نگارنده، تعریف کاملی از تفسیر انفسی 
ارائه نشده و حتی یک آیه هم مورد بررسی قرار نگرفته است. مقاله ی »آیات آفاق و انفس در بسرت تاریخ« 
)نکونام، 1387: 46-29(، با استناد به آیه ی )فصلت: 53(، آیه ی مورد نظر را در بسرت نزول آن بررسی کرده است، 
که تفاوت بنیادی و اساسی با پژوهش حارض دارد. محور بحث مقاله ی نکونام، تفسیر دو واژه ی »آیات آفاق 
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و آیات انفس« بر اساس آیه  ی )فصلت: 53( است که سخن مفرسان  را نقل کرده است و قول راجح را تفسیری 
می داند که آیه را بر اساس ترتیب نزول تفسیر کرده است؛ حال آنکه، پژوهش حارض، نه تنها چنین دیدگاهی به 
این آیه ندارد؛ بلکه متام آیه-های الهی را، با توجه به حاالت درونی انسان تفسیر می کند و به مسائل بیرون از 
حاالت درونی انسان، به عنوان تفسیر آفاقی می نگرد، که از نظر ارزش و رشافت، به تفسیر انفسی آیات 
نخواهد رسید )صمدی آملی، 1389، ص 28؛ استیس، 1361، ص 39 و 55(. گفتنی است، چنین دیدگاهی از نظر 
نکونام، تفسیر به رأی است )نکونام، 1387، ص 35-34(. قامئی نیا )1382( به تفسیر انفسی آیات از دیدگاه امام 
خمینی پرداخته است؛ اما تعریفی از آن ارائه منی کند. پژوهش پیش رو، ضمن معرفی تفسیر انفسی، به بررسی 
آیاتی که در تعمیق ایامن دینی و تربیت نفس انسانی نقش دارند، از منظر مفرسان انفسی چون امام خمینی، 
حسن زاده آملی و جوادی آملی پرداخته است و از این منظر، جنبه ی نو آوری دارد. سؤاالت پژوهش عبارتند از: 
تفسیر انفسی قرآن کریم چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تفسیر آیات به روش انفسی چگونه است و چه 
تأثیری بر تعمیق ایامن دینی دارد؟ شناخت تفسیر انفسی قرآن کریم و خصوصیات آن و همچنین تأثیر و 

کارکرد تفسیر انفسی قرآن کریم در جهت تعمیق ایامن از اهداف پژوهش پیش روست. 

تفسیر انفسی قرآن کریم
َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََو لَْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعىل  كُلِّ  بر اساس آیه ی »َسُنِيِهْم آياتِنا ِف اْلفاِق َو ِف أَنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبَيَّ
َشْ ٍء َشِهيٌد« )فصلت: 53( خداوند، آیاتش را به دو دسته ی »آیات آفاقی و آیات انفسی« تقسیم می کند. از این-

رو، تفاسیر نیز بسته به نوع آیات، به دو دسته ی تفسیر آفاقی و تفسیر انفسی تقسیم می شوند. تفسیر آفاقی، 
تفسیری است، که به هر آنچه در خارج جان برش وجود دارد، پرداخته است و آیات را بر اساس عوامل بیرونی 
وجود انسان تفسیر می کند )صمدی آملی، 1389، ص 18(. تصورات ذهنی و حتی سخن از انسان و عوامل 
وجودی او، اگر در محدوده ی مفاهیم قرار گیرد؛ در زمره تفاسیر آفاقی قرار می گیرد )جوادی آملی، 1389، الف، 
ص 119-118؛ 1389، ب، ج 5، ص 369-368؛ 1391، ج 24، ص 126(. در مقابل، تفسیر انفسی تفسیری است 
که بر اساس معرفت نفس و شناخت از عوامل وجودی انسان شکل می-گیرد )صمدی آملی، 1389، ص 14- 13(؛ 
به عنوان مثال در تفسیر آیه »فَلاَمَّ َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل رَأى  كَوْكَباً قاَل هذا َربِّ فَلاَمَّ أَفََل قاَل ال أُِحبُّ اْلِفلَِي« )انعام: 
76(؛ چگونگی تربیت امت توسط حرضت ابراهیم )ع(، تفسیر آفاقی است، در صورتی که در تفسیر انفسی، 
کیفیت سیر و سلوک معنوی و ترک خودپرستی و انانیت و چگونگی وصول به مقام قدس الهی مطرح می شود 
)امام خمینی، 1378، ص 135؛ 1388، ص 189- 188(. آیه ی مذکور در دیدگاه امام خمینی، سیر در مسیر کامل 
را نشان می دهد )هامن، 1388، ص 118(. در قرآن، عالوه بر آیه ی )فصلت: 53(، آیات دیگری نیز وجود دارد، 
که بر شناخت و مراقبت از نفس و چگونگی تربیت آن، تأکید فراوان دارد؛ از جمله: آیات »َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس 
واِحَدة« )زمر:6(؛ »إِْن كُلُّ نَْفٍس لاَمَّ َعلَيْها حاِفظ« )طارق:4(؛ »َو نَْفٍس َو ما َسوَّاها« )شمس:7(؛ »َو اْصرِبْ نَْفَسَك 
َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم ْ ِبالَْغداة َو الَْعِشِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه... « )کهف: 28( و »يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَيُْكْم أَنُْفَسُكم« 
)مائده: 105( و.... در تفسیر انفسی، مفرس ضمن شناخت نفس انسانی و تربیت آن، هم بر عرفان عملی و 
نظری و هم بر مبانی فلسفی نفس انسان، تسلط دارد. منبع مورد استفاده مفرس در تفسیر آیات عالوه بر 
کشف و شهود، عرفان نظری و مبانی فلسفی وجود انسان است، از این رو، در مواردی با تفاسیر عرفانی تفاوت 
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خواهد داشت و »می توان بین تفاسیر عرفانی و تفسیر انفسی رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار باشد؛ به 
این معنا که هر تفسیر انفسی، عرفانی است؛ اما هر تفسیر عرفانی، انفسی نیست« )قربانیان، 1388، ص 1( 1. 
برای تفاسیر عرفانی انواعی؛ از جمله کشفی، ذوقی، الهامی، باطنی، انفسی... برشمرده اند )شاهرودی، 
1383، ص 126(. یکی از محققان نیز، در سخنانی خود در خصوص انواع تفسیر و تأویل عرفانی، تفاسیر 
عرفانی را از تفسیر انفسی جدا کرده و تفسیر عرفانی، تفسیر استنباطی، تفسیر انفسی، تفسیر بطنی، تفسیر 

تعلیمی، تفسیر تفهیمی و تفسیر آفاقی را از انواع تأویل دانسته است )صدوقی، 1396، ص 1(. 
درباره ی اینکه تفسیر انفسی، تفسیرقرآن است؛ یا تأویل و یا رشح و تفصیل، سخن گونه گون است. به سبب 
آنکه تعریف اندیشمندان از تفسیر و تأویل آیات الهی متفاوت است؛ لذا از دید برخی، تفسیر انفسی قرآن 
کریم، می تواند از انواع تأویل به شامر آید )صدوقی، 1396، ص 1(. در حالی که برخی دیگر، از آن به عنوان 
تفسیر یاد می کنند )جوادی آملی، 1389، الف، ص 22؛ 1389، ب، ص 228؛ حسن زاده آملی، 1387، ب، ج 1، 
ص 331(. یکی از معارصان، هر آنچه را که در توضیح آیات الهی در قالب الفاظ در آید، در زمره ی تفسیر قرار 
می دهد و می گوید: »فهم ما از آیات قرآن، که کشف از مقاصد آن می کند، به صورت نوشتار یا گفتار در آید، 
اینکه تقسیم بندی  با توجه به  اما  عنوان تفسیر بر آن اطالق می شود« )رضایی اصفهانی، 1375، ص 54(؛ 
یاد شده، در تفاسیر عرفانی رشح و توضیح داده نشده است و تقریباً هیچ تعریفی از خصوصیات و ویژگی انواع 
تفسیر عرفانی ارائه نشده است و هر آنچه بیان شد، در حیطه ی تفسیر اشاری )سلیامن آتش، 1381، ص 20- 1( 
و یا به طور کلی، با نام تفسیر عرفانی مطرح است؛ بنابراین نگارندگان، پژوهش خود را به تفسیر انفسی محدود 
کرده و به بررسی و شناخت تفسیر انفسی پرداخته است. در ادامه، خالصه وار به برخی از آنها اشاره می شود:

1.  تفسیر انفسی قرآن کریم، بنا به دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، تفسیر قرآن به شامر می رود و 
شامل عرفان عملی، عرفان نظری و مبانی فلسفی نفس انسان و ارائه ی برهان از موارد گفته شده در تفسیر 
آیات که شامل صحف عقلی و عرفان اساسی و اصیل است2، که »بدون دراست، تعلیم و تعلّم آنها، ارسار نهفته 
در آیات و روایات برای نفوس غیر مکتفیه حاصل منی شود« )حسن زاده آملی، 1381، ص 155(. برهانی ساخنت 

1-تفاسیر عرفانی در نگاه اندیشمندان علوم قرآنی به انواع مختلفی تقسیم می شود: تفسیر عرفانی بر اساس عرفان عملی و عرفان نظری )ذهبی، بی تا، ج 

2، ص 339؛ معرفت، 1379، ج 2، ص 333( که در این رابطه، ذهبی بحث مبسوطی ارائه کرده است و تفسیر صوفی نظری را مربوط به عرفان نظری و 

تفسیر صوفی اشاری – فیضی را مربوط به عرفان عملی می داند و به رد تفسیر بر اساس عرفان نظری پرداخته است و تنها، تفسیر بر اساس عرفان عملی 

را می پذیرد )ذهبی، بی تا، ج 2، ص 356- 339(، در حالی که برخی دیگر، عرفان را شعبه ای از فلسفه برمی شامرند که، شامل عرفان عملی و عرفان نظری 

است )معرفت، 1379، ج 2، ص 334(. تفسیر عرفانی در نگاه دیگران، به تفسیر اشاری و باطنی )رک: زرقانی، 1385، ص 639؛ سیوطی، 1380، ج 2، ص 

580؛ ایازی، 1373، ص 62- 58؛ شاکر، 1376، ص 223( تقسیم شده است، که با اختصار، به بررسی درستی یا نادرستی و رشوط تفاسیر اشاری و باطنی 

پرداخته اند. برخی دیگر از پژوهشگران، حتی عرفان را به عرفان انفسی و عرفان آفاقی تقسیم کرده اند و هر یک را توضیح داده اند )استیس، 1361، ص55 

و 85(. تقسیم تفاسیر عرفانی به تفسیر عرفانی متقّدم و تفسیر عرفانی معارص )مصالئی پور، 1392، ص 125- 124( به گوناگونی تفسیر عرفانی اشاره دارد. 

2- رابطه ی تفسیر انفسی با تفسیر عرفانی: عالوه بر رابطه عموم و خصوص مطلق که بیان شد و تفاوت تفاسیرهای عرفانی با هم که در باال گذشت، 

مسئله ی سؤال برانگیز، رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفسیر بر اساس عرفان نظری است. بر اساس پژوهش نگارندگان، تفسیر انفسی قرآن کریم 

 در حقیقت، شامل عرفان نظری در مورد نفس انسان و مبانی فلسفی آن است. مهم، تفاوتی است که آیت الله معرفت، میان تفسیر اهل عرفان و... 
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مسائل عرفانی و عرفان نظری نیز، از ویژگی های تفسیر انفسی است، که بارها در آثار حسن-زاده آملی، با 
از آن یاد شده است. از دید عالمه، مفرسان انفسی،  عنوان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، 
فیلسوفان و عارفان برجسته ای چون مالصدرا هستند، که توانستند عرفان را برهانی سازند )حسن زاده-آملی، 
1381، ج 1، ص 47؛ 1375، ص 57(. جوادی آملی نیز با پذیرش مطالب فوق، مالصدرا را به سبب برهانی کردن 
مسائل عرفانی و ارائه ی تفسیر انفسی از آیات ستوده است و طباطبایی را نیز در زمینه تفسیر انفسی، دارای 
نو آوری می داند )جوادی آملی، 1387، ج1 ص 45؛ ج 3، ص 378- 377(. بنابراین، نظر هر دو مفرس این است، 
که می توان مسائل عرفانی را، که در قالب کشف و شهود است، با بیانات فلسفی در تفسیر قرآن کریم به کار 
گرفت و به مخاطب عرضه کرد، که هدف از این امر، رشد افراد جامعه و عمومی ساخنت فهم بطون آیات است؛ 

تا از این رهگذر بر میزان تعالی روحی فرد و اجتامع افزوده شود. 
2. درباره ی آیه ی )فصلت: 53( و تقسیم آیات به انفسی و آفاقی، دو نوع نگرش را در میان دو مفرس 
انفسی قرن حارض ایجاد کرده است. جوادی آملی تفسیر انسان به انسان را، دارای صبغه ی انفسی می داند و 
می گوید: »تحلیل معنای انسان و تعمیق مفهوم روح مجرد انسانی، تحقیق معنای عقل نظری و عملی و 
ارزیابی همه ی عنارص محوری، که در ساختار انسان سهمی تعیین کننده دارند، وقتی در مدار تعلیل مفهومی 
از منظر حکمت و کالم و تبیین ذهنی از نگاه حدیث و اخالق قرار می گیرد... حتی برهانی، که با تحلیل فلسفی 
و کالمی نفس انسان و تجرد آن شکل می گیرد...، در واقع، سخن از ارزیابی آیات آفاقی است نه انفسی و 
درنتیجه، صبغه ی تفسیر آفاقی دارد نه تفسیر انفسی« )جوادی آملی، 1389، الف، ص 23(. بنابراین، تفسیر 

... اهل ارشاق قائل شده است، که عرفان را حاصل ذوق و دریافت های باطنی دانسته که مناینده آن ابن عربی است و اهل ارشاق را شامل کسانی دانسته 

که به ارزش های عقلی ارج نهاده و دریافت های باطنی را به کناری نهاده اند، که صدر املتألهین از پیروان این مکتب است )معرفت، 1379، ج 2، ص 334(. 

در حالی که در تفسیر انفسی، هم از عرفان نظری ابن  عربی و هم از مبانی فلسفی صدر  ملتآلهین در ارتباط با نفس انسانی بهره گرفته می شود. با توجه 

به اینکه اصطالح تفسیر انفسی، در آثار حسن زاده آملی و جوادی آملی و شاگردانشان بیان شده و کسانی چون: ابن عربی در فصوص الحکم و فتوحات 

مکیه، ابن فناری در مصباح االنس، ابن ترکه اصفهانی در متهید القواعد )حسن-زاده  آملی، 1375، ص 57(، مالصدرا در اسفار )حسن زاده آملی، 1387، ب، ج 

1، ص 36(، طباطبایی در املیزان )جوادی آملی، 1388، ج 1، ص 199(، امام خمینی در تفسیر سوره حمد )قامئی نیا، 1382، ص 195(، جوادی آملی در تفسیر 

انسان به انسان )جوادی آملی، 1389، الف، ص 22( و دیگر آثارش، حسن زاده آملی در کتاب »انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه« )صمدی آملی، 1389، ص 

23و 31( به عنوان مفرسان انفسی قرآن کریم شناخته شده اند؛ بنابراین رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفاسیر عرفان نظری، با شناخت ویژگی های 

کتاب های یاد شده امکان پذیر است؛ لذا سعی بر آن است تا با ارائه ی آیاتی، که بر مبنای انفسی تفسیر شده اند؛ رابطه و مرز بین تفسیر انفسی و تفسیر 

عرفانی مشخص شود. در حقیقت، تفسیر انفسی، که محور اصلی آن وحدت وجود و بحث انسان کامل است، در عرفان نظری ابن عربی آغاز شده که به 

وحدت شخصی وجود )صمدی آملی، 1393، ج 1، ص 137- 180( تا عرصحارض رسیده است و مباحثی را درباره ی تهذیب نفس و تزکیه آن مطرح می کند، 

که اثبات اصل نفس و تجرد آن بر عهده ی فلسفه است )جوادی آملی، 1387، ج 1، ص 31( و در حقیقت عرفان نظری ابن عربی در حکمت متعالیه 

صدر املتألهین برهانی می شود )هامن، ج 1، ص 45 و ج 3، ص 377- 378(؛ به عنوان مثال، جوادی آملی در تفسیر آیه ی »كُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إاِلَّ َوْجَهه« )قصص 

: 88( سخن غزالی را در تفسیر آیه )غزالی، بی تا، ج 2، ص 77- 78(، مبتنی بر عرفان نظری دانسته است، که فاقد استدالل و برهان بوده و صدر املتألهین 

توانسته است، با استدالل، آیه ی فوق را تفسیر کند )جوادی آملی، 1387، ج 3، ص 395- 397(. حسن زاده آملی نیز، از کتاب های انفسی نام برده است و به 

برهانی بودن آنها اشاره دارد )حسن زاده آملی، 1375، ص 57( و تفسیر انفسی، شامل عرفان نظری در مورد نفس است، که با استدالالت فلسفی برهانی 

می شود. 
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انفسی از دیدگاه وی، از حوزه ی کالم و حکمت و منطقه تفسیر مفهومی و استدالل حصولی و ارزیابی ذهنی 
برتر است؛ به عنوان مثال: تفسیر انفسی آیه ی »فَأَماتَُه اللَُّه ِمائََة عاٍم ثُمَّ بََعثَُه« )بقره: 259(؛ این است که شخص 
مفرس، تفسیر زنده شدن مرده را با مرده و زنده شدن خود مشاهده کند )جوادی آملی، 1389، الف، ص 23(. 
اگر چنین بینشی، از تالوت آیات و تفسیر آن حاصل شود، بر معرفت شخص تالی می افزاید که نتیجه ی آن، 
عمق بخشی به باورهای دینی است، هامن گونه که در احادیث نیز، به آن اشاره شده است. در حقیقت، تفسیر 
انفسی مرگ ارادی را به بار می آورد، که هامن »موتوا قبل أن متوتوا« )کلینی، 1407، ج 2، ص 140( است. آیاتی 
که به مسئله ی مرگ ارادی اشاره دارند؛ عبارتند از: آیه ی »فتُوبُوا إىل بارِئُكم فاقْتُلوا أنُفَسُكم « )بقره: 54(، که 
امام صادق )ع( مرگ در آیه ی فوق را، هامن توبه دانسته است؛ به این معنی، که هر کس توبه کرده است، پس 
نفس خویش را به قتل رسانده و زندگی دیگری را، که پاک و قدسی است، برای خویش رقم زده است، که مرگی 
ندارد )حسن زاده آملی، بی تا، ب، ص 914(؛ زیرا »َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن ذَكٍَر أَْو أُنْثى  َو ُهَو ُمؤِْمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحياًة 
طَيِّبًَة.. « )نحل: 97(. از نظر حسن زاده  آملی، آیه ی »أَ َو َمْن كاَن َميْتاً فَأَْحيَيْناُه َو َجَعلْنا لَُه نُوراً مَيِْش ِبِه ِف 
النَّاِس... « )انعام: 122( نیز، بیانگر مرگ ارادی است. جوادی آملی نیز، نظری هامنند نظر عالمه دارد و می گوید: 
»اگر انسان با موت ارادی مبیرد و اهل مطالعه ی قلب سلیم خود باشد؛ هرگز کاری انجام منی دهد؛ مگر آنکه 
اثر مثبت و منفی آن را، در روح انسانی خود می بیند« )جوادی آملی، 1389، الف، ص 28(. بنابراین کسانی که 
با چنین بینشی تربیت شوند و نفس خویش را به چنان قدرتی برسانند، که بتواند در تفسیر آیاتی چون آیه ی 
یادشده، مرگ و زندگی خویش را ببیند، از جمله ی کسانی خواهد بود، که اگرچه نبی نیست؛ ولی می شنود، 

آنچه پیامرب شنید و می بیند آنچه پیامرب دید )رشیف رضی، 1414، ص 301(. 
جوادی آملی، تفسیر انفسی را شامل آیات مربوط به نفخ روح، تجرد آن و سیر ملکوتی روح، بقای آن و 
مظهریت روح برای اسامی حسنای الهی دانسته است )جوادی آملی، 1389، الف، ص 23؛ بی تا، ج 4، ص 23( 
بنا به آیه ی »ِفطْرََت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَيْها« )روم: 30( و »نََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي« )حجر: 29( و »َو َعلََّم 
آَدَم اْلَْسامَء كُلَّها« )بقره: 31(...، در حالی که حسن زاده آملی، متامی آیات الهی، از »باء در بسم الله« تا »سین در 
والناس« را، قابل تفسیر به روش انفسی می داند )صمدی آملی، 1389، ص 13-14(. از دید عالمه حسن زاده، متام 
آیات، در مدار معرفت بخشی و تعالی نفس انسانی است و قابلیت تطبیق بر نفس انسانی را دارد. اگرچه در 
نگاه نخست به نظر می رسد، جوادی آملی، تنها آیاتی را که در حیطه روح و تجرد نفسانی انسان باشد، در 
قابلیت  الهی  آیات  ایشان، مشخص می شود، که متامی  آثار  در  با دقت  اما  انفسی دخیل می داند؛  تفسیر 
تفسیرپذیری به روش انفسی را دارند. مظهریت روح برای اسامء و صفات خداوند، بدین معناست، که هر آنچه 
در قرآن تجلی یافته، در مدار تعلیل نفس انسانی قرار گرفته است؛ زیرا »فَتََجىلَّ  لَُهْم ُسبَْحانَُه ِف كِتَاِبهِ  ِمْن َغْيِ 
أَْن يَُكونُوا رَأَْوُه« )رشیف رضی، 1414، ص 204(. نتیجه ی مظهر بودن انسان برای اسامء الهی و تجلی خداوند 
در قرآن، این است، که متامی آیات الهی، قابلیت تفسیر به روش انفسی را دارند. امام خمینی نیز، به این 
موضوع در تفسیر خویش اشاره کرده است؛ به عنوان مثال، وی در تفسیر آیه ی »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم« 
)فاتحه:1( همه ی عامل را مظهر اسم الله می داند. متامی اعامل انسان، از گفتار و رفتار و حرکات و حتی بسم الله 
گفنت وی، تفسیر اسم الله است. امام در تفسیر آیه ی »َو إْن ِمْن َشْی ٍء إالَّ یَُسبُِّح ِبَحْمِدِه َو لـِکْن الَ تَْفَقُهوَن 
تَْسِبیَحُهْم« )ارساء: 44(، نظر برخی از مفرسان را در تسبیح تکوینی  موجودات نپذیرفته است و همه ی عامل را 
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دارای شعور و ادراک می داند، که به تسبیح حق مشغولند؛ اما برخی از ادراک آن ناتوانند؛ زیرا ادراک به اندازه ی 
وسعت وجودی هر انسان است و چون حقایق این موجودات مورد ادراک قرار منی گیرد، به انکار می انجامد؛ 
در نتیجه، همه ی عامل، زنده و مظهر اسم الله است )امام خمینی، 1378، ص 14- 12(. از جمله آیاتی که نظر 
فوق را در مظهریت انسان برای اسامی الهی، تأیید می کند، آیات مربوط به نفخه الهی داشنت روح انسان 
»نََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي« )حجر:29؛ ص: 72( و همچنین تعلیم اسامء الهی به حرضت آدم )ع( »َو َعلََّم آَدَم اْلَْسامَء 
كُلَّها« )بقره:31( را می توان نام برد، که دو مفرس قرن حارض نیز، دو آیه را در خصوص مظهریت انسان برای 

اسامء الهی تأیید می کنند. 
3. از ویژگی های بارز تفسیر انفسی1 این است، که در مقایسه با دیگر شیوه های تفسیری، فرا مکانی و 
فرا زمانی است؛ یعنی زمان و مکان در تفسیر انفسی نقش ندارد )حسن زاده آملی، بی تا، الف، ص 18(. رسالت 
تفسیر انفسی، این است که »در همین نشأه، ما را با واقعیات آشنا کرده و پرده را از چشامن ما کنار زند. بر 
خالف تفسیر آفاقی، که آگاهی و اخبار از مغیبات را، به آینده و به امتداد زمانی دیگر موکول می کند« )صمدی 
آملی، 1389، ص 30-20(. از جمله آیاتی که می توان به آن استناد کرد، آیه ی »َو لََقْد ذَرَأْنا لَِجَهنََّم كَِثياً ِمَن الِْجنِّ 
َو اْلِنِْس لَُهْم قُلُوٌب ال يَْفَقُهوَن ِبها َو... « )اعراف : 179( است. در این آیه، عدم کفایت نفس و تعالی آن موجب 
شده است، تا واقعیت از چشامن صاحبانشان دور باشد، هامن گونه که امام علی )ع(، در خطبه ی 21 نهج البالغه، 
َا يُْنتَظَُر ِبأَوَّلُِكْم  ُفوا تَلَْحُقوا فَإمِنَّ اَعَة تَْحُدوكُْم ِمْن َخلِْفُكْم تََخفَّ به آن اشاره کرده اند: »فَإِنَّ النَّاَس أََماَمُكْم َو إِنَّ السَّ
آِخرُكُْم  ... « )رشیف رضی، 1414: 63( و از مردم می خواهد؛ تا بارشان را سبک گردانند؛ تا به گذشتگان ملحق 
شوند، که این امر، به معنای رهایی نفس از قید و بند زمان و مکان است. به سبب ویژگی تجرِد نفس انسان، 
مکان و زمان در آن راه ندارد؛ بنابراین آیات الهی نیز، متناسب با آن تفسیر می شوند؛ به عنوان مثال در تفسیر 
آیه ی »َواْسئَْل َمْن أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك ِمْن رُُسلِنا« )زخرف: 45(، مسئله ی پرسش پیامرب از پیامربان پیشین را مطرح 
می کند. در تفسیر آیه ی مذکور دو احتامل ارائه شده است: 1. پیامرب در شب معراج از پیامربان پیشین بپرسد 
2. پیامرب از مؤمنان اهل کتاب بپرسد، که در احتامل دوم، واژه »امم« در تقدیر گرفته می-شود؛ یعنی: )َو ْسئَْل 
اَُمم َمْن أَرَْسلْنا( )میبدی، 1371، ج 9، ص 71؛ طربسی، 1372، ج 9، ص 76(، در-حالی که در تفسیر انفسی، به 
تقدیر مضاف نیازی نیست و یا الزم نیست گفته شود، پیامرب در شب معراج، با دیگر پیامربان مالقات داشته و 
از پیامربان پیشین پرسیده است؛ زیرا »صاحب نفس مكتفى، با اينكه در عامل شهادت است، وارد در عامل غيب 
مى شود و از پيامربان پيشي مى پرسد« )حسن زاده آملی، 1381، ج7، ص 15(. طبق دیدگاه عالمه، نفس انساِن 
متعالی، هر لحظه قادر است، که وارد عامل غیب شود و از پیامربان پرسش کند، هامن گونه که پیامربان پیشین 
لْنا بَْعَض النَِّبيَِّي َعىل  بَْعٍض«   )ارساء: 56(، می توانند به عامل کنونی  نیز، با توجه به مراتب وجودیشان »َو لََقْد فَضَّ
آملی، 1389، ج، ج 4، ص 524(. چنین دیدگاهی در  وارد شوند )حسن زاده آملی، 1381، ج7، 15؛ جوادی 
تفسیرآیات، نقش ارزنده ای در تعمیق ایامن دینی خواهد داشت. اگرچه برای رسیدن به مرحله ی درک حقایق، 

1- امتیازاتی که برای تفسیر انفسی در نظر گرفته شده؛ عبارتند از: 1- حضوری بودن علم در تفسیر انفسی 2- زوال ناپذیری علم 3- سودمندترین معرفت 

4- ناگسستگی علم از عمل )جوادی آملی، 1383، صص 176-172( 5- دارا بودن علم و معرفت در مقابل دانا بودن 6- فرا زمانی و فرا مکانی بودن 

)صمدی آملی، 1389، صص20-30(. 



101 نقش تفسیر انفسی قرآن کریم در
 تعمیق ایمان دینی با نگاهی بر آراء حسن زاده آملی و جوادی آملی

فراتر از زمان و مکان، راه سختی در پیش است؛ اما برای جان هایی که در مقدمه ی راه هستند؛ تفسیر انفسی 
ارائه شده از آیات، در تعمیق ایامن دینی مؤثر است. بنا بر تفسیر آیه ی فوق )زخرف: 45(، موضوع توسل و 
شفاعت انبیاء و اولیاء الهی بهرت تبیین می شود. هنگامی که دعا و نیایش انسان ها و توسالت آنان، در دایره 
انفسی بررسی شود، نتیجه ی آن است، که نفوس انسان های کامل )انبیاء و امئه معصوم و اولیاء الهی( قادرند 
که در همین آفرینش مادی حضور یابد و راهگشای دردمندان باشند. در قرآن کریم، خطاب هایی که به انبیاء 
شده است، گاهی به صورت مخاطب است؛ به این معنا که خداوند در قرآن، انبیاء پیشین را مورد خطاب قرار 
می دهد، که نشان دهنده ی حضور انبیاء در زمان نزول وحی )قرآن( است؛ زیرا در تفسیر انفسی، زمان و مکان 
معنا ندارد؛ مانند آیه ی »يايَْحيى  ُخِذ الِْكتاَب ِبُقوَّة ٍ« )مریم: 12(؛ اى يحيى! تو كتاب آسامىن ما را، به قوت 
)نبوت( فراگي. آیات مربوط به وقوع قیامت نیز، از این سنخ هستند، که برای تحلیل این موارد، باید از زمان 
دیگری، که زمان انفسی است، استفاده کرد. توجه به این موضوع، تفسیری از قرآن کریم را می طلبد، که پیش 
از آنکه به مشکالت بیرونی انسان بپردازد، بتواند مشکالت درونی آنان را مرتفع کند )ملکیان، 1385، ص 49-

48(. شاید بهرتین تبیین از سخنان فوق، مربوط به آیاتی است، که درباره ی قیامت سخن می گویند؛ اما با فعل 
ْمُس كُوِّرَْت« )تکویر:1(  ماضی بیان شده اند، هامن گونه که ملکیان به آن اشاره کرده است؛ مانند آیه ی »إِذَا الشَّ
و آیه ی »إِذا َوقََعِت الْواِقَعة«،  که مالصدرا در تفسیر خویش به آن اشاره کرده است و هم اکنون، قیامت را 
برپا شده می داند و کسانی را که گامن می کنند، اولین روز قیامت با آخرین روز این دنیا برابر است، ناظران در 

کتاب الهی می داند، که با چشم پوشیده، به آن می نگرند )صدر املتآلهین، 1366، ج7، ص 13(. 
 حسن زاده آملی، کسانی که قیامت را در مکان و زمان دور می بینند، اهل گامن دانسته و اهل یقین را، 
آنانی می داند، که زمان قیامت را هم اکنون مشاهده می کنند؛ که »إِنَُّهْم يَرَْونَُه بَِعيداً، َو نَراُه قَِريباً« )معارج: 
6-7(. این امر به این سبب است، که نفس انسان، از موطن خیال تا به موطن عقل و فوق آن، مجرد از زمان 
و مکان و دیگر احکام ماده هست؛ لذا قرآن، لحظه به لحظه، در حال نزول انفسی است )حسن زاده آملی، بی تا، 
اَعة«  الف، ص 18(. در تربیت انفسی، انسان، قیامت را هر لحظه به خویش نزدیک می بیند؛ که »اقرَْتَبَِت السَّ
)قمر: 1(. در اندیشه ی حسن زاده  آملی و جوادی  آملی، نفس انسان دارای قابلیتی است، که می تواند فراتر از 
زمان و مکان حرکت کند و یا اینکه در عوامل و نشاتی غیر از نشات دنیا نیز حضور یابد، بنابراین بهرتین شاهد 
قرآنی، آیه-ی »َواْسئَْل َمْن أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك ِمْن رُُسلِنا« )زخرف: 45( است؛ زیرا اصل در قواعد ادبیات عرب، عدم 
تقدیر گرفنت است؛ در نتیجه، در بسیاری از آیات نیازی به تقدیر کردن مضاف نیست؛ مانند آیه ی »إِنَّ الَِّذيَن 
يَْكتُُموَن ما أَنْزََل اللَُّه ِمَن الِْكتاِب َو يَْشرَتُوَن ِبِه َثَناً قَلِيالً أُولِئَك ما يَأْكُلُوَن ِف بُطُونِِهْم إاِلَّ النَّاَر... « )بقره: 174(، که 
در اندیشه امام )ره(، نیازی به تقدیر مضاف نیست و نار در بطون مربوط به همین نشأه دنیاست )امام خمینی، 

1378، ص124( 
5. روایات معصوم )ع( نیز، تفسیر انفسی قرآن کریم است )حسن زاده آملی، 1381، ج 2، ص 182 و 408 و 
ج 5، ص 284(. آنچه از معصوم رسیده است، به دو صورت می تواند، در تفسیر قرآن کریم، نقش داشته باشد: 
1. خود معصوم بگوید، که فالن مطلب در تفسیر فالن آیه است؛ مثالً امام صادق )ع( تفسیر آیه ی )مؤمن: 11( 
را مربوط به بازگشت می داند )مجلسی، 1403، ج 53، ص 56(؛ یا اینکه در تفسیر آیه ی »َو َسقاُهْم َربُُّهْم رَشاباً 
الله پاک  )ع( فرمودند: »مراد، رشابی است، که ایشان را از هر شیئی جز  طَُهوراً« )انسان: 21(، امام صادق 
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می کند« )طربسی، 1372، ج 10، ص 624(. عالمه حسن زاده، تفسیر امام صادق از آیه ی یاد-شده را، آسامنی ترین 
کند  عرضه  را  عمیقی  مطالب  چنینی  است،  نتوانسته  عارفی  هیچ  که  می داند،  انفسی  تفسیر  بهرتین  و 
)حسن زاده آملی، 1373، ص 50(. 2. روایات و سخنان معصوم بتواند، در تفسیر آیات مؤثر باشد. هامن گونه که 
جوادی آملی در سخنانی، صحیفه سجادیه امام )ع( را، به منزله ی تفسیر کامل یک دوره قرآن دانسته است، که 
آنچه خداوند به عنوان آیات آفاقی ذکر می کند؛ امام سجاد )ع( به عنوان تفسیر انفسی ترشیح می کند و دعا و 
سنت و سیره امام سجاد، در حقیقت، به منزله ی تفسیر آیات بر منهج تفسیر انفسی است )بیانات حرضت آیت 
الله جوادی آملی در جمع پرسنل لشکر 25 کربالی مازندران، مصالی ساری، اسفند، 1381(. بنابراین احادیث 
معصومین، ادعیه و سیره ی آنان، نقش مهمی در تربیت دینی ایفا می کند، که هامن هدایت به سمت سیر 
انفسی است و با ذکر اوصاف و صفات حق تعالی، به  منظور شبیه شدن به اسامء الهی و ترسیم منطقه ی 
ممنوع و مجاز در رفتار و گفتار و افکار انسانی می کوشند؛ تا قوای نهفته در وجود آدمی را به فعلیت برسانند 
و به سمت کامالت انسانی به پیش بربند؛ چنانچه در تفسیر آیه ی »َوإِذَاالُْوُحوُش ُحرِشَت« )تکویر: 5(، با توجه به 
روایت امام علی )ع(، درباره ی برخی از انسانها که می فرماید: »صورت، صورت انسان و قلب، قلب حیوان است« 
)مجلسی، 1403، ج 2، ص 57(، حسن زاده  آملی آیه را، به این صورت تفسیر می کند: »چون از ترازو، قدم فراتر 
نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و به ویژه به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را 
مساوی حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات، از مجرد و مادی و صورةالصور، آنها می یابیم و 
تعریف منطقی انسان را نیز امضاء می کنیم و لکن با این فرق، که او را دارای قّوه و مّنه  و لیاقتی می یابیم، که 
هرگاه آن دارایی را به فعلیت برساند، انسان حقیقی و واقعی خواهد بود.... در این مطلب، بیانی از امام 
جعفر صادق )ع( بدین مفاد است، که حیوانات، صور و متثاّلت اخالق انسان هایند. این کالم عرشی، در حقیقت، 
تفسیر انفسی آیه کریمه ی »َوإِذَاالُْوُحوُش ُحرِشَت« است، که حرش حیوانات ناطق، در ما بعد الطبیعة، مطابق 
ملکات مکتسب آنان است. به عبارت دیگر، صورت هر حیوان ناطق در آخرت، نتیجه ی عمل و غایت فعل او 
در دنیاست« )حسن زاده آملی، 1392، ص 10(. در جای دیگری می فرماید: »آنکه، در آثار صفات و اخالق 
انسان ها و در احوال و افعال حیوان ها دقیق شود، حیوانات را، متثاّلت ملکات انسان ها می یابد« )حسن زاده 
آملی، 1371، ص 16(. ناگفته پیداست، که چنین تفسیری از آیات، برای صاحبان قلب سلیم، چقدر اثربخش 
است و چگونه بر ایامن آنان خواهد افزود، در صورتی که در دیگر تفاسیر، که جنبه ی آفاقی دارند، مراد از 
وحوش، رستاخیز حیوانات درنده است. اگر انسان، در مسیر تربیت انفسی قرار گیرد، می تواند، ملکات دنیایی 
خویش را مشاهده کند و خود را از بدی ها دور سازد؛ هامن-گونه که در مسئله ی تجسم اعامل، به آن پرداخته 

خواهد شد. 
4. تفسیر انفسی قرآن کریم، در رشح و تبیین آیات مشکل بر اساس مبانی خاص خود، نقش ارزنده ای دارد. 
برخی هامنند سید مرتضی  و  است  متفاوت  آیات مشکل،  دیدگاه مفرسان در خصوص  اینکه  به  توجه  با 
کوشیدند، تا از طریق عقل به تبیین آیات مشکل بپردازند؛ اما به نظر می رسد، مفرسان انفسی توانسته اند، با 
استفاده از شناخت نفس و عوامل وجودی انسان، تبیینی معرفت شناختی از آیات مشکل ارائه دهند؛ به عنوان 
مثال، درآیه ی »أَ َو لَْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعىل  كُلِّ َشْ ٍء َشِهيٌد« )فصلت: 53(، سخن بر رس این است، که خداوند، بر 
هر چیزی گواه است )طربسی، 1372، ج 9، ص 30(، در حالی که بنا بر روایت معصوم، مبنی بر اینکه خداوند، 
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معلوم هر جاهلی قرار می گیرد )کلینی، 1407، ج 1، ص 91(، آیه به این صورت تفسیر می شود، که خداوند، 
مشهود هر چیزی است بر اساس اینکه آیه »أنَُّه   ِبُكلِّ َشْ ٍء َشِهيٌد« را بیان نکرده است و »علی« را آورده، آیه 
به این معناست، که به هرچه که بنگرید، مشهود نخست شام خداست )جوادی آملی، 1389، خ، ص 69؛ 1389 
د، ج 13، ص409(. با توجه به تفسیر آیه ی )فصلت: 53( و سخن مفرس انفسی درباره ی آن، آیه ی »َو إِذْ أََخَذ 
يَّتَُهْم َو أَْشَهَدُهْم َعىل  أَنُْفِسِهْم أَ لَْسُت ِبَربُِّكْم قالُوا بىَل  َشِهْدنا« )اعراف: 172(،  َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّ
که از جمله آیات مشکل به حساب می آید1 و از دید سید مرتضی، تفسیر آن با مشکل مواجه شده است، با 
تبینی که مفرس انفسی از آیه به دست می دهد، رشح داده می شود و تفسیر انفسی آن، می-تواند پاسخی به 
اشکاالت مطرح شده از جانب سید مرتضی باشد. حسن زاده آملی، درباره ی آیه مورد نظر، می-فرماید: »رصف 
هست شدن مخلوقات؛ به معنای بلی گفنت به ربوبیت خداوند است« )حسن زاده آملی، بی تا، ب، ص 9(؛ به 
این معنا که وقتی اراده ی آفرینش برش آغاز شد، برش توانست، خداوند را در وجود خود مشاهده کند و 
خداوند، مشهود او قرار گیرد؛ زیرا خداوند، معلوم هر جاهلی است و خداوند، دقیقاً همین کار را با انسان 
انجام داده است؛ یعنی خداوند، انسان را بر خودشان گواه گرفت؛ به این معنا که انسان هامنند آیینه شده که 
رسش را خم کرده و درون خودش را می نگرد و درون آیینه کسی جز وجود حق تعالی نبوده و این-گونه ندای 
»قالوا بلی« رس داده است. از این رو، »حجت بر انسان متام شده و او منی تواند، به بهانه ی غفلت یا ابتال به آداب 
و سنن و رسوم نیاکان، به رشک روی بیاورد... و اگر اهل نزاهت روح باشد؛ مانند آیینه شفافی است، که به خود 
نگاه می کند؛ اما خودی منی بیند؛ بلکه خدا و حقیقت را به اندازه ی خود می بیند« )جوادی آملی، 1391، ج 24، 
ص 131- 130(. حسن زاده آملی و جوادی  آملی، با پذیرش این مطلب که انسان به محض هست شدن، وجود 
پروردگار خویش را ادراک می کند، نگاه ویژه ای را در تفسیر آیه ی 172 اعراف، ارائه می دهند، که بر اساس این 
نگاه، به اشکاالت وارد شده بر آیه، با نگاه عرفانی  انفسی پاسخ داده می شود. بنابراین، آیاتی در قرآن کریم 
وجود دارد، که به عنوان خط اصیل تعلیمی و تربیتی و تهذیبی عمل می کنند و آیات دیگری وجود ندارد، تا 
آن را تبیین و رشح و توضیح دهند )رستمی، 1380، ج 1، ص 126(؛ اما تفسیر انفسی قرآن کریم، با توجه به 

معرفت نفس می تواند نقش ارزنده ای، در تفسیر آیات و در نهایت تربیت مخاطبان خویش داشته باشد. 
موارد گفته شده در تفسیر آیات از سوی مفرسان، با دالیل عقلی و فلسفی نیز همراه است، که به دلیل 
جلوگیری از اطاله ی کالم ذکر نشده است. تفسیر انفسی، نخست بر پایه تهذیب نفس است، که در تفاسیر 
عرفانی به طور عام، جایگاه ویژه ای دارد. نخستین و مؤثرترین عامل در تهذیب روح و نفس و همچنین در 
تعمیق باور دینی، عشق و عالقه به محبوب حقیقی است، هامن گونه که شهید مطهری نیز به آن اشاره کرده 

است )مطهری، 1367، ص 156(. 

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

1- رک: امالی سید مرتضی در تفسیر آیه ی )اعراف: 172( 
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و دوستانه میان خود و بنده اش پرداخته است و می فرماید: »قُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن يُْحِببُْكُم اللَُّه َو 
يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم« )آل عمران: 31(. دوست داشنت خداوند در قرآن، در مجموع چهار بار در سوره های )بقره: 
165؛ آل عمران : 31؛ مائده: 51؛ توبه :24( ذکر شده است. حب الهی، در آثار مفرسان انفسی؛ به معنای 
یکی شدن با محبوب آمده است: »حب در حقيقت، تنها وسيله اى است، براى اينكه ميان هر طالبى با مطلوبش 
رابطه برقرار كند و هر مريدى را به مرادش برساند، و حب اگر مريد را به مراد و طالب را به مطلوب و محب 
را به محبوب مى رساند، براى اين است، كه نقص محب را به وسيله ی محبوب برطرف سازد؛ تا آنچه را ندارد، 
دارا شود و كمبودش متام و كامل شود. پس براى محب، هيچ بشارىت بزرگرت از اين نيست، كه به او بفهامنند 
محبوبش دوستش دارد. اينجاست كه دو حب با هم تالقى مى كنند و از دو سو، غنج و دالل رد و بدل مى شود 
)طباطبایی، 1417، ج 3، ص 157(. نتیجه ی تبعیت از خداوند این است، که محبوب پروردگار جهانیان گردیم و 
خود را به منبع کامل نزدیکرت سازیم و از چشمه ی فیاض الهی، نور معرفت و شناخت به-دست آوریم و مظهر 
اسامی حسنای الهی گردیم. »اگر آدمی، چشم و گوش خود را به خدا بسپارد، مظهر سمیع و بصیر می شود و 
اگر علم خود را در راه رضای او به کار گیرد، مظهر علیم می شود و اگر ارادتی به محرض باری تعالی بربد، مظهر 
مرید می گردد« )جوادی آملی، 1389، ب، ج 1، ص 57(. بنابراین، کسی که بتواند، در مسیر پاکی درون، مظهر 
اسم »مؤمن« خداوند شود، عالوه بر ایامن قلبی و تسلیم حق، به دیگران نیز ایمنی خواهد بخشید. از این روست 
اِع إِذا َدعاِن« )بقره: 186( و در آیات  که خداوند می فرماید: »َو إِذا َسأَلََك ِعباِدي َعنِّي فَإِنِّ قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
دیگرمی فرماید: »نَْحُن أَقْرَُب إِلَیِْه ِمْن َحبِْل الَْورید« )ق: 16(. خداى تعاىل، میان نفس آدمى و خود نفس و میان 
نفس آدمى و آثار و افعالش واسطه است؛ لذا خدا، از هر جهتى که فرض شود، حتى از خود انسان به انسان 
نزدیک تر است و چون این معنا، معناى دقیقى است، که تصورش براى فهم بیشرت مردم دشوار است، بدین جهت 
خداوند متعال، به این حد اکتفا کرده است، که »ما از رگ گردن به او نزدیک  تریم«؛ تا برای همگان قابل فهم 
باشد )طباطبایی، 1417، ج18، ص 346-347(. چنان که در جاى دیگر، نزدیک به همین معنا را فرموده است: 
»أَنَّ اللََّه یَُحوُل بَیَْن الَْمرِْء َو قَلِْبِه« )انفال: 24(؛ بنابراین، تبعیت و اطاعت از سوی بنده و والیت و رسپرستی از 
طرف بنده پرور، دو رابطه ای است که از آن با عنوان »والیت عرضی« و »والیت طولی« یاد شده است )نیازاده، 
1384، ص 48(. بر اساس والیت خداوند بر بنده و همچنین قبول این والیت از جانب شخص، پیوندی تشکیل 
خواهد شد، که قلب آدمی، ظرف آن است؛ یعنی جایی، که مرکز ثقل سیر انفسی است )جوادی آملی، 1383، 
ص 53(. متام محبتی، که بین انسان و خدایش شکل می گیرد، به دلیل کامل است. یکی طالب کامل و دیگری 
خواهان رساندن به کامل است )نیازاده، 1384، ص50(، که آیه ی )آل عمران: 31(، گویاترین آیه درباره ی محبت 
خدا نسبت به بنده و بنده نسبت به خدا می باشد و »انسان خداباور، چون خود را تحت ربوبیت ذات اقدس 
اله می داند، تالش می کند، با عمل به آیین الهی و استقامت و پایداری، مقصود واقعی را دریابد )جوادی آملی، 
اِبُقوَن« )واقعه: 10( معتقد است، که  اِبُقوَن السَّ 1389، چ، ص 26(. امام خمینی )ره(، در تفسیر آیه ی »َو السَّ
عواملی چون عدالت اجتامعی و امور دیگر، وسیله اند؛ تا روح قدسی انسان بتواند، به باالترین حد خویش؛ 
یعنی لقاء خداوند و مقام معنویت الهی برسد )امام خمینی، 1376، 219(. چنین رابطه ی دو طرفه ای، آثاری نیز 
به دنبال خواهد داشت، که نقش بسیار بزرگی در هدایت انسان و به ویژه نسل جوان خواهد داشت، که شامل 

ترک گناهان و رها شدن از تنهایی است. 
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ترک گناهان
 محب واقعی کسی است، که نه تنها بر ضد محبوب عصیان منی کند؛ بلکه حتی جور و جفای دلدار را 
شیرین و دوست داشتنی می پندارد. نتیجه ی محبوب الهی شدن، این است که انسان با اطاعت از اوامر الهی، 
در مقام فعل الهی قرار می گیرد و مجاری ادراکی و تحریکی انسان، الهی می شود. »... قَاَل رَُسوُل اللَِّه ص ... َو 
َما تََقرََّب إَِلَّ َعبٌْد ِبَشْ ٍء أََحبَّ إَِلَّ ِمامَّ افرَْتَْضُت َعلَيِْه َو إِنَُّه لَيَتََقرَُّب إَِلَّ ِبالنَّاِفلَِة َحتَّى أُِحبَُّه فَإِذَا أَْحبَبْتُُه كُْنُت َسْمَعُه 
الَِّذي يَْسَمُع ِبِه َو برََصَُه الَِّذي يُبْرِصُ ِبِه َو لَِسانَُه الَِّذي يَْنِطُق ِبِه َو يََدُه الَِّتي يَبِْطُش ِبَها إِْن َدَعاِن أََجبْتُُه َو إِْن َسأَلَِني 

أَْعطَيْتُُه...  « )مجلسی، 1403، ج 2، ص353(. 
در اینکه چگونه دوری از گناهان، سبب نزدیکی به بارگاه الهی می شود و چگونه در تعمیق ایامن دینی، 
نقش دارد، می توان گفت که تفسیر انفسی ارائه شده از اثرات گناه در وجود آدمی، می تواند راهگشا و پاسخ گو 
باشد؛ به این معنا که نتیجه ی گناهان در آدمی، در زمان حال، قابل بررسی و دستیابی است، چنانکه در موضوع 

تجسم اعامل به آن پرداخته شده است. 

 تجسم اعامل
منظور از تجسم اعامل، که گاهی با عنوان تجسد یا متثل اعامل از آن یاد می شود )حسن زاده آملی، 1381، 
ج 4،  ص 152( این است، که آنچه را که انسان در این دنیا انجام داده، در جهانی دیگر، متناسب با صورت 
دنیایی اش، برای انسان آشکار می شود؛ یعنی هر آنچه از خوب و بد، غم وشادی، درد و رنج به عنوان عمل 
انسانی انجام شود، در آخرت، به صورت جسامنی مجسم می شود، که این موضوع از آیاتی چون )آل عمران:30؛ 
نساء: 10( قابل برداشت است و روایات معصومین نیز، آن را تأیید می کند )سبحانی، 1383، ج5،  ص 559-628(. 
نظریه ی تجسم اعامل، موافقان )شیخ بهایی، 1415، 402؛ خمینی، 1373، ج 1، ص 439- 437؛ طباطبایی، 1417، 
 ج 6، ص 376.... ( و مخالفانی )مجلسی، 1363، ج 9، ص 95؛ فخر رازی، 1420، ج 32، ص256؛ طربسی، 1372، 
ج 2، ص 732( دارد، که در این میان، مالصدرا با استفاده از مبانی فلسفی و حکمت متعالیه، به تبیین موضوع 
تجسم اعامل پرداخته است. از دید وی، اعامل آدمیان به اخالق و ملکات نفسانی تبدیل می شود، که از حالت 
جسامنی، خارج و در آخرت، همین اخالق و ملکات نفسانی، دوباره به اجسام آن جهانی تبدیل می شود 
)آشتیانی، 1360، ص 78(. جوادی آملی نیز، در متامی آثار خویش، مسئله ی تجسم اعامل را پذیرفته و به توضیح 
و رد اشکال مخالفان پرداخته و میان نظرات موافقان و مخالفان را جمع منوده است )جوادی آملی، 1363، ج 

1، ص321(. 
اما آنچه در تعمیق ایامن و تربیت دینی از نظر تفسیر انفسی، اهمیت به سزایی دارد، این است که در این 
دنیا، اعامل انسان از او جدا نیست و انسان عین عملی می شود، که انجام می دهد و مقصود از تجسم اعامل، 
»تحقق و تقّرر نتیجه ی اعامل در صقع جوهر نفس است و چون نتایج اعامل، عین گوهر اطوار وجودی ذات 
نفس است، از این، تعبیر به تجسم اعامل گردید؛ یعنی چیزی که قائم به ذات است؛ نه اینکه اعامل، که اعراض 
هستند، با حفظ مرتبه ی دنیوی، به اجسام منتقل گردند و جسم شوند؛ زیرا تجافی مطلقاً محال است« )حسن-

زاده آملی، 1390، ص 423- 422(. چنین دیدگاهی از جانب امام صادق )ع(، در پاسخ به پرسش کسی که از وزن 
شدن عمل در قیامت پرسید، درباره ی تجسم اعامل بیان شده است. امام فرمود: »قَاَل ع اَل إِنَّ اْلَْعاَمَل لَيَْسْت 
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تََها َو  ْ ِء َمْن َجِهَل َعَدَد اْلَْشيَاِء َو اَل يَْعرُِف ثِْقلََها أَْو ِخفَّ َا يَْحتَاُج إىَِل َوزِْن الشَّ َا ِهَي ِصَفُة َما َعِملُوا َو إمِنَّ ِبأَْجَساٍم َو إمِنَّ
إِنَّ اللََّه ال يَْخفى  َعلَيِْه َشْ ٌء« )طربسی، 1403، ج 2، ص351(. بنابراین، خزانه ی اعامل انسان، خود انسان است و 
تجسم اعامل در خود نفس و در درون ذات انسان محقق می شود و خود انسان، صورت عملش می گردد 
انسان، خود عمل است؛  اینکه صفحه ی وجودی  به  ناظر  آیاتی که  )حسن زاده آملی، بی تا، ب، ص 953(. 
عبارتند از: »َو كُلَّ إِنساٍن أَلْزَْمناُه طائِرَه ُ ِف ُعُنِقِه َو نُْخرُِج لَُه يَْوَم الِْقياَمِة كِتاباً يَلْقاُه َمْنُشوراً- اقْرَأْ كِتابََك كَفى  
ِبَنْفِسَك الْيَْوَم َعلَيَْك َحِسيباً« )ارساء: 13- 14( و آیه ی »يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتاتاً لُِيَْوا أَْعاملَُهم... « )زلزال: 6-8(. 
اگرانسان به ویژه نسل جوان بداند، که اعامل نیک و بد او، چه تأثیری در ملکات نفسانی او خواهد داشت و 
بداند، که در حین عمل، عین خود عمل خواهد بود و جزای عملش را در لحظه ببیند، به سوی نیکی ها مشتاق 
می شود و از بدی ها دوری می گزیند. چون انبیاء و امامان معصوم و اولیاء الهی، دارای تجرد نفس بوده اند، به 
چنین درکی از اثرات اعامل رسیده اند و همین امر موجب عصمت شان از گناه است؛ زیرا »در جهان تجرّد 
محض و عقلی، ابزار گناه وجود ندارد« )جوادی آملی، 1389، چ، ص 76(. به همین دلیل یکی از معارصان، التزام 
به تفسیر انفسی قرآن کریم را از راهکارهای تعمیق ایامن دینی در نسل جوان می داند و معتقد است، که با 
این روش، هم از گناه کاسته و هم بر ایامن دینی افزوده می شود )صمدی آملی، 1389، ص 25(. امام خمینی 
)ره(، در تفسیر آیه ی »َو إِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة ِبالْكاِفِريَن« )توبه: 49(؛ جهنم را هم-اکنون، محیط بر کافران می داند 

را،  را بگشاید، اعاملش  بتواند، چشم حقیقت بین خویش  بنابراین هر کس  )امام خمینی، 1378، ص 129(. 
در لحظه، حارض می بیند و حتی اگر به چنان قدرت نفسانی نرسیده باشد؛ اما چنین تربیت و بینش نتایج اعامل، 
موجب کاسنت از گناه و نیل به سوی حسنات خواهد شد. جوادی آملی، با استناد به آیه ی »إِنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن 
يَأْكُلُوَن ِف بُطُونِِهْم ناراً.. « )نساء: 10(، دیدگاهی مشابه با دیدگاه حسن زاده آملی،  ا  إمِنَّ الْيَتامى  ظُلاْمً  أَْمواَل 
درباره ی عین ِعمل شدن در لحظه ارتکاب عمل، ارائه داده است و همچنین دیدگاه امام خمینی را، در مورد 
تجسم اعامل، دیدگاهی ویژه می داند، که تفسیر حقیقی آیات است و غیر از آن، هر تفسیری ارائه شود، در 
ُب  مقوله ی تأویل آیه ی یادشده جای می گیرد. وی حدیثی از امام رضا )ع(، در تفسیر آیات »هِذِه َجَهنَُّم الَِّتي يَُكذِّ
ِبَها الُْمْجرُِموَن يَطُوفُوَن بَيَْنها َو بَْيَ َحِميٍم آٍن« )الرحمن: 44-43(، نقل می کند، که بدکاران هم اکنون بین جهنم 
و حمیم آن )آب داغ(، در حال گردشند )جوادی آملی، 1384، الف، ص 142-141(. او در آثار دیگرش، موضوع 
تجسم اعامل در روز قیامت را بررسی کرده است. بنابراین، بر اساس دیدگاه دو مفرس، عشق به محبوب 
حقیقی و توجه به اثرات گناه در نفس آدمی و آگاهی از آن در هر لحظه، موجب تعالی و رشد و تجرد نفس 
انسان خواهد شد. هامن گونه که در بسیاری از آیات قرآن کریم، غفلت به عنوان عاملی برای عدم تعالی و 

توجه به قیامت معرفی شده است »اقرَْتََب لِلنَّاِس ِحسابُُهْم َو ُهْم ِف َغْفلٍَة ُمْعرُِضوَن« )انبیاء:1(. 

آمرزش گناهان
دوستی خداوند و آمرزش گناهان بنده، از اولین و بارزترین نشانه های محبت خداوند به بندگانش است: 
»قُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن يُْحِببُْكُم اللَُّه َو يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم« )آل عمران: 31(. و برای آدمی، چه افتخاری 
باالتر از اینکه خداوند متعال، دوست وی باشد. گفتنی است، این دوستی در گرو عامل مهم »فَاتَِّبُعوِن« و 
در نتیجه دوری از گناهان است و این چنین خداوند، در توبه را به روی بندگان خود گشوده؛ تا گناه به او آسیبی 
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نرساند؛ زیرا توبه کننده از گناه؛ مانند کسی است، که گناه نکرده است )کلینی، 1407، ج 2، ص 435(. علت 
اصلی باز گذاشنت دِر توبه، محبتی است، که خداوند متعال به بندگانش، حتی کسانی که بارها از اوامر او 
رسپیچی کردند، دارد. خداوند متعال، که منبع فیض و پروردگار متام جهان است، برای ابالغ دعوت به مسلامنان 
و اهل کتاب و عموم مردم جهان، هفت بار واژه ی »تعالوا« را آورده است )جوادی آملی، 1389، ب، ج 7، ص 
190(؛ تا بدین وسیله، محبت خویش را به متام بندگانش ابراز کند )آل عمران: 61و 64 و 167؛ نساء:61؛ مائده: 
104؛ انعام: 151؛ منافقون: 5(. اگر آیات ذکر شده، واکاوی شوند، خطاب »تعالی« را مربوط به متام برش )از 
مسلامن، اهل کتاب، منافق و مرشک( می یابیم. از دیدگاه مفرسان انفسی، خداوند به پیامربش، که در مقام رفیع 
انسانیت ایستاده است، می فرماید: دست بندگانم را بگیر و آنان را، از مرتبه نازل به مرتبه باالی کامالت، 
راهنامیی کن )جوادی آملی، 1389، ذ، ج 5، ص375(. از آنجا که نفس انسان، قابلیت رسیدن به مراتب حقیقی 
انسانی و حقایق قرآنی را داراست، خداوند، ندای تعالوا داده؛ زیرا واژه ی »تعالوا«، برای این است، که کسی که 
مثالً در قله کوه ایستاده و بخواهد به دیگری، که در دامنه آن ایستاده، امر کند که به قلّه بیاید، پس به او 
»تعال« می گوید. خداوند خواسته است؛ تا همه چیز جهان، برای برش آشکار باشد و همه چیز را مسّخر او 
بگرداند؛ بنابراین، »ندای تعالی خداوند، برای آن است، که در هیچ حدی توقف نکنید؛ که در باالها خربهایی 
است و تعالی بیابید، تا بدان حقایق دست یابید« )حسن زاده آملی، 1387، الف، ص 75- 74؛ 1381، ج3، ص 
49- 48 و ج 5 ص 303 و416(. از دیگر شیوه های تربیتی قرآن کریم، که با واژه تعالی از آن یاد شده، توجه به 
نفس انسانی است؛ به این معنا که همه ی انسان ها، از اهل کتاب و کافر و مرشک و منافق، باید در مسیر 
هدایت و توجه و تعالی قرار بگیرند، هامن گونه که آیات به آن اشاره دارد و مسلم است که فرد مسلامن، 
نسبت به این امر، در اولویت قرار می گیرد و تالش افراد جامعه باید، در مسیر انسان سازی فردی و اجتامعی 
باشد. نکته ی حائز اهمیت این است، که نظر هر دو مفرس در مورد واژه تعالی و آیاتی که این واژه در آن به 

کار رفته، به طور کامل بر هم منطبق هستند. 

رها شدن از تنهایی
از اثرات واقعی محبوب خداوند بودن، این است که انسان، احساس تنهایی و رسدرگمی و در نهایت 
احساس پوچی منی کند. احساس تنهایی؛ یا به صورت فیزیکی است؛ یا اینکه کسی درکش منی کند و یا اینکه 
دیگران منی توانند، نقص و ضعف انسان را برطرف کنند واگر هم بتوانند همه موارد را انجام دهند، از رس حب 
ذات یا جلب منفعت است؛ بنابراین تنها عاملی، که انسان را از رنج تنهایی و بی کسی نجات می دهد، دین و 
ایامن دینی است؛ زیرا فرد، خدا را از رگ گردن به خود نزدیک تر می بیند )جوادی آملی، 1389، چ، ص 47- 46(. 
آیاتی که به عدم تنهایی انسان و همراه بودن خداوند با او اشاره دارند؛ عبارتند از: »َو ُهَو َمَعُكْم أَيَْن ما كُْنتُْم« 
)حدید: 4( و »أَنَّ اللََّه يَُحوُل بَْيَ الَْمرِْء َو قَلِْبِه« )انفال: 24( و »فَأَيَْنام تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَّهِ « )بقره: 115( و »ُهَو 
االَ وَُّل واالءِخُر والظِّهُر والباِطُن« )حدید: 3(، که در تفسیر انفسی، در عالی ترین مرتبه ی وجودی، ارتباط بین حق 
و خلق است، که آن، مقام فنا و یکی شدن با معبود حقیقی است و از آن به وحدت وجود تعبیر می شود و 
عالی ترین نوع آن، وحدت شخصی وجود است )صمدی آملی، 1393، ج 1، ص 180- 137(. چنانچه در تفسیر 
الِْجباُل فَكانَْت رَساباً« )نبأ:20(، جوادی آملی سخنان ارزشمندی دارد، که تفسیر انفسی آن  َِت  آیه ی »َو ُسيِّ
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می تواند، ناظر به وحدت وجود باشد؛ به این معنا که کوه ها، در حقیقت رساب بوده اند و هر آنچه وجود 
داشت، ذات و وجود حق تعالی بوده است. عالمه، تفسیر واقعی این آیه را، از جانب کسانی می داند که 
ترجامن شاهد و زبان آن بوده اند )جوادی آملی، 1384، ب، ص 357- 354(. در تفسیر انفسی از نگاه دو مفرس، 
رهایی از تنهایی در عالی ترین نوع خود، به وحدت شخصی وجود تبدیل شده است و آیات براساس آن تفسیر 
ُمونَ  ِبُدَعائِِه َرْوَح التََّجاُوِز« )رشیف  می شوند1. مطهری، در تفسیر حدیث امام علی )ع( که فرموده اند: »يَتََنسَّ
رضی، 1414، ص 343(؛ اهل الله را از کسانی می داند، که هامن گونه که غرق در استغفار خداوند هستند، نسیم 

آمرزش و تجاوز حق را در روح خویش احساس می کنند )مطهری، 1367، ص 166(. 
نتیجه گیری

تفسیر انفسی قرآن کریم، روشی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی فلسفی وجود انسان است، که در مواردی 
با عرفان نظری، یکی می شود و در مواردی با آن متفاوت است. عرفان در تفسیر انفسی با براهین فلسفی، قابل 
فهم می شود. از ویژگی های بارز تفسیرانفسی، فرازمانی و فرامکانی بودن و به طور کلی، تجرد نفس انسانی 
است، که در تفسیر بسیاری از آیات، به ویژه آیات دشوار قرآن کریم، نقش ارزنده ای ایفا می کند؛ به این معنا 
که در موارد بسیاری، نیاز به در تقدیر گرفنت واژه ای در قرآن نیست و آیات را، با توجه به شکل ظاهری آن، با 

روش انفسی می توان تفسیر کرد. 
تعالی روحی و معنوی و همچنین تذکیه ی عقل مخاطبان، از رسالت های تفسیر انفسی است، که به اشکال 
گوناگون در ژرف ساخنت اندیشه و باور دینی انسان، نقش دارد؛ از جمله ی این اشکال می توان به محبت و 
عشق خداوند به بنده خویش جهت تعالی و به کامل رسانی او و در مقابل، پیروی و والیت پذیری بنده در 
برابر لطف الهی، کاهش انجام گناه به دلیل حب الهی و تفسیر انفسی از اثرات گناه در صحیفه وجود آدمی 
اشاره کرد. آمرزش گناهان و رهایی از تنهایی، در اثر یکی شدن با معبود حقیقی، از دیگر راهکارهای تفسیر 

انفسی در جهت تعمیق ایامن دینی است. 

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