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  چکیده

حیدر بن علی بن حیدر معروف به سید حیدر آملی، فیلسوف و عارف قرن هشـتم هجـري و صـاحب    
از فـراوان   ،آنایشان این تفسیر را در اواخر عمر خویش نگاشته و در . است المحیط االعظمتفسیر 

هاي مختلفی آمـده   و سیرت ها با صورت المحیط االعظمحدیث در . ندبهره برد ایات معصومانرو
غالباً در تأیید اقوال مؤلف بـه  . آید ذکر شده و گاه در قالب اشعار می اکثراً با تقطیع و نقل معنا. است

عارف . دشو میهمچنین بیشتر بدون ذکر سند نقل . شود میکار برده شده و گاه در تفسیر آیات بیان 
سید آملـی  . عرفانی دارد ۀصبغ ،گرش ایشان در شرح احادیثن. ندایات نیز پرداختآملی به شرح رو

نحو و  مفردات حدیث، توجه به قواعد صرف شرح ازجمله ؛دهاي متعددي دار شرح روایات، شیوه در
سـنت اسـتفاده    اهـل  ایشان در نقل روایت از مصادر حـدیثی شـیعه و  . استفاده از آیات و روایاتو 

  .ندا هکرد
و  به تفصیل به بررسـی ، المحیط االعظمنامه و معرفی تفسیر  ، پس از تبیین زندگیدر این مقاله

  . پرداختیم المحیط االعظمرفته در کار احادیث به تحلیل

   .، سید حیدر آملی، حدیث، تفسیر عرفانیالمحیط االعظم تفسیر :ها کلیدواژه
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  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1394 ستانبهار و تاب م،زدهسی ۀشمار م،هفت سال

 222ـ185صفحه 
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   مسئلهطرح 
به نظر . رویکرد عارفانه به احادیث است ،قرن هشتم هجري هم حدیثیاز رخدادهاي م

اولین مفسر شیعی است که با نگرش و نگارش عارفانـه بـه    ،رسد سید حیدر آملی می
هـاي   سوي ایشان آغاز شده و بـر نگاشـته   این حرکت از. متون حدیثی پرداخته است

 ،طباطبـایی  ،ك.ر(.هـاي پسـین تـأثیري عمیـق گذاشـته اسـت       عرفانی شیعی در سـده 
  )163ـ158صش، 1388

قرآن استنادات فراوان ایشان به آیات  ،هاي تألیفات این سید عارف ویژگی ازجمله
  . است و روایات معصومان کریم

 به بعد، به چهارم قرن از عرفا آثار در روایات و آیات از استفاده ازدیاد شاید دلیل
یق جز  می علوم همۀ نیاز و شخصی س  ایـن  اصـلی  منبـع  مانند تسن و کتاب به اس

: ك.ر(.بـوده اسـت   عرفـان  اهـل  آراي و اعمال به بخشیدن مشروعیت سبب به علوم،
   )158، ص1جش، 1357کوب،   زرین

 ۀدربـار  کـه  کسـانی  اولـین  از. انـد  داشته خاصی روش حدیث از استفاده در عرفا
 مکی ابوطالب مود،ن تنقیح را آن مبانی و کرده بحث عرفا حدیثی رویکرد شناسی روش

 بـا  قیـاس  در احادیث، از خود استفادۀ نحوۀ ۀدربار وي .است القلوب تقو کتاب در
 برایش زمینه این در احادیث الفاظ ضبط که شده یادآور فقها، و ثانمحد مرسوم شیوۀ

 که است کرده تأکید و ودهنم استفاده معنا نقل روش از ،سبب همین به و نداشته اهمیتی
 را کـار  ایـن  اجـازۀ  هـم  مالـک  بن  انس و عباس  ابن و علی نظیر اصحاب برخی

   )484، ص1جق، 1422 ،مکی: ك.ر(.اند داده
 و آن طُرُق يوجو جست و حدیث کتابت به اشتغال مقام، همین در مکی ابوطالب

 کـه  اسـت  دانسـته  هـایی  گیـري  سخت زمرۀ از را آن ،الفاظ در دقت و غرائب بررسی
ف که درحالی اند، کرده باب متأخران  ،همان: ك.ر(.اند بوده تساهل اهل زمینه این در اس

   )457ص
 ،سید حیـدر آملـی   ازجملهاو،  از پس عرفاي نزد در و بعدي اعصار در مبانی این

  . است افتاده مقبول کمابیش
در یـادکرد از  هاي قلم سید حیدر آملی  بر ویژگیتحلیلی این نوشتار شرحی است 
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ً به ا احادیث در تفسیرشان، برکـت ایـن عـارف    تبیـین زنـدگی پر  ما پیش از آن اجما
  . پردازیم شان میای القدر و معرفی تفسیر جلیل

   نگاهی به زندگی عالمه آملی . 1
حیـدر   علی حسـینی آملـی معـروف بـه سـید     الدین حیدر بن علی بن حیدر بن  رکن
شتم هجـري  عارف، مفسر، فقیه و متکلم امامی قرن ه 2،)ق 782پس از  ـ  720(1آملی
 واسطه به امـام سـجاد   24تبار ایشان با  )50ص، 1جش، 1381 ،جهانبخش(.است

تا سی  پس از تحصیل علوم منقول و معقولو  سید عارف در آمل به دنیا آمد 3.رسد می
اي به صحراي دلشان افاضه  ناگهان بارقه. ارهاي دیوانی و دولتی مشغول بودسالگی به ک

د و پس از عزیمت و سکونت در کن میصب ظاهري را ترك ، تمام مناگردد و اشراق می
د و سرزمین ن شـهر اقامـت   سپار نجف شده و تـا پایـان عمـر در آ   ره 4هاي متعدد ب

  . ندگزی می
مـه حلـی قـرار گرفـت     ،ققینملی در سلک شاگردان فخر المحعارف آ . فرزند ع

ز و ا شان خوانددیث و تفسیر را نزد ایبرخی از متون علمی متعارف زمان در حوزۀ ح
مقام سید حیدر آملی نزد فخر المحققین چنان است . روایت دریافت کرد ازۀاج ،ایشان

  . دهد میالعابدین ثانی لقب  که ایشان را زین
هو من أجلإل علماء الظاهر و الباطن و اعاظم «خوانساري نیز از عارف آملی با تعبیر 

ء البارز و الکامل   ) 377، ص2جتا،  بی ،انساريموسوي خو(.یاد کرده است» فض
افنـدي  (.روایـت داشـت   جـازۀ سید عارف همچنین از حسن بن حمـزه هاشـمی ا  

   )245صش، 1369 ،اصفهانی

  معرفی اجمالی تفسیر المحیط االعظم. 2
مه آملی به نقل خود ایشانآثا  ش1426 ،آملـی (.چهل رساله و کتاب است ،ر قلمی ع
کـه   اسـت شش کتاب و رساله موجـود   تنها ها آناما امروزه از میان ) 536ص، ]الف[

سرار: متأسفانه دو کتاب از این شش کتاب نیز ناقص است  6،اسرار الشریعه  5،جامع ا
ــد  ــودنق ــی شــرح الفصــوص  7،النق ــص النصــوص ف ــاقص(8ن المحــیط و تفســیر ) ن

عظم   ) 122صش، 1382 ،استادي: ك.ر().ناقص(9ا
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ف نظرهایی وجو ،در باب نام تفسیر ایشان اما آنچه مسلم است مطلع  10.د دارداخت
عظمبارت این نام با ع شاید بتوان علت این نامگـذاري را در  . شود میآغاز  المحیط ا

مِ هـاي   صـفحه اگـر  ! ثم واهللا! واهللا«: دفرمای میکرد که  وجو جستمفسر آملی  این ک
مرکـب و   هـا  همراه اقیانوس گانه هفتهاي ا کاغذ و درختان زمین قلم و دریاه آسمان

دهم آنچه از معارف الهـی و   انست یکنخواهند تو ،انس و جن و ملک نویسنده باشند
 ،که در حدیث قدسی به آن اشاره شده و خداوند به من عطا کرده استرا حقایق ربانی 

 علـى  خطـر   و سمعت أذن  و رأت نیع  ما نیالصالح يلعباد أعددت": بنویسند
  ) 6ص ،]ب[ق 1426آملی، (11»."بشر قلب

در ) 161ص، 10جق، 1403 ،هرانیت(ق777تفسیر خود را در رمضان  ،سید مؤلف
و بـر آن هفـت مقدمـه    ند بـه اتمـام رسـا   ) 43ص، 1ج ش،1389 ،آملـی (هفت جلـد 

تنها جلد اول که مشتمل بر مقدمات  ،اما از هفت جلد مذکور )202ص همان،(.نوشت
تأویـل آیـات سـورۀ حمـد و     است و نیز جلد دوم که مشتمل بر تفسـیر و   گانه هفت

 ،استتفسیر  تیار است و پنج جلد دیگر که ادامۀدر اخ ،باشد میقسمتی از سورۀ بقره 
 مقدمۀ همچنین) 12ص، همان(.ها نداریم در دست نیست و آدرس و نشانی هم از آن

عظمکه از تفسیر اي  ههفتم از این مقدمات سبع مفقود شده و تنها نسخ بـه   المحیط ا
که اي  هآن قسمت از ضایعات موریان و) 372ص، 4ج همان،(.استفاقد آن  ،دست آمده

ح نبود ،بقره اتفاق افتاد ۀدر صفحات تفسیر سور ) 10ص، 1ج، همان(.قابل حل و اص
و منتشر  حصل آن به همت سید محسن موسوي تبریزي در هفت مجلد احیاما رو ازاین

  . دش
که  گانه هفتهمان مقدمات مفصل حمد، در  سورۀتفسیر سید مفسر پیش از شروع 

در . پرداخت قرآنسیر بسیاري از آیات به تف ،دهد میچهار جلد چاپ فعلی را تشکیل 
رغم فقدان  هاست که ـ علی  کثرت استفاده از آیات قرآنی و تفسیر آن حقیقت به سبب

موجـود را نیـز    توان مجموعۀ مییعنی تفسیر سور ـ   ،قسمت اعظم بخش اصلی کتاب
عظـم  زیرا در جاي جايِ ،دانست قرآن کریمبر آیات تفسیري  بـه شـرح و    المحیط ا

پرداخته شده و کمتـر   قرآن مجید ۀتفسیر ظاهري و باطنی لغات و مفاهیم آیات کریم
  . است که فاقد این ویژگی باشداي  هصفح
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عظـم  هنگام نوشـتن   ،دنگار میگونه که خود سید  آن سـال داشـته    55، المحـیط ا
پس از سی سال اشتغال به تألیف و تصنیف کتب و  یعنی ؛)179ص، 4ج، همان(است

آخرین تألیف ایشان پس از نوشتن تفسیر انجام . ستا  هرسائل متعدد این تفسیر را نوشت
، 1ج، همـان (.اسـت  نـص النصـوص  یعنـی کتـاب    ص الحکمفصوشرح  ،گرفته و آن

  )30ص
عظمبارۀ تألیف این پیر طریقت در کسب و  ععلوم آن از نود که گوی می المحیط ا

 )51همـان، ص (.حمـان اسـت  غیبیه از جانب حضـرت ر اي  هبلکه افاض ،اجتهاد نبوده
بدان که این نتایج، علمی است که «: دنویس میپنجم از این کتاب  ۀمقدم در پایان ایشان

این علمی است که حصول آن . با کسب و اجتهاد و مقدمات فنی تحصیل نشده است
کننـد و   مـی ها حمل ن آن 12ها را جز مطایاي عطایاي آن. یستمکن ناز معلم و استاد م

  ) 564ص، 2ج، همان(».شناسد میاین علوم را ن ،جدا نشود هرکس از غیر خدا
هـاي   همین بس که عارف آملی از بین کتـاب  ،در منزلت این تفسیر نزد مؤلف آن

موازنه  کرمه پیامبر اها را با دو اثر منسوب ب گزیند و آن میارزشمند خود دو اثر را بر
اعطـا   که خداوند به ایشان دارداي  هملی معتقد است که کتاب نازلسید حیدر آ. کند می

صادر شـده اسـت و پیـامبر     دارد که از طرف خود ایشاناي  هب صادرکرده و یک کتا
فصوص و است  کتاب نازلۀ پیامبر قرآن. داند میرا نیز داراي همین ویژگی  اکرم

گویـد   میـ   فصوص الحکمالدین بن عربی ـ مؤلف   ییزیرا مح ،از ایشانصادر  الحکم
 :گوید میسید عارف . به او داده است را خداوند از طریق پیامبر فصوص الحکمکه 

عظم  صـوص الحکـم  فست و خدا به او الهام کرده و شـرح  ا نازل بر ایشان المحیط ا
  ) یاص ، 1ج، همان(.ستا صادر از ایشان) نص النصوص(

عظمار و صورت سید مفسر همچنین در توصیف ساخت این «: دنویس می المحیط ا
غت و فصاحت ت صاحب عزت و با عنای ،تفسیر در غایت حسن و کمال و نهایت ب

ل نگاشته شده، در ترتیب و تحقیق و  که احدي پیش از من به مانند آنبه طوري  ج
   )43ص، همان(».تلفیق پیشی نگرفته است

و تمجیدها به قلم مؤلف کتاب، حکمتی نهفته است که  ها این ستایش مۀاما وراي ه
آنچه گفتم نـه از روي خودخـواهی و   «: ندک میگونه بازگو  ر آملی آن را اینسید حید
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طور که انبیا و اولیا  همان. بلکه از باب معرفتی و ترغیب مخاطب است ،پسندي بودخود
ها براي آن است که  این تعریف رو ازاین. »ابأنی کذا و کذ« :گفتند میکردند و  میچنین 

مـش را بپـذیرد، در او ا   ثـر کنـد و از   شنونده و مخاطب قدر و ارزش آن را بداند، ک
  ) 23ص، همان(».معارف آن پیروي کند

 آمـده در تفسـیرِ   باطنی روایاتو هاي ظاهري  ویژگی به ،پس از بیان این مقدمات
پردازیم میایشان  موجود .  

  در تفسیر المحیط االعظم حدیث . 3
عظمروایات تفسیر  پس از بررسی  ، با توجه به صورت و معنـاي احادیـث  المحیط ا

ي نقل ها شیوه«. اصلی جاي دهیم ۀها را در چهار دست آمده در این کتاب، توانستیم آن
عظمروایت در   و شـرح «، »آملـی  حیـدر  سـید  تفسیر در روایات کاربرد«، »المحیط ا

. دهنـد  مـی ، عناوین کلی ما را در این مقاله تشـکیل  »حدیثی منابع«و  »اتروای بررسی
، به اختصار ذیل عنـوان  همچنین مطالبی را که تحت این سه بخش کلی جاي نگرفتند

عظمهاي حدیثی  دیگر ویژگی«   . آوردیم» المحیط ا
   ي نقل روایت در المحیط االعظمها شیوه .1ـ3

هایی را  در نقل روایات، روش ،در نوشتار دارند کهاي  هسبک و صبغ مفسران به سبب
مفسر آملی نیز تحت تأثیر عقاید، نیازها، ذوق و تخصصشان در یادکرد . ندکن میاتخاذ 

  . ها اشاره خواهیم کرد یی دارند که در این مجال به آنها از احادیث شیوه
  روایات  وجوه بیانی در یادکرد سند. 1ـ1ـ3

اما برخی روایـات را بـا سـند     ،کنند میغالباً اسناد را ذکر نمفسر آملی در نقل روایات 
  . یمگذران را از نظر می ها این ویژگی ،در این بخش .دنکن میجالب توجهی بیان 

 عدم ذکر سند. 1ـ1ـ1ـ3
عظمدر تفسیر  ،طور که گفته شد همان فقهی بوده و غیر، روایات ـ که عموماً المحیط ا
قی عرفانی  صبغۀ و در این مقالـه خـواهیم    ندا هـ غالباً بدون سند نقل شددارند  و اخ

ود خـ  يقـوال و آرا جهت تأیید ا ،گفت که بیشترین کاربرد روایات در قلم سید مفسر
ین رسد به همـ  میبه نظر . شود مییا به عبارتی تبرك نقل و به عنوان مؤید است بوده 
ً در نقل حدیثی در  ؛دیدند مگر به ندرت میعارف مفسر لزومی به ذکر سند ن دلیل، مث



 در آملیجایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر سید حی                        191

طلب العلم فریضـإل  ": کما قال صاحب الشرع«: نویسد میاب توصیه به طلب علم ب
 أخبرنـا «: یابیم میگونه  این کافیاین حدیث را در ) 466همان، ص(13»."علی کل مسلم

 نیالحس یأب ابن الحسن عن] هیأب عن[ هشام بن میإبراه بن یعل عن عقوب،ی بن محمد
: اهللا رسول قال: قال عبداهللا یأب عن ه،یأب عن د،یز بن عبدالرحمن عن ،یالفارس
 سید آملـی ) 1، ح30، ص1جش، 1365 ،کلینی(».... مسلم لک على ضإلیفر العلم طلب
گونه که در کتب حدیثی آمده بیان  سند را همان کند سعی دارد میکه سند را ذکر آنگاه 

ـ أب عـن  دیالحم دعب بن میإبراه عن حماد عن محمد«: مانند ؛کند ـ  عـن  هی  الحسـن  یأب
که این حدیث ) 498، ص1جش، 1389 ،آملی(»...فداك جعلت له قلت قال األول

ق، 1404 ،فـروخ صـفار  : ك.ر(14.توان یافت می بصائر الدرجاترا با همین راویان در 
یثی کـه در جلـد اول   حد مانند ،است خ دادهی در سند راما گاه تصحیف) 3، ح114ص

 الحسـن  أبو تبک قال نجران أبی بن عبداهللا عن عامر بن عبداهللا«: وانیمخ میاین تفسیر 
 اهللا نیأم انک محمداً إن نیالحس بن علی :قال" :قال هایأقرأن و رسالإل الرضا

در دو کتـاب   ،که در سند این روایت) 500، ص1ج ش،1389 ،آملی(،»...15"هأرض فی
م الـدین  حدیثی  ، صـفار  فـروخ (ر الـدرجات بصـائ و ) 463صق، 1408 ،دیلمـی (اعـ

ن بن ابی الرحمعبد«: آمده است» عبداهللا بن ابی نجران«به جاي ) 1، ح118صق، 1404
  . »نجران

   ذکر نام معصوم .2ـ1ـ1ـ3
از سند روایـت اهمیـت بیشـتري     ،نزد سید آملی، تبیین متن حدیث و تفهیم مفهوم آن

انسـته و از عبـاراتی   را غیرضروري د به طوري که حتی گاه ذکر نام معصوم ،دارد
مام« همچون همـان،  (»ورد«، )78ص، 3جو  188ص، 6، جش1389آملی، (»قال ا

، 2همـان، ج (»ورد فـی الخبـر  «، )121ص، 1همان، ج(»ورد فی الشرع«، )295ص، 1ج
ــروي «، )353ص، 3جو  42ص ــالخبر الم ــال ب ــن ق ــان، ج(»م ــا «، )378ص، 3هم کم
لقـول بعـض   «، )456ص، 2ج، همـان (16»کقـول بعضـهم  «، )457ص، 2همان، ج(»قال

یل ایـن فعـلِ   . کنند میاستفاده ) 181ص، 6همان، ج(»ورثتهم محتمل است یکی از د
و از  سید، شهرت برخی احادیث باشد که به همان نسبت قائل حدیث نیز مشهور است

مام: مانند ؛نیست نظر ایشان لزومی به ذکر نام معصوم لو کشف الغطاء «: قال ا
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تـر حـدیث را در    یـا در مـواردي کـه پـیش    ) 272ص، 1همـان، ج (17».ماازددت یقیناً
ً در بحث از . آوردند مینام معصوم را ن ،تفسیرشان نقل کردند، گاه در بیان مجدد آن مث

م به اینجا » قرآن جمعی« معنا در لباس حروف و کلمات و آیـات  ... « : رسد که میک
لقد تجلی اهللا لعباده فی کتابه ": ن قالبمصداق قول م«: دنویسن میسپس » کند میتجلّی 

 از ،جلد همین در این از پیش این حدیث )241ص، 1همان، ج(18»."ولکن  تبصرون
  )207ص، 1همان، ج(.است شده نقل صادق امام

از القـاب و   ،خـود  از نقل حدیث با قلم لطیـف عارفانـۀ   اما عارف آملی گاه پیش
از سوي  د که نشان از محبتی با معرفتکن میاستفاده  صفاتی براي ذکر نام معصوم

سید حیدر آملی ارادت و از آنجایی که . ایشان نسبت به خاندان عصمت و طهارت دارد
قه ویژ م، امام علیاي  هع به کار  القاب در وصف ایشانبیشترین  ،دارند به امیر ک

: نویسند می» هآن و اسراره و شرط قراءته و لمسالقر«ذیل عنوان  سید عارف. فته استر
م أعلم الخلق بعد رسول اهللا ...« ته و أقدرهم بحلّ رموزه و  من ک بالقرآن و بمعض

ته ــا  «: یـــا) 341همـــان، ص(»...مشـــک نـ قـــال قطـــب األولیـــاء و رئیســـهم مو
کملهم و أعظمهم و ذلک قول أ«: و همچنین) 131ص، 6ج همان،(»...أمیرالمؤمنین

نا أمیرالمؤمنین    19...و) 31ص، 6ج، همان(»...ی بعض خطبهف أقدمهم مو
حال آنکه این  20،کنند مییاد  »عارف«با نام  القدر از امیرالمؤمنین گاه سید جلیل
   21.اند همعصوم نیز در این تفسیر به کار بردتعبیر را براي غیر

العـارف المحـق فـی    «القـابی همچـون    همچنین براي امـام صـادق   سید آملی
ً و کشـفاً «و ) 25ص، 6همان، ج(»المقام ً و نق همـان،  (»قطب الوقت و امام زمانه عق

مام الکامل«، )107ص، 4ج مـام المحـق  «و ) 330ص ،1ج، همـان (»ا ، 2همـان، ج (»ا
  . به کار بردند) 415ص

  توجه به اعتبار سندي روایات. 3ـ1ـ1ـ3
 بودن رمحو متن رغم به ـري است که دنوا ازجملهتصریح به اعتبار سند برخی روایات 

عظمدر  ـ روایات نقل در مفسر عارف   . شود میدیده  المحیط ا
من ذکر الحق فقد «: نویسد میحدیثی قدسی  سند حیح بودنِمفسر آملی در بیان ص

أنـا  ": انّه تعـالی قـال   22لهیاجالس الحق و جالسه الحق، فانّه صح فی الخبر الصحیح 
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  )169ص، 4ج، همان(23»."جلیس من ذکرنی
ایـن   ،اغلب موارد به ذکر سند نپرداخت همچون ،مفسر در این روایتسید  اگرچه
 بـن  أحمـد  عن ى،یحی بن محمد«: بدین شرح است ،آمده کافیگونه که در  روایت آن

 أبی عن ،الثمالی حمزة أبی عن سنان، بن عبداهللا عن محبوب، ابن عن سى،یع بن محمد
ـ : فقـال  ربه سأل موسى أن ریتغ لم التی التوراة یف توبکم: قال جعفر  رب ای

ـ إل وجل عز اهللا فأوحى. کیفأناد دیبع أم کیفأناج منی أنت بیأقر ـ : هی  أنـا  موسـى  ای
سـندي صـحیح   داراي که ) 4، ح496، ص2جش، 1365 ،کلینی(».... رنیکذ من سیجل

    .است
تقطیع و نقل ایشان همچنین در وصف اعتبار سند حدیثی دیگر ـ که در نقل، آن را 

ئکإل قالت": ورد فی الحدیث الحسن عن رسول اهللا«: دنگوی میند ـ معنا کرد : أنّ الم
آملـی،  (24»."الماء! یا رب ـ فی حدیث طویل ـ هل خلقت شیئاً أشد من النّار؟ قال نعم  

   25)355ص، 5ج، ش1389
   26نقل معنا. 1ـ3ـ1ـ1ـ3

عظماز نکات حائز اهمیت در  ز روایـات  اشـماري   آن است که تعـداد بـی   المحیط ا
ً مطابق نیست و کاستی، فزونی یا  ،با روایات موجود در منابع پیشین ،منقول در آن کام

احتمال دارد عارف آملی این احادیث را از منـابع  . شود میها مشاهده  تغییر در متن آن
یـا نقـل معنـا     ي دیگر متون فعلی برگرفتهها یا از نسخه ،هدیگر که به دست ما نرسید

سان که در معنا  در صورت نقل معنا بودن بدان) 73صش، 1382 ،دایاريخ(.اند هکرد
می  ،خللی وارد نشود یی امري متعارف و شایع است و شریعت اس در محاورات عق

نقل معنـا، نقـل   ) 45صش، 1375 ،مهریزي(.نیز از این سیره و روش منع نکرده است
 ش،1386 ،وديمسـع : ك.ر(.سـت ها مضمون حدیث بـدون جمـود بـر الفـاظ و واژه    

  )153ص
ر نقل کتبی به هنگام غالباً در نقل شفاهی رایج بوده و د ،نقل معنا در حدیث اگرچه

نقل معنـا در   ،)114صش، 1389 ،مسعودي :ك.ر(رود میمستقیم به کار نقل قول غیر
بـه دلیـل کمبـود منـابع حـدیثی و       ،نقل قول مستقیم روایات در تألیفات قرن هشـتم 

  . استها امري طبیعی  دسترسی دشوار به آن
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عظمذکر است که نقل معناي حدیث در  شایانالبته  بیشـتر در مسـائل    ،المحیط ا
قی است که  آیند نه در مسائل  مید و شاهد غالباً به عنوان مؤی روایاتاعتقادي و اخ

أول ما خلـق اهللا  «: دنویس می قل روایتی از پیامبرسید آملی در ن ،براي نمونه ؛فقهی
ف الروایتین(نظر الیها فذابت حیاء أو قهراًجوهرة ف فصارت نصـفها نـاراً و   ) علی اخت

نصفها ماء فخلق من الماء السماوات و من النار األرضون أو خلق من الماء الجنإل و من 
 ش،1389 ،آملی(27».النار الجحیم أو خلق من الماء الروحانیات و من النار الجسمانیات

حدیثی را به نگارش  28لف با مضمون روایات متعدديدر اینجا سید مؤ) 255ص، 4ج
شاید )  جا همان(» مشاحإل فی األلفاظ«: نوشته استو پس از اتمام نقل روایت  هدرآورد

ت بر این مطلب اس اعتراف صریحی ،یان روایتاین عبارت پس از ب آمدنبتوان گفت 
: که یت بیان فرموداین رواسید آملی تنها ذیل  اگرچه. که حدیث مذکور نقل معناست

تـوان   مـی در نقل روایات  ،اما با دقت در سبک نگارش ایشان» بحثی در الفاظ نیست«
  . اند هکرد دنبال روایات عموم در را روش این دریافت که

کفـی  ": یقـول  و کان علی«: اند هآورد تی از امام علیدر جایی نیز در تبیین روای
لهـاً کمـا   کون لی رباً، اللهم إنّی وجـدتک ا خراً أن تلی شرفاً أن أکون لک عبداً و کفی بی ف

صـدوق   خصال این روایت را در) 149، ص6همان، ج(»."أردت فاجعلنی عبداً کما أردت
کفی لی عزّاً أن أکون لک عبداً و کفی بی فخراً أن تکـون لـی ربـاً    لهی ا«: یابیم میگونه  این

فاجعلنی کما تحب 14ح، 420ص، 2ج ق،1403 ،قمی(29».أنت کما أحب (  
یا طالب الدنیا لیبرّ بها ترکک لها ": قال عیسی«: نویسند میو نیز در نقل حدیثی 

این حدیث در منـابع حـدیثی شـیعه    ) 291، ص4ج ش،1389 ،آملی(»."أبرّ و أبرّ و أبرّ
 ،مالکی(30»."یا طالب الدنیا لتبرّ، ترکک الدنیا أبرّ": قال عیسی«: گونه آمده است این
  ) 134، ص1ج تا، بی

العظمإل إزاري ": ذکره بقوله جلّ«: دگوی مید آملی در نقل حدیثی قدسی سیهمچنین 
ایـن  ) 309، ص1ج ش،1389 ،آملـی (»."و الکبریاء ردائی فمن نـازعنی فیهمـا کسـرتُه   

  : فریقین با عبارات متفاوتی نقل شده است یروایت در منابع حدیث
إزاره فمن تناول شـیئا منـه أکبـه اهللا فـی      العزّ رداء اهللا، و الکبر«: جعفرقال ابو

  )309، ص2جش، 1365 ،کلینی(».جهنم
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ـ برکال« :قال وجل عز هرب عن ىکحی مایف النبی  مـن  إزاري والعظمـإل  ردائـی  اءی
  ) 414، ص2جتا،  بی ،ابن حنبل(».النار فی قذفته منهما واحداً نازعنی
 ینـازعن  مـن  إزاري والعظمإل ردائی اءیبرکال": سبحانه اهللا قولی« :اهللا رسول قال
  ) 4174، ح1397، ص2ج ،قزوینی(»."جهنم فی تهیألق منهما، واحداً

آید که محدثان شیعه و اهل سنت در  میی فریقین به دست با مروري در کتب حدیث
حدیث را بـا   ،در هیچ کتاب رواییبا این حال اما  31،نقل این روایت اتفاق نظر ندارند

شاید آنچـه سـید حیـدر    . یابیم مین )فیهما کسرته( سید مؤلف منقول از کلمات پایانیِ
غهشرح در باشد از روایتی که مضمونی  ،آملی نقل فرمودند الحدیـد   ابن ابـی  نهج الب

العظمإل إزاري و الکبریاء ردائی " :آنّه قال حاکیاً عن اهللا تعالی عن النبی«: آمده است
  ) 128، ص13جق، 1404(32»."فمن نازعنی فیهما قصمته

   تقطیع متن. 2ـ3ـ1ـ1ـ3
وه بر روا حکم به جواز  ،عق و سیرۀ مسلمین یات و اصل اباحه، بداهت عقل، سیرۀع

  ) 135صش، 1389 ،دلیري(.نماید میبلکه رجحان تقطیع در روایات را 
سید آملی به . حدیث نینجامد نادرست صحیح آن است که به فهمِ از شروط تقطیعِ

عظمو در  این نکته توجه داشته تقطیـع کردنـد کـه    اي  هاحادیث را به گون ،المحیط ا
مواردي از تقطیـع   این تفسیر با ، اما در مطالعۀه استها ایجاد نشد نخللی در مفهوم آ

که خواننده  استها در صورتی میسر  رسد فهم مفهوم آن میبه نظر که شویم  میمواجه 
تسـریع فهـم    ریقت تقطیع، خللـی د در حق. تر روایت را به طور کامل دیده باشد پیش

ً سـید عـارف در ن  در معناي خود حدیث؛  معناي حدیث ایجاد کرده است نه قـل  مث
، 2ج ش،1389 ،آملـی (»".أنا و السـاعإل کهـاتین  ": و قال«: دنویس می روایتی از پیامبر

: گونه آمده است این ام صادقشیخ مفید به نقل از ام امالیاین حدیث در ) 466ص
یا معشر المسلمین إنّی إنّما بعثـت أنـا و السـاعإل    ": فقال... المنبر  ول اهللاصعد رس«

  )187صق، 1413 ،عکبري(33»...": ثم ضم السباحتین ثم قال" :قال "کهاتین
ثـإل  ": و قد قـال «: اند هآورد ي از رسول اکرممفسر آملی در روایت دیگر الث

گونـه نقـل شـده     ایـن  پیامبراین حدیث از ) 492ص، 1ج ش،1389 ،آملی(»"رکب
ثإل رکب«: است ، 2جتـا،   بـی  ،بـن حنبـل  ا(34».الراکب شیطان و الراکبان شیطانان و الث
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  ) 34ص، 1جتا،  بی ،مالکی /186ص
و » الحـدیث «همچنین سید مفسر گاه ـ همچون مؤلفان کتب حدیثی ـ با عبـارات    

ورد «: کنند میصریح در انتها و متن حدیث به تقطیع بودن روایت ت» فی حدیث طویل«
کـان فـی   ": فی الحدیث النبوي انّه سئل عن مکان الرّب قبـل أن یخلـق الخلـق فقـال    

اهـل   این حدیث در منابع حدیثی) 375ص، 2ج ش،1389 ،آملی(».الحدیث 35"العماء
یا رسول اهللا أین کان ربنا عزوجل ": قلت: أبی رزین قال«: گونه ذکر شده است سنت این

کان فی عماء ما تحته هواء و ما فوقه هواء ثم خلـق عرشـه   ": قال "هقبل أن یخلق خلق
  )351ص، 4جق، 1403 ،ترمذي /11ص، 4جتا،  بی ،بن حنبلا(36».علی الماء
فـی حـدیث    قولـه لعلـی   و«: نویسد میملی در بیان روایتی نبوي مفسر آو نیز 

القرآن کما قاتلت  ثم تجاهد فی سبیل اهللا إذا وجدت أعواناً، فتقاتل علی تأویل": طویل
نی را در کتاب فضائل ) 296ص، 1ج ش،1389 ،آملی(37»."علی تنزیله این حدیث طو
  ) 145ص، 1ج ش،1363 ،قمی: ك.ر(.توانیم بیابیم میابن شاذان 

   حدیث در قالب اشعار . 3ـ3ـ1ـ1ـ3
ت نغز و لطیف  شاید از ویژگی هاي عرفان و روحیات عارف است که به شعر و جم

ق در قالب توان یافت  میصفحات بسیاري را  ،در کتاب عارف آملی. مند باشند هنظم ع
وه بر یادکرد فراوان . سخن به میان آمده است، که از ابیات عارفانِ شاعر سید مؤلف ع

را نیـز در   از اشعار شعراي عارف در مناسبات متعدد، تعدادي از اشعار ائمه اطهار
عظم بلکـه از   اطهار ۀایشان نه تنها از اقوال منثور ائم اینبنابر. اند هآورد المحیط ا

عظمدر سید حیدر آملی . بیانات منظوم آن بزرگواران نیز بهره بردند به این  المحیط ا
م معروف جناب رسول اهللا أصدق بیت «: نیز اشاره کردند که حضرتش فرمودند ک

و اینـک   )35، ص2ج ش،1389 ،آملـی (38».أ کل شیء ما خ اهللا باطل: قالته العرب
عظمکه در  طاهرین ۀیی از اشعار ائمها نمونه   : آمده است المحیط ا

 .خواست که برایش شعري بسـراید  متوکل از امام هادي: دنویس میسید آملی 
نداري مگر اینکـه  اي  هچار«: متوکل گفت» .گویم میمن کمتر شعر «: حضرت فرمودند

  : پس حضرت فرمودند. »بسرایی
  توا علی قلـل األجبـال تحرسـهم   با«

             
ــل    ــتهم القل ــا أغن ــب الرجــال فم   غل
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  و إســتنزلوا بعــد عــز عــن معــاقلهم
               

  و أسکنوا حفـراً یـا بـئس مـا نزلـوا       
ــنهم      ــد دف ــن بع ــارخ م ــاداهم ص   ن

                  
  39»...أین األساور و التیجان و الحلل  

  ) 576ص، 1ج همان،(  
: دنگار میاست که سید عارف » ي اهللالیس فی الوجود سو«تحت عنوان  دیگر نمونۀ

  : یقول امیرالمؤمنین«
  دواؤك فیــــک و مــــا یشـــــعر  

                         
  و داؤك منــــــک و تســــــتکثر    

ــغیر    ــرم صـ ــک جـ ــب أنـ   و تحسـ
                      

ــر    ــالم األکبـ ــوي العـ   و فیـــک انطـ
ــذي     ــین الـ ــاب المبـ   و أنـــت الکتـ

                   
  40»...بأحرفــــه یظهــــر المضــــمر  

  ) 254ص، همان(  
ـ  میکند و  مینیز ابیاتی نقل  مفسر آملی از امام سجاد  یشـیر علـی بـن   «: دگوی

م بقولـه زین العابدین علیهم ال ،طالب أبی الحسین بن علی بن ة و الس فـ أدري  (ص
   41:)هما من قیله أو تمثل بهما هل

ــو أبــوح بــه    یــا رب جــوهر علــم ل
                

ــا    ــد الوثن ــن یعب ــت مم ــی أن ــل ل   لقی
ــی    ســتحلّ رجــال مســلمون دم   و 

               
ــناً     ــه حس ــا یأتون ــبح م ــرون أق   42»ی

  ) 495ص، همان(  
   کاربرد روایات در تفسیر سید حیدر آملی .2ـ3

عظـم  با تأمل در تفسیر  وري سـید آملـی از روایـات     ، نمودهـایی از بهـره  المحـیط ا
استفاده از روایات در تأییـد سـخن    ،خورد که در این میان میبه چشم  عصومانم

وه بـر آن  . در تفسیر ایشـان دارد اي  هجایگاه ویژ ،مؤلف آملی ر عـارف مفسـر د   ،عـ
مبانی و همچنین در تفسیر برخـی آیـات، بـه احادیـث تمسـک      پذیرش برخی عقاید 

   .اند هجست
 یید روایی تأ. 1ـ2ـ3

تأیید آرا و  همچون دیگر آثار سید حیدر آملی، غالباً در این تفسیر روایات موجود در
تصریح شده بر شاهد و معاضد بودن آن  ،در بسیاري از موارد ات ایشان آمده کهینظر

عظمشاید بتوان علت کثرت روایات تأییدي در . است را در این سخن سید  المحیط ا
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انی بر تو دشوار است، در این ا این وجه بیاگر فهم این معنا ب«: اند هآملی یافت که آورد
هـا   آن کنیم تا بـه واسـطۀ   میبه بعضی نقلیات مطابق با عقلیات و کشفیات استناد  باب

طور  همان. ات آرام گیرد ه آن میل کند و اضطراب و بیتابیقلبت مطمئن گردد، نفست ب
 طْمـئنَّ یل نْکـ ل و  لـى ب قـالَ  تُـؤْمنْ  لَـم  أَو": فرمـود  که خداوند متعال بـه ابـراهیم  

  ) 29ص، 5همان، ج(43».)260:بقره(" یقَلْب
  . کنیم میدر اینجا به ذکر چند نمونه در این زمینه بسنده 

م اضافمفسر آملی ضمن بحث دربارۀ اینکه  ترین روزه، سکوت از ک  ،ی استبا
، 4ن، جهمـا (44»."من صمت نجا": النبی لو لم یکن کذلک ما قالو هذا «: دنویس می
غه 273یا پس از نقل حکمت  )196ص م برهان قاطع «: دگوی می نهج الب ورد هذا الک
  ) 228، ص3همان، ج(».ی صدق جمیع ما قلنا فی هذا البابعل

و «: دنویس میحمد  لرحمن الرحیمِ سورۀبسم اهللا ا» باء«بیان عظمت  همچنین پس از
ین بعیراً من باء بسـم  ألوقرت سبع و اهللا لو شئت": قول امیرالمؤمنین یشهد بصحته

  ) 401، ص2همان، ج(45»."ن الرحیماهللا الرحم
از  ،تصریح بر شاهد و مؤید بودن حدیث نسبت بـه نوشتارشـان   مفسر آملی براي

ــتفاده   ــددي اس ــابیر متع ــیتع ــ م ــه ؛دکن ــام    «: ازجمل م ــار ا ــی أش ــذا المعن ــی ه إل
، )381ص همـان، (»و یصدق ذلک قول النبی«، )355ص، 2همان، ج(»المعصوم

لشاهد علی ذلـک  و ا«، )207ص، 1همان، ج(»و لهذا قال جعفر بن محمد الصادق«
، ص 3همـان، ج (»یعضد ذلـک قولـه  «، )278ص، همان(»المؤمنینما أشار الیه امیر

، 3همـان، ج (»یشهد به قول نبینـا «، )30ص، 3همان، ج(»و یدلّ علی ذلک قوله«، )331
همان، (»من هذا قال النبی«، )243ص، 1مان، جه(»بمصداق قول النبی«، )188ص
  ... و) 136ص، 3ج
 مبانی فکري . 2ـ2ـ3

یابیم که پذیرش برخی اصول و عقاید در مبانی  میبا مطالعۀ تفسیر سید حیدر آملی در
سید حیدر آملی که  ، این عقیدۀمثالبراي  است؛روایات بوده  ۀبر پای ،فکري سید عارف

گرفته از روایات بر 46،ی است و نیاز به تفسیر و تأویل داردداراي ظواهر و بواطن قرآن
بیان أن للقرآن ظهراً و بطناً و المراد مـن  «به طوري که خود ایشان تحت عنوان  ،است
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إنّ للقـرآن ظهـراً و بطنـاً و    ": روایت شده است از پیامبر«: اند هآورد» البطون السبعإل
و ما من آیإل ": ایشان روایت شده که فرمودندو همچنین از  47"لبطنه بطناً إلی سبعإل أبطن

) 302ص، 1همـان، ج (48»."و لها ظهر و بطن و لکل حرف حد و لکـل حـد مطلـع    إلّا
: نویسند میدهند و  مییث ارائه توضیحی با محوریت این دو حد ،ایشان سپس در ادامه

لت دارند بر اینکه« ن علی أنّ(این دو خبر د اهري دارد که ظو قرآن) هذان الخبران دا
بـه نهایـت    قرآنباید تفسیر شود و بواطنی دارد که باید تأویل شود تا آنجا که تأویل 

  ) جا همان(».هر حرفی از آناز آن و بلکه اي  هرسد و بلکه هر آی میمراتب هفت 
: فرمایند میکه  قرآندر باب ذو وجوه بودن  رسول اهللا همچنین ذیل حدیثی از

دارنـد کـه ایـن     مـی اذعان  49»جوه فاحملوه علی أحسن الوجوهإنّ القرآن ذلول ذو و«
لت بر تأویل دار ان با س و بدین) 238همان، ص(»و هذا یدلّ علی التأویل«: دحدیث د

  . شوند میرا معتقد  قرآن مجید این روایت تأویل آیات شریفۀ
 تفسیر آیات . 3ـ2ـ3

عظمگاهی در  گیرند  میت مورد استفاده قرار ، روایات مستقیماً در تفسیر آیاالمحیط ا
ماننـد   ؛شـوند  مـی یعنی گاه روایات براي بیان مفهوم و مقصود آیات اصـل قـرار داده   

» الرحیم«و » الرحمن«ۀ در تفسیر دو واژ از امام صادق که سید آملی آن راروایتی 
خاص بصفإل عامإل و الرحیم إسـم   ن اسمالرحم": أنّه قال عن الصادق«: ندک مینقل 

کـه در   51»الشـکر الحمـد رأس  «یا روایـت   )72ص، 5همان، ج(50»."م بصفإل خاصإلعا
نمونۀ  )8، ص6همان، ج(.آمده است» الحمد هللا رب العالمین«آیه  ذیل» حمد«تفسیر واژۀ 

اسـت کـه سـید مفسـر یکـی از      ) 56: زمر(» اللَّه جنْبِ  یف فَرَّطْت ما  على« دیگر ذیل آیۀ
امام، خلیفه و قطب دانسـته و شـاهد آن را حـدیثی از امـام      مصادیق جنب اهللا را نبی،

، 1همـان، ج (52»....  اهللا التی فـرطتم فیهـا  أنا جنب «: ند که فرمودندک میبیان  علی
   53)422ص

 ،اند هدو تأویلی که ارائه کر احادیث در تأیید تفسیر ،در قلم سید حیدر آملیگاه اما 
س در سپ ،ر آملی برداشت خود را از آیه بیان کردهبدین معنا که ابتدا مفس ؛دشو می بیان

ها در تعیین  آن ازجمله ؛استایشان از آیه تفسیر  ر بهند که ناظک میتأیید آن روایتی نقل 
 ؤْتُونَی و الصإلةَ مونَیقی نَیالَّذ آمنُوا نَیالَّذ و رسولُه و اللَّه مکیول إِنَّما«در آیۀ » ولی«مصداق 
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معلوم أنّ هذا أیضاً ورد فی جدهم و کل ما «: دنویس می) 55: مائده(» عونکرا هم و اةَکالزَّ
 سپس براي) 445همان، ص(».فیهم ألنهم بمثابإل نفس واحدةورد فی جدهم فهو وارد 

: دکن میحدیثی نقل  ،»ثابإل نفس واحدةألنهم بم« یعنی عبارت ،د نظري که ارائه دادندتأیی
  ) جا همان(54»."خرنا فمن أنکر واحداً منّا کمن أنکر الکلّ و کفرناأولنا کآ" :لقولهم«

  شرح و بررسی روایات . 4
ترین و برترین انسـان ها حدیث حکایتگر سخنان و اندیشه هاسـت کـه گـاه بـا      ي وا

گونـه   در این. شود میدشواري متن و پیچیدگی محتواي آن، فهم دقیق حدیث مشکل 
ط شارحی آگاه براي دستیابی به معنا و مقصود آن شرح و توضیح حدیث توس ،موارد

  . گشا باشدتواند راه می
  ها شرح روایات و بیان مقصود آن. 1ـ4

عظمهاي  ویژگی از دیگر بـه قلـم سـید     ها شرح روایات و بیان مقصود آن، المحیط ا
مربـوط بـه آخـرین     حدیث ایشان در مجلد سوم از این مجموعه به نقلِ. عارف است

ه ب در آن روایت آمده است که امام باقر. جابر بن عبداهللا انصاري پرداختندبیماري 
أنا فـی حالـإل   «: گوید میجابر در پاسخ . شوند میرا جویا  زیارت وي رفته و احوالش

امـام  . »ةأحب فیها الشیخوخه علی الشباب و المرض علی الصحإل و الموت علی الحیـا 
فإن جعلنی اهللا سبحانه شیخاً أحب الشیخوخه و إن ) یا جابر(ما أنا«: فرمایند می باقر

 المـرض و إن شـفانی أحـب الشـفاء     بوبإل و إن أمرضنی أحـب جعلنی شاباً أحب الشی
  ) 230ص، 3همان، ج(55».و إن أماتنی أحب الموت و إن أبقانی أحب البقاء) الصحإل(

در شرح » الرضافی بیان تفاوت بین الصبر و«تحت عنوان  ،سید جلیل القدر در ادامه
م دانسته « :این حدیث مرقوم داشتند صبر و امـام   شود که جابر در مرتبۀ میاز این ک

  ) جا همان(».رضا بودند در مرتبۀ باقر
ف أمتی رحمإل«عارف آملی در شرح حدیث  ف امت مقصود حد» إخت یث را اخت

ف  دانسته قرآندر  حقیقتـاً رحمـت   و در توضیح مبسوطی اذعان داشتند که این اخت
   56)376ـ  374ص، 1همان، ج(.است

یمان بالثریا لناله رجال من ":  قال رسول اهللا«: گویند میدر جایی دیگر  لو کان ا
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ثریا  سید مفسر اینکه در حدیث به ستارۀ در نظر 57»."فارس و أشار الی سلمان الفارسی
 ۀ، زیرا سـتار گانه هفت صفاتدارندگان بدیعی است بر  اشارۀ ،اشاره شده و نه غیر آن

   )452ص، 1همان، ج(.هفت کوکب است 58ثریا
، )503همـان، ص (»معنـاه «از تعابیري همچون شرح روایات  ۀمقول سید عارف در

  . استفاده کردند) 374همان، ص(»تقدیره«و ) 361ص، 1همان، ج(»مراده«
 ،ثدر شرح احادیو نحو  معناي لغات و توجه به مسائل مربوط به علم صرف ذکر
سید آملی در تفسیر روایات است که در ایـن فرصـت بـه آن    قلم هاي  ویژگی ازجمله

  . پردازیم می
 شرح لغات و مفردات . 1ـ1ـ4

عظمتوضیح و شرح مفردات احادیث در  یـا  ، بیشتر در حوزۀ بیان تـأویلی  المحیط ا
  . ي زیر خود گویاي این مطلب استها ذکر نمونه. استتبیین مصادیق آن لغت 

عارف آملی در شرح  59،»نکنت نبیاً و آدم بین الماء و الطی«: فرمودند امبر اکرمپی
 ،در توضیحی که ارائه شد) 246ص، 3همان، ج(»أي بین العلم و الجسم«: دنویس میآن 

  . دندبه علم و گل را به جسم تفسیر کر ایشان آب را
م فی النّـار إ  مناخره هل یکب الناس علی«: همچنین در حدیثی نبوي آمده است

غالباً استفاده  لسنإلحصائد األ«: فرماید میر توضیح آن سید مفسر د 60»لسنتهم؟حصائد أ
ینجا به یکی از مصادیق ایشان در ا) 199ص، 4همان، ج(».گویی شود مگر در زیاده مین
   61.اشاره کردند» لسنإلحصائد األ«
  در شرح حدیث  توجه به قواعد صرف و نحو. 2ـ1ـ4

 مسائل صرفی و نحوي نیـز در شـرح احادیـث   خود به  ي عالمانۀها با دقت سید آملی
  : از این دقت نظرهاست ي ذیل چند نمونهها نمونه. توجه داشتند

» علماء«معتقدند که مصداق  62»العلماء ورثإل األنبیاء«سید عارف دربارۀ حدیث نبوي 
ل گونه اسـ  این نظر، این محدود به عدۀ خاصی است و براي ،در حدیث ـ  مـی تد : دکن

م در خبر نبوي براي عهد است« بـر   ،براي جنس بودزیرا اگر  ،جنس "ال"نه  الف و 
چنین نیست پس جـز بـراي عهـد     که درحالی ،کرد میهمۀ علماي حق و باطل صدق 

و پیروانشـان از اهـل    جز بر معصومان ،براي عهد باشد "ال"تواند باشد و اگر  مین
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  ) 514ص، 1ج ،همان(63».توحید صادق نیست
غهدر شرح حدیثی از  ،در جایی دیگر وهذا القرآن انّما هو «: که آمده است نهج الب

خط مسطور بین الدفتین  ینطق بلسان و  بد لـه مـن ترجمـان و انّمـا ینطـق عنـه       
سان بیان  و علت آن را بدین ددان می را اهل بیت پیامبر» لالرجا«مصداق  64»الرّجال

م است و  ،"الرجال"براي حصر است و در  "نّماا"است که  معلوم«: دکن می آن الف و 
مت عهد  را  قـرآن آن است که خداوند متعال تأویل و تحقیق  باشد و این نشانۀ میع
  ) 343ص، 1همان، ج(».ها گردانید مخصوص آن

ها در معناي حدیث  عراب و حرکات کلماتی که تفاوت آنسید مفسر همچنین به ا
عظممؤلف . توجه دارد ،است گذارتأثیر ی شـیطاناً  اول من سـم «ذیل عنوان  المحیط ا

فـی   ل قولهفقال بعضهم إنّ الشیطان  یسلم ابداً و تأو«: دنویس می» کان من الجن
سـید  ) 113ص، 2همان، ج(65».فأسلمإنّ اهللا أعانه علیه : ل بهشیطانه و هو قرین الموکّ

ف نظحیدر آملی پس از نقل این قول در ق ها در باب به رفع یـا  رالب نقل معنا، اخت
 ،د و ضمن توضیحاتی، در پایـان کن میرا ذکر » أسلم«میم در فعل  فتح خواندن حرف

جا همان: ك.ر(.داند میوجه قول دیگر اولی و ا به فتح خواندن را بر قرائت (  
 شرح حدیث با بهره گیري از شواهد نقلی . 2ـ4

. ملی در حوزۀ شرح روایات، استمداد از شواهد نقلی استهاي مفسر آ فعالیت از دیگر
 66.ها تمسک جست توان در این مهم به آن میو حدیث برترین اقوالی هستند که  قرآن

 ،از طرفی. است 68و بیانگر همه چیز 67گستر به هر چیز سایه قرآناز نظر هر مسلمانان، 
این خصوصیت را به ، رآنقبه عنوان همبر  حدیث ثقلین با معرفی عترت رسول خدا

  . دهد میگسترش  سخنان عترت پیامبر
سید آملی نیز در شرح روایات از شواهد نقلی ـ  ،شده بر پایۀ این معیارهاي پذیرفته

  . دکن میاستفاده آیات و روایات ـ 
 قرآن کریمشرح حدیث با استمداد از آیات . 1ـ2ـ4

از  ،ردازیم که مفسر در شرح روایـات پ می یی از احادیثها جال به بیان نمونهدر این م
  . اند هآیات قرآنی مدد جست

می خطاب به کمیل بن زیاد  امیرالمؤمنین«: است  هسید جلیل القدر آورد در ک
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ثإل فعالم ربانی و متعلّم علی سبیل النّجاة و ": فرمایند می) رضی اهللا عنه(نخعی الناس ث
 إلى لجئوای لم و العلم بنور ئوایستضی لم همج رعاع أتباع کلّ ناعق یمیلون مع کل ریح

پرداختـه و   70فاطر سورۀ 32این روایت با توجه به آیۀ سپس به شرح  69»."قیوث نکر
الربانی فی حکم المحبوب و السابق بالخیرات و المـتعلّم علـی   الم ألنّ الع«: نویسند می

الظـالم   و فـی حکـم المعلـوم و المقتصـد و الهمـج فـی حکـم العمیـان         سبیل النّجاة
  ) 277ص، 1همان، ج(».لنفسه

ی و أنّ مثل اهل بیتی کمثل سفینإل نوح، من رکب فیها نج«و نیز پس از نقل حدیث 
هرکس از ایشان در تقدیر و معنایش این است که «: دنویس می 71»من تخلّف عنها غرق

کـت و    ،و اسرار حقیقی آن تخلـف کنـد   قرآنویژه در  امور شرعی، به در دریـاي ه
هـا در   شود و از اینجاست که پیروي و اطاعت آن میبختی غرق ی و جهل و بدراهگم

سید عارف بـا توجـه بـه ایـن     این بنابر) 444ص، 1همان، ج(».امور واجب است همۀ
سورۀ  59 ت را واجب دانسته و علت آن را آیۀروایت، اطاعت خاندان عصمت و طهار

 الرَّسولَ عواْیأَط و اللَّه عواْیأَط"قوله تعالی فیهم ل«: دفرمای میدر ادامه  رو ازاین. داند مینساء 
لىِ ورِ أُون الْأَمجا همان(»."مکم (  

ـ  72»و انّما ینطق عنـه الرجـال  «در حدیث » الرجال«یا در توصیف  قرآنـی  اي  هاز آی
یعنی مردانی الهـی کـه خداونـد     ؛و انّما ینطق عنه الرجال«: دگوی میاستمداد جسته و 

مش به ایشان اشاره  متعال : نور("اللَّه رِکذ عن عیب لَا و رةٌاتجَِ هِمیتُلْهِ لَّا رِجالٌ": کند میدر ک
  ) 343همان، ص(».)37

 شرح حدیث با روایات . 2ـ2ـ4
یت اصلی که در صدد ااز احادیثی است که با رو استفاده ،هاي شرح حدیث یکی از راه

از همان معصوم گویندۀ حدیث اصلی صادر شده باشد یا خواه  ،ارتباط دارند ،فهم آنیم
می شیعه زیرا بنا ،از امامی دیگر امامان نوري واحدند و علم آنان از  ۀهم ،بر اعتقاد ک

هاي متعدد و متفاوتی  این احادیث با حدیث اصلی ارتباط. یک منبع تراوش کرده است
وجـه اشـتراك   . اند معارضگاه مخصص و مقید و مبین و گاه شارح و ناسخ و . دارند

 ش،1386 ،مسـعودي : ك.ر(.ها به یک موضوع است اصلی این احادیث نظر داشتن آن
  ) 150ص
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ي زیر از مواردي است که سید حیدر آملـی در آن بـه شـرح حـدیث بـا      ها نمونه
عظمایشان در . روایات دیگر پرداختند أنـا مدینـإل   ": قال النّبی«: اند هآورد المحیط ا

: دنویسـ  میشرح آن  رسید آملی د 73»."صد الباببابها فمن اراد العلم فلیق علی العلم و
خواهد داخل شهرِ علـم و حکمـت مـن بشـود کـه       می هرکسمعنایش این است که «

ً، پس باید از درِ علی قرآنمشتمل بر  ً و تفصی داخـل شـود    و سنت است اجما
سـپس  ) 480ص، 1ج ش،1389 ،آملـی (».پس او درِ آن شهر و کلید و خزانۀ آن است

دربـارۀ خودشـان    ند کـه امـام علـی   دا میهایی  را ویژگی م پیامبرعلت این ک
: فرمـود  میاگر به این مرتبه از علم نبود ن و علی«: دگوی می، پس در ادامه فرمودند

: فرماید میو  74"سلونی عما دون العرش": فرماید میو  "لو کشف الغطاء ماازددت یقیناً"
و اگـر چنـین    75"ی قبل أن تفقدونی فإنّی بطرق السماء أعلم من طرق األرضفاسألون"

: بـود کـه فرمودنـد    مینبود این قول از شخص کامل و معصومی چون ایشان صحیح ن
و فرمایششان که  "ن الرحیمین بعیراً من باء بسم اهللا الرحمقرت سبعواهللا لو شئت ألو"

لّا و أنا أعلم بها فی أي شـیء  و لیل أو نهار إت فی برّ أو بحر أما من آیإل نزل": فرمودند
  ) جا همان(76»."نزلت و فی أي وقت نزلت
غه و دربارۀ این روایت از  مع کـلّ شـیء    «: فرمایند می که امام علینهج الب

نزدیکی بین دو چیز یا دو جسـم  «: مرقوم داشتند 77»بمقارنإل و غیر کلّ شیء  بمزایلإل
پس چگونه  ،الی است که آنجا در حقیقت جز یک چیز نیستدهد و این در ح میرخ 

همچنین ازالۀ شیء از چیز دیگر، و آنجا  .شود مینزدیکی بین چیزي با خودش تصور 
إنّه بکلّ ": فرمایند میبه همین دلیل حضرت  .دو چیز نیست تا چنین چیزي تصور شود

) 525و  524ص، 2همـان، ج (»78"مکان و مع کلّ إنس و جان و فی کلّ حـین و أوان 
غهن موضوع از سپس دو حدیث دیگر در همی و  یجنّه البطون «: ندک مینقل  نهج الب

و الشاهد  بمماسـإل و  «و  79»...ظهر فبطن عن الظهور و  یقطعه البطون عن الظهور 
: نویسند میدر ادامه  و  80»... برؤیإل و الباطن  بلطافإلالباطن  بتراخی مسافإل و الظاهر 

  ) 252همان، ص(».وجود خداوند داردذاتی  به وحدت همۀ اینها اشاره«
خالق و مخلوق  آید سید عارف، دوئی میبه دست  ،گذشتاز این حدیث با آنچه 

 ایـت در ادامـۀ  از روایت اول، سه رو ول نفی کرده و براي رد این دوئیرا از حدیث ا
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  . دگیر را نتیجه میتی خداوند وحدت ذا ،و پس از آن در پایان ندک میتوضیحاتش نقل 
  نقد شرح حدیث. 1ـ2ـ2ـ4

به آیات و اقـوالی از عرفـا و مفسـران اسـتناد      ،سید حیدر آملی عموماً در تفسیر خود
هـا را در مبحـث مـورد     یا شرح و توضـیح آن د که یا مؤید مدعاي ایشان است نک می

عظمالمحیط ند، بنابراین نقد محتوایی در تفسیر بی میزم  نظرش جایگـاه چنـدانی    ا
این نوادر در نقد شرح امام غزالی در حـدیثی   ۀازجمل ؛شود میندارد و به ندرت دیده 

  : کنیم مینبوي است که بدان اشاره 
ن حجاباً من إنّ هللا تعالی سبعی": فی الحدیث النبوي«عارف آملی پس از نقل روایت 

این ": نویسد میرح این حدیث امام غزالی در مشکات در ش«: دگوی می 81»"نور و ظلمإل
دال بر تکثیر است نه تحدید و عادت شده کـه عـددي ذکـر     ،شود میاعدادي که ذکر 

، 1همان، ج(»."بلکه غرض بیان کثرت است ،مراد از آن حصر نیست که درحالی ،گردد
لی عقلـی آن را رد   نپذیرفته و ا از اواین توضیح ر سید جلیل القدر) 314ص با استد
عظممؤلف . ندک می  ،این پاسخ قابل قبـول نیسـت  «: دنویس میخ وي در پاس المحیط ا

م شارع بر اصول معقول و قواعد مضبوطی حمـل شـود   زم است که ک اگـر  ... زیرا 
گیـرد و   مـی با اعداد سبعین یا سبعین ألفاً انجام  مسئلهچرا بیان این  ،قصد تکثیر است

ً ألف یا کمتر و بیشتر از آن بیان نشده اسـت؟ و آیـا حقیقتـاً سـرّي      چرا با مائه یا مث
  ) 315همان، ص(»نیست مگر اینکه خصوصیتی در عدد هفت و ده وجود دارد؟

 نقد حدیث. 2ـ2ـ2ـ4

نقد حدیث به معناي سنجش آن با معیارهاي استوار و کارا در هر دو ناحیۀ سند و متن 
نگاه نقادانه به حدیث و پذیرش احتمال خطا در ) 230صش، 1388 ،ديمسعو(.است

هم این نگاه نقادانه گاه مسیر ف. دارد میبازاي  هشد ما را از اعتماد به هر متن گزارش ،آن
همان، : ك.ر(.سازد میدستیابی به فهم برتر را فراهم  معارف را متفاوت ساخته و زمینۀ

مـا بـه یـک     که کند می مبادرت امر این به درتن به یشها عارف در نوشتهسید ) 280
لت  نقد روایاتی که مضمون آن است از عبارت آن کنیم که میها اشاره  مورد از آن ها د

اگر اعتقاد به قدیم بودن ارواح : دنویس میعارف آملی  .ح بشري داردبر قدیم بودن اروا
مـا خلـق اهللا نـوري أو     أول": روایت شده گونه که از پیامبر آن ،مبتنی بر نقل است
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ف   ": که فرمودندو مانند قول ایشان  82"عقلی خلق اهللا األرواح قبل األجسـاد بـأربع آ
 قطعی است به سببمتن غیرص از نظر باید گفت این نصو 83"سنإل، أو بألف ألف سنإل

لت، آن ، 1ج ش،1389 ،آملـی (.هـا قابـل تأویـل هسـتند     عدم تواتر آن و اما از نظر د
ت تأویلی که ممکن است مراد ) 317ـ315ص سپس در ادامه به تفصیل به بیان احتما

  . دپرداز می ،حدیث باشد
 توجه به اختإلف در متن روایات. 3ـ2ـ2ـ4

گزارش ) با عبارات متفاوت(ي مختلفها گونه متن برخی احادیث در کتب روایی ما به
ن توجه داشته و آن به این گوناگونی در نقل مت ،سید آملی در برخی موارد .شده است

  . دشو میمتذکر صریحاً  با عباراتیرا 
مؤلـف  . وارد شده اسـت » اولین مخلوق«، حدیثی است که دربارۀ ها یکی از نمونه

عظم المحیط ف  "أول ما خلق اهللا نوري أو عقلی": عن النبی«: دنویس می ا علی اخت
  )   315ص، 1ج همان،(».الروایتین

ـ  مـی همین مضمون نقل کرده و  ی دریثحد ،چنین در جایی دیگرمه قـال  «: دفرمای
: و فـی أخـري   "أول ما خلق اهللا القلم، فقال له أکتب علمی فی خلقـی ": رسول اهللا

   85)149ص، 5همان، ج(84»."أکتب ما هو کائن": و فی أخري "أکتب المقدار"
ر دتوان دریافت کـه ایشـان    میگونه احادیث  از توضیحات سید آملی در ادامۀ این

زیرا در نوشتارشان، در صدد اقامۀ  ،ت هستنداروای معتقد به جمع بین ،گونه موارد این
حدیث منقول ـ و ترجیح دیگري بر نیامده و سخنان در ـ برهان براي رد یکی از وجوه 

دهند، بدون آنکه توضیح بیشتري دربارۀ  میادامه خود را در باب موضوع مورد بحث 
ف    . یت بیان کنندرواها در  نقلاین اخت

  منابع حدیثی  .5
کـرده  ناي  هاشار ،اند هها بهره برد نعارف آملی غالباً به مصادر حدیثی که در تفسیر از آ

و نصب العین قرار دادن سخنان  عشقی که به خاندان اهل بیت ایشان با همۀ. است
ز جانب معتدل ارویکردي  ،استفاده از کتب روایی اهل سنت در ،گوهربار ایشان دارند

را رعایت  و جانب انصاف ر از تعصب به دور بودهو در این ام شتهیک عالم شیعی دا
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  . است  هکرد
 مصادر حدیثی شیعه و اهل سنت . 1ـ5

سید مؤلف در انتخاب احادیث در تفسیرشـان مقیـد بـه نقـل      ،دطور که گفته ش همان
بیین مقصودشـان یـاري   روایات از منابع شیعی نبوده و از هر روایتی که ایشان را در ت

ذکر  مصادر روایی خود راعارف آملی به ندرت نام . ه استکرد میرسانده، استفاده  می
عظمکه در  برخی از مصادر حدیثی. دکن می : از این قرار است ،شده نام برده المحیط ا

کتاب سلیم بـن  ، )487ص، همان(کشف الیقین، )498ص، 1همان، ج(بصائر الدرجات
لی الـدین   امـین ، )136ص، 2همـان، ج (الخطب للجلـودي ، )440مان، صه(قیس اله

عتبار الکبیر، )20ص، همان(86طبرسی فی تفسیره الکبیر ، 5همـان، ج (.علی بن غالب ا
   )123ص

) و ذکـره (رواه: کننـد  مـی در چند مورد نیز نام مؤلف را بدون ذکر نام کتاب بیـان  
، )448ص همان،(ترمذي ، خرّج)557ص، 1جو  510ص، 1همان، ج(87أخطب خوارزم

   )575همان، ص(.88، قال مسعودي)577ص، همان(روي ابن جوزي
و حدیث «: دکن میترمذي معرفی  سنننبع آن را عارف آملی پس از نقل حدیثی، م

بـا  ) 130ص، 2همان، ج(».سی ترمذي فی مصنّفه، فانظر هناكسوق الجنّإل ذکره أبو عی
 ،ترمـذي : ك.ر(.نقل معناست ،روایت شدهیابیم که آنچه  میترمذي در سننمراجعه به 

خبارشده را در  همچنین مانند آنچه در سنن ترمذي نقل) 91ص، 4جق، 1403  جامع ا
  ) 174صش، 1363 ،شعیري: ك.ر(.توان یافت میدر حدیثی شیعی است، اکه از مص

شود و آن اینکه در برخـی مـوارد،    میرخداد جالب توجهی هم دیده  ،در این میان
اما روایـت مـورد نظـر در آن     ،دبر میا به عنوان مأخذ حدیث نام ی کتابی رمؤلف آمل

عصر  یا هم) در شیعی و سنی بودن(وجود ندارد و به جاي آن در کتب روایی هم طراز
 خرّج الترمذي عن رسـول اهللا «: نمونه براي شود؛ میده مؤلف دیآن  و یا آثار دیگرِ

ایـن  ) 448ص، 1جش، 1389 ،آملـی (89»."اصـته أهل القرآن هم أهل اهللا و خ": أنّه قال
ابـن  (90.احمد بن حنبـل آمـده اسـت    مسنداما در  ،یافت نشدترمذي  سنندر  روایت
و هذا الخبر منقول مـن  «: دگوی می روایتی نبوي ا در پایانِی) 127ص، 3جتا،  بی ،حنبل

بن بابویه  نبوده و لیامادر  که درحالی) 114ص، 6همان، ج(»)رحمإل اهللا(کتاب األمالی 
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خباردر  در ایـن  ) 126و  125صش، 1363 ،شـعیري : ك.ر(.شود میمشاهده  جامع ا
اول اینکه ممکن است آن روایت اکنون در کتابی که سید  :باب دو احتمال وجود دارد

که ایشان در عصر خود در اي  هدر گذشته در نسخاما  ؛وجود ندارد ،آملی معرفی کردند
عظمدوم آنکه سهو و اشتباه از مؤلف . ستجود بوده اوم ،دست داشتند بوده  المحیط ا

ۀ حدیثی خـود اکتفـا و   ظروایت نیز به حاف و مانند نقل معناي روایات، براي ذکر منبع
  . ه استداعتماد کر

عظم المحیطفعلی  تعدادي حدیث در نسخۀ تـرین منبـع    مشود که قدی مییافت  ا
و حال آنکه احسائی متأخر از  91ائی استجمهور احس ابن ابی عوالی الئالیآن  یحدیث

براي انتقال آن احادیث بـه   عوالی اللئالیشاید بتوان نتیجه گرفت  92.عارف آملی است
 . کند میقرون بعد نقش واسطه را ایفا 

  نشان بی احادیث. 2ـ5
احادیثی است کـه در منـابع   وجود برانگیز حول کتب عرفا،  نجالهاي ج یکی از بحث

اثر  ،شود و همچنین روایاتی که در کتب روایی پیشین و پسین مییافت نمتقدم حدیثی 
یاد کرده  ها به عنوان حدیثی از معصوم اما مؤلف از آن ،ا دیده نشدهه و نشانی از آن

عظمدر . است در این مقوله بایـد   93.نیز تعدادي از این احادیث آمده است المحیط ا
ولی عرفا روش  ،ي براي شناخت دین استحدیث نزد عرفا یکی از مصادر نظر: گفت

هاي درونی یا مشـهود نـزد    دریافت. حاکم بر روایت است ،یقین عارف. خاصی دارند
عات خاص آن آن یکی از . ها به شکلی روشن در فهم حدیث راه یافته است ها و اط

ز هـیچ  یـا ا  ،انـد  همشاهدات اساسی این است که بعضی از روایاتی که عرفا نقل کـرد 
ش، 1385 ،موسـوي (.یا از طریق امامیـه نقـل نشـده اسـت     ،قی براي ما نقل نشدهطری
از  ،سیري که سید به آن اشاره کردهفشاید این احادیث همانند معارف بلند ت) 104ص

بن عربی حدیث الدین  بوده و بر ایشان نازل شده است یا به تعبیر محیی افاضات غیبیه
زیـرا   94،انـد  ها یقـین و بـدون تردیـد شـنید    ب را مستقیماً از دهان مبارك معصومان

عظمطور که در معرفی  همان گذشت، سید آملی این تفسیر را فایض و نازل  المحیط ا
کیک نفرمودند که آنچه از سید حیدر در بیان این موهبت الهی آن را تف. داند میبر خود 

بلکـه همـۀ ایـن     ،از کشفیات ایشان است ،کنند مییا احادیثی که نقل تفسیر یا تأویل 
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ـ  مـی تعالی معرفی  نازل بر خویش و از جانب حق ،تفسیر را به تامه از ایـن نکتـه   . دکن
پژوهـان معاصـر    حـدیث روایاتی که توان نتیجه گرفت که محتمل است بسیاري از  می
ها  علم به مأخذ آنکنون کنند و تا می وجو جستها را در کتب روایی متقدم و متأخر  آن

ـ به اذن اهللا متعال ـ دریافت شده  تقیماً از محضر ائمه عظامحاصل نشده است، مس
  . واهللا أعلم. باشد

بـه منـابع   نداشتن دسترسی نشان نیز ممکن است به دلیل  بعضی از این احادیث بی
و سـید حیـدر آملـی بـه سـبب درسـتی و        اند هدست اول از کتب غیر معتبر اخذ شد

ها را نقل کرده  مطمئن شده و آن ومانها از معص به صدور آن ،استواري محتوایشان
تی باشند که . است از مجموع چند حدیث اصطیاد بعضی دیگر نیز محتمل است جم
بـا  ) 70صش، 1378 ،هادیـان : ك.ر(.حدیثی نداشـته باشـیم   با آن الفاظ اگرچه ؛شده

عظمراقم این سطور و محقق که تحقیقاتی  احادیثی با ایـن ویژگـی   دربارۀ  المحیط ا
در  ،در این کتاب ی از این دستروایات مون اغلبتوان گفت مض می ،م داده استانجا

  . شود میدیده  بیانات گوهربار خاندان عصمت و طهارت

   هاي حدیثی المحیط االعظم دیگر ویژگی .6
پردازیم کـه   میهایی از قلم سید مؤلف در بیان احادیث  به تبیین ویژگی ،در این بخش

  . ها فراهم نشد ال ذکر آنمج ،هاي پیشین در بحث
وه بر نقل احادیث معصومان از مرویات صحابه  ،در تفسیر خود مفسر آملی ع

ایشـان در نقـل از صـحابه، از ابـن     . است  هنیز به فراخور بحث استفاده کردو تابعین 
و ) 115ـ114ص، 6ج ؛66ص، 5ج ؛128ص، 2ج ؛485ص، 1ج ش،1389 ،آملی(عباس

روایت نقل ) 72ص، 5همان، ج(و در تابعین از عکرمه) 324ص، 2همان، ج(ابن مسعود
  . ه استکرد

د و در باب فضیلت سورۀ یز توجه دارسید عارف به روایات فضایل آیات و سور ن
ـ 59ص، 5همـان، ج (ن الرحیمو آیۀ بسم اهللا الرحم) 46ـ39ص، 5همان، ج(حمد ) 64ـ

  . دروایات متعددي را نقل فرمو
نی  ر نقلایی که عارف آملی دأب باز آنج حـدیثی کـه   د، آوردن نـدار حدیث طو

این . استمشتمل بر تقریباً هفت صفحه از چاپ موجود تفسیرشان است، قابل توجه 
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در  ،به دلیل غریـب بـودنش   ،است و به قول سید حیدر آملی حدیث از امام علی
غه   هجلودي نقل کرد الخطبحدیث را از کتاب این  ،ایشان خود. نیامده است نهج الب

غـه نهـج ا اول  ی در نقل از خطبۀسید آمل) 146ـ136ص، 2همان، ج(.است نیـز از   لب
یعنی اختصار در نقل روایت ـ پیروي نکـرده و    ـ  شان مرسوم استروشی که در آثار

عظماین خطبه را به تامه در    ) 153ـ149همان، ص(.ه استذکر کرد المحیط ا

    گیري نتیجه
عظمتفسیر  ازآمده  دست به دهم یک ۀبا مطالع  توان دریافت کـه اسـتفادۀ   می المحیط ا

تفاوتی میان منـابع   ،فراوان بوده و در مراجعه به کتب حدیثی ،مفسر عارف از روایات
عظم ۀنویسند. شدند میشیعه و سنی قائل ن ـ بـه دلیـل   هنگام نقل احادیث   المحیط ا

آن ـ گاه   تن گویندۀصل شمردن متن و فرع دانسیا به دلیل اشهرت حدیث و قائل آن 
از قلم عارف آملـی در روایـات   . آورد میئل روایت نامی به میان ناز سند و معصوم قا

از آنجایی که . اند دانستهمعناي احادیث را جایز توان دریافت که ایشان تقطیع و نقل  می
 شاید بتوان گفت در اغلب موارد اند، هایشان این تفسیر را در اواخر عمر شریفشان نوشت

، به یم نداشته و در نقل بیشتر روایاتمستق ر خاصی ـ در نقل روایات ـ استفادۀاز مصد
وه بر اسـتمداد از   ،سید آملی در شرح احادیث .دنداکتفا کرحدیثی خویش  حافظۀ ع

هاي  پردازند، همچنین ایشان به ظرافت میبه شرح واژگان حدیث هم  ،آیات و روایات
عظـم  مؤلـف  . وجه دارنددر شرح روایات تو نحوي صرفی  از صـحابی و   المحـیط ا

طور  و همانعارف آملی کمتر به احادیث فقهی پرداخته . تابعی نیز حدیث نقل کردند
قی در تفسیرشان به وفور  ، از احادیثی با صبغۀکه از مسلکشان پیداست عرفانی و اخ

  . اند هبهره برد
ا در ایـن تفسـیر بـه خـود     نبوي و علوي بیشترین تعداد احادیث ر روایات قدسیو

  . اختصاص داده است
  

  :ها نوشت پی
المحـیط  نامۀ خودنوشت سـید حیـدر آملـی در تفسـیر      بیشتر مطالب این بخش به نقل از زندگی .1

عظم  . است) 535ـ  527، ص1ج(ا



 در آملیجایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر سید حی                        211

که آخرین کتاب نص النصوص ق، یعنی پایان تألیف 782از سال . 214، ص2ش، ج1374موحد،  .2
عی از ایشان نداریمایشان بوده، تا پا   . یان عمر شریفشان اط

یت عجین بود هاي سید حیدر آملی همه شاهد و حجت آثار و کتاب .3 ایشان . اند که آن بزرگوار با و
زاده آملی،  حسن: ك.ر.(اند از اجداد ایشان کند که ائمه اطهار هاي خود، بسیار ابتهاج می در کتاب

 ) 49ـ46ش، ص1373
، مکه و مدینه سفر کردهایشان به خراسان، اس .4 آملی، .(اند ترآباد، اصفهان، قزوین، ري، تهران، کرب

  ) 535ـ527، ص1ش، ج1389
نوار .5 سرار و منبع ا مؤلف در این کتاب کوشیده است تا یکسانی مشرب تصوف و مذهب : جامع ا

  ) 214، ص2ش، ج1374موحد، .(شیعی امامی را با یکدیگر ثابت کند
سراررویکرد حدیثی سید حیدر آملی در «اي با عنوان  لهنقی خدایاري مقا علی ر  نگاشته که د» جامع ا

صـرفاً بـه اسـتخراج و     ،نویسـنده در ایـن مقالـه   . به چاپ رسیده است 2شمارۀ  علوم حدیثمجلۀ 
سرارمصدریابی روایات کتاب  کتـب شـیعه، اهـل سـنت و      ها در سه گروه بندي آن و دسته جامع ا

سراراحادیث  ،هایی او سپس با ذکر مثال. ی پرداخته استاحادیث خاص عرفان در متون «را  جامع ا
  .  نیز ردیابی کرده است» بعدي امامیه

تصنیف کتابِ جامع و : نویسد گونه می سید حیدر آملی از اهدافش در این کتاب این: اسرار الشریعه .6
ف بین م شیعه  ۀفیذهب اهل عرفان و مذهب طاشاملی براي بیان معالم الهیه و احکام شرعیه، رفع اخت

و عرفان و بیان مطابقت بین آن دو به  امامیه اثناعشریه، تحلیل مبانی اعتقادي در مدرسه اهل بیت
 ) 10و  9ص ش،1382 ،آملی.(طوري که مطابقت مذکور بر اساس شریعت و طریقت و حقیقت است

 است که دربارۀ» فی معرفإل المعبودجود رسالإل الو«این رساله منتخب : نقد النقود فی معرفإل الوجود .7
ق، بداهت، وجوب، وحدت، ظهور و کثرت وجود است و همچنین اثبات اینکه خداوند واجب  اط

 ) 598و  597صش، 1382 ،استادي.(لذاته و ممتنع العدم لذاته است ،الوجود است
اسـت بـر   طور که از نام این کتاب پیداست، آن شرحی  همان: نص النصوص فی شرح الفصوص .8

  . الدین بن عربی محییفصوص الحکم 
عظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب اهللا العزیز المحکم .الف .9 عظم فی . ؛ بالمحیط ا المحیط ا

عظم فی تفسیر القرآن الکریم. ؛ جالبحر الخضم شم فی تأویل . ؛ دالمحیط ا عظم و الطود ا المحیط ا
   .کتاب اهللا العزیز المحکم

عنوان چهارم  اصلی در تفسیر سورۀ حمد و ۀ، عنوان دوم را در جلد دو از نسخن عناویناز میان ای .10
  ) 198، ص1ج ش،1389 ،آملی.(اند خود آورده نص النصوصکتاب  را در مقدمۀ

 هک ام دیده فراهم چیزهایى خویش ارکوکنی بندگان براى. 148، ح101، ص4جق، 1405 ،احسائی .11
  .  است ردهک خطور بشرى قلب بر نه و شنیده گوشى نه و دیده چشمى نه
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ن حقیقی آن عطایا .12   . حام
  . طلب علم بر هر مسلمانی واجب است .13
 ،فـروخ صـفار  (».محمد بن الحسن عن حمـاد «: آمده است بصائر الدرجاتبا این تفاوت که در  .14

  )  114صق، 1404
 . امین خدا در زمین بود همانا محمد: فرمود علی بن حسین .15
و سـخنان عرفـا و    قـرآن  ، در نقل قول از آیات کریمۀسید در این کتاب ست کهااین در حالی  .16

  . برند به کار می» قول بعضهم«و » قال«نویسندگان دیگر نیز تعبیراتی همچون 
 . شود اگر پرده برداشته شود، به یقین من اضافه نمی. 372، ص1ج ق،1412 ،دیلمی .17
امـا   ،راي بندگانش تجلی کرده استبه تحقیق، پروردگار در کتابش ب. 372صق، 1405 ،حارثی .18
 . بینند ها نمی آن
  ...  ؛89 و 130، ص5ج ؛508و  135، ص2؛ ج424و  266، ص1ش، ج1389نیز آملی،  .19
   )287همان، ص().صلوات اهللا علیه(ـ لقول العارف الربانی) 504، ص4همان، ج( یقول العارف .20
این بیت ) 65همان، ص.(ی من البینفارفع بفضلک إنّ /بینی و بینک إنی ینازعنی: لقول عارف أمته .21

   )233، ص2ق، ج1422عربی،  ابن.(از حلّاج است
مام العارف ابن الفارض قدس اهللا سرّه    )162، ص4ش، ج1389 ،آملی...(قول ا

م   ). 210، ص2همـان، ج (بالباء ظهر الوجود و بالنقطإل تمیز العابد عن المعبـود : قال العارف ایـن کـ
   )102، ص1تا، ج بی ،عربی ابن(.است عربی ابن
  . کنند حدیث قدسی تعبیر به خبر الهی می از .22
 . من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند .23
رض: قال عن النبی: گونه یافتیم این روایت را در سنن ترمذي این .24 فعجبـت  ... لما خلق اهللا ا

ئکإل ، 5ق، ج1403 ،ترمـذي .(نعم، المـاء : یارب فهل من خلقک شیء أشد من النار؟ قال: قالوا... الم
آیـا از  ! خداونـدا : گفتند... فرشتگان تعجب کردند... نگامی که خداوند زمین را خلق کرده )124ص

  . بله، آب: تر از آتش هست؟ فرمود آفریدگانت چیزي سخت
و نقـرّره صـورة و معنـی بأسـانید صـحیحإل و روایـات       «: نویسـند  نیز در نقل حدیث معراج می .25

: گویند می و پس از بیان چند حدیث در منزلت امام علی) 518، ص1ج ش،1389 ،آملی(»معتبره
خبار باألسانید الصحیحإل عند السنإل والشیعه« از آنجایی که سید  )482همان، ص(».و قد صحت هذه ا

ده  «: نویسـد  ل روایتی از کتاب سلیم بن قـیس مـی  در نق ،مؤلف دأب بر حذف اسانید دارد قـول أو
فی أنفسهم فکثیرة منها قولهم بحـذف األسـانید الصـحیحإل     م بأهل البیتالمعصومین المشار الیه

روي عن «: آورده است و در ذکر روایت مربوط به آخرین بیماري پیامبر )440همان، ص(».المعتبرة
 ... و) 555همان، ص(»: ...سلمان الفارسی رحمإل اهللا علیه باألسناد الصحیح البالغ حد التواتر أنّه قال
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است، گاهی در فارسی نیز » نقل الحدیث بالمعنی«ی که تعبیر عربی رایج براي این مفهوم از آنجای .26
ح، به جاي ای بهتر است در عبارات فارسی از آن پرهیز شـود و  . شود گفته می» نقل به معنا«ن اصط

عنـا  م صفتی بی» به معنا«، توضیح اینکه اگر این ترکیب را وصفی بگیریم. گفته شود» نقل معنا«همان 
م(اما اگر ترکیب مصدري باشد ،خواهد بود برداري است که اگـر هـم غلـط     اي گرته گونه) سکون 

 ،به کار رود» نقل کردن«در کنار فعلِ » به«اگر در عبارت فارسی، حرف اضافه . فصیح نیست ،نباشد
کـه در  است » به طرف«یا » جا کردن به سوي بهجا«معناي روشن و عرفی آن در فارسی معیار همان 

حـدیثی در چنـین   روشن است که در عربی، و ) نقل کرد به: نقل إلی(شود فهمیده می» إلی«عربی از 
  )113پاورقی ص ش،1389 ،مسعودي.(رود معنایی به کار نمی

یا خشم، آب  حیاروي پس از  ،به آن نگریست. یک دانه گوهر بود ،اولین چیزي که خداوند آفرید .27
ف دو روایت(شد  ،هـا و از آتـش   پس از آب، آسمان. صفش آتش و نصفش آب شدپس ن). به اخت

 ،روحانیات و از آتـش  ،جهنم را خلق کرد یا از آب ،ها را خلق کرد یا از آب بهشت و از آتش زمین
 . جسمانیات را خلق کرد

ع  رو ازاین ،یافت نشد ،یا بخش اعظم آن را برساندوایتی که مضمون گفتار سید مؤلف ر .28 براي اط
، 5و ج 258ـ255، ص4ش، قسمت پاورقی ج1389 ،آملی: ك.ر ،ت مختلف در این مضموناز روایا

  . 120ص
! تو باشم و همین سربلندي بس که تو پروردگار من باشی، خداوندا ۀمرا همین عزت بس که بند .29

  . مرا نیز آنچنان کن که تو دوست داري ،تو آنچنانی که من دوست دارم
  . تر است ار باش، ترك دنیایت نیکاي طالب دنیا نیکوک: فرمود عیسی .30
 ،کـوفی  /314تـا، ص  بـی  ،طیالسـی  /198، ص1تا، ج بی ،مالکی /189، ص1جق، 1412 ،دیلمی .31

 ... . و 1464و 1463، ح331و  330، ص2جق، 1405 ،قضاعی /2، ح249، ص6ق، ج1409
 زد،برخی منازعه به من با صفت دو این در هرکس پس. من پیراهن بریاک و است من رداى عظمت .32
  .نمکش مى را او بزرگى و عظمت من
ي منبر رفتند جناب رسول اهللا .33 بعثت من با قیامت مانند ایـن دو  ! اي مسلمانان: فرمودند... با

شان را به  دو انگشت سبابه] حضرت[گوید  راوي می) یه از نزدیک بودن قیامتکنا(انگشتم توأم است
  ... سپس فرمودند ،هم چسباندند

اما سه نفر همراه در سـفر   ،ندا دو نفر مسافر هم دو شیطان .، شیطان استکند کسی که تنها سفر .34
   .)شوند سه کس جماعت محسوب می: یا.(خوب است

ع از مقام عماء در عرفان ،ابر متراکم و انبوه است» عماء«معناي لغوي  .35 ت : ك.ر ،اما براي اط مقا
  . )ش1391(و مبلغ )ق1388(آقایان رحیمی

 ،اي رسول خدا، خداوند عز و جلِ ما، قبل از اینکه مخلوقاتش را بیافریند: فتمگ: ابی رزین گفت .36
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یش هوا بود: کجا بود؟ فرمود   . سپس عرش خود را بر آب ساخت. در عماء بود که زیرش هوا و با
 ،نمـایی  پس بر سر تأویل قرآن مقاتله مـی  ،کنی در راه خدا مجاهده می ،سپس اگر یاورانی یافتی .37

 . ممقاتله کرد قرآنبر سر تنزیل  طور که همان
  . آگاه باشید هر چیزي غیر خدا باطل است: این است ،ترین بیتی که عرب سروده صادق: ترجمه .38

م نبوي در   ،لی مروزيحنظ(اسحاق بن راهویه مسندو ) 237، ص10جتا،  بی بیهقی،(سنن کبرياین ک
 . نیز آمده است) 362، ص1جق، 1412

کردنـد و   ها را سحر کردند و دژبان خشن آنان را نگهبانی می شب ،کوه هاي از قلهبر فر: ترجمه .39
  . ها شوند نتوانستند مانع از مرگ آن

هاي قبر و بد جایی فرود  ها و جایگاهشان و جاي داده شدند در گودال پس فرود آورده شدند از کاخ
  . آورده شدند

  ... ها ها و زینت بندها و تاجاي آنان را صدا زد که کجایند دست کنندهپس از دفنشان فریاد
ابن  إلو النهای إلالبدای ،)342، ص1ق، ج1410 ،کراجکی طرابلسی(الفوائد کنزهایی در  این ابیات با تفاوت

  . آمده است) 272، ص3ج تا، بی(ابن خلکان وفیات األعیانو  )20، ص11ق، ج1408 ،دمشقی(کثیر
  . شماري ت و تو آن را بسیار میسکنی و دردت از تو دوایت در توست و تو حس نمی: رجمهت .40

  . ترین عالَم در تو پیچیده شده است که بزرگ حالیدر ،کنی که جرم کوچکی هستی و گمان می
  . شود ه با حروف آن هر پنهانی آشکار میو تو کتاب روشنگري هستی ک

  ) 179صش، 1369 ،کیدري: ك.ر.(آمده است دیوان امام علیهایی در  این ابیات با تفاوت
عظمداخل پرانتز از مؤلف  کر جملاگ .41  بارزي از اعتراف به نقل معنا به قلم ، نمونۀباشد المحیط ا

ت یا مانند این هاي حضرت اس م آیا این دو بیت دقیقاً از گفتهدان نمی: ترجمۀ عبارت. خود مؤلف است
 . اند دو بیت را فرموده

 پرسـتی و  بـت  که خواهند گفت من به ،کنم آشکار را آن اگر که دانشی ۀجوهر بسا چه: ترجمه .42
 خوب ،)من کشتن(دهند می انجام کهرا  کاري بدترین شمرد و خواهند مباح را خونم ریختن مسلمانان

   .شمارند می
به حسین  الحدید این ابیات را ابن ابی. هاي اندکی نقل شده است این دو بیت در منابع متعدد با تفاوت

مه امینی آن را منقول )222، ص11جق، 1404 ،الحدید یابن اب.(دهد بن منصور حلّاج نسبت می ؛ اما ع
نیـز آن را از امـام    اعیـان الشـیعه   صـاحب  )35، ص7جق، 1379 امینـی، .(داند می از امام سجاد

  . ؛ دیگر منابع شیعی نیز چنین نظري دارند)286، ص7جتا،  بی امین،.(دانسته است العابدین زین
م تحت عنوان  .43  . ضمن بحثی عقلی آمده است» رآن و اسرارها غیر متناهیهحقایق الق«این ک
  . یابد خاموش باشد، نجات می هرکس. 537صق، 1414 ،طوسی .44
ن بسم اهللا الرحم«باء  تفسیر از ،بخواهم به خدا قسم اگر. 150، ح102، ص4جق، 1405 ،احسائی .45
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  . نمک مى بار شتر هفتاد »الرحیم
ن عقایدي اسـت کـه بـه عنـوا     ازجمله قرآنطن براي و وجود ظاهر و با قرآنلزوم تأویل آیات  .46

ترین مبانیِ تفسیرِ عرفانی شناخته شده است که سید حیدر آملی نیز همچون دیگر  ترین و مسلم اصلی
ع بیشتر از . عارفان بر آن تأکید دارد  167، ص1392 ،پور قاسم: ك.نظرات عرفا در این باب ربراي اط

  . »قرآن از دیدگاه عارفان ظاهر و باطن«به بعد، ذیل عنوان 
ظاهر و باطنی است و براي باطنش  قرآنبه تحقیق براي . 159، ح107، ص4جق، 1405 احسائی، .47

  . باطنی است تا هفت بطن
 آن در حرفـى  هـیچ  و است باطنى و ظاهر داراى اى آیه هر. 5، ح11، ص1جق، 1380 ،عیاشی .48

 .  است ىابتدای و انتها داراى هکاین مگر نیست
را به  پس آن .، رام و داراي وجوه استقرآنبه تحقیق، . 153، ح104، ص4جق، 1405 ،احسائی .49

 . ها تفسیر کنید بهترین وجه
و الرحیم، اسم عامی براي صفت  الرحمن اسم خاص براي صفتی عام. 317ق، ص1405 کفعمی، .50

  .  خاصی است
  . گزاري استالحمد گفتن، سرآمد شکر. 106، ص2تا، ج بی مالکی، .51
 یا نَفْس تَقُولَ أَنْ" یقول الذي اهللا جنب أنا... «: گونه آمده است صدوق این التوحیددر  این حدیث .52

ی هستم من جنب الله) 2، ح164ق، ص1398، قمی(»...  )56: زمر("اللَّه جنْبِ فی فَرَّطْت ما  على  حسرَتى
 .  ورزیدم وتاهىک خدا حضور در آنچه بر بگوید، دریغا سىک] مبادا[ هکآن تا: گوید که می

إهدنا الصراط « از آیۀ» صراط المستقیم«ارت ؛ حدیثی در تفسیر عب72، ص5ج ش،1389 ،آملی: نیز .53
  . »المستقیم

که همۀ ما را  مانند کسی است ،یکی از ما را انکار کند هرکسپس  ،اولین ما مانند آخرین ماست .54
  . به ما کافر شده استانکار کرده و 

 سـید  أنـا  :اهللا رسـول  قال :قال طالب أبی«: صورت آمده است به این مئإل منقبإلاین روایت در 
ئق سید علی یا أنت و اآلخرین و األولین ، ق1407، قمـی (».أولناک آخرنا و آخرناک أولنا و بعدي الخ

ت پایانی را ) 18ص یا حدیث را از منبع در مقام شرح روایت ارائه دادند محتمل است سید آملی جم
 .  نقل کرده باشند ،دسترس ما نیستدیگري که در 

 بر را مرض و جوانى بر را پیرى هک هستم حالى در من: گوید جابر می. 87صتا،  بی ،شهید ثانی .55
مت  پس نیستم، چنین این من! جابر اى :فرمودند باقر امام. دهم مى ترجیح زندگى بر را مرگ و س

 مـرا  اگر و دارم دوست را جوانى ،دهد قرار جوان اگر و دارم دوست را پیرى ،ندک پیر مرا خدا اگر
مت و شفا ،دهد شفایم اگر و دارم دوست را مرض ،ندک مریض  ،بمیراند اگر و دارم مى دوست را س
 .دارم مى دوست را زندگى ،دارد نگه زنده اگر و دارم مى دوست را مردن
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خبارمرحوم صدوق در باب شرح این روایت، حدیثی را در  .56 اند که در آن روایت  آورده معانی ا
 هک اند ردهک روایت گروهى: ردمک عرض صادق امام به: گوید می انصارى عبدالمؤمن«: آمده است

ف": است فرموده خدا پیغمبر  اگر: ردمک عرض اند، گفته راست: فرمود "است رحمت من تام اخت
 هکـ بل نیسـت،  ،ایـد  تهپنداشـ  آنـان  و تو هک طور آن: فرمود! است عذاب اجتماعشان پس باشد، چنین

 لینْذروا و الدینِ فی لیتَفَقَّهوا طائفَةٌ منْهم فرْقَةٍ لِّک منْ نَفَرَ إل فَلَو": است جلعزّو خداى فرمودۀ مقصودش
مهموا إِذا قَوعجر إِلَیهِم ملَّهونَ لَعذَرگروهى، ایشان طایفۀ هر از نروند جهاده ب چرا پس()122: توبه("یح 

 تا ایشان سوى به برگردند هک گاه هر را، خود قوم دهند بیم و فراگیرند بقیه را دین آداب و قوانین تا
 پیامبر سوى به است داده فرمان آنان به خداوند) .نندک حذر نافرمانى و از شده ترس خدا آنان شاید
 خود خویشان سوى به بعد بیاموزند، را امکاح و نندک رفت و آمد خدمتش به و شوند عازم خدا

 ها سرزمین از را آمدشان و رفت هک نیست این جز دهند، یاد آنان به ،اند فراگرفته را آنچه و برگردند
ف نه فرمود، اراده ، 157ص ش،1361 ،قمی(».نیست ىکی از بیش دین تردید بى زیرا خدا، دین در اخت

  ) 1ح
، 4ق، ج1405 ،قرطبی: ك.ر ،دربارۀ این حدیثنظرانِ اهل سنت  همچنین براي آگاهی از آراي صاحب

  ... و 23، ص4جق، 1415 ،آلوسی /76، ص2جتا،  بی ،بیضاوي /159ص
مردانی از فارس آن را به دست خواهند آورد و به  ،اگر ایمان در ثریا باشد. 92صتا،  بی ،مقریزي .57

ع بیشتر ر(.سلمان فارسی اشاره کرد    )60ـ37ص، 1389معارف و میرحسینی، : ك.براي اط
ختصاصاین روایت در   أبناء لتناوله بالثریا منوطا یمانا انک لو... «: گونه آمده است شیخ مفید این ا

    )143ق، ص1413 ،عکبري(»...فارس
زیرا به طور  ،گفتند در گذشته به آن هفت خواهر هم می ،پروین که نام عربی آن ثریاست خوشۀ .58

آن با چشـم غیرمسـلح قابـل دیـدن      ۀشد ست ستاره شناختهفقط هفت ستاره از بیش از دوی ،معمول
  ) »خوشه پروین«آزاد ویکی پدیا، مقاله  ۀدانشنام.(است

  . بود گل و آب بین آدم هک زمانى بودم پیامبر من. 214، ص1جق، 1379 ،مازندرانی .59
بـا چهـره و    آیا جز حصائد ألسنه چیز دیگـري مـردم را  . 14، ح115، ص2جش، 1365 ،کلینی .60

  . افکند آتش به رو می صورت در
ك«، در شرح واژۀ 164، ص3ج ش،1389 ،همچنین آملی .61 ف ك لما خلقت «در حدیث » ا لو 

ك ف   . »لو کشف الغطاء ماازددت یقیناً«در حدیث » غطاء«، در شرح واژۀ 331، ص1و همان، ج» ا
 . ندا وارثان پیامبران علما. 1، ح34، ص1ج، ش1365 ،کلینی .62
  . »لو کشف الغطاء ماازددت یقیناً«از حدیث » الغطاء«در واژۀ » ال«؛ 331، ص1ج ،ق1389آملی،  نیز .63
 ندارد زبان است، پنهان جلد دو میان هک شده نوشته است ىخط قرآن این. 182ص تا، بی ،موسوي .64
 سـخن  آن از تواننـد  مى ها انسان همانا و ندک ترجمه را آن هک است سىک به نیازمند و گوید سخن تا
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  . گویند
: قال عن ابن عباس عن رسول اهللا«: کنیم ر توضیح اقوال سید، روایت مربوط به آن را نقل مید .65

نعم ولکن ": ، قال"و أنت یا رسول اهللا": قالوا ".لیس منکم من أحد إ و قد وکل به قرینه من الشیاطین"
از شما  یک هیچ) 72، ص7جق، 1411 نسائی،/ 257، ص1تا، ج بی ،ابن حنبل(»."اهللا أعاننی علیه فأسلم

بله، : ؟ فرمودبر شما هم یا رسول اهللا: تندگف. استشده از شیطان بر او گماشته  نیست مگر اینکه قرینی
  . پس او تسلیم شد ،ام داد اما خداوند یاري

ً در شـرح   . کننـد  معصوم نیز در این مقوله استفاده میال شارحان غیرسید حیدر آملی از اقو .66 مـث
غـه  به تفصیل به نقل اقوال ابـن میـثم بحرانـی ـ شـارح بـزرگ       ، غهنهج الباول  خطبۀ ـ   نهـج الب

  ) 350ـ155، ص2ش، ج1389 ،آملی: ك.ر( .اند پرداخته
67. »کالْ کإِلَی أَنزَلْنَا وقّ تَابقاً   بِالْحدصا مینْ لِّمب   یهنَ یدتَابِکالْ م نًا ویمهلَیه م48: مائده(»... ع  (  
68. » ...لَی زلْنَانَ وکالْ کعی تَاببلُکلِّ نًاات    89: نحل(»...ء  شى (  
 هاى پشّه و رستگارى راه بر اى آموزنده و الهى دانشمند :اند دسته سه مردم. 496ص تا، بی ،موسوي .69

 بـادى  هر وزش با و روند مى سروصدایى هر دنبال به هک سرگردان همیشه و طوفان و باد دستخوش
   .گرفتند پناه استوارى پناهگاه به نه و گرفتند نور دانش روشنایى از نه نند،ک مى تکحر
 و مقْتَصد منهم و لِّنَفْسه ظَالم فَمنْهم عبادنَا منْ اصطَفَینَا الّذینَ تَابکالْ أَورثْنَا    ثم«: 32 سورۀ فاطر آیۀ .70

منهابِقٌ مس بِالْخَیرات.«   
ث«ي بحثی با عنوان این آیه را در ابتدا ،خود ،سید حیدر آملی ـ که این روایت نیز » ...الطوائف الث

 ) 276، ص1ج ش،1389 ،آملی: رك.(ذیل آن عنوان آمده است ـ  نقل کرده بودند
ها اشاره  هاي مختلف در کتب روایی متقدم آمده است، در اینجا به یکی از آن این حدیث به شیوه .71
ق، 1407 ،حلی(». غرق عنها تخلف من و نجا فیها بکر من نوح سفینإل مثل یتیب أهل مثل إنما«: کنیم می
یابد و  ، نجات میل اهل بیت من مانند کشتی نوح است هرکس در آن سوار شودمثَ )695، ح359ص

 . شود ، غرق میاز آن تخلف کند هرکس
 . 182ص تا، بی ،موسوي .72
 فلیـأت  المدینإل أراد فمن بابها علی و لعلما مدینإل أنا«: گونه آمده است این العمدهاین حدیث در  .73

 ،خواهد شهر علم را می هرکسو علی در آن است،  ممن شهر علم )301ق، ص1407 ،حلی(» .الباب
 . پس از در وارد شود

 سفیان«: ي مقاتل بن سلیمان دانسته استاین عبارت را ادعا، تاریخ بغدادخطیب بغدادي در کتاب  .74
 الحسـن  أبـا  یا": إنسان له فقال ،"العرش دون عما سلونی": یوما سلیمان بن مقاتل قال: یقول عیینإل بن

 قـال . "له یقول ما یدري  الشیخ فبقی":  قال. "مؤخرها أو مقدمها فی أمعاؤها النملإل، أو الذرة أرأیت
 ) 167، ص13ج ق،1417بغدادي، (»."بها عوقب عقوبإل أنها فظننت": سفیان
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 هـاى  راه مـن  هک بپرسید من از خواهید مى آنچه نیابید، مرا هکآن از پیش. 280صتا،  بی ،موسوي .75
  .  شناسم مى زمین هاى راه از بهتر را آسمان

  و سـهل   و بحـر  أو بر فی نزلت آیإل من ما«: یابیم گونه می این کشف الغمهاین روایت را در  .76
، 1جق، 1381 ،ربلـی ا(».نزلـت  ء شـی  أي فـی  و أنزلـت  فـیمن  أعلم أنا و إ نهار  و لیل  و جبل
 در یا کوه در یا زمین هموار یا در دریا در یا خشکی در باشد شده نازل هک نیست آیتى هیچ) 131ص

  . آمد فرود چیز چه در و شد نازل هک شأن در هک داناترم من هکآن ا ،روز در یا شب
 تهى او از هک نیست چیزى و نیست، آن یار و همنشین و هست چیز هر با. 39ص تا، ، بیموسوي .77

  .است
غهاین روایت در  .78  مع و أَوانٍ و حینٍ لِّک فی و انٍکم لِّکلَبِ إِنَّه«: به این شکل آمده است نهج الب

 بـا  و اسـت  آدمیـان  با و زمان، و وقت هر در و جاست هر در او) 309ص همان،(» .جان و إِنْسٍ لِّک
   .پریان

غهاین عبارت را در  .79  الظُّهور یقْطَعه لَا و الظُّهورِ عنِ الْبطُونُ یجِنُّه لَا و«: یابیم نه میگو این نهج الب
 آنچه و نپوشاند او بر را ارهاکآش ،ها نهانی) جا همان(»  .فَبطَن ظَهرَ و فَدنَا علَا و فَنَأَى قَرُب الْبطُونِ عنِ

ست دسترس، از دور و است کینزد. نگرداند جدا ،است نهان آنچه از را او ،است عیان  همه با و با
  .  نهان و است ارکآش س،ک

 نه جداست، چیز همه از و گیرد تماس چیزى با هکآن نه است حاضر جا همه در. 211صهمان،  .80
 خـاطر  بـه  نـه  اسـت  پنهان چشم، ۀمشاهد با نه است ارکآش باشد، موجودات و او بین فاصله هکاین
  .  ظرافت و ىکوچک

 . همانا براي خداوند متعال، هفتاد حجاب از نور و ظلمت است. 159، ص2جتا،  بی ،عربی ابن .81
  . نور من یا عقل من بود ،اولین چیزي که خدا خلق کرد. 140، ح99، ص4جق، 1405 احسائی، .82
 األجساد قبل األرواح خلق عزوجل اهللا إن«: شیخ مفید آمده است امالیروایتی در  ،به این مضمون .83

جل ارواح را دوهزار سال قبـل از اجسـاد   خداوند عزّو )6، ح113صق، 1413 ،عکبري(».عام بألفی
  . آفرید

علمـم را  « :قلم است، پس به آن فرمود ،اولین چیزي که خدا خلق کرد: فرمود) ص(رسول خدا .84
: و در روایت دیگر آمده است »مقدار را بنویس«: و در روایت دیگري آمده است »براي خلقم بنویس

   ».بنویس واهد شد،را واقع خآنچه «
آمده  تفسیر قمیجمله در ؛ ازتوان در روایات متعدد از شیعه و سنی یافت این سه قول مختلف را می

، 2ج ،قمـی (».القیامـإل  یوم إلى ائنک هو ما و انک ما تبکف تبکا له فقال القلم اهللا خلق ما أول«: است
   )198ص

 ماذا و رب: قال تب،کا: له فقال القلم، اهللا خلق ما أول إن«: یقول اهللا رسول سمعت: و نیز روایت
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   )413، ص2ق، ج1410 ،سجستانی(».الساعإل تقوم حتى شئ لک مقادیر تبکا: قال تب؟کأ
 و قال تب،کأ للقلم فقال... القلم اهللا خلق ما أول« رسول قال: قال عباس ابن عن: و همچنین حدیث

  )25صق، 1385 ،مسعودي(»...القیامإل یوم إلى خلقی فی علمی تبکأ قال تب؟کأ ما
؛ 468، ص1ج ،همـان  نیز ؛؛ حدیثی در باب خلقت ارواح قبل از اجسام316، ص1ج ،نیز همان .85

 . قرآنباب ظهر و بطن  حدیثی در
عظمسید حیدر آملی هنگام تألیف  .86 ـ طبرسـی،   مجمـع البیـان  از چهار تفسـیر   المحیط ا  افکشّ

تزمخشري،  تالدین رازي و  نجم تأوی  ،آملی.(دین عبدالرزاق کاشی استفاده کرده استال کمال تأوی
 . ستطبرسی آورده ا مجمع البیانبرخی روایات را نیز از ) 69و  68، ص1ج ش،1389

  . المناقبصاحب  .87
  . مروج الذهبصاحب  .88
  . اهل خدا و خواص اویند قرآناهل  .89
  ... و) 17ص، 5ج ق،1411(نسائی سنن کبريو ) 283ص تا، بی(داود طیالسی ابی مسندهمچنین در  .90
 . 307و  375، ص1ج ؛285، ص4ج ق،1389 ،آملی: ك.ر .91
دت .92   . اوایل قرن دهم هجري: ق، وفات 840: و
ع بیشتر به خودداري کردیم و خوانند از ذکر روایاتبخش، براي نمونه در این  .93 گان را براي اط

سراررویکرد حدیثی سید « مقالۀ . دهـیم  ارجاع می نقی خدایاري، علی نوشتۀ» حیدر آملی در جامع ا
ها بسیاري  آن مثال. اند گونه احادیث را آورده هایی از این بندي منظم و علمی، نمونه یک دستهایشان در 

عظماز احادیث تفسیر   . شود را نیز شامل می المحیط ا
 طور که صحابه، حدیث را از دهان مبارك رسول خدا معتقد است همان عربی ابنالدین  محیی .94

 دهد و از پیامبر ، این تجلی رخ میبینند چشم خود می براي اهل کشف که حقیقت را بااند،  شنیده
  ) 150، ص1ج تا، بی ،عربی ابن.(کنند آن حدیث سؤال می دربارۀ

  
  منابع

 . قرآن کریم .1
غهابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبإل اهللا،  .2 اهللا مرعشـی نجفـی،    کتابخانه آیـت : قم، شرح نهج الب

 .ق1404
 .تا بیصادر،  دار: بیروت، مسندنبل، احمد بن محمد، ابن ح .3
عیانابن خلکان، احمد بن ابراهیم،  .4  .تا بیالثقافه، دار : لبنان، وفیات ا
الکتب العلمیه، دار : بیروتعلی، دالوارث محمدعربی، تحقیق عب تفسیر ابنالدین،  عربی، محیی ابن .5

 .ق1422
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  .تا بیار صادر، د: بیروت، الفتوحات المکیه، ـــــــــــــ  .6
  .ق1405سید الشهداء، : قم، لیئاعوالی اللجمهور،  احسائی، ابن ابی .7
  .ق1381مکتبإل بنی هاشم، : تبریز، کشف الغمهاربلی، علی بن الحسین،  .8
 .ش1382 ، سال چهارم،5مارۀ ، شآینه پژوهش، »کتابشناسی سید حیدر آملی«استادي، رضا،  .9

ء ریاض العلماءافندي اصفهانی، عبداهللا،  .10 بنیاد : مشهدمحمدباقر ساعدي،  ، ترجمۀو حیاض الفض
می آستان قدس رضوي،  پژوهش  .ش1369هاي اس

 .تا بیالتعارف للمطبوعات، دار : بیروتحسن امین،  ، تحقیقاعیان الشیعه، امین، سید محسن .11
 .ق1379الکتب العربی، دار : بیروت، الغدیر فی الکتاب و السنإل و األدبامینی، عبدالحسین،  .12
 .ق1415 الکتب العلمیه،دار : بیروت، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی، محمود،  .13
، تحقیـق محسـن موسـوي    و اسرار الشریعه إلو اطوار الطریق إلانوار الحقیقآملی، حیدر بن علی،  .14

 .ش1382نور علی نور، : قمتبریزي، 
عظم و البحر الخضم فی تأوـــــــــــــ ،  .15  ، تحقیقیل کتاب اهللا العزیز المحکمتفسیر المحیط ا

 .ش1389مؤسسه فرهنگی و نشر نور علی نور، : قممحسن موسوي تبریزي، 
الـدین بـن    المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحییـــــــــــــ ،  .16

 ].الف[ق 1426مؤسسإل التاریخ العربی، : بیروت، عربی
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 .تا بیدار الفکر، : بیروت، انوار التنزیل و اسرار التأویلبیضاوي، عبداهللا بن عمر،  .19
 .تا بیالفکر،  دار: بیروت، السنن الکبريبیهقی، احمد بن حسین،  .20
دار : بیـروت ، تحقیق و تصحیح عبدالوهاب عبداللطیف، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عیسی،  .21

 . ق1403الفکر، 
ضواء،  دار: بیروت، الی تصانیف الشیعه إلالذریعبزرگ، تهرانی، آقا .22  . ق1403ا
 . ش1381هید، دوستان و نا: تهران، پژوهی دانشنامه قرآن و قرآن، »آملی«جهانبخش، جویا،  .23
ح، )شیخ بهایی(حارثی، محمد بن حسین .24   . ق1405ضواء، ا دار: بیروت، مفتاح الف
، »سیري در زندگی و مبانی تفسیري عارف سـالک سـید حیـدر آملـی    «زاده آملی، حسن،  حسن .25

 . ش1373، ، سال اول3مارۀ ، شبینات ۀفصلنام
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 .ش1382 ،سال هشتم
، مطالعه شده در »خوشه پروین«، مقاله )http://fa.wikipedia.org/wiki(دانشنامه آزاد ویکی پدیا .29
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 .ق1412شریف رضی، : قم، ارشاد القلوب، ــــــــــــــــ  .33
 .ش1388 ،1مارۀ ، شادب فارسی، »اء با تکیه بر نظر امام خمینیبررسی مقام عم«رحیمی، امین،  .34
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