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سال هشتم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 93

عشق به خدا در الیههای وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق
تاريخ دريافت55/5/02 :

تاريخ تأييد55/6/02 :

حمید نگارش

سریان عشق به خدا در الیههای وجودی انسان سخنی است که آیۀ میثاق برر
آن گواهی می دهد .این آیه نه از باب تمثیل است و نه از اقرار عقل برر یارانای
خدا خبر می دهد و نه اخباری است از آنچه در عالم ارواح رخ داده است .بلکره
بیان حال درونی انسان است که عقربرۀ وجرودیاش همرواره رو بره خردا دارد
هرچند زناارهای طبیعت مانع از این سلوک معنوی و فطری باشند.
نوشتار پیش رو پس از مفهومشناسی فطرت و میثاق با بیان آرای همتراز و
نقد و بررسی آنها خواننده را با چهرر واقعری آیره از دیردگاه نویسرنده مواجره
میکند و حقیقت فوق را تقریر مینماید.

واژگان کلیدی :فطرت آیۀ میثاق اهل حدیث عالمه طباطبایی ملکوت.

* استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

ـ قم.

*
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عشق به خدا در الیههای وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق

 .1بیان مسئله

حقیقت انسان دو رویه دارد :از سویی دارای گرایشهای متعرالی اسرت نمرن
عِلوی) و از سویی تمایالت پست حیوانی دارد نمن سفلی)؛ اگر منِ سفلی بر منِ
علوی تسلط یافت اگر خصلتی حیوانی در «من» ریشه دواند عواقبی دهشرتناک
در پیش است که نخستِ آن همپالای با چهارپایان است اگرر از آنهرا پسرتترر
نشوم (ر.ک .فرقان .)44 :و اگر آدمی به من عِلوی ارج نهراد بره واقعیرت وجرودی
خود پی برده و خودِ راستین خویش را به یراد آورده اسرت چنرانکره مقتارای
فطرت اوست( .ر.ک .مطهری ،7711 ،ج)177-171 :77

مراد از فطرت ر که تنهرا یرب برار در قررآن آمرده اسرت (روم )73 :رر مبرینن
گرایش های متعالی و قدسی است که از درون وجود آدمی مریجوشرد .یکری از
این امور فطری حس خداجویی است که مستند به آیرۀ میثراق ناعررا )272 ::و
آیۀ عهد (یس )07-03 :ریشهای تاریخی ر دینی دارد .در آیاتی جز این نیز به ایرن
واقعیت اشاره دارد« :وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ» (آلعمران )17 :و «وَ إِذْ أَخَذْنا مِن َ
النَّبِيِّي َ مِيثاقَهُمْ» (احزاب )1 :و «وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِههِ إِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنَا» (مائده )1 :و «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة» (بقره.)771 :

حال پرسش این است که ظر :میثاق کجاست؟ آیا واقعاً خَلق پریش از خلرق
رخ داده است یا آیه تنها به بیان زبان حال آدمی است و عشرق بره پروردگرار در
الیههای وجودی انسان نهاده شده است و در واقع گفرت و شرنودی رخ نرداده
است؟
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 .2مفهومشناسی
 .1-2فطرت

واژ فطرت از ماد «فَطْر» است .فَطْر به معنای ابتدا و اختراع (ابناثیرر جرزری،

بیتا ،ج )451 :7مطلق جدا شدن (ابرنمنظررر ،7435 ،ج )515 :73و جردا شردن از
فرمان خدا بسان جدا شدن برگ از درخت آمده است (طبرسی ،7715 ،ج.)551 :5

«فطرت» اسم مصدری است که مبینن نوع خاصی از آفرینش اسرت« :والفطهر
الحالة منه كالجلسة و الركبة والمعنی أنّه یولد علی نوعٍ من الجبلّهة و الطّبه المتیيه
لقبول الدّین( ».ابناثیر جزری ،بی تا ،ج )451 :7و از آن به طبیعت جبلت و سرشرت
تعبیر شده است.
باید بر این نکته تأکید کرد که تفسیر فطرت به صر :خلقرت درسرت نیسرت
(طباطبایی ،7471 ،ج  )571 :73بلکه نوع خاصی از خلقت مراد است که ابداع باشد
و الاوی پیشین نداشته باشد و نیز معرفت به خدا در آن نهفته شده باشد.
بر این اساس می توان فطرت را چنین تفسیر کرد« :فطررت نورو خاصری از
آفرینش انسان است که حقیقت آدمی به آن نوو سرشته شده است و جان انسانی
به آن شیوه خلق شده است( ».جرادی آملی)55 :7711 ،

امام خمینی نقدسسرّه) فطرت را اینگونه توصیف میکند:
بدان كه مقصود از «فطرت اللّه» ـ كه خداى تعالى مـرد اا بـر ن موطـوا
فرموده ـ حالت و هيئتى است كه خلق اا بر ن قراا داده ،كه از لواز وجود نها
و از چيزهايى است كه دا اصل خلقت خميـر نهـا بـر ن مرمشـر اـده اسـت و
فطرتهاى الهى ـ چنانچه پس از اين معلو اـود ـ از الطـافى اسـت كـه خـداى
تعالى بـه ن اختصـاد داده بنـىاالنسـان اا از بـين جميـخ مرلوقـات و دي ـر
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موجودات يا اصالً داااى اينگونه فطرتهايى كه ذكر مىاود نيستند يا ناقصاند
و حظّ كمى از ن دااند (خمينی [اما ] ،ب)811 :8811
 .2-2میثاق

واژ میثاق از ماد «وَثق»  22بار در قرآن آمده است .وثق بر اطمینان در موکم
بودن داللت دارد( .مصطفری ،7703 ،ج )55 :77

میثاق بر وزن مفعال از وَثاق ر به معنای چیزی که با آن کسری را مریبندنرد ر
گرفته شده اسرت( .ابرنمنظررر ،7435 ،ج  )575 :75راغر

اصرفهانی مرینویسرد:

«المِيثاقُ :عقد مؤكّد بيمي و عهد»)175 :7475( .

ازآنجاکه عهد و پیمان شبیه گرهى است که میان دو نفر یا دو گروه مىخرورد
و موج

آرامش فکر آنها است به آن میثاق مىگویند( .مکارم شریرایی ،7714 ،ج

)571 :4

در فرهنگ قرآنی مراد از میثاق پیمانی است که انسانها به زبان فطرت با خدا
بسته اند که او را یاانه بدانند و براساس توحید و یکترایی او عمرل کننرد و آثرار
توحید را از خود نشان دهند چنانکه در این آیه آمده است« :الَّذِي َ يُوفُنو َ بِعَهْندِ
اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُو َ الْمِيثاقَ» (رعد( .)53 :ر.ک .طباطبایی ،7471 ،ج )745 :77

مراد از آیۀ میثاق این دو آیه است:
وَ إِذْ أَخَذَ اَبُّكَ مِنْ بَنِی دَ َ مِنْ ظُهُواِهِمْ ذُاِّيَّتَهُمْ وَ أَاْـهَدَهُمْ عَلـى أَنْوُسِـهِمْ أَ
لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى اَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْ َ الْقِيامَـ ِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هـذا غـافِلِينَ أَوْ
تَقُولُوا إِنَّما أَاْرَكَ باؤُنا مِـنْ قَبْـلُ وَ كُنَّـا ذُاِّيَّـ ً مِـنْ بَعْـدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنـا بِمـا فَعَـلَ
الْمُبْطِلُونَ (اعراف)878-871 :
به خاطر بياوا زمانى اا كه پروادگاات از پشت و صلب فرزندان د  ،ذاي
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نها اا برگرفت و نها اا گواه بر خويشتن ساخت [و فرمود ]:يا من پروادگـاا
اما نيستم؟! گوتند اى ،گواهى مىدهيم [چرا چنين كرد؟] بـراى اينكـه دا اوز
استاخيز ن وييد ما از اين غافل بوديم [و از پيمان فطـرى توحيـد و خدااناسـى
بىخبر ] يا ن وييد پداان ما قبل از مـا بـت پرسـتى اا اختيـاا كردنـد و مـا هـم
فرزندانى بعد از نها بوديم [و چااهاى جز پيروى از نان ندااتيم و] يا ما اا به
نچه باطلگرايان انجا دادند مجازات مىكنی

ظاهراً در این آیه به سه گزاره توجه داده شده است:
 .2خداوند از مرحلهای از خلقت خبر میدهد که همۀ فرزندان آدم ترا قیامرت
در یب عرصه ظاهر میشوند؛
 .2خداوند متعال ایشان را گواه بر توحید و ربوبیت خویش گرفته است؛
 . 3هد :از ایرن اقرارگیرری ایرن بروده کره او ًال مشررکان در قیامرت ادعرای
بی خبری از حقیقت توحیردی خردا نکننرد و ثانیر ًا تقلیرد از نیاکران را دلیرل برر
بیگناهی خویش نایرند( .شیروانی)731 :7710 ،
 .3آرای گوناگون در تفسیر آیۀ میثاق
 .1-3چهرۀ ظاهری میثاق

طریق مودثان در رجوع به آیات و روایات این است که به ظاهر آنهرا بسرنده
میکنند و در ژرفای معنا غور نمیخورند و هیچ چارهای برای توجیه یا تأویرل را
نمیپذیرند( .مجلسی ،7707 ،ج )71 :1

بدین ترتی

آنها آیه را همچنان تفسیر می کنند که ظراهرش برر آن بنرا شرده

است :فرزندان آدم تا پایان دنیا به صرورت ررات کروچکی از پشرت آدم خرارج
شدند و فاا را پر کردند .خداوند آنها را مخاط

قررار داد در حرالی کره دارای
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عقل و شعور و قادر به تکلم بودند و پرسید« :آیا من پروردگار شما نیستم؟» همه
پاسخ دادند« .بله هستی ».به این ترتی

پیمان نخستین بر توحیرد گرفتره شرد و

خود انسانها شاهد خویشتن بودند( .ر.ک .جرادی آملی ،7700 ،ج )517 :5

مودثان آن عالم را که پیمان گرفته شد عالم ررن نامند و بر این سخن خرویش
روایاتی نیز نقل کردهاند( .برای نمرنه ،ر.ک .مجلسی ،7434 ،ج )571 :70
نقد و بررسی

این قول دچار چند مشکل است که گریزگاهی از آنها نیست:
 .2آنچه در آیه آمده به واژه های جمع است؛ خداونرد از اخرراج رریرۀ آدم از
ظهور بنیآدم خبر می دهد نره از ظهرر آدم« :وَ إِرْ أَخَرذَ رَبُّربَ مِرنْ بَنِری آدَمَ مِرنْ
ظُهُورِهِمْ رُرِّیَّتَهُمْ»( .طباطبایی ،7471 ،ج 775 :1؛ جرادی آملی ،7700 ،ج  )517 :5و در
فراز دیاری عالمه طباطبایی ضمن نقد این دیدگاه میفرماید:
كيف الطريق الی اثبات ان ذا من ذاات بدن زيد و هو الجزء الذی انتقل مـن
صلب د من طريق نطوته الی ابنه ثم الی ابنه حتی انتهی الی زيد هو زيـد بعينـه
و له ادااك زيد و عقله و ضميره و سمعه و بصره و هو الذی يتوجه اليه التكليـف
و تتم له الحج و يحمل عليه العهود و المواثيق و يقخ عليه الثواب و العقاب و قـد
صح بالحج القاطع من طريق العقل و نقل ان انساني االنسان بنوسه التی هی امـر
وااء الماد حادث بحدوث هذا البـدن الـدنيوی (طباطبـايی ،8487 ،ج -883 :1
)883
چطوا می توان ثابت نمود كه يك ذاه از ذاات بدن زيد كه يك جزئی است
كه از صلب د و از طريق نطو او به فرزندش و از ن فرزند به فرزنـد فرزنـد
و ،همچنين ،از فرزند چندين پشت او منتقل به زيد اده ،عيناً خـود زيـد و دااای
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عقل ،ضمير ،ادااك ،گوش و چشم زيد است و همين يك ذاه از زيد اسـت كـه
مواد توجه تكليف است و برای همين يك ذاه اتما حجت اده و از ن عهـد و
ميثاق گرفته اده است و ثواب و عقاب بر او واقخ میاود و حـا نكـه حجـت
عقلی و نقلی قائم اده بر اينكه انسانيت انسان به نوس اوسـت كـه امـری اسـت
ماواای ماده و حادث به حدوث بدن دنيوی

 .2این قول که ارواح انسانی قبل از این ابدان به ررات ریز مادی تعلق گرفتره
بودند و بعد آنها را رها کررده و بره ابردان خرویش تعلرق گرفترهانرد بره تناسرخ
می انجامد .عالمه مجلسی پس از نقل برخری از روایراتی کره م یرد سرخن اهرل
حدیث است مینویسد« :فهی من اخبار التناسخیه و قد خلطوا فیها و مزجوا الوقّ
بالباطل( ».مجلسی ،7707 ،ج 47 :1؛ نیز ر.ک .همر ،ج[ 507 :به نقل ای شیخ مفید])

در باب تناسخ سخن فراوان است :ابنسینا بر ابطال تناسخ اعتقاد راسرخ دارد.
(ابنسینا ،7434 ،ج 531 :5؛ همر )737-731 :7707 ،شیخ اشراق از سویی بر مبنرای
مشائی حکم به بطالن تناسخ میکند (سرهروردی ،7715 ،ج 14 :7و ج 17 :4و )571

و از سویی دیار در نار اشراقی تمایل خویش را در پذیرش تناسخ در نفوس
پست پنهان نمیکند (همان ،ج .)571-571 :5از نظر مالصدرا تناسخ سه قسم است
که برخی موال و برخی جایز و توققیافتهاند( .صدرالدین شیرایی)577 :7703 ،

در دیدگاه صدرایی تناسخی که موال است عبارت اسرت از انتقرال نفرس از
بدن اول به بدن دنیوی عنصری دیاری که مباین و منفصل از اولی است چه بدن
دوم بدن انسانی باشد ننسخ) یا حیوانی نمسخ) یا نباتی نفسخ) یا جمادی نرسخ).
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به این انتقال تناسخ ملکی گویند( .همان577-577 :؛ حسنیاده آملی)011 :7717 ،

این سخن که خداوند در زمانی مقدم رریۀ آدم را بر خرود شراهد گرفرت و
آنااه رریۀ آدم را به صل

برگرداند تا نوبت به سیر طبیعریاش برسرد مسرتلزم

این است که انسان به شخصیت دنیاییاش دو بار در دنیا موجود شود بدین معنا
که شیء واحد به سب

تعدد شخصیت غیر خودش شود( .طباطبرایی ،7471 ،ج :1

)777

 .3چاونه ممکن است جمع کثیری از عقال ایرن واقعره را بره یراد نیاورنرد و
به راحتی مشرک شوند .این در حالی است که قرآن خبر میدهرد از مشررکان کره
خاطرههای دنیوی را به یاد میآورنرد« :قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كا َ لِي قَنِِي ٌ (صرافا::

)57؛ یکى از آن میان مىپرسد :من رفیقى داشتم ».و « َو قالُوا ما لَنا ال نَنِ رِجناالا
كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِ َ الْأَشِْارِ (ص)05 :؛ و گفتند چه مىشود ما را که نمىبینیم مردانرى را
که همواره از اشرارشان مىپنداشتیم؟»( .ر.ک .طباطبایی ،7471 ،ج )777 :1

سیدمرتای نقد سوم را اینچنین تولیل میکند :آن رریهای کره از پشرت آدم
خارج شده اند و مورد خطاب قرار گرفتند یرا برا عقرل کامرل و دارای شررایط و
تکلیف بودهاند یا چنین نبودهاند .در صورت اول باید آن حالت را به یراد داشرته
باشند چون عاقل امرری را کره بررایش رخ داده ر اگرچره زمرانی طروالنی از آن
باذرد ر فراموش نمیکند .افزون بر این فراموشی نقض غرض است چراکه آیه

 .1الحکمه المتعالیه ،ج ،9ص5؛ الشواهدالربوبیه ،ص131-131؛ عیون مسائلالنفس و
شرحه ،ص.766
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میفرماید :این اشهاد برای آن است که در قیامت ناوییرد مرا غافرل برودیم .و در
صورت دوم خطاب به آنها که فاقد عقرل و شررایط تکلیرفانرد بیهروده اسرت.
(علمالهدی ،7754 ،ج )73-51 :7

البته عالمه طباطبایی از این اشکال چنین پاسخ میدهد:
أن نسيان الموقف و خصوصياته ال يضر بتمـا الحجـ و إنمـا المضـر نسـيان
أصل الميثاق و زوا معرف وحداني الرب تعالى :و هو غير منسی و ال زائـل عـن
النوس و ذلك يكوی فی تما الحج (طباطبايی ،8487 ،ج )888 :1
فراموش كردن موقف ميثـاق و خصوصـيات ن ضـراى بـه تماميـت حجـت
نمىزند ،نچه ضرا مىزند فراموش كردن اصل ميثـاق و از دسـت دادن معرفـت
به وحدانيت پروادگاا است ،و اين نه فراموش مىاود ،و نه از صوحه د زايـل
مىگردد
 .2-3چهرۀ ملکوتی میثاق

تکیهگاه این رأی عرفانی این نکته است که موجودات دارای دو وجودند :یکی
وجود جمعی نزد خدا که در قرآن بهعنوان ملکوت از آن یاد شده است و دیاری
وجود پراکنده که در گذر زمان حادث میشود( .طباطبرایی ،7471 ،ج )757-753 :1

این سخن دیار شائبۀ تناسخ ندارد چراکه «وجهو اإلنسها أو غيهر فهی امتهدا
مسير إلى اهلل و رجوعه إليه فی عوالم مختلفة النظام متفاوتة الحكم فليس بمحهال».
(طباطبایی ،7471 ،ج  )777 :1شاید سخن عالمه طباطبایی را بشود بره ایرن سرخن
مالصدرا پیوند زد که «النفس اإلنسانية لكونیا من سنخ الملكوت فلیا وحد جمعية
هی ظلّ للوحد اإللیية» (صدرالدین شیرایی.)557 :7707 ،
توضیح سخن آنکه نفس یا روح از ملکوت است نوجود ملکوتی دارد) و بره
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عالم طبیعت هبوط میکند نوجود ملکی مییابد) اگرچه کیفیت وجرود نفرس در
عالم ملکوت ر که نام روح گرفته است ر با کیفیت وجود نفس در عرالم طبیعرت
تفاوت دارد به گونهای که نفس در عالم ملکوت به عنروان موجرودی عقالنری و
بسیط حاور دارد که نیازمند مول و بدن نیست .انسان در آن نشرهه ر کره تقردم
زمانی بر این نشهه ندارد چراکه ملکوت از موور زمان خارج است بلکره تقردم
عقالنی دارد ر از طریق مشاهد نفس خویش وحدانیت خدا را در ربوبیت خردا
مشاهده میکند و به آن اقرار مینماید .اما از آنجا کره مروطن ملکروتی از مروطن
ملکی جدا نیست خداوند به انسان ملکی امر میکند که به یراد مروطن ملکروتی
خویش باشد.
عالمه طباطبایی تفاوت این دو را به تفاوت «کُنْ» و «یَکُونُ» در این آیه تفسیر
میکند« :إِنَّما أَمُِْهُ إِذا أَرادَ شَيْئاا أَ ْ يَقُولَ لَهُ كُ ْ فَيَكُو ُ فَسُبْحا َ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ» (یس )17-15 :و مینویسد:
اين وجود تدايجى كه براى موجودات و از ن جمله براى انسان است امـرى
است از ناحي خدا كه با كلم «كن» و بدون تدايج بلكه دفعتاً افاضه مىاود ،و
اين وجود داااى دو وجهه است :يكى ن وجه و اويى كه به طـرف دنيـا دااد و
يكى ن وجهى كه به طرف خداى سبحان دااد؛ حكم ن وجهى كه به طرف دنيـا
دااد اين است كه به تدايج از قوه به فعل و از عد به وجود دا يـد ،و همـين
وجود نسبت به ن وجهى كه به خداى سبحان دااد امرى اسـت غيرتـدايجى بـه
طواى كه هر چه دااد دا همان اولين مرحل ظهواش دااا است و هيچ قوهاى كه
به طرف فعليت سوقش دهد دا ن نيست و اين دو وجه هر چنـد دو وجـه بـراى
اىء واحدى هستند ،ليكن احكامشان مرتلف است ،و لـذا تصـوا ن محتـاج بـه
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دااتن قريحهاى نازكبين است (طباطبايی ،8487 ،ج )811 :1
نقد و بررسی

بر این بیان از آیۀ میثاق چند اشکال وارد شده است (ر.ک .جرادی آملی:7711 ،

:)775-757
 .2این سخن اختصاصی به انسان نردارد بلکره هرر موجرودی دو چهرره دارد:
ملکوتی و ملکی.
«نه تنها انسان بلکه جمیع موجودات عالم طبع و ماده دارای ملکوت هستند و
حقیقت ملکوت از عالم ماده و جسم نیست بلکه از عوالم باالست که نوو تعلقی
به ماده پیدا کرده است؛ نطفه ملکوت دارد علقه ملکوت دارد سنگ و درخت و
آب و زمین هر یب ملکوت دارند .تمام این جانهرا و ملکروتهرا از ایرن عرالم
جسم و جسمانیت نیست بلکه از عوالم فوق است .هر کدام بره حسر

خرود از

نقطۀ خاصی نزول کرده و نووه تعلقی به ماده پیدا نمرودهانرد( ».حسرینی طهرانری،
)543 :7471

سخن عالمه در وصف آیۀ «إِنَّما أَمُِْهُ إِذا أَرادَ شَيْئاا أَ ْ يَقُولَ لَهُ كُ ْ» چیزی است
شبیه آنچه ایشان در وصف قدر الهی در آیۀ «وَ إِ ْ مِ ْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ منا
نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر )57 :فرموده است« :و بالجملة للقدر تقدم علهى اليهیء
بحسب العلم و الميية و إ كا مقارنا له غير منفك عنه فی وجو ؛ قدر هر چیزى
از نظر علم مشیت مقدم بر خود آن چیز است هرچند که حس

وجود مقارن با

آن و غیرمنفب از آن است( ».طباطبایی ،7471 ،ج  )744 :75هر دو آیه شامل انسران
و غیرانسان می شود چراکه ارتباط هر موجودی به خدای سربوان ملکروت وی
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است چنانکه فرمود« :فَسُبْحا َ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ».
با این وصف بیان اقررار بره ربوبیرت حرق ویرس انسران نیسرت بلکره همرۀ
موجودات با چهر ملکوتی خویش تسبیحگوی خدای متعالاند« :وَ إِ ْ مِن ْ شَنيْءٍ
إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٍ (اسراء)44 :؛ و هر موجودى تسبیح و حمد او مىگوید».
 .2موطن ملکوت از موطن ملب متفاوت است و هرگز آگاهی موطن ملکوت
حجت برای موطن ملرب نیسرت چنرانکره شرهود و آگراهی هنارام بیرداری را
نمیتوان اتمام حجت بر زمان خواب دانست.
 .3در روایت صویوهای است کره در تفسریر آیرۀ میثراق از امرام صرادق
پرسیده شد :آیا این میثاق «معاینه» بوده؟ حارت فرمود« :بلی چنین بوده است».
آنااه آنحارت

در ادامه فرمرود« :فَمِنْهُمْ مَ ْ أَقََِّ بِلِسَانِهِ فِي النذَّرِّ وَ لَنمْ يُنؤْمِ ْ

بِقَلْبِهِ؛ بعای به زبان اقرار کردند و اما با قل

ایمان نیاوردهاند( ».قمی ،7434 ،ج :7

)541

این در حالی است که موطن ملکوت جای کفر و نفاق نیست.
باری برخی از مفسران معاصر نیز نظر مرحوم عالمه طباطبایی را برنمیتابنرد
همچون استاد جعفر سبوانی که می فرماید :این تفسیر آیه از ارهان هماان بسریار
به دور است و هرگز نمی توان نام آن را تفسیر نهاد بلکه به تأویل نزدیبتر است
تا تفسیر( .جعفر سبحانی ،7711 ،ج)11 :5
 .3-3چهرۀ تمثیلی میثاق

برخی بر این باورند که آیه در بیان تمثیلی میثاق اسرت بردین بیران کره گویرا
خداوند آنها را گواه بر خودشان دانسته و از آنها اقرار گرفتره و بره ایشران گفتره
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است« :آیا من پروردگار شما نیستم؟» و مسهلۀ ربوبیت اهلل و عبودیرت انسران بره
سب

حکم عقل آنقدر روشن است که گویا آنها پاسخ دادهاند« :بله تو پروردگار

ما هستى؛ ما بر خویشتن گواهیم و به خدایى تو اقرار مىکنیم ».نظیر ایرن آیرات:
«إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَ ْ نَقُولَ لَهُ كُ ْ فَيَكُو ُ» (نحل« ،)43:فَقالَ لَهنا وَ لِلْنأَرْ ِ
ائْتِيا طَوْعاا أَوْ كَِْهاا قالَتا أَتَيْنا طائِعِي َ» (فصلت )77 :و «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُِْآ َ عَلى جَبَلٍ
لََِأَيْتَهُ خاشِعاا مُتَصَدِّعاا مِ ْ خَشْيَةِ ِ اللَّه» (حشر(.)57 :برای نمرنه ،ر.ک .یمخشری،7431 ،
ج [ 710 :5بدون تفاو :بین تمثیل و تخییل])؛ طبرسی ،7711 ،ج 415 :7؛ جرادی آملری،
[ 755-757 :7711با تفاو :بین تمثیل و تخییل])
نقد و بررسی

بر این بیان از آیه این اشکال وارد است :اگرچه حمل بر تمثیل به امکان عقلی
ممکن است ولی به صر :امکان عقلی نمیتروان آیره را برر آن حمرل کررد در
حالی که میتوان از معنای واقعی آن دفاع نمود؛ «إمكنا الحمنل علنى التمثينل ال
يوجب الحمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع ع حمله على ظاهِه»( .طباطبایی،7471 ،
ج )774 :1
 .4-3چهرۀ واقعی میثاق

آنچه آیۀ میثاق بدان اشعار دارد این است که زبان آیه زبان قرال نیسرت بلکره
زبان حال است .تفاوت این رأی با رأی پیشین در این است کره در رأی پیشرین
این عقل آدمی است که به عنوان حجت درونی رهنمون شده و بر توحید خداوند
شاهد گرفته شده است در حالی که در این تفسیر وجود انسان است که برر فقرر
وجودی خویش اقرار میکند.
واقعیت این است که خداوند عقل انسان را گواه بر انسان قررار نرداده اسرت
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بلکه خود انسان را گواه بر انسان قرار داده است .فرق است بین اینکره عقرل را ر
که یکی از ابعاد وجودی انسان است ر به شهادت بخواهند با اینکه خرود وجرود
انسان را؛ عقل بخشی از حقیقت انسان و به دیار سخن وجهی از وجود آدمری
است که از طریق آن هم کس

معرفت می کنرد و هرم عمرل مری کنرد و زنردگی

انسانی خود را پیش می برد؛ هستی و جهانی را که در آن می زید خود و امکانات
و توانایی ها و مودودیت هایش را اهدا :و سود و زیران هرا و راه هرای آن را و
انسان های دیار و رفتارهای آنها را می شناسد؛ انسان در زندگی فردی و جمعی
رفتار خود را در پرتو عقل و خرد سامان می دهد و برای رسیدن به اهدا :منظور
برنامهریزی میکند .اگر عقل به شهادت برآید به سب

براهین کالمری و فلسرفی

خداوند را یافته است که هر برهان را ر اگرچه بر پایههایی موکم استوار باشرد ر
میتوان لرزاند اما وقتی «من» با تمام وجود فقر خویش را دریابد گریزی از ایرن
اقرار نیست« :يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَِاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيّ» (فاطر.)75 :

2

استاد جوادی آملی در این باره می فرماید:
قر ن كريم و نيز سرنان اهلبيت انسان اا هماننـد هـر موجـود دي ـری فقيـر
محض معرفی میكند انسان نظير حباب است نه عبـاب (سـيل)؛ حبـاب بـرخالف
عباب أجوف و ميانتهی است ایء تهی اا أجـوف و موجـودِ پـر اا صـمد مـی
گويند پس ،ب صمد است و كف اوی ن أجوف و انسان نيز چنين اسـت امـا
فرق حباب با بشر اين است كه داون بشر پر است برخالف حبـاب كـه داونـش
 .1این آیه گویای فقر ذاتی و هویت ربطی و تعلقی انسان به واجبالوجود من جمیع
الجهات است.
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خالی است ليكن ن موجود واال كه انسان اا پر كـرده و همـ اـئون انسـان اا
دابرگرفته امانت الهی است و اگر انسان بوهمد كه حباب است و نچـه داون او
اا پر كرده چيزی دي ر و امانتی دا دست اوست ،خواهـد دانسـت كـه بايـد ايـن
امانت اا به صاحبش بسپااد

پس ،جان انسان و هستی وی امانت الهی اسـت،

نه از نِ خود انسان چنانكه دا برابر ،خداوند مالك ما خود هم نيست (جوادی
ملی)811 :8811 ،

عقربۀ وجودی انسان حس

فطرت متوجه خداست هرچند کودکی باشد که

از شعور و ادراک به اندک رسیده است؛ شاهد برر ایرن رأی بسریاری از روایرات
فطرت است .برای نمونه عبداهللبنسنان از امام صادق

میپرسد :مرراد از آیرۀ

«فِطَِْتَ اللَّهِ الَّتِي فَطََِ النَّاسَ عَلَيْهَنا» چیسرت؟ و آنحاررت

پاسرخ داد« :هني

اإلسالم ،فطِهم اهلل حي أخذ ميثاقهم على التوحيد ،قنال" :أَ لَسْن ُ بِنَِبِّكُمْ" و فينه
المؤم و الكافِ( ».کلینی ،7705 ،ج )77 :5

مالصدرا در تفسیر آیۀ «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَ ْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطا َ  ...وَ أَ ِ
اعْبُدُونِي» (یس )07-03 :سخنانی در همین معنا آورده است؛ ایشان مینویسد:
و عهد اللّه 8الى بنی د ما فطرهم اللّـه علـى فطـر االسـتعداد اليـدا علـم
التوحيد فی ذواتهم المشاا اليه بقوله :أَ لَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ (اعـراف )871 :و ميثـاق
ذلك العهد ما اكز فی نووسهم من أوائل المعقـوالت و أدلـ العقليـات و اـواهد

 .1مراد از عهد همان میثاق است ،با این تفاوت که میثاق عهد تأکیدشده است :و المِيثاقُ:
عقد مؤكّد بيمي و عهد( .راغب اصفهانی)353 :1111 ،
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السمعيات للتوحيد و الزا ذلك العلم إياهم و جعله من اللواز الذاتي لهم ،بحيـ
إذا تجردوا عن الصوات النوساني و الغواای الجسمانيش تبيشن لهم ذلك و انكشـف
عليهم أظهر ایء و أبينه ،و هو ااهادهم على أنوسهم ،لكون ذلك العلم فطريا لهم
حينئذ ،و اجابتهم لـذلك بقـولهم« :بلـى» قبـولهم الـذاتی و نقـض ذلـك العهـد
انهماكهم فی اللذات البدني و الغوااـی الطبيعيـ و تعبشـدهم للهـوى و الشـيطان،
بحي احتجبوا عن علم التوحيد و معااف االيمان (صداالدين ايرازی ،8833 ،ج
)187-183 :3
عهد خدا با بنیآدم همان نحوۀ خلقت خدا بر فطرت استعداد و پذیرش است تا
علم توحید را در ذاتشان به ودیعه گذارد ،همان کهه بها «أَ لَسْهت بِهرَبكُممْ» بهه آن
اشاره می کند  ...و میثاق همان عهد رسوخ معقوالت اولیه و ادلۀ عقلهی و شهواهد
سمعی برای درک توحید و الزام آن علم (توحیهد در اهان آنهها و رهرار دادن آن
الزمۀ ذاتی آنهاست ،به گونهای کهه اگهر از اه ات ن سهانی و حسها اسهمانی
بهدرآیند ،آن علم توحید بهعنوان ظاهرترین و روشنترین امر برای آنهها آشهُار
می گردد .و همین معنای اشهاد آنها بر اانشهان اسهت ،اراکهه آن علهم توحیهدی
فطری آنهاست و ااابت به رول «بلی» تنها به لحاظ پذیرش ذاتی آنها اسهت .آن
عهد به سبا فرورفتن در لذات بدنی و پوششهای حیات مادی و عبادت ههوی
[و شهوات] و شیطان [فراموش و] نقض شده است ،به گونهای که از علم توحیهد
و معارف ایمان دور میمانند.
سخنی به همین مامون از ابنعربی نیز نقل شده است( .ابنعربی ،7455 ،ج :7
)54-57

شاید به همین سب

است که عالمه طباطبایی از م من فطری سخن میرانرد؛

ایشان مراد از نور و ظلمت در آیۀ «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِي َ آمَنُوا يُخِِْجُهُمْ مِ َ الظُّلُماتِ إِلَنى
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النُّورِ وَ الَّذِي َ كَفَُِوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخِِْجُونَهُمْ مِ َ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ» (بقره)551 :

را کنایه از هدایت و ضاللت می داند چراکه اگر نور و ظلمت را به همان معنرای
خودش بایریم «الزم مىآید که هر م من و کافرى هرم در نرور باشرد و هرم در
ظلمت [به این بیان که] م من قبل از آنکه به فااى نور برسد در ظلمت باشد و
کافر قبل از رسیدن به فااى ظلمانى کفر در نور باشد و قبل از رسیدن بره ایرن
دو فاا یعنى دوران کودکى هم در نور باشد و هم در ظلمت و وقترى بره حرد
تکلیف مىرسد اگر ایمان بیاورد به سوى نور درآید و اگر کافر شود بره سروى
ظلمت درآید .و معلوم است که چنین سخنى صویح نیست».
اما در ادامه احتمال دیاری را مطرح می کند و بر آن صوه می گذارد که بیانش
همان وجود نور فطری در بشر است:
ليكن ممكن است اين گوتاا اا تصحيح كرد و چنـين گوـت :انسـان از همـان
غاز خلقت داااى نواى فطرى است كـه نـواى اسـت اجمـالى؛ اگـر مراقـب او
بااند ،ترقى مىكند و توصيل مىپـذيرد ،چـون دا همـان اوان خلقـت نسـبت بـه
معااف حقه و اعما صالح به توصيل نـوا نـدااد بلكـه دا ظلمـت اسـت ،چـون
توصيل اين معااف براى او اوان نشده پس ،نوا و ظلمت به ايـن معنـا بـا هـم
جمخ مىاوند و ااكالى هم ندااد مؤمن فطرى كه داااى نـوا فطـرى و ظلمـت
دينى است ،وقتى دا هن ا بلوغ ايمان مى واد ،به تدايج از ظلمت دينى به سوى
نوا معااف و اطاعت هاى توصـيلى خـااج مـىاـود و اگـر كـافر اـود ،از نـوا
فطری اش به سوى ظلمت توصيلى كور و معصـيت بيـرون مـىاـود (طباطبـايی،
 ،8487ج )843 :1

بدین سب

است که امرام خمینری نره) در وصرف ایرن عشرق ازلری و ابردی
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مینویسد:

عشق جانان ریشه دارد در دل از روز ألَسْت
عشق را انجامْ نبْوَد چون وِرا آغاز نیست( .خمینی [امام])05 :7715 ،

امام خمینی نقدس سرّه) از جذبۀ الهی و آتش عشق ربانی و فطررت عاشرقانه
سخن میراند و معتقد است همۀ انسانها دلبسته و سرگشتۀ جمال مطلقاند:
دا فطرت تما موجودات حبش ذاتى و عشق جبلّى ايدا و ابدا فرموده ،كـه
به ن جذب الهيشه و تش عشق ابشانى متوجشه به كمـا مطلـق و طالـب و عااـق
جميل على االطالق مىبااند و براى هر يك از نها نواى فطرى الهى قراا داده
كه به ن نوا طريق وصو به مقصد و مقصود اا دايابند و اين ناا و نوا ،يكى
افرف وصو  ،و يكى براق عروج است (خمينی [اما ] ،الف)111 :8811

شهید مطهری نیز بر این است که انسان گمشدهای جز خدا ندارد:
انسان به حسب ساختمان خاد اوحی خود متمايـل و خواهـان خـدا فريـده
اده است؛ دا انسان ،خداجويی و خداخواهی و خداپرستی به صوات يك غريزه
نهاده اده همچنان كه غريز جستجوی مادا دا طبيعـت نهـاده اـده اسـت ،ايـن
غريزه نيز به صوات غيرمستشعر دا كودك وجـود دااد (مطهـری ،8877 ،ج :3
)184

شهید مطهری سه مفهوم فطرت صبغۀ و حنیف را مفاهیم مختلف با مصداقی
واحد میداند( .همان ،7711 ،ج  )457 :7پس این تعبیر که انسان به طور فطری رو
به خدا دارد با این تعبیر که انسان رنگ خدایی دارد و این تعبیر که گرایش انسان
به حقیقت است نحنیفیت) در پی بیان یب نکتهاند به همین سب

عالمه مجلسی

بابی دارد به نام «الدّي الحنيف و الفطِة و صبغة اللّه و التّعِيف فى الميثاق»،7434( .
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ج )510 :7

در روایتی نقل می شود :مردی خدمت امام صادق

آمد و عرض کررد« :ای

پسر رسول خدا! مرا به دلیلی بر وجود خدا راهنمایی کن که جدل کنندگان در این
مورد با من بسیار مجادله و مرا سرگردان کردهاند ».امام صرادق

فرمرود« :ای

بنده خدا! هرگز سوار کشتی شدهای؟» آن مرد عرضه داشت« :آری ».فرمود« :هیچ
اتفاق افتاده که کشتی شما درهم بشکند در مولی که کشتی دیاری نباشد که ترو
را نجات دهد و در حالی که مهارت شناگری نداشته باشی که تو را بینیاز کند [و
به ظاهر فریادرسی در کار نیست]؟» عرضره داشرت« :آری همرین اتفراق افتراد».
فرمود« :آیا در آن حال قل

تو متوجه قدرتی بود که به فریادت برسد و تو را از

غرق شدن نجات دهد؟» عرضه داشت« :آری ای پسر رسول خدا!» پس فرمرود:
«فَذَلِكَ الشَّيْءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِنيَ وَ عَلَنى الْإِغَاةَنةِ حَيْنثُ لَنا
مُغِيثَ؛ آنچیز [که به او دل بستی] همان خدای توانایی است که میتواند تو را در
جایی که هیچ منجی نیست نجات دهد و در مکانی که هریچ فریادرسری در کرار
نیست به فریادت برسد( ».مجلسی ،7434 ،ج  47 :7و ج 575 :17؛ ابرنبابریره:7771 ،
)577

این نوع آیات و روایات نشان میدهد که انسان در لوظههای بورانی زنردگی
و در شرایطی که از همۀ اسباب طبیعی قطع امید میکند در نهاد خود نوعی امیرد
به قدرتی فراتر و برتر از قدرتهای مادی را احساس میکنرد( .ربرانی للاایارانی،
)741 :7713
البته این گرایش فطری را با توضیواتی می تروان نروعی تجربرۀ دینری (ر.ک.

پترسرن و دیاران7717 ،؛ ربانی للاایاانی )705 :7713 ،به حساب آورد.
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باری آیۀ میثاق اشعار به این نکته دارد که توجه به خدا در عمرق جران دل و
فطرت آدمی ریشه دارد اعم از اینکه دستااه شعور و آگاهی با آن هماهنگ باشد
یا نباشد .در شهود حسی باید حس را تقویت کرد و در شهود عقلی باید عقرل و
اندیشه را تقویت کرد .اما در شهود قلبی باید دل را تقویرت نمرود و تقویرت دل
چیزی جز تزکیه و تصفیۀ روان و سیر در باطن وجود خویش نمیباشرد .در ایرن
صورت است که دل متوجه مبدأ خویش می شود و متوجه آن عهد و پیمان الهری
میشود که قرآن از آن یاد میکند.
آمده اول به اقلیم جماد
وز جمادی در نباتی اوفتاد
سالها اندر نباتی عمر کرد
وز جمادی ناورد از نبرد
وز نباتی چون به حیوان اوفتاد
نامدش حال نباتی هیچ یاد
جز همان میلی که دارد سوی آن
خاصه در وقت بهار و ضیمران
همچو میل کودکان با مادران
سر میل خود نداند در لبان
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همچو میل مفرط هر نوع مرید
سوی آن پیر جوان بخت مجید
جزء عقل این از آن عقل کل است
جنبش این سایه زان شاخه گل است
سایهاش فانی شود آخر در او
پس ،بداند سرّ میل و جستجو
(مرلری ،بی تا[ 7777-7775 :دفتر چهارم ،بخش  ،775اطرار و منایل خلقت آدمی ای
ابتدا)
 .4جمعبندی

در این نوشتار چهار تفسیر از آیۀ میثاق بیران شرد کره هرر یرب از زاویرهای
حقیقت این آیه را به تفسیر نشسته است:
 . 2تفسیر اهل حدیث که تنها به ظاهر آیه و نیز روایات مربروط بره عرالم رر
بسنده کرده است و بر این باور است که عالم رر رخدادی واقعی است؛ خداونرد
رریۀ آدم را از پشت او بیرون کشیده و ایشان را که به شکل ررههایى بودند علیره
خود آنها گواه گرفته است و خود را به ایشان شناسانید و از آنان بر ربوبیت خود
گواه گرفت و بدین وسیله حجت را بر ایشان تمام کرد.
بر این تفسیر دو نقد اساسی وارد است :اول آنکه با الفاظ آیه نمیسازد و دوم
آنکه به تناسخ میانجامد.
 .2تفسیر عالمه طباطبایی به اینکه نفس در عالم ملکوت بره عنروان موجرودی
عقالنی و بسیط از طریق مشاهد نفس خرویش وحردانیت خردا را در ربوبیرت
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خدا مشاهده میکند و به آن اقرار مینماید .و ازآنجاکه موطن ملکروتی از مروطن
ملکی جدا نیست خداوند به انسان ملکی امر می کند که به یراد مروطن ملکروتی
خویش باشد.
بر این تفسیر سه اشکال میتواند وارد باشد :اول اینکه با ایرن بیران اقررار بره
ربوبیت حق ویس انسان نیست بلکه همۀ موجودات برا چهرر ملکروتی خرویش
تسبیحگوی خدای متعالاند .دوم اینکه آگاهی موطن ملکوت حجت برای مروطن
ملب نیست و سوم اینکه چه می کنید با روایاتی که از عینی بودن آن میثراق خبرر
میدهند.
 .3دیدگاه برخی مفسران مثل زمخشری که این آیۀ را حمل بر تمثیل میکنند.
این تفسیر گرچه ممکن است اما تا راهی برای جستن معنای واقعی آیه هست
پذیرفتنی نیست.
 .2برداشت ناارنده بر مبنای سخنان امام خمینی نقدسسرّه) و شهید مطهرری
که آیه را در بیان حال انسان میداند بدین بیان کره انسران برا تمرام وجرود فقرر
خویش را درمییابد و بدان اقرار کرده و با همرۀ وجرودش وابسرتای و گررایش
خود را به خدا احساس میکند .اوالً این تفسیر با سخنان ابنعربری مالصردرا و
عالمه طباطبایی همخوانی دارد .از سوی دیار نسبت به تفاسریر دیارر از مروارد
نقض کمترری برخروردار اسرت .ثانیراً برخری از بزرگران همچرون سیدمرتاری
(علم الهدی 7754 ،م ،ج )73 :7و ابوالفتروح رازی (ابرالفترر رایی ،7705 ،ج)751 :5

این رأی را به عنوان یکی از احتماالت پذیرفته اند .ثالثاً اسرتاد جروادی آملری در
برابر این نظریه ساکت است( .جرادی آملی ،7700 ،ج  )735 :5رابعاً اسرتاد آیهة اهلل
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سبوانی تلویواً این قول را پذیرفته مینویسد :تفاوتی که میان ایرن دو آیره (آیر

فطر :و آی میثاق) هست این است که آیۀ فطرت به طور سربسرته مریگویرد کره
حس خداشناسی با خلقت انسان عجین شده ولی زمانِ آن را معین نمریکنرد در
حالی که آیۀ مورد بوث نوَ إِرْ أَخَذَ رَبُّبَ  )...از هناام تکرون و پیردایش ایرن راز
الهی گزارش میدهد( .جعفر سبحانی ،7711 ،ج )17 :5
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نو.
 جوا ي آملی ،عبداهلل ( .)8911تفسير موضوعی قرآ  ،چ  ،84تیرا  :نير مركز فرهنگی رجاء.
 جوا ي آملی ،عبداهلل ( .)8931فطرت ر قرآ  ،قم :اسراء.
 جوا ي آملی ،عبداهلل ( .)8913انسا از آغاز تا انجام ،قم :اسراء.
 حسنزا آملی ،حسن ( .)8938عيو مسائلالنفس و شرحه ،تیرا  :اميركبير.
 حسينی طیرانی ،سيدمحمدحسين ( .)8181میر تابا  ،ميید :عالمه طباطبایی.
 خمينی [امام] ،سيدروحاهلل (الف .)8911آ اب الصال  ،چ  ،81تیرا  :مؤسسه تنظيم و نير آثار
امام خمينى (قدسسرّ ).
 خمينی [امام] ،سيدروحاهلل (ب .)8911چیل حدیث ،چ ،1تیرا  :مؤسسه تنظيم و نير آثار امام
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خمينى (قدسسرّ ).
 خمينی [امام] ،سيدروحاهلل ( .)8931یوا امام ،تیرا  ،مؤسسه تنظيم و نير آثار امام خمينی
(قدسسرّ ).
 راغب اصفیانی ،حسينبنمحمد ( .)8181المفر ات فی غریب القرآ  ،بيروت -ميق :ارالعلم-
الدارالياميه.
 سبحانی ،جعفر .)8933( ،منيور جاوید ،قم :مؤسسه امام صا ق (عليهالسالم).
 زمخيري ،محمو ( .)8143الكياف عن حقائق غوامض التنزیل ،چ  ،9بيروت ،ارالكتب
العربی.
 سیرور ي ،شیابالدّین ( .)8931مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،مصحح هانري كربن ،تیرا :
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
 شيروانی ،علی ( .)8931سرشت انسا  ،قم :معاونت امور اساتيد و روس معارف اسالمی.
 صدرالدین شيرازي ،محمدبنابراهيم ( .)8914شواهد الربوبيه ،تصحح جاللالدین آشتيانی،
ميید :المركز الجامعی للنير.
 صدرالدین شيرازي ،محمدبنابراهيم ( .)8919مفاتيح الغيب ،تحقيق محمد خواجوي ،تیرا :
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
 صدرالدین شيرازي ،محمدبنابراهيم ( .)8911تفسير القرآ الكریم ،تحقيق محمد خواجوي ،قم:
بيدار.
 طباطبایی ،سيدمحمدحسين ( .)8183الميزا فی تفسير القرآ  ،چ  ،1قم :جامعة مدرسين.
 طبرسی ،فضلبنحسن ( .)8931مجم البيا فی تفسير القرآ  ،چ ،9تیرا  :ناصرخسرو.
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عشق به خدا در الیههای وجودی انسان؛ بازخوانی آیۀ میثاق

 علمالیدي ،سيدمرتضی ( .)8311غررالفرائد و رر القالئد (أمالی) ،قاهر  :ار االحياء الكتب
العربيه.
 قمی ،علیبنابراهيم ( .)8141تفسير قمی ،قم :مؤسسة ارالكتاب.
 كلينی ،محمدبنیعقوب ( .)8911الكافی ،تیرا  :ارالكتب االسالمية.
 مجلسى ،محمدباقر ( .)8919مرآ العقول ،تیرا  :ارالكتب االسالميه.
 مجلسى ،محمدباقر ( .)8141بحاراألنوار الجامعة لدرراالخبار االئمة االطیار ،بيروت :مؤسسة
الوفاء.
 مصطفوي ،حسن ( .)8914التحقيق فی كلمات القرآ الكریم ،تیرا  :بنگا ترجمه و نير كتاب.
 مطیري ،مرتضی ( .)8933مجموعه آثار ،چ  ،1تیرا  :صدرا.
 مكارم شيرازي ،ناصر ( .)8931تفسير نمونه ،تیرا  :ارالكتب االسالميه.
 ربانی گلپایگانی ،علی ( .)8914فطرت و ین ،تیرا  ،مؤسسه فرهنگی انش و اندیيه معاصر.
 مولوي بلخی ،جاللالدین محمد (بیتا) .مثنوي مولوي ،نير خاور.
 ابوالفتوح رازي ،جمالالدین حسين ( .)8911تفسير روض الجنا و روح الجنا  ،تیرا  ،بنيا
پژوهشهاي اسالمی.

