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The Study of the Interpretation of the Verse Fifty-four of Maeda
Chapter of Quran in Mystical Papers
Maryam. Ayad

Abstract
In this article, in order to show the trend of explicating the concept of "Loving
Allah" through interpreting Quran by Sufis, the comments of mystical
commentaries of Quarn and other mystical inscriptions about the 54th verse of
Maeda chapter of Quran, which is famous in "Irtedad verse", from beginning
until 14th century AH have been surveyed by date of writing. The mystics have
relied on Irtedad verse as a permit for loving Allah by focusing on
'yohebbohom va yohebboonah' part. Sufis in non-interpretive writings tried to
prove the soundness of their belief in loving Allah from the third century. They
repeat and explicate the comments of the departed from the sixth century. In
this writings, from the eighth century, the concentration in clarifying Irtedad
verse decreases because of considering the issue of loving Allah as definite. In
interpretive inscriptions, according to the more cautious style of writing, the
above trend happens lately. Mystical commentaries remain silent about Irtedad
verse until fifth century, and attempt to establish the authorization of loving
Allah until ninth century, and to review the comments of predecessors in a fresh
language thenceforth.
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چکیده
هدف در این پژوهش ،نشاندادن جریانی است که در آن مفهوم حبّ الهی تبیین می شود .این بررسی همراه با تأویل
عارفان از قرآن کریم و تحلیل نوشتههای متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی دربارة آیۀ پنجاه و چهار سوورة مائوده
(معروف به آیۀ ارتداد) است .آثار بررسی شده در این مقاله از ابتدا تا قرن چهاردهم هجری ،بهترتیب تاریخ نگوار
است .نویسندگان عارف ،باتوجهبه «یحبّهم و یحبّونه» ،آیۀ ارتداد را مجوز حبّ الهی دانستهاند .صوفیان از قرن سوم در
آثار غیرتفسیری کوشیدند درستی اعتقاد به حبّ الهی را ثابت کنند .آنان از قرن ششم به بعد دیدگاه های گذشتگان را
تکرار و تبیین میکنند .از قرن هشتم باتوجهبه روشنشدن مسئلۀ حبّ الهی ،توجه به تأویل برای آیۀ ارتداد در این آثار
کم میشود .شیوة نگار

در آثار تفسیری صوفیه همراه با پروا و دوراندیشی بیشتری است و به همین سبب مراحل باال

در این آثار به کندی رخ میدهد .تفسیرهای عرفانی تا قرن پنجم هجری ،دربارة آیۀ ارتداد سکوت کردند .این آثار تا قرن
نهم کوشیدند روابودن حبّ حق را اثبات کنند و پس از آن تأویلهای پیشینیان را با زبان تازه تکرار کردند.
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1ـ مقدمه
موضوع محوری آیۀ  14از سورة مائده ،مبارزة گروهی از مسلمانان با افراد مرتود اسوت .بوه هموین
سبب این بخش از سوره ،به آیۀ ارتداد مشهور است« :
(مائده)14 :؛ اى گروهو کوه ایموان
آوردهاید ،هرکه از شما از دین خود مرتد شود بهزودى خدا قوم را که بسیار دوسوت دارد و آنهوا
نیز خدا را دوست دارند و نسبتبه مؤمنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرنود (بوه
نصرت اسالم) برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و (در راه دین) از نکوهش و مالمت احدى بوا
ندارند .این است فضل خدا؛ به هرکه خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع بو منتهاسوت و (بوه
احوال همه) داناست» (قرآن کریم.)211 :2931 ،
برخی از مفسران اهل سنت باتوجه به شاهدهای اصلی معتقدند منظور ،خالفوت ابووبکر اسوت.
گاهی نیز بر آن اند که بر خالفت سه خلیفۀ بعدی از اهل سنت اشاره دارد .اختالف دربارة مصودا
واژة قوم ،اختالف اصلی میان مفسران دربارة این آیه است .آنان کوشیده اند با استناد به روایوات یوا
تحلیل درونی از داللت آیات ،مصدا قوم را تعیین کنند (دژآباد 241 :2931 ،و  .)242ایون آیوه در
باور شیعیان مفهومی کلی را بیان میکند که امام علی(ع) یا امام مهدی(عج) و اصحابشوان مصودا آن
هستند (همان .)211 :افزونبر آنچه بیان شد ،در بحثهای فقهی دربارة حکم مرتد نیز استناد به این
آیه معمول بوده است.
برداشت های عارفانه در ارتباط با موضوع حبّ الهی ،برداشت دیگری از مفهوم این آیوه اسوت.
آیۀ ارتداد ،بهویژه بخش «یحبّهم و یحبّونه» ،در متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی بوه شویوههوای
مختلفی تفسیر شده است و از آن بحثهایی مانند برابری حبّ بنده بر خدا با ایموان و رسوتگاری،
شرف انسان بر سایر مخلوقات و پیشبودن حبّ خدا بر بنده نسبتبه حبّ بنده بور خودا برداشوت
شده است .نوع نگاه عارفان به این آیه ،با شیوة مفسران غیرعارف به کلی متفاوت اسوت .بوه گموان
نگارنده ،نویسندگان صوفیه بیشتر در پی آن بوده اند درست بودن این باور سیتزانگیز (حبّ الهوی) را
با ارائۀ تأویلی ویژه از مفاهیم آیۀ ارتداد اثبات کنند و با این شیوه خود را از مزاحموت اهول شورع
برهانند .بیان چنین تأویلهایی در متون تفسیری ممکن است دشوار و حساسیتزا باشد؛ بوه هموین
سبب آثار غیرتفسیری بستر مناسبتری است؛ بنابراین در ایون جسوتار بوا هودف بررسوی جریوان
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شکلگیری و تبیین بحث حبّ الهوی در میوان عارفوان ،بازتواب آیوۀ ارتوداد در متوون تفسویری و
غیرتفسیری عرفانی (بهترتیب تاریخ نگار ) بررسی میشود.
1ـ 1پیشینۀ پژوهش
ازجمله آثار پژوهشیای که تاکنون با هدف بررسی تفسیرهای عرفانی نوشته و چاپ شده ،مقالۀ
پروینی و دسپ ( )2933است که شیوة تفسیر سورة یوسف را در ده تفسیر عرفانی از قرن پنجم توا
چهاردهم هجری بررسی میکند .برپایۀ نتایج این پژوهش ،شیوة تفسیر عرفوانی در طوول زموان از
تفسیر زاهدانه به عارفانه و از تفسیر به تأویل تغییر کرده است .در این میان تفسیر ابونعربوی یوک
نقطۀ آغاز و مبنایی برای دگرگونی تفسیرهای پس از آن به شمار میرود (همان.)93 :
پژوهش دیگر ،پایاننامۀ شیردل حقوردی ( )2939است که سیر زمانی را در طرح یک مفهووم ویوژه
در تفسیرهای عرفانی بررسی میکند .این پژوهش در دانشگاه سمنان انجام شده است و در آن بوه سویر
تاریخی مفهوم «وجه اهلل» در تفسیرهای عرفانی توجه میشود .بهجز دو اثر باال ،در سوایر آثوار پژوهشوی
پیشین ،موضوع سیر زمانی و دگرگونی شیوة تفسیر در تفسیرهای عرفانی بررسی نشده است.
در برخی آثار پژوهشی با رویکرد فقهی یا حقوقی ،در کنار سایر آیات مرتبط با موضوع ارتداد،
به تفسیرهای غیرعرفانی آیۀ منظور نیز پرداخته شده است .افزون بر این ،دژآباد ( )2931بهطور ویژه
به تفسیرهای غیرعرفانی آیۀ ارتداد پرداخته و رویکردهای اهل سنت و شیعیان را در تفسیر این آیه
با هم مقایسه کرده است (همان.)293 :
در پژوهش پیشرو نگارنده بهطور دقیق تفسیرهای عرفوانی را از غیرعرفوانی جودا مویکنود و
میکوشد افزون بر بررسی شیوة تغییر در نگاه مفسران عارف به آیۀ ارتداد و تغییر برداشتهای آنان
در طول زمان ،سببها و نتایج آنها را نیز تحلیل کند.
2ـ بحث
2ـ 1نمونهای از نگاه تفسیرهای غیرعرفانی به آیۀ ارتداد
بیشتر تفسیرهای عرفانی افزون بر تأویل عرفانی از تفسیرهای غیرعرفانی آیه نیز سخن گفتهانود؛ بوه
همین سبب در این بخش نمونهای از تفسیرهای غیرعرفانی آیوۀ ارتوداد بررسوی مویشوود .برپایوۀ
برداشت تفسیرهای غیرعرفانی« ،یَا أَیهَا الذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَد مِنکُمْ عَن دِینِهِ» توصویف احووال اهول
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رده است .اهل رده اصطالح استفادهشده برای اشاره به افرادی اسوت کوه پوس از قبوول اسوالم بوه
سببهای مختلف از آیین اسالم رو گرداندند و به آیین پیشوین خوود بازگشوتند و یوا بوه پیوامبران
دروغین ایمان آوردند .گروهی دیگر از اهل رده ،مسلمانانی بودند کوه پوس از وفوات پیوامبر(ص) از
دادن زکات به خلیفه پرهیز کردند .باتوجهبه تقدم زمانی الکشف و البیان و شباهت نظر بسویاری از
تفسیرهای بعد از آن با آرای ثعالبی (متوفی  ) 413در تفسیر آیۀ ارتداد ،به برداشتهای او در ایون
اثر اشاره میشود.
ثعالبی بهطور کامل ماجرای سه گروه از اهل رده را توضیح میدهد که ارتوداد آنوان مربووط بوه
زمان پیامبر(ص) است« :اهل رده یازده قوم بودند که سه قوم از آنها در اواخر زندگی پیامبر بودنود و
هفت قوم در دورة ابوبکر و یک قوم در دورة عمر .سه قومی که در دورة پیامبر بودنود( »...ثعوالبی،
 ،2411ج .)33 :4او سپس به گروه هوایی کوه پوس از درگذشوت پیوامبر(ص) مرتود شودند بوهطوور
فهرستوار اشاره میکند« :یهود و نصاری سرزنش آغازیدند و هرکس دورویی را پنهوان مویکورد،
آشکار

کرد و مردمان به نوسان درآمدند و گفتگو بسیار شد و عرب به گذشته هوایش بازگشوت؛

پس فزار مرتد شدند و بر آنان عینۀ بن عین بن بدر سرور شد و غطفان مرتد شدند و بر آنوان قورة
بن سلمۀ القسری فرمان راند و ...اخبار اهل رده مشهور است در تواریخ نوشوته شوده اسوت و بوه
یادکرد آن کتاب طوالنی میشود» (همان.)33 :
او با پرهیز از اظهار نظر شخصی ،نظر پیشینیان را دربارة مصدا واژة قوم ،یکبهیک بیان میکند و
برای هریک فضایی کمابیش برابر در نظر میگیرد (همان 33 :و  .)33درنتیجه نشانهای برای قضاوت
دربارة نظر شخصی او باقی نمیماند .برپایۀ روایات مختلفی که او ذکر میکند ،منظور از بخش حبّ
در آیۀ ارتداد ،ابویکر و یارانش ،اهل یمن ،مجاهدین قادسیه و یا فارسها هستند .تناقض دو روایت
آخر (مجاهدین قادسیه و ایرانیان) نکتۀ جالبی است که در برخی تفسیرهای عرفانی نیز دیده میشود.
ثعالبی «أذلۀ علی المؤمنین» را به معنای مهربانی و تواضع قوم نسبتبه مؤمنان و «أعزة علی الکافرین»
را به معنای سختگیری و شدت عمل آنان نسبتبه کافران دانسته است.
2ـ 2آیۀ ارتداد در تفسیرهای عرفانی
رویکرد چیرة اندکی از تفسیرهای کامل قرآن کریم ،عرفوانی اسوت .دربوارة آیوۀ ارتوداد ،تعوداد
تفسیرهای عرفانی بیشتر میشود؛ به گونه ایکه در برخی آثار محدود بوه تفسویر سووره هوای ویوژه،
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تفسیر آیۀ ارتداد نیز آمده است 2.سبب این موضوع اهمیت تفسیر عرفانی این آیه در بیان حبّ میان
حق و عبد است .در این بخش گزار

جامعی از محتوای تفسیرهای عرفانی در شرح آیوۀ ارتوداد

ارائه میشود .برداشت های مفسران عارف از آیۀ ارتداد را در دو گروه کلی تفسیرهای غیرعرفانی و
تأویلهای عارفانه میتوان دستهبندی کرد.
2ـ2ـ 1برداشتهای غیرعرفانی
در تعدادی از تفسیرهای عرفانی مثل روحالبیان ،با پرهیز از تأویل عرفانی دربارة ایون آیوۀ ویوژه ،بوه
تفسویر غیرعرفووانی آن پرداختووه شووده اسووت .نویسووندگان برخوی دیگوور از ای ون آثووار ،مثوول میبوودی در
کشفاالسرار ،در کنار تأویل عارفانۀ آیه ،تفسیر غیرعرفانی آن را نیز ارائه کوردهانود .در ایون بخوش ،بوه
هفت تفسیر عرفانی از این دست اشاره میشود .از میان این هفت اثر ،برخی همان شرح ثعالبی را بهطور
کوتاه تکرار کردهاند 1و حتی گاهی سخنان آنوان هموان جموالت ثعوالبی اسوت .تفسویر ثعوالبی دربوارة
ویژگیهای قوم (کل آیه پس از یحبّهم و یحبّونه) در همۀ تفسیرهای این بخش تکرار شده است.
در کشفاالسرار همان مطلب ثعالبی دربارة اهل رده با کمی کوتاهشدن نقل مویشوود (میبودی،
 ،2932ج 241 :9و  .)241قوم در روایت میبدی (متوفی  ،) 191توصیف ابوبکر و همراهوان او در
جنگ با اهل رده است .میبدی با شرح ماجرای اعتراض عمر به خروج ابوبکر برای جنگ بوا اهول
رده و استناد او به حدیث پیامبر اکرم(ص) ،سربسته به برتری ابوبکر بر عمر و تفسیر صحیح ابووبکر
دربارة سخن پیامبر اشاره میکند .او در بخش اندکی از متن ،اهل یمون و همچنوین ایرانیوان را نیوز
مصدا یحبّهم اهلل و یحبّونه معرفی میکند (همان.)241 :
نظام اعرج (متوفی  ) 313مسئلۀ ارتداد را با آیات  12تا  19سورة مائوده مربووط مویکنود کوه
دربارة بازداری از دوستی با یهوود و نصواری اسوت و مرتود را بوه معنوی دوسوت کفوار مویدانود
(نظام االعرج ،2421 ،ج .)119 :1او دستهبندیهای اهل رده را از کشاف (هموان؛ زمخشوری،2413 ،
ج 144 :2تا  )141نقل میکند .نظام ،قوم را به ابوبکر و یارانش ،انصار ،اهل یمن و ایرانیان منسوب
میداند .غرائبالقرآن نظام ،نخستین تفسیر عرفانی است کوه در آن بوه عقیودة شویعه در بواب آیوۀ
ارتداد 9و رد آن پرداخته میشود.
کاشفی (متوفی  ) 321نخستین مفسر صووفیه اسوت کوه بوه مسوئلۀ ارتوداد عودهای بوه سوبب
پرداختنکردن زکات اشاره میکند .او در مواهبعلیه روایات مربوط به نسبتدادن قوم به یمنیوان،
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پارسیان ،اشعریان ،مجاهدان قادسیه و ابوبکر و مجاهدان با اهل رده را بهطور فشرده ذکور مویکنود
(واعظ کاشفی ،بیتا.)143 :
در روحالبیان بروسوی (متوفی  ) 2293خالصهای از گزار

ثعالبی ارائه شوده اسوت (حقوی

بروسوی ،بیتا ،ج 414 :1و  .)411ویژگی تفسیر بروسوی اشارة مشروح به مسئلۀ پرداخوت نکوردن
زکات و ستایش بسیار ابوبکر به سبب جنگ او در ملزمکردن عربهوا بوه ایون امور اسوت (حقوی
بروسوی ،بیتا ،ج .)411 :1بروسوی دربارة این آیه به ارائۀ برداشت غیرعرفانی خود بسنده میکنود
و به تفسیر عرفانی نمیپردازد.
ابنعجیبه (متوفی  ) 2114پس از ارائۀ معنای لغوی مرتد ،روایت نظام اعرج را دربوارة گوروه
اهل رده تکرار میکند (حسنی ،2423 ،ج 12 :1و  .)11به گزار

بحرالمدید ،یحبّهم به معنی تثبیت

قوم در دینشان و یحبّونه به معنی جهادکردن آنان با مرتدین است .ابنعجیبه منظور از قوم را ابوبکر
و یاران او در جنگ با اهل رده میداند (همان.)12 :
صفیعلیشاه (متوفی  ) 2921بر تفسیر شیعه از قوم تأکید دارد .او با رد عامبودن مفهووم آیوه
(صفیعلیشاه )232 :2933 ،روایتهای مختلفی بیان میکند دربارة اینکه قوم ،ویژة حضرت علی

(ع)

و پیروان ایشان است .او میکوشد همۀ ویژگیهای ذکرشده در آیه را برای آن حضرت اثبات کنود
(همان 231 :و  .)232متن تفسیر او در این صفحه ها سرشار از عبارات اغرا آمیز ادبوی در مودح و
بزرگداشت حضرت علی(ع) است.
سلطان علیشاه (متوفی  ) 2913در بیانالسعادة ،تفسیری کامالً متفاوت دربارة معنای این بخش
از آیه ارائه میکند .او ارتداد را به معنای سرپیچی از فرمان پیامبر(ص) در والیت علی(ع) درمییابد .او
مصدا قوم را اصحاب حضرت علی(ع) میداند و همۀ اصحاب ائمه تا حضرت مهدی(عج) را جوزو
آن به شمار میآورد (سلطانعلیشاه ،2931 ،ج.)912 :4
2ـ2ـ 2برداشتهای عرفانی
نویسندگان در تفسیرهای عرفانی از آیۀ ارتداد کوشیدهاند عقایدشان دربارة حوبّ میوان حوق و
عبد را به آیۀ قرآن مستند کنند تا از تهمت بدعت و ارتداد در امان باشند .آغواز چنوین حرکتوی در
تفسیرهای عرفانی ناگهانی و بیپروا نیست؛ بلکه با اشارات تأویلپذیر و گاه استناد به آیوات دیگور
آغاز میشود تا در قرنهای بعد به بحث در جزئیات حب میان حق و عبد بینجامد.
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2ـ2ـ2ـ 1اثبات حب الهی
محبت در نظر صوفیه اهمیت بسیاری دارد؛ به گونه ایکه برخی ،بنای همۀ احوال عالیه را بور آن
دانستهاند (کاشانی .)414 :2939 ،برای این اصطالح وجوه اشتقا گوناگونی بیوان کوردهانود؛ بورای
مثال گفتهاند محبت از حبّ گرفته شده و آن جمع حبّه است و سبب این اشتقا محل محبت است
که در حبّۀ القلب جای دارد (عثمانی.)113 :2941 ،
موضوع محبت میان بنده و خداوند ،همواره از مباحث بحثانگیز میان عارفان و اهل ظاهر بوده
است .از مهمترین سببهای مخالفت علمای ظاهری بوا ادعوای حوبّ میوان حوق و عبود ،برخوی
اظهارات عارفان است؛ آنان بر این باور بودند اگر حبّ برای فرد حقیقت یابد ،تکلیف از او برداشته
می شود« :چون محبوت درسوت گوردد شورط ادب بیفتود» (عطوار .)13 :2912 ،اسوتناد بوه دالیول
انکارناپذیری مثل آیات قرآن ،شیوهای مطمئن برای راندن مخالفان بود .آیۀ ارتداد از مستنداتی است
که عارفان در اثبات حبّ میان حق و عبد از آن بهره بردند.
لطائفاالشارات قشیری (متوفی  ) 411نخستین اثر تفسیری است کوه بوه تأویول عارفانوۀ آیوۀ
ارتداد پرداخته است 4.به باور قشیری برپایۀ این آیوه هورکس از دیون برنگوردد ،یحوبّهم و یحبّونوه
دربرگیرندة او خواهد بود .پس هرکس مرتد نباشد ،نخست بشارت موییابود بوه اینکوه خودا او را
دوست دارد و دوم ،تکلیف دارد به اینکه خدا را دوست بدارد تا مرتد و بیایمان بوه شومار نورود.
درنتیجه این آیه جواز محبت دو سویه است .قشیری محبوت خودا بوه بنوده را اخوص از رحموت
میداند .به این معنا که رحمت ،ارادة کل نعمتهاست و محبت ،ارادة نعمتبخشی ویژه که برابر با
اکرام است .در مقابل ،محبت بنده به خدا حالت لطیفی در قلوب اسوت کوه باعوث اطاعوت از امور
خداوند میشود (قشیری ،1111 ،ج .)492 :2قشیری از «یجاهدون فی سبیل اهلل» نیز تفسیری اشاری
ارائه میدهد و آن را به جنگ با نفس و دل و روح و درون فرد تأویل میکند (همان.)499 :
بحث در آیۀ ارتداد ،مثل سایر بحث های لطائفاالشارات ،شکلی از سبک ویوژة قشویری را بوه
خود میگیرد و سرشار از عبارات ادبی در معنای محبت است؛ به بخشی از متن اشاره میشوود« :و
گفته میشود محبت مستیای است که هشیاری ندارد و حیرت در دیدار محبوب مستلزم ناتوانی در
فهم و تشخیص است و گفته میشود محبت دردی است که امید مداوای آن نمیرود و ناخوشیای
که دوایش شناخته نمیشود؛ و گفته میشود( »...همان .)491 :اعتقاد دیگر قشیری که در تفسیر آیوۀ
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ارتداد بیان میشود ،عقیده به تقدم حبّ الهی بر حبّ عبد است؛ به این معنا که اگر خداوند بندگان
محبوب را دوست نمیداشت ،آنان دوستدار خداوند نمیشدند.
از روایات مختلوف میبودی (متووفی  ) 191در تأویول عارفانوۀ یحوبّهم اهلل و یحبّونوه ،معوانی
گوناگونی مانند برابری محبت با ایمان ،محبت اهل آسمان و زمین به بنده در اثر محبت خدا به او و
توفیق بنده در عبادت و طاعت درنتیجۀ محبت خدا به او برداشت میشود (همان ،ج .)243 :9موتن
کشفاالسرار دربردارندة روایاتی دربارة تقدم حبّ الهی بر حبّ عبد و همچنین تقدم حبّ عبد بور
حب الهی است« :ای بندة من! من به حق تو دوستدار تو هستم ،پس به حق من بر تو دوستدار من
با » (همان).
تاجالدین طوسی در همین قرن در تفسیر سورة یوسف با استناد به یحبّهم و یحبّونه موینویسود:
چنانکه عزیز مصر ترجیح داد یوسف بیگناه را بهجای زلیخا کوه اهول او بوود بوه زنودان بفرسوتد،
خداوند نیز در قیامت گناه مؤمن نافرمان را به شیطان نسبت خواهد داد تا محبوب و محب خود را
در نظر خلق از جرم پا کند (طوسی .)931 :2931 ،به نظر میرسد طوسی قصود دارد بوا مقایسوۀ
عشق حقیقی و مجازی مفهوم حبّ الهی را به زبان ساده معرفی کند؛ البته او از این چند جمله فراتر
نمیرود و تبیین و پرداختن به جزئیات را به نویسندگان چند قرن بعد وامیگذارد.
روزبهان بقلی (متوفی  ) 111حبّ حق به عبد را ازلی میداند و حبّ عبد به حق را نتیجۀ آن به
شمار میآورد .او موافقت و طاعت را از شرطهای محبت میداند و در اشارهای کوتاه به اهل رده (که
پیش از این در بخش تأویلهای عارفان پیشینه ندارد) ،آنان را به سبب ارتداد از حبّ الهی محوروم
میداند (روزبهان بقلی شیرازی ،1113 ،ج .)923 :2اشارة روزبهان به بحث وحدت وجود در تفسیر
یحبّهم و یحبّونه نیز در تفسیرهای عارفان پیش از او بدون پیشینه است« :در ازل پیش از ایجاد آنان به
خاصگردانیدن ،آنان را به علمش دوست میداشت؛ پس گویی او خود را دوست داشته است؛ چراکه
بودن آنها نیست مگر به بودن وجود او و وجود او دلیل وجود آنان است؛ و او که برتر است فعول
خود را دوست میداشت و مرجع فعل صفت اوست؛ پس گویی صفت خود را دوست میداشت و
مرجع صفتش ذات اوست؛ پس گویی ذات خود را دوست میداشت؛ دیگری در میان نیست؛ پس او
دوست دار است و او دوستداشته است و صفت او محبت است و آنان او را به تجلی [این] صفت
در دلهاشان دوست میدارند ...پس چون اینگونه باشد پس دوستدار و دوستداشته و دوستداشتن
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در عین جمع یکی هستند و این اشارهای است که او که منزه است بر زبان پیامبر
چون او را دوست داشتم برایش گو

جاری کرد« :پس

و زبان و دیده و دست شدم»» (همان).

در التأویالتالنجمیه با رویکردی تأویلی و عرفانی ،ارتداد به معنای طلب حقیقت حق از غیر او
گرفته شده است که برابر با گمراهی است .تأویل نجومالودین کبوری (متووفی  ) 123از یحوبّهم و
یحبّونه ازنظر تعیین مصدا قوم با تفسیرهای پیشین متفاوت است .نجومالودین مصودا یحوبّهم را
مشایخ صوفیه میداند که جذب عنایت و محبت الهی شده و از اوصاف خود فانی شدهاند .درنتیجه
اینان به رایحۀ یحبّونه به بقا میرسند .او محبت میان خدا و بنده را بقای الهوتی در فنوای ناسووتی
میداند .در نظر نجمالدین محبت خدا به بنده (ارادة قدیمِ مخصوص بوه عنایوت) صوفت ذات او و
ازلی است (نجمالدین کبری ،1113 ،ج .)131 :1بهطورکلی میتوان گفت تفسیر التأویالتالنجمیه از
آیۀ ارتداد ،تطبیقدادن مقامهای عالی در سلو

بر عبارتهای آیه است.

در همین عصر ذهن برهان محقق (متوفی  ،) 193گرچه او آیۀ ارتداد را بهطوور کامول تفسویر
نکرده ،چنان با این آیه درگیر بوده است که در تفسیر سورة فتح خود به آن مویپوردازد .برهوان در
اشاراتی کوتاه یحبّونه را شرح یحبّهم میداند و فنا فی اهلل را معنای حقیقی حبّ الهی معرفی میکند
(محقق ترمذی 13 :2933 ،و .)11
برای تأویل عرفانی محبت در غرائبالقرآن به آیوهای از سوورة بقوره ارجواع داده شوده اسوت:
«یُحِبّونَهُمْ کَحُبّ اهللِ» (بقره .)211 :نظام اعرج (متوفی  ) 313در تأویل عرفانی حبّ الهی کموابیش
نوشته های نجم الدین کبری را تکرار میکند .او پس از ارائۀ روایتهایی دربارة میل محب خودا بوه
مرگ و دیدار خدا و رستگاری افراد به سبب دوستداشتن خداوند ،محبت خدا در دیدگاه عارفان را
بهطور ویژه تعریف میکند (نظاماالعرج ،2421 ،ج 412 :2و  .)411برپایۀ تعریف نظام ،فهم محبت در
معنای دوستداشتن خدمت به خدا و عبادت او مربوط به عوام است .عارفان محبت را بوه معنوای
دوستداشتن بیغرض خداوند میدانند؛ زیرا «هر کمالی به نسبت با خدا نقص است و کمال ذاتواً
خواستنی و در وجود خود دوستداشتنی است» (همان .)411 :پیشرفت عارفان در درجات عرفان به
معنای بیشترشدن محبت آنان به خداوند است تا جایی که «سلطان حب» بر قلب مؤمن مسلط میشود
(همان) .نظام در تنها گزارهای که در تأویل عرفانی حبّ ،ذیل آیۀ ارتداد آورده است بر تقدم محبت
حق بر عبد تأکید میکند« :و همانا محبت او مقدم بر محبت آنان است؛ چراکه محبت آنان خود نتیجۀ
محبت ازلی او به آنهاست؛ پس آن اصل است و این فرع» (همان ،ج.)114 :1
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2ـ2ـ2ـ 2تکرار آرای پیشینیان و تبیین جزئیات
از حدود قرن هشتم هجری ،اند اند

نویسندگان تفسیرهای عرفانی دیگر نیازی به توال

در

اثبات حبّ الهی نمیبینند .درنتیجه از این زمان به بعد تفسیرهای عارفانۀ آیۀ ارتداد همراه با تکورار
گفتههای پیشینیان در کنار بیان جزئیات مربوط به بحث حبّ الهی است.
عبدالرزا کاشانی (متوفی  ) 391در تفسیر ابنعربی به سبب یحبّهم و یحبّونه میپردازد« :آنان
را از روی عنایت پیشینیا

نه به سببی بلکه به خاطر ذاتشوان دوسوت مویدارد و آنوان ذاتوش را

دوست میدارند؛ نه به خاطر صفتی از صفاتش ...و محبت ذات به بقایش باقی است [و] بوه سوبب
اختالف تجلیها تغییر نمیکند» (ابنعربی ،2411 ،1ج .)233 :2این رویکرد جزئینگور و دقیوق بوه
«یحبّهم و یحبّونه» و تمرکز تأویل بهطور ویژه بر آن ،بیانگر ارائۀ بحثهای جدید دربارة حبّ الهی
است که از جایگاه تثبیتشدهای در اندیشۀ مفسران این دوره برخوردار است .نمونهای دیگر از این
بحثهای جدید آنجاست که عبدالرزا در تأویل آیۀ نُه از سورة حجرات بوا اسوتناد بوه یحوبّهم و
یحبّونه ،محبت را به عدالت مربوط میکند (همان.)131 :
مهائمی (متوفی  ) 391بهطور کوتاه به موضوع محبت پرداخته است .او محبت خدا به بنوده را
به معنای خشنودی ،توفیقبخشی و نعمتبخشی او و محبت بنده به خدا را به معنای پیشویگورفتن
در عبادت و طاعت او و طلب خشنودی او معرفی میکند (مهائمی ،2419 ،ج .)231 :2از عبوارات
ذکرشده در تبصیرالرحمان و تیسیرالمنان روشن است که محبت میان خدا و بنده ،از هر دو سو ،در
1

نظر مهائمی عام است و ویژة فرد یا طبقۀ خاصی نیست.

معینالدین فراهی (متوفی  ) 313در تفسیری که بر سورة یوسف مینویسد ،بسیار تحوت توأثیر
مضامینی است که از یحبّهم و یحبّونه دریافته است .در میان اشارههای گوناگون او به این قسمت از
آیۀ ارتداد ،تال

او برای فهماندن عشق حقیقی از راه مقایسه با عشق مجازی درخور توجه اسوت.

معین الدین جایی میکوشد وجود عشق حقیقی را باتوجهبه عشق مجازی اثبات کند (فراهی هروی،
 )294 :2934و جایی عظمت مقام محبوببودن انسان را با زیبایی ظاهری یوسف مقایسوه مویکنود
(همان .)243 :به اعتقاد نگارنده اوج مقایسۀ فراهی بین عشق مجوازی و حقیقوی آنجاسوت کوه بوه
غیرت حق میپردازد« :زلیخا دعوى دوست یوسف کرد؛ همه درها بر وى دربست تا کس دیگر را
نبیند و همه وى را ببیند .کذلک چون خطاب «یُحِبّهُمْ وَ یُحِبّونَهُ» دررسید ابواب شهوات را بر محبان
دربست و دیدة دل ایشان را بگشاد تا همۀ آثار الطاف وى را مشاهده نمایند» (همان .)933 :نگارنده
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باتوجهبه چنین گزاره هایی گمان میکند هدف اصلی فراهی از تألیف تفسیر حودائقالحقوائق تبیوین
جزئیات در مسئلۀ حبّ الهی به زبان ساده است.
کاشفی (متوفی  ) 321ابتدا سخنان مهائمی دربارة معنای محبت را بهطور کامول و بودون ذکور
منبع و اندکی گستردهتر نقل میکند و آن را معنای محبت ازنظر اهل شریعت میداند .سپس محبت
خدا به بنده را ازنظر اهل طریقت به معنای نزدیککردن بنده به خود و محبت بنده به حق را ازنظر
آنان به معنای خالصکردن دل برای حق معرفی میکند .همچنین به قدیمبودن محبت از جانب حق
و حادث بودن آن از جانب بنده در نظر اهل طریقت اشاره میکنود (واعوظ کاشوفی ،بویتوا.)143 :
کاشفی بخشی از نوشته های نجم الدین کبری را بدون ذکر منبع ،بوه هموان صوورت نقول مویکنود:
« هرگاه که صدمات سطوات محبت ذوالجالل از سراد احتشام یحبّهم وجود فان محب را در بوتۀ
اضمحالل اندازد ،دیگرباره بهبوب نفحات از چمن عنایت یحبّونه ،رسیده آن فان شده را به وصف
بقا متصف سازد؛ فان محبۀ العبد هلل فناء الناسوتیۀ ف ابقاء الالهوتیۀ و محبۀ اهلل للعبد ابقاء الالهوتیۀ
ف فناء الناسوتیۀ» (همان و ن : .نجمالدین کبری ،1113 ،ج.)131 :1
پس از این ،متن مواهب علیه است که سرشار از ذکر معنای محبت نزد خواجه عبداهلل انصاری،
سمنون محب ،ابنعربی ،صاحب لوامع 3و خواجه عبیداهلل احرار در کنار ابیات بسیار و عبارات ادبی
زیباست که البته گذشته از ارز

ادبی ،به غنای مفهومی متن کمک چنودانی نمویکنود .کاشوفی از

کاربرد نقل کرامات نیز غافل نمیشود و بهطور گسترده از کرامت سمنون محب در ارتباط با محبت
الهی یاد میکند .او در تعریف محبت ازنظر خواجه عبداهلل سرانجام به فنا فی اهلل اشاره مویکنود .از
قول صاحب لوامع محبت را به انواع جمع به جمیع ،جمع به تفصیل ،تفصیل به تفصیل و تفصیل به
جمیع تقسیم میکند و یحبّهم را از مرتبۀ میل از جمع به تفصیل و یحبّونه را از مقام میل از تفصویل
به جمع میداند .سرانجام از قول عبیداهلل احرار یحوبّهم و یحبّونوه را درحقیقوت بوه معنوای حوبّ
خداوند به خود دانسته است (واعظ کاشفی ،بیتا .)143 :این نظر پیش از این در عرائسالبیوان نیوز
دیده میشود؛ اما کاشفی نامی از روزبهان نمیبرد.
نخجوانی (متوفی  ،) 311در فواتحالهیه ،بدون نسبتدادن قوم بوه شوخص یوا گروهوی ویوژه،
بهطور کوتاه یحبّهم را به معنای موفقکردن بندگان در ایمان و رساندن آنان به مرتبۀ یقین و شناخت
میداند .از نظر او بندگان متناسب بوا اسوتعدادهای فطریشوان خداونود را دوسوت مویدارنود و بوا
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خشنودی در راه او برای یاری دین خدا میکوشند (نخجوانی ،2333 ،ج.)231 :2
تفسیر آلوسی (متوفی  ) 2131از تفسیرهای عرفانی به شمار نمیآید؛ اما به سوبب بیوان نکوات
عرفانی در تفسیر این آیه ،به این اثر اشاره میشود .در تفسیر او ،حبّ حق بر عبد به معنای رضایت
خداوند از او و بزرگداشت او و بخشیدن پادا

بزرگ به اوست .او تنها مفسری است که اختالف

درونسازمانی صوفیان را دربارة حبّ در ذیل این آیه آشکار میکند .او «صوفیان مفتعول منفعول» را
نادانترین مردمان معرفی میکند و به سبب فهم نادرستشان از محبت و عشق و سماع باطل بسویار
از آنان انتقاد میکند .به اعتقاد آلوسی حضور این عده از متصووفه در زموان او سوبب شوده اسوت
مردمان به همۀ صوفیان با همین دیدگاه بنگرند؛ اما صوفیان دیگر گناهی ندارند و نباید با این گروه
منحرف مقایسه شوند (آلوسی ،2421 ،ج.)913 :9
آلوسی با اشاره به اینکه هیچ معلومی کاملتر و باشکوهتر از خداوند نیست ،لوذت برخاسوته از
شناخت او را بزرگترین لذت و محبت برانگیختهشده از آن را امکانپذیرترین محبتهوا مویدانود
(همان 913 :و  .)991او محبت را از شروط ایمان میداند و برپایۀ روایتی که بهتکرار در تفسیرهای
عرفانی ذیل این آیه ،از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است آن را چیزی بهجز طاعت و عبادت میدانود.
در نظر او محبت سبب اطاعت امر خداست و گفتهشدن آن به طاعت از نووع مجواز خواهود بوود.
نویسندة روحالمعانی در ادامه ،محبت تأکید و مبالغهشده را برابر با عشق میدانود و منکوران عشوق
الهی را به کودکانی تشبیه میکند که چون توان در

لذت های فراتر از بازهای کودکانه را ندارنود،

آنها را انکار و مسخره میکنند (همان.)991 :
صفیعلیشاه (متوفی  ) 2921در تأویل «یحبّهم و یحبّونه» کمابیش پیرو نظر کاشفی اسوت .او
نظر مهائمی را عقیدة اهل ظاهر مینامد و سپس به نظر اهل حقیقت و اهل راز میپوردازد .در ایون
بخش او به قدم حبّ حق و حدوث حبّ عبد اشاره میکند و یحوبّهم را سوبب یحبّونوه مویدانود.
یحبّهم در نظر صفیعلیشاه سبب فنا فی اهلل میشود .سپس در نتیجۀ فنا ،یحبّونه پدید میآید که آن
هم از کرم الهی است و سبب بقا باهلل میشود:
یحـــبهم معنـ ـی فقـــر و فناســـت

و آن یحبونـــــه ظهـــــورات لقاســـــت

«پـ ـ

بعـــد مـــردن از خـــودی بـــیخـــودی

راه یابــــد بــــر حیــــات ســــرمدی»
(صفیعلیشاه)191 :1731 ،
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2ـ 7آیۀ ارتداد در آثار غیرتفسیری عرفانی
در این بخش آن دسته از آثار عرفانی بررسی میشوند که گرچه برخی از آنها توا حودی جنبوۀ
تفسیری دارند ،عنوان تفسیر به آنها داده نشده است .در این دسته از آثار« ،یحبّهم و یحبّونه» همواره
نمود یافته است و در شرح عشق عرفانی به آن استناد داده میشود .نمونههای توجه به آیوۀ ارتوداد
در آثار غیرتفسیری بسیار بیشتر از آثار تفسیری است؛ به همین سبب برای پرهیوز از طووالنیشودن
کالم تنها به نمونههایی از این آثار اشاره میشود.
مراحل تال

برای اثبات حبّ میان حق و عبد و تکرار و تبیین جزئیات حوبّ الهوی ،در متوون

غیرتفسیری عرفانی (و گاه فلسفی) مانند متون تفسیری نمود دارند .باتوجهبه تقودم زموانی مراحول
دربارة این دسته از آثار ،پس از این دو مرحله ،مرحلۀ سومی نیز وجود دارد که در جای خود به آن
اشاره میشود.
2ـ7ـ 1اثبات حب الهی
نخستین تأویلهای عرفانی از آیۀ ارتداد اشارات کوتاه ترمذی و حارث محاسبی در قورن سووم
هجری است .محاسبی در الرعایۀ لحقو اهلل ،قوم را اولیواءاهلل مویدانود (محاسوبی )419 :2411 ،و
ترمذی در ختماألولیاء ،حبّ الهی را برترین نوع حبّ در میان انواع سهگانۀ آن (حبّ طبیعی ،حوبّ
روحانی نفسی و حبّ الهی) معرفی میکند .در نظر او سرانجام حبّ الهی این است که بنده خود را
مظهر حق ببیند (ترمذی.)241 :2411 ،
اللمع فی التصوف سراج (متوفی  ) 933نخستین منبع صوفیه است که ذیل «یحبّهم و یحبّونوه»،
به تقدم حبّ حق بر حبّ عبد اشاره میکند (سراج طوسی .)13 :2324 ،پیشتر بیان شد که در متون
تفسیری عرفانی ،بحث در تقدم حبّ حق از قرن ششم شروع میشوود .بوه عقیودة نگارنوده توجوه
دیرهنگام مفسران صوفیه به این موضوع به سبب دوریجستن از مزاحمت اهل ظواهر اسوت .آنوان
زمانی به مسئلۀ حبّ الهی و جزئیات آن میپردازند که پیشتر این مسئله تعریوف و نهادینوه شوده و
تردیدی در پذیر

آن باقی نمانده است.

در همین ایام ابوطالب مکی (متوفی  ) 931محبت را از بواالترین مقوامهوای عارفوان مویدانود
(مکی ،2423 ،ج)31 :1؛ حبّ خدا را با زنجیرهای از دالیل با بغض دنیا برابر میکند و از تقابل قوم
با اهل رده به ناممکنبودن ارتداد آنان یاد میکند (همان .)33 :او همچنین به «أَذِلۀٍ عَلَ الْمُؤْمِنِینَ» و
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الزمبودن تواضع برای محبان حق اشارة کوتاهی دارد (همان .)931 :در قوتالقلوب حوبّ عبود بوه
حق پررنگتر از حبّ حق به عبد مطرح میشود و به ارتباط این دو پرداخته نمیشود.
سلمی (متوفی  ) 421در نسیماالرواح ،یحبّهم و یحبّونه را در وصف عارفان مویدانود .در ایون اثور
برای نخستینبار به محبت در جایگاه هدف خداوند از آفرینش قوم اشاره میشود (سلمی.)423 :2424 ،
مستملی بخاری (متوفی  ) 494در شورح تعورف بور «و الیخوافون لوموۀ الئوم» بویش از سوایر
بخشهای آیه تأکید دارد .او چندینبار بر این نکته تأکید میکند که الزم است دوستدار حق به خلق
بیتوجه باشد« :دوست از مالمت خلق با ندارد؛ چنانکه خداى عزّوجلّ گفت :وَ الیَخوافُونَ لَوْمَوۀَ
الئِمٍ؛ و چو خلق معبود

نیا ند و منفعت و مضرت به دست ایشان نیست ،به ثناى ایشان مشوغول

نگردند» (مستملی بخاری ،2919 ،ج 3.)2111 :9اشارات او به «یحبّهم و یحبّونه» کوتاه است؛ گویی
اصل موضوع حبّ الهی تا زمان او پذیرفته شده است (همان ،ج )2933 :4و تمرکز صووفیان بیشوتر
متوجه جزئیاتی است که از این آیه دربارة ویژگیهای آن مویتووان دریافوت .از ویژگویهوایی کوه
مستملی به آنها اشاره میکند تقدم حبّ الهی است« :محبت خود ایشان را مقدم گردانید بر محبوت
ایشان خود را؛ یعن از آن مرا دوست داشتند که من ایشان را دوسوت داشوتم و در ایون دو فایوده
است :یک آنکه بدانند که علت دوستداشتن ایشان خداوند را دوستداشتن خداوند است ایشوان
را( »...همان.)2311 :
منازل السائرین خواجه عبداهلل (متوفی  ) 432نخستین اثر عرفانی است که بابی با عنوان محبت
دارد« .یحبّهم و یحبّونه» بدون هیچ توضیحی در آغاز این باب آمده است 3.این موضووع بوه عقیودة
نگارنده به معنای پذیر

عمومی موضوع حبّ الهی و جایگاه آیۀ ارتداد در اثبات آن تا اواخر قرن

پنجم است .اینکه کمابیش همزمان با همین اثر ،قشیری نخستین تأویل عرفانی از آیه را در یک اثور
تفسیری ارائه میکند ،میتواند نشانهای برای اثبات گمان نگارنده باشد.
امام محمد غزالی (متوفی  ) 111در احیاء علوم دین به تقدم حبّ حوق نسوبتبوه حوبّ عبود
(غزالی ،2931 ،ج )134 :4و بحث وحدت وجود (همان243 :و  )131اشاره میکند .چنانکه پیشوتر
بیان شد ،برداشت وحدت وجودی از «یحبّهم و یحبّونه» در تفسیرهای عرفانی نخستینبوار حودود
صد سال پس از این تاریخ ،در تفسیر روزبهان بقلی دیده میشود که به نظر نگارنده ،ایون موضووع
نیز نشانهای از رویکرد پرواجویانۀ مفسران صوفیه است .مبحث وحدت وجود برای نخستینبوار در
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احیاء علوم دین ذیل آیۀ ارتداد مطرح میشود و بهجز آن ،نکتۀ جالب در تأویل آیه در این اثر ،بیان
حکایتی از ابوسعید ابوالخیر است که پس از این ،بارها در آثار غیرتفسیری عرفانی ذیل هموین آیوه
مطرح میشود« :و از اینجا نگریسوت شویخ ابوسوعید مهنوهاى چوون پویش وى یُحِوبّهُمْ وَ یُحِبّونَوهُ
بخواندند؛ و گفت :لعمرى ایشان را دوست دارد و بگذار او را تا ایشان را دوست دارد .چه به حق
دوست م دارد؛ زیراکه جز نفس خود را دوست نم دارد»( »21همان .)243 :تکرار این حکایوت در
آثار صوفیه پس از غزالی به عقیدة نگارنده میتواند بیانگر تأثیر و نفوذ او بر اندیشۀ آنان باشد.
2ـ7ـ 2تکرار آرای پیشینیان و تبیین جزئیات
احمد غزالی (متوفی « ) 111یحبّهم و یحبّونه» را در آغاز متن سوانح ذکر میکنود .گوویی ایون
عبارت از نظر او عنوانی فرعی برای کل متن است و موضوع بحث کتاب توضیح آن است .وقتی به
سوانح در جایگاه آغاز پرداختن به عشق عرفانی توجه شوود ،اهمیوت ذکور ایون بخوش از آیوه در
جایگاه عنوان اثر بیشتر روشن میشود .به نظر میرسد این بخش از آیۀ ارتداد ،سرچشمۀ اصولی و
سرآغاز برداشت های عارفان از موضوع عشق الهی معرفی شده است .غزالی بحث ازلیبودن حوبّ
حق بر عبد را پس از ذکر این عبارت در فصل اول سوانح بیان میکند (غزالی« .)9 :2913 ،یحبّهم و
یحبّونه» در سوانح دو بار دیگر هم آمده است .نخستینبار این بخش از آیه در تبیین تقودم محبوت
حق بر عبد به کار میرود« :خاصیت آدمی این نه بس است که محبوبیش پیش از محبی بوود ایون
اند

منقبتی بود یحبّهم چندان نزل افگنده بود آن گدا را پیش از آمدن او که الی ابد اآلبواد نوو

میکند هنوز باقی بود» (همان .)21 :غزالی در اشارة دیگر

به ایون عبوارت ،عشوق حقیقوی را بوه

استناد آغازشدن با یحبّهم به دور از علت و بهره میداند (همان.)44 :
عینالقضات (متوفی  ) 112در تمهیدات غیر از «یحبّهم و یحبّونوه» بوه سوایر اجوزای آیوه نیوز
پرداخته است .او به کاربرد شکل متعدی فعل در «فسوف یأتی اهلل» توجه کرده است و آن را نشانۀ
پیروی امت از پیامبر اسالم(ص) و برتری ایشان نسبتبه پیامبران پیشین میدانود .در نظور او ،پیوامبر
اسالم(ص) و امتش به پیروی از او ،برخالف سایر پیامبران مطلوب بوودهانود؛ زیورا پیوامبران پیشوین
آمدهاند؛ اما محمد(ص) را آوردهاند (عینالقضات همدانی.)11 :2942 ،
عینالقضات با وجود اعتقاد به تقدم حبّ حق بر عبد نسبتبه حبّ عبد بر حوق ،بور الزمبوودن
همراهی یحبّونه برای برخورداری از یحبّهم تأکید دارد .به عقیدة او یحبّهم بهطور بالقوه همگوان را
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در بر میگیرد؛ اما برای بالفعلشدن آن وجود یحبّونه الزم است .او ایون موضووع را بوا اسوتفاده از
تشبیهی شرح میدهد«« :یحبّونه» آنگاه درست آید که همگی خود را روی در «یحوبّهم» آری؛ آنگواه
او را برسد که گوید« :یحبّهم» که او به همه اندر رسد .آفتاب همه جهان را تواندبوودن کوه روی او
فراخ است؛ اما سرای دل تو تا همگی روی خود در آفتاب نیارد ،از آفتاب هیچ شوعاعی نصویب او
نتواند بودن« .و من آیاته الشمس» خود گواهی میدهد که «یحبّهم» چگونوه صوفت واسوعیت دارد؛
همهکس را تواندبودن؛ اما «یحبّونه» تا همگی او را نباشد ،به همگی ازو شعاع نیابد» (همان.)213 :
به اعتقاد عینالقضات یحبّهم و یحبّونه رازی است که هرکسی نمیتواند به فهم آن دست یابود؛
مگر آن کسی که خدا این راز را به او بچشاند (همان 291 :و  .)292ازنظر او چون انسان کوامالً در
اختیار خداست یحبّهم بر انسان میتازد و او را بیاختیار میکند .یحبّهم به انسان امر میکند کوه در
عشق مستغر شود (همان 211 :و  .)213این تعبیر ،به عقیدة نگارنده ،با مسئلۀ بالقوهبودن یحبّهم و
بالفعلشدن آن به شرط یحبّونه تناقض دارد .شبیه این تناقض پیشتر در کشفاالسرار میبودی دیوده
شد و به نظر میرسد این به همان رازی میانجامد که عینالقضات از آن سخن گفته است؛ گویی او
خود در فهم این راز درمانده است .همزمانی 22تقریبی نوشتن کشفاالسرار و تمهیدات ،بوه اعتقواد
نگارنده ،سبب تردید مشابه این دو اثر میان تقدم حبّ حق بر عبد یا تقدم حبّ عبد بر حق اسوت.
هر دو اثر در حدود  112هجری نوشته شده اند؛ دورانی که به نظر میرسد تردید میان این دو نظور
فراگیر بوده است.
این تردید در بحارالحقیقۀ نیز دیده میشود که بین سوالهوای  111توا  191هجوری بوه تحریور
درآمده است .ژنده پیل جایی با تلمیح به داستان یوسوف(ع) ،تقودم حوبّ حوق بور عبود را درسوت
میپندارد« :هرکه را در ازل این تعبیۀ گوهر در میان بار وی نهاده اند و او را با کاروان ازل به سووی
ابد گسیل کردهاند ،هیچ دزد و دشمن را با او هیچ کوار نیسوت ...آن تعبیوه خوود او را بوه اعوزاز و
کرامت میبرد تا به مقصود رساند» (ژنده پیل 21)41 :2933 ،و جایی ،مثل عین القضات از الزم بوودن
یحبّونه برای پدیدار شدن یحبّهم مینویسد (همان 19 :و  29.)14اشارههای یکدرمیانی ژندهپیول بوه
تقدم حبّ حق بر عبد و بالقوهبودن یحبّهم ،تردید او میان این دو نظر و رازگونگی مسئلۀ حبّ الهی
را در نظر او اثبات میکند.

تا زمان سمعانی (متوفی  ،) 194مسئلۀ حبّ الهی چنان آشکار شده است که موتن روحاالرواح
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او سرشار از جملههای ادبی در وصف حبّ است 24.آنچه او در بیان شرف انسان بر مخلوقوات بوه
سبب حبّ الهی میآورد ،بهطور کامل ترجمۀ نوشتۀ قشیری در شورح اسوماء اهلل الحسونی 21اسوت
(سمعانی 31 :2934 ،و )131؛ اما اشارة او به حبّ در جایگاه سبب پوذیر

امانوت الهوی (هموان:

 )911پیش از او سابقه ندارد.
دیدگاههای روزبهان بقلی در تفسیر عرائس البیان اشاره شده است .او در آثار غیرتفسیری خوود
نیز در موضوع حبّ الهی با استناد به آیۀ ارتداد بحث کرده است .نکتهای که در این آثار بیشوتر بوه
آن توجه دارد ،ازلیبودن حبّ حق به عبد (روزبهان بقلی شیرازی 94 :2411 ،و 241؛ همان:2413 ،
 )232است .افزونبر این ،بقلی در تقسیمالخواطر ،حبّ الهی را سبب خلقت میداند (همان 211 :و
 )232و در مشرباالرواح به الزمبودن بیتوجهی از محب حق به خلق تأکید میکند (همان:2411 ،
 .)11او در مشرباالرواح طبقهبندی سهگانهای از مرتبههای عشق ارائه میدهد :عشق انسانی ،عشق
روحانی ،عشق ربانی؛ همچنین معتقد است قوم ،مرتبۀ عالی از عشق ربانی دارد (همان .)241 :ایون
طبقهبندی در ظاهر به طبقهبندی ترمذی در قرن سوم شبیه است؛ اما ازنظر پرداختن بوه جزئیوات و
کاربرد کلمات ،متفاوت و آزاداندیشتر است .بقلی هیچیک از نظریههای باال را (بهجوز ازلویبوودن
حبّ الهی) در اثر تفسیریا
مبنیبر نگار

مطرح نکرده است و این میتواند دلیلی بور درسوتی گموان نگارنوده

مالحظهکارانۀ تفسیرهای عرفانی باشد.

ابنعربی (متوفی  ) 193در دو بخش از فتوحات مکیه (ابنعربی ،بیتا ،ج 232 :2و  )943تقدم
حبّ حق نسبتبه حبّ عبد را مطرح میکند .یکی از اینها با نقل حکایتی از مکالمۀ ذوالنون با زنی
ناشناس همراه است که پس از او در آثار غیرتفسیری صوفیه دربارة ایون آیوه بسویار بیوان شود« :و
گفتم :ای بانو! آیا این برایت بس نیست که بگویی «به حقِ دوستداری من بر تو» که میگویی «بوه
حقِ دوستداری تو بر من» پس گفت ای ذاالنون آیا ندانستی خداوند را قومی است که دوستشان
میدارد پیش از آنکه دوستش بدارند آیا نشنیدی که خداونود مویگویود بوهزودى خودا قووم را
برانگیزد که بسیار دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند پس محبت او بر آنان بر محبت آنان
بر او پیشی گرفت»( »21همان.)943 :
نجم رازی (متوفی  ) 114یحبّهم و یحبّونه را در کنار یکدیگر و بدون اشاره به تقودم و توأخر
ذکر میکند« :چنانکه روغن عاشق نار است تا وجود مجازی حقیقی کند؛ نار هم عاشق روغن است
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تا کنج نهانی نورانیت آشکار کند .این است سِرّ «یحبّهم و یحبّونه»»( 23نجوم رازی .)12 :2932 ،در
این گفتار آن تردید پیشگامان و نشانۀ رهایی از آن دیده نمیشود .نجم رازی در آثار دیگر خوود از
ازلیبودن حبّ حق بر عبد (با جملههای ادبی و با هدف فهماندن نوه توجیوه) سوخن گفتوه اسوت
(همان )291 ،32 ،33 :2411 ،و حبّ عبد بر حق را بازتاب آن مویدانود( 23هموان .)231 :بوه نظور
میرسد در این زمان موضوع حبّ الهی و جزئیات آن کامالً پذیرفتوه شوده و بوه صوورت یکوی از
اصول عقاید صوفیه درآمده است .آنچه نویسندگان این دوره به آن توجوه دارنود ،در نکتوه هوای
ظریف در مسئلۀ حُبّ با استفاده از تشبیه و عبارتهای ادبی 23است.
2ـ7ـ 7کمتوجهی ،آشکارشدن ،دیدگاههای جدید
تا حدود قرن هشت هجری ،مسئلۀ حبّ الهی در آثار غیرتفسیری عارفان آنقدر تکراری شد که
نویسندگان این دوره دیگر نیازی به اثبات این موضوع آشکار نمیبینند .درنتیجه از این زمان به بعد،
اشارات نویسندگان به آیۀ ارتداد ،کوتاه و بیشتر همراه با کاربرد آرایههای ادبی است .در کنوار ایون
اشارات ،برخی نویسندگان به جنبههای جدیدی از تفسیر این آیه پرداختند و نظرهای نوینی را ارائه
کردند.
عبدالرحمان اسفراینی (متوفی  ،) 323نویسندة کاشف االسرار ،با جملههایی ادبی در اشواره بوه
شرف انسان بر موجودات به سبب حبّ الهی ،گمان باال را تقویت میکنود (اسوفراینی 2 :2913 ،و
 )224و نویسندة مصباحالهدایۀ (متوفی  ) 391با فشردگی بسیار از تقدم یحبّهم بور یحبّونوه سوخن
میگوید (کاشانی ،بیتا .)39 :عالءالدولۀ سمنانی (متوفی  ) 391در العروة ألهل الخلوة و الجلوة با
استفاده از بیانهای فلسفی همچنان در فهماندن موضوع حبّ الهی میکوشد .به نظر میرسود او بوا
ربط دادن یحبّهم به نظریۀ فیض و اشرا  ،یحبّونه را در تأثیر آن قرار داده است و بوا بیوانی جدیود،
موضوع تقدم حبّ حق بر عبد را مطرح میکند .در این بیان توازه یحبّونوه کوامالً در یحوبّهم محوو
میشود« :به حقیقت آن نور را سرّ «یحبّهم» دان که به محبوبان قوابول اشورا فرمووده و بوه حکوم
تناسب و تقابل او را دوست میگیرند و از جمیع مراودات خود میبرند» (بیابانکی.)123 :2911 ،
در دوره های بعد توجه نویسندگان صوفیه به جنبه های تازه ای از آیۀ ارتداد جلب مویشوود کوه
البته پیشتر هم گاهی به آن توجه داشتند؛ اما بر آنها تمرکز نکرده بودند .عبداهلل قطب (قرن نهم) بوا
استناد به این آیه ،مالمت را الزمۀ محبت میداند (قطب بن محیی )413 :2934 ،و زکریای انصاری
الزمبودن توکل بر خدا را برای دستیابی به مقامهای معنوی (فضل اهلل یؤتیه من یشاء) مطرح میکند
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(انصاری ،2413 ،ج .)33 :9با اشاره به «أَذلۀ علی المؤمنین» حبّ حق را سبب حب خلق مویدانود
(همان ،ج.)231 :4
مالصدرا (متوفی ) 2111در قرن یازدهم ارائۀ تبیین فلسفی حبّ الهوی را پوی مویگیورد .او در
مفاتیحالغیب ،حبّ حق بر عبد را به سبب حبّ او بر افعالش میداند؛ همچنین حبّ عبد بر حوق را
به سبب حبّ او بر اصل وجود  ،فطری میداند (صدرالمتألهین 131 ،113 :2919 ،و  .)139تقودم
حبّ حق نسبتبه حبّ عبد زمانی در مرکز توجه نوینسدگان قرار داشت؛ اما در این زمان چنان به
حاشیه رانده شد که ادهم خلخالی (متوفی  ) 2111با اشارهای کوتواه آن را در کنوار دالیول دیگور
برای حبّ عبد بر حق قرار میدهد (عزلتی خلخالی .)214 :2932 ،مقایسۀ ایون روایوت بوا روایوت
عالءالدولۀ سمنانی جریان تغییر نگاه نویسندگان صوفیه را در طول سه قرن نمایان میکند.
جایگاه حبّ الهی در باورهای عرفانی تا حدی تثبیت شده است کوه نراقوی (متووفی ،) 2113
برخالف نویسندگان پیشین که فصلی در اثبات حبّ الهی مینوشتند ،فصلی بوا عنووان «رد منکوران
حبّ خدا» در جامعالسعادات میگنجاند (نراقی ،بیتا ،ج.)211 :9
7ـ نتیجهگیری
برداشت های عرفانی مفسرین و سایر نویسوندگان صووفیه از آیوۀ ارتوداد ،کوامالً از برداشوتهوای
غیرعرفانی جداست .نویسندگان صوفیه مفاهیم قسمت های مختلف از آیۀ ارتوداد را بوا تمرکوز بور
«یحبّهم و یحبّونه» و در ارتباط با موضوع حبّ الهی تفسیر کردهاند .این آیه در دورههوای مختلوف
برای نویسندگان صوفیه پرکاربردترین شاهد است؛ زیرا با آن ادعای خود را برای حبّ الهی اثبوات
میکردند .اعتقاد به تقدم حبّ حق بر عبد نسبتبه حبّ عبد بر حق ،از مهمترین عقایدی است کوه
صوفیه با استناد به این آیه در اثبات آن کوشیدند.
مفسران صوفیه دربارة حبّ الهی مجبور بودند با احتیاط سخن گویند تا از انتقادات تند در امان
بمانند؛ به همین سبب برداشتهای عرفانی از آیۀ ارتداد در آثار غیرتفسیری صوفیه نسوبتبوه آثوار
تفسیری ،تقدم زمانی دارد .از قرن سوم هجری در آثار غیرتفسیری ،تال

برای اثبات برحوقبوودن

صوفیه در اعتقاد به حبّ الهی و جزئیات آن آغاز میشود .این نوع برداشتها در اوایل قرن ششم با
اثر تأثیرگذار امام محمد غزالی کامالً تثبیوت مویشووند .از ایون زموان بوه بعود ،نویسوندگان متوون
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غیرتفسیری صوفیه بیشتر نوشتههای گذشتگان را تکرار و دیدگاههای آنوان را بوا زبوان توازه تبیوین
میکنند .از اوایل قرن هشتم جایگاه حبّ الهی در اندیشه های صووفیه چنوان روشون مویشوود کوه
نویسندگان متون غیرتفسیری دیگر پرداختن به آن را نیاز نمیبینند و درنتیجه توجه بوه تأویول آیوۀ
ارتداد کم میشود .تا قرن چهاردهم آنچه در متون غیرتفسیری صوفیه دربارة آیۀ ارتداد آمده ،اند
است و بیشتر دیدگاههای تازه و ویژه را در بر میگیرد.
این جریان در آثار تفسیری ،چنانکه گفته شد ،با تأخیر رخ میدهد .تفسیرهای عرفانی توا نیموۀ
قرن پنجم هجری دربارة آیۀ ارتداد سکوت کردهاند .از این زمان تا آغاز قورن نهوم دورة توال

در

اثبات حبّ حق و جواز آن در متوون تفسویری عرفوانی اسوت .ایون دوره در تفسویرهای عرفوانی،
برخالف آثار غیرتفسیری ،تال

میشود تا مفواهیم آیوه بوا مقوامهوای عرفوانی پیونود زده شوود و

مصداقی برای قوم در نظر گیرند .از اوایل قرن نهم تفسیرهای عرفانی بیشتر نکتۀ توازهای ندارنود و
تأویلهای دورة قبل را با شیوههای تازه تکرار میکنند.
پینوشتها
 .2برای مثال محقق ترمذی در تفسیر سورة فتح به این آیه پرداخته است.
 .1در تفسیر تستری (متوفی  ) 139که تنها تفسیر عرفانی متقدم نسبتبه ثعالبی است ،تنها به معنای «أعوزة
علیهم» پرداخته شده است (تستری.)13 :2419 ،
 .9برپایۀ متن غرائبالقرآن ،مستند شیعه دربارة اختصاص دادن «قوم» به حضورت علوی(ع) ،حودیث مشوهور
پیامبر(ص) دربارة ایشان در روز خیبر است« :پرچم را به دست مردی خواهم داد که خداونود و پیوامبر
دوست میدارد و خداوند و پیامبر

را

او را دوست میدارند» (نظاماالعرج ،2421 ،ج.)111 :1

 .4قشیری در اثر غیرتفسیری شرح اسماء اهلل الحسنی نیز به «یحبّهم و یحبّونه» میپردازد و برای نخستینبار
در تأویلهای صوفیه از آیۀ ارتداد ،سبب شرف انسان بر همۀ مخلوقات را حوبّ الهوی موی دانود (قشویری،
.)231 :2411
 .1این تفسیر باتوجهبه شواهد گوناگون (ازجمله ذکر عبدالرزا در مقام نگارنده در نسخه های خطی اثر) از
عبدالرزا کاشانی است .با وجود این ،نگارنده برای پایبندی به عنوانهای نوامبرده در نسوخۀ منتشرشوده از
اثر ،نام ابنعربی را در عنوان اثر و هچنین برای نام نویسنده بیان کرد.
 .1چهار قرن بعد ،ابنعجیبه تأویل صوفیانۀ کوتاهی از «یحبّهم و یحبّونه» ارائه میکند که کمابیش تکرار نظر
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مهائمی است (حسنی ،2423 ،ج .)11 :1به نظر میرسد در این دوره حتی نویسندهای مثل او کوه بوه ارائوۀ
تفسیرهای غیرعرفانی و پرهیز از تأویل متمایل است ،نیز دستکم تأویل کوتاهی از ایون آیوه بوه تقلیود از
پیشینیان ارائه میکند.
 .3نگارنووده انتسوواب نقوول قووول کاشووفی بووه عوووفی را غیوورممکن موویدانوود و مشووابه ایوون سووخنان را در
جوامعالحکایات و لوامعالروایات نیافته است .با وجود این ،لوامع دیگری که نسبت به کاشفی متقودم باشود
نیافته است .شاید لوامعی که کاشفی به آن اشاره میکند بعدها از بین رفته باشد و یوا خطوای نسوخهنوویس
سبب نوشتن واژة لوامع شده باشد.
 .3برای دیگر اشارات او به این نکته ن( : .مستملی بخاری ،2919 ،ج2213 :9؛ همان ،ج،2142 ،2492 :4
.)2133

 .3این جریان پس از این در آثار دیگری مانند تسنیمالمقربین (تبادکانی )999 :2931 ،و کشوفالمحجووب
(هجویری )931 :2931 ،نیز دیده میشود.
 .21ازجمله شواهد نقل این حکایت( :سمعانی214 :2934 ،؛ نجم رازی 32 :2411 ،و 31؛ انصاری اسیدی،
بیتا12 :؛ صدرالمتألهین113 :2919 ،؛ نراقی ،بیتا.)232 :
 .22باتوجهبه تردیدهایی که دربارة تاریخ نوشتن کشف االسرار وجوود دارد ،نگارنوده گموان را بور درسوتی
تاریخ ثبتشده در برخی نسخههای خطی این اثر دانسته است.
 .21تأکید بر پیشیداشتن حبّ حق بر عبد در بخش های دیگر از بحارالحقیقوۀ نیوز نموود دارد (ژنوده پیول،
 11 :2933و .)11
 .29نمونۀ دیگری از این عقیده( :همان.)12 :
 .24برای نمونه ن( : .سمعانی 911 ،114 ،239 :934 ،و .)129
 .21ن( : .قشیری.)231 :2411 ،
 .21ازجمله موارد نقل این حکایت( :جامی.)394 :2313 ،
 .23عین این بیان در مرصادالعباد نیز تکرار شده است (نجم رازی.)13 : 2911 ،
 .23این سخن حدود نیم قرن بعد در مشار الدراری (فرغانی 134 :2933 ،و  )131و انتهانامه (سلطان ولد،
 )213 :2931به همین صورت تکرار میشود.
 .23برای نمونه ن( : .نجم رازی 221 : 2911 ،و .)141
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