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تفسیر  و  ظاهر  تفسیر  روش  دو  تفسیر  روش شناسی  در  چکیده: 
و  عرفی  مدلول های  بر  مبتنی  ظاهر،  تفسیر  که  دارد  وجود  باطن 
منطقی است و تفسیر باطن در میان اهل تصوف و عرفان به تفسیر 
کشف  عرفانی مشهور است. در حوزه ی معرفت شناختی، عرفان در 
نموده  اعتماد  اشراق  و  بر ذوق  ل،  استدال و  از عقل  حقیقت بیش 
اجتماعی  و  فرهنگی  جنبه ی  دو  دارای  اصطالحی  عرفان  است. 
عرفا،  اســت.  عرفا  اندیشه ی  اجتماعی  ظهور  تصوف،  که  اســت 
که همان معنای  تفسیر  قرآن در مقابل  باطن  به معنای  را  تأویل 
ظاهری است، به کار می برند. راه رسیدن به تأویل را نیز نه عقل، 
بلکه کشف و شهود می دانند، که بر حسب اختالف احوال و اوقات، 
متفاوتی  تأویل های  و  به فهم ها  تفاوت درجات سلوک، سالک  و 
بر  کریم  قرآن  تفسیر  در  و عرفانی  دست می یابد. جریان صوفیانه 
در  عرفا  و  متصوفه  عمل  و  فکر  ذهن،  بر  که  اندیشه هایی  اساس 
هم  صوفیه  تفسیرهای  اســت.  متفاوت  بــوده،  کم  حا دوره ای  هر 
و  اســت،  آنــان  تصورات  و  اندیشه ها  از  بازتابی  که  محتوا،  نظر  از 
تا  اندیشه های فلسفی  از  که مجموعه ای  ع سبک،  از نظر تنو هم 
مواعظ عامیانه و ادبیات روایی و شعر را در بر می گیرد، از دیگر انواع 
تاریخ، جریان تفسیری صوفیانه  لذا در طول  تفسیر متمایز است. 
معرفتی  نیازهای  بــه  پاسخ گویی  جهت  بــه  یک سو  از  عرفانی  و 
مخاطبان و توجه به جنبه های معنوی و تربیتی آن همواره مورد 
جهت  به  دیگر  سوی  از  و  گرفته،  قــرار  کریم  قــرآن  مفسران  توجه 
در  و  داشته  هم  مخالفانی  عرفانی،  تأویالت  در  انحرافاتی  وجــود 
حوزه های مبنایی، روش شناختی و غایی دارای آسیب هایی است 
که در این پژوهش با عنوان »آسیب شناسی تفسیر صوفیانه قرآن 

گرفت.  کریم« مورد بررسی خواهد 
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مقدمه.  

متعـال  خداونـد  اسـت.  الهـی  واالی  معـارف  بـر  مشـتمل  و  خـدا  کالم  قـرآن، 

ْلبـاب< )ص، 
َ ْ
وُلـوا ال

ُ
ـُروا آیاِتـِه َو ِلیَتَذکـَر أ ّبَ

َ
ْنَزْلنـاُه ِإَلیـک ُمبـاَرک ِلیّد

َ
می فرمایـد: >کتـاٌب أ

کرده ایـم تـا در آیـات آن تدّبـر  کـه بـر تـو نـازل  کتابـی اسـت پـر برکـت  ۲۹( یعنـی: ایـن 

متذکـر شـوند.  و خردمنـدان  کننـد 

که قرآن منبع اساسـی دین و ایمان هر مسـلمانی اسـت، اهمیت شـناخت  از آنجا 

گام  آن مشـخص می گـردد و در ایـن راسـتا تـالش بـرای درک معانـی و مفاهیـم آیـات، 

بزرگـی بـرای رسـیدن بـه شـناخت عمیق تـر ایـن کتاب هدایـت می باشـد و بهره مندی 

از مفاهیـم قـرآن در جهـت پیـاده نمـودن آن در زندگـی فـردی و  جامـع و منسـجم 

گـروی تفسـیر آن اسـت.  اجتماعـی، در 

درک معانـی و مفاهیـم قـرآن کریـم، یکـی از مراتـب انـس و ارتبـاط بـا قرآن اسـت و 

فهـم صحیـح قـرآن مجیـد، متوقـف بـر مقدماتـی اسـت و ایـن امـر از طریـق آشـنایی بـا 

ترجمـه ی آیـات و مفاهیـم اولیـه ی آن، نوعـی ارتبـاط معنـادار بـا قـرآن برقـرار می کند.

کریـم و نیـز آموزه هـا و  بـرای کشـف و پرده بـرداری از منظـور خداونـد از آیـات قـرآن 

معـارف دینـی، روش هـا و گرایش هـای مختلفـی وجـود دارد.

کریـم، مفّسـر بایـد بـا  بـرای جلوگیـری از تشـتت در آراء تفسـیری مفسـران قـرآن 



57 آسیب شناسی تفسیر صوفیانه ی قرآن کریم

کریم و روشـن نمـودن حقیقت  مراجعـه بـه معیارهـای درسـت، بـه تفسـیر آیـات قـرآن 

کالم الهـی بپـردازد.

و  افـراط  کریـم،  قـرآن  تفسـیر  در  نواندیشـی  زمینـه ی  در  اینکـه  بـه  عنایـت  بـا 

تفریط هایـی شـده و برخـی از مفسـران بـا تأثیـر پذیـری از مسـائل مختلـف فرهنگـی، 

اجتماعـی، مذهبـی و یـا علمـی عصـر خود به تفسـیر قـرآن پرداخته اند بـه گونه ای که 

بـا قطعیـات دینـی مغایـرت دارنـد، بنابرایـن بـه منظـور اجتنـاب از تفاسـیر نامناسـب 

ضمـن  مقالـه  ایـن  در  تفسـیر،  کـردن  قاعده منـد  و  دینـی  متـون  نادرسـت  معانـی  و 

آسیب شناسـی تفاسـیر صوفیانـه، نمونه هایـی از ایـن افراط گری هـا نیـز بیـان خواهـد 

شـد.

تعریف تفسیر در لغت و اصطالح.  

کشـف و پـرده بـرداری  کلمـه ی تفسـیر در لغـت بـه معنـی روشـن نمـودن، تبییـن، 

الصبـح«  »أسـفر  ماننـد:  می باشـد.  »سـفر«  یـا  و  »فسـر«  ریشـه ی  از  واژه،  ایـن  اسـت. 

کَشـفَته« )جوهری،  یعنی صبح روشـن شـد و »َاسـَفرِت المرأة عن وجهها النقاب: ای 

کشید )ابن منظور، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۰، ص  خ بر  ۱۹۸۵ م، ذیل ماده سفر( زن نقاب از ر

۲۶۱؛ راغـب اصفهانـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۶۳۶؛ قرشـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۵، ص ۱۷۵(.

بنابرایـن بـا توجـه بـه معانـی که لغت شناسـان برای واژه ی تفسـیر ارائه نموده اند 

کـه تفسـیر بـه معنای بیـان، اظهـار و پرده بـرداری از معنای  بـه ایـن نتیجـه می رسـیم 

بـه  بنابرایـن خوانـدن  اسـت.  تکیـه شـده  مـادی(  از جسـم  )نـه پرده بـرداری  الفـاظ 

تنهایـی فهـم و درک صـرف، پرده بـرداری از یـک جسـم مـادی را شـامل نمی شـود و از 

گـر خفـا و پنهانـی نباشـد باز  لـوازم اظهـار و پرده بـرداری، وجـود خفـا و پنهانـی اسـت و ا
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کشـف معنـا نـدارد )معرفـت، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۱۴(. هـم اظهـار و 

کشـف مـراد خداونـد از لفـظ مشـکل، به دسـت آوردن  تفسـیر در اصطـالح همـان 

از  پرده بـرداری  و  قـرآن  معانـی  توان، فهـم  حـّد  در  آیـات  از  و مقصـود خداونـد  مـراد 

اهـداف و مقاصـد آن و اسـتخراج احـکام و حکمت هـا از قرآن، پـرده برداشـتن از لفـظ 

بـر معنایـی، شـناخت شـأن  کالم  از داللـِت  ابهـام و خفـا  ازالـه ی  مشـکل و سـعی در 

نـزول آیـات، قصه هـا، آیـات مکـی و مدنـی، محکـم و متشـابه و ناسـخ و منسـوخ و 

… می باشـد )الطبرسـی، ۱۴۲۶ ق، ج ۱، ص ۳۹؛ الزرقانـی، ۱۹۹۶ م، ج ۲، ص ۴؛ 

معرفـت، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، صـص ۱۴ و ۱۳(.

عالمـه ی طباطبایـی در تعریـف علـم تفسـیر می فرمایـد: »هـو بیـان معانـی اآلیـات 

القرآنیـة و الکشـف عـن مقاصدهـا و مدالی ها«)طباطبایـی، ۱۳۹۳ ق، ج ۱، ص ۴(. 

کـردن مقصـود و مدلـول آنـه اسـت. یعنـی: تفسـیر، بیـان معانـی آیـات قرآنـی و روشـن 

عرفان و تصوف.  

از جنبـه ی  کـرد: یکـی  از دو جنبـه می تـوان بحـث و تحقیـق   دربـاره ی عرفـان 

از  اسـالمی  بـا سـایر طبقـات فرهنگـی  اجتماعـی، و دیگـر از جنبـه ی فرهنگی. عرفـا 

تفـاوت  یـک  شـعرا،  ادبـا،  متکلمان، فالسـفه،  فقهـاء،  محدثـان،  مفسـران،  قبیـل 

هسـتند  مسـتقل  فرهنگـی  طبقـه ی  یـک  اینکـه  بـر  عـالوه  اینکـه  آن  و  دارنـد  مهـم 

کرده انـد،  تألیـف  کتـب مهمـی  آنهـا ظهور کرده انـد و  بزرگـی در میـان  و دانشـمندان 

یـک فرقـه ی اجتماعـی با مختصاتـی مخصـوص بـه خـود در جهـان اسـالم بـه وجـود 

که صرفـًا  آوردنـد، برخـالف سـایر طبقـات فرهنگـی از قبیـل فقهـاء و حکمـاء و غیرهـم 

یـک طبقـه ی فرهنگـی هسـتند. اهل عرفـان هـرگاه بـا عنـوان فرهنگـی یـاد شـوند بـا 
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عنـوان »عرفـا« و هـرگاه بـا عنوان اجتماعی شـان یاد شـوند غالبًا با عنـوان »متصّوفه « 

می شـوند یـاد 

عرفـا و متصّوفـه هـر چنـد یـک انشـعاب مذهبـی در اسـالم تلقـی نمی شـوند و خـود 

نیز مدعی چنین انشـعابی نیسـتند و در همه ی فرق و مذاهب اسـالمی حضور دارند، 

گروه وابسـته و بـه هم پیوسـته اجتماعی هسـتند. در عیـن حـال یـک 

کـه بین معارف عرضه شـده توسـط  اسـتاد مرتضـی مطهـری، در خصـوص نسـبتی 

کـی  اصطکا و  می گـردد  بیـان  شـریعت  ظاهـر  علـم  علمـای  توسـط  کـه  آنچـه  و  عرفـا 

گاهـی بیـن ایـن دو نگـرش وجـود دارد، می گویـد: »عرفـای اسـالمی هرگـز مّدعـی  کـه 

نیسـتند که سـخنی ماورای اسـالم دارند، و از چنین نسـبتی سـخت تبّری می جویند، 

کـه حقایـق اسـالمی را بهتر از دیگران کشـف کرده اند و  برعکـس، آنهـا مّدعـی هسـتند 

مسـلمان واقعـی آنهـا می باشـند« )همـو، ۱۳۸۱ ش، ج ۲، صـص ۷۵-۷۶(.

را  نظریـه ای  مخالفنـد  متصّوفـه  و  عرفـا  بـا  کـه  گروه هایـی  بیـان  دنبـال  بـه  وی 

تصریـح  و  می نگـرد  ع  موضـو بـه  منطقـی  و  معقـول  نگاهـی  بـا  کـه  می کنـد  ح  مطـر

گـروه، در عرفـان  کـه خودشـان هـم ایـن نظریـه را پذیرفته انـد. از نظـر ایـن  می کنـد 

کـه جنبـه ی فرقـه ای پیـدا  و تصـّوف، خصوصـًا در عرفـان عملـی، و بالخـّص آنجـا 

بـا سـّنت  کتـاب اهلل و  بـا  می کنـد، بدعت هـا و انحرافـات زیـادی می تـوان یافت کـه 

معتبـر وفـق نمی دهـد. ولـی عرفـا ماننـد سـایر طبقـات فرهنگـی اسـالمی و مانند غالب 

فـرق اسـالمی نسـبت بـه اسـالم نهایـت خلـوص نیت را داشـته اند و هرگز نمی خواسـته 

داشـته  اشـتباهاتی  اسـت  ممکـن  باشـند؛  آورده  و  گفتـه  مطلبـی  اسـالم  ضـّد  بـر 

باشـند هم چنان که سـایر طبقات فرهنگی مثل متکّلمان، فالسـفه، مفّسـران و فقهاء 
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کـه سـایر طبقـات فرهنگـی مثاًل متکلمان، فالسـفه،  اشتباهاتی داشـته اند، هم چنـان 

کار  مفسـران و فقهـا اشـتباهاتی داشـته اند، ولـی هرگـز سـوء نیتـی نسـبت بـه اسـالم در 

نبـوده اسـت )همـان، ص ۸۲(.

تعریف اصطالحی عرفان.  

کـه در  ارائـه شـده اسـت  بـرای تصـوف در اصطـالح، تعاریـف متعـدد و مختلفـی 

برخـی مـوارد بـا یکدیگـر اختالفاتـی نیـز دارنـد، امـا آنچـه ابن جـوزی در ایـن خصـوص 

گروهـی اطـالق  کـه قبـل از قـرن دوم بـه  کـه تصـوف اسـمی اسـت  آورده ایـن اسـت 

گـروه به ریاضت  کـه دارای صفـات و ویژگی هایـی بودنـد. لـذا تصوف نزد این  می شـد 

و مجاهـده ی نفـس از اخـالق رذیلـه و مزیـن نمودن آن به اخالق حسـنه مانند: زهد، 

حلـم، صبـر، اخـالص، صـدق و … اطـالق می گـردد. امـا در قـرون بعـد بـه جهـت جهـل 

و گمراهـی دچـار بدعت هـا و انحرافاتـی شـدند )الجـوزی، ۱۴۲۱ ق، ص ۴۷؛ العبـده، 

۱۴۲۲ ق، ص ۳۰(. 

کشـف و شـهود  کـه از طریـق  در اصطـالح، عرفـان بـه معنـای معرفـت قلبـی اسـت 

ل. لذا به آن علم وجدانـی که می گویند  بـه دسـت می آیـد نـه از طریـق بحث و اسـتدال

)مصاحـب، ۱۳۸۰ ش، ج ۲، ص ۱۷۲۹(.

تعریف روش تفسیر.  

کـردن معانـی )آیات( و اسـتنباط آنها از الفـاظ و ارتباط  کـه مفّسـر در روشـن  روشـی 

آنهـا بـا یکدیگـر از آن پیـروی می کنـد را منهـج تفسـیری می گوینـد )ایـازی، ۱۴۱۴ ق، 

کنـون تعاریـف متعـددی بـرای منهـج بیـان کرده اند که در بسـیاری  ج ۱، ص ۳۱(. تـا 

از آنهـا تعاریـف اصطالحـی بـا معنـای لغـوی منهج هم خوانـی دارد. 
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کل مفسـر فی تفسـیر  جعفــر سبحــانی در تعریف منهج می نویسـد: »تبیین طریقة 

القرآن الکریم و الداة و الوسـیلة التی یعتمد علیها لکشـف عن اآلیة او اآلیات« )همو، 

۱۴۲۲ ق، ص ۷۳(.

بنابرایـن منهـج در اصطـالح مفسـران بـه قواعد، وسـایل و منابعی اطالق می شـود 

کشـف مقاصـد آیـات می پـردازد. بـه  کـه مفــّسر بـا اعتمـاد بـر آنهـا بـه بیـان معانـی و 

عبـارت دیگـر مقصـود از روش، اسـتفاده از ابـزار یـا منبـع خـاص در تفسـیر قـرآن اسـت 

کـه معانـی و مقصـود آیـه را روشـن سـاخته و نتایـج مشـخصی را بـه دسـت دهـد. بـه 

آیـات قـرآن را »روش  کشـف و اسـتخراج معانـی و مقاصـد  عبـارت دیگـر، چگونگـی 

گوینـد )رضایـی اصفهانـی، ۱۳۸۵ ش، ص ۲۲(. تفسـیر قـرآن« 

تفسـیری  آثـار  و  نهـاد  گسـترش  بـه  رو  تفسـیر  علـم  سـوم  قـرن  دوم  نیمـه ی  از 

شـد.  جـدا  اسـالمی  علـوم  دیگـر  از  کـه  آنجـا  تـا  یافـت،  نـگارش  مسـتقل  صـورت  بـه 

هرچنـد شـیوه ی مفسـران در ایـن زمـان بیشـتر نقلـی و مأثـور بـود، امـا از هنگامی کـه 

گسـترش یافـت و دانشـمندان اسـالمی بـا افـکار  علـوم مختلـف در میـان مسـلمانان 

ج از حـوزه ی  و اندیشـه های جدیـد آشـنا شـدند و در نهضـت ترجمـه، مباحثـی خـار

اسـالم به محافل علمی مسـلمانان راه یافت و علوم اسـالمی به شـاخه های مختلفی 

کـه از  تقسـیم شـد. عـالوه بـر روش روایـی شـیوه های دیگـری نیـز بـه تفسـیر راه یافـت 

کالمـی، عرفانـی، ادبـی، علمـی و … نـام  مهم تریـن آنـان می تـوان بـه تفسـیر عقلـی، 

کریـم بـا ایـن روش هـا تـا اول قـرن سـیزدهم هجـری ادامـه یافـت  بـرد. تفسـیر قـرآن 

 .)۲۹۷ ص  ش،   ۱۳۸۳ )گلدزیهـر، 
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روش تفسیر عرفانی و صوفیانه.  

کشـف درونـی و  کریـم را بـر پایـه ی  گاهـی مفسـر در تفسـیر صوفیانـه، آیـات قـرآن 

کـه از آن بـه  کـه مناسـبتی بـا ظاهـر آیـات ندارنـد، تفسـیر می نمایـد  یـا شـهودات قلبـی 

رویکـرد تأویلـی تلقـی می شـود و متصوفـه از آن تأیـل بـه »اشـاره« تعبیـر می نماینـد. 

روش  بـه  قرآنـی  حقایـق  درک  بـرای  مفّسـر  تفسـیری،  روش  ایـن  در  بنابرایـن 

دریافت هـای باطنـی و ذوقـی روی مـی آورد و بـر این اسـاس آیات قرآن کریم را تفسـیر 

و تأویـل می نمایـد و بـرای اثبـات ایـن نظـرات نیـز تالشـی نمی کند )زرکشـی، ۱۴۱۰ ق، 

ج ۲، ص ۳۱۱؛ سـیوطی، ۱۳۶۳ ش، ج ۴، ص ۲۲۴(.

گروهی این روش تفسـیری را بدعت دانسـته و آن را مجاز نمی دانند )ابن صالح، 

۱۴۰۶ ق، ج ۱، ص ۱۹۶ ـ ۱۹، زرکشـی، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۳۱۱( و آن را از جملـه ی 

گروهی دیگر  تفسـیر به رأی به شـمار می آورند )معرفت، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۳۳۷(. 

کـه در صـورت حفـظ اصـول و قواعـد تفسـیر و برقـراری ارتبـاط  نیـز بـر ایـن عقیده انـد 

مناسـب بیـن ظاهـر الفـاظ قرآنـی و نـکات و دریافت هـای باطنـی از آیـات، ایـن روش 

کریم اشـکالی ندارد و صحیح اسـت )سـیوطی، ۱۳۶۳ ش، ج  تفسـیری از آیات قرآن 

۴، ص ۲۲۴؛ زرقانـی، ۱۹۸۰ م، ج ۲، صـص ۸۹ ـ ۹۰(. 

امـام خمینـی دربـاره ی ایـن روش تفسـیر می گوید: اهل تحقیق یا صوفیه، تفسـیر 

ظاهـری را قبـول می کننـد و آن را اصـل می داننـد ولـی نمی گوینـد تفسـیر ظاهـری تنها 

اسـت  نامحـدود  کـه  کالم خـدا می شـود  ایـن موجـب محدودیـت  اسـت چـون  مـراد 

گـر ایـن نـکات رعایـت  )فهـری زنجانـی، ۱۳۷۳ ش، ج ۲، صـص ۱۱۳-۱۱۲(. پـس ا

شـود، تفسـیر روشـمنِد عرفانـی اسـت.
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اسـتادمعرفت در تعریـف ایـن روش تفسـیر عرفانـی می گویـد: تفسـیر عرفانـی آن 

کـه آیـات بـر اسـاس تأویل ظاهر آنها و مراجعه به باطـن تعابیر قرآن و اعتماد بر  اسـت 

داللـت رمـزی و اشـاری آیـات صـورت می گیرد و نه داللت ظاهری آن، بلکه برخاسـته 

کالم و ذوق عرفانـی اسـت )همـو، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۵۲۶(.  از جوانـب 

کـه  در تفاسـیر عرفانـی، مفسـران بـا بواطـن و اسـرار آیـات سـرکار داشـته، معتقدنـد 

گسـترده ای اسـت  گرچـه دارای ظاهـر اسـت، ولـی دارای مفاهیـم رمـزی بلنـد و  قـرآن 

بـا اسـرار شـریعت اسـت و چـون قـرآن، ایـن  آنهـا مخصـوص خـواص آشـنا  کـه فهـم 

کـرده، آنـان نیـز،  معانـی باطنـی را بـرای فهمانـدن بـه خـواص بـا رمـز و اشـاره بیـان 

آن اسـرار نهایـی را بـا همـان شـیوه ی رمـز و اشـاره بیـان می کننـد و ظاهـر قـرآن را بـرای 

طبقـه عـوام می گذرانـد )همـان، ص ۳۷۶(. 

از دیـدگاه اسـتاد معرفـت تفاسـیری ماننـد: تفسـیر تسـتری، حقایـق التفسـیر ابـو 

عبدالرحمن سـلمی، لطائف اإلشـارات ابوالقاشـم قشـیری، کشـف السـرار و عدة البرار 

میبـدی و تفسـیر خواجـه عبـداهلل انصـاری را از جملـه تفاسـیر عرفانـی معرفـی می کنـد 

کـه  کم تـر دچـار انحـراف از روش صحیـح تفسـیری شـده اند و ایـن در حالـی اسـت  کـه 

و   )۳۶۹ ص  )همـان،  هسـتند  آشـکاری  لغزش هـای  دارای  تفاسـیر  از  دیگـر  برخـی 

کـه مصـداق تفسـیر بـه رأی اسـت )ابن عربـی، ۱۳۹۲  مفسـر دچـار تأویالتـی می شـود 

م، ج ۱، ص ۱۱۵(.

کـه در قـرآن نـکات عرفانـی و رمـزی، فـراوان اسـت و  امـام خمینـی معتقـد اسـت 

فهـم آن بـرای همـگان میسـر نیسـت و در ایـن خصـوص می گویـد: قـرآن و حدیـث نیز 

کـه مـردم می فهمنـد؛  کردنـد  کـه تـوده آورده انـد، طـوری بیـان  قانون هـای علمـی را 
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لکـن علـوم قـرآن و حدیـث را همه کـس نمی توانـد بفهمـد و بـرای همه کـس نیامـده 

گوینـده و یک دسـته ی خاصـی … . قـرآن  اسـت؛ بلکـه بعضـی از آنهـا رمـز اسـت، بیـن 

کـه قـرآن را آورد،  کـه حتـی بـه حسـب روایـات، جبرئیـل هـم  از این گونـه رمزهـا اسـت 

کـرده،  خـود نمی دانسـت معنـی آن را، فقـط پیغمبـر اسـالم؟ص؟ و هرکـس را او تعلیـم 

او حـروف  را می توانسـت بنمایـد )همـو، ۱۳۷۸ ش، ص ۳۲۲(.  ایـن رمزهـا  کشـف 

مقطعـه را نیـز از همیـن قبیـل می دانسـت و می فرمـود: »در حـروف مقطعـه ی اوایـل 

که از قبیل رمز  سـور، اختالف شـدید اسـت و آن چه بیشـتر موافق اعتبار آید، آن اسـت 

بیـن مّحـب و محبـوب اسـت«)همو، ۱۳۸۶ ش، ص ۳۵۱(. 

تفسیر عرفانی روش است یا گرایش؟.  

کـه مفسـر بـا اسـتناد بـه آنهـا  معیـار در منهـج، منابـع، طـرق و قواعـد بیرونـی اسـت 

کالمـی  گرایش هـای اعتقـادی و  کـه معیـار در اّتجـاه،  بـه تفسـیر می پـردازد. در حالـی 

کـه صبغـه و لـون تفسـیر وی را  و روحیـات و ذوقیـات درونـی و شـخصیت مفّسـر اسـت 

کـه گاهی عنوانـی به صورت مشـترک به کار  آشـکار می سـازد. البتـه بایـد توجـه داشـت 

از  کـه  از تفسـیر عرفانـی تفسـیری اسـت  گاه مـراد  بـه عنـوان مثـال  گرفتـه می شـود. 

کشـف و شـهود در آن بـه عنـوان یـک منبـع و منهـج بـرای رسـیدن بـه مقصـود خـدای 

سـبحان اسـتفاده شـده اسـت که در این صورت این تفسـیر در تقسـیم بندی تفاسـیر، 

جـزء روش هـای تفسـیری اسـت. امـا زمانـی ایـن عنـوان بـه تفسـیری اطـالق می شـود 

کـه ایـن جهت گیـری  کـه در آن جهت گیـری معنـوی، اخالقـی و تربیتـی وجـود دارد 

کـه در ایـن صـورت ایـن عنـوان، جـزء  مبتنـی بـر شـخصیت و روحیـات مفسـر اسـت 

گرایش هـای تفسـیری قـرار می گیـرد )رضایـی اصفهانـی، ۱۳۸۵ ش، ص ۲۳(.
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تأویل نصوص در تفاسیر عرفانی و صوفیانه

کـه علـم بـا ظواهر نصوص تعارض داشـته باشـد در این صورت مفسـر  در مـواردی 

از روش تأویـل نصـوص اسـتفاده می کنـد. تأویـل عرفانـی بـه جهـت پاسـخ گویی بـه 

نیازهـای معرفتـی مخاطبـان و توجـه بـه جنبه هـای معنـوی و تربیتـی آنهـا همـواره 

پـر  از  عرفانـی،  تفسـیر  جهـت  همیـن  بـه  و  داشـته  قـرار  قـرآن  مفسـران  توجـه  مـورد 

کـه صفحاتـی از تاریخ تفسـیر قـرآن را به  آوازه تریـن گونه هـای تفسـیر بـه شـمار می آیـد 

خـود اختصـاص داده اسـت. این گونـه تفسـیری همواره از یک سـو طرفـداران جّدی و 

بـا انگیـزه، و از سـوی دیگـر مخالفـان سرسـختی را شـاهد بـوده اسـت و گزافـه نخواهد 

کـه بگوییـم عرفـان و جریـان تفسـیری وابسـته بـه آن، همـواره راه خـود را میـان  بـود 

کـرده اسـت )مطهـری، ۱۳۸۱ ش، صـص ۱۹۳ و ۱۹۲(. تقدیـس و تکفیـر طـی 

کـه همان معنـای ظاهری  عرفـا تأویـل را بـه معنـای باطـن قـرآن در مقابـل تفسـیر 

کشـف و شـهود  اسـت، بـه کار می برنـد. راه رسـیدن بـه تأویـل را نیـز نـه عقـل، بلکـه 

کـه بـر حسـب اختـالف احـوال و اوقـات،  می داننـد )کالبـاذی، ۱۳۷۱ ش، ص ۸۶( 

و تفـاوت درجـات سـلوک، سـالک بـه فهم هـا و تأویل هـای متفاوتـی دسـت می یابـد.

طـور  بـه  معتزلـی،  و  شـیعی  تفسـیری  مکاتـب  در  ویـژه  بـه  عقل گـرا،  متکلمـان 

بـا  سـازگار  را  آیـات  ظاهـری  معنـای  خداونـد،  صفـات  بـه  مربـوط  آیـات  در  معمـول 

الهیـات عقالنـی نمی داننـد و از ایـن رو بـرای دوری جسـتن از دام تشـبیه و تجسـیم 

و انسـان وارگی خداونـد، معنـای مـراد را معنایـی غیـر از معنـای ظاهـر دانسـته اند، امـا 

که در این گونه موارد باید  کید شـده اسـت  گاهی در تفسـیرهای صوفیانه و عرفانی تأ

بـه معنـای ظاهـر از آیـات قـرآن ایمـان داشـت. 
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که عبارتند از: کلی می توان سه تلقی از تفسیر عرفانی داشت  به طور 

در تلقـی نخسـت، تفسـیر عرفانـی صرفـًا یـک رویکرد تفسـیری اسـت؛ بـه این معنا 

کـه از زندگـی و روش صحیـح آن دارد، از آیـات  کـه عـارف بـا توجـه بـه طـرز تلقـی ای 

قـرآن در جهـت تأییـد آن شـیوه از زندگـی اسـتفاده می کنـد؛ بـرای مثـال او فکـر می کند 

کـه انسـان دائمـًا بایـد در حـال خـوف و بـه یـاد خـدا باشـد و توجهـی بـه دنیـا نداشـته 

کـه در آنها ایـن مفاهیم وجـود دارد و یا  باشـد، در ایـن صـورت، بـه طـور طبیعـی آیاتـی 

کانـون توجـه مفّسـر عـارف قـرار می گیـرد. ایـن رویکرد  از آنهـا قابـل برداشـت اسـت، در 

کسـی ابعـاد روان شـناختی و یـا جامعه شـناختی قـرآن را  کـه  در تفسـیر ماننـد آن اسـت 

کـه  مـورد توجـه قـرار دهـد. ایـن رویکـرد بـه تفسـیر قـرآن باعـث می شـود تـا مفاهیمـی 

گیـرد. کلیـدی در زندگـی قائل انـد، مـورد توجـه و تذکـر قـرار  عرفـا بـرای آنهـا نقـش 

در نـگاه دوم، تفسـیر عرفانـی بـه مثابـه ی یـک روش تفسـیری دیـده می شـود. در 

گونـه ای از تفسـیر اسـت، بـه همـان انـدازه که تفسـیر اثری  ایـن نـگاه، تفسـیر عرفانـی 

کـه در تفسـیر اثـری اعتقـاد بـر آن اسـت  گونـه ای از تفسـیر می باشـد؛ یعنـی همان گونـه 

آیـات قـرآن را تبییـن  از  کـه سـخن پیامبـر و معصومـان؟مهع؟ می توانـد مـراد خداونـد 

کـه الهامـات و واردات قلبـی می توانـد  کنـد؛ در تفسـیر عرفانـی نیـز اعتقـاد بـر آن اسـت 

بیان گـر مقصـود الهـی از آیـات قـرآن باشـد. 

کـه در صـدد  گیـر اسـت  در نـگاه سـوم بـه تفسـیر عرفانـی، عرفـان یـک مکتبـی فرا

تفسـیر انسـان و جهـان برآمـده اسـت و از ایـن رو می خواهـد قـرآن را نیـز در چهارچـوب 

کند )گلدزیهر،  اصـول موضوعـه و پیش فرض هـای فکـری آن مکتب بفهمد و تفسـیر 

۱۳۸۳ ش، ص ۱۹۱(.
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کـه بـر دریافـت باطنـی عـارف از  کشـفی اسـت  بنابرایـن، تأویـل عرفانـی، تأویلـی 

کـه مبتنـی بـر مداخلـه  طریـق شـهود تکیـه دارد و ایـن بـر خـالف تأویـل عقلـی اسـت 

.)۲۹۹ دیـدگاه شـخصی و رأی مفسـر اسـت )اسـعدی، ۱۳۸۹ ش، صـص ۳۰۳ - 

آن  بـه  اجتماعـی  گرایـش  بـا  معاصـر  مفسـران  از  برخـی  کـه  عرفانـی  تفاسـیر  لـذا 

کـه  کرده انـد  پرداخته انـد، نقـش مهـم و مثبتـی را در نگاهـی عرفانـی بـه قـرآن ایفـا 

مهم تریـن آنهـا را می تـوان، تعالـی بخشـیدن بـه امـر دیـن و انسـان، تعالـی در معنـای 

زندگـی، توجـه دادن بـه اصـول اخالقی، دور کردن انسـان از شـهوات، ایجاد معنویت 

کـردن زندگـی انسـان دانسـت. و خـدا محـور 

گیـر  از جملـه ویژگی هـای تفسـیری عالمـه ی طباطبایـی اطـالع نسـبتًا وسـیع و فرا

طـوری  می نمودنـد  ح  طـر کـه  را  آیـه  هـر  لـذا  اسـت.  قرآنـی  ظواهـر  تمـام  بـه  نسـبت 

بـود. هم چنیـن  نظـر  کریـم مطمـح  قـرآن  کـه سراسـر  آن بحـث می کردنـد  دربـاره ی 

گـون شـهود؛ لـذا  گونا کّلـی کشـف و اقسـام  کامـل بـه مبانـی عرفـان و خطـوط  آشـنایی 

در عین دعوت به تهذیب نفس و اسـتفاده روشـن تزکیه از قرآن و حمایت از ریاضت 

کنـار تعلیـل راه فکـر، هرگـز کشـف عرفانـی خـود یـا دیگـران  مشـروع و تبییـن راه دل در 

را معیـار تفسـیر قـرار نمی دادنـد و آن منکشـف یـا مشـهود را در صـورت صحـت یکـی از 

مصادیـق آیـه، می دانسـتند نـه محور منحصر آیـه ی مورد بحـث )طباطبایی، ۱۳۷۴ 

گـون سـود جسـته  گونا ۱۶(. وی در روش تفسـیری خـود از علـوم  ش، صـص ۲۵- 

اسـت بـه همیـن دلیـل تفسـیرش در موضوعات کالم، فلسـفه، اصول، فقـه، ادبیات، 

روایـت و عرفـان مطالبـی دارد )مجلـه ی بصائـر، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۹(.

کریم آسیب شناسی جریان صوفیانه و عرفانی در تفسیر قرآن 
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کـه بـر  کریـم بـر اسـاس اندیشـه هایی  جریـان صوفیانـه و عرفانـی در تفسـیر قـرآن 

کم بوده، متفاوت اسـت. لذا در  ذهـن، فکـر و عمـل متصوفـه و عرفا در هر دوره ای حا

طـول تاریـخ جریـان تفسـیری صوفیانـه و عرفانـی از یک سـو بـه جهـت پاسـخ گویی به 

نیازهـای معرفتـی مخاطبـان و توجه به جنبه هـای معنوی و تربیتی آن همواره مورد 

گرفتـه، و از سـوی دیگـر بـه جهـت وجـود انحرافاتـی  کریـم قـرار  توجـه مفسـران قـرآن 

در تأویـالت عرفانـی، مخالفانـی هـم داشـته و در حوزه های مبنایی، روش شـناختی و 

کـه در ایـن قسـمت ضمـن بیـان شـاهد مثال هایـی از  غایـی دارای آسـیب هایی اسـت 

تفاسـیر عرفانـی و صوفیانـه بـه بیـان ایـن آسـیب ها پرداخته می شـود.

آسیب های مبنایی.  

هـر دیـدگاه و نظریـه ای معمـواًل دارای یک رشـته مبانـی و پیش فرض هـا، دالیل و 

روش، لـوازم منطقـی و نتایـج اسـت. تفسـیر قـرآن و اسـتخراج معانـی آن از سـوی یک 

مفّسـر نیز مشـمول این قاعده اسـت.

ن،   »ب،  ریشـه  از  اسـت،  متـداول  عربـی  و  فارسـی  زبـان  در  کـه  مبنـا  واژه ی 

اسـت  آمـده  بنیـادی  اصـول  و  شـالوده  بنیـاد،  سـاخت،  زیـر  پایـه،  مفهـوم  بـه  ی«، 

)ابـن منظـور، ۱۴۰۸ ق، ج ۱، ص ۵۰۶؛ دهخـدا، ۱۳۷۳ ش، ج ۱۲، ص ۱۷۷۴۱؛ 

حق شـناس و دیگران، ۱۳۸۴ ش، ج ۱، ص ۶۳۷(. مبانی تفسـیر قرآن به آن دسـته 

کـه  از پیش فرض هـا و اصـول موضوعـه و باورهـای اعتقـادی یـا علمـی گفتـه می شـود 

کر، ۱۳۸۰ ش،  مفّسـر بـا پذیـرش و مبنـا قـرار دادن آنهـا بـه تفسـیر قرآن می پـردازد )شـا

ص ۴۰( و بـه صـورت مسـتقیم در روش مفسـر تأثیرگـذار اسـت. مفسـر بـا پذیـرش این 

کـه بـا  گزیـر اسـت  مبانـی بـه تفسـیر قـرآن می پـردازد. بـه عبـارت دیگـر هـر مفسـری نا



6۹ آسیب شناسی تفسیر صوفیانه ی قرآن کریم

تکیـه بـر یـک سلسـله مبـادی علمـی، یا مبانی نظـری و پیش فرض هـای خاص قرآن 

گردیـده و آن  کـه بـر اسـاس تعالیـم علمـی، اعتقـادی و عملـی حاصـل  کنـد  را تفسـیر 

را در فراینـد تفسـیر دخیـل می دانـد )ایـازی، ۱۳۸۸ ش، ص ۱۴(. بنابرایـن منظـور 

از  پرده بـرداری  آن  پیش فـرض  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  پایه هایـی  و  اصـول  مبانـی،  از 

پیام هـای قـرآن انجـام می گیـرد.

عرفـا دارای مبانـی مختلـف هسـتی شـناختی، معرفت شـناختی و زبان شـناختی 

ص   ،۱ ج  )اسـعدی،،  اسـت  داده  سـامان  را  آنـان  تفسـیری  نگـرش  کـه  می باشـند 

دارای  امـا  دارنـد  تفـاوت  یکدیگـر  بـا  صوفیانـه  تفاسـیر  سـبک های  گرچـه  ا  .)۳۲۹

کـه عبارتند از: پیش فرض هـای اصلـی مشـترکی راجـع به ماهیت متن قرآن هسـتند. 

کـه راه را بـرای  کـه دارای سـطوح معنایـی متعـددی اسـت  ۱. قـرآن متنـی اسـت 

بـاز می نمایـد. بی نهایـت  تفسـیر 

۲. انسـان، توانایـی پرده بـرداری از ایـن معانـی را دارد. ایـن پیش فـرض مشـترک 

سـنت  مطالعـه ی  از  غیـر  راهـی  از  کـه  اسـت  معرفتـی  بـه  مربـوط  صوفیانـه  تفاسـیر 

تفسـیری نقلـی و عقلـی بـه دسـت آمـده اسـت. فـرض زیربنایـی صوفیـان همـواره آن 

کـه معرفـت نسـبت بـه معانـی عمیق تـر قـرآن اساسـًا تجربـه ای شـخصی اسـت  اسـت 

)گـودرزی، ۱۳۹۵ ش، صـص ۱۴۴- ۱۲۵(. عارفـان نوعـًا بر این نکته اصرار دارند که 

تجربـه ی عرفانـی ذاتـًا بـه قالـب مفاهیـم در نمی آیـد. بـا ایـن مبنـا تلقـی آنهـا از وحـی 

کـه وحـی را تجربـه ی عرفانـی تعریف  گـره می خـورد  بـا تلقـی عرفانـی فلسـفی در غـرب 

کرده انـد )اسـعدی، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، صـص ۳۳۰- ۳۲۹(. 

درک  جویـای  نفـس  ماهیـت  بـه  مربـوط  صوفیانـه،  تفسـیر  فـرض  سـومین   .۳
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معانـی قـرآن اسـت. تفسـیِر مبتنـی بـر تجربـه ی درونـی دائمـًا در حـال تغییـر اسـت، 

چـون نفـس همـواره در تغییـر دائمـی اسـت، زیـرا در میـان حـاالت و مقامـات مختلـف 

جابه جـا می شـود. بنابرایـن فـرض تفسـیر امـری پایـان ناپذیر اسـت )گـودرزی، ۱۳۹۵ 

ش، صـص ۱۴۴- ۱۲۵(. مطابـق برخـی دیدگاه هـای عرفانـی، هـر کسـی بـا توجـه بـه 

کـه بـا دیگـر تفاسـیر و یـا  مقتضـای حـال خـود می توانـد تفسـیری از قـرآن داشـته باشـد 

که دارد خداوند بر  کس مطابق اسـتعدادی  حتی تفسـیر خودش متفاوت اسـت و هر 

او تجلـی و از خزانـه ی غیبـش بـر او افاضـه می کنـد )اسـعدی، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، صـص 

کاشـانی، ۱۹۸۷ م، ج ۱، ص ۴(. ۳۳۲- ۳۳۱؛ 

بـه طـور مثـال ابن عربـی در فتوحـات مکیـه، در تفسـیر آیـه ی >َو اْلَفْجـِر< )الفجـر، 

بـر  نـور روح  ۱( می نویسـد: قسـم بـه فجـر، یعنـی سـوگند می خـورم بـه آغـاز پیدایـی 

مـاده ی بـدن در نخسـتین مرحلـه ی تعلـق بـه آن؛ و >َو َلیـاٍل َعْشـِر< )فجـر، ۲( یعنـی 

کـه در هنـگام تعلـق روح بـه بـدن  سـوگند بـه جایـگاه حـواس ده گانـه ظاهـر و باطـن 

معیـن می شـود )همـو، ۱۳۹۲ ق، ج ۲، ص ۸۰۳(. 

لـذا آسـیب های مبنایـی در تفسـیر صوفیانـه بـه ضعف ها و کاسـتی های مربوط به 

مبانـی تفسـیر بـر می گـردد. ضعـف تفسـیر صوفیانـه تکیـه ی آن بـر معرفـت درونی و در 

نتیجـه آسـیب پذیری آن نسـبت بـه خطـا اسـت. تفاسـیر قرآنـی مبتنـی بـر تجربـه ای 

کـه حـال یکسـانی را تجربـه نکرده انـد  مشـکل آفرین انـد، چـون ممکـن اسـت کسـانی 

کـه مفسـر ماهیـت تجربـه ی خویـش را بـه درسـتی  اشـتباه بفهمنـد و نیـز در صورتـی 

درک نکرده باشـد، خود او نیز دچار اشـتباه شـود )گودرزی، ۱۳۹۵ ش، صص ۱۴۴- 

کـه در تفاسـیر عرفانـی و صوفیانـه می تـوان دیـد، عـدم  ۱۲۵(. از دیگـر آسـیب هایی 

توجـه بـه دریافت هـای عقلـی اسـت. ابن عربـی تأویل هـای عقل گرایانـه ی معتزلـه در 
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کـه حمـل آنهـا بـر معنای ظاهر مسـتلزم تشـبیه و تجسـیم اسـت را نپذیرفته و  آیاتـی را 

کـه آنهـا بـا پیـروی از احـکام عقلـی بـه بیراهـه رفته انـد )اسـعدی، ۱۳۸۹  معتقـد اسـت 

ش، ج ۱، ص ۳۳۴(.

آسیب های روش شناختی.  

کریـم یکـی از مراتـب انـس و ارتبـاط بـا قـرآن اسـت.  درک معانـی و مفاهیـم قـرآن 

کـه از طریق آشـنایی با معنای  فهـم صحیـح قـرآن مجیـد، متوقـف بـر مقدماتی اسـت 

واژگان و مفاهیـم اولیـه ی آنهـا حاصـل می شـود. بنابرایـن آشـنایی بـا واژگان قـرآن 

گاهـی و معرفـت در  گسـترش آ مجیـد ضمـن ایجـاد زمینه هـای فهـم معـارف قرآنـی و 

زمینـه ی وحـی و کالم الهـی، بسـتر مناسـبی بـرای انـس و ارتبـاط دائمی بـا قرآن کریم 

می باشـد و از سـوی دیگـر بـه رشـد تربیـت قرآنـی از راه توسـعه ی سـواد قرآنـی و تقویت 

مهـارت درک معنـای عبـارات و آیـات قرآن کریـم کمک می کند. بنابراین فهم و درک 

کشـف مـراد اصلـی خداونـد از  واژگان قرآنـی خـود یکـی از ابزارهـا و مقدمـات تفسـیر و 

آیـات می باشـد.

کـه در حـوزه ی روشـی در تفاسـیر صوفیانـه و  منظـور از آسـیب ها و نقـاط ضعفـی 

کـه در روش پیـروان این جریان تفسـیری در رعایت  عرفانـی یافـت می شـود آن اسـت 

کـه به فهم روشـمند و ظابطـه ای کالم خداونـد می انجامد،  اصـول و قواعـد تفسـیری 

اشـکاالتی وجـود دارد. 

جملـه  از  قرآنـی  واژگان  شناسـی  معنـا  در  منـدی  ظابطـه  و  روشـمندی  عـدم 

)همـان(. اسـت  صوفیانـه  و  عرفانـی  تفاسـیر  متوجـه  کـه  اسـت  آسـیب هایی 

ـِنی  َمّسَ ـی  ّنِ
َ
أ ـُه  َرّبَ نـادی  ِإْذ  یـوَب 

َ
أ َعْبَدنـا  اْذکـْر  >َو  آیـه ی  بـه طـور مثـال در تفسـیر 
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ـیطاُن ِبُنْصـٍب َو َعـذاٍب< )ص، ۴۱( یعنـی: و بـه خاطـر بیـاور بنـده ی مـا ایـوب را، 
َ

الّش

گفـت: پـروردگارا!( شـیطان مـرا بـه رنـج و عـذاب  هنگامی کـه پـروردگارش را خوانـد )و 

افکنـده اسـت

منظـور از شـیطان را دوری و حجـاب )مسـتور بـودن حقایـق( می دانـد و می گویـد 

که خداوند او را بدان مبتال سـاخته  آنچه ایوب احسـاس می کرد، درد و بیماری نبود 

بـود، بلکـه درد عـذاب حجـاب و ندانسـتن حقایـق بـود )ابن عربـی، ۱۳۶۶ ش، ص 

.)۳۰۷

از دیگـر آسـیب های تفاسـیر صوفیانـه در حـوزه ی روشـی عـدم اهتمـام بـه اصـل 

مرجعیت آیات محکم در بیان مراد خداوند از آیات متشابه است. محکمات  و آیات 

آیـات  و  و فقـط متشـابهات  بیرون انـد  تأویـل  تفسـیر و  ع  این  نـو االحـکام  از دایـره ی 

کائنـات در این تفسـیر مورد توجـه و توجیه صوفیانه  مربـوط بـه احـوال انسـان و اسـرار 

قـرار می گیرنـد )زرین کـوب، ۱۳۶۴ ش، ج ۲، ص ۳۴۹(.

کـه با محکمات قـرآن به صراحت  در سـخنان برخـی عارفـان مطالبـی وجـود دارد 

که آن چیزی نیسـت جز تمسـک  در تناقض اسـت و با نگاه به دالیل آنها، می بینیم 

کتـاب  در  حـالج  پنداشـته اند.  حـق  را  آنهـا  کـه  ایده هایـی  اثبـات  در  متشـابهات  بـه 

کـه  طواسـین و احمـد غّزالـی در مواعظـش، از شـیطان دفـاع می کننـد و اذعـان دارنـد 

در آسـمان عابد و موحدی چون ابلیس نیسـت )حالج، ۱۳۸۴ ش، صص ۸۸-۸۷؛ 

اسـعدی، و همـکاران، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، ص ۳۳۸(.

تفاسـیر  در  اسـتفاده  مـورد  منابـع  جملـه  از  شـهود  و  کشـف  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

عرفانـی و صوفیانـه اسـت و منشـأ بسـیاری از الهامـات و مکاشـفات عارفـان، می تواند 
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کرده اسـت. در نتیجه  که در ذهن و روان مفسـر رسـوخ پیدا  پیش فرض هایی باشـد 

با تفاسـیر اجتهادی تفاوتی ندارد و باید با معیارهای سـنجش صحیح از سـقیم مورد 

گیـرد. هـر الهـام و شـهودی اعتبـار نـدارد و همـه ی الهامـات و مکاشـفات  ارزیابـی قـرار 

دارای خاسـتگاه الهـی و ربانـی نیسـتند و ممکـن اسـت دارای منشـأ نفسـانی و یـا حتی 

شـیطانی داشـته باشـد )اسـعدی و همـکاران، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، صـص ۳۴۱ – ۳۴۰(. 

لـذا بـرای اینکـه ایـن الهامـات و مکاشـفات بـه تفسـیر بالـرأی منجـر نشـود بایـد 

کشـف و شـهود غیـر معصومانـه  مکاشـفات عرفـا بـر عقـل و نقـل مسـتند باشـد و بـر 

کـه در تفسـیر بالـرأی، مفسـر بـدون توجـه بـه قراین عقلـی و نقلی،  متکـی نباشـند چـرا 

بـر اسـاس سـلیقه و نظـر شـخصی خـود اقـدام بـه تفسـیر قـرآن می کنـد.

اسـتفاده از روایـات تفسـیری نامعتبـر بـه جهـت عـدم توجـه بـه ضوابـط صحـت 

روایـات تفسـیری، آسـیب هایی را در تفاسـیر صوفیانـه بـه وجـود آورده اسـت. عـدم 

توجـه بـه اسـناد احادیـث و پرهیـز از تحلیـل داللـی احادیـث و نیـز تطبیـق غیـر دقیـق 

تفاسـیر  در  آسـیب هایی  ایجـاد  موجـب  کـه  اسـت  دالیلـی  جملـه  از  آیـات  بـر  روایـت 

نقـل  در  مفسـر  مـوارد  برخـی  در   .)۳۴۵ ص   ،۱ ج  )همـان،  اسـت  شـده  صوفیانـه 

ک صحت و سـقم آنها ندارند  حکایـات و اسـتناد بـه احادیـث توجـه و اهتمامـی به مال

ک صحـت بـر می شـمارند )ابن عربـی، ۱۳۹۲ ق،  کشـف از طریـق قلـب را مـال و صرفـًا 

ج ۴، ص ۲۷۲(. 

آسیب های غایی.   

بـه  بـه جهـت پاسـخ گویی  تاریـخ جریـان تفسـیری صوفیانـه و عرفانـی  در طـول 

تربیتـی آن همـواره  و  بـه جنبه هـای معنـوی  و توجـه  نیازهـای معرفتـی مخاطبـان 
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گرفتـه اسـت امـا به جهت عـدم توجه بـه برخی  کریـم قـرار  مـورد توجـه مفسـران قـرآن 

از اصـول و قواعـد تفسـیری، از رهگـذر ایـن جریـان تفسـیری در اعصـار مختلـف، آثـار 

کـه بـه عنـوان  و پیامدهـای سـوئی در اندیشـه های دینـی افـراد بوجـود آمـده اسـت 

آسـیب هایی غایـی مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. 

جبرگرایـی،  تفسـیری  جریـان  ایـن  غایـی  آسـیب های  مهم تریـن  جملـه  از 

کثرت گرایی دینی، تسامح در ظواهر شرعی، تغییر ماهیت آثار تفسیری و پیامدهای 

کـه برخـی از جریانـات افراطـی در اندیشـه های  نـام بـرد  سـوء اجتماعـی را می تـوان 

عرفانـی و تفسـیر صوفیانـه بـه آن دامـن زده انـد. 

بـه طـور مثـال در حقایـق التفسـیر سـلمی ذیـل آیـه ی >ُتْنـِذَر یـْوَم اْلَجْمـِع ال َریـَب 

کـه  ـعیِر< )شـوری، ۷( یعنـی: و آنهـا را از روزی  ـِة َو َفریـٌق ِفـی الّسَ فیـِه َفریـٌق ِفـی اْلَجّنَ

همـه ی خالیـق در آن روز جمـع می شـوند و شـک و تردیـد در آن نیسـت بترسـانی؛ 

گروهـی در آتـش سـوزان! گروهـی در بهشـتند و 

و  آنهـا حکـم سـعادت جاری شـده  بـرای  ازل  از  کـه  عـده ای هسـتند  می نویسـد: 

عـده ای از همـان ازل حکـم شـقاوت بـر آنهـا جـاری گشـته اسـت )سـلمی، ۲۰۰۳ م، ج 

۲، ص ۲۲۳(. 

گاهـی نگـرش صوفیانـه، مسـلمانان را بـه تسـامح اجتماعـی سـوق داده اسـت تـا 

گـردن نهاده انـد و ایـن امـر راه را بـر فسـاد  کـه بـر هیچ چیـز اعتـراض نکـرده و  جایـی 

کـرده اسـت. جامعـه همـوار 

هم چنیـن تأویـل آیـات فقهـی توسـط عرفـا باعـث می شـود تـا عـده ای بـه همـان 

کننـد و این گونـه تفاسـیر را بهانه ی ترک احکام شـریعت قرار  تأویـالت عرفانـی بسـنده 
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داده و یـا اینکـه بـه آنهـا بی توجهـی کرده انـد )اسـعدی، و همـکاران، ۱۳۸۹ ش، ج ۱، 

صـص ۳۵۷ - ۳۴۶(. 

از  نادرسـت  برداشـت  و  فهـم  در  متصوفـه  اندیشـه های  و  افـکار  تأثیـر  بنابرایـن 

از  برخـی  نمـودن  وارد  و  قرآنـی  قصـص  از  برداشـت  ع  نـو شـرعی،  احـکام  و  عبـادت 

کریـم موجـب شـده تـا آسـیب هایی از  تأویـالت نادرسـت بـه عنـوان تفسـیر آیـات قـرآن 

کـه همانـا فهـم صحیـح مـراد خداونـد از آیـات قـرآن کریم اسـت،  جهـت هـدف تفسـیر 

بـه وجـود آیـد و زمینـه ی ایجـاد انحرافاتـی را در اندیشـه های افـراد فراهـم نمایـد.

نتیجه گیری.   

از تصـوف و عرفـان در آغـاز بـه عنـوان زهـد نام بـرده شـد؛ در قـرن دوم تصـوف و 

سـپس بـه عرفـان نام بـرده شـد. قـرن سـوم و چهارم نیـز عصر طالیی تصوف می باشـد 

کـه تفاسـیری ماننـد: حقایق التفسـیر سـلمی، و تفسـیر منسـوب به امـام صادق؟ع؟ از 

آثـار ایـن دوره می باشـد. لـذا صوفیـه در دوره های مختلف در حوزه ی اندیشـه و عمل 

کـه این تغییرات در مبانی فکری مفسـران این جریان  دچـار تغییـرات و تطوراتـی شـد 

نیـز تأثیر گذاشـت.

آنچـه  همـه ی  کـه  چـرا  اسـت،  جـدی  آسـیب های  دارای  تفسـیری  جریـان  ایـن 

نیسـت.  قـرآن  آیـات  از  خداونـد  مـراد  کشـف  آمـده  صوفیانـه  و  عرفانـی  تفاسـیر  در 

دارای  دارنـد،  تفـاوت  یکدیگـر  بـا  عرفانـی  و  صوفیانـه  تفاسـیر  سـبک های  گرچـه  ا

پیش فرض هـای اصلـی مشـترکی راجـع بـه ماهیـت متـن قـرآن هسـتند. عرفـا، تأویـل 

کـه همـان معنـای ظاهـری اسـت، بـه کار  را بـه معنـای باطـن قـرآن در مقابـل تفسـیر 

کـه  کشـف و شـهود می داننـد،  می برنـد. راه رسـیدن بـه تأویـل را نیـز نـه عقـل، بلکـه 
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بـر حسـب اختـالف احـوال و اوقـات، و تفـاوت درجـات سـلوک، سـالک بـه فهم هـا و 

کریم  تأویل هـای متفاوتـی دسـت می یابـد. جریان صوفیانه و عرفانی در تفسـیر قرآن 

کـه بـر ذهـن، فکـر و عمـل متصوفـه و عرفـا در هـر دوره ای  بـر اسـاس اندیشـه هایی 

کـم بـوده، متفـاوت اسـت. حا

از جملـه معیارهـای پذیـرش تأویـالت در تفاسـیر صوفیانـه و عرفانی، آن اسـت که 

کریـم منافـات داشـته باشـد. مفسـر بـرای تفسـیر  تفسـیر صوفیانـه نبایـد بـا نظـم قـرآن 

ع و  صوفیانـه و عرفانـی از آیـات بایـد شـاهد شـرعی ارائـه نمایـد. تفسـیر نبایـد بـا شـر

کـه فقـط تفسـیر وی  عقـل تعـارض داشـته باشـد. هم چنیـن مفسـر نبایـد ادعـا نمایـد 

از ظاهـر آیـات، مـراد خداونـد از بیـان آیـه اسـت و تأویـل وی از آیـات نیـز بایـد بـرای 

گـر تفسـیری ایـن شـرایط را دار باشـد مخاطبـان در پذیـرش  مـردم قابل فهـم باشـد. ا

کـه تأویـل عرفانـی، تأویلی کشـفی اسـت که بـر دریافت  آراء مفسـر مختـار هسـتند چـرا 

باطنـی عـارف از طریـق شـهود تکیـه دارد. 

و  تأویـالت صوفیانـه  و  تفسـیری  و دیدگاه هـای  اقـوال  گفـت  پایـان می تـوان  در 

کریـم و احادیـث قطعـی  کـه بـا آیـات قـرآن  عرفانـی را بایـد مطالعـه نمـود و هـر آنچـه 

الصـدور و نیـز قواعـد عقلـی مخالفتی نداشـت را پذیرفت و بقیه را که تأیید نشـده اند، 

رهـا نمـود.
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فرهنگ . ۱۱ انتشارات  تهران:  هزاره،  معاصر  فرهنگ  دیگران،  و  حق شناس 
معاصر، ۱۳۸۴ ش.

حالج، حسین، طواسین، تصحیح و توضیحات: لوئی ما سینیون، مترجم: . ۱۲
محمود بهفروزی، تهران: نشر علم، چاپ اول، ۱۳۸۴ ش.

ح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام . ۱۳ خمینی، روح اهلل، شر
خمینی، ۱۳۸۶ ش.
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آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ . ۱۴ همو، کشف االسرار، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
ش.

تهران: . ۱۵ و دکتر شهیدی،  زیر نظر دکتر معین  لغت نامه،  کبر،  دهخدا، علی ا
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب الفاظ . ۱۶
کتاب فروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش. القرآن الکریم، انتشارات 

رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن ۲، روش ها و گرایش های . ۱۷
تفسیر قرآن، قم: مرکز جهانی علوم اسالمی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ش.

و . ۱۸ ح ق ق ه  ال ق رآن،  ع ل وم  ف ی  العرفان  مناهل  عبدالعظیم،  محمد  الزرقانی، 
اع ت ن ی ب ه: ف واز اح م د زم رل ی، ب ی روت: دارال ک ت اب ال ع رب ی، ۱۹۹۶ م.

زرکشی، بدر الدین، البرهان فی علوم القرآن، چاپ جمال حمدی ذهبی، و . ۱۹
کردی، بیروت: ۱۴۱۰ ق/۱۹۹۰ م. ابراهیم عبداهلل 

االمام . ۲۰ مؤسسة  قم:  القرآن،  علوم  فی  التفسیریة  المناهج  جعفر،  سبحانی، 
الصادق، چاپ دوم، ۱۴۲۲ ق.

و . ۲۱ تصحیح  التفسیر،  حقایق  الحسین،  بن  محمد  الرحمن  عبد  ابو  سلمی، 
کریمی زنجانی اصل، تهران: نشر نی، ۲۰۰۳ م/ ۱۳۸۱ ش. مقدمه: محمد 

چاپ . ۲۲ القرآن،  علوم  فی  االتقان  بکر،  ابی  عبدالرحمان بن  سیوطی، 
محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره: ۱۹۶۷ م، چاپ افست قم، ۱۳۶۳ ش.

علوم . ۲۳ جهانی  مرکز  قم:  تفسیری،  روش های  و  مبانی  محمدکاظم،  کر،  شا
اسالمی، ۱۳۸۰ ش.

سید . ۲۴ مترجم:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  حسین،  محمد  سید  طباطبایی، 
محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.



7۹ آسیب شناسی تفسیر صوفیانه ی قرآن کریم

همو، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه االعلمی، ۱۳۹۳ ق.. ۲۵

الطبرسی، فضل بن حسن، م ج م ع ال ب ی ان ف ی ت ف س ی ر ال ق رآن و ال ف رق ان، ت ه ران: . ۲۶
سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اس وه، ۱۴۲۶ ق 

مثنوی، . ۲۷ تطبیقی  و  تحلیلی  ح  شر و  نقد  سّرنی:  زرین کوب،  عبدالحسین 
تهران: ۱۳۶۴ ش.

دار . ۲۸ تطورها،  و  نشأت ها  الصوفیة  طارق،  الحلیم،  عبد  و  محمد  العبده، 
الرقم، الکویت: الطبعة الرابعة، ۱۴۲۲ ق/ ۲۰۰۱ م.

فهری زنجانی، احمد، پرواز در ملکوت مشتمل بر آداب الصلوة امام خمینی، . ۲۹
تهران: انتشارات فیض، ۱۳۷۳ ش.

کبر، قاموس قرآن، ت ه ران: دار ال ک ت اب االس المیة، ۱۳۶۷ . ۳۰ قرشی بنابی، علی ا
ش.

کاشانی، عبد الرزاق، تأویالت القرآن )تفسیر القرآن الکریم منسوب به محیی . ۳۱
الدین بن عربی(، تحقیق و تقدیم: مصطفی غالب، تهران: انتشارات ناصر 

خسرو، چاپ اول، ۱۹۷۸ م.

به . ۳۲ ال ت ص وف،  اه ل  ل م ذه ب  التعرف  اسحق،  بن  محمد  ابوبکر  کالباذی، 
کوشش: محمد جواد شریعت، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۱ 

ش.

گلدزیهر، ایگناس، گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، مترجم: سید . ۳۳
ناصر طباطبایی، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳ ش.

گودرزی، محمد، تفاسیر صوفیانه )از سده ی چهارم تا نهم(، فصل نامه ی . ۳۴
کتاب قرآن و حدیث، سال دوم، شماره ی ۶، ۱۳۹۵ ش. نقد 

گو با آیة اهلل محفوظی، مجله ی بصائر، ویژه نامه عالمه . ۳۵ مصاحبه، گفت و 
طباطبایی، سال سوم، ۱۳۷۵ ش.
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کبیر، ۱۳۸۰ ش.. ۳۶ مصاحب، غالم حسین، دایرة المعارف فارسی، تهران: امیر 

فرهنگی . ۳۷ و  علمی  بنیاد  تهران:  اسالمی،  علوم  کلیات  مرتضی،  مطهری، 
استاد شهید مرتضی مطهری، ۱۳۸۱ ش.

مشهد: . ۳۸ القشیب،  ثوبة  فی  المفسرون  و  التفسیر  هادی،  محمد  معرفت، 
الجامعة الرضویة للعلوم االسالمیة، ۱۴۱۸ ق.


