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  نالتفسیر و رویکرد تأویلی آ جستاری در حقائق
  ١پور محسن قاسم

  
  :چکیده

ایـن تفسـیر    .شـود  تـرین تفاسـیر عرفـانی محسـوب مـی      التفسیر یکی از کهـن  حقائق
تفسـیر ابوالحسـین   ، تفسیرابن عطاء ،)ع(ای فراهم آمده از تفاسیر امام صادق همجموع
اب بخش مربوط بـه تفسـیر امـام    انتس. تفسیر حسین بن منصور حالج است نوری و
امـا در   .محتوایی مورد تردید جـدی اسـت   های سندی و به امام با بررسی) ع(صادق 

 .شود معتبر حدیثی شیعی دیده می در برخی متون عین حال فرازهایی از تفسیر ایشان
 نسـبت ) ع(یا اقوال بزرگان صوفی است که بـه امـام   )ع( روایات تفسیری امام صادق

ر اصل روایاتی از امام بوده اما درمیان صوفیان اندک اندک چهره دیگری بـه  یافته یا د
پـنجم   قرن چهارم و با توجه به اینکه سلمی ازسرآمدان تصوف در .خود گرفته است

  ایـن   ،انـد  بـرده  هـا  ثعلبی ازمکتـب او بهـره   شاگردانی نظیر قشیری و و؛ هجری است
ازتفاسـیر فـوق    سلوکی تصوف سیر و مبانی تایید اصول و به قصد تطبیق و تفسیر را

 های باطنیه متفاوت اسـت و تـالش   تاویل ی این تفسیر باها تاویل .فراهم آورده است
لـذا نظـر    و های آن دست آویزی برای نفی معانی ظاهری قرآن نباشـد  ویل شده تا تا

سیوطی دریکسان انگاری این تفسیر بـا تفاسـیر بـاطنی محـض      کسانی مانند ذهبی و
  . نیستاستوار 

  
  . شناسی روش ،التفسیر حقائق ،تفسیرعرفانی ،تاویل :ها هواژ کلید

  
          طرح مسأله

وبتدریج از نیمه  ،پرهیزکاری ظهور یافت سیمای آغازین تصوف در قالب پارسایی و
؛ کـرد  سنت وباورهایی تـازه پیـدا  ، ی دیگریها قرن دوم هجری همراه با آداب واندیشه

                                                 
  .کاشانگاه دانش یارـ استاد1
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امـروزه در تـاریخ    .چهارم بصورت مکتبی خـاص در آمـد   سوم وی ها چنان که در سده
با توجه بـه بـوم وجغرافیـای هـر     ، گون این مکتب خاص ی گونهها فرهنگ اسالم جلوه

. تحلیـل اسـت   قابل بررسـی و  ،نیز عواملی دیگر سرآمدان تصوف هر عصر و و، منطقه
تبیین مبانی  وجیه وچهارم هجری برای ت ی سوم وها دلبستگان به این آیین از همان سده
ایـن  . آیـات الهـی وروایـات شـدند     اندر کار تاویل فکری وسیر وسلوکی خویش دست

. فقیهـان روبـرو شـد    اًچالشهای عالمـان مسـلمان مخصوصـ   و رویکرد ویژه با مخالفت 
 موضـوع مهمـی بنـام تاویـل و     دار بـودن  بـه مسـئله   ها توان گفت ریشه این مخالفت می

بـرای نمونـه   . شـد  مـی تفسـیر ایـن مقولـه راجـع     و ر تعریف د ی متمایز آنهاها برداشت
 ی مختلـف هـا  ابن جوزی سخت با تاویل گرایـان در حـوزه  و متفکرانی مانند ابن تیمیه 

مفسران شیعه نیـز بـر ضـرورت تاویـل     . تفسیر وعرفان به ستیز برخاستند، فلسفه، کالم
بایـد   هـا  این نکته که تاویل اما البته با در نظر داشتن؛ بویژه در حوزه تفسیر تاکید کردند

مقصود از تاویل دراین جا معانی باطنی قرآن  .مستند به اقوال معصوم باشد ضابطه مند و
؛ ی عرفی کالم از آیات قران اراده کرده استها مطالبی است که خداوند فراتر ازداللت و

. شـود  یسـر مـی  برای غیر آنان ازراه استماع از آنها م ازآن آگاهند و وتنها راسخان درعلم
ی عرفـی کـالم   هـا  توانـد در چـارچوب داللـت    البته برخی معانی باطنی دیگـر نیـز مـی   

) شود فهمیده می فالتقل لهما اف مانند آنچه از آیه( تعابیری نظیر مفهوم موافق. قرارگیرد
دست کم تاویل دردیـدگاه عالمـان شـیعه بـا آنچـه بـه عنـوان        . اند برخی مثال آورده را

قید ضابطه مند بودن یعنی یعنی گنجایش . مشهور است متفاوت است تذوقات صوفیانه
داللت تنبیـه وداللـت   ، داللت اقتضاء(ی عرفی کالمها مورد تاویل درقالب یکی ازداللت

روشن اسـت عـدم مخالفـت بادلیـل     . است قید دیگر نقل معتبر معصوم و) ...مفهومی و
   .تاکید است یف موردقابل جمع عرفی بودن در این تعر و ضروری دین قطعی و

 .ی آنان نیـز بایـد احـراز شـود    ها دراین فرآیند قطعیت صدور تاویل آشکار است که
عرفـان وتصـوف   ، ی معرفتی که تاویل در آن کار برد نسبتا وسیعی یافتهها یکی از حوزه

ی عارفـان در ایـن حـوزه بـه دو دسـته      ها تاویل .تاویل رکن تفسیر عرفانی است. است
ی متکـی بـر تصـوف    ها دیگر تاویل و؛ ی مبتنی بر عرفان نظریها تاویل :شود میتقسیم 

ی هـا  توان گفت هر دوگروه از این تاویلها بـرای اثبـات نظریـه    می. عملی وسیر وسلوک
عارفـان مفسـر   ، نهایت آنکه در حوزه تصوف وعرفان عملی؛ اند گیری کرده عرفانی بهره
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تاویـل در  . آیـات باشـد   ظـاهری  بـا رعایـت معنـای حفـظ     هـا  تا تاویـل  اند تالش کرده
) ع(آیا انچه که با عنوان تفسیر امام صـادق  رود؟ به شمار می التفسیر از کدام دسته حقائق

شمول یکی  تواند در میالتفسیر است اساسا  ی مهم حقائقها مشهور شده ویکی از بخش
یر تفسیر ابن عطـاء کـه بـه لحـاظ کمیـت تفسـ       ی که بر شمردیم قرار گیرد؟ها از تاویل

ی ابن عطـاء را بـا لحـاظ    ها تاویل چه حکمی دارد؟، بیشترین بخش تفسیر حقائق است
ی صـوفیان بـه   هـا  تـدوین آمـوزه   برده وروزگار تحکیم و میعصری که وی در آن بسر 

اما درخصوص تفسیر . ی گروه اول قلمداد کردها توان در جرگه تاویل می؛ آمده میشمار 
 Ĥبه ایشان نسـبت داد زیـرا    توان این تاویالت را مینامام باید گفت به جهت سندی قطع

توسـط   در عصر وروزگار امام گرچه به طور جسته وگریخته سخن از زهـد وپارسـایی  
 مرامـی آن در سـده سـوم و    آیینـی و  ولـی شـکل   افرادی مانند سفیان ثوری مطرح بوده

ی بـه مثابـه   سـلم . بعالوه به لحاظ محتوایی نیز این تفسیر ایرادهـایی دارد  .است چهارم
وابوالقاسـم نیشـابوری در تفسـیر از     یکی از آموزگاران صوفی که شاگردانی مانند ثعلبی

 رفتـه وبـویژه   هـا  به سراغ این تاویل درراستای تحکیم تعالیم صوفیه؛ اند اواستفادها برده
 نیـز ازطریـق وی بـه او   ) ع(زیرا که تفسیر امـام  ؛ بهره وافر را از ابن عطاء گرفته است 

  . است رسیده
  
  مقدمه

  التفسیر به ویژه رویکـرد تـأویلی آن درآمـدی بـه شـرح زیـر       جهت شناخت حقایق
  :شود ارائه می

  
  معرفی اجمالی سلمی ـ 1

مفسـر صـوفی نیمـه دوم قـرن      412ابوعبدالرحمن محمد بن حسین سلمی متـوفی  
پدر وی نیز از صوفیان معروف روزگار خـویش   .چهارم واوائل قرن پنجم هجری است

و پـنجم   شیخ ابو سعید ابو الخیر شاعر وعارف صاحب نام ایرانی سده چهار .ه استبود
ابـن عربـی    )316،  جـامی (. به صحبت سلمی رسیده واز دست او خرقه پوشیده اسـت 

 وقتی درمقـام تحیـر عرفـانی بـوده اسـت روح سـلمی در       597ادعا کرده است درسال 
  .)همـان جـا  ( قـات کـرده اسـت   بـا وی مال  )ابن عربی( صورتی جسمانی متمثل شده و
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یی هـا  آید که ازمادرش ارث قابل مالحظه ای به او رسید ومسـافرت  میاز احوال وی بر 
او کـه شـیخ   . )2/147 ،سـبکی ( عراق وحجاز کرد ومدتی در مکه زیست، نابالد ایر در

  مـذهب شـافعی   ) 484رقـم   394، داوودی(مشایخ صوفیه وعالم آنان در خراسان بـوده  
تـوان بـه ابوالقاسـم     مـی از شـاگردان مبـرز او   ) 320 رقم ،4/143سبکی (. ردک اختیار را

قشـیری در رسـاله معـروف     )داوودی همان جـا (. حاکم نیشابوری اشاره کرد قشیری و
، فروزانفـر (خود که از امهات متون عرفانی است از وی سخنان زیادی نقل کرده اسـت  

ی اهل تسنن اخـتالف  ها زیست نگاریدر مورد ثقه بودن یا نبودن سلمی در منابع . )68
را فردی دانسـته   جایی او یکی از مشاهیر مورخان ومحدثان شافعی در. نظر وجود دارد

  در جـای   و) 17/248، ذهبـی (؛ عـام پسـندیده بـوده اسـت     که کهکه در نـزد خـاص و  
، سیر اعـالم النـبالء  ، ذهبی(مورد پسند واقع شده است   خاص در نزد عام و که دیگری

خطیـب   .)250، تذکره الحفـاظ (اورا ضعیف انگاشته است  در جای دیگری و) 17/248
بـزرگ   نخسـت آنکـه وی شخصـیتی واال و    :بغدادی دو روایت در مورد او آورده است

  بنا به روایتی دیگر به نقل از ابن قطان نیشابوری فـردی غیـر ثقـه وحتـی کسـی       بوده و
سبکی نیـز  ) 717رقم ، 2/248دی خطیب بغدا(. ساخته است میکه برای صوفیه حدیث 

در مجمـوع سـلمی را موثـق     ،که اخبار مربوط به عالمان شافعی را در اثـر خـود آورده  
وضـع   این مفسر در منابع رجـالی شـیعی   ،اما از این سو )4/145، سبکی(. انگاشته است
  . نامعلومی دارد

فـواد  (. انـد  انستهاثر د 27که برخی از کتاب شناسان آنها را بالغ بر  سلمی آثاری دارد
، حقائق التفسیر :عبارت است از بعضی از این آثار )184ـ179 ،جزء چهارم 1 ج،سزگین

که در این میـان  ؛ سلوک العارفین، الفتوه آداب الصوفیه، رساله المالمتیه، طبقات الصوفیه
  . حقائق التفسیر وطبقات الصوفیه از اهمیت بیشتری برخوردار است

و با دو نسخه خطی موجـود   قائق التفسیررادریک جلد بزرگیکی ازتفسیر نگاران ح
در کتابخانـه  )2/385، التفسیر والمفسـرون ، ذهبی(. در کتابخانه االزهر معرفی کرده است
 ،فوادسزگین( شده است ی خطی این تفسیر گزارشها استانبول ترکیه نیز از وجود نسخه

سـلمی توسـط نصـراهللا پـور     یی از این تفسیر در مجموعه آثـار  ها بخش )179، 4جزء 1
 ای یوسـف و  مجلد که تفسیر سـوره  2اخیرا نیز این تفسیر در  .جوادی چاپ شده است

  . ندارد انتشار یافته است قریش را فیل و
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  تفسیر سلمی دریک نگاه کلیـ 2
لحـاظ عرفـانی محسـوب     این کتاب که در واقع یکی از قدیمی ترین کتب تفسـیری از 

تفاسیری که تا پیش از سلمی با این نگاه فراهم آمده  اقوال ای است از مجموعه، شود می
لیف چنین اثـری  أدرت مورد انگیزه خود در او .آوری کرده است را جمع نهاآوی  است و

من وقتی به آثار پیشینیان در حوزه تفسیر نگریستم مالحظه کردم کـه  « :چنین گفته است
منسـوخ   ناسخ و ،لغت، اعراب، رائتیی چونان قها دانش و نها با توجه به علوم ظاهریآ
بـه نحـوی تفسیرشـان     وهیچ کدام در مسیری که مانند اینها اقدام به تفسیر قرآن کرده و

جـز  ( گام ننهـاده ، لسان این جماعت را مد نظر قرار داده بوده و خطاب به اهل حقیقت
لـذا   )آیاتی که گفته شده اقوال امام صـادق اسـت   منسوب است و یاتی که به ابن عطاءآ

ی ها مرتبط با گفته تفاسیری روی آورم که به نحوی بر آن شدم که به گردآوری اقوال و
مهم ترین کسانی که اقـوال شـان را سـلمی در ایـن تفسـیر      ) 1/76، سلمی(. »آنان باشد

ابـو   ،حسین بن منصور حالج، ابن عطا آدمی  ،)ع(امام صادق : از اند عبارت آورده است
کوتاهترین است که تنهـا  ، میان این مجموعه از، والحسین نوریتفسیر اب. الحسین نوری

  ،مجموعـه دیگـر حقـائق   . آیه از آیات قرآنی در آن مورد تفسیر قـرار گرفتـه اسـت    29
 تفسیر حسین بن منصور حالج است که به همت لویی ماسینیون از روی آن استخراج و

 از .تـوان یافـت   الج را مـی تعالیم عرفانی حـ  این تفسیر بسیاری از در .منتشر شده است
خطـاب کننـده    )172، االعـراف ( »بلـی  االست بربکم قالو«جمله آنکه در گفتگوی ازلی

رفتـه   میواین ازمحورهای اندیشه حالج به شمار ) 1/250، سلمی(وپاسخگو یکی بوده 
یونس گفته است دانـش همـه چیـز در قـرآن      جای دیگر ذیل اولین آیه سوره در .است

را به جایگـاه   اعتقاد او) 252، همان( ها ن در حروف مقطعه آغاز سورهدانش قرآ است و
بـه نظـر ماسـینیون حـالج از      .دهـد  مـی معنایی حروف درمنظومه فکری حـالج نشـان   

وی در ایـن زمینـه    .بسیار بهره برده اسـت ) ع(ی تفسیری وعرفانی امام صادق ها دیدگاه
) به جای عشق(محبت ) ای ارادهبه ج(ازنظر قاموسی حالج کار برد مشیت « :گفته است
 تفسیر قرآنی اسماءاهللا یعنـی نـور  ، از نظر ساختی و) خدا یاد از در(حق، حلول ازلیت و

را از ایـن مجموعـه    )ارشـدنا الـی محبتـک   ( عبارت اهدنا و )مصمود الیه(صمد، )منور(
ـ   (حقائق التفسیر شکل فعلی در )1/10، سلمی(. »اخذ کرده است) امام( ه انتشـار یافتـه ب

 .هم آمده است) ع( وامام باقر) ع( وامام علی) ص( احادیثی از پیامبر) همت سید عمران
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  امـادر جاهـایی   ، او در این تفسیر سخنان تفسیری را بدون کمترین موشکافی نقل کـرده 
   ،سـلمی (. یا دیدگاه خـود سـلمی اسـت    رسد گفته و مینیز بدون قائل آورده که به نظر 

یا مـن از تعهـد    ز با این قبیل عبارات که اگر صحیح باشد وگاهی نی) 28ـ27، 25ـ1/24
این حدیث به دورم ویا این سخن به سخن پیامبر شباهت ندارد به انتقـاد هـم پرداختـه    

 سلمی پس ازآنکه حقائق رانوشت با مجموعه دیگـری از اقـوال و   )پیشین، آتش(. است
عرفـانی آیـات مناسـب     یهـا  امامان ومشایخ مواجه شد که با تفسـیر  ی تفسیریها گفته
را به ترتیـب   ها این تفسیر .ردآو »زیادات حقائق التفسیر«لذاآن را تحت عنوان ، نمود می

ابـن   ،)ع( ی کسانی ماننـد امـام صـادق   ها ازمیان تفسیر .وآیات قرآنی سامان داد ها سوره
» زیادات«جنید بغدادی وابوبکر واسطی در ، شبلی، عبد العزیز مکی ،سهل تستری، عطاء

بار نام  150است به گونه ای که به گفته علی زیعور ) ع(بیشترین نقل از آن امام صادق 
» باورینگ« این اثر با تصحیح وتحقیق) 40، زیعور( .در زیادات تکرارشده است) ع( امام

لطائف «وتفسیر» الکشف والبیان«بدون تردید حقائق بر تفاسیری مانند  .انتشار یافته است
همـه  « :گفتـه اسـت   اینکـه ثعلبـی   .تاثیرگـذار بـوده اسـت   » ائس البیـان عر«و» االشارات
، ثعلبـی (» صحت آن را پـذیرفت ، خواندم، شخصا ابر مصنف آن سلمی التفسیر را حقائق
: بنگریـد بـه  (روزبهان نیز از حقائق بسیار بهره برده است  .این تاثیر است بیانگر) مقدمه

از میـان عالمـان    ،بـاری  )شـتر صـفحات  بی و 146ـ145، 73ـ65، زیادات حقائق التفسیر
از (التفسـیر   الدین علی معروف به سید بن طاووس چهار روایـت از حقـائق   رضی، شیعه

در بحار االنـوار  )423ـ421، سعد السعود( .آورده است )صادق جمله یکی به نقل از امام
نیز  قینمنهج الصاد) 89/384، مجلسی(. بینیم مینیز همین روایت دوم را از سعد السعود 

مقدمه  2ج، مال فتح اهللا کاشانی(. از روایات تفسیر سلمی بهره برده است در تفسیر خود
بـه ویـژه آن دسـته از افـرادی کـه مخـالف         در میان عالمان اهل تسنن) 4ص، شعرانی

. انـد  با ایـن تفسـیر مخالفـت ورزیـده     ،ابن تیمیه عرفانی در تفسیر بوده مانند گرایشهای
وقاضـی عیـاض مـالکی     )چنـد حـدیث  (  کسانی مانند احمد بن حنبـل  اما) ادامه مقاله(

  ) 1/9، مجموعه آثار سلمی(. پذیرفته است احادیث آن را
وقدح برخی محققان و مخالفان در امان  این تفسیر با وجود شهرتی که دارد از طعن

یکی از مورخان ومحـدثان آن را سراسـر قـول قرمطیـان وتحریـف قـرآن       . نمانده است
در بررسـی   سـیوطی ، ژوه معـروف  قرآن پ) 28/307، تاریخ االسالم، ذهبی(. است دانسته
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طبقـات  ، سـیوطی (. خود به این نتیجه رسیده که تفسـیر او تفسـیر اهـل بـدعت اسـت     
وی در یکی دیگر از آثار خویش دیدگاه واحدی نیشابوری را آورده  )85ـ84، المفسرین

. تفسـیر بـوده کفـر ورزیـده اسـت     ، که بر اساس آن اگر سلمی معتقد بـوده کـه حقـائق   
  اما آنچه در نقد نظر کسـانی کـه ایـن تفسـیر را مـورد طعـن        )4/235، االتقان، سیوطی(
  گروهی از اسـماعیلیان بـاطنی   (سلمی از قرامطه، توان گفت اینکه می اند قدح قرار داده و
نکـه او  هـیچ دلیلـی مبنـی بـر آ     نیست زیرا )بدنام که به نوعی اباحی گری قائل بودند و

ایـن جـا    اما پرسشی که در  .معتقد به نفی معانی ظاهری باشد در تفسیر او وجود ندارد
مطرح است آنکه آیا چنین تفکیکی احتماال راه رابرای ورود تفسیر به رای بـاز نخواهـد   

  بـه بیـان   . کرد؟ شیوه ای که مرز آن با تذوقات صـوفیانه بسـیار نزدیـک بـه هـم اسـت      
مضامینی به قرآن انتسـاب یابـد کـه سـاحت      رویکرد تفسیری دیگر ممکن است در این

شیوه تفسـیری اش در مقـام نفـی ظـاهر      ،گر چه به ادعای خود. قرآن از آن بدور است
ی فرامتنـی  ها گفته آنچه برای او اهمیت داشته جنبه در مقدمه ولی همان طور که؛ نیست

آنها را اشاراتی ویـا بـه   واو) 1/74، سلمی(. اند است که خطاب آن اهل حقیقت باطنی و
 کند که خداوند انهارا برگروهی خاص به نام اهل حقیقت میتعبیری دیگر اسراری تلقی 

ظرفیت معنوی این اهل حـق   آگاهی از این اسرار نیز به فراخور اختصاص داده است و
ی باطنی را بـه قـران   ها حال چگونه می توان این جنبه  ،است با توجه به عنایت الهی و

آیا ادعای او که اهل حقیقت است چگونه قابـل اثبـات اسـت؟     و نده آن استناد دادوگوی
 و تفـاوت روش تفسـیری وی بـا روش    ،در عـین حـال   .پاسـخ  یی اسـت بـی  ها پرسش
یـا   آمیز و ی قرامطه آشکار است و سخن کسانی که این تفسیررا سراسر بدعتها دیدگاه

تفسیر سلمی  در« محققان برآن است کهیکی از  .قابل مناقشه است اند قرمطی تلقی کرده
تـوان   مـی بسـیار کـم   ، کنـد  مـی به تاویالت نظری که آیات را از معانی اصلی آنهـا دور  

توضـیحات  ، ی درونـی کـه در آیـات هسـت    هـا  وبیش از تاویل روی حکمـت  برخورد
، ی ایـن تفسـیر  هـا  ترین بخش از آنجا که از مهم .)85، آتش( »خورد میزاهدانه به چشم 

 ،است در مرحله بعد تفسیر ابن عطاء آدمی و ،بر آیات قرآنی) ع(ی امام صادق ها تفسیر
  .بررسـی قـرار داده اسـت    تفسـیر را مـورد   تاویـل درایـن دو   چگونگی اًاین مقاله صرف

لزوم این دو تفسیر را مـورد   حد ابتدا در ،این مقوله به پرداختن نماید قبل از میشایسته 
              .بررسی قرار دهیم
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  )ع( تاملی بر تفسیر عرفانی منسوب به امام صادقـ 3
آشنایی بیشتر محققـان بـا    ـ1 :چند نکته وجود دارد) امام صادق(در باب این تفسیر 

یک نسخه خطی از این تفسـیر   ـ2. ی همین سلمی استها این تفسیر از طریق نقل قول
ین تفسـیر در کتـاب خانـه    در کتابخانه نافذ پاشا سلیمانیه در ترکیه و نسخه دیگری از ا

آن  بوده که فردی به نام احمد بـن حـرب   موجود) در استانبول( دیگری به نام علی پاشا
یی احتمـاال  هـا  بر اساس چنین نسـخه  ـ 3 )43، سلیمان آتش(. را گرد آوری کرده است

ی عقیـدتی آشـکار میـان    هـا  نظر به وجود مقارنـه « اند افرادی مانند لویی ماسینیون گفته
کـه امامیـه   ) ع( قطعـاتی از سـخنان امـام صـادق     ای از عبارات این تفسیر عرفانی و پاره

تـوان   مـی ن، انـد  به طور مستقل ذکـر کـرده  ) نصیریه ودروزیه(غاله شیعه  درست آیین و
بـر ایـن    )131ــ 130، پل نویا( »به کلی رد کرد) ع( تحقیق ناکرده انتساب آنها را به امام
را نخستین بار ماسـینیون معرفـی ودر بـاره آن    ) ع(ق اساس تفسیر منسوب به امام صاد

ای آن را چاپ  درپی آن پل نویا ان را استخراج وتصحیح وبا مقدمه .مطالبی نوشته است
مـتکلم ومحـدث   ، در این جا باید ازتفسیری به نـام تفسـیرنعمانی   ـ4 .)61، ثبوت( کرد

ایـات قـرآن وتفسـیر    ومفسر شیعی اوائل قرن چهارم سخن گفت که درآن اقسام وانواع 
 .گـزارش شـده اسـت   ) ع( امـام صـادق   و به روایت )ع( از نظر امام علی، بعضی از آنها

که البته از میان آنان ابن عقـده و حسـن    اند شیعی ،این مجموعه شایان ذکر است راویان
، طوسی؛ 94، نجاشی( اند بن ابی حمزه بطائنی به ترتیب زیدی جارودی وواقفی بن علی

پل (که به نظر یکی از مستشرقان ) شاگرد کلینی( ، نعمانی آیا تفسیر .)2/37رشی،نق؛ 28
دو نسخه آن موجود است و همتای شیعی نسخه ابن عطاست که سـلمی آن   )131، نویا
اسـت؟ پـل نویـا    ) ع(تفسیر خود حفظ کـرده اسـت همـان تفسـیر امـام صـادق        در را
) ع(عرفانی منسوب به امام صادق  تاکید کند که تفسیر خواهد همین نتیجه رابگیرد و می

همه روایات عرفانی مـورد   ،نکته دیگر آنکه ادعا شده است ـ5بر ساخته صوفیان نیست 
زیـرا بـه نظـر     .انـد  در این مباحث داشته) ع(استناد سلمی تمام آن چیزی نیست که امام 

» اسـتنباط «در فصـل مربـوط بـه    ، خر گوشی در تهذیب االسرار خـود  ،یکی از محققان
دهـد کـه در تفسـیر سـلمی نیسـت       مـی را به دسـت   )ع( منتخباتی از تفسیر امام صادق

 ) 45پـاورقی شـماره    130، پل نویا(. همچنان که روز بهان درتفسیر عرائس البیان خود
تفسیر   ،تهرانی نسخه کتابخانه علی پاشا قا بزرگآبنا به گفته شیخ  ،اما از سوی دیگر ـ6
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و از نظر وی چـون  ) 4/269همو، ( ان روایت شده استائمه است که توسط اصحاب آن
توان چنـین   میبنا بر این ؛ ذکری از این چنین تفسیری درمنابع رجالی شیعه نیا مده است

افزون بـر شـیخ    ـ7 .قابل خدشه است) ع(برداشت کرد که استناد سلمی به روایات امام 
ابن خلدون وذهبی صحت ، میهمانند ابن تی ،افرادی از میان اهل تسنن، بزرگ تهرانی قاآ

  ،ابـن خلـدون  ؛ 11، 8 ،ابـن تیمیـه  (. انـد  را مردود دانسـته ) ع(به امام صادق  این انتساب
   )2/241، محمد حسین، ذهبی؛  416، مقدمه 1
  

  جمع بندی نکات باال
ای اقـوال منسـوب بـه امـام      از نظر عـده  :در جمع بندی این نکات باید چنین گفت

یا دسـت کـم    )سخن پل نویا( نمونه شیعی آن وجود دارد یاکه سلمی آورده )ع(صادق 
نچه خرگوشـی در تهـذیب االسـرار    آ(پیش از سلمی روایات گران دیگری داشته است 

بیش در ایـن مـورد قبـل از وی وجـود داشـته       کم و، لذا روایت سلمی و) آورده است
نی ماننـد  مستشـرقا  .بنا بر این نباید در صحت اجمـالی ایـن تفسـیر تردیـد کـرد      .است

از سـوی دیگـر بـر مبنـای دیـدگاه       .باشند میماسینیون وپل نویا بیشتر طرفدار این نظر 
) ع(درمجموعه خود آورده مربوط بـه امـام صـادق     نباید این تفسیررا که سلمی ،برخی
از نظر گروه دوم دالیلی وجود دارد کـه بـه صـحت ایـن انتسـاب تردیـد وارد       . دانست

احادیثی ناظر  این احادیث که سلمی آورده باطن گرایانه و تیمیهاز نظر ابن  مثال .کند می
، پیشـین ، ابـن تیمیـه  ( وباالخره دروغین وتحریف مـراد خداونـد اسـت   ؛ بر علوم غریبه

این احادیث را غیر متصل وغیـر پیوسـته تلقـی     ،ابن خلدون نیز از منظر سندی )2/465
به نظر نگارنده ما در میـان   .)ینابن خلدون پیش( کرده ودر نهایت اخباری شاذ وبی دلیل

به این معنا که به لحاظ معیارهای  .این دو نظر موافق ومخالف باید قائل به تفصیل باشیم
 .تایید کـرد  )ع(توان انتساب آن را به امام  میی اسنادی به هیچ وجه نها بررسی سندی و

ه ویـا ذهبـی درسـت    اما این عدم قبول به این معنا نیست که گفته افرادی مانند ابن تیمی
از ) تفصـیل آن ادامـه مقالـه   ( !شـیعیان اسـت   این تفسیر بر ساخته اند است که قائل شده

 ی محتوایی نیز اکثر مطالب این تفسیر قابل ایراد است وها با توجه به مالک ،سوی دیگر
خوانی وهم پوشانی با اصطالحات  بلکه نوعی هم ،دانست )ع(توان آن را از آن امام  مین

 ی قـرن سـوم بـه بعـد وارد حـوزه تـاریخ و      هـا  عملی وسلوکی است که ازنیمه تصوف
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گرچـه انـدکی از احادیـث آن در برخـی منـابع      . )ادامه مقالـه (فرهنگ اسالم شده است 
قابل قبول وبه لحاظ اخالقی وتربیتی نیز مـورد   الجمله تفسیری وروایی شیعی آمده وفی

نماید ایـن تفسـیر را انـدکی از حیـث      میته شایس ها با عنایت به این گفته .استفاده است
  . محتوا مورد بررسی قرار دهیم سند و

  
  بررسی اسنادی تفسیرـ 4

کنـیم نخسـت از نظـر فـردی      ی سندی این تفسیر را در دو بخش بررسی میها جنبه
سلمی در جـای جـای    ودر مرحله بعد آن را با توجه با اسنادی که مانند لویی ماسینیون

  . ورده استحقایق التفسیر آ
به عقیده افرادی مانند لویی ماسینیون راویان یا گرد اوران این تفسیر عبـارت بودنـد   

اساسـا ازنظـر    .فضـیل بـن عیـاض   ، ابن ابی العوجـاء ، ذوالنون مصری، ازجابر بن حیان
به فـرض وجـود چنـین    . جابر بن حیان در نظر محققان محل تامل است تاریخی وجود

 بوده) ع(که شاگرد امام صادق  )639، ابن ندیم( تفسیر صوفی ودارای کتاب  شخصیتی
از ) ع( تازه معلوم نیست آنچه که سلمی به امام صـادق ؛ همه جای بحث دارد که همه و

به راستی اگـر جـابر آن   . همان گزارش جابر بن حیان باشد، باز خوانده، طریق ابن عطاء
. موجود نیست دیگری از اوچرا گزارش ؛ از امام گزارش کرد  همه برداشت تفسیری را

جای چون وچرا  )همان، ابن ندیم( جابر تفسیر داشته است اند اینکه گفته )97، راستگو(
از طـرف دیگـر    )4/268، تهرانی(. تفسیر قرآن باشد، زیرا معلوم نیست این تفسیر. دارد

به دلیـل آنکـه در هـیچ یـک از منـابع      . صحابی بودن جابر نیز محل پرسش جدی است
سخنی بـه میـان نیـا مـده     ) ع(ومعتبر شیعی از جابر به عنوان صحابی امام صادق اصیل 
، لـوئی ماسـینیون  ( یی به نام امام باشـد ها مولف کتاب، چگونه ممکن است فردی. است

از آن سـخن   اما هیچ زیست نگار وعالم رجالی در آثار خود )12، ترجمه احمد سمیعی
   .نگفته باشد

ارائه » تذکره الحفاظ«بن عیاض مدرک خودرا ازکتاب  لوئی ماسینیون درمورد فضیل
در  .کنـیم  میکند که با مراجعه به این کتاب ذیل ماده فضیل چنین مطلبی را مالحظه ن می

چنـین  ، که احـوال ذوالنـون را مفصـل آورده   » حلیه االولیاء«مورد ذو النون نیز در کتاب 
یـت بـه انـس بـن مالـک انصـاری       سند روا» میزان االعتدال« اما در، مطلبی وجود ندارد
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 .از همـه شـگفت انگیزتـر اسـت    » ابن ابی العوجاء«تاکید بر  .)ع( رسد نه امام صادق می
  . به قتل رسید 155زیرا که وی به جرم زندیقی وبد دینی وجعل حدیث در سال 

ی لـوئی ماسـینیون بـرای دسـت وپـا کـردن سـند        ها توان گفت کوشش می ،بنابراین
برد وبه هـیچ وجـه ایـن     میراه به جائی ن) ع(منسوب به امام صادق روایات برای اقوال 

اسـنادی   زنجیـره  ،از ماسینیون که بگذریم به عالوه. روایات به لحاظ سند استوار نیست
 احادیث انتسابی اعتباری بیانگر بی حقایق مقدمه ،اوال .است خود سلمی نیز دارای اشکال

یشتغل احد بجمع فهم خطابـه علـی لسـان اهـل      ولم... « :او گفته است .است) ع(به امام 
  عـن جعفـر بـن     الی ابی العباس بن عطاء وآیـات ذکـر انهـا    نسبت الحقیقه اال آیات متفرقه

نسـبت  «مجهول خواندن ) 1/76، سلمی( »محمد الصادق رضی اهللا عنهما علی غیر ترتیب
 .ن انتسـاب دم زد توان با اسـتواری از ایـ   میدهد که ن میبه خوبی این امررا نشان » وذکر
ناشـناخته   ،مرسل بودن زنجیره) ع(در این تفسیر برای انتساب اقوال به امام صادق  ،ثانیا

بودن برخی راویان واز همه مهمتر ثقه نبودن رجال دیگر وحتی خود سلمی از مسـائلی  
یـک زنجیـره    مثال در. توان نادیده گرفت میاسناد روایات تفسیری ن است که در بررسی

  :خوانیم میچنین 
سـمعت ابـاجعفر   : سمعت اباالقاسم االسکندرانی یقول :سمعت منصور بن عبد اهللا یقول«

منصور بـن عبـد    .»)ع(الملطی یذکر عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن جعفر بن محمد
ی سلمی که گاه با پسوند هروی و یا اصفهانی آمده ها اهللا در حقائق التفسیر وسایر نوشته

دیمرتی واشنانی یـاد شـده کـه بـه ترتیـب از روسـتاههای اصـفهان         اگاهی هم ب( است
، راسـتگو (. همان منصور بن عبداهللا هروی اسـت  به گفته یکی از محققان) وهرات است

یـا حـداقل فـردی مجهـول      وی در منابع زیست نگاری به عنوان فردی دروغگو و) 99
؛ 13/84 ،بغدادی خطیب( معرفی شده است که از عیوب سندی این زنجیره سندی است

نیـز بـه احتمـال فـراوان      اباجعفر الملطی در این زنجیره. )6/520، میزان االعتدال، ذهبی
حقـائق التفسـیر تصـحیف شـده اسـت       یها انماطی بوده که دراستنساخ همان ابو جعفر

 »فی فهم القـرآن «او کسی است که ابن عطاء به هنگام مرگ آثار وکتاب ) 101، راستگو(
روایـت   راوی توانـد  مـی این فرد چگونه ) 12/73، خطیب بغدادی( سپرد خود را به وی

به شهادت رسیده و از سوی دیگـر   203درسال ) ع(امام  باشد بی واسطه؟) ع(امام رضا 
اگر سالها بعد از ایـن هـم   ؛ باشد می 309متوفی  ابن عطاء که کتابش را به انماطی سپرده
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 .باید وجود داشته باشد می) ع(و وامام رضا دست کم دو واسطه بین ا انماطی زنده بود ه
  . بنا بر این حدیث مرسل است ونا استوار

حدثنا محمد بـن  «:زنجیره دیگری نیز درانتساب این تفسیر وجود دارد به این ترتیب
عبد اهللا شیبانی حدثنا ابو علی احمد بن علی بن مهدی بن صدقه بن هشـام بـن غالـب    

» حدثنا موسی بن جعفر عن جعفر بن محمد ن موسیحدثنا علی ب حدثنا علی بن مهدی
دارای قوت ضبط  رجالیان محمد بن عبداهللا را هم .این زنجیره نیز دارای اشکاالتی است

 اورا ضـعیف ودارای عیـب   وکسـانی هـم   انـد  یاد کـرده » ثبت«واورا با وصف  اند دانسته
شـود در کـدام    مـی معلوم ن) 1059، ذیل شماره 396، نجاشی؛ 4/253تفرشی، ( »تخلیط«

این زنجیره با مشکل تعلیق نیز مواجه  وانگهی. حالت این روایات از او صادر شده است
محمد بن عبداهللا شیبانی نیز یکی دو تن از آغاز زنجیره حدیث  زیرا بین سلمی و .است

بـه طـور کلـی پـاره ای از     ، نکته دیگری که نباید از آن غافـل بـود آنکـه   . افتادگی دارد
 شـاید از عالمـان و   ،ماننـد  مـی نها که بیشتر به سخنان صوفیان آ ،این تفسیری ها گزارش

جعفر بـن  ، مانند جعفر بن محمد رازی، )ع(صوفیان جعفر نامی باشند نه از امام صادق 
در مجمـوع   )110 ،بنگریـد بـه راسـتگو   ( .که از اساتید سلمی بوده است، محمد خلدی

ان شیعیان چندان مطر ح نبوده تا در نفی توان گفت که روایات تفسیری سلمی در می می
  . اثبات انها به امام سخنی بگویند و
  
  چگونگی تفسیر از نظر محتواـ 5

که بگذریم در این تفسیر ازحیث محتوایی نیز درروایات انتسـابی بـه امـام     ها از این
داللـت   برخی از قرائنی که بر مجعول بودن این روایـات . اشکال وجود دارد) ع( صادق

  :رد عبارت است ازدا
 اسـاس بـا   ایـن تفسـیر از  ) 1/23سـلمی ( )!ع(تفسیرآمین از قول امام صـادق   ـ  الف
آمـین ای  : قال جعفـر  :این روایت به این صورت است. ی شیعی سازگار نیستها آموزه

گفـتن چنـین   ، ازنظـر فقهـاء شـیعی   . قاصدین نحوک وانت اکرم من ان تخیـب قاصـدا  
شـیخ طوسـی از    وحرام بودن آن است وحتی شیخ مفیـد و  به مثابه بطالن نماز ،ای کلمه

نیـز روایـاتی   ) ع(واز امام صـادق  ) 82/50 ،مجلسی(. فقهاء شیعه نقل اجماع کرده است
 )319ــ 318 /1 ،استبصـار (. رسیده که مخالف روایت مذکور ودر جهت نهـی آن اسـت  
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ان کـه  چنـ ) یعنـی قاصـدین  ( گرچه در این تفسیر آمین رابه صورت مشدد آورده اسـت 
؛ وجـود دارد  )آیه سـوم ، وال آمین البیت الحرام(. یه سوره مائده آمده استآنمونه آن در 

ولی چه به صورت مشدد وچه به صورت مخفف نه در پایان سوره حمد ونـه حتـی در   
بطـالن ادعـای    ،بـا ایـن وصـف    .شـود  میآن کلمه آورده ، نماز پس از قرائت این سوره

روایـات   ،شـود کـه گفتـه    مـی آشکار ) 2/387، مفسرونالتفسیر وال(محمد حسین ذهبی 
  . اند به حضرت بسته موجود در این تفسیر را شیعیان جعل کرده و

از قـول امـام   ) 3، المائـده ( »...الیوم اکملت لکم دیـنکم «روایتی ذیل آیه  وجودـ   ب
 »الیـوم «بر اساس این روایـت  . ی کالمی شیعی نا سازگار استها نیز با آموزه )ع( صادق

این در حالی است که احادیث فراوانی مبنی  .است) ص( حضرت محمد اشاره به بعثت
وارد شده اسـت ازجملـه روایتـی از امـام بـاقر       ،غدیر خم است، بر آنکه مقصوداز الیوم

  . )4/246، طبرسی( وامام صادق علیهما اسالم
  ل انتسـابی  در یکـی از اقـوا   )35، النـور ( االرض نور السـموات و  تفسیر آیه اهللا ـ   ج
در ایـن   )1/34، مجموعه آثار سلمی( .سوال بر انگیز وبلکه ناپذیرفتنی است) ع( به امام

توسـط   ،در ذیل این آیه اسـت ) ع(ی تفسیری امام ها توان گفت گونه مییه سه قول که آ
  نـور  ، نـور تـذکر  ، نورخـوف (، پس از ذکر انواع نورهـا ) ع(امام  .سلمی نقل شده است

  بـه   هـا  قمر ونـور زمـین   وشمس و ها نور آسمانها به نور ستاره« :دارند میبیان  )...علم و
  سفید وزرد است ونور قلب مومن بـه نـور ایمـان واسـالم و نـور       ،ی سرخها نور نشانه

  بـه خـاطر ایـن اسـت      ونور عثمان ونور علی اسـت و ، نور عمر، راه خدا از نور ابوبکر
  گویـد   مـی یـا در ادامـه   »  .اقتـدیتم اهتـدیتم  اصحابی کالنجوم بایهم : گفت) ص( که پیامبر

نور زمـین   عزرائیل و اسرافیل و میکاییل و به جبرائیل و: نور آسمان به چهار چیز است
 ثانیـا ، این گفته اوال با تعالیم شیعی سازگار نیست .علی است عثمان و به ابوبکر وعمر و

اهـل سـنت نیـز قـرار     مورد تصریح محققـان  ، بر ساخته بودن روایت اصحابی کاالنجوم
درذریل همین آیه تفاسیری ازائمه اطهـار  ، افزون بر این )177، قربانی :کن(. گرفته است

 امـا ؛ رسیده که در شĤن ومنزلت اهل بیت اسـت ) ع( علیهم السالم واز جمله امام صادق
ذیـل  ، شم بحرانـی ها سید :بنگرید به( در تفسیر سلمی از این قبیل روایات خبری نیست

  . ی جعل وتحریف در این تفسیر دانستها نشانه شاید بتوان این مطلب را از. )ههمین آی
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ایـن قبیـل روایـات    ؛ وجود روایاتی ناظر بر اجتناب ناپذیر بودن اعتقاد بـر جبـر  د ـ  
 »هو اعلـم بکـم  « و )39، الرعد( »وعنده ام الکتاب« درتفسیر عبارات وآیات قرانی مانند

نقل شده که  )53، الروم( »نت بهادی العمی عن ضاللتهموما ا« آیه شریفه و )32، النجم(
 )363ـ360، التوحید، صدوق(متون معتبر حدیثی  در) ع( تردید با آنچه از امام صادق بی

براساس این روایات سـعادت وشـقاوت آدمیـان ازقبـل      .نقل شده در تعارض قرار دارد
ویاالکتاب، الـذی قـدر    ...ادکموقدر علیکم الشقاوه والسعاده قبل ایج ...(. تعیین شده است

لـم یمکنـک ان توصـله الـی      من لم تجر له السعاده فی االزل، ...ویا... فیه الشقاوه والسعاده
چگونـه ایـن روایـات بـا     ) 50، 57، 36 /1 ،مجموعـه آثـار سـلمی    :بنگرید بـه   .السعاده
  ی مکتب تشیع سازگار است؟ها آموزه

) ع(در ذیل تفسیر این آیه نیز به امام ) 81، یوسف( »ان ابنک سرق«تفسیر آیه هـ ـ  
معناه ان ابنـک مـا سـرق وکیـف     « :گفته است امام .سخنی نسبت یافته که نادرست است

داود،  ۀعلی نبی بن نبی وهذا من مشکالت القـرآن وهـو کقولـه فـی قصـ      ۀیجوز هذه القص
یـا  آ) 1/34، مجموعه آثار سلمی(» خصمان بغی بعضنا علی بعض وماکانا خصمین وما بغیا

کند کـه در نتیجـه بخواهـد     میدر این آیه اطالق سرقت بر یوسف صدق  و از نظر قرآن
چگونه ممکن است این تعبیر درحق پیامبر پسر پیامبر به کـار   :که فرمود) ع(سخن امام 
توجیه شود؟ اوال مفاد آیه نقل قول است وثانیا او فردی غیر از یوسف بـوده  ، برده شود

  . وجود ندارد) ع(ی تفسیر امام است لذا محملی برا
) ع(انتسابی به امام بر اساس موارد باال میتوان با قاطعیت گفت از بیشتر مطالب ،باری

ای از محتویات  گرچه پاره؛ خبری نیست در منابع اصیل ومتقدم آن احادیث شیعی و در
شود وجـود  مگر آنکه گفته . خوانی دارد با احادیث شیعه هم )روایات تفسیری امام(آنها 

کـه البتـه ایـن سـخن دیگـری اسـت ومجـال        ، این روایات درهمین منابع هم ایراد دارد
  . چندنمونه از این روایات از این قرار است. خواهد میدیگری 

اشـیاء،   ۀاهللا علی اربعکتاب : قرآن دارای چهار مرتبه است روایتی که بر اساس آن ـ1
للخـواص واللطـائف لالولیـاء     ۀللعوام واالشار ۀبارفالع. واللطائف والحقائق ۀواالشار ۀالعبار

در  و) 1/67، فیض کاشانی(این روایت در تفسیر صافی ) 1/21 ،سلمی( والحقائق لالنبیاء
  . نیز آمده است) 20، 89/103، مجلسی( بحار االنوار



 65\ التفسیر و رویکرد تأویلی آن جستاری در حقائق

عن جعفر بن محمـد انـه سـئل     :خوانیم میبه نقل از امام صادق  بسم اهللا در تفسیر ـ2
همـین تفسـیر    .الباء بهاء اهللا والسین سناؤه والمیم مجده: قال» اهللا الرحمن الرحیم بسم«عن 

 در تفسـیر عیاشـی ضـمن چنـد تفسـیر دیگـر       و) 121 ،فیض کاشانی پیشین(در صافی 
منـابع روایـی نظیـر     در و) 40ــ 1/39، علی بن ابـراهیم ( ودرتفسیر قمی) 1/22، عیاشی(

؛ 114 /1، کلینـی (. شـود  بحاراالنوار نیز دیده می توحید صدوق و ،معانی االخبار  ،کافی
هـم چنـین درتفسـیر     .)231ـ229، پیشین ،مجلسی؛ 230، توحید، همو؛ 3، شیخ صدوق

اهللا اله کل شیء الرحمن لجمیـع  «: خوانیم میدر حقائق التفسیر ) ع( بسم اهللا از امام صادق
نـابع تفسـیری دیگـر    همـین تفسـیر در م   )1/21، سـلمی (» خلقه الرحیم بالمؤمنین خاصه

 ؛18حـدیث  ، 1/22، عیاشی(. شود البته با اندکی تفاوت وبرخی متون روایی نیز دیده می
  )230، التوحید، شیخ صدوق؛ 1/122 ،فیض کاشانی؛ 94ـ2/1، طبرسی

سـلمی گفتـه    »اطیعوااهللا واطیعوا الرسول واولی االمر منکم« :در تفسیر آیه شریفه ـ3
 االولیـاء و  ۀسـن   اهللا، ۀسن: ال بد للعبد المؤمن من ثالث سنن ):ع(قال جعفر الصادق: است
 ۀوسـن  »عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احـدا « :قال اهللا .اهللا کتمان السر ۀفسن االنبیاء و ۀسن

 سـلمی، ( والضراء ءاالولیاء الوفاء بالعهد والصبر فی الباسا ۀسن الخلق و ۀمدارا) ص( الرسول
 معانی االخبـار  و خصال و )417و  68/72، مجلسی( »االنواراین روایت در بحار ) 1/27
از امـام  ) 519 ،ابن شـعبه حرانـی  (و نیز درتحف العقول ) 184، همو؛ 82 ،شیخ صدوق(

  . البته با تفاوتی اندک آمده است) ع( رضا
ی آن با اندکی تفـاوت در  ها از پیامبر نیز احادیثی در تفسیر سلمی آمده که نمونه ـ4

 »قلب ابن آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن« مثال این روایـت  .شود دیده میمنابع شیعی 
ان القلوب بین « :این حدیث در علل الشرایع به این صورت آمده است) 1/278 ،سلمی(

  .)604، صدوق( »اصبعین من اصابع اهللا یقلبها کیف یشاء
  
  دمیء آتفسیر ابن عطاـ 6

 .عطـاء اسـت   تفسـیر ابـن  ، لتفسیر اسـت ا دیگری که جزء مجموعه حقائق مهم تفسیر
محدث  و مفسر عارف و )309 ،متوفی( سهل ادمی بغدادی محمد بن ابوالعباس احمد بن

   کسـانی ماننـد ابویعقـوب یوسـف بـن موسـی و       از، دمیآمعروف به ابن عطاء ، حنبلی
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. حـدیث نقـل کـرده اسـت    ، حنبل بـود  نیز بوالعباس فضل بن زیاد که از یاران احمد بن
خطیـب  (. مـورد احتـرام بـود    هـا  میان حنبلـی  او در) 12/363و  5/26، خطیب بغدادی(

مـورد تصـریح عالمـان     قـرآن  خـتم  ولع او به امـر قرائـت و   حرص و) 8/128، بغدادی
) 513، هجـویری ، 5/27، خطیب بغـدادی ، 10/302، ابو نعیم اصفهانی(. قرارگرفته است

یـا مصـاحبان    ن وآی آورد و از قـر بـه عرفـان رو   وی بعدها در اثر یک تحـول روحـی  
او با حسـین بـن منصـور     اند گفته )59، ابن ملقن؛ 25، قشیری(. جنیدبغدادی بشمار آمد

، خطیب بغدادی :بنگرید به(. داشته ودر زندان با او مالقات کرده است حالج نیز ارتباط
. وده اسـت مشهور ب» کتاب فی فهم القرآن«کتاب او در تفسیر قر آن به نام  )121ـ8/120
ی هـا  کـه یکـی از بخـش   (پـل نویـا منقـوالت آن را     کـه ) 4/306، موسوی بجنـوردی (

تفسـیر ابـن   (به طور جداگانه با عنوان نصوص صوفیه غیر منشوره ) التفسیر است حقائق
نیز از طریـق ابـن عطـاء    ) ع( ی تفسیری امام صادقها گزارش .منتشر کرده است) عطاء

بسط تفسیر منسـوب   فسیر ابن عطاء همان شرح وغالب اوقات ت گسترش یافته است و
  . باشد می) ع(به امام 

  
. شـود  این روایات به دو نوع تقسیم مـی : روایات حقائق التفسیر از تفسیر ابن عطاء ـ1ـ6
تعداد زیادی از این روایات فاقد اسناد است که پیش از سلمی وبه توسط فـردی بـه    ـ1

دسـته دوم   ــ 2 )12/73، خطیـب بغـدادی  (. بـود نام ابو عمر انماطی به کتابت در آمـده  
زمانی با دو واسطه به سلمی رسیده  روایات دارای اسناد است که گاهی با یک واسطه و

  :ی این دو دسته از این قرار استها نمونه. وی آنرا نقل کرده است و
قال ابن  )101، آل عمران( »ومن یعتصم باهللا فقد هدی الی صراط مستقیم« :نمونه اول

 طاء من افتقر الی اهللا من جمیع ما سوی اهللا، فقد فتح له الطریق الی الحج وهو اقوی الطرقع
  .)1/43، سلمی(

سمعت ابن عطـاء   :سمعت ابا الحسین الفارسی یقول ):گاهی با یک واسطه(: نمونه دوم
  )همان جا( .واالخالص ۀالحدود، وباطنه النی ۀحقیقه التقوی فی الظاهر محافظ :یقول

 )111 ،التوبه( »ان اهللا اشتری من المؤمنین« ذیل آیه شریفه ):با دو واسطه( دوم نمونه
سمعت ابا القاسم البزاز یقول سمعت ابن عطـاء یقـول فـی     :سمعت منصور بن عبد اهللا یقول

  )1/55 ،سلمی( ...ان اهللا اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم قالقوله 
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  وابن عطاء) ع(مام صادقجایگاه تاویل درتفسیر منسوب به اـ 7
باشدوبیشـتر تـاویالت اسـت تـا      مـی این دو اثردر بردارنده تفسیر همه آیات قرآنی ن

بنـا  . شرح معانی کلمات واستناد سازی قواعد عرفانی است از رهگذر ظواهر لفظی قرآن
شـاید بهتـرین   تبیین تاویلی وعنوان  ،بر این اطالق واژه تفسیر برآن شاید صحیح نباشد

  . توان برای آن آورد میکه  استتعبیری 
رویکـرد تاویـل عرفـانی قـرار     ، ی تاویلها در تاریخ تفکر مسلمانان در یکی ازحوزه

این تاویـل  . جنبه غایت گرای فردی معطوف به معرفت است، این رویکرد تاویلی. دارد
  :درنظر مولوی این چنین معرفی شده است

   
 حــق بــود تاویــل کــĤن گرمــت کنــد

 قـــت ایـــن بـــدانحقی، ورکنـــد سســـت
  

ــد    ــرمت کن ــا ش ــت وب ــر امیدوچس  پ
ــه تاویــل ســت آن   هســت تبــدیل ون

 )3126ـ3125مثنوی، دفتر پنجم، ابیات (     
  

گوید تاویلی که انسان را دلگرم کند وامیدوار تاویـل حقیقـی    می دراین ابیات مولوی
دود مـر ، او تاویل جبر گرایانه عبارت ما شاءاهللا کان راکه توجیه خمـودگی اسـت   .است
بنابراین از نظر فردی مانند مولـوی تـاویلی   . انگارد میتحریف  تبدیل و آن را داند و می

حال باید دید تاویـل صـوفیانه چـه     .نادرست، وجود دارد که خوب است ونوعی دیگر
ایـن   ی بـاطنی چیسـت؟  هـا  ی عقلـی وتاویـل  ها نسبت آن با تاویل و نوع تاویلی است؟

) اسـماعیلی ( بـاطنی  و ی عقلـی هـا  تاویـل  ی صـوفیانه و ها نوشتار در مقام تطبیق تاویل
ای است که در جای خود بایـد بـدان پرداختـه     زیرا این موضوع تحقیق جداگانه؛ نیست
 نـوعی تفسـیر  ، جریان شناسی تفسیر بـاطنی  حد اختصار باید تاکید کرد در اما در، شود

  . متمـایز اسـت   وجود داردکـه بـا تفسـیر بـاطنی ازنـوع اسـماعیلی آن      ) بخوانیم تاویل(
  در حوزه تاریخ فرهنگ اسالم اعتقاد به مفهوم باطن وعلم الباطن هـم در میـان شـیعیان    

  ، ترجمـه جـواد طباطبـایی   ، هانری کـربن (. هم در میان صوفیان رواج پیدا کرده است و
مستمسـک  ) فصل دوازدهم در اثبات علوم بـاطن  81، ترجمه محبتی، ابونصر سراج؛ 59

روایاتی از پیامبر وائمه معصومین بود که بر ، علم آن جه به باطن ومفسران عارف در تو
، مجلسـی ( بـاطنی اسـت   به طور کلی هرچیزی دارای معنای ظاهری و مبنای آن قرآن و

گیری خاص  ازمیان اهل تصوف با جهت براین مبنا مفسرانی )377، 97، 95، 94، 89/90
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  وجه غالـب مواجهـه ایـن گـروه      .ادندتاویلی به حوزه تفسیر قرآن گام نه بارویکرد با و
تطبیق  ی تربیتی آیات وها بیشتر آنان ضمن توجه به جنبه .تربیتی بود واعظانه و، با قرآن

  البتـه  . گیرنـد  عملـی بهـره   آن درسلوک عرفـانی و  تا از اند با احوال نفس عارف کوشیده
 هر جا ظواهر وصوفیه نیز مثل بسیاری از فرق وطوایف دیگر «محققان  به گفته یکی از

 »زدند میدست به تاویل  اند دیده میعقاید مقبول خویش معارض  نصوص شریعت را با
به نظر نگارنده این نوع رویارویی با قـرآن بیشـتر متوجـه عارفـانی      )121، زرین کوب(

. تصوف اصل قـرار دادنـد   عرفان نظری را در چون ابن عربی است که حکمت بحثی و
. با این گـروه متفاوتنـد   اند اشاری در مقام تفسیر در آمده ـ یضیاما کسانی که به شیوه ف

مبتنی برتسـلیم قلـب    ذوقی و )مفسران با جهت گیری فیضی اشاری(حکمت این گروه 
اگر از این رویکرد با عنـوان تاویـل غایـت     .الهام شهود و است و سازوکار آن کشف و

غایت این تاویل طلب معرفـت  گرایانه معطوف به معرفت یاد کردیم به این معناست که 
یکی از عرفـان پژوهـان در مـورد ایـن      .ادراک وجود خدا به مثابه منشا حقیقت است و

اما وصول بـه ایـن   ؛ مقدمه معرفت )در این قلمرو(علم « :معرفت واین تاویل گفته است
معاینه قلبی  مشاهده و این معرفت حاصل کشف روحانی و. معرفت شزطش علم نیست

نتایج حاصل از آن را با  نچه این حکمت ذوقی وآ. نیز محل معرفت استقلب  و، است
، زرین کـوب (. داد غالبا مشرب خاص آنها در تاویل بود میشریعت وآداب وسنت وفق 

تاکید بر مشرب خاص به چه معناسـت؟ مـا معتقـدیم ایـن مشـرب خـاص آن        )پیشین
ماننـد   ،ی تاویل عقلـی ها برخی تاویل گرایان در حوزه  رویکرد مخالف چیزی است که

معتزله وبرخی دیگر مانند برخی مفسران اسـماعیلی از گـروه قرامطـه در حـوزه تاویـل      
توان گفت ایـن دو گـروه رای محورنـد     میزیرا به نوعی . آید میبه شمار  باطنی محض

بـه  . یابـد  میاین رای است که درنظر آنها رجحان ، ودر مقام تعارض عقل ورای با شرع
   انـد  میبـدی هـیچ کجـا نگفتـه     قشیری و، سلمی ،فسرانی نظیر سهل تستریم ،بیان ساده

  ای اسـت کـه ظـاهردر     شـیوه تـاویلی آنهـا بـه گونـه      .ما به معانی ظاهری اعتقاد نداریم
  چنـد سـطح    در برخـی از آنهـا قـرآن را    .اما نفی ظاهر نیسـت ، پرده باطن مستور است

ی معهـود واصـطالحی را در نظـر    مانند میبدی وقشـیری کـه هـم معنـا    ؛ اند تفسیر کرده
برخی دیگر نیـز بـا آیـات    . اند ی تاویلی وباطنی را فرو گذار نکردهها وهم جنبه اند داشته

  عرفـان   سـلوکی و  گزینشی برخورد کرده وآن دسته از آیات را کـه بـا مباحـث سـیر و    
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  ی تاویـل کشـف  ؛ تاویـل ایـن گـروه    .انـد  عملی سازگار بوده بیشتر مورد اهتمام قرار داده
  متضمن مراتب است وبر اساس حاالت ومقامات شـخص سـالک درجـات مختلـف      و

 در این تاویـل کشـفی هـر قـدر عـارف درمراتـب حـاالت و       «، بنا به قولی. کند میپیدا 
زرین ( ».شود میمقامات باالتر رود ابواب تازه ایی در ادراک معانی قرآنی بر وی گشاده 

         )350، سر نی، کوب
ی موجود در این دو تفسیر بـر اسـاس چنـین مالکـی قابـل      ها ریم تاویلما براین باو

  سلمی به مثابه مفسری کـه تفسـیرش بـه حلقـه تفاسـیر فیضـی        .تعریف وارزیابی است

  سـلوک   کرده تـا تـاویالتی را بیـاورد تـا بااصـول سـیر و       کوشش؛ اشاری مربوط است ـ
  ی منسـوب بـه   هـا  یـا تاویـل   یی عرفـان ها بنا بر این تفسیر. عرفان عملی سازگار افتد و

ابن عطاء نیز در راستای چنین نگرشی توسط سـلمی بـه کـار گرفتـه      و) ع( امام صادق
  . شده است

  
  بااصطالحات تصوف ) ع(صادق پوشانی مفهومی روایات تفسیرمنسوب به امام همـ 8

ه ای کـ  عرفـانی واعتقـادی   ابتدا این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که نظام فکری و
در قرن دوم وحتی در ربع قرن سوم پدید نیامـده  ، دهد میجنبه نظری تصوف راتشکیل 

پرسشـی کـه    بر ایـن اسـاس  ) 1/611، ابن خلدون مقدمه؛ 187، به ابن جوزی :کن(بود
 مضامین روایی این تفسیر با اصطالحات و ،مطرح است اینکه چگونه به لحاظ محتوایی

خوانی دارد؟ پـرداختن بـه ایـن موضـوع خـود       منوعی ه الفاظ متداول در میان صوفیان
کنیم چند نمونـه از   میکوشش . گنجد میموضوع تحقیق مفصلی است که در این مقال ن
از ، اصطالح مریـد ومـرادی   .بررسی کنیم، این اصطالحات که در این تفسیر به کار رفته

ومرامی  ی اصطالحاتی است که در روزگاری به کار رفته که تصوف شکل آیینیها نمونه
باشـد آن طـور کـه در ایـن تفسـیر      ) ع(تواند مربوط به زمـان امـام    میبه خود گرفته ون

هو واقع علی مریدین والمـرادین، فاسـم الـرحمن    :فی قوله الرحمن الرحیم قال« خوانیم می
. )1/22، سـلمی ( »...للمرادین الستغراقهم فی االنوار والحقایق، والرحیم للمریـدین لبقـائهم  

در میـان عارفـان   . نمونه دیگر است که در این تفسیر به کاررفته است، هدهاصطالح مشا
در تفسـیر   )723، سـجادی ( حضور حق ودیدن اشیاءاسـت بـه دالیـل توحیـد    ، مشاهده

) 13، االحقـاف ( »ان الذین قالواربنا اهللا ثم استقاموا« ذیل آیه شریفه) ع( منسوب به امام
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 »مع اهللا بحرکات القلوب مـع مشـاهدات التوحیـد    استقاموا ):ع(قال جعفر :خوانیم میچنین 
ذیـل  ) ع(در تفسیر منسوب به امـام  . اصطالح مقام است، اصطالح دیگر )1/45، سلمی(

الخلق مع اهللا علـی  ): ع(قال جعفر  )164، الصافات( »ومامنا اال له مقام معلوم« آیه شریفه
للرسـول مقـام العیـان    و ۀفلالنبیـاء مقـام المشـاهد    .من یجـاوز حـده هلـک   . مقامات شتی

ـ   ۀوللعصا ۀوللمؤمنین مقام الدنو والخدم ۀمقام الهیب ۀوللمالئک وللکفـار مقـام    ۀمقـام التوب
مقاماتی ) 1/51، سلمی( »له مقام معلومو  ومامنا اال«هذا بمعنی قوله تعالی  .الطرد والغفله

ات رایج عرفانی مقام غفلت از اصطالح، )که مقام آدم بود( مقام توبه، مانند مقام مشاهده
   ،طرفـه آنکـه  ) 739، سـجادی ( است که در بحث از مقـام میـان عارفـان تعـاریفی دارد    

ایـن آیـت بـر     :در بحث از مقام گفته است همین آیه و خواجه عبداهللا انصاری نیز ذیل
خواجه عبداهللا ( .مکاشفات ارباب حقیقت لسان اهل طریقت اشارت است به منازالت و

ی دیگری وجود دارد کـه بـه   ها دراین زمینه نمونه )736، سجادی نقل از، 315، انصاری
کـه از بیـان آن   ، پـردازیم  مـی دلیل اختصار وبه خاطر آنکه در تفسیر ابن عطا نیز بـه آن  

  . کنیم میخوداری 
به محافل صوفیان در سده سـوم   ورود این تفسیر، نکته دیگر در پیوندبا این موضوع

، مجموعه آثار سـلمی (. پل نویا قرار گرفته است این مطلب مورد تصریح .هجری است
در زمانی که صـوفیان سـده سـوم بـادر دسـت داشـتن       :او در این زمینه گفته است) 1/6

 آیند تا بسط وپرورش تجربه روحانی خـود را  میدرصدد بر، واژگان فنی پر تنوع ودقیق
ی اسـت کـه   این در حکم آن است که گفته شود تفسیر مذکور سند .به کتابت در آورند
به گفته ) 7ـ6، همو(. شود میبندی زبان فنی عرفانی در اسالم شمرده  زمینه مطالعه شکل

بنـدی   طبقه و تاثیر پذیرفتند) ع( او افرادی مانند حالج ودیگرانی غیر از او از تفسیر امام
 ی این تاثیر پـذیری اسـت  ها مراحل عرفانی در مقامات واحوال از نمونه مشهور منازل و

  .)جا همان(
توان نتیجه گرفت محافل صـوفی وعارفـان آن روزگـار بـرای      میاز سخنان پل نویا 
روایـاتی حاجـت پیـدا     به چنین، وتئوریزه کردن مبانی فکری خود پشتوانه سخنان خود

لذا چندان دربنـد  . کردند بویژه آنکه بتوانند ازقول امامی مانند امام صادق نقل شده باشد
به این ترتیب وی تاثیر این تفسیر رادر میان  .یات آن نبودندسندی روا ی دقیقها وارسی

  . صوفیان ومنابع عرفانی مورد تاکید قرار داده است
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 تفسیر ابن عطاء تاویل درـ 9

. به شیوه خاص عرفـانی تاویـل شـده اسـت     قرآنی در سراسر تفسیر ابن عطاء آیات
ابـن عطـاء در ایـن     بنیـادین  رویکرد، تاویل گرایی عرفانی یا به تعبیر دیگرتبیین تاویلی

 ،ابونصر سراج(. هم نامیده شده است» استنباط«این رویکرد درمیان عارفان . تفسیر است
اعتقـاد بـه ایـن     ،پیش فرض چنین نگاهی دربین عارفان و فردی مانند ابن عطـاء  )105

  سعیدی(. است» متصاعد  دارای سطوح زبان چند بعدی و، قرآنی وحی«موضوع است که 
 مبنی بر اینکـه قـرآن دارای چهـار مرتبـه اسـت     ) ع(روایت امام صادق  و )223، روشن

نیزبـه   ،و روایات ناظر بر ظهر وبطن وتنزیل وتاویـل  )لطائف وحقائق، اشارت ،عبارت(
  . نحوی با این پیش فرض تناسب دارد

بـواطنی   ژرفـا و  ،عارفان مفسر بر آنند که در ورای معنای ظاهری ولفظی ،بدین سان
ی ها از نوع استنباط ،البته این استنباط .شود می ه است که صرفا از راه استنباط حاصلنهفت

عنایت واشراقی است که خداوند بـه جسـتجوگر   ، بلکه نوعی الهام، زبان شناسی نیست
  .)28 ،پل نویا .ک. ر( کند میمتاله ومهذب اعطاء  ،وارسته

ی قرآنـی  هـا  رضی برداشـت ابن عطاء کوشیده تا در پرتو چنین پیش ف، براین اساس
درخور توجه درمورد ابن عطاء این اسـت کـه وی اساسـا     نکته .خویش را توجیه نماید

   وابن خفیـف منـاظره کـرده اسـت و     وی با افرادی مانند جنید بغدادی؛ اهل مناظره بود
  کیفیـت  ، تواجـد ، چگـونگی خـواطر  ، مقوالتی مانند برتری فقر یـا غنـا   ها مناظره در این

موضوع مهم تجلی ودیگر مسائل عرفانی آن عصر مورد بحـث قـرار    احوال و انتقال در
  . گرفته است می

رد پـای  ، آشـکارا  ،نهد میتوان گفت وقتب او به قلمرو تفسیر نیز گام  می، بدین سان
  ،تـاویلی ـ   درتفسـیر او ایـن شـیوه عرفـانی     .چنین مشربی درکار او قابل ردیـابی اسـت  

متناسـب بـا اصـول     ،گاهی تاویل آیات است .گرفته استی گونه گونی به خود ها جنبه
  ایـن اصـول را    ،خواهـداز رهگـذر تاویـل    مـی به این صورت که مفسـر  ، تصوف عملی

نوعی تطبیق ویا از باب مصـداق یـابی    ها تاویل، زمانی نیز. یا مستند سازی کند توجیه و
معلـوم شـد    ،دبا بررسی نسبتا دقیقی که نگارنده بر روی ایـن تفسـیر صـورت دا    .است

ی اصول تصوف عملی است که در جای خـود  ها بیشتر تاویلها در راستای مستند سازی
  . پردازیم میبه آن 
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  جایگاه معانی ظاهری در تفسیرـ 10
پـای  ) ویا تفسیری(پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه آیا مفسر به معانی ظاهری

، بالطبع تفسیر ابن عطاء سلمی وبند بوده است؟ وسخن کسانی که گفته بودند در تفسیر 
دریک نگاه کلی حکم  نادرست است؟، بدعت ورویکرد اباحی گرایانه وقرمطی راه یافته

نیز حکم تفسیر سلمی است و در این جا نیز باید تاکید کرد از رهگـذر   تفسیر ابن عطاء
اب انتسـ  مفاهیمی به قرآن ـ  ،که خارج از ضوابط است وصرفا تذوقات صوفیانه ـ تاویل 

 وتازه نقل معتبری هم آنها را؛ ی کالمی استها وداللت یابد که خارج از معانی عرفی می
گرچه ابن عطاء در تفسیر خود ادعـا   ،تر به بیان ساده. دربسیاری موارد تایید نکرده است
بنیاد رویکرد او تاویلهایی اسـت   ،اما دریک نگاه کلی ،کرده به معانی ظاهری پایبند بوده

 هـا  به جنبه ،حاکی از شواهد خود ابن عطاء ناسب است ابتدا برخی عبارات کهم .مبنا بی
   .است را مرور کرده وآنها را مورد ارزیابی قرار دهیم تفسیر ظاهری قرآن و

ـ  « :خوانیم میذیل این آیه چنین  در )4، اللیل(» ان سعیکم لشتی« ـ1  ۀظاهر هـذه االی
ومنهم من یکـون سـعیه بنیتـه وقلبـه      فعله،یدل علی ان من الناس من یکون سعیه بقوله و

 »...وفعله ومنهم من یکون سعیه فی طلب الدنیا، ومنهم من یکون سعیه فی طلب اآلخـره و 
آنچه به عنوان ظاهر آیه بیان شده با ظاهر آیـه   :در نقد وارزیابی این ادعا می توان گفت

ی شما گونه گون ها ششزیرا با توجه به سیاق مفهوم آیه این است که کو. موافقت ندارد
موارد دیگری که ابن عطاء گفتـه چنـدان بـا     .برخی دنیا طلبید وبرخی آخرت گرا. است

   .مفهوم آیه ارتباط ندارد
مـن قبـل التکـوین     باطن هذه اآلیه ان یری سعیه قسمه من الحق له، :قال ابن عطاء و«

لمریـدین والمـرادین   کـذلک سـعی ا   ...»نحن قسمنا بیـنهم معایشـهم  «والتخلیق، لقوله تعالی
  در نقـد ایـن    )1/175، سـلمی ( »...والعارفین والمحبین والمشتاقین والواصـلین والفـانین و  

ی عرفـی وخـروج از ضـوابط تاویـل     هـا  مفسر خارج از داللـت  نظر باید گفت برداشت
آخرت طلبی  معیشت با متفاوت بودن مردم در دنیاگرایی و اساسا تقسیم رزق و و. است

   .نسبتی ندارد
سمعت ابن : سمعت ابا الحسین الفارسی یقول«) 1، االحزاب( »یا ایها النبی اتق اهللا«ـ 2

ـ  الحـدود وباطنهـا،   ۀفظاهرها محافظـ . للتقوی ظاهر وباطن :عطاء یقول » صواالخـال  ۀالنی
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یعنی مواظبت بر احکام شرعی وانجـام واجبـات کـه    ، محافظت حدود) 121، 1/سلمی(
  . ای ظاهری عبارت استنشانگر وفاداری مفسر به معن

سمعت : سمعت منصور بن عبد اهللا یقول« :درذیل این آیه آمده است »ازفت اآلزفه« ـ3
» قـرب االمـر القریـب   : قـال » ازفـت اآلزفـه  «قال ابن عطاء فی قوله: ابا القاسم البزاز یقول

ی آن است که مفسران زیـادی بـه آن   ها واز نام همان قیامت، امر قریب )1/152، سلمی(
  . اند ریح کردهتص

وتبتل الیه تبتیال، ای انقطع : قال ابن عطاء فی قوله«) 8، المزمل( »وتبتل الیه تبتیال« ـ4
. اسـت  ی دیگـر هـم آمـده   هـا  این معنا از تبتـل درتفسـیر   )168 ،1/سلمی( »الیه انقطاعا

   )20/65، طباطبایی؛ 10/571، طبرسی(
عطـاء فـا صـحاب     قـال ابـن  «) 8 ،الواقعه( »ۀما اصحاب المیمن ۀفاصحاب المیمن« ـ5
والسـابقون هـم العبیـد     هـم اصـحاب النـار،    ۀواصحاب المشـĤم  هم اصحاب الجنه، ۀالمیمن

، سـلمی ( .»ظالم ومقتصد وسـابق  :علی ثالث طبقات ۀثم یصیر اصحاب المیمن .المخلصون
. این دسته بندی از ازواج ثالثه درقیامت وفرجام آنها در روایات نیز آمده اسـت ) 1/155
  ) 9/489، طوسی( 

 عینا فی راسه یبصر بها آثار الصنع،: قال ابن عطاء«) 8، البلد( »جعل له عینیننالم « ـ6
این تفسیر بـا ظـاهر آیـه سـازگار     ) 1/174، سلمی(. »وعینا فی قلبه یری بها مواقع الغیب

  . نیست وبه نوعی تفسیر به رآی است
مبارک علـی مـن یسـمعه     :عطاء قال ابن« )29، ص( »کتاب انزلناه الیک مبارک« ـ7

 الولـی العقـول السـلیمه،    ۀوفیـه موعظـ   .منک فیفهم المراد منه وفیه ویحفظ آدابه وشـرائعه 
  ،شـود  مـی با ایـن تفسـیر آشـکار    ) 1/128، سلمی( .»الی اهللا تعالی فی المشکالت ۀالراجع

رآن نه تاویلی آیات وحفظ مراتب ظاهری واحکام دینی در قـ  توجه به معنای تفسیری و
  . مورد اهتمام مفسر است

  
  های ابن عطاء در خدمت اصول تصوف تاویلـ 11

 آیـه را انتخـاب و   737قـرآن درتفسـیر خـود تنهـا      تمـام آیـات    ازمیـان   ابن عطاء
او گاهی از یـک آیـه    .آورده است ها عرفانی خویش را در ذیل آن-ی تاویلیها برداشت
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ر این راه دست بـه گـزینش آیـات    آشکار است که وی د. چند تفسیر بدست داده است
توانسـته اصـول نظـری ومبـانی عرفـان       میآیاتی پرداخته که به پندار او  زده و به تاویل

بـا  ، ازجمع هم عصران ابن عطاء هیچ کس«به گفته پل نویا   .اش را تحکیم بخشد عملی
 )67، پـل نویـا  (. تفسیری بدین حجم بر جای ننهاده اسـت ، گیری از روش استنباط بهره

سـال   10حـدود  «بوده است که ) استنباط( تفسیر باطنی، اهتمام اودر این روش تفسیری
 وجود تجربـه   ،سازوکار این استنباط )68، پل نویا: بنگرید به(  .»به طول انجامیده است

به او کمـک خواهـد کـرد تـا اشـارات        این تجربه .شخص مفسر است معنوی وروحی
سـوره واقعـه بیـان     79 ذیل برداشت از آیـه  ن معنا راخود ابن عطاء ای .قرآنی رادر یابد

، سـلمی ( »ال یفهم اشارات القرآن اال من طهر سـره عـن االکـوان بمـا فیهـا     « :کرده است
–در این جا نیز این نکته باید خاطر نشان شود که اگر فهم مقوله ای معرفتـی   .)1/197

ی عرفی وزبانی ها داللتبی تردید باید درچارچوب  ،ومتعلق آن آیات قرآنی ذهنی باشد
ی هـا  ذو مراتب است اما رفتن به الیه البته قابل انکار نیست که فهم آیات قرانی .بگنجد

ی عرفی اولیه است  ها درونی وباطنی عبارات قرآنی پس ازفهم ظاهری بر اساس داللت
 و» زبـان اشـارت  « بـه کـار بـردن   ، ی تفسیریها وجه تمایز این نوع تفسیر از دیگرروش

 مسـتملی (. کنـد  مـی حات ویژه ای است که طبیعت تجربـه عرفـانی آن را اقتضـا    مصطل
. گوینـد  مـی تفسیر اشاری هـم   ،برخی به تفسیر عرفانی، به همین سبب )1161ـ3/1160
این اشارات عرفانی گـاه بـا ظـواهر    ) 4/224، سیوطی؛ 1/41، لطائف االشارات، قشیری(

ابن عربی نیز شیوه عارفـان رادر شـرح    .مچنان که پیش از این دیدی اند الفاظ قابل جمع
وبر این باور است که وجـه  ) 1/224، ابن عربی(. اشارت نامیده است ،وتبیین مراد وحی

  )همان جا(. یابند میی خود ها در آئینه جان، باطنی هر آیه را اهل حق
درکنار تاویل که روح ومضـمون کلـی حـاکم بـر روش تفسـیر ابـن       ، در این تفسیر

 وصل و، تحقیق، انبساط انقطاع و، قبض وبسط، طالحاتی در تصوف ماننداص، عطاءست
یابند  مینیز معنا ... روح و نفس و، توبه وذکر، باطن ظاهر و، تمکین، انس قرب و، فصل

از آنجا که ابـن  ، به نظر نگارنده. شود توضیح داده می، یا در ذیل این آیات پیرامون آنها 
وروزگار او آغاز شـکل   ،داشته بغداد بوده ومریدانیعطاء از سرآمدان مکتب تصوف در 

نیاز بـوده   ،تصوف بویژه در برخورد با مخالفان، مبانی آن مکتب وتدوین اصول و گیری
. ی این اصول ومبانی را درقرآن جستجو کرده وسرانجام آنها را عرضـه نمایـد  ها تا ریشه
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 گرچـه  .تبیـین اسـت  تفسیر ابن عطاء در راستای چنین نگرش وکوششی قابل توجیـه و 
ی باطنیه بـه لحـاظ مـاهوی    ها ی او با تاویل برخی فالسفه یامتکلمان ویا تاویلها تاویل

وتفسیری را  ی عرفیها جنبه آیه ظاهر وتالش کرده با عباراتی تحت عنوان؛ متمایز است
سعی کرده  ،فرو نگذارد اما وی نیز با تطبیق آیات وعبارات قرآنی با اصطالحات عرفانی

  . شود نام برده می ای که امروزه از آن به تفسیر به رآی انگاره .تصوف را اثبات کند اصول
  . یی را ذکر کردها نمونه توان با مالحظه نکات باال میبدین سان 

ابن عطاء مراتـب اجابـت در   ) 24، االنفال( » ...استجیبوا هللا وللرسول«در ذیل آیه  ـ1
اجابت تسلیم واجابت تقریب تاویل ، ت تحقیقاجاب، این آیه را به صورت اجابت توحید

اصطالح توحید . جا چند اصطالح به کار رفته است در این )1/54، سلمی(  .کرده است
یعنـی  ، جمله توحید شهودی ونیز اصطالح تحقیـق  که در ادبیات عرفانی مراتبی دارد از
ام آوردن حق وحقیقت که در واقع نیل بـه یـک مقـ    کوشش وسعی بنده جهت به دست

 ومراتبـی دارد و  ،آن نیز مقامی است فوق مرتبـه توکـل وفنـا    است واصطالح تسلیم که
باالخره اصطالح تقریب که همان قرب عرفانی وبه معنای استغراق وجود سالک در عین 
جمع به غیبت از جمیع صفات خود ویا ارتفاع وسائط میـان عبـد وموجـد آن در زبـان     

وی ) 637، 237، 228، سجادی(. ات تصوف استجزء اصطالح، همه ،عرفانی معنا شده
ن آپیداست که . با تاویل اجابت در واقع به تبیین این اصطالحات عرفانی پرداخته است

فرمایـد   بر اساس سـیاق خداونـد مـی    .ربط است کامال بی تفسیر از آیه با توجه به سیاق
  . بس را اجابت کنید و وقتی شما به جهاد فراخوانده شدید او

 :ابـن عطـاء گفتـه اسـت    «) 96، هـود ( »قد ارسلنا موسی بĤیاتنا وسلطان مبـین ول« ـ2
واژه انبساط دراین تفسیر درمیان ) 1/58، سلمی( »والسلطان هو االنبساط فی سؤال الرؤیه

تصـرفات او بـر جریـان     عبد منبسط کسی است که کـالم و  .عارفان معنای خاصی دارد
، سـجادی (. انبساط با حـق  نبساط با خلق وانبساط وجوهی دارد از جمله ا .عادت باشد

و ها که به معنی حجت آشکار واستدالل( سلطان در این آیه ،به نظر ابن عطاء) 140ـ139
 همان انبسـاط موسـی بـا حـق و     )موسی داده شده است معجزاتی است که به حضرت

ه نکاتی ک از. خودتفسیر به رآی است پروردگار است واین یعنی تاویل بدون ضابطه که
اینکه سـلطان بـه آیـات عطـف شـده      ، عدم موافقت با معنای ظاهری درآن آشکار است

به عالوه در سیاق آیه آمده است که فرعونیان بـا مالحظـه آن گفتنـد کـه موسـی      . است
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دریافت این نکات  .این است که سلطان همان معجزه است این نکته بیانگر. ساحر است
  . آیه کریمه است منوط به توجه ودقت در معانی عرفی آین

بلـد  ، ابن عطاء از رهگذر تاویل این آیه) 35، ابراهیم( »رب اجعل هذا البلد آمنا« ـ3
حجاب  فراق و. شود مین» حجاب فراق و«را به قلب مطمئن تاویل کرده که دچار بالی 

حجاب مانع واسباب پوشیدگی میان فیـوض   .دو اصطالح معروف درمیان عارفان است
حجاب عظیم ، حجاب نور ،انواعی دارد مانند حجاب العزه ن است وتجلی حق وانسا و

آن مقامی است که عاشـق از وحـدت بـا معشـوق     ، سالکان وفراق نیز در زبان عارفان و
آشکار است مفهـوم بلـد در    )620، 312ـ311، به سجادی نک(. محجوب است غایب و

ایـن معنـا صـرفا بـه     خروج از  .این آیه بر اساس سیاق وقواعد تفسیری شهر مکه است
  . قصد تایید اصول ومبانی نظری تصوف است

بـه   ابن عطاء در ذیل ایـن آیـه  ) 18، الکهف( »ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال« ـ4
آگاهی از  برای(جمع وتفرقه وعین الجمع اشاره کرده است ، مقوالتی مانند قبض وبسط

  تحول براساس این آیه و .)603 ،291، سجادی؛ 32، رساله قشیریه: معانی بنگرید به این
  .سلوک نتیجـه گرفتـه اسـت    را با حق تعالی در مراتب سیر و نسبت او و  احوال سالک

گردانیدن اصحاب کهف به پهلـوی راسـت وچـپ کـه     ، به بیان دیگری )1/81، سلمی(
مورد اسـتفاده   ،باال لفظی این عبارت قرآنی است در معنای اصطالحات معنای ظاهری و

  . فته استقرار گر
  طـاء در نظـر ابـن     حـرف  ،درذیـل ایـن آیـه   . طه از حروف مقطعه قرآنی اسـت  ـ 5

 طـاء ای هـدیت لبسـاط القربـه واالنـس       .عطاء به بساط قربت وانس تاویل شده است
انس در زبان عرفانی معانی متعـددی دارد برخـی آنـرا التـذاذ بـاطن بـه        )1/88، سلمی(

التـذاذ روح بـه کمـال جمـال ویکـی از احـوال       آن را بـه   مطالعه کمال محبوب وبرخی
ترکیب بساط انس نیز همـان مقـام انـس بـا حـق      ) 193، سجادی( اند معنا کرده سالکان
  )193، سجادی(. است
فنجیناک مـن   ...« و )76، یوسف( »کذلک کدنا لیوسف« :ابن عطاء درآیاتی نظیر ـ6
موضوع ابـتالءرا  ) 31، مانلق( »ان فی ذلک آلیات لکل صبارشکور« و )40، طه( »...الغم

به پندار او تنهاکسانی شایسته قرب الهی توانند بود که خداونـد   .خاطر نشان کرده است
مـثال در   .آنان را به انواع بالها آزموده باشد وآنان نیز بالی الهی رابه جان خریده باشـند 
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ـ «: ذیل آیه اول گفته است ودر  ،»ز والشـرف ابلیناه بانواع البالء حتی اوصلناه الی محل الع
طبخناک بالبالء طبخا حتی صرت صافیا نقیـا  « :یه بعدی چنین تصریح کرده استآتفسیر 

 به طورکلی نگرش این مفسـر در  .)92، 64 /1، سلمی( »واصلحت لبساط القرب واالنس
 درنحـوه تفسـیر او از   ،مکتب عرفانی اومحسوب میشـود  یها موضوع بال که از شاخصه

باید خود را به آتش بال افکند وبر آن  میدر باور او عارف  .ده استآیات قرآنی مؤثر افتا
سـوره معـار ج    5نیـز در تفسـیرآیه    سـوره طـه و   132نمونه را در آیـه  . صبر پیشه کند

وهو السکون تحت موارد الـبالء بالسـر   : اشد انواع الصبر االصطبار: قال ابن عطاء« :بنگریم
صـبرا علـی   :قـال ابـن عطـاء   «. )94 /1، سـلمی ( »والصبر بالنفس الغیـر . والقلب والنفس

بـراین  ) 1/166، سلمی( »علما بان رؤیتی الیک اسبق الیک من البالء: ماابتلیتک به، جمیال
سـوره   83بود واین موضوع را در تفسـیر آِه  ) ع( اساس او سخت شیفته حضرت ایوب

واز همـین  ) 96، همـان   .استعذب االولیاء البالء للمناجاۀ مع الولی(. انبیاء نشان داده است
حال اگر این نگـرش رابـا تعریـف     .)336، ابن جوزی( کند میوی از خدا طلب بال ، رو

ی یـاد  هـا  این اصطالح در میا ن عارفان مورد مقایسه قرار دهیم بازتـاب آن رادر تفسـیر  
ابتالء وامتحان دوستان به انواع بالها موجـب   سالکان در نظر .شده مالحظه خواهیم کرد

 . )344، طبقات الصوفیه، سلمی، 502 ،353، ابو نصر سراج :بنگرید به( استقربت 

، تفسـیر ایـن آیـه    در )80، البقره( »والنبیین اربابا ۀوالیامرکم ان تتخذوا المالئک« ـ7
سـمعت ابـن   : قال السلمی سمعت ابا الحسین الفارسی یقـول « :سخن ابن عطاء چنین است

) 1/42، سـلمی ( .»انت تجد الی مالحظه الحق سـبیال ایاک ان تالحظ مخلوقا و: عطاء یقول
به گمان وی وبر اسـاس   .مورد توجه این مفسر است  در این آیه موضوع تجلی عرفانی

 . برای مالحظه پروردگار، مالحظه هر مخلوقی راهی است، این تفسیر از آیه

  
  نتایج مقاله

هـم بـه لحـاظ     ،سیریدربیشتر موارد تف) ع( انتساب تفسیر عرفانی به امام صادقـ 1
  . ستیهم به اعتبار محتوایی صحیح ن سندی و

موجود است که  ،گرچه بسیار محدود ،روایاتی، البالی تفسیر منسوب به امام درـ 2
  . وجود داردی آن درمنابع حدیثی معتبر شیعی ها نمونه
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بیشتر اقوال مشایخ تصوف است که به تدریج بـه  ) ع(ی منسوب به امام ها تفسیرـ 3
ام نسبت یافته ویا اصل آن از امام بوده اما در میان صوفیان به تدریج چهره دیگری بـه  ام

  . خود گرفته است
کوشـش بـرای   ؛ دهـد  مـی تفسیر حقـائق تشـکیل    آنچه انگیزه اصلی سلمی را درـ 4

یی کـه  ها تاویل .راه تاویل است ی قرآن ازها تطبیق اصول تصوف سیر وسلوکی با آموزه
  . درست است غالبا بدون ضوابط

ی امـام  هـا  وتفسیر ابن عطاء که راوی تفسیر) ع( در تفسیر منسوب به امام صادقـ 5
هـم پوشـانی اصـطالحات تصـوف یـا      ؛ وتاثیرپذیری او از تفسیر امام آشکار است بوده
  . ی تفسیری وجود داردها با دید گاه ی صوفیانها آموزه
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