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  چكيده
عرفا  بيني مخصوصهاي تفسيري است. جهانگونهترين تفسير عرفاني يكي از قديمي

ي تفسيري در دوران مختلف و و سبك خاص نگارشي ايشان موجب شده اين گونه
يابي به جا بودن يا صحيح از ابعاد متنوع مورد نقد قرار بگيرد. اين تنوع انتقادات ريشه

 اين انتقادات نمايد به همين خاطر با گونه شناسينبودن انتقادات را كمي دشوار مي
هر انتقادي كه در اين زمينه مطرح گرديده است  منشأبايست ريشه و در گام اول مي

ها اعتبار يا عدم اعتبار را مشخص نمود و در گام بعدي با تحليل هر كدام از اين گونه
تا نهايتاً امكان تصميم گيري نهايي در زمينه داوري در مورد اين  ،ها را تعيين كرد آن

گام به بحث و بررسي و ات فراهم آيد. مقاله پيش رو با توجه به اين دانتقاد
نقدي  ي ارائه شده است پرداخته و شيوهانتقادهايي كه تاكنون در زمينه تفسير عرفان
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  مسئلهطرح 

ها و مذاهب اسالمي آن را به عنوان جوهري قرآن كريم كتابي الهي است كه همه گروه
هاي  شمارند. به همين خاطر تمامي مذاهب و گرايش الهام بخش براي خويش برمي

پيوندشان با قرآن و اهميت اين كتاب مقدس به علمي جهان اسالم به دنبال نمايش 
باشند. نمود چنين رويكردي را به  نزد خود ميعنوان عنصري اساسي و حيات بخش 

ها و مذاهب اسالمي در هاي مختلف فرقه خوبي در آثار توليد شده، رويكردها و نگرش
توان مشاهده نمود. حجم وسيعي از آنچه تحت عنوان تفسير كالمي،  زمينه قرآن مي

ف منتشر ها و عقايد مختل تفسير فقهي، تفسير اخالقي و تفسير عرفاني توسط گروه
 كننده به قرآن است. تأييدگر و دليلي واضح بر وجود نگاهي تثبيت گردند، مي

هاي ماهوي در  در اين ميان تفسير عرفاني به دليل برخورداري از برخي تفاوت
نوع جهان بيني، مواجهه متفاوتي با قرآن به نسبت ساير رويكردهاي تفسيري دارد؛ و 

در اين حوزه گرديده است و كار را تا  يفراوانتقادات بروز مناقشات و ان منشأهمين امر 
جايي سخت نموده كه گاه مفسر يا محقق قرآن را از رجوع به اين تفاسير منصرف 

ها نبايد از ياد برد كه تفسير عرفاني به واسطه نگارش تفاسير  كند. با همه اين اشكال مي
هاي  تاريخي در گونهاي  سلمي ريشه حقائق التفسيرو  تفسير تستريمتقدمي چون 

  .گردد بها از پيشينيان تلقي مي تفاسير اسالمي دارد و به عنوان ميراثي گران
به همين خاطر به قدر مقدور بايد در حفظ ارزش اين ميراث غني تالش كرد؛ البته 

هايي كه در  توان انتظار داشت كه حجم فراواني از سوء تفاهم با تفاوت در نوع نگاه مي
لزوم نگاهي مثبت در زمينه تفسير  مسئلهود دارد را رفع نمود و همين اين زمينه وج
  طلبد.  عرفاني را مي

هايي كه از بدو شكل گيري عرفان تا زمان حاضر در رد  نگاهي گذرا به چالش
مشرب عرفا و بالتبع تفسير عرفاني مطرح گرديده، نياز به گونه شناسي اين نقدها را 

به عنوان يكي از متقدمين » حسين بن سعيد شاذان«زمان  دارد. از بيش از پيش الزم مي
تا امروز و با محوريت افرادي » و الغالة الرد علي الصوفية«مخالف مشرب عرفا در رساله 

چون معرفت و تهراني همواره شاهد انتقادهايي هستيم كه بر حوزه تفسير عرفاني وارد 
  گشته است. 
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بب پراكندگي نقدهايي كه توسط عالمان در اين ميان گونه شناسي انتقادات به س
رسد؛ چون عالوه بر جمع بندي  اسالمي مطرح گرديده است امري ضروري به نظر مي

ها، آشنايي با سستي، قوت و اشكاالت، حايز فوايدي چون تعيين حدود و ثغور اشكال
مورد  مسئلهيا مناسب يا نامناسب بودن نقدها و همچنين شناخت نقاط آسيب پذير 

توان ارائه نمود امكان فهم مرز باشد و با تحليلي كه از مجموع اين مسايل مي مي بحث
گردد. هنگامي كه  دوري يا نزديكي تفسير عرفاني با استانداردهاي تفسيري مشخص مي

مند در ترسيم الگويي فراگير براي ي ضوابطي نظاماين تبيين مطرح شود امكان ارائه
  داردهاي تفسيري فراهم خواهد گشت.ق با استاننحوه نگارش تفسير عرفاني مطاب

اي براي پرداختن نخواهد يافت  ي الگو به تناسب موضوع مقاله، زمينههرچند ارائه
ها امري ضروري براي برداشتن  اما وضوح و طبقه بندي اشكاالت و همچنين تحليل آن

  گردد.  هاي بعدي تلقي مي گام

  مناقشات پيرامون آنپيشينه نگارش تفاسير عرفاني و . 1
بر پايه جهان بيني عرفاني از قرن هفت و با ظهور ابن  ليتأوهرچند عرفان نظري و 

گذرا به تكون رويكرد عرفاني و رابطه تنگاتنگي كه  ينگاه؛ اما با 1عربي ساخت يافت
تا پيش از قرن هفت  يفراوانهاي  توان اذعان نمود كه نمونه دارد مي ليتأوبا موضوع 

هايي از تفسير عرفاني را در بر دارد. اولين رويكردهاي  اهده است كه شاخصهقابل مش
و مجاز گرايي در حوزه تفسير قرآن در قرن دوم و توسط برخي از تابعان  يليتأو

(براي  ) و حسن بصرى263ق، ص1412(براي نمونه نك: طبري،  همچون مجاهد
  باشد. ميقابل مشاهده  )299، ص2م، ج1992نمونه نك: عبدالرحيم، 

ها و پيدايش  ايجاد چنين نگرشي كه به سبب گسترش جامعه، امتزاج انديشه
نهضت ترجمه در دوران فتوحات ظهور پيدا كرد با تسامح و تساهل به واسطه استفاده 

  در تفسير برخي از آيات، حايز چنين عنواني است. ليتأواز 
هاي  با فاصله يك قرن از سده دوم هجري به سبب ساخت يافتگي مذاهب و بوم

تر زاهداني همچون بشر حافى، بايزيد  گوناگون شاهد ظهور عارفان و يا به تعبير دقيق
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(زرين  بسطامى، معروف كرخي، شاه شجاع كرمانى و جنيد بغدادى در قرن سوم هستيم
  ). 122ص، 1343كوب، 

ها عرفان با قرآن و حديث  آيد كه در آن عرفانى به نگارش مىدر اين دوران آثاري 
اي الهام بخش در شود. اين آميختگي به مرور زمان در همين دوره، آموزه آميخته مى

گردد.  تفاسير عرفانى به شمار رفته و موجب نگارش تفاسيري همچون تفسير تسترى مي
ها و تفاسير وي كه در تفسير  وزهالبته در اين قرن وجود ابوالحسين نورى و تاثيرات آم

  ).136ص، 1381(قاسم پور،  سلمي قابل مشاهده است، انكارناپذير است
در قرن چهارم شاهد نگارش تفسير حسين بن منصور حالج و ابن عطا هستيم. در 

كه مجموعه تفاسير امام  فسيرحقائق التاواخر همين قرن و ابتداى قرن پنجم كتاب 
آورى شد.  ورى، حالج و ابن عطا است، توسط سلمى جمعالحسين نصادق(ع)، ابو

تفسير ديگري است كه در همين قرن به عنوان نخستين تفسير  لطائف االشاراتكتاب 
  كامل قرآنى با روش عرفاني به رشته تحرير درآمد. 

 مشكاة االنوارو برخى آثار عرفانى مانند  االسراركشفدر قرن ششم شاهد پيدايش 
نجم الدين دايه و  بحر الحقائقباشيم و در قرن هفتم تفاسيرى همچون  امام غزالى مى
صدر الدين قونوى، قابل مشاهده است. در قرن هشتم نيز آثارى همچون  اعجاز البيان

سيد حيدر  المحيط االعظمعبدالرزاق كاشانى و  التأويالتنيشابورى،  غرائب القرآن
زمينه پيشينه تفسير عرفاني رك: (براي كسب اطالعات بيشتر در  آملي تدوين يافت

  ، سراسر اثر).1381 ،آتش
تفسير عرفاني در همان هشت قرن ذكر شده پايان نيافت بلكه تا عصر حاضر نيز 
اين گونه تفسيري ادامه پيدا كرده است و اشاره به هشت قرن نخستين براي اثبات 

ي، اشاري و يا اي به نام تفسير عرفاني و بدون وجود قيودي همچون رمز وجود گونه
  كند.  كنايي كفايت مي

هاي فراواني روبه رو بود، نگاه مثبتي  همچون عرفان كه از همان ابتدا با مخالفت
اش وجود نداشت فلذا گرايانه و عرفاني از آغاز شكل گيري ليتأونيز به تفاسير 

يري توان در مس مناقشات پيرامون تفسير عرفاني را همچون مناقشات پيرامون عرفان مي
توان به انتقادات و طعن و  ترين نوع مناقشات را ميمشترك پيگيري نمود. اولين و جدي
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تيميه، ذهبي، سيوطي و داودي هاي مطرح شده توسط واحدي، خطيب بغدادي، ابن قدح
  ).457، ص2، ج1421ونه نك: سيوطي، (براي نم در زمينه تفسير سلمي مشاهده نمود

هايي اعتبار دانستن تفسير از جمله واكنشبرخوردهايي همچون تكفير و بي 
شود كه منتقدان در مورد نويسنده و مطالب اين تفسير اظهار نمودند. البته محسوب مي
ريشه  منشأتر و نسبت به كليه تفاسير عرفاني تمامي انتقادات از يك  در بعد جامع

  اب آورد. توان به حس گيرد و همچنين تمامي منتقدان را نيز در يك گروه نمي نمي

  گونه شناسي منتقدان تفسير عرفاني .2
  :توان جاي داد به طور كلي منتقدان تفسير عرفاني را در سه گروه مي

گروه اول افرادي از اهل شريعت هستند كه طريق عرفان را با منش فقهي و 
بينند به همين خاطر روي خوشي نسبت به عرفان و اسلوب رسيده از سلف مغاير مي

هاي معمول در نزد ايشان اشتغال به تفسير قرآن يگري كه به غير از روشهر گرايش د
باشد كه در قرون  دهند. دسته دوم شامل بخشي از فالسفه مشاء مي نمايند نشان نمي

   2.دانستند گذشته رسيدن به حقيقت را فقط از راه استدالل ممكن مي
دهند به  نقد قرار ميگروه سوم بر خالف دو گروه اول كه اساس عرفان را مورد 

گردد كه اساساً مخالف با عرفان و تفاسير عارفانه نيستند بلكه با نگاه  افرادي اطالق مي
به تفسير عرفاني به مثابه تفسيري كه مبتني بر سنخ جهان بيني عرفا، قرآن را داراي 

داند، دست به داوري و نقد تفسير  بواطني قابل وصول با معرفتي خاص و حضوري مي
زنند؛ به همين خاطر برخي از  فاني براساس قواعد عام و الزم االتباع تفسيري ميعر

  .نمايند پذيرند و برخي ديگر را مبتني بر دليل رد مي تفاسير عرفاني را مي
البته تعريف ارائه شده سعي در جمع آوري كليه نظرات منتقدان گروه سوم ذيل 

ن داليل فراواني نقدها بر تفسير ترييك مفهوم واحد را داشت وگرنه يكي از مهم
توان در عدم وجود تعريفي واحد از اين تفسير دانست زيرا نه در ميان  عرفاني را مي

قرآن پژوهان و نه حتي در ميان مفسران تفسير عرفاني تعريفي مشخص و واحد براي 
 مسئله) و همين 301-299، صص1389(اسعدي و همكاران،  آن ذكر نگرديده است
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پديد آمدن تصورات متنوع و به تبع آن انتقادات مختلفي از همان آغاز  خود باعث
  .پيدايش اين تفاسير گرديده است

تفاوت تعاريف تا به جايي است كه براي مثال زركشى تفسير عرفانى را همان 
(زركشي،  داند هاي دريافت شده مفسر در هنگام تالوت آيات قرآن مي معانى و يافته

ما زرقانى با نگاهي متفاوت، تفسير عرفانى را تفسيري اشارى ) ا170، ص2ق، ج1410
دانسته كه اساس آن تأويل قرآن به معناى تطبيق است و معتقد است كه چنين تفسيري، 

 آيد تنها از رهگذر ظهور اشارت پنهانى موجود در آيات قرآن، براى عارفان حاصل مى
  ).86، ص2(زرقاني، بي تا، ج

هاي فراواني براي  شود بلكه تقسيم بندي ين جا ختم نميها در هم اختالف ديدگاه
سازي اين گونه تفسيري اتفاق افتاده است؛ به نحوي كه برخي قرآن پژوهان  مشخص

، 1373(عميد زنجاني،  انگارى تفسير عرفانى با تفسير باطنى دارند باور به يكسان
يي رمزى و ها ) و برخي ديگر نيز اساس تفسير عرفانى را برداشت316 -315صص

اند كه تعبيرهاى سمبوليك موجود در آن حاكى از معانى حقيقى متن كنايى دانسته
  ).240، ص 1374(بالشر،  اند قرآنى

تقسيم تفسير عرفاني به شقوق مختلفي همچون اشاري، باطني، رمزي، صوفي و 
شود كه محققان براي تشخيص و جداسازي  كنايي در حقيقت تالشي محسوب مي

  دهند. عرفانيِ مقبول انجام ميتفسير 

  گونه شناسي نقدهاي بر تفسير عرفاني. 3
ها و يا جهان بيني  ي تفاسير بنابر نوع رويكردها، روش تفسير عرفاني، همچون بقيه

باشد كه عالمان تفسير و علوم قرآني به  ها مي خاص خودش داراي برخي از اشكال
ها در قالب يك دسته بندي  ترين موارد آنمهم اند؛ در ادامه به ها اشاره نموده برخي از آن

  )1(تصويرشماره منسجم اشاره خواهد گشت.
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 1 تصويرشماره

 عرفان منشأهاي ناظر به  اشكال. 3-1

گيري در اين  عرفان به راحتي امكان پذير نيست؛ به همين خاطر تصميم منشأسخن از 
ميان به سبب وجود نظرات مختلف بسيار دشوار است. مبتني بر نظراتي كه در اين زمينه 

  :توان تقسيم كرد وجود دارد به طور كلي اين حوزه را به دو دسته مي
اي به  اي ديگر ريشهعده باشند و اي معتقد به اصالتي اسالمي براي عرفان ميعده

كنند. گروه دوم ناظر به نوع عقيده به پنج دسته تقسيم  جز اسالم براي آن ذكر مي
-2 3ريشه آريايي -1 :عرفان مواردي همچون منشأشوند. ايشان در زمينه ريشه و  مي

اي دروني و انساني را  ريشه -5ريشه مسيحي و  -4 5ريشه يوناني -3 4ريشه هندي
  يند. نما مطرح مي

اي از  اي اسالمي است يا خير عده و ريشه منشأفارغ از بررسي اينكه عرفان داراي 
منتقدان تفسير عرفاني با راي به غير اسالمي بودن اين تفكرات، اصل چنين تفاسيري را 

جويند. ايشان معتقدند جامعه اسالمى پس از رحلت  به زير سوال برده و از آن تبري مي
هاى اوليه، با تالش مجاهدان مسلمان و در اثر فتوحات آنان، آن  پيامبر(ص) و در قرن
  هاى اروپا پيش رفت.  انگيزى يافت كه تا دروازه چنان گسترش حيرت

اشكاالت بر منشا 
تفسير عرفاني

اشكاالت برنتايج     
تفسير عرفاني

اشكاالت بر روش 
تفسير عرفاني

اشكاالت بر منبع تفسير  
عرفاني

اشكاالت بر نگرش 
تفسير عرفاني

انتقادات بر 
تفسير عرفاني 

 عرفاني
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از رهگذر اين بسط و گسترش، اقوام و ملل مختلفى به اسالم گرويدند و در نتيجه 
هنگى بين شرق و اختالط بين مسلمانان قبلى و اقوام تازه مسلمان شده، نوع تبادل فر

هاى بزرگ روم، يونان باستان  غرب پديد آمد و مسلمانان از نظر فكرى با ميراث تمدن
هاى گنوسى  هاى عرفانى تهى نبودند و نيز فرقه و دو دين يهود و مسيحيت كه از انديشه

  و نوافالطوني آشنا شدند. 
و مواريث  بالطبع، اين ارتباطات فكرى عاملى بود در جهت اثرپذيرى از مكاتب

فرهنگى ديگر ملل به همين خاطر تشابه بسياري ميان اقوال برخي از عارفان همچون 
)، و يا نزديكي 67، ص1366(غني،  شود حارث محاسبى با تعاليم انجيل ديده مي

بسياري ميان موضوع وحدت وجود در بين فالسفه نو افالطونى و عرفا مخصوصاً در 
ث انسان كامل و حقيقت محمديه، با آنچه در باب كلمه غزالي و بح مشكاة االنواررساله 

، 1343(براي اطالعات بيشتر نك: زرين كوب،  الهيه در الهيات مسيحى مطرح است
 ).615ـ613، ص1، ج1361؛ ادوارد گرانويل، 339ص

ي تفسيري اساساً  به همين دليل منتقدان تفسير عرفاني معتقدند كه اين گونه 
ورزند. اين ديدگاه مخصوصاً  به همين سبب با آن مخالفت مييي اسالمي ندارد و منشأ

باشد. براي مثال ميرزا مهدي  در نظريات مطرح شده در مكتب تفكيك قابل مشاهده مي
هاي عرفان را برگرفته از مباني  اصفهاني به عنوان بنيانگذار مكتب تفكيك اساساً ريشه

بر گفتارهاي ايشان و بالتبع  هندي و يوناني دانسته و معتقد است كه به همين سبب
اصفهاني،  توان تكيه نمود. ( نمايند نمي تفاسيري كه ايشان از دين و منابع ديني ارائه مي

  ) 72، ص1363
) با 64، ص1ق، ج1357(مبارك،  اي نيز همچون زكي مبارك در اين راستا عده

بيروني،  (ابوريحان تصوف منشأتمسك به نظر ابوريحان بيروني، در يوناني دانستن 
اند  اي غير اسالمي براي اعتقادات اهل تصوف بوده ) به دنبال بيان ريشه28-27ق، 1403

ي اين گرايشات و بي  ي مستقيم آن در نزد محققان، غيراسالمي بودن ريشه كه نتيجه
  اعتمادي در استفاده از آن در استنباط معارف ديني بوده است.
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  شهود در تفسير عرفانياشكال هاي ناظر به منبع دانستن . 3-2
هاي شناخته شده در تفاسير عرفاني كه هم منبع وصول به  ترين ويژگييكي از شاخص

صحت اقوال اين مفسران شناخته  اشارات و بواطن قرآني و هم دليلي براي توجيه
(قاسم  شود بهره گرفتن از كشف و شهودهاي عرفاني براي تفسير آيات قرآن است مي

   ).144، ص1381پور، 
شود به  در اين مرحله عارف با توجه به كشف و يا تجلّياتى كه بر قلب او مى

كند. براي مثال  پردازد و از حدود ظاهر آيات و قواعد آن تجاوز مى تفسير قرآن مى
بلْ كانُوا يعبدونَ « باشد، ذيل آيه جزائري كه خود صاحب تفسيري عرفاني در  قرآن مي

ها وقتي كه به  كند كه در يكي از شب ) اشاره مي41:(سبأ »هِم مؤْمنُونَاَلْجِنَّ أَكْثَرُهم بِ
اين حال بااينكه در اطراف وي  نمايد و در رود توجهي به آيه مذكور مي طواف مي

افرادي مشغول به ذكر بودند چشمانش به خواب رفته و خداوند او را از عالم و از نفس 
ر، معناي اصلي آيه را كه حاكي از دچار بودن خودش گرفته وبا ارتقاء به عوالم ديگ

  .)49ق، ص1425(جزائري،  نمايد عبادات مردم به اغراض نفساني است به وي الهام مي
البته در ذكر استفاده از كشف و شهود گاهي اوقات مفسر، خود به  كشف معناي 

طرح اش م كند و كل تفسير خويش را نتيجه مكاشفات و الهامات غيبي آيه اذعان مي
كند؛ چنانكه جزائري در مقدمه تفسير خود به صراحت مطالب تفسير خود را در  مي

اي ) و گاهي مفسر اشاره43ق، ص1425آورد(جزائري،  شمار الهاماتي غيبي به شمار مي
توان به چنين چيزي پي برد(براي  به منبع فهم خود نكرده و صرفاً از نوع بيان وي مي

 ).86 -84، صص 1ج ابن عربى، بي تا، نمونه نك:

شود كه براساس حالتى روحى و  هر چند كه شهود به عنوان منبعي محسوب مي
 آيد احساسى درونى بر اثر اذكار يا افعال يا تفكر در امر خاصى در انسان به وجود مى

). اما وجود اين حاالت شهودي دليل بر پذيرش آن 31، ص1ق، ج1406(غزالي، 
ن اسالمي هجمه هاي سنگيني را بر اين اعتقادات ملحوظ شود. به همين خاطر عالما نمي
خود به شدت منبع انگاري  االثني عشريةاند تا جايي كه شيخ حر عاملي در كتاب  داشته

مكاشفات را نقد نموده و اساساً استفاده از آن را موجب فساد و تباهي در دين دانسته 
  ).82(شيخ حر عاملي، بي تا،  است.
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ابعاد ديگري از ناصواب بودن مكاشفات عرفاني نيز توسط  تر در سطحي متعادل
ساير مفسران و قرآن پژوهان مطرح گرديده است. ايشان معتقدند كه اوالً مكاشفه 

اند مصاديق الهى و شيطانى دارد و در مصاديق صحيح و الهى آن چنانكه عرفا گفته
ى مكاشفه قابل كنترل و شود، اما مرز آن با مصاديق شيطان ها بر انسان كشف مى واقعيت

). ثانياً اين مكاشفات اگر صحيح و 154، ص2، ج1380(مصباح،  تعيين دقيق نيست
دهد حجت است و قابل انتقال به غير  آور باشد فقط براى شخصى كه رخ مى يقين

نيست، از اين رو بر ديگران حجت نيست. به همين خاطر، اصل مكاشفه بنابر نظر 
، 1382(رضائي اصفهاني ، ى تفسير قرآن واقع شود.  ع و وسيلهتواند منب مفسران نمى

  ) 325-326صص

  هاي ناظر به نگرش . اشكال3-3

  .  نفي افراطي عقل3-3-1
هاي فكري هاي انسان و فرآورده اي معتقدند كه اساساً در ميان صوفيان به انديشه عده

شان دادن ناتواني شود و حتي تالشي مستمر از سوي ايشان براي ن كمتر ارج داده مي
- 333، صص1389(اسعدي و همكاران ،  انسان در فهم و درك واقعيات وجود دارد

). اهل عرفان، روش استداللي را به طور كلى كنار گذارده، و به برهان عقلى 334
هاى باطنى  توجهى ندارند. ايشان صرفاً به دنبال آن هستند كه حقايق هستى را با دريافت

كوشند با جالي باطن خود، نفس  ضت، به دست آورند و مىو با مجاهدت و ريا
اى براى انعكاس حقايق نهفته جهان گردانند؛ به همين سبب اگر  خويش را آينه

دستاوردهايشان نزد ديگران، صرف مدعا تلقى شود و به آن باوري نداشته باشند نيز 
  ). 336-337، ص2، ج1379(معرفت،  باكى بر ايشان نيست

اند يكي از جهت تقابل عقل با  عارفان در مذمت عقل از دو جهت سخن گفته
تجربه و شهود عرفاني و دوم از جهت تقابل عقل با عشق. از نظر عرفا عقل ما از درك 
حقايق معنوي و شناخت عالم ملكوت و ماوراء طبيعت عاجز و ناتوان است و براي 

سراغ دل و تجربه و شهود عرفاني كشف اين حقايق و رسيدن به آن عوالم بايد به 
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عقل و عشق، سخن اين است كه عقل سودجو و حسابگر،   رفت. اما در مقام مقايسه
كند و همواره اسير هوي و  دارد و منع مي آدمي را از عاشق شدن و عشق ورزيدن باز مي

هوس و رذايل نفساني است. بنابراين، به نظر عارفان تنها راه عالج رذايل نفساني و 
تواند عقل  تهذيب نفس عبارتست از عاشق شدن و عشق ورزيدن. و عشق است كه مي

را از چنگال هوي و هوس برهاند و نفس را مغلوب كند يا آن را از چنگال حرص و 
  طمع برهاند. 

توان هواي نفس را مغلوب كرد و در جهاد اكبر  از نظر عرفا، با تكيه بر عقل نمي
كن كرد. اين امر در حالي  از ساحت وجود خود ريشهپيروز شد و رذايل اخالقي را 

؛ 242:؛ بقره44:(بقره است كه توجه به عقل و انديشه در آيات بسياري از قرآن
انديشمندان  ) مورد عنايت خداوند متعال قرار گرفته است و همه10ء:؛ انبيا235:يوسف

). 208، ص1383، (رجبي كنند باالتفاق عقل را به عنوان منبعي براي تفسير محسوب مي
توجهي به اين منبع مهم بشري اگر در تفاسير مورد غفلت قرار بگيرد  بديهي است كه بي

ه آورد. ب در صورتي كه هادي معصومي انسان را رهنمون نباشد سر از انحراف در مي
اين نوع از تفسير، ناظر به بي ضابطگي، ذوقي و  رهاي بسياري بهمين خاطر اشكال

ها ايراد گرديده است كه همه آنها به سبب گريختن از عقل شخصي شدن برداشت
  باشد. مي

  . رمزي دانستن زبان قرآن3-3-2
ها را مخاطب خود قرار داده و براى سعادت ايشان تعاليمى ناب را  ، انسانكريم قرآن

ارائه نموده است. بر اين اساس زبان دين و از جمله زبان قرآن زبان تفاهم بوده و 
عقالست و خداوند براى ابالغ پيام خود به مردم طريقه و زبان ديگرى  همسو با عرف

حالج،  ؛263، ص 1408جز آن را برنگزيده است، (براي اطالعات بيشتر نك: خويي، 
) تفسير سراسر رمز، تمثيل و نمادي كه غير قابل فهم باشد، 196-146، صص1386

  برخالف معيار فهم همگاني قرآن است. 
كرد كه قرآن در عين اينكه به زبان عربى مبين نازل شده است، ولى توان انكار  نمى

معارف بلند خود را در سطوح گوناگونى بيان داشته است. در كنار سطح ظواهر آن كه 
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هايى درونى  در اتمام حجت، بالغ و برهان كافى و قابل استفاده براى عموم است، اليه
كه  به معناي آن مسئله). اما اين  377ص ،1381(قاسم پور،  آن از فهم عادى باالتر است

همه اين كتاب آسماني به مثابه رمزگان غير قابل فهم براي بشر تلقي شوند نيست. زبان 
ترين متن باقى مانده در دست بشر قابل شناسايى است و  وحى الهى به عنوان اصلى

 دهند. مىعقل، وحى و سيره مسلمانان از عهد نخست تا به امروز بر اين امر گواهى 

ترين رسالتي كه دين برعهده دارد تربيت و هدايت انسان براي رسيدن به اصلي
تكامل انساني است تا با شكوفا ساختن استعدادهاى متعالى حقيقت زندگي بر انسان 
مشخص شود. نيل به اين مقام در گرو فهم آيات الهى و سپس عمل به دستورات 

فهم آيات الهى ملغي تلقي شود طبيعتاً اهتداء خداوند است. با اين اوصاف اگر امكان 
  به آن نيز سلب خواهد شد. 

كند لزومي  بنابراين وقتى شأن دين و قرآن بر همگاني بودن دستوراتش اشاره مي
اي از افراد  وجود ندارد تا با فهم رمزي آيات و يا منحصر دانستن تفسير به دست عده

ام معانى عربى كه فهم قرآن بر آن استوار اين مسير الهي را سد نمود. از اين رو تم
است، در مفهوم ظاهر آن مندرج است و در فهم ظاهر قرآن بيشتر از اين شرط نيست. 

زنند  بدون ترديد، بخشى از تفاسير عرفاني كه با چنين رويكردي دست به فهم قرآن مي
حروف مقطعه يا  هايى از اين تفاسير غير مقبول، در تفسير غير قابل پذيرفتن است. نمونه

فواتح سور و ديگر آيات متشابه قرآن در تفاسيرى مانند تفسير سهل تسترى و كشف 
 رسد، اين بخش از تفسير وى غير قابل قبول باشد. االسرار وجود دارد كه به نظر مي

  )5ص ،1371 (براي نمونه نك: ميبدي،
ع مكاشفات ادعاى برخى صوفيان آن است كه اين حروف پايه و اساس علوم و منب

ها همان مراد و مقصود خداوند  بر احوال دنيا و آخرت است و بر اين باورند كه اين
ها چيزى از آن رموز و  كند در حاليكه آن است كه خداوند با آن عربمي را خطاب مى

كنند، به راستى  ها ادعا مى دانستند اگر مراد خداوند واقعاً همين بوده كه اين اسرار نمى
  آن وجود دارد؟  چه دليلى بر

 سازد اى مقيد نمى وقتى مفسرى خود را به سبب پنهان شدن حقيقت به اعتقاد ويژه
)؛ پيشاپيش اعالم كرده است كه هيچ 165ق، ص1407(براي نمونه نك: كاشاني، 
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شناسد و ناگزير بر اساس تذّوق  اى را در علم تفسير به رسميت نمى چارچوب و قاعده
) و اين 380 -379، صص1381(قاسم پور،  گذارد را كنار ميمفاهيم ظاهرى تمام آيات 
  شود. مشي تفسير صحيح پنداشته مي در حقيقت مخالفت با خط

  هاي ناظر به روش تفسيري . اشكال3-4

  . تبعيت نكردن از اصول و روش تفسيري3-4-1
در تفسير قرآن، همچون فلسفه، براي رسيدن به نتايج تفسيري فرايندي از مقدمات را 

بايست طي كرد و طبيعي است كه اين مقدمات هستند كه بيان كننده مقبوليت و يا  مي
شوند. آنچه در اين بخش تحت عنوان مقدمات تفسيري  رد آراء تفسيري محسوب مي

شود كه هر نوع تفسيري اعم از اينكه با  گردد در حقيقت شامل مواردي مي ذكر مي
امند باشدو از  بايست از اين مقدمات بهره رويكرد و يا روش خاصي به قرآن بنگرد، مي

  ها در تفسير خود استفاده نمايد.  آن
گردد كه بر هر  براي نمونه ادبيات و علم لغت يكي از اين ابزارها محسوب مي

ند باشد. اما از اين روش معموالً در تفاسير عرفاني م ها بهره ر قرآني الزم است از آنمفس
شود. براي مثال ابن عربي در فص عيسوي در مورد نصارا بر اين باور است  استفاده نمي

كه مسيحيان الوهيت خدا را در بشريت عيسي پنهان كردند و بدين وسيله حق را 
لقد كفرالذين « صورتي عيسوي بخشيدند و خداوند اين كارشان را چنين حكايت كرد:

اش يعني پوشاندن است كه مراد از كفر در اين آيه معناي لغوي 6»قالوا ان اهللا هو المسيح
  ). 141، ص1م، ج1946(ابن عربي،  و معناي اصطالحي آن مد نظر نيست

ها  ها در كارشان بر حق بودند تنها خطاي آن اين سخن به معناي آن است كه آن
سي(ع) منحصر كردند در حالي كه تمام عالم مظهر اين بود كه حق را در صورت عي

خداوند است. طبيعي است كه اگر قرار باشد ما خود را مجاز بدانيم اصطالحات واضح 
قرآن را صرفاً با تكيه بر بار لغوي اين چنين تغيير معنا دهيم ديگر هيچ امر ثابتي براي ما 

خواهد شد وروش ضابطه  وجود نخواهد داشت و تمام آيات قرآن به متشابهات تبديل
  ). 335، ص1389(اسعدي و همكاران،  مندي در تفسير نخواهيم داشت
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از سوي ديگر براساس شواهد قرآني و روايي برخي آيات متشابه ممكن است 
هاي نادرست شوند. اما در مقابل، آيات محكم وجود دارد كه  سبب رويش انديشه

ر سخنان تفسيري برخي عارفان مطالبي موجب رفع اشتباه از آيات متشابه است؛ لكن د
وجود دارد كه با محكمات قرآن به صراحت در تناقض است و وقتي به داليل مطرح 

گردد كه به متشابهات در اثبات  شود مالحظه مي ها نگريسته مي شده براي آن انديشه
، 1384(براي نمونه نك: حالج،  اند اند متمسك گشته ها را حق پنداشته هايي كه آنايده

  ).87-60، صص1370؛ غزالي، 89، ص1، ج1377؛ عين القضات همداني، 254صص
هاي به كارگرفته شده درنزد  هاي ديگري كه در نوع روش ترين اشكال از عمده

باشد و روايات  توان مشاهده كرد استناد بي ضابطه به روايات در تفسير مي عرفا مي
شود. عالوه بر جعل، بسياري از روايتي  در آثار تفاسيري ايشان ديده مي يفراوانجعلي 

 كه در تفاسير عرفاني مورد استفاده قرار گرفته است از نظر صدوري مورد ترديد هستند
  ). 345، ص1389(اسعدي و همكاران،

در اين گونه تفاسير معموالً احاديث مرسل نقل و به معصومان نسبت داده شده و 
اد احاديث طريق صحت را به كشف خود شود و حتي در اسن به منزله مسند تلقي مي

اند ضعيف  به همين خاطر چه بسا حديثي را كه ديگران  صحيح دانسته  كنند منوط مي
اند صحيح به شمار آورده  شمرده شود و يا به عكس حديثي كه ديگران ضعيف دانسته
(براي نمونه نك: ابن  شود شود زيرا مالك صحت يا عدم صحت قلب عارف تلقي مي

). همچنين ممكن است احاديثي را نقل كنند كه 280، ص2ج ،محي الدين، بي تا عربي،
  ).  19-20م، ص1999(حاج يوسف،  ها را نقل نكرده است غير از خودشان كسي آن

  گروي افراطي ليتأو. 3-4-2
، 1406عبدالرحمن العك، ( است  قرآن  ظاهر الفاظ  تفسير عرفاني مبتني بر تأويل

 ليتأوهاي بارز تفاسير عرفاني جنبه  ترين ويژگييكي از عمده اين اساس ر)؛ ب205ص
،  ليتأوگرا بودن اين مكتب تفسيري است. ناظر به ابتناء روش تفسير عرفاني بر 

، اين گونه تفسيري تالشي براي گذر از ظاهر آيات و دست همواره توسط مفسران
  شود.  يافتن به معاني باطني آن تلقي مي
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شود و بدون آن  امري الزم در تفسير آيات متشابه محسوب مي ليتأوهرچند 
؛ 22:فجر (براي نمونه نك: دسترسي به معناي برخي از آيات امكان پذير نيست

) اما افراط و بهره گيري خارج عرف از آن هم امري مذموم 23:؛ قيامه10:؛ فتح64:مائده
بروز انتقادات فراوان به  است كه سبب ليتأوگردد و وجه استفاده افراطي از  تلقي مي

 ليتأو)؛ زيرا 45-44ص ،1389(مير حسيني،  گروه صوفيه و عرفا گرديده است.
صورت گرفته در تفاسير عرفاني تنها مختص به آيات متشابه نيست بلكه آيات 

  ).55،ص 1383(لوري،  گيرد دربردارنده معناي ظاهري و اساساً كل قرآن را در بر مي
معتقدند، تاويلي صحيح است كه با معناي ظاهري آيه تعارض  ليتأومنتقدان به 

و استناد  ليتأوتواند ادعاي  نداشته و قابل جمع با ظاهر آيه باشد. همچنين هركسي نمي
به معناي باطني كند بدون اين كه حرف او معقول، مستند و داراي شواهد قابل قبول از 

ين دليل عالمه طباطبايي ضمن )؛ به هم62، ص 1370(آشتياني،  كتاب و سنت باشد
آنكه به ظاهر و باطن قرآن معتقد است، اكتفا به تأويل به معناي مورد نظر صوفيان را بر 
نتافته است. ايشان معتقدند كه اين گونه تفاسير، حمل لفظ بر معناي خالف ظاهر قرآن 
و رها كردن ظاهر در حوزه تفسير قرآن است كه موجب خلط ميان ظاهر و باطن 

  ). 10-7ص ،1ج ،1407 (طباطبايي، شود يم

  . نهايي دانستن تفسير3-4-3
دهد نهايي دانستن تفسير توسط  يكي از ادعاهايي كه در برخي از تفاسير عرفاني رخ مي

دانند. درباره قرآن  باشد كه شاگردان وي او را انساني كامل ميشيخ و يا مفسري مي
از قرآن مطابق آنچه كه در لوح محفوظ  كريم اگر مقصود از فهم نهايى متن، برداشت

است مد نظر باشد اين برداشت براى مفسران عادى هر چند كه از طبقه عارفان باشند 
نيز غير قابل امكان است، زيرا قرآن كريم داراى دو مقام است؛ اولين مقام، مقام لوح 

، 2، ج1381(بابايي، محفوظ است كه با اسامي ديگري چون كتاب مبين و كتاب مكنون
  گردد.  ) نيز استعمال مي195ص

اين مقام تنها براي اهل بيت، قابل دريافت و فهم است و ديگران ناتوان از ورود به 
آن هستند. مقام دوم نيز، مقام نزول يافته قرآن است كه مشتمل بر الفاظ عربى است. از 
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متناسب با  آنجا كه فهم بشر محدود است، اين كتاب نازل شده به زبان عربى مبين و
فهم ما است و به غير از ظاهر آن مبتني بر مراتبي كه به راين كتاب آسماني محقق است 

تواند دست پيدا كند لكن ادعاي اينكه كل قرآن به  هر كس به سطحي از باطن آن مي
صورت تام بر وي معلوم گشته است ادعايي باطل خواهد بود زيرا دسترسي به كنه 

ظ صرفا براي ائمه امكان پذير است و فقط ايشان هستند كه آيات قرآن در لوح محفو
  ). 282، ص1381(علوي مهر، توانند ادعاي نهايي بودن تفسير خويش را نمايند مي

  . ارائه تفسير بر مبناي ذوق عرفاني3-4-4
تواند جايز يا غير جايز باشد. زيرا ذوق،  استفاده از ذوق عرفاني در تفسير قرآن مي

خص براي ارزيابي تفسير نيست. بنابراين، هر تفسيري را كه صرفاً مالك ثابت و مش
توان باطل دانست و بايد براي تشخيص  براساس ذوق مفسر شكل گرفته باشد، نمي

درستي يا نادرستي آن، با ابزارها ومالكهاي ارزيابي تفسير، مورد ارزيابي قرار داد. اما 
هاى تفاسير عرفانى،  ز شاخصهمنتقدين به اين گونه تفسيري معتقدند كه يكى ا

هاست كه  ناهماهنگى در تفسير و تأويل آيات قرآنى است و اين ناشى از اختالف ذوق
  ها و تعبيرها مؤثّر بوده است.  در دريافت

تواند روشى يكسان در فهم قرآن  اساساً مكتبى كه بر پايه ذوق استوار است نمى
سليقه و هويت شخص است و  داشته باشد؛ زيرا ذوق، امرى شخصى است و تابع

تواند با ذوق شخص ديگر برابر باشد حتي ممكن است دو قول تفسيري از يك فرد  نمى
گفته شود كه به دليل اينكه در دو حالت متفاوت گفته شده است ممكن است هيچ 
سنخيتي بايكديگر نداشته باشند. طبق اين مبنا در هر يك از كلمات قرآن، انواعي از 

توان آن رابه شمارش آورد و هر كس مطابق استعدادي  ه شده است كه نميمعاني نهفت
، 1تا، ج بي(براي اطالعات بيشتر رك: كاشاني،  كند كه دارد خداوند بر او تجلي مي

  ).4ص
شود كه  مفسر مطالبي را كه هنگام  به همين خاطر در برخي از تفاسير مشاهده مي

ن  مراد خداوند آورده است، هرچند كه از تالوت آيات به خاطرش خطور كرده،  در بيا
  ). 332ص ،1389(اسعدي و همكاران،  فضاي آيه بسيار دور باشد
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مبنايى بر سراسر تفاسير اهل عرفان حاكم است و در  اى بى به اين دليل، گونه
اي مختلف رفتار شده است؛ در برخى، تأويل باطنى، پس از  هركدام از تفاسير به شيوه

ميبدى و در برخى،  كشف االسرارجدا از آن آمده است؛ مانند تفسير تفسير ظاهرى و 
حقايق تفسير و تأويل به هم آميخته شده يا صرفا به تأويل پرداخته شده است؛ مانند 

قشيرى. همچنين، برخى ماليم و آرام و برخى تند و  لطائف االشاراتسلمى و التفسير 
 -382صص، 2 ج، 1379(معرفت،  اند جسارت گونه در اين وادى پرخطر گام نهاده

383(  

  يأ. تفسير به ر3-4-5
باشند به دنبال آن  معموال گرايشاتي كه داراي نوعي صبغه فكري و جهان بيني خاص مي

ي تفسيري از قرآن به نحوي كه  هستند تا نظرات خود را بر قرآن تحميل كنند و با ارائه
نمايد، سعي در اثبات درستي نظريات خويش نمايند؛ از اين رو  تأييدنظريات ايشان را 

در مواردي كه آيات همسو با آرا و عقايد ايشان نباشد استنباطي شخصي از آيات تبيين 
شود. تفسير به راي تفسيري  گردد كه اين برداشت شخصي تفسير به راي ناميده مي مي

في مبنايي در تفسير قرآن محسوب بر خالف مقتضاي الفاظ قرآن است و به عنوان انحرا
شود؛ زيرا مفسر بدون مراجعه به معيارهاي اصيل تفسيري همچون ادبيات عرب، مي

توجه به قراين عقلي و نقلي و شناخت محكم و متشابه سخني غير واقع را به خدا 
 (طباطبايي،نمايد  ير خود از آيات را بيان ميدهد و به صورت مستقل تفس نسبت مي

  ). 76-77، صص 3ج ق،1417
نمود تفسير به راي در تفاسير عرفاني در بيان الهامات عارفان، تاويالت برگرفته از 

، 1373(عميدزنجاني، عتقاد به رمزي بودن ادبيات قرآني ذوق و تجربه عرفاني، ا
هاي فكري موجود در ميان عارفان همچون  ) و وجود برخي انگاره241-242صص

اي موجود در عرفان نظري در تفاسير ارائه شده از سوي ه وحدت وجود و ساير انديشه
  ). 599-593صص ،2بي تا، ج (براي نمونه نك: ابن عربى،  باشد ايشان قابل مشاهده مي

ها در تفسير حروف مقطعه و يا برخي آيات كه نمونه اين نوع از تفسير به راي
مثال تستري در تفسير  شوند به روشني قابل مشاهده است. براي توام با رمز پنداشته مي
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را اسم » اللّه«باء را  بهاء اللّه؛ سين را سناء اللّه، ميم را مجد اهللا و » بسم اللّه«خويش از 
هاى ديگر خدا را در بردارد و معتقد است بين الف و  آورد كه نام اعظمى به حساب مي

سرّ به سوى المِ اهللا حرفى مخفى قرار دارد كه غيبى از غيب به سوى غيب و سرّى از 
  ).22ص ق،1423(تستري،  سرّ است

توان مشاهده كرد، نويسنده بدون اينكه حرفش را مستند به  چنانكه از اين مثال مي
دليلي خاص نمايد دست به تفسير آيات بر اساس نگرش خاص عرفاني خويش زده 
 است. عالوه بر اينكه چنين عملكردي در نزد مفسران و قرآن پژوهان، تفسير به راي

كند كه قرآن براي گروه خاصي  شود، به مخاطبان اين مفهوم را منتقل مي شناخته مي
يابند. حال آنكه قرآن براى عامه  نازل شده است كه فقط ايشان به مراد آن دست مي

  ى مردم بفهمند.  مردم نازل شده و ظواهر آن روشن و واضح است تا همه
شود؛ ديگر  ت لفظى قرآن خارج ميدر اين شيوه با توجه به اينكه از حدود دالل

توان به چنين محصوالتي تفسير اطالق كرد بلكه اساساً فعاليت صورت گرفته بيان  نمي
ها و مبانى تصوف و عرفان نظرى است كه در قالب آيات قرآن بيان شده است و  ديدگاه

 شود هاى بدون دليل در آيات قرآن مى به خودي خود، سبب جرأت افراد براى تأويل
بنابر آنچه ذكر شد، مفسران در نقد تفسير عرفاني  ).327، ص 1382(رضائي اصفهاني، 

 (عميدزنجاني، شود معتقدند كه اين نوع روش تفسير قرآن تفسير به رأى محسوب مي
، صص 2معرفت، ج( ) كه با روح قرآن و تعاليم اسالم ناسازگار است242، ص1373
537 – 538(  

  نتايج تفسير عرفانيهاي ناظر به  . اشكال3-5

  . اباحي گري ديني3-5-1
(براي  اند چند كه عرفا بر جدايي ناپذيري ظاهر و باطن قرآن همواره تاكيده نمودههر

ها از  آيات فقهي كه در آن ليتأو). با اين حال 31م، ص1999نمونه نك: حاج يوسف، 
بت به مسايل زبان عرفي استفاده شده است و خداوند تكاليف مومنان را در دنيا نس

اي به همان تاويالت عرفاني بسنده شود تا عده مختلف شرعي بيان كرده است، باعث مي
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ها بي توجهي نمايند به  ها را بهانه ترك احكام شريعت قرار داده و يا به آن كنند و همان
(براي نمونه نك: به قلي  زند كه تفسير برخي آيات به اين امر نيز دامن مي ن ويژه آ
  ).37، ص2، ج2008، شيرازي

حتي به غير از مسايل مربوط به آيات فقهي برخي از تفاسير حتّى ظواهر عبادات و 
اند؛ براي مثال  بهشت و جهنم را اشاراتى به اسرار مذهب و پيشواى معنوي خود دانسته

اي از باطنيه مقصود از نماز و زكات و روزه و حج و عمره و مسجد الحرام و مشعر  عده
ا يك شخص معين (يعنى پيشواى باطنيه) دانسته و شناخت دين را شناخت آن الحرام ر

دانند. طبيعي است كه حالت افراطي نگرش اين  شخصي كه پيشواى ايشان است مى
دانند و  شود، چرا كه آنان امام خود را باطن همه چيز مى گونه تفاسير به شرك منتهى مى

، 1382رضائي اصفهاني، ( كنند مى كم او را در حد خدا و همتاى او معرفى كم
ي عرفاني قرار است طرحي ) به همين سبب گاهي تفسيري كه به شيوه328 -327صص

گردد كه با نص دين مخالفت دارد  از نظام ديني را ارائه نمايد خود به مسايلي معتقد مي
  بسياري از انتقادات موجود به اين سنخ از تفاسير گرديده است.  منشأو همين امر 

  تبليغ جبرگرايي و تسامح گرايي ديني .3-5-2
گردد.  اعتقاد به جبر و مجبور بودن انسان در افعالش امري مسلم در نزد عرفا تلقي مي

فنا و وحدت وجود در عرفان است و به سهولت  مسئلهاين ايده، منشعب از مهم بودن 
؛ 87، ص1م، ج2008شود(براي نمونه نك: به قلي شيرازي،  در تفاسير عرفاني يافت مي

). بسياري از منتقدان تفسير 338، ص7، ج1371؛ ميبدي، 34، ص1بي تا، ج قشيري،
عرفاني معتقدند كه اين نظريه براى پيشرفت جهان اسالم مضرّ واقع شده و مسلمانان را 

شده را از خدا   به تسامح سوق داده است، و آنان را به فكر انداخته كه هر عمل انجام
، 1381(آتش،  چيز اعتراض نكرده و گردن ننهند و به همين خاطر بر هيچاند  دانسته
  ). 260ص

كند بلكه همين عقايد موجب گرديده  در همين جا خاتمه پيدا نمي مسئلهالبته 
است كه روحيه تسامح در نزد عرفا نسبت به مسايل عقيدتي نيز حاصل شود و  به 

ه حقانيت منحصر به فرد اسالم به نوعي كثرت گرايي ديني به معناي عدم پايبندي ب
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(براي نمونه نك:  هاي اين جريان قابل جستجو باشد عنوان آخرين آيين الهي، در انديشه
، 1368؛ سيد حيدر آملي، 22ص 1341؛ عين القضات همداني، 57، ص1378ابن عربي، 

). به همين خاطر بسياري از مفسران در مواجهه با تفاسير عرفاني به شدت راه 8ص
  گيرند و با مباني مطرح شده در آن موافق نيستند. تياط را پيش مياح

  هاي نقد بر تفسير عرفاني تحليل گونه. 4
يي واحد منشأهمانگونه كه پيش از اين ذكر گشت انتقادات و منتقدان تفسير عرفاني از 

گردند؛ آنچه تا بدينجا  هاي متعددي تقسيم مي گيرند بلكه خود به دسته سرچشمه نمي
ت گرفت طبقه بندي اين اشكاالت بود لكن آنچه پس از مقوله بندي بايستي پيش صور

  ها است.  گرفت ارائه تحليلي نهايي از اين انتقادات و سنجش آن
عرفان اشاره گشت. اين اشكال  منشأهاي ناظر به  در بخش اول مقاله به اشكال

كه اساساً عرفان را به باشد هايي صنفي و يا شريعت مدار ميعمدتا برخاسته از نگاه
هايي همچون غيراسالمي بودن  شناسند. ايشان با ارائه برچسب مثابه امري خودي نمي

هايي چون هند و يونان، نفي كلي عرفان و  هاي آن و بازگشتش به فرهنگريشه
خواهند نتيجه گيري نمايند. اين در حالي است كه دست  ناكارآمدي تفسير عرفاني را مي

يي غير اسالمي براي عرفان از اساس باطل است زيرا عرفان امري منشأدن آويز قرار دا
است كه فطرت بشري به سوي آن گرايش دارد و همه اديان در كنار مباحث فقهي و 

كسب  براي( نمايند هايي معنويت گرا و عرفاني را نيز دنبال مي اعتقادي خود جنبه
  ).146-136، صص1386اح، اطالعات بيشتر در مورد فطري بودن عرفان رك: مصب

هاي عرفاني در رفتار ائمه معصومين و بزرگان دين خود حاكي از  وجود بن مايه
توان خالصه نمود و به  هاي جغرافيايي نمي هاي عرفاني را در قالب آن است كه جنبه

  همين خاطر رد تفسير عرفاني از اين حيث ناتمام است. 
گرديده بود ناظر به منبع دانستن شهود  دومين اشكالي كه بر تفاسير عرفاني مطرح

در تفاسير ارائه شده در نزد ايشان است. بر خالف اشكال اول، مسايل مطرح شده در 
تر است. زيرا نزد طبقه عارفان نيز علي رغم تعارض  اين بخش بسيار جدي و پيچيده

ن دو هاي مرزگذاري ميان اي ميان مكاشفات ميان صحيح يا سقيم بودن مكاشفات و راه
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، 1390(براي كسب اطالعات بيشتر رك: شيرواني،  قسم شهود اختالف وجود دارد
). به همين خاطر اساسا عارفان نيز مكاشفه را در كنار خواب و رويا مقوله بندي 68ص
  ). 2536، ص4، ج1388(نائيجي،  اند كرده

آن، از اين رو قرار دادن مشاهدات عرفاني به عنوان منبعي براي تفسير آيات قر
رسد. لكن اين اشكال نيز در رد تفاسير عرفاني استداللي تام به  مقبول به نظر نمي

شود متكي بر كشف و  آيد زيرا تمام آنچه كه در يك تفسير عرفاني گفته مي حساب نمي
شهود نيست بلكه در آياتي خاص استفاده از اين روش به كارگرفته شده است فلذا در 

از كندوكاوهاي واژگاني و استفاده از اعراب، قرائت، تاريخ  تفاسير عرفاني موارد زيادي
ها دست از آياتي كه براساس  و حديث نيز استفاده شده است. پس بدين نحو تنها آن

ها كه با  شوند و بقيه بخش كشف و شهود تفسير گرديده باشند از اين بخش رد مي
  اند قبول خواهند بود.  روشي اصولي دست به تفسير آيات زده

هاي پيشين توضيح داده شد سومين اشكال تفاسير عرفاني  همانطور كه در بخش
ي  ناظر به نگرش منفي عارفان به عقل و همچنين رمزي پنداشتن زبان قرآن بود. ثمره

نفي عقل روي آوردن به ذكر مباحث ذوقي است و رمزي پنداشتن زبان قرآن نيز منجر 
باشد. ناظر به بعد اول بايد گفت كه لزوما  ياي خاص م به انحصار فهم قرآن براي طبقه

شود چنانكه همه تفاسير عرفاني نيز  نفي عقل منجر به ذوق گرايي در فهم آيات نمي
آيند. هرچند ارائه بياناتي ذوقي در بسياري از تفاسير  تفاسيري ذوقي به حساب نمي

ند باشد زيرا مبتني بر توا شود اما اين امر به مثابه رد كلي تفاسير عرفاني نمي مشاهده مي
  شود.  اصول عقلي و برهان نيز سخناني در اين تفاسير ديده مي

فلذا در اين بخش نيز تنها تفسير آن دست از آيات بايستي كنار گذاشته شود كه 
ي رمزي دانستن زبان قرآن بايد گفت كه  بدون مبنا مطرح گرديده باشد. اما در حوزه

اني براي مردم و به زبان مردم عصر خود نازل گرديده بنابر تصريح قرآن اين كتاب آسم
) پس همه 185:؛ البقره103:؛ النحل12:؛ االحقاف195:(براي نمونه نك: الشعراء است

توان اين امر را ناديده  امكان فهم و درك آن را خواهند داشت اما از سوي ديگر نيز نمي
تر از آيات قرآن براي  ژرف ها، امكان فهم معنايي گرفت كه به تناسب اختالف در فهم

)؛ لكن اين 79:؛ الواقعه7:(براي نمونه نك: آل عمران اي خاص همواره وجود دارد عده
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فهم نيز بنابر قواعد ترسيم شده در نزد قرآن پژوهان بايستي سنجيده شود و تنها در 
توان به درستي آن اذعان نمود كه در چارچوب قواعد مطرح شده، صحيح  صورتي مي

  گردد و گرنه به صورت طبيعي رد خواهد شد. تلقي 
چهارمين اشكال تفاسير عرفاني در اين مقاله ناظر به روش بود. اشكاالت اين 

هاي  بخش با نگاهي منصفانه مطرح گرديده است و به طور عمومي حاكي از نگراني
آيد.  قرآن پژوهان در حوزه نوع نتايج و تفسيرهايي است كه با اين روش به دست مي

اين نگاه نقادانه، مبتني برقواعد اصولي و منطق فهم متعارفي كه از دين وجود دارد، 
برخي از مباحث مطرح در تفسير عرفاني را به دور از چارچوب تفسير مقبول و 

داند و با اشاره به اشكاالت تفسير عرفاني همچون ارائه مباحث ذوقي،  متعارف مي
  پردازد. گروي افراطي به نقد مي ليتأويري و تفسير به راي، عدم تبعيت از اصول تفس

ي محوري اين اشكاالت ناظر به عدم تبعيت از اصول تفسيري در نزد  نقطه
گروي و ارائه  ليتأومفسران است و بقيه اشكاالت اين بخش همچون تفسير به راي، 

باشد. در تحليل اين  ي استفاده نكردن از اين اصول مي مباحث ذوقي در حقيقت نتيجه
هاي عرفاني خواه  اشكال بايد گفت كه تفسير عرفاني به سبب برخورداري از ريشه

ها و  ي گروه ها مورد قبول همه باشد كه اين ويژگي هايي خاص مي ناخواه داراي ويژگي
ها، هويت اين تفاسير تفسير نويسي نيست لكن جدايي از اين ويژگيبلكه جريان غالب 

كند و تفسير عرفان زماني تفسير عرفاني خواهد بود كه اصول عرفاني بر  را مضمحل مي
  رسد.  ها غير معقول به نظر مي آن حاكم باشد به همين خاطرتوقع دوري از اين ويژگي
عرفاني از نوع تفاسير استاندارد  از منظر قواعد موجود در تفسير نويسي، تفاسير

رسد اساسا اين نوع تفسير را بايستي ژانري جداگانه از  شود و به نظر مي محسوب نمي
ساير تفاسير به حساب آورد و مبتني بر قواعد عرفاني و نه تفسيري به بررسي اطالعات 
مطرح گرديده در آن پرداخت زيرا به هر حال اشكاالت روش شناختي مفسران به 
صورت شايع در اين تفاسير قابل مشاهده است و اين گونه به طور كلي تفاسير عرفاني 
از اعتبار ساقط خواهند شد. اين امر در حالي است كه تفسير و عرفان دو زبان جداگانه 
از هم دارند و به همين خاطر سنجيدن اين دو با الگوهاي مخصوص به خود بايستي 

  صورت پذيرد. 
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ديد تفسيري به دنبال تحليل اين بخش باشيم اشكاالت مطرح  از اين رو اگر از
شده را بايستي صحيح  به حساب آوريم اما در صورتي كه از منظر عرفاني به دنبال نقد 

كند كه در گنجايش اين مقاله  موارد مطرح شده باشيم الگوهاي ديگري را طلب مي
كه امكان كمتر شدن نقدها نيست و خود امري مستقل است. لكن دراين ميان تنها راهي 

آورد آن است كه با ارائه الگويي جامع، اين تفاسير به شكلي  در اين بخش را فراهم مي
گيرد به  هايي كه به راين محور شكل مي مجزا مورد نقد قرار بگيرند و ثانياً در نگاشته

 ليتأوها پيش گرفته شود و مثالً به شكل افراطي دست به  طور كلي اعتدال در روش
آيات زده نشود و همچنين با رعايت ضوابط لفظي آيات در زماني كه به معنايي باطني 

  نمايند ارتباط لفظي ميان ظاهر و باطن آيات را متذكر گردند.  اشاره مي
آخرين اشكالي كه در اين مقاله اشاره شد نقدهاي ناظر به نتايج تفسيرعرفاني بود. 

گردد كه با اين  هاي مخالف با عرفان مطرح مي عمدتا اين سنخ از اشكاالت توسط گروه
باشند. پيامدهاي فاسدي همچون اباحي  مي ها در حقيقت به دنبال نفي عرفان استدالل

گري كه توسط منتقدان مورد توجه قرار گرفته و بدان تصريح گشته است اطالق عام 
باطنيه  نداشته و صرفا مربوط به برخي از گرايشات افراطي و مذموم اهل تصوف و

  جايگاهي ارزشي برخوردار نيستند. ها در اسالم از باشد كه اساساً اين سنخ گروه مي
جريان عرفان اصيل اسالمي بنا بر ادعاي تاريخ به هيچ روي نتايجي چون تسامح 
گرايي ديني و اباحي گري را به باور نياورده است و اساساً عارفان راستين با اعتقاد به 

طريقت و حقيقت، خود را در شمار مقيدترين افراد به ضوابط و پيوند ميان شريعت، 
). از اين رو نقد مطرح 428-427، صص1، ج1385(همايي،  دانند احكام شريعي مي

شود كه اساسا گروهي منحرف از  شده در اين بخش صرفا شامل گروهي خاص مي
  عارفان را در برمي گيرد.  

  نتيجه گيري
شود كه در آن عارف با  سابقه تفسيري محسوب مي هاي با تفسير عرفاني از گونه

زند. اما همان طور كه ذكر گشت  نگرشي خاص دست به تفسير آيات قرآن كريم مي
ها در اين تفاسير موجود است كه باعث شده در پذيرش آن سخت  اي از اشكال پاره
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دنبال نقادانه به   هاي فراواني صورت پذيرد. هر چند كه روند مقاله با شيوه گيري
ها نبود اما تحليل ارائه شده نشان داد كه در بسياري از موارد امكان  پاسخگويي به اشكال
  ها وجود دارد.  رفع اين سوء تفاهم

توان انتظار داشت كه با برخي توقعات هويت تفسير عرفاني را  فلذا از يك سو نمي
سري قواعد از او سلب نمود و از سوي ديگر تفسير عرفاني بايستي متكي بر يك 

رسد  عمومي تفسير باشد. آنچه بيش از پيش در مواجهه با تفاسير عرفاني مهم به نظر مي
نيازمندي به الگويي جامع براي پذيرش يا عدم پذيرش قول تفسيري است؛ از اين منظر 
با نگاهي سيستماتيك به تفسير به راي و همچنين تعيين حدود نگاه باز يا بسته به دين 

امند و مشترك  ي الگويي را تدوين نمود كه به واسطه آن معياري ضابطهاسالم، بايست
هاي بي حاصل به سوي  براي نقد اين تفاسير فراهم گردد تا از تمسك به تقسيم بندي

   الگويي در زمينه قبول يا رد قول تفسيري دست يابيم
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، محقـق احمـد فريـد    تفسير عرائس البيان في حقايق القرآن)، 2008( به قلي شيرازي، روزبهان
  دارالكتب العلميه. :المزيدي، بيروت

  . دفتر نشر فرهنگ اسالمى :، ترجمه محمود راميار، تهرانقرآن در آستانه)، 1374( بالشر، رژي
  دارالكتب.  :، تحقيق احمدآرام، بيروتتحقيق ماللهندق)، 1403( بيروني، ابوريحان

  چاپخانه خراسان. :، مشهدگويند؟ عارف و صوفي چه مي)، 1340( تهراني، جواد
  دار الكتب العلميه. :، بيروتالمواقف الروحيهق)، 1425( جزائري، عبدالقادر
موسسـه   :، قـم  دائرة المعـارف قـرآن كـريم    »مدخل تفسير عرفاني«)، 1389( قاسم پور، محسن
  . بوستان كتاب

الشيخ االكبـر محـي الـدين ابـن عربـي لسـوره        ليتأوشرح  م)،1999( حاج يوسف، محمدعلي
  دارالحياه. :بيروت يوسف،

 :حقيـق مهـدي حسـيني االزوردي، قـم    ، تاالثنـي عشـرية  (بـي تـا)،    حرعاملي، محمدبن حسن
  دارالكتب العلمية.

، باتصحيح و توضيحات لوئي ماسينيون، باترجمه محمود كتاب طواسين)، 1384( حالج، حسين
  نشر علم. :بهفروزي، تهران

  شفيعي. :، تهران، مجموعه آثار حالج)1386( حالج، حسين بن منصور
  دارالزهراء. :، چاپ پنجم، بيروتالقرآنالبيان فى علوم )، 1408( خوئي، ابوالقاسم
  پژوهشكده حوزه و دانشگاه. :، قمروش تفسير قرآن )،1383( رجبي، محمود

،  بـي   شناسى تفسير معصومان علـيهم السـالم   شناسى و روش آسيب)، 1380( رستمي، علي اكبر
  . كتاب مبين :جا
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مركز  :، قم ي تفسيرى قرآنها ها و گرايش درسنامه روش)، 1382( ، محمد على رضائى اصفهانى
  . جهانى علوم اسالمى
دار احيـاء التـراث    :، بـي جـا   ، مناهل العرفان في علوم القـرآن (بي تا) زرقاني، محمد عبدالعظيم

  . العربى
  دارالمعرفة. :بيروت  ،البرهان في علوم القرآنق)، 1410( زركشي، محمد بن عبداهللا 

  امير كبير. :، چاپ سوم، تهرانث صوفيهارزش ميرا)، 1343( زرين كوب، عبد الحسين
  دارالكتب. :، مصراللمع في التصوفق)، 1380سراج، ابونصر(

  دارالكتب العربي. :، بيروتاالتقان في علوم القرآن )،1421سيوطي، عبدالرحمن(
روش نشـريه  ، »روش شناسي رفع تعارض ميـان مكاشـفات عرفـاني   « )،1390( شيرواني، علي،

  .68، ص67شماره، شناسي علوم انساني
  ي گ ن ره ف  ه سـ  وسـ  م :، تهرانشناسى تفسير عرفانى پژوهشى در جريان)، 1381( قاسم پور، محسن

  ران. ه ت  ن وي ن  ن ي م ث  ري ن ه
دفتر انتشـارات اسـالمي   : ، قمالميزان في تفسير القرآنق)، 1417( طباطبايي، سيد محمد حسين

  جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
  مطبعة فارابي. :، دمشقاصول التفسير لكتاب اللّه المنيرم)، 1967( ن العك، خالدعبد الرحم

  دارالحديث. :،  قاهرهتفسير الحسن البصري)، 1992( عبدالرحيم، محمد
  . اسوه: ، قم هاى تفسيرى ها و گرايش روش )،1381( علوي مهر، حسين

وزارت  :چـاپ سـوم، تهـران    ،هاى تفسير قرآن مبانى و روش)، 1373( عميد زنجاني، عباسعلي
  . فرهنگ و ارشاد اسالمى
دانشـگاه   :، تصـحيح عفيـف عسـيران، تهـران    تمهيـدات )، 1341( عين القضات همداني، عبداهللا

  تهران.
انتشـارات   :، به اهتمام علي نقـي منـزوي و عفيـف عسـيران، تهـران     ها نامه)، 1377(ـــــــــ، 

  چاپ اول. اساطير،
 :، بـه اهتمـام احمـد مجاهـد، تهـران     مجموعه آثار فارسي احمد غزالـي )، 1370( غزالي، احمد

  انتشارات دانشگاه تهران.
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  دارالكتب العلميه. :، بيروتاحياء العلوم الدينق)، 1406( غزالي، محمد
  انتشارات زوار. :، تهرانتاريخ تصوف در اسالم)، 1366( غني، قاسم

دار االحيـاء الكتـب    :ج اول، بـي جـا  ، محاسـن التأويـل  ق)، 1376( قاسمي، محمدجمال الدين
  العربيه.

  الهيئة المصرية العامة للكتاب. :، مصرلطائف االشارات(بي تا)،  قشيري،عبدالكريم
  بي نا. :، چاپ دوم، مصرشرح فصوص الحكمق)، 1407( كاشاني، عبد الرزاق

رات انتشـا  :، تحقيـق و تقـديم مصـطفي غالـب، تهـران     تـاويالت القـرآن  (بـي تـا)،   ـــــــــ، 
  ناصرخسرو.

 :، ترجمه زينب پودينـه، تهـران  ، تاوبالت القرآن از ديدگاه عبدالرزاق كاشاني)1383( لوري، پير
  انتشارات حكمت.

  مطبعة االعتماد. :، مصرالتصوف االسالمي في االدب و االخالقق)، 1357( مبارك، زكي
  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. :، قمقرآن شناسي)، 1380( مصباح، محمدتقي

  خميني. موسسه تنظيم و نشر آثار امام :)، در جستجوي عرفان اسالمي، قم1386(ـــــــــ، 
  مؤسسه فرهنگى التمهيد. :، قم تفسير و مفسران)، 1379( معرفت، محمد هادي

رضـويه للعلـوم   الجامعـة ال  :، مشـهد التفسير و المفسرون في ثوبه القشيبق)، 1418(ـــــــــ، 
  . االسالميه

، بـه كوشـش علـى اصـغر     كشف االسرار و عدة االبـرار )، 1371( ميبدي، رشيد الدين فضل اللّه
  امير كبير. :حكمت، تهران

پايـان نامـه    ،»تحليل و نقد رويكرد تفسـير عرفـاني جديـد اماميـه    «)، 1389( يحيي ميرحسيني،
  كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع).

  آيت اشراق. :، قمترجمه و شرح مصباح االنس حمزه فناري)، 1388( مدحسيننائيجي، مح
  اساطير. :، تهرانسرچشمه تصوف در ايران)، 1385( نفيسي، سعيد

  انتشارات سروش. :، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى، تهرانعرفان و فلسفه)، 1358( تر استيس وال
  نشرهما. :تهران گويد؟، ميمولوي نامه؛مولوي چه )، 1385( همايي، جالل الدين
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موسسه آموزشـي و پژوهشـي    :، قممباني و اصول عرفان نظري)، 1389( يزدان پناه، سيد يداهللا
  امام خميني.
  دفتر تبليغات اسالمي. :، قمعرفان نظري)، 1374( يثربي، سيد يحي
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  ها: يادداشت

                                                 
دوم و با ظهور بزرگاني چون حسن . الزم به ذكر است كه عرفان عملي بر خالف عرفان نظري از قرن 1

)، ابوهاشـم صـوفي   180)، رابعـه عدويـه(د  161)، ابـراهيم ادهـم(د  131)، مالك بن دينار(د110بصري(د
) و...  مسـير خـود را   187)، فضل بن عياض(د206)، معروف كرخي(د184)، شفيق بلخي(د161كوفي(د

 .آغاز نموده است

 ين قونوي و خواجه نصيرالدين طوسي مشهود است.به خوبي در مكاتبات بين صدرالد مسئله. اين 2

) خاورشناس و ايران شـناس  Edward Granville Brown. عده اي مانند ادوارد گرانويل براون (3
، 1380(اقبال الهوري،  اند مشهور بريتانيايي، تصوف را واكنشي آريايي در برابر دين جامد ساميان دانسته

اسالمي دانسته و آن را يكي از احزاب مختلف آريايي نـژاد  .) و تصوف را تشكيالت ضد76 -75صص 
  )54-47،صص1385دانند. (نفيسي،  و ايراني مي

) شرق شناس اتريشي و نويسنده مشهور مطالعات اسـالمي در  Alfred von Kremer. فون كريمر (4
دايي غرب در خصوص ريشه هاي تاريخي و فكري تصوف معتقد است كه عقايد و افكار برهمايي و بو

بايـد جسـتجو كـرد؛ همچنـين     » ودان تـا «هندوستان در پيدايش تصوف موثر بوده و آن را در فلسفه ي 
هـاي   ) خاورشناس نامي هلندي كه به زبانReinhart Pieter Anne Dozyراينهارت پيتر آنه دزي (

نـي عقايـد   آلماني، فرانسوي، انگليسي و عربي تسلط داشت تقريبا همـان نظـر فـون كريمـر را دارد؛ يع    
  داند. برهمايي و بودايي هندوستان را در پيدايش تصوف موثر مي

. عده اي همانند آسين پاساليو و رينولد آلن نيكلسون، حكمـت يونانيـان، بـه ويـژه طريقـه اشـراق و       5
اند. ادوارد گرانويل براون، در كتاب تاريخ ادبي ايـران، اشخاصـي را    نوافالطونيان را منشا تصوف دانسته

برد كه بر تأثير آراي گنوسي و فيثاغوري و نوافالطوني بر تصوف تأكيد  وينفلد، و مركس، را نام ميمثل 
 ) 615ـ613، ص 1، ج1361اند (براون،  كرده
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