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 چکیده:
هدف این مقاله بررسی سیر تبدیل زبان عبارت به اشارت و کارکرد صورخیال در   زمینه و هدف:

است. آیۀ یکی از آیات قرآنی است که قرنها مجالي بحث و تفسیر و تأویل عارفان و صوفیان بوده
آیه  54 مائده  تحول و سورة  بررسی سیر  براي  به دوستان خداست.  بشارت  معناي  اي متضمن 

فسیر این آیه، برخی تفاسیر از قرن چهارم هجري تا قرن هشتم انتخاب  دگرگونی صورخیال در ت
البیان قشیري، لطایف االشارات  عبدالرحمن سلمیحقایق التفسیر  :  شد که عبارتند از ، عرایس 

 و تفسیر عبدالرزاق کاشانی   اعرج نیشابوري  ، غرایب القرآنمیبدي، کشف االسرار  روزبهان بقلی
 .عربیتفسیر ابن مشهور به 

 تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند.-این تفاسیر به روش توصیفی روش مطالعه:
مزین    ها:یافته تشبیه  با  را  خود، سخنش  تأویالت  بیان  براي  حقایق  در  در  میسازد  سلمی  و 

بیان اشارات   تفسیرخود از شواهد شعري سود میجوید. پس از آن قشیري در لطایف االشارات در
االسرار، ادبیترین تفسیر را از آیۀ محبت ارائه استفاده میکند. میبدي درکشف  خود از تشبیه بسیار

-. عرایسندمیدهد و کالم اشاري و عرفانی را با کالم هنري و آراسته به صنایع هنري پیوند میز
البیان روزبهان چه از نظر زبانی و چه از نظر اشاري در اوج تفاسیر عرفانی قرار دارد. در تفسیر 
نظر  از  و  شده  بسنده  عرفانی  تأویل  مورد  چند  به  تنها  محبت  آیۀ  توضیح  در  القرآن  غرایب 

آخرین تفسیر در این تحقیق، تأویالت است که  .  در آن مشهود نیستاي  زیباشناسی زبانی نکته
در آن به تفسیر اشاري بیش از کاربرد هنري زبان توجه شده و نقطۀ عطف این تفسیر آن است  

با دیدگا میکندکه  بیان  را  اشاراتی  و  است  پرداخته  آیۀ محبت  به  متفاوت  آن زمان   هی  تا  که 
 .  است بیسابقه
زبان این عرفا در تفاسیر اشاري است. آنها براي بیان تجارب عرفانی خود از مرزهاي گیري:  نتیجه

اهده معمول زبان گذر کردند. هرچه تجربۀ عرفانی آنها غنیتر بوده این غنا در زبانشان نیز مش
 میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The purpose of this article is to study the 
process of converting the language of phrase into reference and the function 
of imagination in one of the Quranic verses which has been a forum for 
discussion, interpretation and interpretation of mystics and Sufis for centuries. 
Verse ٥٤ of Surah Ma'idah contains verses that mean the good news to the 
friends of God. In order to study the evolution and transformation of the 
imaginary in the interpretation of this verse, some interpretations from the 
fourth century AH to the eighth century were selected, which are: Tafsir Abdul 
Razzaq Kashani known as Tafsir Ibn Arabi. 
METHODOLOGY: These interpretations were examined descriptively-
analytically. 
FINDINGS:  Salma in the facts to express his interpretations, adorns his speech 
with similes and uses poetic evidence in his interpretation. After that, Qashiri 
uses many similes in Latif al-Asharat to express his allusions. Meybodi in 
Discovering the Mysteries offers the most literary interpretation of the verse of 
love and connects allusive and mystical words with artistic and adorned words 
to the artistic industries. Roozbehan is at the peak of mystical interpretations, 
both linguistically and figuratively. In the interpretation of Gharaib Al-Quran, in 
explaining the verse of love, only a few mystical interpretations are sufficient 
and there is no obvious point in it from the point of view of linguistic aesthetics. 
The last interpretation in this research is the interpretations in which attention 
is paid to the hint interpretation more than the artistic use of language and the 
turning point of this interpretation is that it deals with the verse of love with a 
different point of view and expresses hints that are unprecedented until then. 
CONCLUSION:  The language of these mystics is in allusions. They crossed the 
usual boundaries of language to express their mystical experiences. The richer 
their mystical experience, the richer it becomes in their language. 
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 قدمه م
اسالم و   ،ازآنجاکه منشأ عرفان و تصوف.  متون تفسیري بخش مهمی از میراث ارزشمند عرفانی را تشکیل میدهند

قرآن است، بررسی نوع نگرش آنها به آیات قرآن و احادیث پیامبر و تفسیري که از آن دارند، ما را در شناخت زبان 
 . زبان عرفانی است   ،زبانی که عرفا براي تفسیر و یا تأویل قرآن برگزیدند  .شده توسط آنها یاري میرساندبکارگرفته

هرچه تجربۀ عرفانی عمق و غناي بیشتري داشته باشد، .  ی ایشان است ها و تجارب روحزبانی که بیانگر اندیشه
نوع نگاه آنها به قرآن از اهمیت ،  در بررسی نگاه هنري عرفا به دین  .حاصلش در غناي زبان قابل مشاهده است

رفته رفتهبرخوردار است. از همان قرون اولیه عرفا براي بیان تجارب روحی خود به تفسیر قرآن پرداختند و    اي ویژه
نیز تمام قرآن را تفسیر    اي برخی به تفسیر آیاتی از قرآن بسنده کردند اما عده.  این کار گسترش بسیاري یافت

است که چه در متون مدرسی تصوف و چه در »  محبت «  مورد توجه عرفا بوده آیۀهمواره  یکی از آیاتی که    .نمودند
 120هاي مدنی و داراي پنجمین سورة قرآن کریم، از سوره»  ده مائ«سورة    .اندمتون تفسیري بسیار به آن پرداخته

اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت نماییم و در مواعظ و داستانهایی که این سوره «  .میباشدآیه  
متضمن آنهاست  تدبر کنیم، خواهیم دریافت که غرض جامع از این سوره دعوت به وفاي عهدها و پایداري در  

بیپ و  آن  از شکستن  شدید  تحذیر  و  تهدید  و  است  اعتنایییمانها  آن  امر  به  المیزان، نکردن  تفسیر  (ترجمۀ   «
 . ) 326 : ص5طباطبایی، ج

بر مباحث بسیاري که در این سوره مطرح گردیده، اصل مهم آن پایبندي به عهد و  گفت عالوه  یتوانبنابراین م
سورة مائده بصورت برجسته بیان   54مابین آنهاست که در آیۀ    پیمان بندگان به خدا و رابطۀ محبت و دوستی

زةٍ ا اَیُّها الّذینَ آمَنوا مَنْ یرتَدَّ منکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوفَ یأتی اهللاُ بِقومٍ یُحبُّهم و یُحبّونه أذلۀٍ علَی المؤمنین أعِ«ید:  شومی
 ».  الئمٍ ذلکَ فضلُ اهللاِ یُؤتیه مَن یَشاء وَاهللاُ واسعٌ علیمٌعَلَی الکافریَن یُجاهِدونَ فی سَبیلِ اهللاِ وَ الیَخافونَ لومۀَ

 تفاسیر عرفانی چون،  سورة مائده  54در آیۀ    »محبت «نوع برداشت هریک از عرفا از  براي بررسی    در این پژوهش
التفسیر»، « البیان »،  کشف االسرار «لطایف االشارات»،  «  حقایق  القرآن»  «عرایس  تأویالت عبدالرزاق »، ««غرایب 

ـ مورد مطالعه قرار گرفت. تفاسیري که به زبان عربی اندـ که در بازة زمانی قرن چهار تا هشت تألیف شده»  کاشانی
بود به فارسی ترجمه شد و پس از آن زبان عرفانی هریک از عرفا در تفسیر این آیه شرح شد. مبناي کار ما از همان 

آیۀ محبت  توجه خاصی به  تفاسیر اولیه  در    تفاسیر عرفانی بوده است.نگاشتن    نخستین تفسیرهاي عرفانی و آغاز
در تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع) دربارة آیۀ محبت مطلبی نیامده است اما از ایشان اقوالی   دیده نمیشود.

ثیرپذیري آنان از  با کالم مفسران بعدي نیست و این نشان از تأ  شباهت  پراکنده دربارة محبت موجود است که بی
آنچنان که باید شناخته »  کشف االسرار«  به استثناي یادشده    تفاسیربا توجه به اینکه    سخنان امام صادق (ع) است.

تأویالت مفسران    ،اندنشده و  نظرات  تدبر در  و  آثار  مطالعه  این  قرآن  عارف  آیات  باطنی  آیۀ در کشف  بخصوص 
 لی پژوهش حاضر این است:. پرسشهاي اصداینمی جالب و ضروري م«محبت» 

میزان تجربۀ عرفانی مفسران عارف در برداشت و فهم از آیۀ محبت، چقدر در زبان آنها در تفسیر آیه تأثیرگذار 
 بوده است؟

 ؟استدر تفسیر این آیه چگونه  تأویالت عرفاشباهت و تفاوت 
هاي عرفانی  ن اشاري است که تجربهفرضیۀ نخست آن است که این تفاسیر داراي زبان اشارت هستند و ازطریق زبا

سهم او در غناي تصویري که از   ،باشد  بترهرچه تجربۀ عارف و صوفی نا   .سانندمیر و روحانی خود را به منصۀ ظهور  
اینکه تأویالت عرفانی عرفا یکسان نیستند، اگرچه در برخی دیگر  و فرضیۀ    ، بیشتر است.هدمیدتفسیر آیه بدست  
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، اما زبان هر عارف با دیگري میدهدو آن را الگوي خود قرار    مینمایدتفسیري توجه خاص  شیوة  موارد عارف به  
 ها وابستگی تام دارد. له به تنوع تجربهئاي خاص رخ مینماید و این مس متفاوت است. زیرا زبان در هر شخص بگونه

 
 سابقۀ پژوهش 

تفسیر عرفانی و زبان   از جمله:   است  در زمینۀ بررسی متون تفسیري و زبان عرفانی کتابهاي زیادي تألیف شده
باب آیۀ محبت توضیح مختصري داده   از مریم مشرف که در آن در  شناسی تفسیر عرفانینشانهپل نویا،  از    قرآنی
مقاالتی نیز در   .اندپور، که منبع این پژوهش قرار گرفتهممحسن قاس از    شناسی تفسیر عرفانیجریان  .است  شده

اصغر از حسین آقاحسینی و سید علی»  بررسی و تحلیل ویژگیهاي زبان عرفانی «  این زمینه نوشته شده همچون
دربارة .  ) 1386(   نیااز علیرضا قائمین»  و تفسیر قرآ   شناسیانش نشانه«د  . همچنین مقالۀ) 1384( میرباقري فرد  

اما تاکنون در زمینۀ  سیر ،  معرفی مختصر تفاسیر نیز مقاالتی مورد مطالعه قرار گرفت که ذکر آنها در منابع آمده
 . است در تفسیر آیۀ محبت پژوهشی انجام نشده صور خیال تحول 

 
 بحث و بررسی 

 پیدایش زبان عرفانی  
ازمند زبانی خاص بود. زبانی هنري که بتواند گسترش تصوف عاملی براي رشد ادبیات تصوف شد که براي ظهور نی

تجربه  باشد.ناقل  صوفیه  خاص  و «  هاي  هنري  زبان  یک  در  جز  اصیل  عرفان  است.  زبان  هنري  قلمرو  تصوف 
زبانی که صوفیه براي انتقال .  ) 39  : صشفیعی کدکنیزبان شعر در نثر صوفیه،  ( »  امکان تحقق ندارد  شناسانهجمال 

روحی خود استفاده کردند زبان عرفانی بود. این زبان شامل زبان عبارت و زبان اشارت  هاي و بیان تجربه هااندیشه
 . یشودم

تا معنا و مفهومی   میکندزبان عبارت، زبان تعلیم صوفیانه است. زبانی که مخاطب را با خود همراه  :  زبان عبارت
، زیرا عوام تنها بواسطۀ بیان و عبارات مفهومی از علم اندمشخص را به او بنمایاند. این زبان را مختص عوام دانسته

زبان عبارت، زبانی است در قلمرو عقل و اندیشه که بوسیلۀ آن عارف مطلبی  .  ) 1160  شرح تعرف: ص(مییابند  در
 میرود.ن است و براي تعلیم و تفهیم مفاهیم صوفیانه و آموزش بکار . این زبان گویا و روشآموزدرا می

هاي عرفانی بوسیلۀ زبان عبارت، عرفا را بسوي رمز و تأویل و زبان اشارت برد. از تجربه ناپذیري بیان: زبان اشارت
رمز عبارت «  :نندمیکتعبیر  »  مز«ر  عرفا زبان معارف و حقایق، زبان اشارت است. برخی عرفا از زبان اشارت به  نظر

شرح شطحیات، ( »  است که غیر از اهل آن بدان دست نیابند  از معنی باطنی است که تحت کالم ظاهري مستور
است که به سادگی و در قالب   هاییزبان اشارت زبانی خاص براي بیان تجربیات و اندیشه  .) 561  : صبقلی شیرازي 
و به قلمرو ساحت عاطفی   ودمیرروحی خود به سراغ رمز و تأویل    . بنابراین عارف براي بیان تجربۀدیشوکالم بیان نم

و در قلمرو تجربۀ دینی و تجربۀ عرفانی ما با ساحت عاطفی زبان سروکار داریم   هادر شعر و در هنر  .میپیونددزبان  
 کمک کلمات، اینجاست که عارف با استفاده از زبان عاطفی و به  .  ) 39: ص  شفیعی کدکنیزبان شعر در نثر صوفیه،  ( 

 . ) 243: ص(همان یدهدو آن را به خواننده انتقال م میکندعوالم جدیدي را کشف 
نجاکه تجربۀ عرفانی، قابل تجربۀ حسی  آ: ازمیگویدپورنامداریان دربارة علت ورود عارف به حوزة زبان تأویل و رمز  

هاي حسی و قراردادهاي ل تجربهو استدالل عقلی نیست و هم رنگی کامًال فردي دارد، بیانش به زبانی که حاص
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زبانی براي باال بردن قدرت تأثیر و   تهاي عقالنی است، دشوار است و اینجاست که عارف ناچار است از تمام ظرفی
 . ) 60: صپورنامداریاندر سایۀ آفتاب، (  کیفیت القایی زبان کمک بگیرد

 
 تفسیر عرفانی قرآن  

. نویا معتقد است زبان عرفانی  میشودزبان اشاري عرفا در تبیین و تفسیر آیات قرآنی مشاهده    هاي یکی از جنبه
ازآنجاکه منشأ تصوف .  ) 18  : صنویاتفسیر قرآنی و زبان عرفانی،  (   ریشه در قرآن دارد و در آن نشو و نما یافته است

. آنها براي تبیین و تطبیق عقاید خود با اندبه قرآن داشته  ايو عرفان اسالمی قرآن است، صوفیه و عرفا نگاه ویژه
این نوع تفسیر ریشه در نوعی تلقی از قرآن دارد و نوعی تفسیر است که در آن   شروع به تفسیر آن کردند.  ،قرآن

-جریان(   میپردازدبه تأویل ظواهر آیات قرآن    ،عارف بر مبناي تعالیم عرفانی یا ذوق وجدانی حاصل از شهود باطنی
رابطۀ   نمیکند  در این شیوه، مفسر یا مؤول یا شارح اثر تالش. «) 121  : صپورقاسمشناسی تفسیر عرفانی قرآن،  

 میتوان متن چه مدلولی    هاي ببیند به جاي هریک از نشانه  میخواهدمتن قرآن را با جهان خارج کشف کند بلکه  
 ص   :مشرف شناسی تفسیر عرفانی،  نشانه( »  براي آن درنظر گرفت  میتوانزبانی دیگري    هاي انهقرار داد و چه نش

صوفیه وقتی که از  « د:نویسمختلفی نهادند. نویا درباب برخی از آنها می مهاي عرفا به نوع نگاه خود به قرآن نا .) 75
تفسیر قرآنی و زبان (   استنباط مینامند  و نه تأویل بلکه آن را   میخوانند، آن را نه تفسیر  میگویندروش خود سخن  

 .) 27: صویان عرفانی،
با زبان معمول   هااین تجربه  ناپذیري زیرا بیان  ،پیش داشتند  عارفان براي بیان تجارب روحانی خود کاري سخت در

ل بود که گرایش به تأویل به این دلی«  آوردند.به تأویل و رمز روي    همین جهتو به    یدادآنان را در تنگنا قرار م
که   یدینما لذا چنین م   .آنان سازگار باشدهاي  براحتی مطالبی را در قرآن بیابند که با اندیشه  یتوانستنداین گروه نم

شناسی تفسیر  جریان( »  قابل ارزیابی است که با آراء و نظریات ایشان موافق باشد  اي دیدگاه عارفانه به قرآن از زاویه 
 .) 158 : صپورقاسم عرفانی قرآن،

از دیدگاه عرفا هر متن یک ذکر «  :میداندعارف به عرصۀ رمز را بینهایت بودن آن    آوري شفیعی کدکنی علت روي 
ر جلی متن است به عرصۀ ذکرهاي خفی متن که بالقوه جلی دارد و هزاران ذکر خفی. هرمنوتیک عارف عبور از ذک

براي بیان   اي بنابراین عرفا قرآن را وسیله.  ) 202  : صشفیعی کدکنیزبان شعر در نثر صوفیه،  ( »  بینهایت است 
 روحی خود قرار دادند و تفسیر خود را تفسیر عرفانی نام نهادند. هاي تجربه

همو که   ؛یاد کرد  آیدلیمان که مفسر بزرگی در حوزة تفسیر بشمار میبن ساز جملۀ مفسران اولیه باید از مقاتل
به سه گوناست  تفسیر وي محل رجوع اهل شریعت و طریقت شده  تاریخی و    ۀ. مقاتل قرآن را  خوانش لفظی، 

ین که سر از زبانی چندوجهی درآورد که در ع« گانه به او این امکان را دادسه نشهاي استعاري قرائت کرد. این خوا
پس از مقاتل .  ) 179  : صنویا  تفسیر قرآنی و زبان عرفانی،( »  احتوا بر تفسیر لفظی متوجه تفسیر باطنی نیز هست

 رفته مقدمات الزم براي رسیدن به تجربۀ باطنی و زبان تأویلی در تفسیر قرآن براي عرفا فراهم شد.رفته
 

 معرفی تفاسیر عرفانی
اي از روایات و اقوالی است از امامان دربردارندة مجموعه  ق)   412متوفی  ی ( عبدالرّحمن سلم  ثر» ا«حقایق التفسیر

آنها نظرات خودش   هاي و در خالل گفته  آوري   و اولیا و مشایخ در تفسیر عرفانی آیات قرآن که سلمی آنها را جمع
عیاض و   بن، ابن عطا، جنید، فضیل. سلمی در تفسیر خود بیشتر از امام جعفر صادقاست  دربارة آیه را ذکر کرده
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او درمورد انگیزة . ) 55: ص پورقاسمشناسی تفسیر عرفانی قرآن، جریان( کند عبداهللا تستري مطلب نقل می بنسهل
: من وقتی به آثار پیشینیان در حوزة تفسیر نگریستم مالحظه کردم که آنها است  خود در تألیف چنین اثري گفته

چون قرائت، اعراب، لغت، ناسخ و منسوخ و مانند اینها اقدام به تفسیر قرآن   شهاییدان  با توجه به علوم ظاهري و
کرده و هیچکدام در مسیري که به نحوي تفسیرشان خطاب به اهل حقیقت بوده و لسان این جماعت را مدّ نظر 

ننهاده امام صادق) است    قرار داده، گام  اقوال  ابن عطا منسوب است و  به  آیاتی که  به   ؛ (جز  بر آن شدم که  لذا 
-(به نقل از جستاري در حقایق  آنان باشد  هاي که به نحوي مرتبط با گفته  آورم   گردآوري اقوال و تفاسیري روي 

بدلیل اشتمال بر نکاتی از طرز تفکر صوفیه،   ،حقایق التفسیر با وجود شهرتی که دارد).  50پور: صالتفسیر، قاسم 
 .است مورد نقد و طعن مخالفان قرار گرفته

شامل   و   ق)   376-465بن هوازن قشیري نیشابوري ( متعلق است به ابوالقاسم عبدالکریم  طایف اِالشارات“ل”  تفسیر
لکن جز در موارد اندکی به گویندة   کندقشیري در اثر خود به سخنان صوفیان بسیار استناد می  .شودهمۀ قرآن می 

از کنار آن    ”یقال و قیل“  ، اشاره نکرده و تنها با تعبیرمیکندکه سخن را از آن گزارش    اي سخن یا کتاب و رساله
قشیري در تفسیر خود تقریباً تمام آیات را    است.  عبدالرحمن سلمی  که کامالً برخالف روش استاد خود  گذشته

فشرده و گذرا  اي اشارات عرفانی آن را هرچند بصورت اجمال و بگونه سعی نموده اي آیه هر ذیل تفسیر کرده و در
تأملی در شناخت لطائف (   فهماندیله توان باالي او را در فهم استنباط اشارات قرآنی به ما مئبیان نماید و این مس

که قشیري بر معناي لفظی آیات اما نکتۀ مهم این  .) 261: صحجتیاالشارات و معرفی تفاسیر عرفانی مهم دیگر،  
همچنانکه بر صوفی بودن خود    است؛  قشیري در تفسیر خود به حفظ نص قرآنی حریص بوده«  ند:کنیز تأکید می

 .) 220: صپورقاسمشناسی تفسیر عرفانی قرآن،  جریان( یورزد»  بر سنی بودن خود نیز تأکید مو  اهتمامی جدي دارد  
البیان فی تفسیرالقرآن“  یکی از متون تفسیر عرفانی قدیم، ق)    522  -606روزبهان بقلی شیرازي (   اثر   ”عرایس 

. تفسیر عرایس البیان متضمّن تمام سور قرآنی یباشدایشان ملهاي  است که مطابق عقاید صوفیان و مبتنی بر تأوی
آورد و پس از  . روش روزبهان در این کتاب چنان است که نخست آیه را میاست   است اما به همۀ آیات نپرداخته

آن رأي و گفتار خویش را بیان میکند و سپس به نقل گفتار بزرگان صوفیه میپردازد. او در مقدمۀ اثر خویش این 
بنابراین   ».پس از گفتار خویش، سخنان نغز و اشارات دقیق استادانم را تبرکاً یادآور شدم  «  نکته را بیان میدارد که:

جنید بغدادي، شبلی، سهل   او در تفسیر خود از صوفیانی چون  ال عارفان است.بنیان تفسیر او، طریقۀ صوفیه و اقو
تستري، ابن عطاء آدمی، ابوبکر واسطی، عبدالکریم قشیري، ابوسعید خرّاز، ابوعبدالرحمن سلمی، ذوالنون مصري،  

هري آیات اذعان . روزبهان اگرچه در تفسیر خود به معناي ظااست  نصرآبادي فراوان یاد کرده  و   ابوعثمان معزي،
. نکتۀ مهم اینکه تفسیر  است  درنهایت معتقد است تفسیر او صرفاً به جنبۀ باطنی و اشاري کالم وحی پرداخته  ،دارد

را   التفسیر عبدالرحمن سلمی  دنبالۀ  میتوانعرایس  با حذف و   حقایق  با مطالعۀ تفسیر سلمی  دانست. روزبهان 
. در تفسیر آیۀ محبت نیز برخی از اقوال سلمی را است  اره تحریر نمودهمطالب، آن را به نوعی دوب  اي افزودن پاره

اندیش روزبهان در تفسیر  بینش نقش(   که نشان از تأثیرپذیري او از سلمی استاست    بدون کم و کاست تکرار کرده
 . ) 6: صاالسالمیشیخعرایس البیان، 
به رشتۀ   ششم  آن را در قرن   یدالدین میبدي رش  از جمله تفاسیر کهن پارسی است که مؤلف آن»  «کشف االسرار
. ابوالفضل میبدي است  . در این تفسیر، ذیل هر آیه در سه مرحله یا سه نوبت مطالبی بیان شدهاست  تحریر درآورده

در سه نوبت به بیان مطلب  ،در تنظیم مطالب تفسیر خود که ترجمه و تفسیر و تأویل همۀ آیات قرآن را دربردارد
ت به پارسی روان با رعایت اختصار. نوبه الثانیه که بخش بزرگی از کتاب را ا. در نوبه االولی ترجمۀ آیتاس  پرداخته
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اتّکا به احادیث و اقوال مفسران گذشته دارد و نوبه الثالثه که به بیان تأویلهاي عارفانه و لطایفی که   شودشامل می
 . ) 33 ص :دشتیی دوباره در تفسیر کشف االسرار،  تأمل(  .است از برخی آیات استنباط کرده، اختصاص یافته

الفرقان القرآن و رغائب  از نظّام»  «غرائب  الدین اعرج نظام  بن محمدبن حسین معروف بهالدین حسناثري است 
معروف است.  منابع مهم او تفسیر فخر    تفسیر نیشابوري   ق).  این تفسیر به زبان عربی و به  728(متوفی    نیشابوري 

. نیشابوري فزایدبه آن می  ،که حاصل فهم و استنباط خودش بوده  را  زمخشري است و نکات دقیقی  کشّافرازي و  
هاي فخر رازي را مختصر کرد و به آن مطالبی مهم و لطایفی را از  نوشته  ،در تفسیر غرائب القرآن به تصریح خود

از تفاسیر سلف که بیتردید اثر صحابه و تابعین است. سپس   اي از جمله دسته  ؛یر افزودتفسیر کشاف و دیگر تفاس
 . ) 5 ص :مهدوي رادآشنایی با تفاسیر عامه، در میان این مطالب گنجاند ( ، آنچه خدا از فهم قرآن بر او گشود

. این  است  تألیف گردیده) در سدة هشتم به مذاق و مشرب صوفیانه  730بدالرزاق کاشانی (متوفی  ع  اثر»  «تأویالت
. عبدالرزاق بر آن بوده استمختلف تفسیر نشده    هاي اگرچه آیات زیادي از سوره.  میشودتفسیر همۀ قرآن را شامل  

تا در تفسیر خود میان تفسیر به شیوة عرفان نظري و تفسیر اشاري و ذوقی به نحوي جمع کند. عبدالرزاق خود 
تأویل کرده  میگویدبصراحت   را  تأویالت گذاشته  قرآن  را  نام آن  به همین دلیل  انتقادي روش (است    و  بررسی 

باب مؤلف این تفسیر اختالف نظراتی است. برخی   در.  ) 7  ص   :دهقانگرایانۀ عبدالرزاق کاشانی در تأویالت،  تأویل
ت که عقیدة معتقدند عبدالرزاق کاشانی مؤلف تأویالت اس  اي است و عده  عربی  میگویند این تفسیر متعلق به ابن

دارد صحت  دوم  است   .) 9  ص   (همان:  گروه  وجود  وحدت  مکتب  بر  مبتنی  تفسیر،  در  عبدالرزاق   نظریات 
 .) 291 ص :پورقاسمشناسی تفسیر عرفانی قرآن، جریان( 
 

 تفاسیر عرفانی  در مائده  سورة مبارکۀ 54بررسی و تحلیل آیۀ 
به روش خود آیۀ تفاسیر عرفانی هر عارف  تفاسیر است  را تفسیر نموده  ونه“یحبّهم و  ”یحبّ   در  . در میان برخی 

 میگردد.. در ذیل تفاسیر مورد نظر براي بیان وجوه تشابه و تمایز نظرات عرفا بررسی شوددیده می تهاییشباه
و مفسرین بیشتر به زبان رمز   است  ترجمۀ لفظی نشده  ونه“هم و یحبّ ”یحبّ  آیۀ  حقایق التفسیر  در  حقایق التفسیر: 

: شرط دوستی  است  در تفسیر سلمی از تشبیه استفاده شده  .اندو اشاره و زبان تصویري به تأویل عرفانی آیه پرداخته
محبت  مشاهدة صفات.  به  است  ذات  شادي  محبت  است.  ایثار  محبت  رسد.  بدان  محبت  سکرات  که  است  آن 

محبت تواضع   ، سکون بعد از طلب و طلب بعد از سکون است.استقامت حب است در سختی و آسایش. محبت
 ).179(حقایق التفسیر، سلمی: ص است. 

. او از قول بایزید بسطامی گیرندکه در حوزة تأویل جاي می   میکند  پس از آن سلمی سخنانی را از جانب عرفا نقل
آنها را دوست دارد، آنها نیز ذات او : محبت خدا به بنده ذاتی خداوند است و همانطورکه خداوند به ذاتش  میگوید

: به افزونی (فضل) دوستی خدا به آنها، او را دوست دارند و همچنین به  میگوید  را دوست دارند. از قول سالمی
 میکنند. افزونی یادکرد او از آنان، او را یاد 

برخی گفته  گفته شده: محبت آنست که ذات محب صفت محبوب شود یا  ا همان کسانی  : دوستداران خداندو 
 میکنند. ترك  ،میشودهستند که عالیقی را که سبب بریدن آنها از خدا 

باطل شد. چگونه   ”یحبهم و یحبونه“  دوستی آنان با ذکر دوستی خدا بر آنان با این سخن خدا  از قول واسطی:
 .) 179-180 همان: صص(  با صفات ازلی و ابدي برابر باشد میتواندصفات معلول  
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باطل است. تا اینکه ابتدا   شبدون شرط محبت خدا به او ثابت شود دعوی  ،جنید: هرکس محبتش به خدااز قول  
). در  179-180  همان: صص(   «فسوف یأتی اهللا بقوٍم یحبّهم و یحبّونه»  محبت خدا به او ثابت شود. خداوند گفته:

 /کبر/ سکون، طلب  لی و ابد/ تواضع،تفسیر سلمی با مفاهیم متقابل از جمله ذات، صفات/ صفات معلول، صفات از
مفهوم محبت را با نقطۀ مقابل آن به خواننده   هدمیدکه نشان    شویمشدت، رخا/ جهل، حقیقت علم/ مواجه می

. طوري است چیز به ذات و صفات پرداخته شده هاي متقابل بیش از هرر. نکتۀ دیگر اینکه در ساختامیکندتفهیم 
. یعنی خداوند به ذات خود بندگان را  است  نیز در تقابل با آن آمده  ”صفات“  ر شده وبار تکرا  چهار  ”ذات “  که واژة

دوست دارد و بندگان نیز ذات خداوند را دوست دارند نه صفات او را. اما اگر این محبت به درجات باال برسد ذات 
بنده به خدا صفت   صفات ازلی خداست و محبت  و. به گفتۀ واسطی محبت خدا به بنده جزمیشود  و صفات یکی

 زیرا محبت خدا مقدم بر محبت بنده است.  ؛معلول است 
 

 لطائف االشارات 
ابتدا آن را با زبان عبارت ترجمه نموده و سپس از محدودة لفظ فراتر رفته و با زبان   ”محبت“  قشیري در تفسیر آیۀ

و در شرح   رودبسوي تأویل پیش می. در شرح محبت خدا به بنده  میدهدرا بسط    ”محبت“  تصویري و اشاري مفهوم
خداوند صفت کسی که از دین «  :گوید. او در ترجمۀ لفظی آیه مییکندمحبت بنده به خدا از زبان تصویر استفاده م

: 1» (لطائف االشارات، قشیري، جبیرون نشده را بر این قرار داده که او را دوست بدارد و او نیز خدا را دوست بدارد
از آن در  ).269ص با تشبیه می  پس  از محبت  توصیف محبت بنده به خداوند کالمش را  آراید و تصویر زیبایی 

محبت حالت .  تفسیر قشیري در توصیف محبت بنده به خدا بر پایۀ تشبیهات حسی و عقلی است  .دهدبدست می
محب   شادي قلب به وجود محبوب است. محبت، رفتن  ،. محبتمییابدلطیفی است که بنده آن را در قلب خود  

محبت نتیجۀ همت   .تماماً در یاد محبوب است. محبت خالص بودن محب براي محبوبش در تمامی حاالت است
و واالتر است. محبت مستی بدون هشیاري است.   تر، کاملتر است. پس کسی که همتش بلندتر باشد محبتش پاک

ست که امید به شفایش نیست.  . محبت بالیی امیشودمحبت حیرت در دیدار محبوب است که باعث تعطیل تمیز 
. محبت شیفتگی است که پیوسته همراه توست. محبت، بذل میشناسندمحبت، دردي است که درمانی برایش ن

 جان کردن در راه محبوب است. 
اما در توصیف حب خداوند به بنده از لفظ درمیگذرد و به تأویل میپردازد. قشیري با توجه به آیه، محبت خدا و 

: آیه دلیلی است بر جواز محبت بنده به خدا و جواز محبت دمیشمارو از طرفی آن را جایز    میداندیه  بنده را دوسو
 ). 270(همان: ص خدا به بنده
او محبت    خاص زبان عرفانی اشاري همچون اشارت، بشارت و خاص و مخصوص استفاده میکند:  هاي وي از واژه

مت به بنده، به معنی لطف و احسان به او،  مدح و ثناي او و  : به معنی رحیداندحق به بنده را داراي چند وجه م
 . ) 269-270 همان: صص(  به معنی ارادة خدا براي تقرب و مخصوص گرداندن جایگاه بنده

از رحمت   ترو آن را خاص  میدهدرحمت»، محبت را بر رحمت برتري  «  و»  محبت«  قشیري با بیان دو مفهوم متقابل
محبت و رحمت در این سخن این است که محبت، خواست خدا بر انعام مخصوص است و : و تفاوت بین  میداند

 است.از رحمت  تر. پس محبت خاصتهاسترحمت، خواست و اردة خدا بر همۀ نعم
 

 االبرار   ةو عدّ کشف االسرار
تفسیر کشف االسرار ادبیترین تفسیر در تأویل آیۀ محبت است. میبدي آیه را اشارتی براي دانایان و بشارتی براي 
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: این ملت اسالم و دین حنیفی و شرع محمدي را گوشوان و نگهبان خداست. او کالم خود میگویدو    میداندمؤمنان  
اند که دین را به دل و جان بازگیرند  دبان خدا را کسانی میآراید. او مح را با حدیث و آیۀ قرآن و و تشبیه و سجع می

 کند . دین را به کودکی تشبیه میاست  و خداوند رقم محبت بر وجودشان کشیده و چراغ معرفت در سرشان افروخته
اال که محبان الهی آن را به ناز میپرورند. خدا را مربی ایشان و نبوت را مهد آنها میداند. میبدي مقام محبت را و

. او کالمش را در اشارت بر  است  میدان لطف الهی گسترده  ،میداند و معتقد است هرجا که نظرگاه ایشان باشد
آغازد:  هر که در وهدة دانایان با حدیث نبوي به اتمام میرساند و سپس بشارت به مؤمنان را با تشبیهی زیبا می

در اثناي تأویل سخنی از )  154(کشف االسرار: ص    دردّت نیفتاد، او را بشارت است که اسم محبت بر وي افتا
: ابن عطا را میکندکه تکرار تفسیر سلمی است.  نیز کالمی از ابن عطا را با تشبیهی زیبا بیان    کندواسطی نقل می

به   اي پرسیدند که محبت چیست؟ گفت درختی است در سویداء دل بنده نشانده، شاخ بر اوج مهر کشیده و میوه
. دوستی را همچون میدهداو تأویل خود را با تشبیهات فراوان و زیبا ادامه    ).15(همان: ص    .داده  بیرون  اندازة عقل

که سراسر نور است، تربتی است که حاصلش   داندکه بارش همه سرور است. محبت را گنجی می  میدانددرختی  
انس است، ابري است که بارانش نور است و سکرآوري است که زهرش همه شهد است و راهی است که خاکش 

زیبا با استفاده از تزاحم تصاویر خیالی توصیف محبت دوسویۀ خدا و بنده را   ايعبیرآمیز است و سپس در جمله
عظیم کاري و شگرف بازاري که آب و خاك را برآمد که قبلۀ دوستی حق   بّونه “ ”یحبّهُم و یح  :رساندبه اوج می

 : سازدگشت و نشانۀ سهام وصل. و با بیتی سخنش را مزین می
 از دوست منم همه وز من همه دوست     /    دوستی دوست مرا عادت و خوست تا

پس   ؛که خداوند از نور خود بندگان را آفریدو تأکید بر این دارد    کنداستفاده می»  نور«  میبدي چندین بار از واژة
 شالودة محبتش نیز نور است. او براي آرایش کالمش از صنایع لفظی همچون

از دوست جوید نسپاس است. دوستی دوستیِ حق است و دیگر همه وسواس «  آرایی:واج  از دوست جز  هرکه 
 ». است

 تکرار: دوستی، محبت، نور
 قواعد نهی ازلی، ابدي/ معالم امر، تضاد:

 .گوشوان و نگهبان/ ملت اسالم و شرع محمدي و دین حنیفی ترادف:
 هیبت و همت/ وسواس و نسپاس سجع:

تضمین: ایشان مرا یاد کنند و من ایشان را یاد کنم (فاذکرونی اذکرکم) ایشان از من خشنود و من از ایشان خشنود  
د زمینیان را گوي روي به صحبت ود گفت: یا داوورت داوخدا به حض  : (رضی اهللا عنهم و رضوا عنه) و شعر و حکایت
 و مؤانست من آرید تا انس دل شما باشم... 

 . ) 154-156 همان: صص( نماید و تفسیرش را کامالً ادبی می گیردبهره می
 

 عرایس البیان فی حقایق القرآن 
او در ابتدا ترجمۀ لفظی آیه را ذکر   .برد  تفسیر نامترین  بعنوان اشاری  میتوانعرایس البیان را در تفسیر آیۀ محبت  

اي خداوند مفلسان اهل ارتداد را هشدار داد که بدلیل ارتدادشان از اسالم در محبت خداوند هیچ بهره«  :میکند
را   ”او“  که از ازل دوستشان میدارد و آنان به محبت او  آوردندارند. آنان را آگاهاند که خداوند متعال قومی را می

 ). 163: ص بقلی شیرازي عرایس البیان، ( »  دارند. با نبی (ص) و اصحاب او به شرط محبت همراهنددوست می
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. او سعی دارد تفسیر خود را  میشودو وارد حوزة زبان اشارت    میدهدپس از ترجمۀ لفظی، تفسیر را شرح و بسط  
همراهی و طاعت «پیامبر میداند:  ازاینرو اولین شرط محبت را پیروي از    ؛مطابق با قرآن و سنت پیامبر جلوه دهد

قلْ إن کُنتم تُحبّونَ اهللاَ فَاتّبِعونی «  :میفرمایداز شرط محبت است. هرآنکه مطیع نباشد محب نیست. خداوند متعال  
 از من پیروي کنید تا او نیز شما را دوست بدارد»   میداریدبگو اگر خدا را دوست    ).31آل عمران /  (  »یُحْبِبْکُمُ اهللاُ

بنابراین خدا به ذات خود دوستانش را   میداند؛ روزبهان محبت را از صفات ازلی ذات خداوند  .  ) 163  ص  :(همان
محبت  «  .گردددوسویه است که ابتدا از جانب خداوند آغاز می اي  هرابط  محبته،  دوست دارد. همچنین بر طبق آی

 به محبت ازلی موصوف بوده   ” او“  میدارد و ذاتاوست زیرا که به ذات خود دوستانش را دوست  ة  از صفات ازلی ویژ
را به ذات و صفاتش از هر   ”او”  اولیاي خود را به ذات و صفاتش دوست میدارد، آنان نیز  ”او”  و همانگونه که  است

 . ) 163  : ص(همان »وجهی دوست دارند زیرا که منبع و مصدر محبت قدم است
در مخلوق و ایجاد این رابطۀ دوسویه و عاشقانه بین خود و    روزبهان معتقد است خداوند علّت تامۀ ایجاد عشق

است.   برگزیدگان، دوست «بندگان خود  به شأن  ایجادشان  از  قبل  ازل  در  علم خود  به  را  آنان  خداوند سبحان 
 سبب وجودشان است.   ”او”  وده و وجودب  ”او”  چراکه وجودشان به وجود  داشت.ی میداشت. گویی که خود را دوست م

 خداوند متعال فعلش را دوست دارد در تفسیرش هویداست. «  محب، محبوب و محبت  توحید و وحدت   اعتقاد به
پس گویی   ،و مرجع فعل صفتش است. از این روي گویی که صفتش را دوست داشته و مرجع صفت ذاتش است

محبت. محب   محب و محبوب است و صفتش  ”او”  که ذاتش را دوست داشته، غیري نیز در میان نبوده از این روي 
: محبت گشایش و فرح ذات به مشاهدة میگویدالجمع یکی باشند. در جایی دیگر نیز  و محبوب و محبت در عین

 ). 164(همان: ص  ذات است
ی صفت محبت و علت محبت بنده نیز تجلّ  کندی میروزبهان همچنین معتقد است که صفات خداوند در بندگان تجلّ

هایشان همدم نور محبتش در سینه ”او” .میدارندی صفات در دلشان دوست ه تجلّخدا در وجود اوست: آنان او را ب
 ؛ بندگان پس از مشاهدة خدا و صفاتش به دین محبت گرویدند  میگویداست. روزبهان اعتقاد به دیدار خدا دارد و  

آنان و محبتش بر  یت  ؤخداوند متعال به ر  محبت خداوند در ازل واقع شد حال آنکه محبان در ازل نبودند و   زیرا
تصویرهایی که    .شد  یت نمودند حاصلؤرا ر   او  بعد از اینکه مشاهدت  او  آنان نیازي نداشت. اما محبت محبان بر

او با زبان   .میبرداز صنایع لفظی و معنوي بهرة فراران    روزبهان در تفسیر خود آورده غنیتر از تفاسیر دیگر است.
او سخنان رمزگونۀ خود   ان در تفسیر آیه سرشار از تصاویر خیالی است.. نثر روزبهمیکندهنري محبت را توصیف  

سرمه بست، طالب   او  چون دیدة ارواحشان به نور محبت  :میکندرا با تشبیهات که محور اصلی تصویر هستند، بیان  
یشان ها همدم نور محبتش در سینه  او  مصدر اصل صفت شد از اثر آن آشکار و بدون حجاب مشاهدة ازل را یافت.

را بیند عاشقش گردد. چگونه ممکن   او  از این روي از دینشان که دین محبت است مرتد نشدند که هر که  است.
 است آنکه به عشق و زیبایی او دل از کف داده از دین خود برگردد؟ 

  او  بوده و وجود   او   چراکه وجودشان به وجود  میداشت؛: گویی که خود را دوست  میکنداو کلمات را هنري تکرار  
. با این روال شدیت نمودند حاصلؤرا ر  او  بعد از اینکه مشاهدت  او  محبت محبان بر  و نیز:   سبب وجودشان است.

متنی ذات، صفات، ازل، مشاهده و   مشاهدت قبل از محبت واقع شد و محبت بعد از مشاهدت. روزبهان از نشانۀ
محبت خداوند ازلی بوده و خدا در واقع ذات و صفات ایۀ کالمش این است که  مو بن  کندوجود بسیار استفاده می

او درضمن تفسیر آیه، به احادیث پیامبر   پس از مشاهده او را دوست داشتند.  گاناما بند  است  خود را دوست داشته
این خود تعبیري از کالم خداوند    تا کالم خود را منطبق با سنت جلوه دهد:  کندو آیات قرآن استناد و تالش می
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آراسته شده   او  آنگاه که از محب متحد که به صفات  نموده  (ص) بشکل حدیثی جاري   بر زبان پیامبرش  است که
اذا أحببته کُنتُ له سمعاً و بصراً و لساناً و یداً». در مضمون همین حدیث دو بیت از حالج نقل ف ”  که:  میدهدخبر  

 : میکند
 نحن روحان حللنا بدنا   /انا مَن أهوي و مَن أهوي أنا  

 و إذا أبصَرتُه  أبصَرتَنا  /فإذا أبصَرتَنی   أبصرتُه
. البته ابیات با تفاوتی مینمایدو کالمش را با شعر مزین    میکندروزبهان همچنین دو بیت از ابوعلی رودباري نقل   

 . ) 163-164 همان: صص(  4دارد اندك، شبیه به تفسیر سلمی است که نشان از تأثیر سلمی بر روزبهان
 

 القرآن و رغائب الفرقان غرائب 
محبت را معجزه میخواند و آن را به نوعی تأویل مینماید. او ابتدا دوستی با کفّار را   ۀنیشابوري در تفسیر خود آی

«من یرتدَّ منکم   :میکندکنندگان دین اسالم تعبیر  و سپس محبان خداوند را به یاري   میدانددلیل ارتداد از دین  
پس باید بداند که خداوند بلندمرتبه قوم    است  با کفار دوست شود پس مرتد شده  هرکس از شما که  عن دینه»:

آورد که این دین را به بهترین وجه یاري میکنند. و حسن گفت: خداوند بلندمرتبه دانست که قومی دیگري را می
آیه خبر   بهم و یحبونه“”بقومٍ یح  بعد از مرگ پیامبرشان از اسالم رویگردان شدند پس آنان را باخبر کرد که سیأتی

 ).603- 604: صص نیشابوري غرائب القرآن، (  از غیب بود و واقع شد پس معجزه بود
محبت خداوند نسبت به محبت   :داندمۀ تفسیر نیز محبت خدا به بندگان را محبتی ازلی و قدیم و اصل میادر اد

 آنها را پس آن اصل است و این فرع.اوست  را نتیجۀ محبت ازلی او آنها قدیم بود زیرا محبت آنها
 

 تأویالت عبدالرزّاق کاشانی مشهور به تفسیر ابن عربی
. میدهدکاشانی در تفسیر آیۀ محبت از معناي ظاهري فراتر رفته و توصیفی جدید از محبت خداوند به بنده ارائه  

شود نه از اهل محبت و با ارتداد او  در حجابها فرومیرود و از مردودین می  او معتقد است هرکس از راه حق بازگردد،
:  دانسته و میگویداو دوستی خداوند را برحسب عنایت ازلی    .نمیگرددو رخنه در آن ایجاد    نشدهدین حق نابود  

نه به    میداندمحبت خداوند به بنده بر حسب عنایت است نه علت و محبت بندگان به خدا را به ذات الهی وابسته  
را دوست دارند نه بخاطر صفتی از صفاتش لطیف، رحیم یا منعم زیرا محبتِ صفات با    او  آنها ذات  .صفات الهی

. پس هرکس که صفت لطیف را دوست بدارد هنگامی که خدا به صفت قهر تجلی  کنداختالف تجلیات تغییر می
باقی نمیماند و هرکس که منعم را دوست داشته نگام تجلی صفت منتقم، محبتش محو  ه  باشد   کند، محبتش 

ذات قهّار را    بنابراین محب،  ؛میپذیردو با اختالف تجلیات تغییر ن  میماند اما محبت ذات به بقاي خود باقی    .میگردد
همانطورکه لطیف را به هنگام لطفش دوست دارد. منتقم را در حالت انتقام دوست دارد   ؛به هنگام قهر دوست دارد

در حالت انعام دوست دارد. پس هیچ تفاوتی در رضا و عدم رضا نیست و محبت او در احوالش   همانطورکه منعم را
کاشانی به تجلی صفات در خداوند    .میکندهمانگونه که هنگام نعمت شکر    میکند؛مختلف نیست. به هنگام بال شکر  

یز خدا را دوست دارد و شاکر اگر بنده محب واقعی باشد به هنگام تجلی صفت بال و قهر ن  میگویدو    میکنداشاره  
همانا شفقت بر خلق خدا و رحمت بر آنها از لوازم و نتایج   :دانستهاست. کاشانی نتیجۀ محبت را شفقت بر خلق  

و هرچه محبتش   ”یحبهم و یحبونه“  محبت خداست. و از لوازم محبوبیتش محبت او به خداست بواسطۀ سخنش
 یش زیرا شفقت بر آنها سایۀ محبت به خداست و مهربان  ؛او بیشتر استشفقت و رحمتش بر خلق    ،باشد  یتربه حق قو

 یشوند؛پس آنها مانند فرزندان و نزدیکان او بلکه مانند اعضا و جوارحش در شهود حقیقی م  مییابد.بر آنها شدت  
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که   نی . همچنین بدان که زمامیشودکه نزدیک به هالك    یرود بنابراین در اندوه خوردن بر آنها تا جایی پیش م
اگر محب کسی  میشود.  محب در استمرار وصل نیرومند شد قبول او در دلها به محبت خداوند نسبت به او آشکار  

زیرا عدم ایمان مردم به   ت؛از نفس در درون اوست و حالش رو به نقصان اس  اي را به خود جلب نکند پس باقیمانده
 .)394و  178: صصکاشانیتأویالت، (  ود بپردازدپس باید به قهر نفس خ میداند؛خودش را از ضعف حال خود 
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حقایق   1
 التفسیر

ذاتی خداوند، صفات ازلی  
صفات  برابر  در  ابدي  و 
ذات   یکسانی  معلول، 
محبوب،   صفت  و  محب 

 ترك عالیق 

شادي  -  -  ایثار،  سکر، 
استقامت،  ذات، 

 سکون، طلب،  تواضع                    

شاهد  1
 شعري 

مورد    6
 تضاد

لطائف  2
االشارا 

 ت

رحمت   اشارت،  بشارت، 
و   لطف  بنده،  به  خدا 
و   مدح  بنده،  به  احسان 
بر   خدا  ارادة  بنده،  ثناي 

برتري محبت تقرب بنده،  
 بر رحمت 

شادي  -  -  لطیف،  حالت 
مستی،  همت،  قلب، 
درد،  بال،  حیرت، 

 شیفتگی 

 -  - 

کشف  3
االسرار  

عدة   و 
 االبرار 

 

رضاي در    اشارت، بشارت،
دوستی، سرور، رسیدن به  
خدا   دوستی  اثبات  مراد، 

بنده، از    به  شدن  آفریده 
خدا و  ،  نور  بنده  اشتیاق 

 خدا به یکدیگر 
 

و   -  آب 
 خاك
 مهر 

محبت، چراغ   رقم 
وهدة   کودك،  معرفت،

 گنج،  درخت،  ردت،
 راه،  سکر،  ابر،  تربت،
 دوستی قبلۀ عبیر،

وصل،  صفحۀ   سهام 
آب   نبوت،  حجر  دل،

شراب، بساط   دوستی،
لطف،  میدان  هیبت، 
رقم  امر،  معالم 

 داغ دوستی  دوستی،
 

استفاد 
ه از آیه  

بار،    4
حدیث  
بار.   دو 

شعر  
یک 
 بار، 

 

آرایی  واج
بار،  یک  

دو    تضاد 
مورد،  

دو    ترادف 
سجع    مورد،

  مورد،   دو
تضمین  
هشت  

مورد، کنایه  
 یک مورد 
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عرائس   4
البیان  

فی 
حقائق  
 القرآن 

خداوند،   ازلی  صفت 
به  بنده  وجود  وابستگی 
و   محب  شدن  یکی  خدا، 
محبوب و محبت در عین  

 الجمع، 

تجلی  
صفت 

محبت 
در   خدا 

وجود  
بنده، 

و  ؤر یت 
مشاهدة 

 حق 

دین  -  محبت،  نور 
 محبت، دیدة ارواح  

 

دو  
شاهد  

شعري  
در  

متن، 
یک 

حدیث  
یک    و

 آیه
 

کنایه:   دو 
کف   از  دل 

دادن،  
سرمه  
 بستن 

در   تکرار 
هاي  واژه

وجود،  
محبت، 

ذات   صفت، 
 و مشاهدت 

 
غرایب   5

القرآن  
و  

رغایب  
 الفرقان

کنندگان دین اسالم،  یاري
خداوند،   ازلی  محبت 

 محبت اصل  

استفاد  -  -  - 
از   ه 

حکاي 
 ت

مورد   دو 
 تضاد

تأویل 6
ات  

عبدالرز 
اق  

 کاشانی

رسیدن به   شفقت بر خلق، 
مقبول افتادن   وصال خدا،

 در دلها  
بندگان  ذات  دوستی خدا 

 را 
نبودِ تفاوت در رضا و عدم  

 رضا در بال
 

فرورفتن 
حجاب،   در 

عنایت  
ازلی،  
تجلی  
صفات 
 خداوند 

مورد   -  -  -  دو 
 تضاد
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 گیري نتیجه
.  میشودبرآیند پژوهش فوق این است که در حقایق التفسیر که نقل اقوال عرفاست تأویالت عرفانی اشاري دیده  

سلمی در بیان تأویالت از صنایع ادبی بهره میگیرد و سخنش را با تشبیه مزین میسازد و در تفسیر خود از شاهد 
. پس از آن در لطایف االشارات، قشیري ابتدا به تفسیر و ترجمۀ لفظی آیه و پس از آن میکندشعري نیز استفاده  

او در بیان اشارات خود  میپردازدبه تفسیر اشاري   از تشبیه.  از   .میکندکالمش را هنري    با استفاده  او همچنین 
استفاده   بشارت و رحمت  اشارت،  زبان عرفانی چون  از آن میبدي میکندواژگان خاص  االسرار،   . پس  در کشف 

. میبدي در تفسیر خود کالم اشاري و عرفانی را با کالم هنري و آراسته میدهدتفسیر را از آیۀ محبت ارائه    یترینادب
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ت اطوریکه سهم ادبی  میکند؛کامالً هنري بیان    اي و در واقع کالم اشاري خود را بگونه  زدهبه صنایع هنري پیوند  
آرایی، تضمین، استعاره و ر است. او با بیانی آهنگین و با استفاده از سجع، تکرار، واجاثر او از اشاري و عرفانی بیشت

و در اثناي سخن از حدیث، آیه و شعر استفاده   یدهدتشبیه تصویري زیبا از رابطۀ محبت بین خدا و بنده ارائه م
  میگیرد. او یعت بسیار بهره  تفاسیر است و از عناصر طب  ۀ. تصاویر میبدي در توصیف محبت متفاوت از بقیمیکند

. در تفسیر عرایس البیان، روزبهان ابتدا ترجمه و میکندمحبت را به درخت، شاخه، خاك عبیرآمیز، ابر و... تشبیه  
. عرایس البیان چه از نظر زبانی و چه از  دازدمیپرو پس از آن به تأویل رمزي و اشاري    کردهتفسیري لفظی از آیه  

 میکند ر عرفانی قرار دارد. روزبهان از تمام امکانات زبانی براي القاي مفهوم خود استفاده  نظر اشاري در اوج تفاسی
. در تفسیر غرایب القرآن در توضیح آیۀ محبت تنها به چند است  که در جدول فوق بطور واضح نشان داده شده

تفسیر در این تحقیق تأویالت در آن مشهود نیست. آخرین   اي مورد تأویل عرفانی بسنده شده و از نظر زبانی نکته
آن به تفسیر اشاري بیش از کاربرد هنري زبان توجه شده و نقطۀ عطف این تفسیر آن است که با    است که در

است. نگاه عرفا به    یسابقهکه تا آن زمان ب  میکندو اشاراتی را بیان    است  دیدگاهی متفاوت به آیۀ محبت پرداخته
مشابه گاهی  تفسیر  این شش  در  از    محبت  نشان  دربارة محبت  موجود  تعابیر  گوناگونی  است.  متفاوت  گاهی  و 

. سلمی عقیده دارد محبت ذاتی خداوند است و خدا به ذات خود بندگان را دارد  عرفانی عرفا  هاي گوناگونی تجربه
در    فاوت. دوست دارد و بندگان نیز ذات الهی را دوست دارند. دیدگاه روزبهان مانند سلمی است اما با تعبیري مت

ذات خداوند مصدر و منبع    و  او محبت از صفات ازلی خداوند است زیرا به ذات خود دوستانش را دوست دارد  نظر
تنها در مقابل یکدیگر قرار  در این تفسیر ذات و صفت نه  محبت قدم است. نوع نگاه مفسر در تأویالت جدید است.

محبت ذات مهم است نه محبت   یگویدجلی ذات و صفات ملۀ تئدر تضاد کامل هستند. کاشانی با طرح مس گرفته،
. نکتۀ آخر اینکه میماندزیرا با تجلی انواع صفات خداوند مانند صفت قهر و یا انتقام دیگر محبتی باقی ن  ؛صفات

یعنی عرفا براي انتقال تجارب ناب روحی خود از مرزهاي معمول زبان گذر   ؛تفاسیر فوق داراي زبان اشاري هستند
دست عارف    ،کردند و با استفاده از همین زبان توانستند انتقال احساس و تجربۀ خویش نمایند و با بارور شدن زبان

و تصویري   آمیزدم میتا جایی که کالم اشاري با کالم هنري و ادبی دره  میشود؛گیري بیشتر از آن بازتر  براي بهره
 میدهد.زیبا ارائه 

 
 تعارض منافع 

مقاله  گنویسند این  هیگان  در  اثر  این  که  مینمایند  حاصل   ۀنشری  چواهی  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی 
اهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق گان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگفعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسند

قوانین   اخکلیه  اجرا شده و هیالو مقررات  نگرفته است. مسئولیت    چقی  تقلبی صورت  و  تعارض گتخلف  زارش 
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکرشده را 

 .برعهده میگیرند
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