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 چکیده

سده    ستین  شتار     از نخ سالمی عرفان بعنوان یکی از اركان معرفت، در كردار و نو های ا

سانی بودند كه از        سران قرآن كریم از جمله ك سلمان راه یافت. مف سیاری از فرهیختگان م ب

این دریای معرفت در تفسررریر آیات قرآن بهره گرفتند. در این مقاله به سررریر دگرگونیهای 

عبداهلل انصرراری و صررفی علیشرراه، كه به دو دورۀ مضررامین عرفانی در تفاسرریر قرآن خواجه 

مختلف عرفان تعلق دارند، پرداخته شررده اسررت. بررسرریها نشرران میدهد كه خواجه عبداهلل  

انصرراری عارف قرن پنجم هجری در نثر مسررجع خویش و در قالب مناجات، عالوه بر طرح  

فی اشاره ای دارد. صمضامین عرفانی و سیر و سلوک عملی، به مسائل اخالقی و تعلیمی نیز 

شته و در آن مضامین عرفانی         سیزدهم خود تفسیری منظوم از قرآن نگا شاه عارف قرن  علی

را در قالب سرریر و سررلوک عملی بیان كرده اسررتا وی در روش تفسرریر عرفانی خویش به  

شته است. گاهی نیز این مضامین رنگ فلسفی به خود           تفسیر كشف االسرار میبدی نظر دا

ای كه آمیخته شررردن حکمت و عرفان و نزدیک شررردن عقل و دل را در این نهمیگیردا بگو

 تفسیر میتوان بخوبی مشاهده كرد.  
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Abstract  

From the earliest Islamic centuries, Sufism as one of the pillars of 

knowledge was found in the deeds and writings of many Muslim scholars. 

Commentators of the Holy Quran were among those who used this sea of 

knowledge in interpreting the verses of the Quran. This article deals with 

the evolution of mystical themes in the Qur'anic interpretations of Khajeh 

Abdullah Ansari and Safi Alishah, who belong to two different periods of 

mysticism. Studies show that Khaje Abdullah Ansari, the mystic of the 

fifth century AH, mentions ethical and educational issues in addition to 

his mystical themes and practical practices in the form of prayers. Safi 

Alishah Arif himself wrote a poetic commentary on the Qur'an in the 

thirteenth century, expressing mystical themes in the form of a practical 

way of thinking; Sometimes these themes take on a philosophical color, 

so that the intersection of wisdom and mysticism and the convergence of 

reason and heart can be clearly seen in this interpretation. 
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 مقدمه: 

علوم اسررالمی در طول زمان به فراخور مقتضرریات عصررر و با عنایت به گسررترش دانش  

مسلمین دستخوش تحوالتی شده است، مسالۀ اساسی در این تحقیق آنست كه آیا چنین          

تحولی در دیدگاههای عرفانی مفسرررران قرآن نیز در دوره های مختلف تاریخی و فرهنگی         

اگر ایجاد شده است، این تحول و دگرگونی در چه ابعادیست و    اسالمی ایجاد شده یا خیر و   

 جنبه های مختلف آن كدامست 

نگارنده با نگاهی تطبیقی به دو تفسریر عرفانی از دو دورۀ مختلف، به پاسرخ این سرؤال    

صاری       ست. این دو تفسیر یکی مضامین تفسیری عرفانی خواجه عبداهلل ان مربوط 4پرداخته ا

ست و تنها به       به قرن چهارم و دورۀ ست نی ست كه امروزه متن كامل آن در د تکامل عرفان

ست یافت. مهمترین اثری كه بخشی       سمتی از مطالب آن میتوان د ضی مآخذ، به ق یاری بع

سیر    شتها تف شف "از مباحث این اثر را در خود محفوظ دا سرار و عده ك ضل   "االبراراال ابوالف

 وی»قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجریست. الدین میبدیا عارف و مفسر بزرگ اواخررشید

سیر قرآن نظر      صاری در تف شرح كتاب خواجه عبداهلل ان در تألیف كتاب خود در حقیقت به 

ست.        شاره كرده ا سیوطی بدان ا سیری كه  شتها یعنی، همان كتاب تف ر )تاریخ ادبیات د« دا

اری ناچیز از ( بررسرریها  نشرران میدهد كه ابوالفضررل میبدی مقد431، ص1ایران، صررفا، ج

ته نوب"تفسرریر خواجه عبداهلل انصرراری را در بخش عرفانی تفسرریر خود، در فراز سرروم، بنام 

شیخ       "الثالثه صاری را، كتاب  سیر خواجه عبداهلل ان ست. وی، تف صاری در    آورده ا سالم ان اال

تفسرریر قرآن میخواندا بدین جهت به نظر میرسررد كه تفسرریرخواجه عبداهلل عنوانی خاص  

شته  ضل میبدی میتوان دریافت كه كالم خواجه     ندا ست. مطابق نظر ابوالف و معروف بوده ا

ست. مطالب منقول از خواجه در تفسیر كشف      ام االسرار با ن در تفسیر در نهایت ایجاز بوده ا

تفسرریر خواجه "پیر هرات، یا پیر انصررار و یا پیر طریقت آمده اسررت. امروزه كتابی به نام  

به چاپ رسیده است كه در حقیقت همان    "حبیب اهلل آموزگار"گارش به ن "عبداهلل انصاری 

یعنی فراز سرروم تفسرریر عرفانی كشررف االسرررار میبدی اسررت، كه به شرررح  "نوبته الثالثه"

شاه     صفی علی سیر عرفانی  از تألیفات قرن دوازدهم   1عرفانی آیات قرآن میپردازد. دیگری تف

ن گرایی در تفسررریر و در اوج عرفان جدید،  میباشرررد كه بعد از یک دوره افول جریان عرفا

 یعنی در زمان راه یافتن فلسفه به عرفان، پدید آمده است. 

دورۀ دوم عرفان، دورۀ   »دوره های عرفانی كه در اینجا به آنها پرداخته شرررده اسرررت،         

یل قرن هفتم و دورۀ پنجم عرفان، كه دورۀ احیا و             تا اوا ندگی و تکامل، از قرن سررروم  بال

                                                      
 ه. ق. در هرات.   194ه. ق. و متوفی سال  346سال زادۀ  -1

 ه.ق.  4346ه. ق. در اصفهان  و متوفی  4154از مشایخ صوفیه و عرفای شیعۀ دورۀ صفویه زادۀ سال  -2
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)آشنائی با مجموعه عرفان اسالمی، امینی نژاد، ص   « از قرن یازدهم تا به امروزست.  بازیابی،

411) 

عرفا براى رسرریدن به حقیقت، منازل و مقاماتق قائلند كه عمالً باید طق شررود و بدون   

عبور از آن منازل، وصرررول به عرفان حقیقق را غیر ممکن میدانند. این منازل و مقامات از          

حیرت  -6توحید   -5اسررتغنا  -1معرفت  -3عشررق  -1طلب  -4تند از : دیدگاه عطار عبار

شابوری         -1 ساس دیدگاه عطارنی ضامین عرفانی بر ا سیم بندی م فنا و بقا. در این مقاله تق

 انجام شده است.

تفسررریر در فهم قرآن برای خوانندگان آن نقش    اهمیت و ضییرورت انجام تحقیق:   

لهای شروع عصر اسالمی مورد توجه اندیشمندان واقع   بسزایی دارد. این نکته از نخستین سا   

شررده اسررت و تفاسرریری با سرربکهای مختلف و محور قرار دادن موضرروعات مختلف )روایی،  

سیر       ست. با این وصف در میان این تفا تاریخی، عرفانی، كالمی و..( به رشتۀ تحریر درآمده ا

 نویسندگان آنهاست. گسترشتفاوتهای چشمگیری دیده میشود كه بر گرفته از دیدگاههای 

دانش روز و پیگیری عالقمندان به قرآن و تفسرریرآن طبیعتاً سررواالت گوناگونی را پیرامون  

جایگاه تفاسرریر ایجاد میکند كه محققان در دهه های اخیر به بخشرری از آنها پرداخته اند و 

تحقیق  البته بخشهای زیادی همچنان جای تحقیق و روشنگری دارد. اهمیت و ضرورت این

 نیز از همین ناحیه نشأت میگیرد كه جوابگوی پاره ای از سواالت در این زمینه خواهد بود.

سوابق تحقیق:     شینه و  بر اسراس پیگیری اینجانب كاری مشرابه این عنوان دیده    پی

 نشدا مگر مواردی چون: 
( نگاهی به تفسرریر قرآن منظوم صررفی علیشرراه اصررفهانی از دكتر طاهره خوشررحال   4

ستج  ست. وی میگوید: د سیر تحت تاثیر كالم موالنا       »ردی ا سرودن این تف شاه در  صفی علی

در مثنوی بوده و بعضرری مضررامین را از وی اقتباس نموده اسررت. همچنین بعضرری مطالب   

عرفانی را از تفسیر كشف االسرار و عده االبرار رشید الدین ابوالفضل میبدی برگرفته است.        

)طاهره «احکام شریعت با عقاید صوفیه تطبیق داده شده است.    در این تفسیر زندگی انبیا و  

 (14، شمارۀ4314خوشحال دستجردی،

ضمن           1 ضا منجمی كه  شاه از دكتر علیر صفی علی سیر منظوم  شرح جامع تف ( كتاب 

ست. این اثر در ده            صطالحات عرفانی پرداخته ا ضیح واژه ها و ا سیر منظوم به تو شرح تف

 توسط نشر اباصالح به چاپ رسیده است. 4395ال جلد به نگارش در آمده و درس

   مضامین عرفانی خاص تفسیر خواجه عبداهلل انصاری: الف(

یکی از مضرررامینی كه تنها خواجه عبداهلل انصررراری ذیل آیات قران به آن          طلب:   -9

ست كه باید عنایت       شده و معتقد ست. وی برای طلب مراحل مختلف قائل  پرداخته، طلب ا
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شد تا   ست كه            الهی با شود و پس از آن سلوک ایجاد  سیر و  سیر  سان در م طلب و ارادۀ ان

 خوف، معرفت، استغنا، خشنودی، تسلیم و صبر در بنده بوجود میآید.

 طلب و مراحل آن -4 -4

 / توبه(61*إ نَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْف قَراءِ وَ الْمَساكین  وَ الْعامِلینَ... )

رفانی این آیه میگوید: مسیر سیر و سلوک بنده سه خواجه عبداهلل انصاری ذیل تفسیر ع

مرحله دارد: الف( نیازمندی و آگاهیا ب( درماندگی و آشرررناییا ج( معرفت و عاشرررقی.             

 (111ص  :4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج

 طلب وعنایت الهی -1-4

م                ما فِی السرررَّ َلُه  بَْل  َنُه  حا لَدًا سررُربن لَُّه َو خََذ ال قال وا اتَّ قانِت ونَ      *َو  لَهُ  ك لٌّ  لْأَرنض   اواتِ وَ ا

 /بقره(446)

پیر طریقت معتقدسررت: خداوند با عنایت خاص خود در ازل عشررق را در وجود انسرران  

جه عبداهلل            جاد كرد. )خوا نده ای گاه طلب، معرفت وسرررپس قرب را در وجود ب قرار دادا آن

 (51: ص 4انصاری، آموزگار، ج

 طلب و خوف  -3-4

 /مائده(  1الَّذینَ آمَن وا ال ت حِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ... )*یا أَیُّهَا 

بنده آن زمانی كه از طلب سخن به میان میآید از علم و جسارت خود هراسان میشود و  

عمدا خود را به بیخبری میزند تا بتواند كمی سخن بگوید. )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، 

 ( 135: ص 4ج

 طلب و معرفت   -1-4

 /نساء(   31بَعنضٍ....)  *وَالتَتَمَنَّونا ما فَضَّلَ اللَّهُ ب هِ بَعنضَک من عَلی

از دیدگاه او انسرران عارف چون خدا را یافته او را طلب میکند، نه این كه با طلب كردن 

شد.  سد،   او را پیدا كرده با همانگونه كه بندۀ مطیع به خاطر اخالص به طاعت و بندگی میر

 (441:ص 4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، جندگی به اخالص دست یابد.نه اینکه با ب

 طلب و استغنا  -5-4

 /نساء(96*وَإ ذَا حُیِّیت من ب تَحِیَّۀٍ فَحَیُّوا ب أَحنسَنَ ...)
بعد از اراده و طلب بنده و عنایت خداوند اسررت كه بنده میتواند به مقام اسررتغنا دسررت 

سیدن به این مقام خداوند، حجابها را    یابدا یعنی: دل كندن از دنیا  ستگیهای آن و با ر و واب

از برابر چشررمان وی بر میگیرد و او به آرزوی نهاییش كه وصررال حقسررت، دسررت مییابد.    

 (144: ص 4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج

 طلب و غم دوری از معشوق  -6-4

 / بقره(111....)لْیَتامی*فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَۀ  وَ یَسنئَل ونَکَ عَن  ا
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پیر هرات میگوید: طلب كنندگان معشوق حقیقی بسیار كمند، كسانی كه دردشان غم       

دوری از معشررروق باشرررد. اما افرادی كه چنین غمی ندارند و فقط به خاطر غمهای دنیایی  

 خود مینالند و از او چیزهای زیادی میخواهند بسرریارند. )خواجه عبداهلل انصرراری، آموزگار، 

 (41: ص 4ج

حیرت نیز از جمله مضامینی است كه خواجه عبداهلل انصاری در ذیل تفسیر حیرت: -6

عرفانی و ادبی آیات به آن اشاره كرده است. وی معتقدست كه در صورتی كه بنده به مرحلۀ 

حیرت برسررد، در او خوف ایجاد میشررود و او از این حالت خود كمال رضررایت را دارد و در  

 جابها از برابر دیدگان وی كنار میرود و اسرار الهی برای او آشکار میشود. اینجاست كه ح
 حیرت و خوف-1 -4

 /حمد1*صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمنتَ عَلَینه من

  یترس از ندانسته ها و حیرت و سرگردانی در دانسته هادر ذیل این آیه پیر طریقت به 

 (1: ص 4ار، ج خویش اشاه میکند. )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگ
 حیرت و رضایت-1-1

 *بسم اهلل الرحمن الرحیم)مائده(

سوره تفسیری خاص داردا در اینجا       سم اهلل هر  صاری ذیل ب از آنجا كه خواجه عبداهلل ان

ضایت دارد و اذعان دارد كه در این مرحله از تمام       شنودی و ر ساس خ از حیرت خویش اح

 (135: ص 4عبداهلل انصاری، آموزگار، جتعلقات دنیایی رویگردان شده است. )خواجه 

 حیرت وكنار رفتن حجابها -3-1

 /ذاریات(51*فَفِرُّوا إ لَی اللَّهِ إ نِّی لَک من مِنْهُ نَذیرٌ مُبینٌ ) 

پیر هرات در اینجا در حیرت یک لحظه مانده اسرررت، آن لحظه ای كه هیچ انسرررانی           

چشم بنده كنار میرود.  )خواجه عبداهلل   و آن زمانیست كه حجابها از برابر   ظرفیت آنرا ندارد

 (163: ص 1انصاری، آموزگار، ج 

 ب( مضامین عرفانی خاص تفسیر صفی علیشاه:  

از ذات خداوند باریتعالق یک جوهر صادر شد و نام آن » اهل حکمت معتقدند:عقل:  -9

سیم نیست.        جوهر عقل ست و قابل تق سیط ا ست و عقل جوهرى ب سان كامل،  « اوّل ز عزی)ان

 (416الدین نسفق: ص 

مضمون عقل تنها در تفسیر عرفانی صفی علیشاه در ذیل آیات قرآن دیده میشود، زیرا       

این تفسیر مربوط به دورۀ كمال عرفانست. وی معتقدست كه در وجود انسان عقل و عشق       

صیرت و اگاهی ایجاد میکند و        سان ب ست و همراه بودن این دو در ان شده ا  به ودیعه نهاده 

 برای هدایت چنین بنده ای  قرآن نازل شده است تا او را در نهایت به مقام وصال برساند.  

 عقل و عشق -4-4
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 /بقره( 63*وَإ ذْأَخَذْنا مِیثاقَک من وَرَفَعننا فَونقَک مُ الطُّورَ...)

فرق جسررم آدم با دیگر جانداران در مغزسررت كه عقل در آنجاسررت. انسرران از نیروی   

سرررتا اگرواقعا بنده باشرررد، همواره یاد این نیروسرررت. پرهیزگاری نشرررانۀ  خداوند زنده ه

سندد. عقل فقط نیکی را انتخاب         سانی میپ سندد، چنین ان ست، هر چه را عقل پ شمندی هو

سود         ستی دوری میکند، اگرچه  شود. از پ سان عاقل پرهیزگار می میکند، به همین دلیل ان

 زیادی به دست آوردا به این

صفی         ترتیب به مرتبۀ  صفی،  سیر  سد و تا دیدار خداوند به پیش میرود. )تف شق میر ع

 (19علیشاه: ص 

 عقل و بصیرت  -1-4

 /بقره(96تا 91*وَ إ ذْأَخَذْنا مِیثاقَک من التَسنفِک ونَ دِماءَك من ...)

كسی كه بینش و بصیرت دارد، میداند كه كار بد در هیچ دینی پسندیده نیست. نیک و   

  )ثابت بوده استا این عقلهای بیچاره نمیتوانند این اصول را درک كنند.  بد در ازل نزد عقل 

 (36)تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 عقل و قرآن -3-4

 /بقره( 493*یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَن وا ك تِبَ عَلَینک مُ الصِّیامُ ... )
سان  ه انقرآن علم اجمالیست كه با عقل بیان میشود. عقل، یعنی در اصل عقل قرآنی ك   

ست.      سوی وحدت از كثرت ساند. هدایت كنندۀ مردم به  صل میر صفی،     را به مقام و سیر  )تف

 (65صفی علیشاه: ص 

خداوند عالم وقتق آدم را آفرید، دست بر پشت و شانۀ او كشید و »روز الست و والیت:-6

ما ش نسل و ذریت آدم بر شکل مورچگان بیرون ریختند، آنگاه خدا گفت: آیا من پروردگار

 (954:ص 3شرح مثنوی، فروزانفر، ج«)نیستم  آنها به خدایق او اقرار كردند.

ستا      شده ا شکل معنی  سان   »والیت: ولی به دو  سان و اینکه ان یکی والیت خداوند بر ان

را یک لحظه به حال خود رها نمیکند و او را حمایت میکند و معنی دیگر آن اینسرررت كه            

)رسالۀ قشیریه، « داوند مشغول باشد و از گناهان بپرهیزد.بنده همواره به طاعت و عبادت خ

 (133قشیری: ص 

ست و   صفی   مفهوم روز ال سیر عرفانی  شاه در ذیل آیات قرآن   والیت نیز تنها در تف علی

 دیده میشود:

 روز الست و بستن عهد و پیمان با انسان -4-1

 /بقره(11مِیثاقِهِ... )* الَّذِینَ یَنْق ض ونَ عَهندَ اللَّهِ مِنْ بَعندِ 

از علم توحید و صررفات خدا عهد و پیمان در ذاتها ایجاد شررد و این عهد و میثاق دلیل 

وجود عقول برای اثبات توحیدسررت. روی آوردن به خواسررته های جسررم، شررکسررتن این   
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پیمانست و بندگی همراه با هواهای نفسانی حجابی میشود، بین انسان و خداوند امر خدا را     

نکردن اعتراض به اتصرررال روح و عقلسرررت. خداوند پیامبران را همراه با كتاب برای  اطاعت

هدایت آنها فرسررتادا برای اینکه ارواح پاک را از جسررم و زندان دنیا جدا كند. اینجا بود كه 

شدند و از زندان         شمنی كردند. ارواح پاک پیرو پیامبر  سول خدا د ست با ر سانهای تن پر ان

آنها دستور داده شد كه با دو دشمن مبارزه كنند: یکی هوای نفس كه     خاكی رها شدند. به 

ست و         ست. هر دو این جهاد برای مومنان آزادی صغر ست و یکی كافر كه جهاد ا جهاد اكبر

سبب شادی روحشان میشود. وی در ادامه خطاب به خود میگوید: ای صفی، برای رهایی از      

ل پروانه وار رفتار كن. دل از این دنیای فانی     تن مردانه تالش كن و در نزد شرررمع  روح  كام   

 (45بکن و در فضای جان پرواز كن. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 تجلی الهی و والیت   -1 -1

 / اعراف(451تا455قَونمَهُ سَبنعِینَ رَجُالً لِمِیقاتِنا... ) * وَ اخْتارَ مُوسی

صفات تجلی كردا از آن    سماء و  تجلی پیامبر بوجود آمد و آن  وقتی ذات خداوندی در ا

والیت اسرررت كه آن از    نبوت دو وجه دارد: یکی برای حق و یکی برای خلق. وجه عالی آن   

قید و بند مخلوقات رهاسررت. وحدت بدون كثرت در آغاز اینسررت. این مرتبه را وجه االحد 

 (166 خوانده اند و از اسم و رسم و وصف و اندازه رهاست. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص

 عهد الست و والیت حضرت علی )ع( -3-1

 /مائده(61*یا أَیُّهَا الرَّسُول  بَلِّغْ ما أ نْز لَ إ لَینکَ مِنْ رَبِّکَ... )

هر كسی من موالی اویم،  "صفی علیشاه به والیت علی ع اشاره میکند و میگوید: سخن     

ست.  صول دین این توحید محضست.       "علی ع موالی او شنید كه در ا را باید از زبان پیامبر 

ست. پیامبر از         ست، او موالی تو ست خدا ست خود خواند و هر كسی كه دو خداوند او را دو

ست كرد    شتران منبری در صویر روز   49و بر باالی آن رفت. آن روز جهاز  ذی حجه بود و ت

تصررویر روزی كه خداوند عهد بندگی را از بندگان گرفت، در حقیقت روز « السررت بربکم»

 (441گماشتن آن روز بود. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 ج( بررسی سیر دگرگونیهای مضامین عرفانی مشترک در دو تفسیر:

دنبال بازگشت و اتصال به مبداء و منشاء اصلی خویشستا ازینرو روح انسان به عشق: -9

چون هر كمالی كه هست منشاء آن ذات »در طلب حق مسیر عشق را جست و جو میکند.

انسان كامل، عزیزالدین «)حقست، عجب نیست كه محبت او از هر محرک دیگر قویتر باشد.

 (461نسفی: ص 

 

 ری:  الف( عشق در تفسیر خواجه عبداهلل انصا

 عشق و ازلی بودن آن  -4
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 /بقره (5هُدیً مِنْ رَبِّه من ... ) *أ ولئِکَ عَلی

عشرررق در وجود انسررران ازلیسرررتا با وجودی كه بنده در بندگی كوتاهی میکندا ولی  

ست. محبت و نیکی    خداوند با لطف و عنایت ازلی خویش گوهر عشق را در وجودش نهاده ا

هاسرررت كه انسررران را بعنوان خلیفۀ الهی بر روی زمین خداوند به بندگانش باالترین محبت   

 (9: ص 4برگزید. )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج

 عشق و هجران -1

 /بقره(11* ث مَّ قَسَتن ق ل وبُک من...)

سان دارد كه ابتدا ناز میکرد      شاره به آغاز خلقت ان سیر عرفانی این آیه ا پیر هرات در تف

د هراس داشرررتا اكنون كه پس از بیرون راندن آدم از بهشرررت    و از رفتن به درگاه خداون    

ست.        شد از غم این دوری گریان شوق دور با ست كه از مع صاری،   مجبور ا )خواجه عبداهلل ان

 (35: ص 4آموزگار،ج

 عشق وعنایت الهی-3

 /بقره (14*هُوَالَّذی خَلَقَ لَک من ما فِی الْأَرنض  جَمیعاً ...  )

با عنایت خداوند دری به روی بنده گشرروده میشررود و حجابها از برابر چشررمانش كنار   

سد و       سروری میر ست میکند و در جهان بخاطر لطف خداوند به  میرودا جانش را فدای دو

شود. لحظه های بنده           شمند می شد، ارز شق و معرفتی كه در وجودش نهاده  سطۀ آن ع بوا

بدون عشق خداوند ویرانه است و یک لحظه با خدا    بدون وجود خداوند غم و اندوهست، دل 

مشغول بودن زبان به ذكر   -4بودن به صدهزار جان میارزد. سعادت بنده در سه چیز است:     

سان،    -1خداوند،  پر شدن باطن از نظر خداوند كه ایجاد شدن همۀ    -3عشق خدا در دل ان

 (41: ص 4موزگار، ج)خواجه عبداهلل انصاری، آاینها به عنایت حق بستگی دارد. 

 عشق ورهایی از خود بینی -1

 /توبه (31*یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا إ نَّ كَثیراً...)

در تفسرریر عرفانی این آیه میگوید: بنده باید بین این سرره حال خواجه عبداهلل انصرراری 

شد كه بندگی كندا        صیت دوری كندا ب( امیدوار با شد كه از مع شته با شد: الف( خوف دا   با

شقی كه او را از منیت و خود دیدن رهایی دهد. خداوند یکی را با وعدۀ        شدا ع شق با ج( عا

ید خوب                     با  نو تد و یکی را  یاف به خوف م ند  خداو كه او از عظمت  ند  هدید میخوا یا ت بد 

میخواند كه او از نعمت رحمت الهی حیران میشود و یکی را با لطف و مهربانی میخواند و او  

 (9: ص 4. )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، جمیشود از خوشحالی عاشق

 عشق و استغنا -5

 /آل عمران(434*وَ ال تَه ن وا وَ ال تَحنزَن وا ... )
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پیر هرات میگوید: كسی كه خدا را دارد غمی ندارد و تسلیم اوست. چنین كسی همواره 

ستغنا ر      ست و او به مرحلۀ ا ست و از قید و بند دنیا  آزاد ست و دلش با     به یاد خدا سیده ا

عشق و معرفت خدا پرشده است. خداوند به نفسهای عاشقان نزدیکترست و در دل ذاكرانش 

ست. زندگی      ضور دارد. آنها خدا را نزدیک به خود میبینند و از رگ گردن به آنها نزدیکتر ح

ست بقا مییابد و        سرت نمیخورد. زندگی او با دو صاحبدل پایان ندارد و هیچگاه ح شق و  عا

: ص 4جانش به آرزوی دیدار دوسرررت پایدار میماند. )خواجه عبداهلل انصررراری، آموزگار، ج          

461) 

 عشق و دوستی با اولیای خدا-6

 /نساء(44*یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَن وا ال یَحِلُّ لَک من أَنْ تَر ث وا النِّساءَ... )

د با  بد، میتوانپیرهرات معتقدسررت كه اگر انسررانی نمیتواند مسررتقیما به قرب دسررت یا 

توسررل و دوسررتی با اولیای خدا به هدفش برسررد، زیرا آنان اسررراری را میدانند و او را به   

ست    خدانزدیک میکنند ست كه در قید حیات . )منظور وی از اولیای خدا همان مراد و رهبری

سان در مسیر سیر و سلوک باید از وی كمک بگیرد.( )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار،        و ان

 (491: ص 4ج
 عشق و بندگی   -1

 /بقره(139*حافِظ وا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّالۀ  ...)

سی را مغتنم میداند كه در     صال به معبود میداند و نف عالم طریقت نماز را راهی برای و

آن جز اندیشیدن به معشوق نباشد و حجابی بین عاشق و معشوق وجود نداشته باشد. وی         

ن دارم بندگی خدا را میکنم. كسی كه خدا را دارد، بهشت بندۀ اوست میگوید: تا جان در بد

و همیشه زنده و جاویدست. سخن گفتن با خدا به انسان آرامش میدهد و مالقات با خداوند  

دل به عشررق او و جان به دیدار او ، به بنده جان میبخشررد و زندگی میدهد. زبان به ذكر او

 (651: ص4ج ،افتخار میکند.)كشف االسرار، میبدی

 عشق و معرفت  -9

 / آل عمران(41* زُیِّنَ لِلنَّاس  حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ و... )

كسرری كه یک لحظه با خدا باشررد از خودبیخودسررت. پیر طریقت میگوید: همۀ مردم از 

بسررتا آن هجران و دوری رنج میکشررندا اما رنج و ناراحتی مرید از قرب و نزدیکی به محبو

هر چقدر مومن لحظه ای كه او را یافته است و نمیداند چه بگوید و عاشق این لحظه است.    

شد، معرفت وی           شیده تر با شد و در این راه رنج ك شته با شوق را دا شتر درد دوری از مع بی

كسررری كه عاشرررق دیدن روی     .نسررربت به خداوند بیشرررتر و به خدا نزدیکتر خواهد بود        

  شرنیدن خبری از او بسرنده كند و به امید دیدار وی قناعت كند.   معشروقسرت، نمیتواند به  

شق را جاری میکند و جان و دل او را          شک عا سختی و رنج به همراه دارد و ا شق  سیر ع م
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شست.        سایش و آرام سوزاند و بعد از همۀ اینها آ شقان خدا همواره برترینند و با اینکه  می عا

سم     سرمایه ندارند، توانگرند و به ا شود. آنها دردهای زیادی  گنج و  به آنها درویش گفته می

 (415، آموزگار: ص 4در دل دارند كه نمیتوانند به زبان بیاورند. )خواجه عبداهلل انصاری، ج
 عشق و تجلی الهی -41

 / حج ( 39*إ نَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَن  الَّذینَ آمَن وا ... )

شکار    سد كه راز های الهی بر جان بنده آ ست كه بنده خاموش   زمانی میر شود. اینجا می

میگردد و خداوند میگوید: ای بندۀ من، تاكنون تو با من سخن میگفتی، اكنون تو سخن مرا 

نام خداوند سبب تولد بنده استا سخن وی زبان را به حرف میآوردا خبر از وی     .گوش بده

صاری، ج    شق را میبرد و تجلی او بر بنده، جان را آرامش میدهد. )خواجه عبداهلل ان ، 4دل عا

 (45آموزگار: ص 

 ب( عشق در تفسیر صفی علیشاه:  

مناجات و اسرار سخنان    ، 4صفی علیشاه بعد از تفسیر آیات در بندهایی با عنوان جذبه   

 عرفانی و بیشتر عاشقانه بر زبان میآورد. 

 عشق خداوند به خود  -4

 /حمد( 1تا  1* الْحَمندُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ...)

سان         سخن گفته و اینرا علت آفرینش جهان و ان شق خداوند به خود  شاه از ع صفی علی

شرران دهد و صررفات خود را آشررکار كند، به میداند و میگوید: پیش از آنکه خداوند خود را ن

ذات خود عشررق داشررت و در آیینۀ خود، خود را میدیدا برای آشررکار شرردن زیبایی عشررق 

یامبر فرمود:          به پ ید و خود  نار زد و عرش و فرش را آفر ها را ك قت   »حجاب ما خل لوالک ك

و  د، افالکاگر تو نبودی افالک خلق نمیشدند. وقتی قرار شد بار عشق حمل شو    «: االفالک

 (41ند. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: صزمین از قبول حمل آن خودداری كرد

صاری ذیل آیۀ     ست كه خواجه عبداهلل ان شق   "الحمدهلل رب العالمین"الزم به ذكر از ع

شق خداوند          سورۀ حمد از ع شاه ذیل پنج آیۀ اول  صفی علی سخن میگوید. اما  خود به خدا 

 ان سخن میگوید.به ذات خویش و سپس آفرینش انس

 عشق خدا به انسان  -1

 /بقره(  31تا  35* وَ ق لْنا یا آدَمُ اسنک نْ أَنْتَ وَ زَونجُکَ الْجَنَّۀَ... )

ست كه:      شاه میگوید: راز هبوط آدم این ست، خداوند    -4صفی علی صد فلک باالتر آدم از 

سماء الهی را آموخت و آن را با جان او پیوند داد.    به این ترتیب جان  -1نخست به او گنج ا

                                                      
در حالت جذبه با غلبۀ عشق الهی و از زبان عاشق سخنان و شطحیاتی صادر میشود كه درواقع گویندۀ آن       -4

 (4431، 4395علیرضا منجمی،«)معشوق لم یزلیست.
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آدم روشن شد و بر دلش نشست و بهشت جاودان را فراموش كرد. وقتی خدا با آدم همدم        

ست. تا وی از این زندگی پر پیچ و خم         سخنی كه راز دل آدم سخنی گفت. آن  شد، به او 

صفی             صفی،  سیر  سد، خداوند آن راز را با او نمیگوید. )تف شود و به مرحلۀ فنا نر ست ن نی

 (11: صعلیشاه

 عشق و عقل  -3

 /بقره(  16تا  11أَ تَأْمُر ونَ النَّاسَ ب الْب رِّ وَ تَنْسَوننَ أَنْف سَک من وَ... )

صد كوه در برابر         شق را اینگونه بیان میکند: اگر  شاه تفاوت دیدگاه عقل و ع صفی علی

ین عقل در اعاشق برای رسیدن به معشوق باشد، به آن فکر نمیکند و آنرا با سر میرود، اما       

راه پا نمیگذارد و میگوید تن تیشه نیست كه راه را همواركند. )تفسیر صفی، صفی علیشاه:         

 (11ص

 عشق و عبودیت  -1

 /بقره( 93*وَ إ ذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إ سنرائِیلَ ال تَعنبُدُونَ إ الَّ اللَّهَ وَ .... )

ستور            شق واقعی را اجرای د سیدن به ع شرط ر شاه  ات خداوند در جزءجزء صفی علی

مسرررائل زندگی میداندا مهربانی با یتیمان، اطعام بیچارگان، مالیمت و مدارا با مردم، انفاق         

وی معتقدسرررت: از دیدگاه عشرررق هر چیزی غیر از    در راه خدا، نمازخواندن، دادن زكات.     

صفی             صفی،  سیر  شوق فدا كند. )تف شق دارد باید برای مع ست و هر چه عا شوق مرده ا مع

 (35علیشاه:  ص

 عشق و جهاد با دشمن  -5

 / بقره(    441و444*وَ قال وا لَنْ یَدنخ لَ الْجَنَّۀَ... )
شد كه          شته با شد و همتی مردانه دا سان باید پاک و خالص با سیدن به بهشت ان برای ر

این شررریوۀ عارفسرررتا وقتی زمان جهاد فرامیرسرررد، با تن برهنه به سررروی نبرد میرود. او 

چشمش فقط به فرمان خداست و به غالب و مغلوب توجهی ندارد. هر عملی را اینگونه برای 

کر نمیکند. در برابر معشرروق، كشررته شرردن برای او كمترین  خدا انجام میدهد. به پاداش ف

چیزسررت و از مخلوقات حزن و خوفی به خود راه نمیدهد و به بهشررت فکر نمیکند. عاشررق  

 (15)تفسیر صفی، صفی علیشاه: صتمام وجودش بندگیست. 

 عشق و رهایی از تعلقات   -6

 / بقره(   113تا 446. )* وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمنرَۀَ لِلَّهِ فَإ نْ..

كعبه نزد رهروان در مسریر سریر و سرلوک اینسرت كه هفت مرتبه جان خود را در نزد     

معشوقشان فدا میکنندا یعنی پیوسته در عشق او هستند و از تعینهای زندگی رها و آزادند.      

ست و خانۀ دل او از غیر خدا         ستگیها و آزادگی شوق بیخبری از واب شق در حضور مع حال عا

 (11)تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص لی میشود.خا
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 عشق و صبر -1

 /انبیا(  91و  93رَبَّهُ ... ) *وَ أَیُّوبَ إ ذْ نادی

سی كه با            صبر كرده بودا ك شت  شقی كه به خدا دا صبر ایوب پیامبرا او از ع یادآوری 

شد، ترک ملک و مال و جسم و جان میکندا در مصیبت آهی میکشد        خدا اینگونه عاشق با

و صبوری میکند تا در عشقش كوچکترین نقصی پیش نیاید. )تفسیر صفی، صفی علیشاه:           

 (331ص

 عشق و فنا -9

 / قیامه ( 31تا46*ال ت حَرِّکن ب هِ لِسانَکَ لِتَعنجَلَ ب هِ... )

صفات ظاهری         شده ام و از  صفاتی میگوید: از خودبیخود  شاه با تجلی جمالی  صفی علی

شری خود گذ  صف     خود و انانیت ب صاف خود متخلق به خلق الهی و متت شته و با فنای از او

به صررفات حضرررت دوسررت شررده ام. وی معتقدسررت: در این راه تا زمانیکه بنده از اوصرراف 

ذمیمۀ خود نگذرد و دوگانگی را كنار نگذارد، نمیتواند به سرروی خدا راه پیدا كند. تا زمانی  

از برابر چشررمان او برنمیدارد، اگر بنده  كه وی در حجاب مادیات باشررد، خداوند حجابها را 

این حجابهای مادی و كثرات را رها كند، معشرروق را درون جان خود پرورانده اسررت و با او 

یکی میشررودا در او فانی شررده و با او باقی میشررود. یعنی در مقام مشرراهده و علم صررفات  

به عاشررق   محجوب كه همان عالم الهوتسررت و در این مکان جمیع صررفات حسررن و جمال

 (519نموده میشود. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص

 عشق و شهود -4

 / قدر( 5تا 4* إ نَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَینلَۀ  الْقَدنر ... )

شاه     ست:    « لیله القدر»صفی علی ساس پیامبری میداند و معتقد مان ز« لیله القدر»را ا

ود حق بدون خلق و رویت پس از بازگشررت پیامبر از مقام شررهود همان مرتبۀ جمع و شرره 

حق به حق و مقام توحید عیانی و حضررور دلسررت. وی توان توصرریف این شررب را نداردا     

صا كه از معشوق عزیز پیام میرسد كه من امشب مهمان تو هستما در اینحال خانۀ          مخصو

شاه:              صفی علی صفی،  سیر  سط( )تف شین. )حالت ب دلت را از بیگانه خالی كن و منتظر بن

 (4146ص

توحیدی كه از نظر عارف باالترین مرتبۀ انسانیت و آخرین مقصد سیر و سلوک »وحید: ت-6

 (11: ص4311)مطهری،« عارفست، با توحید مردم عامی بسیار تفاوت دارد.

 الف( توحید در تفسیر خواجه عبداهلل انصاری:

 توحید و انواع آن-4

 /بقره ( 149وا ... )*إ نَّ الَّذینَ آمَن وا وَ الَّذینَ هاجَر وا وَ جاهَدُ 
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توحید عوام همان  -4خواجه عبداهلل انصررراری مضرررمون توحید را بر سررره وجه میداند: 

ست.      "ال إله إلّا اهلل"شهادت به   شتن خدا شریک ندا توحید خواص همان -1و وحدانیتت و 

توحید قائم به قِدَم كه توحید خاصّ الخاصررسررت. )منازل  -3اسررقاط اسررباب ظاهریسررت.  

 (411عبداهلل انصاری: ص السائرین، خواجه 

 توحید و خداشناسی   -1

 /نساء( 36... )* وَ اعنبُدُوا اللَّهَ وَ ال ت شْر ك وا ب هِ شَینئاً وَ ب الْوالِدَینن  إ حنساناً وَ 

سه چیز میداند:         سی را  شنا شرط خدا صفات خدا را   -4پیر طریقت  بدون زیاده روی 

نکردن، البته بدون تعطیل شرردن در معرفت خداا خدا را به چیزی تشرربیه  -1اثبات كردنا 

صاری،      -3 شتن. )خواجه عبداهلل ان سخنان خلق كاری ندا خدا را در حد درک پذیرفتن و به 

 (443: ص 4آموزگار، ج

 توحید و قادر بودن خدا -3

 نفال( /ا 41* فَلَمن تَقْت ل وهُمن وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمن وَ ما رَمَینتَ إ ذْ رَمَینتَ...) 

انسان مخلص همه چیز را از خدا میبیند و عارف همه چیز را با او میبیند و موحد فقط  

ست حقیقی تنها        ست و ه سته ا ستی كه از آن نام میبرند، همه به او واب او را میبیند. هر ه

اوسررت. وی بر همه چیز دانا و تواناسررتا شررریکی ندارد و همه به او نیاز دارند. هیچکاری   

وده نیسررت. هیچکس دلیل كارهای خداوند را نمیداند و هیچکس بر وی بدون عدالت و بیه

 (313: ص 4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، جحکم نمیراند.

شاه:     صفی علی سیر  سیر در دورۀ كمال عرفان    ب(توحید در تف با توجه به اینکه این تف

 نوشته شده استا در بحث توحید به روشنی اندیشه های نظری دیده میشود.  
 توحید افعالی، صفاتی، ذاتی-4

 / بقره(  11و14*وَآمِن وا ب ما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَک من...)

صفات،   شتروا »تورات نمونه ای از توحید افعالی، قرآن توحید  شاره بر تجلی ذاتی « الت   ا

ست كه از ظاهر به باطن پی ببرند، از ا  عال  فخداوند دارد. تکرار لطف و نیکی خداوند برای آن

به صررفات رو آورند. صررفی علیشرراه میگوید: بندۀ عاشررق، اگر نعمتهای خدا را یاد كند، به   

سد.   ستا    آرزوهایش میر شریک یگانه ا شما، همان خدای بی جز او  خداوند میفرماید: خدای 

خدایی از قدیم و ازل نبوده و او بخشررنده و مهربان بر مردمانسررتا او در ذات خویش یگانه  

ست و از هر قی  شته        ا شریکی دا صفات مانندی نداردا اگر  ست. او در ذات و  د و بندی رها

ست. او در وحدتش نظیری ندارد و نمیتوان مثل آنرا در ذهن به     شد غیر ممکن و نامعقول با

ست.           شکار شانه های او آ ست و وحدتش از ن شید. یگانگی او عین ذات او صویر ك سی ت ر )تف

 (11صفی، صفی علیشاه: ص

 وحدت و كثرت  -1
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 / بقره( 19و11*یا بَنِی إ سنرائِیلَ اذْك ر وا نِعنمَتِیَ... )

مردم همه تصویری از وجود حق هستند و گروه كمی از راز حق آگاهی دارند. همۀ عالم  

ستند و حق در همۀ این آینه    شان تجلی     صور مرآتیۀ حقتعالی ه ستعداد سعه و ا ها به قدر 

شانه    ست و از همین رو همه، آیات و ن شان و همه فَأَیننَمَا ت وَلُّواْ فَثَمَّ وَجنهُ  هكرده ا ای آن بی ن

پدیده ها كه كثیرند، از وحدت كه خداسررت جدا نیسررتند. هیچگاه علت از  هسررتند.  4اللّهِ

معلول جدا نمیشود. وحدت آمد كه كثرت را نظم بخشید. خداوند به روش عدل و علم و اثر   

رتهای كثرت سایۀ وحدت خداوند هستند. هر   در پدیده ها جلوه گر میشود. پدیده ها به صو  

فضل خداوند عین   كس  خدا را با نورانیتش بشناسد، آن وحدت او را از كثرت او در مییابد.  

ذات شی است. آفتاب در كمال ذات خود بر همۀ ذرات خود اختصاص داردا اختصاصی كه       

به همۀ ذرات دارد، جزاینکه ذره از ن         تا  ید دارد، ذا به خورشررر ظر ذات كوچکتر از آن ذات 

شید از او میگیرد، كی بر ذره میتابد     ستا ناچارا نوری كه خور صف      آفتاب صفی،  سیر  ی )تف

 (11علیشاه: ص

 توحید و فنا -3

 / بقره(441تا 441) ...*وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساج دَ اللَّهِ

نم پر از وحدت او در حالت جذبه اضطرابی وجود صفی علیشاه را فرا گرفته، میگوید: جا   

شنود. با چه         صدای او را می شده، از هر ذره ای  شده و تمام ذرات وجودم محو نور خداوند 

كسرری راز عشررق را بگویم كه تنها راه آن لب فرو بسررتن اسررت. وقتی دمسررازی ندارم، چاه  

شاند. وقتی نوبت به آخرین دورۀ جام می محبت     ست كه رازم را با او بگویم و او آنرا بپو چی

میرسد، مست محبت الهی و شراب تجلی ذاتی از تمام قیود كثرات اسماء و افعال و صفات       

وارسته و به مقام اطالق ذاتی پیوسته و به این مقام كه مستلزم رفع دوگانگی است میرسد       

شود و دیگر حتی جام می محبت و خود محبت را   و به فنای فی اهلل و بقای باهلل متحقق می

 (11)تفسیر صفی، صفی علیشاه: صتنها او را میبیند و با او باقی میشود. نمیبیند و تنها و 

 توحید و سیر و سلوک-1

 / بقره(  411*وَإ ذْیَرْفَعُ إ بنراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَینتِ ... )

ابراهیم خلیل پایه های خانه را از نو و محکم ساختا درب واحد برای آن گذاشت. یعنی  

از خود تا روح، تعالی داد و قلب هم در سلوک بر توحید ذاتی با تاییدات  در  گشایش قلب را  

الهی رفعت و مقام یافت. ابراهیم خلیل اولین كسی بود كه در سیر و سلوک توحید ذاتی بر    

 (51او جلوه گر شد. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص

 توحید و یکرنگی با خدا  -5

                                                      
 445بقره/ -1
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 / بقره( 439اللَّهِ ...)  *صِبنغَۀَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحنسَن  مِنَ

شدن راه خدا را دنبال كرد. بهتر از رنگ خدا و      شتن، یعنی باید در هدایت  رنگ خدا گ

صد ما برای به      ستا هم ایمان ما و هم ق صل رنگ ما رنگ خدا دین وی رنگی وجود ندارد. ا

ش        ست و در راه و رو ست. آن یکتا پرست هم رنگش را از رنگ خدا گرفته ا  شسوی او رفتن

رنگ خدا دیده میشررود، رنگی بهتر از رنگ وجود نیسررت. هر كوزه ای را رنگی غالبسررت و  

 (51. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: صبیرنگ بودن نشان وحدت و یکی بودنست

 توحید و حج-6

 /بقره( 113تا446* وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمنرَۀَ لِلَّهِ ... )

ی  و آن مقامات وحید ذات و عمره، توحید صفاتست  صفی علیشاه میگوید: نزد عرفا حج، ت  

كه بنده در این مسرریر طی میکند، نشرران دهندۀ درک عمیق اوسررت. اگر نفس، بنده را از  

سخت       سریع آنرا قربانی كند و كاری را كه  سیدن به این مراتب و مقامها باز میدارد، باید  ر

 (11: ص)تفسیر صفی، صفی علیشاه به نظر میرسد برای خود آسان كند.

 توحید و عشق-1

 /اسرا( 15تا11* وَ لَقَدن كَرَّمننا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمن فِی الْبَرِّ وَ الْبَحنر  وَ ... )
برتری آدم از جانب خدا بر دو نوع اسرررت: عام و خاصا برتری عام برای او مقامش در         

لقای پروردگار از خلقتست و برتری خاص از جنبۀ عشق و به وحدت رسیدنست. آنها كه از     

نقصی كه در وجودشانست در شک هستند، علم و قدرتش ماسوی را فراگرفته و وحدت او        

را آشکار میسازد. خداوند با عدالت خود بیان میکند كه ما هرچه الزم بود، برای خلق اقتضا     

« ك ن»كردیم. هركس در وجود خود به اندازه ای لیاقت دارد. امر ما به اندازۀ یک سرررخن          

ت كه فورا و در یک چشم بر هم زدن  انجام میشود. ما در هر مکان مانند آنها را در قرون اس

گذشررته بسرریار تباه كردیم. همۀ اعمالشرران بدون هیچ خطایی از كوچک و بزرگ در لوح   

محفوظ ثبت شده است. پرهیزكاران در بهشت و نهرها هستند و به یقین حال خوبی دارند      

 (111ایگاه استواری دارند. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: صآنها در پیشگاه خداوند ج

عرفا معتقدند انسانی كه مشتاق وصال به حضرت حقست باید هستی خود را در        »فنا:  -3

حقیقت خداوند محو كند تا به این هدف برسد و این تنها از طریق عشق امکان پذیرست و     

 ( 31: ص)ارزش میرا  صوفیه، زرین كوب« عقل در اینجا ناتوانست.

 الف( فنا در تفسیر خواجه عبداهلل انصاری:

 فنا و رهایی از تعلقات  -4

 /آل عمران( 41*الصَّاب رینَ وَ الصَّادِقینَ وَ الْقانِتینَ ...)

سرار الهی     ست و وقتی ا حجابها و تعلقات دنیایی بنده را از دیدن خداوند محروم كرده ا

 دیگر قادر به توصیف معشوق برای دیگران نیست.بر او آشکار میشود به مرحلۀ فنا میرسد و 
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برای وصال باید از آرزوهای مادی و تعلقات دنیایی گذشت. تا انسان جسمش فانی نشود، به   

وصررال معشرروق دسررت نمییابد. كسرریکه تمام زندگیش برای خداوند باشررد، همواره شرراد و 

د نه بهشت راا فقط در  سرزنده است و كسی كه با خدا همنشین است نه این دنیا را میخواه 

 (51: ص 1)كشف االسرار، میبدی، ج پی خداست.

 عشق و فنا  -1

 /بقره( 113سَبیل  اللَّهِ ...  ) * للِْف قَراءِ الَّذینَ أ حنصِر وا فی

بندۀ عاشررق و مسررت وقتی خدا را مییابد، دیگر هیچ چیزی را در پیرامونش نمیفهمد.  

نجندا اما بندۀ عاشق از نزدیکی به خداا چون ظرفیت  دیگران به خاطر دوری از خداوند در ر

 (446: ص 4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج آنرا ندارد و میترسد آنرا از دست بدهد.

 فنای مخلوق و بقای خالق -3

 / اعراف( 413لِمیقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ ... ) * وَ لَمَّا جاءَ مُوسی

ا یافته اسرررت. او خود را در برابر عظمت خداوند هیچ       بنده به دنبال چیزیسرررت كه آنر    

میبیند، همانگونه كه در ازل بوده اسررتا یعنی به فنا بودن خود و بقای الهی اشرراره میکند.  

 (351: ص 4)خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج

 فنا ومعرفت   -1

 (415*وَ أَنْ أَقِمن وَجنهَکَ لِلدِّین  حَنیفاً ... )یونس /

خته ها و اندوخته های قبلی را از بین بردم و نابود شررردنیها را رها كردم و به            تمام آمو 

سوختم. كاش          شادی یک لحظۀ دیدار شناخت خداوند در آرزوی  سوی ماندنیها آمدم و با 

زمانی برسرررد كه تمام عالیق دنیایی را رها كنم و به مرحلۀ فنا برسرررم. )خواجه عبداهلل              

 (111: ص 4انصاری، آموزگار، ج

 فنا و عنایت الهی  -5

 /ابراهیم(5ب آیاتِنا... ) *وَ لَقَدن أَرنسَلْنا مُوسی

پیر طریقت آرزوی رسیدن به آن روزگاری را دارد كه خودش نیست و فانی شود و فقط    

خدایش باقی بماند و در اینصررورت  خود را برنده میداند. وی معتقدسررت چون با عنایت و  

ده خداوند گناهان او را آشررکار نمیکند و او را به درگاه  لطف ازلی خداوند به این مقام رسرری

 (546: ص 4خود میپذیرد. )خواجه عبداهلل انصاری، آموزگار، ج

 فنا ورضا -6

 / صافات(414*وَ لَقَدن سَبَقَتن كَلِمَت نا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلینَ )

س » م میان آتش و دودم،  از كجا بازیابم آنروز كه تو مرا بودی و من نبودم، تا باز آنروز نر

سودم، وَر بود تو دریابم به نبود خود خشنودم.   واجه )خ« وَر به دو گیتی آن روز را بازیابم بر 

 (349: ص 4عبداهلل انصاری، آموزگار، ج
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 /قصص تکرار شده است.(11/ابراهیم و 5)این عبارت در ذیل 

 ب( فنا در تفسیر صفی علیشاه:

 فنا و بندگی   -4

 / حمد(1تا 1لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ  ... )*الْحَمندُ 

شد.       شتن  شوق داد و مهیای فنای خوی ستی خود را كامل به مع سراری   تنها آدم ه آن ا

كه در پشت پرده بود بر آدم آشکار شدا هواهای نفسانی را كنار گذاشت و به سوی حق باز        

گشت و از این دنیای ویرانه دل كند و شهبازی شد و به سوی عالم معنا رفت. آدم توبه كرد   

و خداوند به او پناه داد. آن غضب خداوند باعث رحمت وی شد. آدم را از بهشت بیرون كرد    

فنا و نیسررتی مسررتلزم بندگیسررت و در این  به مرحلۀ فنا برسررد و بعد از آن باقی شررود.  تا

ست.   مردن هزاران زندگی وجود دارد. به زبان، بنده بودن غیر از بندگی كردن با تمام وجود

شوق را در همه حال ببیند و بندگی او را بکند و این بندگی با        ست كه چهرۀ مع سی بنده ك

 (41یر صفی، صفی علیشاه: ص )تفس عشق ونیازست.

 فنا و بقا   -1

 /بقره( 51تا 55لَنْ ن ؤْمِنَ لَکَ ... ) *وَ إ ذْ ق لْت من یا مُوسی

شود، هر مرحله زندگی بهتر پیدا میکند.      شق دربرابر كالم و واردات قلبی فنا  اگربندۀ عا

فنای او  آنچه به عنایت محبوب و به تجلی جمالی بر دل عاشرررق وارد میشرررود و منجر به          

میشود، در واقع بقای او و زندگانی جاوید اوست. كسیرا كه خدا بخواهد مخصوصا اهل بقا را    

خداوند بعد از فنا زنده میکندا پس آنان در قیامت بار دیگر نمیمیرند، زیرا آنها با خدا زنده                  

س      ستند. آنها از جایگاه نفس و قلب و روح و عقل پیو سهای بی ثبات فانی ه ه از تاند و از نف

فی )تفسیر صفی، ص   .فنا بودن خود میگویند تا از همۀ درجات فانی شوند و با او باقی گردند 

 (16علیشاه: ص 

 فنا و تسلیم   -3

 / بقره(13*وَ أَقِیمُوا الصَّالۀَ وَ آت وا الزَّكاۀَ وَ ارنكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ )

و بوده و از احوال و اسرررار ضررمیر او بنده هنگام نماز باید در برابر خداوند كه از ازل یار ا

سوی خدا بلند            سر به  ضرع  سلیم او كند. با ت ستی خود را ت ست تعظیم كند و ه اگاه بوده ا

سخنانش كامل      شد. وقتی   كند و به گمراهی خود اعتراف كند و از خدا بخواهد تا او را ببخ

ستی خوی        سلیم كردن جان و تقدیم نمودن ه سالم یعنی ت سالم بدهد.  ش به حق. در شد، 

شق و جان فدا كردن، یعنی یار    صورت نمازش معراج و مقام خواهد بود. این نماز یعنی ع این

صفی     آمده، خانۀ دل را از غیر پاک كنید. نه به امید پاداش یا ترس از آتش صفی،  سیر  . )تف

 (11علیشاه: ص 

 فنا و صبر-1



 443/ …سیری در دگرگونیهای مضامین عرفانی در تفاسیر قرآن

ب الْب رِّ وَ تَنْسرررَوننَ أَنْف        نَّاسَ  تَأْمُر ونَ ال تابَ أَ فَال تَعنقِل ونَ...    *أَ  سرررَک من وَ أَنْت من تَتْل ونَ الْکِ

 /بقره(  16تا11)

صبر قلب را نورانی و روح را صاف میکند. بنده با شفافیت قلب به روحانیت میرسد و در     

. همچنین نماز كه حضور دائم و ذكر و فکر بدون سستی در برابر    صفات خداوند فنا میشود  

برای جان بنده است، تا بتواند به باال پرواز كند و به اصل خود دست    خداست، مانند دو بال  

یابد. اگر سررالک اینراه را بپیماید، به منزل میرسررد و این نهایت فنای فی اهلل و وصررال به   

 (11حقیقتست. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 فنا و عشق -5

 /حج( 51إ الَّ ... ) *وَ ما أَرنسَلْنا مِنْ قَبنلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَب یٍّ

شوق         سر نمیخواهیم و آنها را فدای مع ست، جان و  شق میگوید: از دو عالم یار بهتر ا ع

میکنیم، كه البته جان و سر هم از ما نیست، از اوست. خود انسان از خود چیزی ندارد همه     

ست.  شمی پر از خاک و خون         برای او شده وچ شق پاره پاره  شق دلش از غم دوری از ع عا

دارد. سوغات دیگرش فنای خویش در برابر معشوقستا از وجود خود نیست شده و هستی        

شوق دیگر نمیماند، هر چقدر هم             شق با دیدن مع ست. عا شده ا شوق یکی  ستی مع او با ه

ست. او             شده ا ست و فنا  شق اگاه شود. عا شوق می شتۀ مع شوق او را نوازش كند باز او ك مع

شت یا جهنم برایش فرقی نمیکندا  شوقش را میخواهد  به صفی      .او فقط مع صفی،  سیر   )تف

 (119علیشاه: ص 

 فنا و توحید-6

 /بقره(459* إ نَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَۀَ مِنْ شَعائِر  اللَّهِ ... )

از شعائر دین و از مناسکهای قلب كه یقینست، كم كم توكل، اخالص، رضا  و تسلیم و        

شعائر خداون       شود و آن  صل می ست،   سرانجام فنا حا د، مثل: نماز و روزه و عبادات برای بدن

حج بیت اهلل الحرام مقام وصررالسررت و به وحدت ذاتی رسرریدنا یعنی در ذات خداوند فانی  

شدن      شدن و خدایی  شدن و به توحید   .شدن و از محدود رها  عمره، یعنی در زیارت مات 

. هی فانی میشود صفاتی دست یافتن. سالک در هنگام سیر و سلوک در نور جمال و جالل ال     

 (56)تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 فنا و جمع -1

 /توبه(441تا441* التَّائِبُونَ الْعاب دُونَ ... )

صفی علیشاه میگوید: خداوند روزه داران را سائحون نامید تا از روی این واژه گروه روزه    

وقتی عارف از  دار را معرفی كند. در اینجا سرریر و سررلوک بنده با این افعال كامل میشررود. 

گردش در دنیای هسررتی فارغ شررد، از مقام فرق به سرروی مقام جمع قدم میگذاردا در این 

وضعیت در صفات تمام نشدنی و همیشگی خداوند فانی میشود. توصیفات مخلوقی در وی        
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تمام میشود و خدایی میشود. عارفی كه به اسرار الهی دست مییابد و به مرحلۀ فنا میرسد.       

ز رتبه ها گذشررتن و به وصررال رسرریدنسررت . این نزد افراد مورد اعتماد مردن    این مقام ا

 (344اصلیست كه از مراتب متفاوت به جمع ذات رو كند. )تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص 

 فنا و والیت-9

 / بقره( 411 بنراهِیمَ رَبُّهُ ب کَلِماتٍ ...)  *وَ إ ذِ ابنتَلی

صاحب بقا میشودا وقتی مراتب را در فنا میگذراند، با    بعد از رسیدن به مرحلۀ فنا، امام   

بقا برخالیق امام میشودا از طرف خدا به سوی مردم برمیگردد و برای هدایت آنها نسخه ای 

باط             خدا ارت با  طه میشرررود و از طریق  او مردم  خدا و مردم واسررر مل میشرررودا بین  كا

 (145)تفسیر صفی، صفی علیشاه: ص مییابند.

 فنا و شهود -4

 /نجم(  9تا  5) *عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْق وی ...

پیامبر در زمان معراج در مقام فتوح قلب و كشف حجاب از مقام قلب و روح باالتر رفت  

و عروج كرد و از سدره المنتهی و از مقام جبرئیل هم باالتر رفت و چنان به خدا نزدیک شد 

كه در وحدت ذات الهی فانی شدا یعنی به مقام  فنا رسید و این مقام مقام شهود كاملست       

نی در نهایت مرتبۀ سیر عروجی كه مقام وحدت ذاتیست و نهایت آن وصول    در این مقام یع

به نقطۀ اول یعنی، احدیتسررت و اینسررت كه صررورت همه چیز جز او هالک میشررودا یعنی  

ست      شدن در كالم شوند و حق باقی میماند و این راز نزدیک  صفی،     .همه فانی می سیر  )تف

 (116صفی علیشاه: ص 

 

 نتیجه گیری :

ستا اما       ه منبع شناسی:  از دیدگا-9 صاری مربوط به قرن پنجم ا تفسیر خواجه عبداهلل ان

از آن كتاب مستقلی در دست نیست. رشیدالدین میبدی در تفسیر كشف االسرار خود در          

بخش سوم  تفسیر هر آیه به نام نوبته الثالثه، كه در حقیقت تفسیر عرفانی آن آیه است، به      

سیری خواجۀ هرات     ضامین تف ست كه با عبارات: پیر طریقت، پیر هرات یا   نقل م پرداخته ا

پیر انصار مزینست. گاهی تفسیرهای عرفانی خواجه عبداهلل ذیل بعضی آیات تکراریست. به       

نظر میرسد سخنان قصار  تلمیحی به آیات قرآن، از خواجه عبداهلل انصاری در دسترس بوده      

ار كرده است. اكنون كتاب مستقلی با نام  و مؤلف هر جا بنا به تناسب آیه این سخنان را تکر

ست كه        سیده ا صاری به كوشش حبیب اهلل آموزگار به چاپ ر تفسیر قرآن خواجه عبداهلل ان

 در حقیقت همان بخش سوم تفسیر كشف االسرار میبدیست. 

ست. این اثر نمونه ای           سال قبل ست  شاه به نگارش در آمده در دوی صفی علی سیر  اما تف

سیر ع  سرار میبدی      جامع از تف شف اال ضی از مطالب عرفانی آن را از ك ست كه بع رفانی قرآن
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برگرفته شده، از تفاسیر بسیار مهم و شگفت انگیز دورۀ ادبی اخیر و سبک بازگشت است و        

 فلسفی، مذهبی و ادبی  شایستۀ بررسی دارد.   ، جنبه های كالمی، عرفانی

شا        صفی علی سیر  ضامین عرفانی تف سی م ر ه در آغاز ابیات مرتبط را به نثنگارنده در برر

درآورده و سرپس مضرامین مورد نظر را اسرتخراج و بر اسراس دسرته بندی مراحل سریر و       

 سلوک عطار نیشابوری، تحلیل و نگارش نموده است.

سررخنان خواجه عبداهلل عموماً مناجات گونه اسررت و با نثری موزون،   از دیدگاه ادبی: -6

سجع و ادبی در فرازهایی خاص  سب        م سرار میبدی، در ذیل آیات به تنا شف اال سیر ك از تف

شود.         ستقیم بعد تعلیمی نیز دیده می سخنان گاهی به طور غیر م ست. در این  شده ا آورده 

تفسیر خواجه عبد اهلل انصاری تفسیری با تکیه بر فرهنگ عرفانی قرن چهارم است، عرفانی      

 ریست. اشا -كه بیشتر در راستای سیر و سلوک عملی یا فیضی

سیر          شرح و تف ست، وی ابتدا به  شاه در قالب نظم و بر وزن مثنوی موالنا صفی علی اما 

عادی آیات پرداخته و سپس با عناوینی چون: مناجات، اسرار و جذبه تفسیر عرفانی آیات را   

بیان میکند، به نظر میرسد كه صفی علیشاه نیز در تفسیر خود از روش سه گانۀ میبدی در      

سرار    شف اال سیر خواجه             ك شت قرن پس از تف شاه ه صفی علی سیر  ست. تف بهره گرفته ا

عبداهلل نگاشته شده استا دوره ای كه در آن مباحث فلسفی به دانش عرفان راه یافته بودا      

سلوک عملی، دیدگاههای          سیر و  صفی عالوه بر تبیین قواعد  سیر عرفانی  بدینجهت در تف

 نظری و فلسفی نیز لحاظ شده است. 

خواجه عبداهلل اهل تسرنن اسرت و صرفی علیشراه مذهب شریعه       دیدگاه اعتقادی:از  -3

فانی قرآن           قادی این دو مفسرررر در تفسررریر مضرررامین عر فاوت اعت یدگاههای مت داردا د

سلوک، همان مرادی         سیر و  سیر  ست. برای مثال، خواجه عبداهلل، ولیِّ خود را در م شهود م

ندا به تعبیری در نظر پیر طریقت هر انسرران میداند كه انسرران را در این مسرریر هدایت میک

 عارفی كه مریدانی دارد و به تربیت آنان مشغول است، مقام والیت دارد.  

سلوک عرفانی، پس از پیامبر             سیر و  سان را در  صداقهای والیت ان شاه م صفی علی اما 

 اسالم)ص(، تنها امام علی )ع( و فرزندان معصوم وی بویژه حضرت مهدی)ع( میداند.  

 ازدیدگاه مضامین عرفانی:   -6

الف( خواجه عبداهلل در تفسرریر عرفانی خود، مضررامین طلب، عشررق، معرفت، توحید،   

تسررلیم، ذكر، عنایت، وصررال، خوف، قبض و بسررط و فرق و جمع را آورده اسررتا اما صررفی 

علیشرراه عالوه بر مضررامین یاد شررده، مباحث: توحید تحت عنوان وحدت در عین كثرت،   

نوان تجلی اول و ثانی، والیت، روز الست، عقل اول و .... را نیز مورد توجه قرار  تجلی تحت ع

داده اسررت. البته خواجه عبداهلل هم به بحث تجلی وارد شررده اسررتا ولی در همان معنای  
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صفات خداوند در بنده، میماندا در حالیکه تجلّی در         شدن  شکار  ضمون، یعنی آ ظاهری م

 الً فلسفی پیدا میکند و به بحث آفرینش پیوند مییابد.  تفسیر صفی علیشاه مضمونی كام

صفی         شود و  شاهده می سیر خواجه عبداهلل م ب( بحث طلب، حیرت و وقت تنها در تف

 علیشاه به این مضمون نپرداخته است.

ستا در حالیکه       ضمون عنایت فراوان یاد كرده ا سیر خود از م ج( خواجه عبداهلل در تف

و مورد بدان نپرداخته استا آنچه موجب این تفاوت نگاه شده،    صفی علیشاه جز در یک یا د  

گرایش جبری خواجه عبداهلل اسرررت. وی اعتقاد دارد، تقدیر خوب و بد انسررران در زندگی         

مربوط به عنایت الهی در روز ازلسرررت. اگر خداوند در آنروز به انسررران عنایت نموده، پس           

و سررلوک قرار گیرد و به سرررمنزل تقدیرش خوب رقم زده شررده و میتواند در مسرریر سرریر 

مقصود برسدا در غیر اینصورت انسانی طرد شده است كه راه به جایی ندارد. اما نگاه صفی         

علیشاه به این موضوع متفاوت است، وی اعتقاد دارد: انسان باید در مسیر سیر و سلوک قرار 

صررود كه وصررال الهی گیرد تا خداوند به او عنایت كند و او را در این مسرریر به سرررمنزل مق

 است، برساند.   

شده              ضامین دیگر پرداخته  شتر از م شق بی ضمون ع سیر عرفانی به م د( در هر دو تف

اسررتا اما مفهوم آن در نظر صررفی علیشرراه وسرریعتر اسررتا در تفسرریر خواجه عبداهلل این  

سم اهلل »مضمون بیشتر ذیل    ست. اما شرح این مضمون در تفسیر         « ب سوره بیان شده ا هر 

ی ذیل آیات متعددی دیده میشود. صفی علیشاه در بیشتر موارد، پس از شرح و تفسیر        صف 

می شررود، فرازی كه در آن به مرحلۀ كشررف و شررهود  « جذبه»آیات، وارد فرازی با عنوان 

 میرسد و اسراری را كه معشوق به او نمایانده، ناخودآگاه بر زبان میآورد. 

هر سوره یک تفسیر عرفانی خاص  « بسم اهلل الرحمن الرحیم»ه( خواجه عبداهلل در ذیل 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»دارد، كه مضمون بیشتر آنها عشق و معرفتستا اما شرح عرفانی   

در تفسیر صفی علیشاه منحصر به سورۀ حمدستا تفسیری كه جامعیت و بعد فلسفی دارد         

 ینش دیگر موجودات در آن آمده است. و بحث تجلی خداوند و آفر

و( از این بررسی تطبیقی چنین دریافت شد كه اشتراک این دو تفسیر در بیان مضمونی 

سر ذیل آیاتی متفاوت           ست و هر كدام از این دو مف سیار اندك سان، ب سان، در آیاتی یک یک

 تفسیر عرفانی دارند.

ز( همچنین در هر دو تفسیر، مضامین عرفانی بیشتر ذیل سورهای نخستین قرآن بیان      

و به تدریج از حجم این مطالب در ادامۀ تفسرریر كاسررته شررده اسررت، به گونه ای كه در    

جزءهای پایانی قرآن فراز قابل ذكری در این رابطه دیده نمیشودا در حالیکه به نظر میرسد، 

 د مضامین عرفانی فراوانی برای طرح دارد.       سوره های پایانی قرآن خو
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در این دو تفسرریر عالوه بر مضررامین عرفانی بُعد تعلیمی نیز از دیدگاه نوع ادبی:  -5

ستفاده از فرازهای منظوم طوالنی بعد تعلیمی         شاه با ا صفی علی صف  شود، با این و دیده می

داسررتانهایی از پیامبران    اثرش را با شرراهد مثال آمیخته اسررت. این شرراهد مثالها بیشررتر  

 گذشته، پیامبراسالم)ص( و امام علی)ع( است.
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