
 

 

 

 عربیتحول در روش و رویکرد تفاسیر عرفانی بعد از ابن
 

 ∗∗موسی عربی                               ∗سیدعلی سراج
 

 چکیده
ي صحابه موردتوجه قرار گرفت تفسیر قرآن از زمان پیامبر آغاز شد، در دوره

ي فرهنگ اسالمی هاي فکري به حوزهگسترده شد. با ورود جریانو در زمان تابعین 
هاي مختلفی پیدا کرد و از و گسترش نیازها، نگاه به قرآن کریم و تفسیرِ آن، گونه

هاي فکري، هاي مختلف، موردتوجه و تفسیر قرار گرفت. یکی از این جریاندیدگاه
دلیل تفسیرهاي  رویکرد عرفانی به تفسیر قرآن بود. نوع نگاه عرفا به

دلیل، همینشناسانه، سرشار از تعابیر لطیف در بررسی آیات قرآنی است و بهزیبایی
تحلیلی، ضمن نگاه به سیر -جایگاه رفیعی دارد. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی

عربی ازنظر عربی، جایگاه ابنبعد از ابن تحول روش و رویکرد در تفاسیر عرفانی
عرفانی تفاسیر ایجاد کرده است، بررسی شده است.  تحولی که در رهیافت

هاي پژوهش، حاکی از آن است که رهیافت عرفانی مفسران در تفسیر قرآن، یافته
در تفاسیر عرفانی تا قرن هفتم، بیشتر بر زهد و شریعت مبتنی بوده است. پس از 

ت قرآن بیشتر عربی و به تبعیت از او، رویکرد تأویلی به آیاتأثیر آراي ابنآن، تحت
 موردتوجه مفسران قرار گرفته است.

 تأویل.. 4عربی، ابن .3تفاسیر عرفانی،  .2تفسیر قرآن، . 1: کلیدي گانواژ
 

 . مقدمه و بیان مسأله1
لفظی، قابلیت  -قرآن در نظر عارفان، ظاهري و باطنی دارد که تفسیرهاي ظاهري

اي دیگر به معانی باطنی قرآن از زاویه گنجایش معانی قرآنی را ندارد و به این دلیل، عرفا
شود که ظرفیت و کنند. در تفاسیر عرفانی، بیشتر به عبارات و کلماتی توجه میتوجه می
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هایی از قرآن توجه دارد که گونه تفاسیر مفسر بیشتر به جنبهقابلیت تأویلی دارد و در این
ر سعی دارد که تجربیات با مشرب و ذوق او همخوانی و همانندي بیشتري دارد و بیشت

 عرفانی خود را در تفسیر آیات قرآنی بیان کند.
 در عارف. ندارند یکسانى دیدگاه تفسیرى روش این تعریف در پژوهانقرآن و مفسران

 ظواهر تأویل باطنى، به شهود از حاصل وجدانى ذوق یا عرفانى تعالیم مبناى عرفانى، بر تفسیر
 به کار بردن تفسیرى، یکىهاى روش دیگر از تفسیر نوع این تمایز وجه. پردازدمی قرآن آیات

دیگرى،  کند ومى اقتضا را آن عرفانى يتجربه که است اىویژه مصطلحات و »اشارت زبان«
 ).34، ص: 9است ( شهود و کشف دادن قرار منبع
هایی انجام گرفته است که اغلب ي تفاسیر عرفانی در فارسی و عربی، پژوهشدر زمینه 

اند و کمتر تفاسیر عرفانی را از نظر رهیافت و رویکرد ي تفاسیر عرفانی اشاره کردهبه تاریخچه
ي تفاسیر عرفانی نوشته شده هایی که دربارهاند. از پژوهشتفسیري بررسی و تحلیل کرده

است که » شناسی تفسیر عرفانیپژوهشی در جریان«) با عنوان 12پور (یق قاسماست، تحق
ي تأویل قبل از اسالم و پس از اسالم، ضمن اشاره به مبانی در آن، پس از بررسی پیشینه

عربی و تفسیر ، تفسیر منسوب به ابنالتأویالت النجمیه، االشاراتلطایفتفسیر عرفانی، تفاسیر 
ي پژوهش حاضر با سایر را ازنظر روش تفسیري، بررسی کرده است. وجه ممیزه االسرارکشف

ها در این است که با نگاهی به سیر تحول تفاسیر عرفانی، تحول در روش و رویکرد پژوهش
 عرفانی مفسران را از آغاز تا امروز کاویده است.

 
 . تفاسیر عرفانی تا قرن هفتم2

(قرن چهارم هجري)  االشاراتلطایفتفاسیر عرفانی  در این بخش، روش و رویکرد عرفانی
الدین (قرن ششم) رشید االسرارکشف(قرن پنجم هجري) و  الستین الجامعابوالقاسم قشیري، 

شود. همچنان که عرفان میبدي، با نگاهی به داستان حضرت یوسف در این تفاسیر، بررسی می
اعراض از دنیا و مذمت امیال نفسانی تأکید پذیري و هاي زهدو تصوف، در آغاز بیشتر بر جنبه

 اند.اند، نیز بر همین رهیافت شکل گرفتهداشت، تفسیرهاي عرفانی که در این دوره نوشته شده
کند، به روش ي تفسیر اشاره میگونه که خود در مقدمههمان االشاراتلطایفقشیري در 

ر معتقد است در تفسیر آیات قرآن اهل اشارت و صوفیه آیات قرآنی را تفسیر کرده است. مفس
کس به درك لطایف و اشارات قرآنی قادر باید با تهذیب نفس به تفسیر روي آورد و همه

ي سلوك گذاشته و روش اهل معرفت را درك کرده و نیست و تنها کسی که قدم در جاده
 اي از علم خود را در درون او نهاده، به درك آیات الهی قادر است.خداوند شمه
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هرچند در این تفسیر، هدف اصلی نویسنده توجه به شریعت و پیوند آن با حقیقت است، 
توجه به اصطالحات عرفانی چون صحو، سکر، قبض و بسط، تلوین و تمکین و... در تفسیر 

 ).178، 188، 168: ، صص2، ج14آشکار است (
حال، توجه به درعیني عرفانی و اشاري است، اما ، جنبهالستینجامعوجه غالب تفسیر 

هایی که در تفسیر آیات الزم است، در این کتاب بسیار موردتوجه مفسر بوده است، جنبه
هاي مفسران، شأن نزول، شرح لغوي، مباحثی که اي که گاه استفاده از روایات، گفتهگونهبه

 ي عرفانی خارج کرده است ودر علوم قرآنی مطرح است، تا حدودي تفسیر را از جنبه
دیگر، وجه غالب در این تفسیر، موارد مذکور است. ذکر شأن نزول آیات و توجه عبارتیبه

مفسر به روایات و اسرائیلیات در تفسیر، باعث شده که مفسر تا حدودي به ظاهر آیات توجه 
، 347، 335، 315، 321، 391، صص: 11کند و کمتر به تفسیر عرفانی و تأویلی بپردازد (

الي ي ذوقی دارد، نویسنده سعی دارد البه. در این تفسیر که بیشتر جنبه)433، 412، 694
مواعظ خود، آیات قرآنی را تفسیر کند. در هر بخش، نویسنده قسمتی را به اشارات اختصاص 

)، 218، ص: 11ي عرفانی (داده است و به تفسیر پرداخته است. اصطالحات عرفانی چون توبه
)، در تفسیر، موردتوجه 505و  110، صص: 11حیاي عرفانی ( )،646، ص: 11معرفت عرفانی (

 ).166 -148، صص: 13مفسر است (
، آیات را در سه نوبت تفسیر کرده است: در نوبت اول، بیشتر به االسرارکشفمفسر 

هاي تاریخی و اسرائیلیات هاي زبانی و ادبی توجه کرده است؛ درنوبت دوم، به جنبهجنبه
سوم، به تأویالت عرفانی پرداخته و سخنانی نغز از مشایخی چون خواجه  پرداخته؛ و در نوبت

آورد و بیشتر از همه، بر سخنان خواجه عبداهللا انصاري، بایزید بسطامی، جنید بغدادي می
کند که تأویل ). میبدي در این تفسیر سعی می51 -31، صص: 7عبداهللا انصاري تأکید دارد (

کوشد به اصطالحات عرفانی ب صوفیه باشد و در بیشتر موارد میآیات، مطابق با اندیشه و مشر
 اشاره کند. اصطالحات عرفانی مهمی که مفسر به آن توجه کرده، به شرح ذیل است:

علت الهی در حق بندگان خاصش، همت، شریعت، توجه به حب و عشق عرفانی، عنایت بی
 توفیق برداریم، اول وى درجات و دهیم بلند پایگاه خواهیم که را آن ما طریقت و حقیقت:

 مقام بر خدمت دوام احوال؛ اول يتصفیه پس اعمال، اخالص مثوبت؛ اول تحقیق پس طاعت،
 آن و است به شریعت اشارت استقامت، حقیقت، آن عین در مشاهدت یافت پس شریعت،

 است، طریقت بندگى حقیقت است، شریعت عین مشاهده، آن و است طریقت نشان مکاشفت،
ي الهی )؛ توجه به نفحه92: ، ص5، ج18آزادي است ( دو هر میان از است، حقیقت خودىبی

 گفت یوسف »هذا بِقَمِیصِی اذْهَبُوا«: تعالى قوله«و اینکه فقط عارفان قادر به درك آن هستند؛ 
 بود، تا ندریدهگرگ يآلودهخون پیرهن دیدن از یعقوب درد که یعقوب بر من پیراهن ببرید
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 دادند فرمان را صبا باد آوردند، بیرون مصر از پیراهن آن بود. چون من پیرهن از هم مرهم

 حق پیک از برد، بشارت یوسف پیک آنک از پیش تا رسان یعقوب به مشام پیرهن بوى که
 همان عارفان ذوق بر بشناسد، این خود بر حق منت و لطف کمال و پذیرد بشارت تعالى
 تا موحدان، و مؤمنان هاىسینه به درِ گرددمى عالم گرد وارمتوارى که است الهى ينفحه
 ).140: ، ص5، ج18کند ( منزل آنجا و خالى سرى و بیند صافى اىسینه کجا

 

 عربی. تفسیر منسوب به ابن3
 ابن عربى تفسیرعربی به آن اشاره شده است، یکی از آثاري که در فهرست تألیفات ابن

، آیات سرشار از اصطالحات عرفانىاست و با روش تأویلی و که در دو جلد تنظیم شده  است
بر مبناي  رای اصطالحات قرآندر این تفسیر کوشیده  مؤلفقرآنی را تفسیر کرده است. 
ي صحت انتساب این عربی تفسیر کند. گفتنی است که دربارهاصطالحات عرفان نظري ابن

نظر وجود دارد و بسیاري از محققان بر این باورند که این تفسیر از مال عربی اختالفاثر به ابن
 ).162 -131، صص: 19عربی است (شانی، شاگرد ابنعبدالرزاق کا

به  عربىابن عنوان تفسیردر لکهنو به 1301در قاهره و در  1317و  1283این اثر، در 
، به کوشش عربىابن عنوان اثر، بهتفسیر القرآن الکریمچاپ رسید. چاپ منقح از آن نیز با نام 

 د.) منتشر ش1978و چاپ دوم،  1968مصطفى غالب در بیروت (چاپ اول، 
 عربی. رویکرد تفسیر منسوب به ابن1. 3

 عرفانی اصطالحات از سرشار و ادبی ايخطبه است، با قرآن يهمه بر مشتمل این تفسیر
 که اکرم پیامبر سخن این ذکر قرآن، با با خود انس يسابقه ذکر مفسر ضمن. شودمی آغاز

 رأي بیان با و دانسته تأویل را بطن از منظور و تفسیر را ظهر از دارد، منظور بطن و ظهر قرآن
 که آیاتی متعرض که شده یادآور و کرده بیان آیات از را خویش تأویل، فهم يدرباره خود

این  ).5 ، ص:1ج، 15( است اند، نشدهنداشته تأویل به نیازي یا نداشته هاآن براي تأویلی
 این به اول يسوره بیست در هاآن تعداد که کرده تأویل را هاي قرآنسوره بعضی تفسیر،

نساء،  از آیه 83، عمرانآل از آیه 128، بقره از آیه 200، فاتحه يسوره از آیه 4: است شرح
 از آیه 34، توبه از آیه 29، اَنفال از آیه 39، اَعراف از آیه 56، انعام از آیه 96، مائده از آیه 67

حِجْر،  از آیه 23، ابراهیم از آیه 21رعد،  از آیه 26، یوسف از آیه 65هود،  از آیه 53، یونس
 توانمی طه. از آیه 69، مریم از آیه 50، کهف از آیه 66اِسراء،  از آیه 55، نحل از آیه 45

 .است کرده تأویل را آیات %48 متوسط، طوربه مؤلف، گفت
 تطبیق عرفانی و فلسفی اصطالحات با را سنت و قرآن اصطالحات که است کوشیده وي

 چهارم فلک روح را اسرافیل و ششم فلک روح را میکائیل و فعال عقل را مثالً جبرائیل دهد؛

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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 جايجاي در همچنین). 73ـ72 ، صص:1، ج2(است  دانسته هفتم فلک روح را عزرائیل و
 .است برده بهره روایات و احادیث از خود، تفسیر

 نظري عرفان اصول به عنایت با آیات باطنی معانی به توجه تفسیر این اصلی روش هرچند
اند، دانسته صوفیه تفسیر از جداي و باطنی تفاسیر ازجمله را آن جهت این از و است عربیابن

 يآیه و بقره يسوره 26 يآیه ذیل( شود می دیده آن در نیز اشاري تفسیر از هاییاما نمونه
 نظري عرفان مصطلحات مکرراً اثر این در). 442ـ441 ، صص:2، ج8 نیز انعام؛ يسوره 95
 است؛ ازجمله شده داده قرار مفاهیم و مصطلحات آن مبناي بر تفسیر و رفته کاربه عربیابن

 ، صص:2 ، ج8 ؛670، 386، 255 ، صص:1 ، ج2( »موجود و وجود وحدت« اصطالح
 ).443ـ442

 . اسلوب و روش تفسیر2. 3
شروع کردم در نگارش این اوراق، با چیزي که « گوید: ي تفسیرش میمؤلّف در مقدمه

امید است از نظر فکر و خاطر انسان مخالفتی نداشته باشد، بدون فرورفتن در تفاسیر مختلف، 
ام دربربگیرد و در این تفسیر سعی کردهها را ي آنتواند همهو مطالعاتی که این مجال نمی

که نظم کتاب و ترتیب آن را رعایت کنم و به آنچه از آن تکرار شد یا اسالیب مشابه داشت، 
برنگردم و هر چیزي را که قابل تأویل نزد من نباشد یا به تأویل احتیاجی نداشته باشد، ذکر 

مفسر به ». الب ذکرشده رسیدمکنم که من به نهایت این هدف خود در مطنکنم و گمان می
 شود.وحدت وجود اعتقاد دارد و از ظاهر آیه کامًال دور نمی

 . قصص قرآنی در تفسیر3. 3
که روش صوفیه است، از خالل ظاهر و هاي قرآنی، همچنانعربی درتفسیر قصهابن

ل قصص ي رمزي دارد و ما این تشابه را در تأویالفاظشان، به معانی و مصادیق روحی اشاره
طوري که می توان حکم کنیم؛ بهقرآن، در این تفسیر و در تفاسیر صوفیان دیگر مشاهده می

جز رمز ي موسی و عبد صالح، موسی بهاند؛ مثالً در قصهها از یکدیگر متأثر بودهکرد که آن
البحرین، همان محل ي مجمعقلب نیست و جوانی که با اوست، همان نفس است و منطقه

شدن و اجتماع دو جهان است، عالم جسم و عبد صالح، به عقل قدسی اشاره دارند جمعهم به
هاي بدنی هستند و غالم همان نفس اماره است و دیوار، همان نفس و اهل روستا همان نیرو

ي پیامبران و انبیاست، تأثیر هاي قرآنی که دربارهمطمئنه است. مفسر در تأویالتش، از قصه
تأثیر پذیرفته است. مفسر با ذکر  الحکمفصولهاي کتاب مشهور ن از قصهپذیرفته و همچنی

کند. در داستان یوسف، یعقوب ي رمزي میهر پیامبري، به نیرویی از نیروهاي باطنی اشاره
 ).167، ص: 20اند (رمز عقل است و یوسف همان قلب است و برادران حواس ظاهر و باطن
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 عربیسوب به ابن. عناصر عرفانی در تفسیر من4. 3
ي خواب و رؤیاي در داستان یوسف معتقد است که خواب یوسف از نوع عربی دربارهابن

شود و از صورت غیبی، یعنی از هاي صادقه است که از نفوس شریفه بر انسان منتقل میرؤیا
شود و اثرش به قلب تر از زمان و مکان، در روح آشکار میمجردات روحانی، به وجه عالی

عربی آورده است که این رؤیا، رؤیاي صادقه ). در ادامه، ابن314: ، ص1، ج2شود (صل میمت
دلیل، انذار و بشارت در آن همینشود و بهاست؛ یعنی از رؤیاهایی است که حتماً واقع می

است و باید براي پرهیز از حسد برادرانش، از خبردادن از آن احتراز کند (همان). خواب پادشاه 
وسف آن را تعبیر کرده است نیز دلیل بر آن است که با این اتصال به عالم روحانی است که ی

ي الهی شایستهشود که مقام خلیفۀها و تأویلشان آشناست و روشن میکه با تفسیر این خواب
اوست. او بر خزاین ارض حافظی امین است؛ یعنی بر خالیق و بر موجوداتی حافظی امین 

 ).324: الهی حافظ و پاسدار آنان باشد (همان، صاین مقام خلیفۀاست که باید در 
ترین بخش تأویلی و رمزپردازانه در داستان یوسف، ماجراي او با برادرانش است. در مهم

عربی ي نمادپردازي تأویل کرده است. ابنها را به شیوهاین بخش، مفسر، هریک از شخصیت
چیز کس و هیچدلیل، هیچهمینالهی است و به معتقد است که یوسف مورد جذبه و عنایت

ي او تغیییر دهد؛ نه برادرانش، نه زلیخا، نه دیگران؛ چون او تواند مشیت الهی را دربارهنمی
ي مرید بستگی ندارد، بلکه ي عصمت الهی قرار دارد و این به کوشش ساعی و ارادهدر پرده

عربی یوسف را ). ابن316: ست (همان، صاي است که از ازل شامل حال او شده ااین جذبه
داند که در غایت حسن و جمال است که مورد در این داستان، مثل و نماد قلب مستعدي می

ورزند، به این عالقه و توجه پدرش یعقوب است که نماد عقل است، برادران به او حسادت می
د، برخالف یوسف که با اندلیل است که آنان نماد حواس هستند که دنبال مشتهیات نفسانی

هاي دلیل، به برادران که حواسهمیننظر عقل، به کسب فضایل و معارف توجه دارد و به
). 317 - 316: کنند (همان، صصکند و برادران با قلب دشمنی میاند، کمتر توجه مینفسانی

کنند،  سوي خود جلببرادران سعی دارند با دشمنی و نابودي یوسف، نظر یعقوب عقل را به
سوي سرزمین مصر روانه رو بهولی قلب (یوسف) مورد نظر و عنایت حق تعالی است، و ازاین

عربی عزیز را نماد روح گرفته است که یوسف شود که عالم کل است و عالم معناست. ابنمی
 ).318: خرد (همان، صرا می

ي وسیلهد گرفت و بهزلیخا نماد نفس لوامه است که از روح، نور خواه، در ماجراي زلیخا
هاي نفسانی خویش است او به کمال خواهد رسید؛ اگرچه در این هنگام، گرفتار خواهش

دهد، به این گناهی یوسف شهادت می). در پایان داستان که زلیخا به بی318: (همان، ص
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ت وجود زلیخا راه پیدا کرده اس اي از آن نور که در درون یوسف است، دردلیل است که جذبه
 ).320 - 319: ، صص1ج ،2(

زندان نماد خلوت و تنهایی و وحدت است، رفتن یوسف به زندان، نماد بریدن او از تمام 
خواهد با هاي نفسانی و لذات بدنی (زلیخا و...) است که در اطراف او هستند و او میخواهش

: اوست (همان، ص ها ببُرد؛ یعنی بریدن از کثرت و رسیدن به وحدت هدفرفتن، از آنزندان
). یوسف روحی است که با خلوت، از تمام نفسانیات بریده است، از یکی از آن دو زندانی 321
خواهد که از او نزد پادشاه یاد بیاورد که به وحدت و فنا رسیده است؛ ولی شیطان وهم می

 ).324 -321: برد (همان، صصاین موضوع را از یاد او می
ادي از عقل علوي است که به یوسف تمایل و گرایش بیشتري یعقوب در این داستان، نم

) و در پایان، 318: ص بیند (همان،دارد، به این دلیل که یوسف را مستعد دریافت این نور می
کند که پیراهنش را ببرند و بر دیدگان یعقوب بیندازند تا بینا یوسف به برادران اشاره می

نور واقعی و فطري است و با اتصال به این نور که از شود؛ زیرا پیراهن نمادي از اتصال به 
شود و بعد که برادران نیز توبه کردند و به عقل بازگشتند، جنس خودش است، بینا می

سوي او، یعنی سرزمین مصر و عالم معنا برگردند تا انوار به هم متصل خواهد که همه بهمی
 ).322 -321: شود (همان، صص

 

 ي تأویل بر تفسیر)عربی (غلبهاز ابن . تفاسیر عرفانی بعد4
 االرواح. تفسیر کشف1. 4

اي از نظم اثر عارف بزرگ، پیرجمالی اردستانی است. تفسیر آمیخته االرواحکشفتفسیر 
ي یوسف است. روش غالب در این تفسیر، ذوقی و تأویلی است و نثر و تفسیر عرفانی سوره

کند. دهد و تأویل عرفانی میاعتقادات عرفانی خود تطبیق میکه در آن، مفسر آیات قرآن را با 
هایی که مفسر از داستان یوسف دارد، برخی تازه و نو و حاصل تجربیات عرفانی مفسر تأویل

است و برخی پیروي از مفسران پیشین است؛ براي نمونه در این تفسیر، مانند تفاسیر پیش 
دهد و ضمن آن، راز و ر و سلوك تطبیق میاز خود، زندگی حضرت یوسف را با مراحل سی

ي شخصیت زلیخا نظري مثبت کند. این تفسیر دربارهرمزهاي باطنی آیات قرآن را بیان می
اي از دارد و عشق او نسبت به یوسف را عشقی عرفانی تلقی کرده است و در ضمن آن، پاره

هاي داستان، همه یا اعتقادات عرفانی خود را بیان کرده است. در این تفسیر، شخصیت
 ).168، ص: 6مرشدند، یا سالک راه حقیقت (

ها هستیم. در ابتداي داستان، عربی شاهد نمادپردازيدر این داستان نیز به تقلید از ابن
داند که در این داستان، نصیب هاي الهی به انبیا میخواب حضرت یوسف (ع) را از نوع بشارت
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). در پایان نیز 5-3، صص: 4دهد (روشن او خبر میي حضرت یوسف شده است و از آینده
هاي ي یوسف، از نوع عنایات الهی است که در پی تحمل سختیوسیلهتعبیر خواب پادشاه به

 ).88-84راه سلوك نصیب او شده است (همان، صص: 
اي بیان کرده است که یوسف در آن مفسر در این داستان، عقاید عرفانی خود را به شیوه

سالک طریقت است؛ یعنی در این داستان، یک سیر و سلوك را بیان کرده است. نماد 
هاي این داستان، همه یا مرشد و پیر راهنما، یا سالکان راه طریقت هستند که بر اثر شخصیت

ها و مشکالت راه، مراحل مختلف سیر الی اهللا را در حد ظرفیت درونی خود ابتال به سختی
 ).19-12 اند ( همان، صص:طی کرده

اند. مالک شود که نماد شریعتیوسف در این داستان، در اولین مرحله گرفتار برادران می
که خریدار یوسف است، در حقیقت مرشد طریقت است که او را از دست برادران که 

ي طریقت، کند تا پس از گذراندن یوسف از مرحلهاند، گرفته است و او را راهنمایی میشریعت
 -14حقیقت برساند. مصر در این تفسیر، نماد عالم حقیقت است (همان، صص: وي را به 

19.( 
شود و خداوند در قالب یوسف در مصر که نماد عالم حقیقت است، گرفتار عشق زنان می

کند تا بتواند لمعات ذات حق را مشاهده کند. سپس یوسف به زلیخا براي او تجلی ذاتی می
آوردن به عزلت و خلوت است تا با تحمل از عالم کثرت و رويرود که رمز جداشدن زندان می

شود اي دیگر از کمال را طی کند. سرانجام یوسف از زندان آزاد میها، مرحلهها و سختیرنج
هایی که از این طریق به دست آورده، به مقام خالفت خداوند بر تا به دلیل تجربیات و آگاهی

هاي روي زمین هستند، بنوازد و به ا که همان انسانروي زمین نایل شود و خزاین ارض ر
آنان خدمت کند؛ یعنی نهایت کمال یوسف، پس از طی مراحل و مقامات مختلف سیر و 

 سلوك، رسیدن به مقام توجه به خلق و خدمتگزاري به آنان است.
ي توجه در این داستان، این است که نویسنده برخالف آنچه در قرآن دربارهاز نکات قابل

ي شخصیت زلیخا دیدگاه مثبتی دارد؛ آلود او به یوسف آمده است، دربارهزلیخا و عشق هوس
کند و زیرا معتقد است که یوسف در قالب عشق زلیخاست که اسرار و رموزي را درك می

همچنین در این داستان، به این نکته اشاره شده است که عشق زلیخا به یوسف، عشق جبري 
وسف و زلیخا ازلی بوده است و این دو، در عهد الست با هم عهد و پیمان بوده است و عشق ی

تر در این داستان، اتحاد عشق و عاشق و معشوق است ي مهمعشق و محبت بسته بودند. نکته
شوند رسند و در او فانی میکه زلیخا و یوسف هریک در کنار عشقشان به اتحاد با حق می

 ).60 -49و  47-36(همان، صص: 
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گوید که وقتی یعقوب بر اثر ي شخصیت یعقوب و جدایی او از خداوند میفسر دربارهم
گوید: علت گرفتاري تو به دهد، خداوند به او میکند و آه و ناله سر میدوري یوسف گریه می

این بند بال این است که قلب انسان جایگاه ماست، اما تو جایگاه ما را به پسر خود سپرده 
ا از تو جدا کردیم تا قلبت فقط به محبت و عشق ما اختصاص داشته باشد، بودي، ما او ر

). پدر یوسف در این داستان، 19-13بنابراین دیگر نام یوسف را بر زبان میاور (همان، صص: 
مرحله، بهافکند تا بر اثر آن، مرحلهمینظر است که نظر اساسی و اولیه را به وي نماد پیر صاحب

 را طی کند.سیر و سلوك خود 
 البیان. تفسیر روح2. 4

عربی است. روش حقی بروسوي در این تفسیر، نمادپردازي و رویکرد تأویلی به روش ابن
هاي تأویل ذوقی و استناد به روایات جمع ي یوسف مفسر بین روشگرچه در تفسیر سوره

گاه فارسی نیز گهعربی است. از اشعار کرده است، ولی وجه غالب، رویکرد تأویلی به سبک ابن
در تأیید مطالب استفاده کرده است. از احادیث و اقوال صحابه نیز در تفسیر داستان استفاده 

 کرده است.
گونه عربی ایني خواب و رؤیا در این داستان، ابتدا رؤیا را به تقلید از ابنمفسر درباره

لم امر، در درون قلب، در ارتسام صور مرئی که از عا«تعریف کرده است: رؤیا عبارت است از 
). در ادامه نویسنده رؤیا را به سه نوع تقسیم 215: ، ص4، ج5» (افتدحال خواب اتفاق می

ها حدیث نفس است؛ دیگري آنچه از طرف شیطان در انسان اتفاق کرده است: یکی از آن
ست که هایی اافتد؛ و سوم، رؤیایی است که از جانب خداي تعالی است و از نوع خوابمی

: داند (همان، صها میو نویسنده خواب یوسف(ع) را از این نوع خواب افتدحتماً اتفاق می
215.( 

مفسر معتقد است که یوسف در این داستان، به دلیل اتصال به رؤیا و عالم غیب و اینکه 
 رسد که از نژاد ابراهیم و اسحاق است و به یعقوب رسیده است و بهدر آینده به نبوتی می

یوسف خواهد رسید، به دلیل اتمام این نعمت در یوسف و اینکه قلب او جایگاه و عرش الهی 
داند که به جمال و زیبایی مختص است و برادران که در این است، یوسف را نماد قلب می

داستان نماد حواس هستند که ممکن است هر لحظه شیطان آنان را وسوسه کند و 
 ).220: دارد (همان، صکردن خوابش بازمیاز بیان دلیل یعقوب یوسف راهمینبه

تأویالت از تأویالت ارزشمند مفسر درباب بردن یوسف به مصر، این است که به نقل از 
که یوسف از آن بیرون آمد؛ داند ، چاهی را که یوسف در آن بود، نماد طبیعت میالنجمیه

کرد، نماد مربی و مرشد راه است بردن وي به مصر، شریعت است؛ عزیز مصر که او را تربیت 
سپارد که نماد دنیاست که عالم جسد است و او باید یوسف را پرورش که او را به همسرش می
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ي ربانی داند و به این واسطه، به مشاهدهمند گردند، چون او علم رؤیا را میدهد تا از او بهره
شده، بیشتر تفاسیر بررسی ). در تفسیر حقی بروسوي برخالف233: ، ص4، ج5رسیده است (

رسد) یوسف نماد سالک مجذوب (کسی که پس از طی مراحل سلوك، به مقام قرب الهی می
 ).234: است که پس از گذشتن از طریق، به مقام قرب الهی رسیده است (همان، ص

دهد که زلیخا خواب دید نویسنده ماجراي عشق زلیخا به یوسف را به خوابی نسبت می
شود و وقتی یوسف را دید، دانست که این همان شخص است، ولی دي خوبرو میکه عاشق مر

داند (همان، کرد. نویسنده یوسف را نماد حسن و زلیخا را نماد عشق میعشقش را کتمان می
 ).236: ص

ي یوسف معتقد است که چون یوسف به دریاي حقیقت رسیده بود و غرق نویسنده درباره
گذاشت و هنگامی اش بود، در او تأثیري نمییخا با اینکه او در خانهدر حقیقت بود، تصرفات زل

). و 240: ص سوي خود فرا خواند، او سر باز زد (همان،که زلیخاي دنیا، یوسف قلب را به
خواهد قبل از مرگ اینکه یوسف درخواست زندان از خداي خود دارد، براي این است که می

ه را که ممکن است از جانب زلیخاي دنیا نصیبش حقیقی، با مرگ اختیاري، صفات ذمیم
ي عشق راستینش واسطه). پس از آن، زلیخا نیز به245: شود، در زندان از بین ببرد (همان، ص

 شود.به یوسف، جوان و هدایت می
یعقوب در آغاز داستان که نماد روح است، در این داستان با صفت حزن وصف شده است 

). اینکه یعقوب بوي پیراهن یوسف 309: ر جمیل است (همان، صترین ویژگی او صبکه مهم
ها شنید، دلیل بر آن است که این پیراهنی است که از ابراهیم و اسحاق به او را از فرسنگ

رسیده است و این پیراهن در دست یوسف است و این پیراهن بهشتی است و پیراهنی است 
شود و به این دلیل، یعقوب با بوي آن، بوي یي آن، اتصال به عالم غیب حاصل مواسطهکه به

 بهشت و آن عالم را حس کرده بود و با بوي آن بینا شد.
 نبود مل آنجا که دیدى مل نبود/ جوش کل آنجا که دیدى کل بوى 

با بازگشت این پیراهن، دوباره ارتباط بین عالم قلب و روح برقرار شد و یعقوب بینا شد 
 هو یعقوبَ انَّ«گونه است: این البیانروحي تفسیر ). خالصه318: به جمال یوسف (همان، ص

 القلبُ و القلبُ هو یوسفُ و الحواسُّ و القُوى و البشریۀِ أوصافُ أوالدُه و النَّفسُ زوجتُهُ و الروحُ
 ال العرش لربّ الحقیقۀ على کانت السجدة و الرحمنِ عرشُ الحقیقۀ على هو و العرشِ بِمَثابۀ

 مشیئتهٍ  بِجَذبۀٍ  اال أحدٌ العزیز الملکِ حضرةِ مصرِ الى یصلِ  ال النه »اللّه شاء ان« قولُه: و لِلعَرشِ
 و االنفصالِ  و االتصالِ  عن منزَّهۀٌ فإنّها الحضرةِ تلک عن االنقطاعِ  من اى »آمنین« قولُه: و

 من یتخلص و بصیرته تنفتح ان الى الوصول طریق فى یجتهد ان العاقل فَعَلَى عنها االنقطاعِ
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 إصالح و الشّرور و المعاصِی على تُحصَلُ بالصّبر انما النور هذا صحبۀ هو و این یقول ال و الظلمۀ
 نورِ اشراقِ الى الخلوةِ بیتِ ظلمۀ فى الوُجُود حبسِ و الطریقهِ و بالشّریعۀِ النّفس و الطبیعۀِ
 ).322: ، ص4، ج5» (الحقیقۀِ

 . تفسیر صفی3. 4
هاي است و گرایش تفسیري او عرفانی است. تفسیر وي پر از واژهعلیشاه عارف صفی

گونه است که ابتدا آیات را به نثري ساده و روان ترجمه عرفانی است. روش کار مفسر این
کند ي ارتباط آیات با هم بحث میکند و دربارهکند، سپس تفسیر ظاهري آیات را بیان میمی

 پردازد.نظم، میبه و در ادامه، به تفسیر عرفانی آیات،
شود: ها توجه کرده است، به دو بخش تقسیم میمطالبی که در این تفسیر، مفسر به آن

شناختی، خداشناسی، هدف آفرینش، حمد الهی، غایت هستی و... بخشی به مطالب هستی
گیرد. اختصاص دارد؛ و بخش دیگر، مطالب عرفانی است که بخش اعظم کتاب را دربرمی

علیشاه این است که مفسر، آیات مربوط به داستان پیامبران توجه در تفسیر صفیبلي قانکته
)؛ 162 – 160، صص: 6دهد (را پس از تفسر ظاهري، با مراحل سیر و سلوك تطبیق می

براي نمونه در داستان یوسف، یوسف سالک طریقت است که پس از طی مراحل سیر و سلوك 
 رود.، به مصر که عالم معنا و حقیقت است، میو با همراهی مرشد راه، یعنی مالک

بندي کرده این است که داستان یوسف را ازلحاظ عرفانی تقسیم تفسیر صفیهاي از ارزش
کند که یعقوب گفت: به برادرانت نگو، این است؛ در بخش اول خواب یوسف را تفسیر می

دانست یوسف ن میبخش را در ذیل عشق و جذبه آورده است و معتقد است که یعقوب چو
موردعنایت حق است و نبوتی که از ابراهیم و اسحاق و پدرانش به او رسیده است، به یوسف 
خواهد رسید، به او گفت: خوابت را به برادرانت نگو، چون ممکن است موردحسد واقع شوي 

ي قلبی ي سکینهي مطلب، درباره). در ادامه353 -352:، ص8و برایت دشواري پیش آید (
گوید: اگر مشکلی برایت پیش آمد، به خدا توکل کن و زند که یعقوب به یوسف میحرف می

). در 353: آرامش داشته باش. نویسنده معتقد است این ویژگی خاص انبیاست (همان، ص
کند، نویسنده معتقد است که این از عنایت هاي پادشاه را تعبیر میادامه که یوسف خواب
 ).365 –364: همان، صصالهی در حق اولیاست (

در ماجراي یوسف با برادرانش، برادران یوسف نماد کاملی از محل تسویالت شیطانی  
ي مهمی که در ). نکته352دارد (همان، ص: هستند که یعقوب یوسف را از آنان برحذر می

ان، اند (همکند این است که آنان خود، نماد گرگي برادران یوسف نقل میاین داستان درباره
رود ). یوسف نماد علم و عقل است که به سرزمین مصر، یعنی سرزمین عشق می355: ص

 رسد.ي حق، به مقام عزیزي مصر می) و با جذبه358: (همان، ص
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صورت نظم پرداخته است و در داستان یوسف و زلیخا، نویسنده بیشتر به بیان داستان به
صورت عرفانی از این بخش ارائه تفسیري که به کمتر به تفسیر و تحلیل عرفانی پرداخته، تنها

ي کند که زلیخا نمایندهکرده است، ماجراي عشق زلیخا به یوسف است؛ نویسنده بیان می
تواند فرستد، نمیکامل عشق در این داستان است که حتی پس از اینکه یوسف را به زندان می

: ، صص8تا صدایش به گوشم برسد ( گوید: یوسف را تنبیه کنطاقت بیاورد و به زندانبان می
359- 361( 

خواهند که او را همراه آنان به صحرا در نخستین ماجرا که برادران یوسف از یعقوب می
داند که بعد از آن نصیب یعقوب ، علت مخالفت یعقوب را حزنی میتفسیر صفیبفرستد، در 

ي غم و استان نماینده). نویسنده معتقد است یعقوب در این د351: خواهد شد (همان، ص
رود، نویسنده یعقوب را نماینده ). در ادامه که یعقوب به مصر می355: حزن است (همان، ص
داند که اکنون به سرزمین جان، یعنی مصر آمده است و به یوسف و نماد جان کامل می

 -371: گوید که همه به پیشگاه او بروید و از این پیرکامل استقبال کنید (همان، صصمی
374.( 

 العباده مقامات فی السعاده بیان. تفسیر 4. 4
ملقب  محمد گنابادي طانحاج سل، يقرن چهاردهم هجر عارف این کتاب تألیف

است. این اثر دومین تألیف مؤلف است و  اللهینعمت يسلسله از اقطاب علیشاهسلطان به
 ،حالاست. درعینه یعاستشهاد به اخبار امامان ش ،اساس آن مانند دیگر تفسیرهاي شیعی

فقهی  است. از نکات کالمی و احکام هاي فلسفی نیز در آن آمدهاشارات عارفانه همراه با بحث
پیروي  حاج مالهادي سبزواري و مالصدرا از است. ازنظر فلسفی، مؤلف غالباً  نیز غفلت نشده

یگر واقع شده، از حیث معنی نیز ارتباط ترتیب یکده مؤلف بین آیات قرآنی که ب .کرده است
 .است برقرار کرده

ي عشق و حب است و در تفسیر آیات اي که دربارهجز چند صفحهدر این تفسیر، به
ي تأویلی و عرفانی مربوط به یوسف و ماجراي او با زلیخا بیان شده است، چندان به جنبه

نظر داشته است و بیشتر به معنا توجه آیات پرداخته نشده است و مفسر بیشتر به ظاهر آیات 
 کرده است.
 و کینه کرد، چون نهى برادرانش به خواب بازگوکردن از السالم راعلیه یوسف یعقوب،

 خواب تعبیر به عالم هاآن که دانستمى و بود کرده مشاهده یوسف به نسبت را هاآن حسد
، 7، ج17ورزند (مى حسد آن به نسبت کنند، تعبیر یوسف خواب از که را هرچه هستند و

 که شد استنباط نکن، چنین بازگو برادرانت بر را خوابت گفت یعقوب آنکه از ). بعد426: ص

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شدنبرگزیده ،»کذلک« مشارالیهِ اینکه و گردیده یوسف مقام رفعت و بزرگى دلیل خواب، آن
 ).428: ، ص7، ج17است ( خواب در ستارگان ىسجده دادننشان سبب به

این تفسیر، نویسنده بین تعبیر خواب، با سحر و جادو تفاوت قائل شده است و گفته در 
شد (همان، تعبیر خواب یوسف، از نوع وحی و الهام بود که از جانب خداوند به او الهام می

ي حسادت و عداوت آنان ي برادران یوسف، به همان جنبه). در این تفسیر، درباره507: ص
داد و شده است که یعقوب او را بیشتر از آنان مورد عنایت قرار مینسبت به یوسف توجه 

 خواستند با این کار، یوسف را از چشم پدر دور کنند.می
در این داستان، درباب عشق زلیخا به یوسف بیان شده است که زلیخا چنان عاشق یوسف 

، است (همان عین عشق خواست هرجا نگاه کند، یوسف را ببیند و این نهایت وبود که می
). همچنین اشاره شده است که عشق یوسف به خداوند عشق حقیقی بود و 458: ص
 ).461: دید ( همان، صدلیل، در هرجا، خدا را میهمینبه

 عشق همین که زیرا«اند: در این تفسیر، یوسف و زلیخا مکمل هم در عشق حساب شده
 گشت نیازبى مظاهر يمشاهده از شد، و او جمال ىمشاهده و خدا محبت به منتهى یوسف،

شد،  آزمایش زلیخا يوسیلهبه یوسف که است شده وارد کهزنا، چنان و جماع به برسد چه تا
 یوسف از و شد منتقل تعالى خداى به عشقش که رسید اىدرجه به یوسف يوسیلهبه زلیخا و

 و حقیقت بیان و محبت و عشق معناى تحقیق مستدعى معنا این تحقیق گشت و نیازبى
). نویسنده در این تفسیر، زلیخا را مالمتی وصف کرده 463: (همان، ص» است آن مراتب

دید، عشق و محبت او نسبت است که هرچه از جانب دیگران در عشقش به یوسف مالمت می
 ).491: گشت ( همان، صبه یوسف زیادتر می

بودن، از اتمام مدت زندانیدر این تفسیر، به این نکته اشاره شده است که یوسف پس 
دوباره هفت سال در زندان ماند چون به غیر از خدا پناه برد و توکل کرد و به زندانی گفت 

 ).522: که من را به یاد پادشاه بیاور و به این دلیل، هفت سال دیگر در زندان ماند (همان، ص
 ابتال سبب به آخرت و دنیا در او خواست خدا ي یعقوب معتقد است که چونمفسر درباره

 انداخت، و جدایى دو آن بین خدا نشود، جدا او از که خواست یعقوب شود و عزیز گرفتارى و
 ).451: نگوید (همان، ص برادران به را خود خواب یوسف که خواست یعقوب

 العرفان. تفسیر مخزن5. 4
آیات و در  سپس توضیح، فارسى يترجمهبه ابتدا  ،خانم امین در ذیل هر بخش از آیات

بسیار  هاه آنمنابعى که مفسر ب. پردازدها مىها و جواب اعتراضها و پاسخبه پرسش ،ادامه
، البیانجامع، البیانمجمع ، ازجملهکتب تفسیر و علوم قرآنى: ند ازاعبارت، کندرجوع مى

، طنطاوى تفسیر، المیزان، تفسیر صافى، منهج الصادقین، تفسیر ابوالفتوح رازى، نالبیاروح
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تهذیب  ،کافىمانند  کتب حدیث؛ تبیانو  تفسیر بیضاوى، االسرارکشف، تفسیر مالصدرا
و  ؛بحاراألنوار ،تفسیر نورالثقلین ،ابراهیمبنتفسیر على ،خصال ،من الیحضره الفقیه ،االحکام

و  نام نویسنده يدر مواردِ بسیار . مفسراحیا العلوم و همچنین مفردات راغب مانند کتب لغت
توان گفت: تالش مفسر بر منهج و روش این تفسیر مى يدربارهاست.  منبع را ذکر نکرده

زبان است و یک منهج و روش به معناى فارسى يکردن مفاهیم آیات براى خوانندهروشن
 .کندرا دنبال نمىو... فقهى  ،فلسفى ،یعنى ادبى، خاص آن

داند که یک جزء از رؤیاهاي صادقه می نویسنده در این داستان، رؤیاي یوسف را از نوع
نبوت،  به علم یا به فراست یا) ع(یعقوب ). در این تفسیر، حضرت334: ، ص6، ج3نبوت است (

 را آنچه دانست و نمود بینى پیش خواب این از یوسف بود، بر آمدنىپیش آنچه و وقایع تمام
 باالخره و یوسف شدنزندانى شاید و برادرها ستم شده، از نوشته او بر الهى قضاي در که

 آنان شدنخاضع و برادرها بر او استیالء و تفوق و سلطنت و نبوت و کرامت به مقام رسیدنش
 که محبتى و مهر شدت آن و شفقت روى از که بود این رؤیا تعبیر در او يمعجزه و او نزد

 حسد تو با که مگو برادرهایت براى را خوابت من! پسرك اى داشت، گوید به یوسف نسبت
 )337: آشکارا (همان، ص است دشمنى انسان براى شیطان که کنند؛ زیرامی کید و ورزندمی

 است مفسرین بعض از »الْأَحادِیثِ تَأْوِیلِ  مِنْ لِنُعَلِّمَهُ وَ الْأَرْضِ فِی لِیُوسُفَ مَکَّنَّا کَذلِکَ وَ«
 امور و دارد پاىبه را عدل اینکه تا دادیم تمکن را او است: یکى نتیجه دو براى تمکن این که

 تعبیر بداند نیز و بداند آن را احکام و خدا هاىکتاب معانى آنکه دیگر و نماید تدبیر را مردم
 شود مشغول امور به تدبیر و گردد مستعد اینکه تا نمایاندمی را آینده امور که را هایىخواب

 ).355: نماید (همان، ص آن اقدام وقت رسیدن از پیش آن، به اصالح و
نویسنده معتقد است که مقام عصمت الهی، حقایق را بر یوسف کشف کرد و او را از نیرنگ 

 میان شد حائل که یوسفى ي نبوتلمعه و الهى عصمت مقام نبود اگر یعنى«زلیخا نجات داد 
 نبوت مقام يالزمه که حقایق کشف يمرتبه را وى نبود اگر نیز و الهى خشم سبب و یوسف

 انسانى شهوات مهیج اسبابی که و وسائل همه این با بشریت، مقام به اعتبار است، یوسف
 دید،) رأى( یوسف چون لکن نکند؛ میل و کند خوددارى بتواند انسان است محال است، ...

 که کسى و بوده کبریائى و عظمت مقام رؤیت و حضور درك و دل رؤیت البته یوسف رؤیت
 گفته تفاسیر از بعضى در کهنماید؛ چنان اراده قبیحى عمل است ممکن چگونه باشد، چنین
 همه این با دیگر. خالصه جهات نه است، حضور درك و قلب رؤیت، رؤیت از مقصود شده

 که الهى محبت بلکه ایمان، و توحید اصل نداشت مگر نگاه را او نفس چیزى قوى، اسباب
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 نگذارده باقى محلى غیر براى و نموده اشغال تعالى حق غیر از را قلبش و کرده پر را وجودش
 ).358: ، ص6، ج3بود (

مفسر معتقد است که در این داستان دوتا عشق است: یکی عشق زلیخا به یوسف و یکی 
 نتوانند و دانندنمی اما هستند ي یوسفباختهدل و عاشق مصر بانوان«عشق یوسف به خدا 

 يجاذبه و ترسوزنده بسى آنان عشق از او عشق و است عاشق هم کنعانى جوان این که بدانند
 در او گویند،می فریبنده سخنان آنان که همین حال در و است ترقوى بسیار وى معشوق

 ملکوتى، و غیبى آهنگ و گشته مجذوب دیگرى سوىبه عقلش و جان و است جذبه حال
 ).368: (همان، ص» است کرده مشغول سخت را روانش و قلب

 در ظاهراً» رَحِیمٌ غَُفورٌ رَبِّی إِنَّ رَبِّی رَحِمَ ما إِلَّا بِالسُّوءِ لََأمَّارَةٌ  النَّفْسَ إِنَّ نَفْسِی أُبَرِّئُ ما وَ«
 بخشش و کرم و خود نفس حقارت و کوچکى شکرگزارى، اظهار مقام در خواسته یوسف اینجا

 يمرتبه آن و یوسف حضرت بلند مقام آن از اىاندازه تا اینجا، از .بنماید.. را خود پروردگار
 ).388: گردد ( همان، صمی ظاهر او بردبارى و توکل و اتکا و نبوت يدرجه و قدس

 بتوانیم که اياندازه آن«مفسر دلیل عشق یعقوب به یوسف را چنین بیان کرده است: 
 فرو قلبشان اعماق در چنان تعالى حق معرفت که است بشناسیم، این را بزرگواران آن مقام
به  گویند، به حق بینند، به حق آن را بینند، نگذارده، هرچه باقى غیر براى محلى که رفته
 ينماینده و مظهر خود، يمرتبه در هریک موجودات چون و کنند عمل به حق و شنوند حق

 از نه به یوسف، نسبت یعقوب مفرط محبت شاید گوئیم که است این باشند،می الهى اوصاف
بوده،  او طبیعى و نفسانى کماالت جهت از نه و او فرزندى جهت از نه و او صورى جمال جهت
 از الهى، جالل و جمال اوصاف از بعضى ينماینده و مظهر یوسف چون گفت توانمی بلکه

 او، در و نمودمی مشاهده یوسف کمال و جمال در یعقوب که حقیقى جمال و معنوى حسن
 آرام او بى و شده او يشیفته که بود این نگریست،می را الهى اوصاف از بعضی مانندآینه

 گردانیده، برادرها شیفته طوراین را او طبیعى، محبت یا یوسف صورى جمال فقط نداشت. اگر
 بوده، بینشان طبیعى محبت اىاندازه تا بودند، برادر هم، چون و دیدندمی را او جمال هم

 از را او دیدند،می را او یعقوب به چشم نیز هاآن اگر نمودند؟ عمل او با رحمانهبى چطور
» داشتندنمی روا به او نسبت اذیت و ظلم طوراین هرگز و داشتندمی دوست بیشتر جانشان
 ).338: ص ( همان،
قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً «ترین ویژگی یعقوب در این آیه، صبر جمیل است: مهم

 چنین توانمی آیه از» فَصَبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ َیأْتِیَنِی بِهِْم جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیُم الْحَکِیمُ
 آراسته را مکر این شما نفس بلکه گفت: و ننموده باور را هاآن حرف یعقوب که نمود استفاده



 
 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   116

 که گردید ملهم ملکوتى الهام و لدنى علم به آن، از پس نیکو. صبر است من براى و گردانیده
 ).413: ، ص6، ج3» (رسدمی فرج زودىرسید، به به منتها اندوه و غم چون
 

 گیري. نتیجه5
وجود نداشته،  داشته است. مباحث عقالنی یا در آن عرفان تا قرن هفتم شکلی نسبتاً ساده

ي آنچه مطرح است، زهد و مذمت دنیا، یا اگر بوده، شکل بسیار محدودي داشته است. همه
ویژه تأثیر مسائل کالمی و فلسفی و بهگرایی و عشق به خداوند است. پس از آن تحتآخرت

لسفی پذیري و فهاي خردعربی، بیشتر به جنبهپرداز عرفان، ابنبا ظهور عارف نامدار و نظریه
شود. عرفان توجه شد. در پژوهش حاضر، این نوع نگرش در تفاسیر عرفانی مشاهده می

ترین دستاورد پژوهش حاضر این است که تفاسیر عرفانی را ازنظر توجه به مسائل عرفانی، مهم
 عربی تقسیم کرد. عربی و تفاسیر بعد از ابني تفاسیر قبل از ابنتوان به دو دستهمی

هاي زهد و ترك دنیا و توجه اند، بیشتر به جنبهعربی نوشته شدهقبل از ابنتفاسیري که 
اند که براي بیان این سوي او توجه داشتهبه جهان آخرت و عشق به خداوند و بازگشت به

ي اند. از جملهمطالب، بیشتر به روایات، اقوال صحابه و تابعین و عارفان قرون متقدم نظر داشته
زید بناحمد الستینجامعه.ق) و 344قشیري ( االشاراتلطایفسیر عرفانی این تفاسیر، تفا

هاي زهد و توجه به مسائل شریعت هاي قرآن را بیشتر براساس جنبهطوسی است که سوره
قشیري سعی کرده بین ظاهر و باطن قرآن  االشاراتلطایفاند. مفسر در تفسیر تفسیر کرده

، »صبر«اي چون ند. توجه قشیري به اصطالحات عرفانیو شریعت و حقیقت، توافق برقرار ک
، و اینکه یوسف در این داستان سالک مجذوب است که از همان ابتدا »عصمت«، »توکل«

مورد عنایت الهی بود، و اینکه یوسف در این داستان، همواره در حال تمکین بود و زلیخا در 
 ف است.ي یوسحال تلوین، از نکات مهم عرفانی در تفسیر سوره

، محوریت قصه و حکایت است که گویی مباحث الستینجامعوجه غالب در تفسیر 
تفسیري این سوره در حاشیه قرار گرفته است. لطایف، اشارات، نظایر، نکته، اشعار و ابیات، 

دهد. ذکر شأن نزول ي این تفسیر را تشکیل میپس از قصه، عناوین اصلی و مضامین عارفانه
ر به روایات و اسرائیلیات در تفسیر باعث شده که مفسر تا حدودي به ظاهر آیات و توجه مفس

برانگیز در این ي توجهآیات توجه کند و کمتر به تفسیر عرفانی و تأویلی بپردازد. تنها نکته
ي نیاز عشق و ي یوسف، قصهي مفسر، قصهداستان، توجه به داستان عشق است که به گفته

هاست. در تفسیر ترین قصهو شادي در این قصه بسیار است و دردناكناز معشوق است و اندوه 
(قرن ششم)، در نوبت سوم از تفسیر، به تعبیر خود میبدي، بر لسان اهل اشارت  االسرارکشف
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و بر ذوق جوانمردان طریقت است. ازآنجاکه تفسیر بر لسان اهل طریقت است، نویسنده 
 در این تفسیر آورده است.گفتارهاي فراوانی از ارباب بصیرت را 

هاي فلسفی و هاي زهد به جنبهعربی و تفاسیر بعد از آن، گرایش از جنبهدر تفسیر ابن
ها مدلولی عربی، هریک از شخصیتویژه نمادهاي عرفانی، کامالً آشکار است. در تفسیر ابنبه

ي که از اندیشه هاي نمادیننمادین دارد؛ پیراهن یوسف، زندان، مصر، و... هریک با تأویل
توجه است که در تفاسیر اند. قابلعربی سرچشمه گرفته است، تأویل شدهوحدت وجود ابن

اي که تقریباً تمام تفاسیر گونهاند، بهعربی، مفسران بسیار به این روش توجه کردهبعد از ابن
، صفیتفاسیر اند. رویکرد عرفانی هاي نمادین توجه داشتهعرفانی بعد از او، به این جنبه

تأثیر ، کامالً تحتالعباده مقامات فی السعاده االرواح و بیانکشف، البیانروح، العرفانمخزن
تأثیر عرفان هاي نمادپردازي که تحتبر جنبهعربی است. در تفاسیر یادشده، عالوهتفسیر ابن

ز این تفاسیر عربی است، به روایات و اسرائیلیات هم بسیار توجه شده است. در برخی اابن
هاي عرفانی توجه شده است و در برخی کمتر؛ براي نمونه در تفسیر بیشتر به جنبه

، به مراتب سیر و سلوك و عناصر عرفانی توجهی خاص شده است، صفیو تفسیر  االرواحکشف
ي تأویلی و عرفانی آیات پرداخته نشده است و چندان به جنبه السعادةمعراجولی در تفسیر 

ي عشق و حب است و در تفسیر آیات مربوط به یوسف و اي که دربارهند صفحهجز چبه
هاي عرفانی تکیه نداشته است و بیشتر ماجراي او با زلیخا بیان شده است، چندان به جنبه

 به تفسیر ظاهر آیات نظر نداشته است و مفسر بیشتر به معنا توجه کرده است.
گونه است که تفاسیر قبل از قرن هفتم، شده اینسیر تحول رویکرد عرفانی در تفاسیر یاد

بیشتر به ظاهر آیات قرآن متکی هستند ولی بعد از قرن هفتم، بیشتر در باطن آیات غور شده 
، البیانروح، العرفانمخزن، صفیعربی، عبارتی، تفاسیر ابنو نمادپردازي بیشتر بوده است؛ به

، بیش از اینکه تفسیر باشند، به تأویل قرآن العباده مقامات فی السعاده بیانو  االرواحکشف
 اند.پرداخته
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