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Abstract 

The writing of mystical texts in Persian literature started from the second half of the 

fifth century. Although a good deal of this kind of interpretation of Quranic verses and 

sayings come sporadically, but, in the meantime, the first mystical interpretation of 

Quranic verses, and prophetic sayings on Persian mystical literature are not well known. 

According to the documents which had been handed down to us, it seems from the sixth 

century that traditional Persian interpretations of some philosophers and mystics have 

grown substantially due to their mystical worldview and with an emphasis on Quranic 

verses that prophetic traditions have attempted to interpret them. Among the rare 

samples in this area which are available to us are two treatises on the interpretation of 

verses and hadiths that have been written separately and independently and are 

presented in the writings of Salim Agha and Süleymaniye Library. One of these 

treatises was corrected by Forouzanfar under the title of "Interpretation of Sura 

Muhammad and al-Fatah" as a single manuscript, but the other treatise regarding the 

translation and interpretation of hadiths has still remain unknown. This paper analyzes 

the formation and historical development of Persian mystical interpretations of the 

Quran and sayings of the Prophet's mystical interpretation and describes one of the 

oldest examples that we have discussed. 
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 و احادیث نبوی در ادب فارسی قرآن کریمترین تفسیرهای عرفانی آیات  نخستین و کهن

 

 بهمن نزهت

 

 دهیچک

نگارش متون عرفانی در ادب فارسی از نیمة دوم قرن پنجم هجری آغاز شده است. در این آثار بسییاری از  رود  گمان می

البته اطالعات دقیقیی از نسسیتین تفسییرهای عرفیانی     شود؛  طور پراکنده شرح و تفسیر می و احادیث به قرآن کریمآیات 

های علمیی و عرفیانی در دسیت نیسیت. از قیرن ش یم        و احادیث به زبان فارسی و شیوة بیان آنها در جمع قرآن کریم

رسد برخی از حکیمیان و عارفیان بیا     یمنظر رشد بسیاری یافت. برپایة اسناد و متون موجود به  تفسیرهای سنتی فارسی

اکنون دو رساله در تفسیر آیات  های معرفتی آیات و احادیث به تفسیر روی آوردند. بینی عرفانی و با تأکید بر جنبه جهان

یاب در این زمینه است. این دو رساله با نگارش مستقل و مجیاا در   های کم و احادیث موجود است که از نسستین نمونه

شود. فروزانفیر یکیی از ایین دو رسیاله را بیا عنیوان        آغا و کتابسانة سلیمانیه نگهداری می های سلیم نوشته موعة دستمج

نسسه تصحیح کرد؛ اما رسالة ترجمه و تفسیر احادیث همچنیان ناشیناخته    صورت تک به تفسیر سورة محمد و سورة فتح

تحلییل و   قیرآن کیریم  گیری و دگرگونی تاریسی تفسیرهای عرفانی فارسیی   باقی مانده است. در این جستار شیوة شکل

 شود. بررسی می های تفسیر عرفانی احادیث نبوی نیا معرفی و ترین نمونه یکی از کهن

 

 های کلیدی هواژ

 احادیث نبوی؛ تفسیرهای فارسی؛ تفسیرهای عرفانی؛ نسسة خطی

 

 مقدمهـ 1

بیه   تردید در آغاز اسیالم  بیهای معنوی فرهنگ و ادب فارسی است.  ترین ذخیره از مهم قرآن کریممتون تفسیری فارسی 

به زبان فارسیی در مجیال     قرآنترجمه و تفسیر  قرآن کریم،ویژه فهم معانی ژرف  سبب نیاز ملی در فهم متون دینی، به

انید کیه ترجمیه و     طور غیررسمی رایج بود. برخی با تأمل به این موضوع بر آن زبان به برخی از علما و دان مندان فارسی

 (؛ امیا 8و  2: 5731های اول هجری رواج داشته )ر.ک: اسیفراینی،   به زبان فارسی در قرن قرآن کریمتفسیر فارسی آیات 
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برپاییة اسیناد نوشیتاری موجیود     متون مستند و مکتوبی از این دوره برای تأیید این سسن بیه دسیت میا نرسییده اسیت.      

است که در اواخر قرن سوم و اواییل قیرن    قرآن مجیدترجمه و تفسیر موزون از دو جاء تفسیری فارسی، متن  ترین کهن

اما بنیابر سیسن نویسیندگان کتیاب      (؛73: 5717، فارسی پلی میان شعر هجایی و عروضیر.ک: چهارم نوشته شده است )

طور رسمی در قرن چهارم و بیا اجیازة    به زبان فارسی به قرآن کریمرسد ترجمه و تفسیر  به نظر می ترجمة تفسیر طبری

تفسییر  (. با آغاز سینت تفسیرنویسیی در ادب فارسیی،    5/0:ترجمة تفسیر طبریعلمای دین در آن روزگار انجام گرفت )

بیه   از قرن چهارم با تأکید بر توضیح و تبیین علوم و معارف آن گسترش یافت و تفسییرهای بسییاری باتوجیه   قرآن کریم 

و...  التیراجم  تاج ،تفسیر سورآبادی، التّنایل لسان، تفسیر قرآن پاککه  چنان های گوناگون مذهبی به نگارش درآمد؛ یشگرا

 یر هستند.گونه تفاس های م هور و معروف این از نمونه

را از روی اسیناد و   آییات قیرآن  شدن و رواج تدریجی ترجمه و تفسیر فارسی  محمدجعفر یاحقی مسئلة چگونگی کامل

و روزگیار   )ص(شناسی، آثار تفسیری فارسی کمابیش از زمان پیامبر جامانده بررسی کرده است. در این جریان متون تاریسیِ به

 (.787ی  730: 5780ر.ک: یاحقی، ) یابد شود و تا دورة صفویه و روزگار معاصر ادامه می سلمان فارسی شروع می

شناسی اسالمی وجود  یش مستند و درخور توجهی در مآخذ کتابوب کماز نسستین تفسیرهای سنتی فارسی اطالعات 

به زبان فارسیی اطالعیات دقیقیی در دسیت نیسیت. بیا وجیود         کریمقرآن دارد؛ اما از تاریخ رواج تفاسیر عرفانی آیات 

توان ارائه داد؛ امیا تنهیا آگیاهی میا در ایین بیاب بیه میتن          ینمای عقالنی  یقین نظریه شده در این باب، به مطالعات انجام

هنوز هیم آرا   البته الثالثه، آمده است؛ النوبة االسرار، ک فگانة کتاب  ی سهها بسششود که در یکی از  مستندی محدود می

(؛ 08: 5728های پژوه گران دربارة نویسنده و زمان نگارش آن با شیک و تردیید همیراه اسیت )ر.ک: معیین،       یدگاهدو 

 (.211: 5728)محیط طباطبایی، 

و  المحجیوب  ک یف پی تر بیان شد متون عرفانی در ادب فارسی کمابیش از نیمة دوم قرن پنجم به نگیارش درآمید؛   

 قیرآن کیریم  طور پراکنده مقدار درخور توجهی از آییات   از این جمله است. در این متون بهشرح کتاب التعرف کالباذی 

هیای   به زبان فارسی و شییوة آنهیا در جمیع    قرآن کریماز نسستین تفسیرهای عرفانی آیات  شرح و تفسیر شده است؛ اما

به زبان عربی کمابیش از نیمیة اول قیرن دوم    قرآن کریمی آیات علمی و عرفانی اسناد دقیقی موجود نیست. تفسیر عرفان

رسد از قرن ش م، رشد تفسیرهای سنتی فارسیی بسییار شید؛ برخیی از حکیمیان بیا        به نظر می. هجری آغاز شده است

بیه   را قیرآن کیریم  و یافتن مفاهیم ژرف آنهیا، آییات    قرآنبینی عرفانی و با تأکید بر موضوعات مهم معرفتی آیات  جهان

الثالثیه، تفسییر    میبدی بیا عنیوان النوبیة    االسرار تفسیر ک فشناسی بسش سوم از  برپایة مآخذ کتاب فارسی تفسیر کردند.

، نسستین متن کهنی است که تاکنون از این گونه متون بیه دسیت رسییده اسیت؛ البتیه برخیی از ایین        قرآن کریمعرفانی 

ی مسیتقل  ا رسیاله ( به او منسوب شده اسیت. اثیر دیگیر،    185ی )فوت تفسیرهای عرفانی آیات با ذکر نام خواجه انصار

 2523شیمارة  و کتابسانة قونییه بیه    103آغای استانبول به شمارة  یی در کتابسانة سلیمها نوشته است که در مجموعه دست

رفیانی  هیای ع  هیا و جلسیه   رود که این رساله بس ی از تفسیر بارگ عرفانی اسیت کیه در جمیع    می گمانموجود است. 

 جا مانده است. و فتح از آن به )ص(شد و فقط تفسیر دو سورة محمد بیان می خانوادة موالنا

رسد که ترجمه و تفسییر عرفیانی    های عرفانی آمده است، به نظر می نوشته برپایة متون تفسیری که در مجموعة دست

های عرفانی وجود داشته است؛ امیا در سینت تفسیرنویسیی     در جمع قرآن کریماحادیث نیا همراه با تفسیر عرفانی آیات 

ای دیگر است. گفتنی اسیت کیه تیا عصیر جیامی       گونه شناختی دربارة ترجمه و تفسیر احادیث به فارسی اطالعات کتاب
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اطالعات درخور اعتماد و دقیقی در باب چگونگی نگارش ایین متیون بیه دسیت میا نرسییده اسیت و آثیار گسیترده و          

ییابی   احادیث در عرفان و ادب فارسی در دست نیست. آثار کیم  می از نسستین متون یا رسایل در ترجمه و تفسیرمنسج

 های درس م یایخ بیارگ عرفیان گیردآوری شیده اسیت.       که در این زمینه وجود دارد، مجموع بیاناتی است که در حلقه

 ترجمه و تفسییر چهیل حیدیث   ا رسیده است، کتاب ین متنی که در این زمینه به دست متر کهنبرپایة اطالعات موجود، 

ی جدیید  هیا  پیژوهش (. در 21: 5735نگیارش یافیت )جیامی،     شیعر صیورت   هجیری بیه   880جامی است که در سیال  

که شاید بنابر دالیلی در اواخر قرن ش م و اوایل قیرن هفیتم بیه نگیارش     ای شناسایی شده است  شناسی، متن تازه نسسه

ای در ترجمه و شرح و تفسیر احادیث نبوی است که گویا به دست یکی  ای کمابیش گسترده الهدرآمده باشد. این اثر، رس

هیای خطیی فارسیی،     شناسی نسسه های کتاب از اعضای خانوادة عرفانی مولوی تنظیم یا تألیف شده است. برپایة گاارش

هیای خطیی عرفیانی     اسیالمی و مجموعیه  شناسیی   این اثر تاکنون ناشناخته بوده است و نامی از این رساله در آثار کتیاب 

 موجود نیست.

ی باشند؛ ازنظر سیبک  هجری ش م و هفتم ها سدهی مهم عرفانی فارسی در ها نگاشتهرود که این رسایل از  گمان می

در نهایت سادگی و زیبایی و رسیایی  »اند،  نوشته شده ها سدهو شیوة بیان مانند بسیاری از متون عرفانی فارسی که در این 

 انید «ای از اصیطالحات مسصیوص   و حسن تأثیر و صرف و نحو کامل و دارای لغات فارسی لطیف... و حاوی مجموعیه 

شناختی این آثیار و بیرای پرهییا از     های سبک به همین سبب در این قسمت برای مطالعة ویژگی (.17: 2ج، 5737)بهار، 

شود. البته بررسیی ایین رسیایل ازنظیر مطالعیات اسیالمی و        ارجاع داده می شناسی بهار سبکدن کالم به کتاب ش طوالنی

سییر و دگرگیونی    کیردن  مندان به فرهنگ و ادب فارسی مفید است؛ بیه همیین سیبب دنبیال     عرفانی و زبانی برای عالقه

بیر   ، ضروری و الزم است. در این نوشته افیاون و احادیث قرآن کریمتاریسی و چگونگی گردآوری تفاسیر عرفانی آیات 

نوشیتة ترجمیه و تفسییر     تیرین دسیت   ترین تفسیرهای عرفانی در ادب فارسی، کهن شناسی و تحلیل تاریسی کهن جریان

 شود. احادیث نیا معرفی و بررسی می

 

 قرآن کریمتفسیرهای عرفانی فارسی  نیتر کهنـ 2

بیا   کیه  انید  گذاشته یادگار به خود از را ییگفتارها، قرآنحکما و عرفای مسلمان با تأمل در معارف و مفاهیم عمیق آیات 

گییری تفاسییر عرفیانی     با شکلگرفت.  شکل آنها یةپاعرفانی بر های ی هاند و آرا ترین یاساسیان بن ،اندکی زمانگذشت 

علمیای  های عرفانی مطیرح کردنید.    عارفان افکار ناب عرفانی را در ساختاری منسجم و منظم در جمعقرآن کریم، آیات 

بینی عرفانی خود دامنة این نوع تفسیر را گسیترش دادنید    ی برپایة تجربة روحانی و جهانا دورهعرفان اسالمی نیا در هر 

آثیار مسیتقل فیراهم کردنید. برپاییة تحقیقیات       صیورت   تیرین تفسییرهای عرفیانی را بیه     ی مهمگردآورو زمینة تألیف و 

به زبان عربی کمابیش از نیمة اول قرن دوم هجری آغاز شیده   قرآن کریمتفسیر عرفانی آیات رسد  گرفته به نظر می انجام

اسیت   قرآن کریمین تفسیرهای عرفانی تر کهن( از ق 518السّالم )شهادت  . تفسیر منسوب به امام جعفر صادق علیهاست

گییری اصیطالحات    صورت الگوی بسیار معتبر در تفسیر عرفانی، سرم ق عارفان بوده است. این تفسییر در شیکل   که به

ی نسسیتین  هیا  دورهدر  (. تفسیرهایی به همین شیوه به م ایخ دیگر571: 5737ویژة عرفانی نیا بسیار تأثیر داشت )نویا، 

( منصور حالج )وفیات  287( سهل تستری )وفات 505ت عرفان نسبت داده شده است؛ م ایسی مانند سفیان ثوری )وفا

 عبیدالرحمن (. این تفسیرها در آغاز به صورت سسنان و مقاالت پراکنده بیود و بعیدها ابیو    753عطا )وفات  و ابن (:753
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 721از سُلَمی ) سیر اعالم النبالء،ذهبی در گردآوری کرد.  التفسیر حقایقای به نام  ( آنها را در مجموعه152سلمی )وفات 

( و ابوالقاسیم  115السیر )وفیات   (. ابوسعید ابی212ی   213: 53جتا،  کند )ذهبی، بی ( با عنوان شیخ خراسان یاد می152 -

(. خواجیه عبیدا    20ی   23: 5303)سیلمی،   انید  خراسیان ( از شاگردان م هور و برجستة ایین شییخ   101ق یری )وفات 

یر خیود، حیدود دوازده   تفسی ی در سیلم عبدالرحمن به زبان فارسی ترجمه و امالء کرد. او را  الصوفیة طبقاتانصاری نیا 

ییب  ترتی برپاییة نظیم و   قرآنی ییات  آرا آورده اسیت. در تفسییر او بی یتر     یمکیر قرآن یرهای عرفانی تفسهاار مدخل از 

ییاد   زاهد در قرن سیوم و چهیارم  یش از صد عارف برسد در این تفسیر از  اند. به نظر می انتساب شده قرآنشان از  یواقع

یر عرفیانی را  تفاسی ی از خوبی ها نمونهی بیان شده است. این اثر قرآنیة خاص آیرشان از تفسنام ان همراه با  کهشود  می

های عرفانی بین همگان پذیرش  رسد این تفسیر در جلسه نام و ن ان مفسران آنها نامعلوم است. به نظر می کهدر بر دارد 

شاگرد سلمی، به پیروی از اسیتاد خیود    (101)وفات که ق یری  های بعدی نیا به آن توجه داشتند؛ چنان و نسلیافته بود 

 البییان فیی حقیایق القیرآن     عیرائ  ( نییا در تفسییر عرفیانی    050وفات ) یبقلرا نوشت. روزبهان  االشارات لطائف تفسیر

 د.کن سلمی را بیان می التفسیر حقایقهای درخور توجهی از  نکته

در فرهنگ و ادب فارسی از اوایل قیرن چهیارم هجیری راییج      قرآن کریمپی تر بیان شد، ترجمه و تفسیر  که نهمچنا

های م هور و معیروف ایین    از نمونه یسورآبادتفسیر و  التّنایل لسان، تفسیر قرآن پاک، ترجمة تفسیر طبریبوده است و 

در بیاب  اند؛ بیه همیین سیبب     بی ترِ تفسیرهای مهم عرفانی را به زبان عربی نگاشتهدان مندان ایرانی  گونه تفاسیرند؛ اما

هیای عرفیانی    های تفاسیر عرفانی به زبان فارسی و شییوة بییان و تنظییم ایین آثیار در جلسیه       چگونگی نسستین نگارش

 تفسییر ییابی وجیود دارد کیه در مجموعیة      رسید در ایین بیاب ییک نمونیة کیم       یمبه نظر  اطالعات دقیقی وجود ندارد.

، وییژة تفسییر عرفیانی    االسیرار  تفسیر ک یف در  الثالثه ، موجود است. النوبة125شده در سال  میبدی، تألیفاالسرار  ک ف

اده و شییوا نگیارش   لحنی عاطفی و شعرگونه دارد و به زبان فارسی س االسرار ک فاست. این بسش از  قرآن کریمآیات 

هیا بیا ذکیر نیام      منسوب است و میبدی در برخی از قسمت( 185)وفات یافته است؛ همچنین به خواجه عبدا  انصاری 

االسالم انصاری، انتساب آن گفتارها را به او محکم کرده است؛ نکتة درخیور توجیه آن اسیت کیه      شیخعنوان انصاری با 

جا مانده است، گاهی ترجمة فارسیی   صورت مسجع و موزون به ری در این تفسیر بهگفتارهایی که از خواجه عبدا  انصا

 های زیر آشکارکنندة این نکته است: ق یری است. نمونه االشارات لطائفسلمی و التفسیر  حقایقگفتارهای 

 («2) ینَلِلْمُتََّقِ یهُدً یهِفِ یْبَذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَ( 1) الم»

 قیل الم سرُّ الحقِ اِلی حَبیبهِ ؛ واِنَّ االلفَ الفُ الوحدانیة وَ الالمَ المُ اللطفِ وَ المیمَ میمُ الملکقیل: » :التفسیر حقایق

ای من حقائق سرّ الحق و هو الحروف المفیردة فیی الکتیاب؛ و    « لو تعلمون ما اعلم»وَ ال یَعلم سرَّ الحبیبِ ا ال تَراه یَقولُ 

و المیم اتم معی بحیور   افرده سرَّک لی؛ و الالم لین جوارحک لعبادتی،م؛ و قیل معنی االلف ای قیل الم معناه انا ا  اعل

 االلف هو اهلل و الالم جبریل و المیم محمـد شوقک و صفاتک اذبتک بصفات االن  بی و لم اهدة آیاتی و القرب منی. 

 (.10: 2555)سلمی، « )ص(؛ و قیل االلف الف الوحدانیة و الالم الم اللهیة و المیم میم المهیمنة

گیرد و با زبیان حیال    گونه است که او گاهی مضمون مطالب حقایق را می این االشارات لطایفشیوة ق یری در تفسیر 

انید؛ یعنیی نسسیت عیین عبیارات را از      پرور صورت شیرح ماجیی مطلیب را میی     دهد. گاهی نیا به خود آن را شرح می

 دهد. های عرفانی و اخالقی و ابیات عربی شرح می آورد و سپ  آن عبارات را با بیان نکته می التفسیر حقایق

عند قوم انها مفاتح اسمائه فااللف من اسم ا  و الالم یدل علی اسمه اللطییف و المییم ییدل علیی     » :االشارات لطائف
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اسم اهلل و الالم تدل علی اسم الجبریل و المیم تـدل علـی اسـم محمـد      االلف تدل علی؛ و قییل  اسمه المجید و الملک

االلف من بین سائر الحروف انفرد عن اشکالها بانها التتصل بحرف فی السط و سائر الحروف یتصل بهیا اال حیروف   )ص(. 

، و استغنائه عن الجمیع... علی سنة االحباب فیی سیتر   یسیرة فینتبه العبد عند تامل هذه الصفة الی احتیاج السلق بجملتهم الیه

و ثقال تکثر العبارات للعمیوم و الرمیوز و االشیارات     قلت لها قفی قالت قاف؛الحال و اخفاء االمر علی االجنبی من القصة: 

 (.53 ی 50: 2555)ق یری، « ص( الِف...محمد )للسصوص اسمع موسی کالمه فی الف موطن و قال لنبینا 

فراوانی را بیان کرده است؛ اما در دیباچة کتیاب بیه ایین    االشارات سسنان  لطائفو  التفسیر حقایقاز  االسرار ک فمیبدی در 

کند که تفسیرش شرح سسنان خواجه عبدا  انصاری است و گاهی گفتارهای ذوقی و عرفانی خود را نیا بیر آن   نکته اشاره می

یعنی نسسیت مطیالبی   ؛ صورت التقاطی است الثالثة به رسد شیوة میبدی در النوبة یمبه نظر (. 5: 5ج، 5705افاوده است )میبدی، 

کند؛ سپ  با آوردن عین عبارت عربی یا ترجمة فارسیی آنهیا، مطلیب را     بیان می التفسیر حقایقق یری و  االشارات لطایفرا از 

در بیین مطالیب تفسییری، در بییان گفتارهیای خواجیه        کند و دهد. میبدی گاهی نیا فقط به این بسنده نمی  شرح و توضیح می

 افااید. صورت مسجع و موزون بر آن مطالب می عبدا  انصاری، مطالبی را نیا به پیروی از روش خواجه به

الم، التساطب بالحروف المفردة سنة االحباب فی سنن المحاب فهو سرّ الحبیب میع الحبییب بحییث    » :االسرار کشف

الیطلع علیه الرقیب. تا با موسی با هااران لغت برفت با محمد )صلعم( در خلوت اَو اَدنی بر بساط انبساط این راز برفت 

برفیت در   و حجاب در میان و این راز بیا محمید میی   آن هااران کلمه با موسی برفت  قلت لها قفی قالت قاف.که الف، 

افردهُ سرَّک لِی، وَ الالمُ لیِّن جَوارحَـک  اند الم نواختی است به زبان اشارت که با مهتر عالم رفت یعنی  وقت عیان. گفته

 لِخدمَتی وُ اَقم مَعی یَمحو رسومک تَقرَّب مِنَّی.

لی هرچه بود و هرچیه خواهید بیود همیه      ی. انا منم که خداوندم.الف اشارت که انا؛ الم، لی؛ میم، منَّاند:  و گفته»

ملک و ملک من. منّی، هرچه آمد از قدرت من آمد؛ هرچه رفت از علم من رفیت؛ هرچیه بیود از حکیم مین بیود. پییر        

گفت: الف امام حروف است؛ در میان حروف معروف است؛ الف به  االسالم انصاری شیخطریقت و جمال اهل حقیقت 

روف پیوند ندارد؛ دیگر حروف به الف پیوند دارد؛ الف از همه حروف بی نیاز است؛ همه حروف را به الف نیاز دیگر ح

هیا رنگارنیگ. الیف علیت شیناخت از راسیتی علیت         است؛ الف راست است اول یکی و آخر یکی؛ یک رنگ و سیسن 

 (.10 ی 11: 5705)میبدی، « که او جای گرفت هیچ حرف جای نگرفت آنجا نپذیرفت تا

شود، این نوع تفسیرها ازنظر محتوایی نکات م ترک بسیاری دارند. نادیکیی   یمها م اهده  در این نمونه طورکه همان

را هماهنگ و م یابه بیا    االسرار ک فالثالثة  ی است که بی ترِ مطالب النوبةا اندازه محتوایی و روش شناختی این تفاسیر به

هیایی   ترجمة قسیمت  تردید آنها را توان دانست و یا حتی بی ق یری می االشارات یفلطاو  التفسیر حقایقشدة  سسنان نقل

و  التفسییر  حقیایق نمایید کیه دو کتیاب     تیوان بیه شیمار آورد. البتیه بیا ایین مقایسیة ف یرده چنیین میی           از این متون می

یر دیگیر عرفیانی بیه زبیان     و تفاسی  االسرار ک ف گیری تفسیر ق یری از منابع مهم و درجة اول در شکل االشارات لطایف

 اند. فارسی بوده

 

 و سورة فتح )ص(رسالة کهن تفسیر عرفانی سورة محمدـ 3

ین نوع تفسیر عرفانی به زبان فارسی ییک رسیالة   تر کهنرسد بعد از تفسیر منسوب به خواجه عبدا  انصاری،  به نظر می

صورت مستقل و مجاا به نگارش درآمده است. ایین رسیالة عرفیانی،     شود؛ این اثر به عرفانی است که در ادامه معرفی می
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الیدین محقیق ترمیذی ی معلیم روحیانی        برهیان  معارفکتاب است. فروزانفر آن را همراه با  قرآن کریمویژة تفسیرآیات 

قونییه   2523آغا و مجموعیة   کتابسانة سلیم 103های خطی موجود در مجموعة شمارة  برپایة نسسه( 078ی )فوت مولوی  

آغا وجود ندارد؛ به همین سبب فروزانفیر آن را   ی سلیمها نوشته دستتصحیح و چاپ کرده است. این رساله در مجموعة 

کنید، در کتابسانیة    که فروزانفر اشاره میی  قونیه همچنان مجموعة موزة نسسه تصحیح کرد. صورت تک برپایة موزة قونیه به

های  : د(. ویژگی5733شود و درمجموع، سی و هفت برگ یا هفتاد و دو صفحه است )محقق ترمذی،  قونیه نگهداری می

ی طور دقیق آمده است؛ امیا اطالعیات دقیقی    ، یعنی نام نویسنده و تاریخ نگارش آن در این مجموعه بهمعارفکامل کتاب 

در باب نام مؤلف و تاریخ نگارش رساله بیان ن ده است. به بیان دیگر در انجام کار، نسسه بدون ترقیمیه و بییان تیاریخ    

 نگارش پایان یافته است.

است، این رساله  معارفها همراه با کتاب  در این نسسه رسالة تفسیر آیات قرآن کریمبه این قرینه که  فروزانفر باتوجه

بیه مسیئله بیه    برد؛ اما باز نسیبت   شناختی نیا بهره می دالیل سبک داند. او برای اثبات این موضوع از الدین می را از برهان

دهید کیه شیاید ایین، تفسییر سیسنان        تر را نیا ارائه می که(. همچنین این گمان ضعیف -همان: کد) نگرد دیدة تردید می

عباراتی در متن تفسیر آمده است که شیوة کالم موالنیا  باشد )همان: کو(. او بر آن است که  سیرالتف حقایقمولوی از روی 

بس د. عبارت  یافتن این تفسیر به موالنا قوت می کند؛ این نکته گمان فروزانفر را دربارة نسبت مییادآوری  مافیه یهفرا در 

که ماة  بینند، زیان را هم بینند؛ چنان که ماه را می قسم اول را چندان و لهوٌ أنّما الحیوةُ الدّنیا لَعِبٌقَولُهُ تَعالی »چنین است: 

 (.32ی   35)همیان:   «نبرَّد عشـق را جـز عشـق دی ـر    جستند، خالص جویند از ماة دنیا و طلب ماة آخرت که  دنیا می

 است: ورامین ی ومصرع بیتی از منظومة « نبرّد ع ق را جا ع ق دیگر»عبارت 

ــق    ــز عشـ ــق را جـ ــرد عشـ ــریدنبـ   ـ

 

ــ  ــرا یــ ــن ی ارچــ ــوترریــ  ی زو نکــ

 (262: 1311)اسعد گرگانی،                    

خدمت ه الدین ارزنجانی پیش از آنکه ب حسام»به همین شیوه به کار رفته است:  مافیه یهفاین مصراع در کالم موالنا در  

 ؛خوش گفیت  ؛جد بحث و مناظره کردی که رفتی و ن ستی بهفقرا رسد و با ای ان صحبت کند، بحاثی عظیم بود. هرجا 

از سوی  (.558: 5737)مولوی، « نبرَّد عشق را جز عشق دی ر اما چون با دروی ان مجالست کرد، آن بر دل او سرد شد.

دریافت توان  های خطی آثار موالنا می افالکی و همچنین در برخی از نسسه العارفین مناقبدر  دیگر برپایة شواهد موجود

(؛ 71ر.ک: مولیوی:  )سلمی آشنایی داشته و از آنها استفاده کیرده اسیت    التفسیر حقایقویژه  که مولوی با تفاسیر عرفانی به

 کند. یمیافتن این تفسیر به مولوی را بی تر  (. این شواهد گمان نسبت051: 2ج، 5703)افالکی، 

های یادشده تصحیح کرده است، در اینجا تنها به معرفیی و بررسیی    نسسهبه اینکه فروزانفر این رساله را برپایة  باتوجه

 شود. روش تفسیری آن بسنده می

 ای دارد؛ گوییا در مینش و شییوة تفسییر خیود بیا نظرداشیتن بیه کتیاب          نویسندة این تفسیر افکار زاهدانه و عارفانیه 

ی فتح و محمد اسیت و  ها سورهتفسیر عرفانی از آن تأثیر پذیرفته است. درحقیقت محتوای این اثر،  سلمی التفسیر حقایق

؛ : کیو( 5733است )ر.ک: محقق ترمیذی،   التفسیر حقایقاز  ها سورهنوعی امالء یا ترجمة فارسی این  بنابر گفتة فروزانفر به

شود، م اهده خواهد شد که ایین اثیر    برای مقایسه ارائه می فسیرالت حقایقهایی که در اینجا از این تفسیر و  اما بنابر نمونه

تر است و هیم در آن   التفسیر نیست؛ زیرا نسبت به آن، هم گسترده لفظ و تقلید یا تنها بیان گفتارها از حقایق به ترجمة لفظ

 شود. هایی ازنظر ذوقی و تفکر عرفانی دیده می نوآوری
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گذرد و به معیانی و مفیاهیم    لفظ آیات با احتیاط از معنای ظاهر آنها می به و لفظ با ترجمة دقیقدر این تفسیر  نویسنده

های آشکار تفاسیر عرفانی فارسی است که در چارچوبی  درحقیقت این تفسیر از نمونهکند.  عمیق معرفتی آیات توجه می

قیرآن  اصیلی آییات    مفهیوم کوشد تا با حفیظ معنیی و    صورت مستقل نوشته شده است. نویسنده در آن می م سص و به

شیوة بیان به فارسی  ازنظررساله به سلیقة اهل عرفان تفسیر کند.  طور گسترده و با توضیحات بی تر باتوجه ، آن را بهکریم

ییاب در آن   های پیچییده وکیم   های فنی و ترکیب اند و واژه ساده و روان نگارش یافته است. جمالت، کوتاه و بدون قرینه

 بسیار اندک است.

اطالعات بسیاری  که نویسنده در زمینة فقه و فلسفه و کالم و عرفان،شود  از محتوای مطالب تفسیر چنین دریافت می

شرح و تفسیر آیات، مسائل کالمی و عرفانی مانند قضا و قدر الهی، وعد و وعید، فقیر، شیناخت نفی ،     داشته است. در

هیایی   در ادامه قسیمت شود.  حجاب و موانع راه سلوک، مجاهده با نف ، حقیقت ایمان و ع ق الهی نیا توضیح داده می

 سیری آنها آشکار شود:آمده است تا تفاوت روش تف التفسیر حقایقاز این تفسیر در مقایسه با 

 

 رسالة فارسی:

هیای   آنها که کافر شدند و دیگران را نیا ره زدند عمل (.1)محمد/ اللََّهِ أَضَلََّ أَعْمَالَهُمْ  یلِصَدَُّوا عَنْ سَبِ کَفَرُوا وَ ینَالََّذِ»

انید؛ یعنیی خیدای را     منکر توحیداند که  مراد از این کافران آنها»عنه که  ا  فرماید رضی ای ان باطل خدای تعالی. سهل می

اند که کافرنعمتی کردنید؛ یعنیی شیکر     مراد از این کافران منکران نیستند؛ بلکه آنها»گویند:  بعضی می و «گویند شریک می

کردن م غول شدند؛ دعوی کردند چیاها را کیه از حقیقیت    های خدای را منکر شدند و به دعوی نعمت نکردند و نعمت

آن ک  که خدای را همباز گوید، او کافر مطلق است؛ یعنی او را کافر شاید گفتن؛ بلکه کافر با قرینیه  «. آن واقف نبودند

که آب مطلق است و آب مقیّد، آب مطلق همچو آب جو و چ یمه و آب مقیّید همچیو     که گویی کافر نعمت چنان چنان

ی که تو را خدمت کنید و ثنیا گویید    آب چ م و آب رو؛ زیرا چون آب گویی مردم آب رو و آب چ م فهم نکنند. کس

گلسن تاب را و روّاس را بلکه گربه و سگ را همان خدمت و همان ثنیا گویید و از آن بی یتر آن ثنیای او را پییش تیو       

قدری نباشد و باطل شود که اضلَّ اَعمالَهُم و آن ک  نیا بر قول دوم که مراد کافر مطلق نیسیت کیافر نعمیت اسیت. آن     

این از خود بیرون مییآرم و   »ند و از تو فایده گیرد موجب مهر تو باشد و چون با دیگران گوید که ک  که شاگردی تو ک

ایین  »، آن مهر نماند تو را که اضلَّ اَعمالَهُم و هرگا تو او را برابر نکنی با آن ک  کی گوید کی «بر من منّت کسی نیست

رگا آن ناسپاس را با اینها بنن انی و بیاقی اسیرار کیه بیا آن     ه«. از ارشاد فالن است اگرنه ما که باشیم این سسن را گفتن

 (.38ی  33: 5733)محقق ترمذی، « مقبالن گویی با این ناسپاس نگویی که اضلَّ اَعمالَهُم

 قال سهل: کفروا بتوحییده »رسد:  با این عبارات کوتاه به پایان می التفسیر حقایقدر  )ص(تفسیر آیة نسست سورة محمد

یل ا  بطل اعمالهم. قال بعضهم: من جحد نعم ا  علیه عنده و سلک مسلک المدّعی ینفی اطیالق القیول   و صدوا عن سب

 (.210: 2555)سلمی، « بالحقیقة ضل به عن سنن المتحققین

 

 ای دی ر از رسالة فارسی: نمونه

؛ پی   «سرّ خدای تعالی همه در دروی یی اسیت  »گوید:  یم (. سهل33محمد/ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ) وَ یَُّاللََّهُ الْغَنِ وَقَولُهُ تَعالی »
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خدای تعالی داند فقر را و آن ک  که خدای تعالی بنمایدش نه آن کش که تفسیر و احوال فقر را از کتیب فقیرا مطالعیه    

 کند؛ زیرا او محتاج کتاب بود و فقیر از غیر خدا مستغنی است در ادراک علم دین نه از کسیش حاجت آید بیه آمیوختن  

 از مطالعة کتب که الرّحمنُ عَلَّمَ القرآن.

ــت   » ــانی اسـ ــر بیابـ ــل اگـ ــرد عاقـ  مـ

 

ــت     ــانی اسـ ــرَّ ربـ ــور سـ ــان او لـ  جـ

فقیر محتاج بود؛ یعنی اگر آن غنی که او بدو محتاج است غنی راستین بود، فقیر غنی راستین را فقییر  »بعضی گویند: » 

هر چیای »گوید:  حسین بن سمعون«. راستین بود و اگر محتاج است به غنی فانی دروغی آن فقیر نیا هم دروغین است

حق تعالی عقیل را از نیور   «. ... د بدان چیای که بایست اوسترا فقری است یعنی که هر چیای را محتاج است و نیازمن

عقل و حکمت آفریده است و کل شیءٍ یرجع الی اصله و جنسهِ و چون محتاج شیود همّیت مین کیه شیاخی اسیت از       

ی درخت عقل وجد خواهد؛ یعنی یافتن دردی خواهد؛ زیرا درد مقدمة درمان است هرچه اوّل درد آن را داشیتی  ها شاخ

خواهد به آلت تن به جا آورد و اگر انش یاد نیست کیی چیون    ن را یافتی؛ روح را درد قالب بود سلیم تا آنچه میآنگه آ

طالب قالب بود این ساعت در هر پی ه که هست اوّل درد طلب آن پی ه کند بود و هر هیم نفسیش کیی هسیت اول در     

، یعنی درد یافت صرتُ حُراً آزاد شیدم از دردهیای   طلب او بود آنگه یافتن او و شرح این دراز است و چون وجد یافت

 که حکیم فرمود: دیگر چنان

 آن جهان و این جهانت را به یـک دم درکشـد  »

 

 گـر نهنــر درد دیـن ناگــاه ب شـاید دهــن    

حاجت الیق بندگان است هرکه را لباس حاجت پوشیده دیدی دان که وی غالمانه پوشیده است؛ بیه خیدا مگییرش    » 

محتاج است به آسمان و به م رق و به مغرب و در وقت کسوف محتاج است به صییقل کیه روی او را   اگر آفتاب است 

کیه پادشیاهی دنییا     باداید و صد هاار حاجت دیگر آفتاب را در هر دمی هست که آن احتیاج از اینجا پییدا نباشید چنیان   

 . تر او است... جتر دانند از دیگران و عاقالن دانند که از همه محتا ابلهان او را مستغنی

ــری   » ــو بب ــام نیک ــو ن ــی ت ــدل کن ــر ع  گ

 

 «ور تــو نکنــی آنکـــه کنــد او ببـــرد...    

 (.22ـ  22: 1311)محقق ترمذی،              

 :التفسیر حقایق 

ا  و هیو تصیحیح علیم    معرفة علم السرّ کلّه فی الفقر و هو سرّ ا  و علم الفقیر الیی   : قال سهل: وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ یَُّوَاللََّهُ الْغَنِ»

وسئل بعضهم: من الفقر؟ قال: الفقراء الی ا  فإن الفقیر علی الحقیقة من یفتقر إلی غنی ال من یفتقر إالی دنی مثلیه   الغنی با .

لکل شیء فقر فأضرها فقر النف  و القلب و أشرفها فقراً الهیم و العقیل  ن نفسیی     ابوالحسن بن سمعون:أو فقیر مثله. قال 

ا افتقر طلبت دنیا فیأسر العدو من اول قدم و إذا افتقر قلبی طلب ملکاً فحجبنی و إذا افتقر عقلی طلیب علمیاً و حکمیاً إن    إذ

 (.210: 5ج، 2555)سلمی، « وجدهما شربت فی الملک وحدی و إذا افتقر همی وجداً و وداً إن وجدت صرت حراً

شود، نویسندة تفسیر فارسی از سطح ترجمة ساده فراتر رفته است. نویسینده   های باال م اهده می که در نمونه همچنان

؛ اما در تفسییر  ترجمه یا نقل به مضمون کرده است التفسیر حقایقاز بس ی از گفتار سهل تستری و ابوالحسن سمعون را 

ی ا ترجمیه محمد را با ای از آیات سورة  سنده در هر مدخل نسست آیهوابسته نیست. نوی حقایقطور کامل به متن  خود به

پیردازد؛ همچنیین سیسنان و حکاییاتی را از      یمی آورد و سپ  به شرح و تفسیر عرفیانی آن   یملفظ  به رسا و کوتاه و لفظ

بیه زبیان اشیارت و    هیایی را   کنید و نمونیه   کند. گاهی نیا به همین بسنده نمی یم م ایخ بارگ عرفان با ذکر نام ان بیان
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افااید. او با آوردن تمثیالت جذاب و شیوا در پی اثبیات آن   های ذوقی و عرفانی خود بر مطالب تفسیر می برپایة برداشت

سینایی   حدیقةو  دیوان اشعارجای تفسیر، کالم خود را با آوردن ابیاتی از  در جاینویسنده مطالب است. گفتنی است که 

 افااید. کند و گاهی نیا با بیان احادیث و تفسیر ذوقی آنها، بر قدرت و تأثیر کالم خود می غانوی مستند و دلن ین می

 تفسیرهایی که از سورة فتح آمده است نیا از این نوع است است:

یعنی متابعت نف  کنند در آزار مؤمنان از حسد ایمان ای ان کیه  (؛ 26یََّةَ )فتح/ قُلُوبِهِمُ الْحَمِ یکَفَرُوا فِ ینَجَعَلَ الََّذِ»

خواهنید   کنند عیش را بلکه می دهند از عاقبت و ندانند کی ای ان منغص نمی کنند از عیش خویش و ما را یاد می ما را می

بهیر او تیا منقطیع     که شسصی از کسی جاهل گندم بستاند بستم و بکارد از تا این عیش را با آن عیش پیوسته کنند؛ چنان

کند چه ظلم است. حالوت در قال نیست حالوت در حال است؛ هرکه در قال ماند صحبت  ن ود قوت او و او فریاد می

بیار دو گیام... خیدای عاَّوجَیلَّ      خلق طلبد و به طریقی و سیرتی کوشد که خلقان گرد شوند. بردار ز کیام خیویش ییک   

دان و بقای جان را احتراز از زهر شرط است... من  ایمان را همچون جان می .إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِفرماید  می

حنیفه را صاحب مذهب کیرده بیود در احکیام     تعالی ابو حنیفه بیان نکردم؛ حق امروز هیچ مذهب شافعی نگفتم و قول ابو

باشد یجوز و الیجیوز خلیق ییا ع یق      تر صحاب مذهب کرده است. در احکام ع ق اکنون کدام قوییجوز و الیجوز و ا

حق؟ بیا تا بازرگانی کنیم خاکی دهیم و پاکی بستانیم؛ چون وقت آید پاک به پاک رود و خاک به خاک تو از هوا احتراز 

کنیی   کنی و نفی می دنیا و هوا احتراز میکه هوای تن را مضر است هوای نف  دین را مضرّ است هرچند از  کن؛ همچنان

 (.555ی  1: 5733)محقق ترمذی، « از آن عالم نور بیش یابی و این است معنی ال اله اال ا 

متابعیة للینف  فیی    »در تفسیر آیة باال غیر از این عبارات بسیار کوتاه سسن دیگیری نیامیده اسیت:     التفسیر حقایقدر 

 (.213: 5ج، 2555)سلمی، « الحمیة المذمومة النسطی من الحدود الی الت فی االنتقام من البرئ. و قال جعفر

رسد که این تفسیر فارسی مجموعة سسنانی است که مفسر آن را در مجل  وعیظ   یمبه آنچه بیان شد، به نظر  باتوجه

حنیفه بیان نکیردم؛   ابومن امروز هیچ مذهب شافعی نگفتم و قول »و تذکیر برای مساطبان خود ارائه داده است و عبارات 

تعالی ابوحنیفه را صاحب مذهب کرده بود در احکام یجوز و الیجوز و اصحاب مذهب کرده است. در احکام ع یق   حق

( تأییدکنندة ایین نکتیه اسیت.    555: 5733)محقق ترمذی، « تر  باشد یجوز و الیجوز خلق یا ع ق حق؟ اکنون کدام قوی

که مباحث آن پسته و استوار اسیت   نویسنده است؛ چنان نویسی و روان ق نویسندگیذوهمچنین نثر رساله کمابیش ن انة 

، پیدر موالنیا را بیه    بهاءولدی است که شیوة بیان ا گونه شیوة بیانش به صورت منظم و دقیق بیان شده است. گاهی نیا و به

 آورد. نمونة زیر از این جمله است: یمیاد 

اند که ما اهل دنیا را بر چهار قسم ییافتیم؛ ییک    گفته یبعض ؛(22)حدید/  الدّنیا لَعِبٌ و لهوٌأنَّما الحیوةُ قَولُهُ تَعالی »

آینید از غاییت    گیرند و قوم دیگر از اهل دنیا از صحّت در علّیت و بیمیاری درمیی    جویند و می های دنیا می به غفلت ماه

حالت کنند؛ از چهار  روند؛ قسم چهارم از گور به عذاب نقل می جهل و بعضی خود از بستر مرگ و رنجوری در گور می

کیه میاة دنییا     بینند زیان را هم بینند؛ چنیان  که ماه را می رسد. قسم اول را چنداندرخالی نباشد؛ اهل دنیا مگر کی عنایت 

 (.32ی  35)همان:  نبرَّد عشق را جز عشق دی رجستند خالص جویند از ماة دنیا و طلب ماة آخرت که  می

 جنگ بلوغ وقت را تو آخر یدینوم چرا تو»مقایسه شود:  هاءولدب معارفاکنون جمالت و عبارات باال با این عبارات 

 جنگ ینع که یفتکل یشد بالغ که اکنون یافتی؛ آخرت ةما از ن ان و یبرداشت ماها تا نکردند یفتکل و نفرمودند جدال و

ی تو همه مر دوستی ا  را باش تا همة حرکات تیو  برس هم آخرت ةما به تا فرمودند ترا نف  و طبع با است جهاد و است

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBTzxdtGdY_S4AVnZXNyoA;_ylu=X3oDMTEyM2piNjBoBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjI3NzJfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1483220190/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.alro7.net%2fayaq.php%3flangg%3darabic%26sourid%3d18%26aya%3d30/RK=0/RS=QxhMcl_hqXsdnNubO_yeprJ2njk-
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 دل در میاه  دخیل (. »551: 5ج، 5782،بهاءولید ) پسندیده شود؛ چون ع ق آمد و محبت آمد حرکات تیو میوزون شیود   

 او اللّه ،دل در کارد یاویدن ةما تسم اگر و دهد ینید ةما را او اللّه ،دل در کارد ینید ةما تسم اگر که باشد همچنان یدنورز

 )همیان،  «شیوم  یمی  محیو  یو در من و کند یم جذب مرا اللّه که آنست دلم در من یند ةما تسم اکنون .دهد یاویدن ةما را

 و یجهیان  ینا جاو هر در اکنون ؛گرفتن ینتوان ماه یشب خود ذوق و اندازه بهاگرچه همة جهان مملوک تو است، (. »505

یگیر  د قامیت  و قیدّ  و یگیر د یرو نور ترا اللّه یساعت هر و یابد راه تو به آن ةما تا کن نظر یکنیک ن یکن نظر که یجهان آن

 (.585)همان: « دهد می

کند که  بارگ عرفان را بیان می هایی از تفسیرهای م ایخ از امتیازهای دیگر این رساله آن است که مفسر گاهی بسش

 های زیر از این نوع است: موجود نیست. نمونه التفسیر حقایقدر 

عنه کیه میراد از    ا  فرماید رضی سهل می (؛1)محمد/اللََّهِ أَضَلََّ أَعْمَالَهُمْ  یلِکَفَرُوا وَصَدَُّوا عَنْ سَبِ ینَالََّذِ قوله تعالی»

بعضی گفتنید کیه میراد از ایین کیافران منکیران        و گویند اند که منکر توحیداند؛ یعنی خدای را شریک می این کافران آنها

های خدای را منکیر شیدند؛ دعیوی کردنید      نعمتی کردند؛ یعنی شکر نعمت نکردند و نعمت اند که کافرنیستند؛ بلکه آنها

 (.33: 5733)محقق ترمذی، « چیاها را که از حقیقت آن واقف نبودند

گوید عمل ای ان و صدقات ای یان از بهیر آن    جعفر می (؛3)محمد/ اتََّبَعُوا الباطِلَ  کَفَرُوا ینَالََّذِ قوله تعالی ذلک بِأنَّ» 

 (33)همان: « باطل شد که نیّت اساس و بنیاد دیوار عمل است و چون بنیاد دیوار محکم ننهی که آن دیوار به تمام رسد

شیما خیدای را   فرماید معنی این اسیت کیه اگیر     یمترمذی  (؛22)محمد/  إن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبَِّت اَقدامَکُم»

یاری دهید خدا شما را یاری دهد. گفت خدا مناه از یاری کسی معنی این آن است کی اگیر ییاری دهیید اولییای میرا و      

که حوارییان را بیه ییاری عیسیی عاییا کیرد و        انبیای مرا شما را یاری دهم؛ ای ان را عایا دارید شما را عایا کنم چنان

ها باقی داشیت و آنیان کیه     م عایا کرد و تا دور قیامت ثنای ای ان بر منبرها و محفلالسال صحابه را به یاری پیغامبر علیه

که پادشیاه   لهب لعنت ای ان را باقی داشت؛ چنان پیغامبر ما را از بهر عات نف  خود خوار داشتند، همچون ابوجهل و ابو

 (.85)همان: « ها تا همه او را بینند خاینی را بر دار بلند بیاویاد سال

یر م ایخ بارگ عرفان است که گاه نیام مفسیر بیه همیراه میتن      تفاسی از ا مجموعه التفسیر حقایقکه بیان شد  چنانهم

اند کیه   یعرفانهایی از تفاسیر کهن  نمونه ذکرشدههای  شود و گاه نیا نام گوینده نیامده است. البته بسش تفسیرش بیان می

صورت ترجمه از مأخذی دیگر در خود حفظ کرده است. گفتنیی اسیت    اند و این رساله آنها را به نیامده التفسیر حقایقدر 

هیای تفاسییر عرفیانی     یک متن مهم و درجة اول در تفسیر عرفانی آیات حفظ شده اسیت کیه در بییان    التفسیر حقایقدر 

تفسیری، منسوب بیه حضیرت امیام جعفیر      سرم ق م ایخ عرفان بوده است. از دید برخی از پژوه گران این متن مهم

گیری تفسیرهای عرفانی دیگر تأثیر بسیاری داشته است و عرفا با ایین تفسییر    ( است که در شکل518)شهادت )ع( صادق

و  )ع(صیادق (. پل نویا تفسیر منسوب به امام جعفر 577و  571: 5737اند )نویا،  فراگرفته« نحوة نوی را در خواندن قرآن»

طیور مسیتقل بیه چیاپ      استسراج کرده اسیت و آنهیا را بیه    التفسیر حقایقانی برخی دیگر از عارفان را از متن تفاسیر عرف

 )ع(صیادق تصحیح و ویرایش جدید تفسیر منسوب بیه امیام جعفیر    به بعد(.  25: 5703ر.ک: پورجوادی، است )رسانیده 

فرد انجام گرفته اسیت. مصیححان در    و دکتر میرباقری شده به سعی و اهتمام دکتر تدین شناسایی تازگی برپایة نسخ تازه به

)ر.ک:  انید  کیرده های خطی، اهمیت و اصالت ایین تفسییر بییان     طی یک مقدمة سودمند نکات درخوری را دربارة نسسه

 (.52ی  1: 5731، )ع(صادقتفسیر منسوب به امام جعفر 
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 ترین تفسیر عرفانی احادیث نبوی ـ کهن2

های موجود در کتابسانة سلیمانیة استانبول است. ایین   نوشته شود، از دست ای که در این بسش معرفی و بررسی می رساله

رسید ایین مجموعیه غییر از مجموعیة       آمده است. به نظر میی  2523ای به شمارة  رساله به خط نسخ کهن و در مجموعه

الدین به آن دسترسی داشیت؛ چیون ایین مجموعیه      برهان فمعارموزة قونیه است که فروزانفر در تصحیح  2523شمارة 

: د(؛ امیا  5733اند درمجموع هفتاد و دو صفحه و هر صفحه چهارده سطر دارد )محقق ترمیذی،   که ای ان بیان داشته چنان

جا صفحات رسالة تفسیر احادیث، هفیده   مجموعة کتابسانة سلیمانیه صد و نود و پنج صفحه و هریک از صفحات آن به

آمیده اسیت؛ سیپ  کتیاب      رسالة تفسیر عرفانی سورة محمید و فیتح  طر دارد. در مجموعة کتابسانة سلیمانیه، نسست س

بییان شیده اسیت کیه      رسالة ترجمه و تفسییر احادییث نبیوی   ( و سرانجام 078الدین محقق ترمذی )فوت  برهان معارف

 ی چهارده سطر است.به خط درشت احادیث سیاده و گاه صفحه و هر صفحه باتوجه 85درمجموع 

تمیت نسیخ هیذا    »اسیت:   083الدین برپایة ترقیمیة آن، سیال    برهان معارفدر این مجموعه نیا تاریخ نگارش کتاب 

؛ اما رسیالة ترجمیه و تفسییر احادییث     «الکتاب فی تاریخ السام  محرم سنة ثمانین و ستمائة حمداً   وَ مصلیاً علی نبیه

دقیق روشن نیست. طور  ای ندارد و به همین سبب نویسنده و تاریخ گردآوری و نگارش آن به نبوی هیچ مقدمه و ترقیمه

موجود در کتابسانة سیلیمانیة اسیتانبول    2523و تفسیر عرفانی آیات از مجموعة  معارففروزانفر در زمان تصحیح کتاب 

کنید و ایین رسیاله در     ای نمی شناسی خود به این رساله هیچ اشاره اطالعی نداشته است؛ به همین سبب در مباحث نسسه

 شود. ی فراموش میپژوه شناسی و عرفان مطالعات نسسه

هیای دیگیر آن در مجموعیة     شود و هیچ اطالعی از نسسه شده به یک نسسة خطی محدود می شناسایی این نسسة تازه

شود که احادیث در چهیار بیاب    از ساختار کلی این رساله چنین دریافت میهای نسخ خطی فارسی نیامده است.  فهرست

های اول و آخر آن افتیاده   که برگ لبته برخی از اوراق آن افتاده است؛ چنانترتیب حروف الفبایی تنظیم شده است. ا و به 

های باب اول و باب دوم نیا در آن نیست؛ باب چهارم قبل از باب سوم قرار گرفته و نظم و ترتییب اوراق   است و عنوان

 ابواب آن پری ان است. و

 های خاص نسخه ویژگی 1ـ2

در بسش پاییانی مجموعیة موجیود در کتابسانیه سیلیمانه       تفسیر احادیث نبویرسالة ترجمه و که گفته شد،  همچنان

های نسستین این رساله افتاده است؛ نسستین صفحة آن بدون تذهیب و تیایین   برگنگارش شده است. در این مجموعه، 

و کهنگیی  یدگی د آبهای نسستین به سبب  شود و هر صفحه پاناده سطر است. برخی از کلمات در ورق خاص آغاز می

ناخواناست. احادیثی که در آغاز هر مدخل آمده به خط درشت و ترجمه و تفسیر به قلم ریاتر نوشته شده است. تفسییر  

ی در وسط آن م سص شده است و این ا نقطهصورت ماجی است؛ پایان کالم با استفاده از عالمت دایره و با گذاشتن  به

های پنجم و ش یم رعاییت شیده اسیت )ر.ک:      شده در سده فارسیِ نگارشای است که در بی تر تفاسیر کهن  یوهشهمان 

هیای موجیود در    هیا و کاسیتی   (. گاهی مؤلف یا کاتب رساله با اشاره به غلط1: 5731، بس ی از تفسیری کهن به پارسی

صیورت   ا بیه هی  برخیی از واژه  کیه های دیگر و مهم این رساله آن است  کند. از ویژگی متن، آنها را در حاشیه تصحیح می

م کول یعنی با اعراب نگارش شده است که این تلفظ یا گویش ویژة مؤلف یا کاتب را در روزگار نگارش نسسه ن یان  

تفسییری بیر   ر.ک: است )های پنجم و ش م رایج بوده  هایی است که در نگارش متون کهن سده دهد؛ این نیا از شیوه می

ی نوع کاغذ ضسیم به رنگ نسودی مات، خط نسخ کهین، شییوة نگیارش و    طورکل به(. 57: 5712، ع ری از قرآن مجید
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رسد  یمهایی به نظر  یژگیومانند این نسخ است. با چنین  های بی یژگیوها و شیوة تلفظ آنها، از  حفظ صورت اصیل واژه

 .اند آمدهاین نسسه جاو متونی است که در اواخر قرن ش م یا اوایل قرن هفتم به نگارش در

های متیون قیرن ش یم و     ین شکل کلمات ازنظر گوی ی و دستوری و شیوة نگارش ی که از ویژگی تر کهنرساله در این 

بدانچیه، آنیچ، زیراکیه،    »و کلمات « ذ، ج، ب، ک»صورت  به« د، چ، پ، گ»که حروف  هفتم است ی حفظ شده است؛ چنان  

از حق فرزند بر بذر آنسیت کیه میادر وی را از    »د: نوشته شده است؛ مانن« بدانچ، آنچ، زیراک، کی، چی»صورت  به« که، چه

جای بدست آرذ که ویرا ننکی نباشذ و او را نام نیکوا بنهذ و بی ة لطیف درآموزد. بدانچ داری قناعت کن تا شیکرکاارترین  

ه مردمان باشی و مردمان را دوست دار آنچ خود را دوست داری... ابیوتراب نس یبی را برسییذند کیه تیو دریین بادییه چی        

همچنیین ن یانة میدّ در کلمیات پی  از      «. گفت. حقّ گوا و اگر چی تلیخ باشید   میسوری گفت آنچ در مطبخ ملوک باشد

های قبل از خود سرهم نوشیتن شیده اسیت؛ ماننید:      با واژه« است»حذف شده است و کلمة « در»و « بر»، «از»حروف اضافة 

چون مرد طلب معی ت کند از وجه حیالل او را بیران ثیواب    «. »دوانچ ازان توا است بک  ندهند و ازان ک  نیا بتوا ندهن»

 «.دهند این خبر را معنی دیگر محتملست و آن آنست که خوی تن را از سؤال و حاجت خواستن از خلق عفیف دار

ن به کار رفتیه اسیت. ایی    «واو»های یادشده، نوعی الف در پایان واژهای مستوم به مصوت  یژگیوبر این  افاون در رساله

هیای   بپردازید از غیم »صورت اسم و صفت و ضمیر و پی وندهای فعل هستند؛ مانند:  الف بی تر در آخر کلماتی است که به

 فرواآیید گفت هرکیه بیر قیومی    »؛ «به ک  نماندتوا بر ک  نماند پ  از  تواکه بتوانید غم خوردن چیای که بیش از  دنیا چندان

؛ «یکیی اسیت   دواانید کیه هیر    دروغ خیانت زبانست و خیانت فعل اسیت و بیاز گفتیه   »؛ «روزة تطوع ندارد اال بدستوری ای ان

از این نوع الف کیه در متیون   «. یا شجاعت و هنرمندی دیگر باشدنیکوا یا خوی نیکوا بدانک دوستی نه آنست که بسبب روی »

ماننید   شود. این نوع الف در متون کهن آمیده اسیت؛ متیونی    یمعنوان الف اشباع یاد  به کار رفته، با« واو»کهن برای اشباع تلفظ 

ترین تفاسیر فارسی به شکل موزون است و در اواخر قیرن سیوم ییا اواییل      که از کهن قرآن کریمی آهنگین از دو جاء ا ترجمه

کنید   یاد می« الف اشباع واو»نوع الف با عنوان کنندة متن در مقدمة تفسیر یادشده از این  قرن چهارم نگارش یافته است. تصحیح

پلی میان شیعر هجیایی و عروضیی    ر.ک: اند ) ی است که در قرن چهارم نگارش یافتهمتونهای گوی ی و دستوری  که از ویژگی

ن بیودن میت   ، دلیل دیگری بیر کهین  رسالة ترجمه و تفسیر احادیث(. درحقیقت کاربرد این نوع الف در 83و  73: 5717، فارسی

 اند. توان آن را جاو متونی دانست که تا پایان سدة ش م نوشته شده است و با این وجه اشتراک می

 روش تفسیر رساله و رواج آن در خانوادة عرفانی مولوی 2ـ2

و بیا  بییان سیاده   های تفسیر احادیث نبوی به زبان فارسی است که با  ترین نمونه ها، یکی از کهن این رساله با این ویژگی

شیود.   سنایی استناد می حدیقةکه در میان مطالب آن به بیتی از  افکار زاهدانه و به سلیقة اهل عرفان نگارش یافته است؛ چنان

همچنین ضمن ذکر نام برخی از م ایخ بارگ عرفان گفتارهایی از آنان نیا بیان شده است. نویسیندة رسیاله در ایین تفسییر     

لفظ حدیث را در جمالتی کوتاه و استوار بیان کنید؛ سیپ  بیا توضییح برخیی از       به لفظکوشد تا نسست ترجمة دقیق و  می

های اخالقی و عرفانی و معرفتی آنهیا توجیه    ها به تفسیر احادیث پردازد. او در تفسیر احادیث بی تر به جنبه مفردات و واژه

های خود، از آیات قرآن و احادییث   ستی دیدگاهگوید و برای اثبات در طور گسترده سسن می کند. نویسنده در این باب به می

ارائیه   «...و إِیمَانًیا  مَنْ انْتَهَرَ صَیاحِبَ بِدععَیةم مَلَیأَ اللَّیهُ قَلْبَیهُ أَمعنًیا وَ      »همچنین بنابر تفسیری که از حدیث  کند. نبوی استفاده می

 کند. وة این فرقه تفسیر میاز اهل سنت و جماعت بوده است؛ او احادیث را به شیرسد که  دهد، به نظر می یم

در پایان رساله بعد از ذکر دعای کمابیش طوالنی، بیتی از یک غال مولوی آمده که با خطی شبیه به خط متن نگارش 
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که برخی از احیادیثی کیه    اند؛ چنان دهد که زمانی، موالنا یا اطرافیان او از این نسسه استفاده کرده یمشده است؛ این ن ان 

یی از ایین نیوع   هیا  نمونیه مولوی به آنها استناد کرده، در این نسسه نیا با همان مضمون آمده است. در ادامه به  مثنویدر 

 شود: احادیث اشاره می

کاری و  کند در ک اورزی از تسم یمطلب کنید روزی را در پوشیدن زمین، حثّ  فِی خَبایاء االَرضِ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ»

باشد و از حیل و خیانت دورتر باشد و نیا آن کی  کیه    تر پاکو  تر حاللکردن در آن  روزی طلب زیرا که؛ ن انی درخت

 «بدین صنعت م غول باشد امید وی به حق سبحانه و تعالی باشد پیوسته و همگی وی به رحمت حقّ متعلق باشد...

 (.508: 5737داند )فروزانفر،  هماهنگی می، مضمون این حدیث را با این ابیات مثنوی احادیث مثنویفروزانفر در کتاب 

 حـــالل  رزق جســـتن  روبـــه  گفـــت 

 

ــرض  ــد فــ ــرای از باشــ ــال بــ  امتثــ

ــزی   ــباب و چیـ ــالم اسـ ــی عـ ــبب بـ  سـ

 

 طلـــب باشـــد نیایـــد مـــ  مهـــم یمـــ 

ــوا مـــن فضـــل اهلل  ــر اســـت و ابتغـ  امـ

 

ــب    ــد  ص ــا نبای ــر   ت ــو نم ــردن هم   ک

 گفـــت میغمبـــر کـــه بـــر رزق ای فتـــا  

 

ــته  ــر در در فروبسـ ــت بـ ــل اسـ ــا قفـ  هـ

 جنـــب  و آمدشـــد مـــا و اکتســـاب    

 

ــاب    ــل و حج ــر آن قف ــاحی ب ــت مفت  هس

 (326: 1332)مولوی،                           

گفت قلم رفت به آنچه توا خواهی دیدن. بدان که هرآنچه آمدنی است در حقّ هیر کسیی    جفَّ القلمُ بما اَنتَ القٍ:» 

آمد. پ  هرکه بدین ایمان درست دارد، دلش از همه م غله ایمن شید و خیالی و چنید خصیلت در وی      نب تهجداگانه 

عنه گوید اگر مردمان را به قَدَر ایمان بودی چنان که میرا   ا  طالب رضی پیدا شد از حلم و شجاعت و سسا و علی بن ابی

 «.است همه جهان به شجاعت و سسا چون من بودی

 کند: یمدر خطاب به دشمن چنین بیان  )ع(این حدیث را از قول حضرت علی مثنویمولوی نیا در 

 گـــویم بـــرو جَـــفَّ القَلـــم مـــن همـــی

 

 زان قلـــم بـــ  ســـرن ون گـــردد علـــم 

 (162)همان:                                      
ــم   ــفَّ القَلـ ــد جَـ ــل قـ ــین تأویـ  هم نـ

 

ــغل    ــر شُ ــت و ب ــریت اس ــر تح ــم به  اَه

 کــار رامــ  قلــم بنوشــت کــه هــر      

 

ــق  ــت آن الیــ ــأخیر هســ ــزا و تــ  جــ

 معنـــی جَـــفَّ القَلـــم کـــی ایـــن بـــود 

 

 شـــود یکســـان وفـــا بـــا جفاهـــا کـــه 

 جَـــفَّ القَلـــم بـــا جفـــا را هـــم جفـــا 

 

ــا و آن  ــم وفـ ــا را هـ ــم وفـ  جَـــفَّ القَلـ

 (361)همان:                                      

هاست و پیرامن دوزخ اندر آرزوهاسیت؛ در   پیرامن به ت اندر رنج :النََّارُ بِالشََّهَوَاتِحُفََّتِ  حُفََّتِ الْجَنََّةُ بِالْمَکَارِهِ وَ» 

خبر است که چون خدای تعالی به ت را بیافرید و به انهیار و اشیجار و حیور و قصیور و غلمیان و ولیدان بیاراسیت،        

گان گفتند: خنکی ساکنان ایین سیرای را   فری تگان گفتند: بار خداوندا این را چه کنی. گفت: از بهر خلقان آفریدم. فری ت

 «.هیچ ک  نبود که صفت این ب نود اال بدین رغبت کنند...

ــةُ   ــتِ الْجَنََّــــ ــاحُفََّــــ  مَکرُوهاتِهــــ

 

 النیــــران مِــــن شَــــهواتِنا  حُفََّــــتِ  

 (223)همان:                                    
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ــةُ  ــتِ الْجَنََّ ــت حُفََّ ــوف گش ــه محف ــه چ  ب

 

ــه از او    ــاره کـ ــت بالمکـ ــزود کَشـ  افـ

 (121)همان:                                      

ــةُ  ــتِ الْجَنََّــ ــیدحُفََّــ ــاره را رســ  مکــ

 

ــارُ    ــتِ النََّـ ــد  حُفََّـ ــد مدیـ ــوا آمـ  از هـ

 (222)همان:                                      

زیارت روز میانه کن تا دوسیتی باییادت باشید و ایین خبیر را سیببی اسیت و آن، آن اسیت کیه          زُر  بّاً تَزدَد حُبّاً: » 

السیالم ایین خبیر بگفیت...      گاه آمیدی؛ پی  پیغیامبر علییه     بی السالم حریص بودی و گاه ابوهریره به زیارت پیغامبر علیه

هُ و القَلَلنیاهُ وَ لکِین اَدنبنیاهُ وا  کیه از وی میالل      السالم گفت وا  مَامَلَلنیا  شد. پیغامبر علیه تنگ دلابوهریره از این معنی 

 «.و لکن ادبش کردیم نگرفتیم
ــاً ــقان نیســــت زُر  بّــ  وظیفــــة عاشــ

 

ــخت  ــادقان   س ــان ص ــت ج ــقی اس  مستس

ــاً  ــت زُر  بّــ ــة نیســ ــان وظیفــ  ماهیــ

 

ــه زان  ــی ک ــا ب ــد دری ــان  ندارن ــ  ج  اُن

ــن دو    ــود ایـ ــتر بـ ــی اشـ ــر یکـ  درا بـ

 

 را ایــن دو زُر  بّــاً ب نجــد  چــه مــ  

ــود    ــاً نم ــتن زُر  بّ ــا خویش ــ  ب ــیک ک  ه

 

 بــه نوبــت یــار بــود خــود بــا هــیک کــ  

 (1221)همان:                                    

شوید که در سفر فواید است که در حضر نیست. اگیر بیه سیفر     [درست]سفر کنیذ تا تن  :تَغْنَمُوا سَافِرُوْا تَصِحُّوا وَ» 

تجارت رود از فایده خالی نباشد و اگر حجّ کند یا به زیارت م ایخ رود هم فایدة دینی حاصل آید. چون میرد بیر سیفر    

اصیه بیه   بیود دل حاضیرتر بیود خ    تر تازهباشد چه هر ساعتی  طاهرتنبود پیوسته به حقّ سبحانه محتاج بود؛ اما در سفر 

 «.استجالب منافع و استدفاع مضارّ و بنده را حضور دل غنیمت بارگ است

ــوی ــادمانه ســ ــد شــ ــحرا راندنــ  صــ

 

 برخواندنــــدتَغْنَمُــــوا کَــــی  سَــــافِرُوْا 

ــود     ــرو شـ ــاه کیخسـ ــفرها مـ ــز سـ  کـ

 

 بــی ســفرها مــاه کــی خســرو شــود      

 از ســــفر بیــــدق شــــود فــــرزین راد 

 

ــد  ــفر یابیـ ــراد وز سـ ــد مـ  یوســـف صـ

 (362)همان:                                      

السیالم... گفیت:    است و آن، آن است که پیغامبر علییه  [سببی]: بندش کن آنگه توکل کن. این خبر را قَیِّدهَا وَ تَوَکَّل» 

السالم گفت: بندش کن، آنگه توکل کین   شتر چه کردی. گفت توکل بر خدای کردم؛ یعنی بند می رها کردم. پیغامبر علیه

خیود   انید  کیرده عالقه بهتر باشد؛ لیکن کدخدای آموخت که آنچه در غیب قضا  السالم دانست که توکل بی و پیغامبر علیه

 «.باشد؛ اما آنچه به تو تعلق دارد از روی سبب به جای آر

 گفـــت آری گـــر توکـــل رهبـــر اســـت

 

ــت      ــر اس ــنت میغمب ــم س ــبب ه ــن س  ای

 بلنــــد آواز بــــه میغمبــــر گفــــت 

 

 ببنــــد اشــــتر زانــــوی توکــــل بــــا 

ــب  ــز الکاســ ــب رمــ ــنو اهلل حبیــ  شــ

 

 مشــــو  افــــل ســــبب در توکــــل از 

 (22)همان:                                       

طوبی آن را که در نف  خویش ذلییل باشید؛ یعنیی خوی یتن را ذلییل و       ...:نَفْسِهِ، وَطَابَ کَسْبُهُ یلِمَنْ ذَلََّ فِ یطُوبَ» 

که عروه بن زبیر گفت پسر خویش را به عرفات که ای پسر به حق خداونید   حقیر داند و از کبر و صلف دور باشد؛ چنان

 «.دانم... ینماین کعبه که در این اهل عرفات بتر از توا خدای را بنده نیست و ک  را بتر از نف  خویش 



 555/    ترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی نسستین و کهن

 

ــه   ــک آن را کـ ــای خنـ ــهِ یذَلََّ فِـ  نَفْسِـ

 

ــ  را آن وای  ــه کـ ــردی کـ ــهُ یُـ  رَفسُـ

 (223)همان:                                    
ــه   ــک آن را کـ ــای خنـ ــهُ یذَلََّ فِـ  نَفْسِـ

 

ــه او    وای آنکــه از سرکشــی شــد چــون کُ

 (662)همان:                                      

های مردمان و نفقه کنید از   یبعخنک آن را که عیب او م غول دارد از ...: النَّاسِ یُوْبِعَنْ عُ یْبُهُلِمَنْ شَغَلَهُ عَ یطُوْبَ» 

 «.مالی که دارد نه از معصیت و صحبت وی با فقیهان و حکیمان باشد و پرهیا کند از مردمان فرومایه و اهل فسق

 (:553: 5735داند )فروزانفر،  هماهنگ می فروزانفر مضمون این حدیث را با ابیات زیر

ــته ــرَّ ای ندانســ ــو شــ ــر و تــ  را خیــ

 

 امتحـــان خـــود را کـــن آن ـــه  یـــر را 

 امتحــان خــود چـــو کــردی ای فـــالن    

 

ــار   ــی فــ ــانِ ز آیــ ــران امتحــ  دی ــ

 (263: 1332)مولوی،                             

گفت خواست که دروی ی که کفر شیود و حسید خواسیت     :یغلِبَ القَدَرَکادَ الحَسدُ أنْ اً و کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفر» 

که قدر را چیره شود. ظاهر خبر ذم دروی ی است و باطن وی ستایش وی است؛ ظاهرش این است که فقر خواست کیه  

کفر باشد؛ یعنی چندان صفات نامحمود دنیاوی در فقر جمع شد که خواست که کفر گردد و باطنش سیتایش اسیت کیه    

ت که خواست که کفر گردد و نگ ت و درست شد کی فقر نه کفر است؛ ضدّ کفر است و ضد کفر ایمان باشد؛ پی   گف

 «به حقیقت ستایش است...
ــیر بودنــــد و فقیــــر  صــــوفیان تقصــ

 

 کــــاد فقــــر أن یعــــی کفــــرا یُبیــــر 

 (221)همان:                                      

یی در مطالعات اسالمی و عرفانی و زبان و ادب فارسی بسیار اهمیت دارد؛ بیه همیین   جو بهرهاین رساله ازنظر قدمت و  

 به شیوة نگارش امیروزی نسسه است، برای نمونه  صورت تک نوشتة آن که هنوز به هایی از متن دست سبب در ادامه قسمت

 شود: تصحیح و بیان می

داً غَی  رمظِی نتَمُ وَ هُلُسیتکمِ ومیاً الیَ یَ لمقبِسیتَ ن مُم مِون کَکُدرِال تُ امَ ونَأملُتَ وَ لونَأکُا ال تَون مَعُجمَتَ وَ نونُسکُا ال تَمَ ونَبنُتَ»

داریید بیه    کنیید کیه نسواهیید خیوردن و امیید میی       کنید که در وی آرام نسواهید گرفتن و مال جمع می بناها می :هُغُبلِالیُ

آمد و به آخر آن روز نرسید و فردا را چ م داشت و به زندگانی در آنکه نسواهید رسیدن؛ بسیار کسانی که روزش پیش 

وفیایی وی کیه    السالم امت خویش را داده است، ن ان داد از ناپایندی دنییا و بیی   فردا نرسید؛ پندی است که پیغامبر علیه

 بسیار ک  بناها ساختند و دیگری ن ست و مال جمع کرد و دیگری بسورد و به چیاهیا دل دربسیت و بیدان نرسیید و    

بسیار ک  بامداد شادمانه بود و شبانگاه غمناک و شبانگاه خرم بود و بامداد دژم. این است آیین و رسیم جهیان فیانی و    

احوال مردم در وی؛ فرزانه و خردمنید دل در وی نبنیدد و عاقیل بیر وی اعتمیاد نکنید و زییرک بیدان ننیازد و رسیول           

اَخلقکَ لها دل در دنیا مبند کیه تیو    الدّنیا فانّی لَم التعقدیا محمد  تعالی مرا گفت: حق گوید که شب معراج السالم می علیه

و هرکه به خیدای تعیالی آشیناتر، از دنییا      تر م غول، به دنیا تر غافلی تعالی خدارا نه از بهر وی آفریدم؛ پ  هر ک  از 

که بعید آن کی  اسیت کیه      همچنانباید که دنیا بعد از من چگونه باشد؛ گفت:  تر. مردی حکیم پرسید که مرا می یاانگر

 پیش از تو رفت.

هاسیت و پییرامن دوزخ انیدر آرزوهاسیت. در      : پیرامن به ت اندر رنجحُفَّتِ النَّارُ بِال َّهَوَاتِ جَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَال حُفَّتِ»
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دان بیاراسیت،  خبر است که چون خدای تعالی به ت را بیافرید و به انهیار و اشیجار و حیور و قصیور و غلمیان و ولی      

فری تگان گفتند: بار خداوندا! این را چه کنی؟ گفت از بهر خلقان آفریدم. فری تگان گفتند: خنکی ساکنان این سیرای را  

هیچ ک  نبود که صفت این ب نود اال بدین رغبت کنند و درآید. ایاد تعالی راه گذر به ت بر بیال نهیاد؛ آنگیه دوزخ را    

انکال و الوان عذاب بیاراست. مالیکه گفتند: بار خیدایا! ایین کیه را باشید گفیت: خلیق را.       بیافرید با سالسل و اغالل و 

که ایین خلیوت بمانید اییاد تعیالی ره گیذر        گفتند: یا رب هیچ ک  نبود که صفت این ب نود یا بیند اال که بگریاد چنان

 ها نهاده است. دوزخ را بر نعمت و شهوت

گفت بیال مسصیوص اسیت بیر آن کی  کیه مردمیان را         یَععرِفْهُمع:مَنْ لَمع  یهِمععَاشَ فِ نَّاسَ وَخُصَّ الْبَالءُ بِمَنْ عَرَفَ ال»

السالم که مسالطه و صحبت با خلیق   شناخت و بایست و آسایش یافت آن ک  که ن ناخت ای ان را؛ بنمود پیغامبر علیه

آن است که چمن مردم شناسی اگر خواهی که همه رنج است و آسان آن ک  زید که با ای ان نیامیاد و آن بال که گفت 

تباه شیود و تیوا    ای ان خوی توا گیرند عیش تباه شود که نگیرند و توا در رنج بمانی و اگر توا به خوی ای ان روی دین

الرشید، عبدالرزاق صنعانی را گفت: کسی بنگر که با ما صحبت کند و ما را نصیحت کند. صینعانی   نکوهیده بمانی. هارون

یااند یا طالب آخرت؛ آنکه طالب دنیا اسیت تیو را نصییحت نکنید و آنکیه جوینیدة       دناند یا طالب  : مردم از دو نوعگفت

 آخرت است با توا صحبت نکند.

عیدنی گویید: سیی     عبیدالوتر خنک آن را که به علم کار کند؛ یعنی بدان چه گوید کار بندد  :طُوَبی لِمَن عَمِلَ بَعَمَلِهِ»

دارم. گفتند: یا شییخ چیه معنیی؟     دارد و من از قبل وی روزه می سال است که این مرید من از بهر خدای تعالی روزه می

دار؛ چون وی روزه داشت من از حق سبحانه و تعالی شرم داشتم که به گفتار من  گفت: او را فرمودم که پیوسته روزه می

 ورم و روزه ندارم.روزه دارد و من به روز طعام خ

ــار   » ــذر از گفتـ ــار ب ـ ــن کـ ــار کـ  کـ

 

 کانــــدر ایــــن راه، کــــار دارد کــــار 

وسیعته   هِ وَقَولِی أَمعسَکَ الْفَضْیلَ مِینْ    أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ وَ یقَتُهُحَسُنَتع خَلِ نَفْسِهِ وَطَابَ کَسعبُهُ وَ یلِمَنْ ذَلَّ فِ یطُوبَ» 

طوبی آن را که در نف  خویش ذلیل باشد؛ یعنی خوی تن را ذلیل و حقیر داند و از کبیر و   :دعةمالبِ یإل یَعُدهَام لَ السّنّة وَ

که عروه بن زبیر گفت پسر خویش را به عرفات که ای پسر به حق خداوند این کعبه کیه در ایین    صلف دور باشد؛ چنان

و  یقَتُیهُ حَسُینَتع خَلِ دانیم و آنچیه گفیت و     نمیی  اهل عرفات بتر از توا خدای را بنده نیست و ک  را بتر از نف  خویش

خوی نه خندیدن است و نه خندانیدن؛ لکن احتمال اذی است و تحمل رنج و عفیوکردن و   خوی وی خوش باشد خوش

 و هاینه کند زیادتی مال خویش، معنی این است که هرآنچیه از قیوت   أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَپوشیدن عیب و آنچه گفت 

أَمعسَکَ الْفَضْلَ مِینْ   وَوی و قوت عیال وی زیادت باشد، به صدقه بدهد و ذخیره نکند و فردا را غم نسورد و آنچه گفت 

آنچه از گفتار وی زیادت باشد بازگیرد، یعنی آن گوید که از آنش ناگایر باشید؛ آنچیه از نیاگایر خیوردنی باشید،       هِ،قَولِ

و سنت خیویش را فیراخ گییرد و از     دعةمالبِ یإل یَعُدهَام لَ وسعته السّنّة وَآنچه گفت بدهد و آنچه ناگفتنی باشد نگوید و 

 بدعت دور باشد؛ یعنی هرچه کند به سنت کند و بدان م غول بود.

جَانَیبَ   الحِکْمَةِ وَ خَالَطَ أهعلَ الفِقْهِ وَ وَ یَةممَععصِ یعرِأنْفَقَ مِنْ مَالم اِکْتَسَبَهُ مِنْ غَ النَّاسِ وَ یُوعبِعَنْ عُ یعبُهُلِمَنْ شَغَلَهُ عَ یطُوعبَ»

های مردمان و نفقه کند از مالی که دارد نه از معصییت   یبعیَةِ: خنک آن را که عیب او م غول دارد از المَععصِ أهعلَ الذُّلِّ وَ

طوبی، معانی بسییار   و صحبت وی با فقیهان و حکیمان باشد و پرهیا کند از مردمان فرومایه و اهل فسق؛ اما آنچه گفت

کیه درختیی اسیت در     اند گفتهطوبی تأنیث اطیب است و اشتقاقش از طیب است و بعضی  اند گفتهدارد این لفظ؛ بعضی 
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طوبی نام به ت است و خُلد وی و آنچه گفت عیب وی او را از عییب دیگیران م یغول دارد.     اند گفتهبه ت و بعضی 

 که از شومی گناه من روی من سیاه شده باشد. ترسم یمرستی؛ گفتی ین النوری هر بامداد به آینه نگابوالحس

خنک آن را که کسیب وی حیالل    :و عَاَلَ عَنِ النّاسِ شَرَّهُ یَتُهُوَ کَرُمَت عالنِ یرَتُهُلِمَن طابَ کَسعبُهُ و صَلُحَتع سَر یطوب»

السیالم و   شته باشد و الفیا  نبیوی علییه   و سر وی به صالح باشد و عالنیت او ستوده باشد و شرّ خویش از مردم دور دا

الصلوة محکم و متقن و ترتیب بود. نسست گفت خنک آن را که کسب وی حالل بود و آنگه گفت سرّ وی بصالح بود 

یعنی که سرّ بصالح از لقمة حالل بود آنگه گفت ظاهر وی پسندیده بود که الظاهر عنوان الباطن؛ ادب ظاهر عنیوان ادب  

 آن کسی که چنین بود رنج وی از مردمان دور داشته بود آنگه طوبی او را بود.باطن است؛ آنگه 

گفت حقّ گوا و اگر چی تلخ باشد. بعضیی از م یایخ را پرسییدند میردی چیسیت؟ گفیت        :قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً»

شید رفت. رشید گفیت: ییا شییخ!    الر پذیرفتن از هرکه باشد. عمرو بن عبید پیش هارون گفتن هرکه را که باشد و حق حق

 بینم که به نانی سیر شود و به ده گا کرباس پوشیده شود و بیر نمیدی دوا ال   بینی؟ عمرو گفت: مردی می کار ما چون می

کنید بیه رضیای     ستاند؛ بیه نیاحق و هاینیه میی     بسسبد؛ کار و شغل عالم به گردن پذیرفته است و مال بندگان خدای می

الرشیید بگریسیت و گفیت: ای شییخ!      او را از مرگ نرهاند و به قیامت پ یمانی بازآرد هارون خویش که این همه م غله

چاره چیست؟ عمر گفت: از دوزخ گریستن و طلب به ت کردن و گوشة مسجدی گایدن و بیر ایین پادشیاهی اختییار     

 کردن که مرگ چون دررسد نادیک خردمند چه تابوت و چه تست.

گفت سساوت کن و عطا ده تا تو را نییا مکافیات کننید. بیدان کیه مکافیات در        لکَ: یُسعمَحعحع اسعمَ قوله عَلَیه السنالم»

که جاا دهی تو را نیا جاا دهنید و چنیان    ؛ چنانتُدَانُ وَ کَمَا تَاْرَعُ تَحعصُدُ ینُکَمَا تَدِطبیعت واجب هست و در خبر است 

رفتم دوا تا نان با خوی تن داشتم و قیدری   سوی کوفه می که بکاری بدروی. ابوالحسن واسطی گوید به جوانی از واسط

گوشت بریان؛ چون فرسنگی چند از واسط رفته بودم زنی مرا پیش آمد و گفت: ای شیخ! از این جایگاه تا به شهر چنید  

؟ شیخ ام؛ این مسافت راه چگونه روم مانده است؟ گفتم: چهار فرسنگ. گفت: وای بر من که عورتم و نان ندارم و گرسنه

غاییت گرسینه    آمدم و نان نداشتم و بیه  گفت: آن دوا تا نان و گوشت به وی دادم. بعد از سی سال از کوفه به واسط همی

گ تم؛ چون بدان جایگاه رسیدم که زن را آن نان داده بودم، سواری از واسیط میرا پییش آمید و گفیت: ای شییخ! هییچ        

ای گوشت بسیتدم و   دست در خریطه کرد و دوا تا نان به من داد و پارهام.  ای؟ گفتم که دوا روز است که نسورده خورده

بکار بردم و بسفتم. آن پیر زن را به خواب دیدم که گفتی مرا حق توا به توا رسید. گفتم: بلی. چیون بیه واسیط آمیدم و     

 تجس  کردم آن سوار بر آن پیر زن بود که من دوا تا نان و گوشت به وی داده بودم.

: گفت خواست که دروی ی که کفر شود و حسد خواسیت کیه   کادَ الحَسدُ أنْ یغلِبَ القَدَرَاً وَ قرُ اَن یَکُونَ کُفرکادَ الفَ»

قدر را چیره شود. ظاهر خبر ذم دروی ی است و باطن وی ستایش وی است. ظاهرش این است کیه فقیر خواسیت کیه     

ه خواست که کفر گردد و باطنش سیتایش اسیت کیه    یعنی چندان صفات نامحمود دنیاوی در فقر جمع شد ک؛ کفر باشد

گفت که خواست که کفر گردد و نگ ت و درست شد کی فقر نه کفر است؛ ضدّ کفر است و ضد کفر ایمان باشد. پی   

یعنی حسود را حسد به جایی ک د که تمنا کنید کیه    کادَ الحَسدُ أنْ یغلِبَ القَدَرَ حقیقت ستایش است و اما آنچه گفت به

 اند، من از وی بگردانیدمی. ه مرا طاعت بودی که آن خیر کی محسود مرا تقدیر کردهکاشکی ک

که شما باشید والیان بر شما باشند؛ یعنی اگر کرداتر شما نیک باشد کاردان شما نییک   م: چنانی عَلَیکُوّلَّیُ نکَما تَکُونُو»

؛ گفت که کردار شما کیاردار شیما اسیت،    مکُالُمّت عُحَلُم صَکُعمالُت اَنَسُان حَ عُمّالُکُمع اَععمالُکُمعباشد و جای دیگر گفت 
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علیه گوید که اگر من به شب خطیا کینم،    ا  اگر کار شما نیکوا باشد، کاردار شما نیا به صالح باشد. حسن بصری رحمه

 بامداد در خوی اسب من ظاهر باشد.

گفیت هرکیه    :الْیأَکْبَرِ الْفَیاَعِ   یَیوعمَ  ا  آمنیهُ  مَن أهانَ صَاحِبَ بِدععَیةم  ویمَانًا إِ معنًا وَمَنْ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدععَةم مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَ»

عاّوجیلّ   وجلّ دل او از امن و ایمان پر گرداند و هرکی مبتدعی را خوار دارد، خیدای  مبتدعی را از پیش براند، خدای عاّ

و آن اهیل   انید  حیق اند یک فرقت اهل  او را روزیی فاع بارگ ایمن گرداند. بدان که در اسالم به هفتاد و سه فرقت شده

صنعانی گویید کیه روزی صیاحب بیدعتی را بانیگ بیر سیر زدم. آن شیب پیغیامبر را           عبدالرزاقاند و  سنت و جماعت

ی ا  عنک کما رضیت عنیک گفیت خیدای    رضمن داد و مرا گفت السالم به خواب دیدم که هفت بوسه بر پی انی  علیه

 تعالی از تو راضی باد چنان که من از تو راضیم.

بسم ا  الرحمن الرحیم بسم ا  توکلت علی ا  و ینصرک نصراً عایااً الّلهم احفیظ هیذه السییل مین کیلِّ آفیات و       »

شیءٍ قدیر و ان یکاد الذین کفروا لیالقونک بِابصیارهم لمیا سیمعوا    عاهات و البلیّات بحقّ اسمائک العظیم انَّکَ عَلی کلِّ 

الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو اال ذکر للعالمین و ال حول و ال قوة اال با  العلی العظییم ال الیه ال ا  الملیک الحیق     

ذه السیل من کیلِّ آفیات و عاهیات    المبین محمد رسول ا  صادق الوعد االمین. یا ربّ بحق هذه االسماء العظام احفظ ه

باللیل و النهار و هو سمیع العلیم و فی البر و البحر و الطرق و المقام و المقابلة االعیداء مین القطیوع و الوقیوع و وصیل      

العین و السنام من کل ان  و جنّ انه سمیع الدعاء انه علی کل شیء قدیر و لو انّ قرانا سییرت بیه الجبیال و قطعیت بیه      

انه من سبحان و انه بسم ا  الرحمن الرحیم و ال حول و ال قیوة اال بیا     5کلّم به الموتی بل لِلّه االمر جمیعا ... االرض و

 العلی العظیم و ننال من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال حول و ال قوة اال با  العلی العظیم.

ــادهزان  بیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند ــ  دل   ب ــقان در مجل ــه عاش ــا ک ه

  خورند می

 گیری نتیجهـ 2

کیه در   آیات و احادییث بییان شیود؛ امیا همچنیان     ی تفسیر عرفانی ها نگارشدر این جستار تالش شد تا تاریخ نسستین 

تعییین هویّیت دقییق    و  اند ناقص؛ اما دنرس یمی به نظر میقدو  لیاصها،  های خطی آنها بیان شد، این رساله معرفی نسسه

تصیحیح انتقیادیِ درسیت و درخیوری      قیرآن کیریم  هنوز از متن تفسیر عرفیانی آییات   آنها به این صورت دشوار است. 

 رسید  یمقونیه تصحیح کرده است. به نظر  2523نسسه برپایة نسسه  صورت تک صورت نگرفته است و فروزانفر آن را به

 طور کامل به دست ما نرسیده است. گی بوده است که بهمتن در اختیار فروزانفر بس ی از تفسیر بار

موجود در کتابسانة سلیمانیه آمیده   2523رسالة تفسیر احادیث به همراه تفسیر آیات قرآن در مجموعة  از سوی دیگر

است؛ اما رابطة این دو رساله هنوز برای ما م سص نیست. گفتنی است که در هر دو رسیاله بیه اشیعار سینایی آشیکارا      

درحقیقت متن نهایی رسایل منظور هنوز در  تناد شده است؛ همچنین نام برخی از م ایخ بارگ عرفانی نیا آمده است.اس

های آنها تصیحیح شیود تیا دربیارة      ها و افتادگی های دیگری از این تفسیرها شناسایی و نقص اختیار ما نیست. باید نسسه

 سسن گفت. تر قیدق رفانی آیات با متن تفسیر احادیث بتوانچگونگی پیدایش تفسیرهای عرفانی و ارتباط تفسیر ع

که ترجمه و تفسیر عرفانی آیات و احادیث در ادب فارسیی   شود یمها چنین دریافت  بررسی این رساله طورکلی با به

زبیان بنیابر نییاز     رسد حکما و عرفای فارسی نسبت به تفسیرهای سنتی با اندکی تأخیر صورت گرفته است؛ اما به نظر می

گونیه،   و این ندیبرآبه سلیقة اهل عرفان  ی تفاسیر باتوجهگردآورتا به  اند شدههای وعظ و تذکیر بر آن  مساطبان در جلسه
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ریای کردند که سرانجام به گردآوری تفسیرهای بارگ و ارزشمندی در ادب فارسی  سنتی را در تفسیرنویسی عرفانی پی

جیواهر  ( و 358الدین فراهیی )وفیات    معین حدائق الحقائقاحمد زید طوسی و  طائف البساتینالستین الجامع للانجامید؛ 
 ( از جملة این تفسیرهاست.355) یسباواراز حسن واعظ کاشفی  و مواهب علّیه التفسیر

 

 نوشت می

 اند و ناخواناست. در متن روی عبارت قلم ک یده. 5
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فیرد،   اصیغر میربیاقری   تصحیح مهدی تدین و سیید علیی   )ع(صادق(. منسوب به امام جعفر 5737) قرآنتفسیر عرفانی  -3

 تهران: سسن.

 .بنیاد فرهنگ ایران :تهران ،به تصحیح جالل متینی .(5712) تفسیری بر ع ری از قرآن مجید -55

تصحیح و استسراج احادییث از کیاظم    و مقدمه )چهل حدیث نبوی(، اربعین (.5735) نورالدین عبدالرحمن ،جامی -55

 .چاپ آستان قدس رضویم هد: چی،  مدیر شانه

 .مؤسسة الرسالة یروت:، باعالم النبالء یرس تا(. )بی محمد ینالد االمام شم  ،یذهب -52

 ، تهران: البرز.هاار سال تفسیر فارسی(. 5703)، منوچهر پژوه سادات ناصری، سید حسن؛ دانش -57

وفیایی،   ، تصحیح محمد اف ینمناقب حضرت خداوندگاررساله سپهساالر در (. 5781احمد )سپهساالر، فریدون بن  -51

 تهران: سسن.

 : مکتبة السانجی.قاهرهیبه، شر یننورالد حقیقت ،یهطبقات الصوف(. 5303ابی عبدالرحمن ) ی،سلم -51

ید عمران، بییروت:  سیق تحق، یرالتفسیق حقایر السلمی و هو تفس(. م 2555ق.  5125ی عبدالرحمن )ابی، االمام سلم -50

 یه.العلم دارالکتب

ی، تهیران: دان یگاه   رضیو ی میدرس  محمیدتق  کوشش، به یقة الحقیقةحد .(5718) ابوالمجد مجدود بن آدم ،سنایی -53

 تهران.

http://mtif.org/p/organ/47388/مرکز-پژوهشی-میراث-مکتوب
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 ، تهران: امیرکبیر.احادیث مثنوی(. 5735الامان ) فروزانفر، بدیع -58

الامیان فروزانفیر، تهیران: مرکیا ن یر       بیدیع ، تصیحیحات و حواشیی   معیارف (. 5733الیدین )  محقق ترمذی، برهان -53

 دان گاهی.

 .211، شمارة چهارم، ن ریة دانش، «داستان تفسیر خواجه انصاری(. »5728محیط طباطبایی، محمد ) -25

، بیا مقدمیه و   شرح التعیرف لمیذهب التصیوف   (. 5783بن محمد ) لیاسماع میابوابراهی، خواجه امام بساری مستمل -25

 .ریاساطمحمد روشن، رُبع سوم، تهران:  هیتح و  حیتصح

 .00ی  08 ،2، شمارة ن ریة دانش، «تفسیر فارسی خواجه عبدا  انصاری(. »5728محمد )معین،  -22

یح و تعلیقیات بهمین ناهیت، مجموعیة تحقیقیات عرفیانی،       تصح، مقدمه و یهفیه ما ف(. 5737الدین ) مولوی، جالل -27

 تهران: سسن.

 ، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران: هرم .مثنوی معنوی(. 5782) ----------- -21

 ؟کتابتیه، تاریخ قونی موزة تسصص ، کتابسانة2523نسسة خطی مجموعة  -21

 ی.دان گاهن ر  مرکایل سعادت، تهران: اسماع، ترجمة یعرفانی و زبان قرآنیر تفس(. 5737یا، پل )نو -20

: ناشیر  تهیران ، جلید دوم،  دان ینامة زبیان و ادبییات فارسیی    ، «یر در ادب فارسیتفس» .(5780یاحقی، محمدجعفر ) -23

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 

 

http://www.ensani.ir/fa/content/214253/default.aspx


 553/    ترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی نسستین و کهن

 

 
 

 آ از تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم( 52و  2ی ها برگ)
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آ از تفسیر احادیث( 88و  ب 38های  )برگ  


