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رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی
محسن

قاسمپور1

(تاریخ دریافت مقاله  -31/93/41:تاریخ پذیرش مقاله )39/99/42 :

چکیده
ابوالثناء شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی از مفسران سدۀ سـیزدهم هرـری و
وابسته به طریقت نقشبندیه و مؤلف تفسیر روح المعانی است .یکی از جنبههای
مهم این تفسیر ،رویکرد مفسر نسبت به سنت تفسیر عرفـانی اسـت .آلوسـی از
گرایشهای عرفانی استقبال کرده و در مواضـعی بـر اسـاخ ت وـص و دانـش،
روحیات و ذوقیات و احوال بیرونی و نیازهای م اطبان ،به بازتاب آراء مفسـران
منتسب به عرفان نظری و عرفـان سـیر و سـیوکی اقـدام نمـوده اسـت .دربرابـر
جریان و سنت تفسیر عرفانی ،مواجهه آلوسی با آراء تفسیری عارفـان گزینشـی
است .بر این اسـاخ ،کوشـش بـرای توافـن بـین شـریعت و عرفـان و برمبنـای
آموزههای طریقت نقشبندیه روح حاکم بر این نگرش را در سنت تفسیر عرفانی
تشکیل میدهد .افزون براین ،نباید از مواجهة انتقادی و محققانـة وی بـا بر ـی
آرای دیگر تفسیر عرفانی در روح المعانی ،همچـون مواجهـه بـا نظریـة وحـدت
وجود ابن عربی غفیت ورزید .این نوع رویاروییها که در جای ود از اسـتقلل
و قوت اجتهادی وی در تفسیر به معنای اعم و تفسیر عرفانی بـه معنـای ا ـص
آن حکایت میکند ،تنها در پرتو رویکرد ویژۀ او و با عنایـت بـه مؤلفـة دانـش و
ت وص آلوسی قابل تبیین و تش یص است.
کلیدواژهها :عرفان اسلمی ،تووف ،نقشبندیه ،آلوسی بغدادی ،روح المعانی ،تفسـیر عرفـانی،
ابنعربی ،قرآن کریم.

 .4دانشیار گروه عیوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان.

Email: ghasempour@kashanu.ac.ir

332

ادیان و عرفان ،سال چهل و هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 4931

مقدمه
«شهابالدین ابوالثناء محمود آلوسی افندی» (4329-4342هـ.ق) ،فرزند «صلحالدین»،
مشهور به «شهابالدین آلوسی» فقیه ،مفسر ،ادیـب و مفتـیب بغـداد در کـرن ایـن شـهر
متولد شد .از همان کودکی ،به حفظ قرآن اهتمام می ورزیـد .حافظـة نیرومنـد و هـوش
سرشار او در تحقن این مهم و نیز حفظ متون درسی دیگر یاریکنندۀ او بود .بسـیاری از
عالمان مشهور ،به او اجازۀ روایت دادند و در عور «عییرضا پاشا» منوـب افتـا و متـولی
«مدرسة مرجانیه» بود .با اینکه ود شافعی مذهب بود ،مفتی پیروان مذهب حنفی شد.
پس از اینکه والی ترک بغداد او را برکنـار کـرد ،بـه اسـتانبول رفـت .در آنرـا حاکمیـت
سیاسی آن دیار از او استقبال نکرد و در سال  4911به بغداد بازگشت .آلوسی در تفسیر،
تاریخ ،لغت و نحو آثاری از ود به یادگار گذاشته است .مهمترین اثر او «روح المعـانی»،
در تفسیر قرآن است .این تفسیر که از موادر مهم تفسیر «المنار» بوده ،تألیفی در پاسخ
به نیازهای آن روزگار محسوب میشده است .در یک تحییل کیی میتوان گفـت آلوسـی
از تفسیر امام ف ر رازی بسیار متأثر بوده است.
یکی از جنبه های مهم در این تفسیر ،مباحث عرفانی و اشـاری اسـت .بـا عنایـت بـه
وابستگی آلوسی به طریقـت نقشـبندیه -طریقتـی مهـم و تأثیرگـذار در جریـان توـوف
اسلمی -چنین مینمایـد کـه آبشـ ور فکـری او در پـردا تن بـه ایـن قبیـل مباحـث،
الهامگرفته از آموزهها و تعالیم این طریقت بوده است .پـردا تن او بـه تفسـیر عرفـانی و
بازتاب این سنت تفسیریب غیر قابل انکار در تاریخ فرهنگ اسلم ،از رویکرد ویـژۀ وی در
روح المعانی حکایت دارد.
سنت تفسیر عرفانی
یکی از ویژگیهای زبان قرآن وجود جنبة تأوییی و باطنی در گزارههـای قرآنـی در کنـار
فرایند تنزییی-تفسیری و زبانی آن است .به نظر عارفان مفسـر]ر.ک ،31 .ج ،1ص[319
درک مراد الهی ،افزون بر رعایت جنبههای ظاهری که حاصل فرایند نزول قرآن از عمـن
به سطح است (تفسیر) سویهای دیگر هم دارد (تأویل) .آمادگی و تعالی نفسانی و سـیر و
سیوک و تهذیب نفسانیب مفسر ،شرط این مرتبه از درک مـراد الهـی اسـت .در پـی ایـن
آمادگی ،مفسر سالک از سطح معانی ظاهری قرآن فراتر رفته و بـه ییـههـای درونـی و
تودرتوی مدلویتِ وحی الهی توفین واهد یافت .برایناساخ ،مفسری عـارف در جـایی
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گفته است« :صوفیان به یاری نوری که داوند از دیگران پنهان کرده و بـر آنـان عنایـت
کرده ،اسرار پنهانی قرآن و اشارات ظریف آن را درمییابند»؛ او معتقد اسـت داونـد بـا
انوار و الهامات ود آنان را مورد نـوازش قـرار داده اسـت ،33 .ج ،4ص .]39ابـنعربـی
حاصل این تهذیب را «نزول معانی جدید بـر تـلوتکننـدۀ قـرآن» مـیدانـد  ،31ج،9
ص .]432وجود تعابیر دیگری نظیر «تفسیر هدایایی از داوند و الهام از سـوی اوسـت»
 ،39ص ]19یا «تفسیر حاصل فیض و لطف الهی است ،نـه حاصـل تـلش او»  ،3ج،4
ص ]14در متون تفسیری ،همه و همه تأکیدی است بـر ایـن نکتـه کـه تأویـل یـا فهـم
باطنی به اقتضای اشارات پنهانی ،صرفاً بر ارباب سیر و سیوک و کسانی که نفس ـود را
تهذیب کردهاند ،وارد می شود .البته فهم این معـانی بنـا بـه اسـتعدادها متفـاوت بـوده و
مراتبی دارد ر.ک ،31 .ج ،4ص .]1این مراتب نیز نسبی بوده و بهفرا ور هـر مفسـری و
بسته به چگونگی شرایط درونی آن متفاوت واهد بود .از نظر آنان ،بنا به مفاد بعضـی از
آیات قرآن ،فهم مراد الهی گاهی برای همة مردم میسر است؛ آن هم بـه ایـن دلیـل کـه
نواب هدایت و اتمـام حرـت بـرای همـة مردمـان بایـد فـراهم بـوده و قـرآن بـهسـان
ورشیدی ،روشنیب شب هدایت همه باشد .بر اساخ آیاتی دیگر نظیر «إبنَّهُ لَقُرْآنٌ کَـربیم
فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ ی یَمَسُّهُ إبیَّ الْمُطَهَّـرُونَ تَنزبیـلٌ مِـنْ رَبل الْعَـالَمِینَ» الواقعـه]29-22 ،
درک مقاصد الهی با توجه به این تعالی نفسانی میسر واهد بود.
بر مبنای این نگاه مهم ،درطول تـاریخ تفسـیر قـرآن ،شـیوهای بـا عنـوان «تفسـیر
عرفانی» از سوی بر ی مفسران تحقن یافته است .این جریان از سـدۀ سـوم هرـری بـه
بعد و با ظهور تفاسیر کسانی مانند سهل تسـتری شـکل گرفتـه و در طـول قـرون بعـد
امتداد یافته تا آنکه از سدۀ هفتم بـهبعـد ،بـا طـرح دیـدگاههـای عرفـانیب «ابـن عربـی»
دست وش تحولی دیگر شده و صبغه فیسفی به ود گرفته است .ویژگی یادشده در ایـن
سنت تفسیری ،بعد از ابن عربی ،در تفاسیری مانند «المحیط ایعظم»« ،الفواتح ایلهیه»
و «تفسیر روحالبیان» تأثیرگذار بوده است .در مقابلب ایـن سـنت تفسـیری ،آلوسـی چـه
موضعی ات اذ کرده است؟ بـ رای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،یـاداوری یـک نکتـه شایسـته
مینماید و آن اینکه با توجه به طیف گستردۀ استادان آلوسی ،تش یص استگاه اصـیی
اندیشههای آلوسی آسان نیست .در جاهای فراوانی او از گفتمان سیفی دفاع میکنـد ودر
فرازی دیگر وابستگی به تفکر واندیشـههـای اشـعری در تفسـیرش قابـل انکـار نیسـت.
میتوان گفت او بهدنبال تحول است و تلش او معطوف به این نکته اسـت کـه گسسـت
بین تووف سنتی و اسلم سنتی را پُر کند .در این میان ،آلوسـی در تفسـیرش -گرچـه
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یکسر تفسیری عرفانی نیست -دربرابرب این سنت تفسیری و مـوج برامـده از آن در بسـتر
تاریخ تفسیر ،به نفع ایراد هماهنگی بین شریعت و عرفـان ،موضـعگیـری کـرده اسـت.
وقتی می توان از این هماهنگی و سازگاری در رویکرد عرفانیاش س ن گفـت کـه نگـاه
وی را به تأویل ،که یکی از محورهای مهم در ایـن سـنت تفسـیری اسـت و بنیـاد آن را
تشکیل میدهد ،بدانیم .اساخ این تأویل ،با توجه به منبع معرفتیب کشف و شـهود قابـل
شنا ت است .کشف و شهود کـه حاصـل «مواجیـد و احـوال اسـت»  ،39ص 21؛ ،49
ص ]992بهمثابه منبع معرفتی در نیل به تأویل بـهشـمار مـیآیـد .در اعتبـار و حریـت
کشف و شهود مباحث قابل تأمیی بین صاحبنظـران عیـوم اسـلمی مطـرح اسـت ،44
ص33؛  ،1صص .]394-433کشف در اصطلح عرفانی ،اطلع بر ماورای حراب از معانی
غیبی و حقیقی است ، 2ص .]329رسیدن به این معرفـت ،اسـتعداد و آمـادگی روحـی
اصی را می طیبد و هر فردی که فاقد این استعداد باشد ،از درک این معرفـت بـیبهـره
واهد بود .به تعبیر یکی از عرفانپژوهان« ،این استعداد اص روحـانی منشـأ پیـدایش
نظریه معرفت در نزد صوفیه و عرفاست»  ،44ص .]32این مکاشـفه مراتـب و درجـاتی
دارد که به حسب مرتبة آن ،قیمروش نیز گسترش مییابد .یکی از عارفان در این زمینـه
چنین اطرنشان کرده است« :بر حسب ا تلف احوال و تفاوت درجات سـیوک ،سـالک
به فهمها و تأویلهای متفاوت دست مییابد»  ،9ص .]42شیخ روزبهان بقیی بـا اسـتناد
به آیاتی مانند سیام بقره 419 ،اعراف و  3-2سوره نرم گفتـه اسـت« :هـر کـه را ایـن
مقامات باشد ،با قیب چیزی را از غیب میگیرد و به حقیقت بیند و شک را در آن راهـی
نباشد و چنان باشد که در ظاهر ببیند»  ،32ج ،1ص .]92گرچه این عارف بـا قاطعیـت
دربارۀ نتایج ایـن معرفـت کـه چنـین کشـف و شـهودهایی اسـت ،سـ ن گفتـه اسـت؛
درعین حال باید چنین گفت که همة آنچه را در تفسیر عرفانی به عنوان کشـف و شـهود
مطرح میشود ،نمیتوان به عنوان الهامب الهیب ادعاییب مفسـر پـذیرفت .پـردا تن بـه ایـن
موضوع بحثی است در ور توجه که گفتاری مستقل می طیبد .اما در هر حال این مسئیه
باعث ن واهد شد که جنبه هایی از فهم مراد الهـی در آیـات قرآنـی کـه راهیـابی بـه آن
(یعنی رسیدن به باطن یا تأویل آن) با کشف و شهود میسر واهد بود ،نادیـده انگاشـته
شود.
باری اساسیترین نکتهای که میتوان گفت آلوسی و امثـال او را واداشـته تـا تفسـیر
عرفانی را بهمثابه یک روش فهم قرآنی در نظر بگیرند و بـدان اهتمـام ورزنـد ،توجـه بـه
منبع معرفتی آن یعنی کشف و شهود است .آنچه در یک نگاه کیی دربارۀ تأویل از منظـر
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آلوسی میتوان گفت ،تأکید وی بر تأویلهای ضابطهمند است .این مرزب مش ص و نقطة
فارق دیدگاه او در مقایسه با بر ی مفسران عارف دیگر اسـت .در ادامـة گفتـار ،رویکـرد
عرفانی این مفسر را به این شیوۀ تفسیریب مبتنیب بر تأویل که دارای فراز و فرودهایی هم
بوده است ،پی میگیریم.
رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی
رویکرد تفسیری یک مفسر به جهتگیریهای عوری وی مرتبط بـوده و البتـه نبایـد از
تمایلت ذهنی و روانی یک مفسر و نقش مهم آن در این جهتگیـریهـا غفیـت ورزیـد.
براساخب دیدگاه یکی از نویسندگان این تمایلت ذهنی و روانی مفسر را بهمثابه رویکـرد
وی ،میتوان در سه محور دستهبندی کرد .محور ن ست دانـش و ت وـص یـک مفسـر،
محور بعدی روحیات و ذوقیات او و سرانرام دغدغههـا و نیازهـای م اطبـان یـک عوـر
است  ،49ص .]12این ابعاد را در محورهای پیش رو مورد بررسی قرار میدهیم.

 .4ت وص و دانش آلوسی بهمثابه اولین شا وه در رویکرد عرفانی او
یکی از استادان تأثیرگذار در ش ویت آلوسی« ،ابوالبهاء الـد شـهرزوری» مشـهور بـه
«موینا نقشبندی» است .او در تربیت عیمی وی بهطور چشمگیری تأثیر داشته است .در
منابعی تاکید شده که الد نقشبندی به طریقت «شاه ولی اهلل دهیـوی» کـه طـریقتش
کوششی است در جمع بین تووف و شریعت ،پایبند بوده است  ،3ص .]293بـیتردیـد
آلوسی از ارکان مهم این طریقت آگاه و بهمثابه مفسری که به تفسـیر عرفـانی و اشـاری
عقیده دارد ،همانند دیگر عارفانب مفسر ،یکی از منـابع معرفـت در فهـم تفسـیر قـرآن را
کشف و شهود میداند و از اعتبار و جایگاه آن آگاه است؛ زیرا وی درکنـارب عیـوم رسـمی،
دانشآمو ته طریقت نقشبندیه نیز به شمار میرود .با توجـه بـه همـین منبـع معرفتـی
است که این مفسر به گاهِ مواجهه با رأی ابنعربی در موضـوع «عـدم یـود» دوز یـان
معتقد است هرچند که این اعتقاد به نفی احکام شریعت و تعطیل نبوت مـیانرامـد ،در
عین حال نباید گویندۀ چنین گفتاری را مورد سرزنش و طعن قرار داد ،زیرا این گروه بر
اساخ موطیحات اص و نوع معرفتی که در پسزمینههای این اصطلحات نهفتـه ،ایـن
شیوه بیانی را ابراز کرده اند .به این عبارتِ او در این زمینـه توجـه کنیـد« :کیمـا وجـدنا
لهویء شیئا یرب ان نسـیمه لهـم بـالمعنی الـذی ارادوه ممـا ی نعیمـه نحـن»  ،4ج،4
ص .] 419-413در جایی دیگر بر مفسران ظاهرگرا این انتقاد را وارد کـرده کـه چـرا بـه
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نحوی دیدگاه های عرفانی مفسران عارف را نپذیرفته و آن را دارای انحراف و گمراهکننده
تیقی کردهاند .بنا بر گفتة او ،نباید دانش دیگران ،از عالمان مرتهد و مهذب یا بـه تعبیـر
او اهل اهلل (با توجه به مراتب تهذیب نفس و سیر و سـیوک درونـی شـان) کـه شـرایط
درک و فهم آیات الهی را بهدست آوردهاند؛ بهوسییه صـاحبان عیـوم رسـمی بـه چـالش
گرفته شود  ،4ج ،44ص .]422به نظر میرسد او در جاهایی بهدلیلب اعتقـاد بـه همـین
منبع معرفتی و اعتبار آن ،با صوفیان همراهی میکند .کاربست اصطلحاتی نظیر اقطاب،
اوتاد ،ابدال ،نقباء و نرباء در منظومة معرفتی عارفان ،وی را بر آن داشته کـه در تفسـیر
ود فراوان از این اصـطلحات اسـتفاده کنـد بـرای نمونـه نـک ،4 :ج ،9ص311؛ ج،1
ص ،499ص412؛ ج ،2ص199؛ ج ،2ص 949؛ ج ،49ص. ]433
بهراستی این نوع مواجهه با دیدگاههای تفسـیری جـز در پرتـو آگـاهی و ت وـص و
احاطه یک مفسر نسبت به ابعاد یک موضوع مهم (مانند نقش معرفت کشـف وشـهودی)
در حوزه تفسیر عرفانی ،چگونه حاصل میشود؟
با اندک تأمیی در مقدمة روح المعانی برای مباحث اشـاری و عرفـانی ،ایـن آگـاهی و
احاطة عیمی ،به وبی هویداست .او در مقدمة این تفسیر ،دربارۀ تفسیر اشاری و جایگـاه
آن س ن گفته است .طبن بیان او س نانی از قبیل اشـارات در گفتـار صـوفیان ،معـانی
ظریفی است که بر ارباب سیوک گشوده شده است .او توریح کرده که میتوان میان این
س نان و معنی ظاهری قرآن ،توافن و سازگاری ایرـاد کـرد .بـه بـاور او اسـتگاه ایـن
هماهنگی از «کمال ایمان و تعالی عرفان است» .این مفسر پس از ذکر احادیث مشـتمل
بر ظاهر و باطن و حد و مطیع داشتن قرآن  ،41ص399؛  ،39ج ،4ص ]33-32و بیـان
معانی واژگان کییدیب این احادیث ،به عبارتی توریح میکند که در تش یص رویکرد این
مفسر در این مبحث بسیار تعیین کننده است .او گفته است« :بر کسی که اندک بهرهای
از عقل و ذره ای ایمان داشته باشد ،شایسته نیست که اشـتمال قـرآن را بـر جنبـههـای
پنهانی و درونی آیات و الفاظ قرآنی را انکار نماید؛ بواطنی که مبدأ فیـاض ،معـانی آن را
بر بندگان اص ود ارزانی میکند» .او گفته است« :کاش میدانستم که نفیکننـدگان
این قبیل معـانی ،بـا آیـاتی نظیـر «وتفوـیلً لکـل شـیء» انعـام491 ،؛ اعـراف]419 ،
و آیة «وما فرطنا فی الکتـاب مـن شـیء» انعـام ]492 ،چـه مـیکننـد و چـه معنـایی
از آن ارائه مینمایند؟ آیاتی که بهنوعی ناظر است به این معنـا کـه داونـد هـر چیـز را
که در مسیر تکامل انسان اثر داشت ،آن را بازگو کرده است .او در ادامة گفتار ود اضافه
کرده است« :چگونه عدهای برای دیوان متنبی و اشـعارش معـانی گونـهگـونی قائـلانـد،
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اما سوگمندانه برای قرآن جز معانی ظـاهری معنـای دیگـری قائـل نیسـتند»  ،4ج،4
ص.]3

 .3تبیور ت وص آلوسی در قالب نقد آراء ابن عربی
یکی از جاهایی که بر اساخ آن میتوان مؤلفة ت وص مفسر را در رویکرد تفسـیریاش
دنبال کرد ،مواجهة عالمانه او با آرای دیگران است .م الفت و نقد دیدگاه ابـن عربـی در
نظریة وحدت وجود نمونهای آشکار در این مقوله بهشمار میآید .برای مثال وی از طـر
اعتقاد به نظریة وحدت وجود از حیث نتایج آن س ن به میان میآورد .سـ ن او چنـین
است« :وهذه الوحدۀ هی التی حارت فیها ایفهام و رجت لعدم تحقین امرها رقـاب مـن
ربقة ایسلم»  ،4ج ،49ص .]3بر اساخ این عبـارت یزمـة اعتقـاد و نتیرـة التـزام بـه
چنین اندیشه ای ،سرگردانی فهم و روج از محدودۀ دینی را باعث مـیگـردد .او ضـمن
انکار این نظر از داوند برای موون بـودن از چنـین اعتقـاد و بـاور الحادگونـهای طیـب
استمداد میکند .به این عبارت وی توجه کنیم« :نسأل اهلل تعالی ان یمن عیینا بوـحیح
الشهود ویحفظنا بروده عما عین باذهان الملحدۀ من وحدۀ الوجود»  ،4ج ،49ص.]3
نمونة قابل ذکر دیگر در این بحث آنراست که آلوسی با استناد بـه عبـاراتی در بـاب
 924از «فتوحات مکیه» که دربارۀ ارکان چهارگانة عالم هستی است  ،9ج ،9ص،]141
س نان ابن عربی را شگفت آور و گفتاری دانسته که بر اساخ آموزههای دینـی نیسـت و
در قرآن و سنت نبوی ،هیچگونه استنادی برای آن نمیتوان یافت  ،9ج ،2ص .]121در
موضعی دیگر ،آلوسی کلم ابن عربی را به گفتار هندوان تشبیه کرده و بر م الفت آن بـا
ظواهر دینی تأکید ورزیده است  ،9ج ،2ص.]31
صرف نظر از درستی یا نادرستی این مواضع ،بهراستی چنین موضعگیریهایی جز در
پرتو آگاهی وت وص یک مفسر قابل توجیه است؟

 .9تبیور ت وص آلوسی در پذیرش بر ی دیدگاههای ابن عربی
مفسران صاحبنظر هر باوری را بر مبنای آگاهی و ت وص ود میپذیرند و آلوسی نیـز
بر همین مبنا بر ی از آرای ابن عربی را پذیرفته و بر ی دیگر را نقـد کـرده اسـت .او از
ابن عربی با عنوان «شیخ ما» یاد میکنـد بـرای نمونـه ،ر.ک ،4 :ج ،1ص .]922ایمـان
آلوسی به «حقیقت محمدیه» و «تعین اول» در تفسیر «یم» بسم اهلل کـه کـاملً تحـت
تأثیر ابن عربی است ،یک نمونه در این موضوع است ،4ج ،4ص .]91چنین مینماید که
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این مفسر از معتقدان به این نظریه است که حروف مندرج در کیمة «اهلل» دارای اسرار و
رموزی است که فهم این رموز برای عارفان وارسته دستیافتنی است .یک نمونة دیگـر را
می توان پیروی آلوسـی در تعبیـر «رؤیـا» از شـیخ اکبـر ،ابـنعربـی ،یـاد کـرد  ،4ج،1
ص .]921بدینسان باید گفت وی بیشتر به ابن عربی حسن ظن دارد .در فرازی دیگر از
سوره حمد ابتدا س ن ابن عربی را به قرار ذیل ذکر کرده است« :فاذا وقع الردار وانهـدم
الوور وامتزجت اینهار والتقی البحران وعدم البرزن صار العذاب نعیمـاً وجهـنم جنـة وی
عذاب وی عقاب ای نعیم وامان بمشاهدۀ العیان»  ،4ج ،4ص .]419پس از آن در تبیـین
دیدگاه ابنعربی چنین گفته است« :چنین گفتههایی را باید بـه معنـی صـحیحی حمـل
کرد .معنایی که اهل ذوق آن را درک میکنند و از اینکه این عبارات به معنـای ظـاهری
آن حمل شود ،باید بـر حـذر بـود»  ،4ج ،4ص .]419او بـر ایـن بـاور اسـت کـه آرای
ابنعربی چیزی است متمایز و متفاوت از نگاه محدثان.
آلوسی در جاهای فراوانی از تفسیرش به گفتار ابن عربی استناد کرده و به نـوعی آن
را قابل تأمل و کلمی در ور و شایسته معرفی کرده است .برای نمونه در جایی از تفسیر
ود پس از طرح گفتار او در «فووص الحکم» گفته است« :ولکلمـه قـدخ سـره اهـل
یفهمونه فارجع الیهم فی فهمه ،4 »...ج ،49ص .]919نمونة دیگر در استناد به گفتار او
در ذیل آیة «کل یوم هو فی شأن» است که به نظر میرسد با تأکید آلوسی بر اینکه ابـن
عربی در تفسیر این آیه استدیل کرده ،بهنحوی قـول ایـن مفسـر را پذیرفتـه اسـت ،4
ج ،41ص .]432نمونــة دیگــر را در تفســیر آیــه شــریفه «وَإبذْ نَرَّیْنَــاکُمْ مِـنْ آلب فِرْعَـوْنَ
یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابب یُذَبلحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ وَفِـی ذَلِکُـمْ بَـلء مِـنْ رَبلکُـمْ
عَظِیم» ملحظه می کنیم .تأویلت این آیه که در تفسیر آلوسی آمـده ،بازتولیـد عبـارات
تأوییی ابنعربی است :برای مثال قوای فرعون به نفس اماره تأویل مـیشـود و در تأویـل
عبارت «یذبحون ابناءکم» ،ابناء به قوای روحانی ،یستحیون به قوای طبیعی تأویـل شـده
است .این نوع رویارویی از آگاهی این مفسردر عرفان نظری ولوازم پایبندی به محورهـای
تأویلت عرفانی آن حکایت داشته که البته در رویکـرد تفسـیری عرفـانیاش هـم مـؤثر
افتاده است.
روحیات و ذوقیات مؤثر در رویکرد عرفانی آلوسی
محور مهم دیگری که در رویکرد تفسیری آلوسی مؤثر بوده است ،روحیـات و ذوقیـات
اوست .در بحث از رویکرد تفسیری و در تبیین روحیات یـک مفسـر ،اصـل همـاهنگی و
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مقبولیت مفسران پیشین توسط مفسری همچون آلوسی را نباید از نظـر دور داشـت .بـه
زبان و عبارتی سادهتر وقتی مفسری با دیدگاهی تفسـیری ،نـه تنهـا کنـار آمـده و آن را
پذیرفته بیکه تأثیر آن را بهگونهای استشهادی بـا گفتـه و قـول تفسـیری ـود همـراه
میسازد ،بیانگر روحیة هماهنگ او با گفتههای پیشینیان بهویژه در حوزۀ تفسیر عرفانی
است .وی به طریقة نقشبندیه وابستگی دارد .این طریقت توسط «شیخ بهاءالدین محمـد
نقشبند» ،مویح و مرـدد طریقـه واجگـان ،در قـرن هشـتم تأسـیس گردیـده اسـت.
« واجه محمد پارسا» و «عبدالرحمن جامی» و « واجه عبیداهلل احرار» از بزرگـان ایـن
طریقت به شمار میآیند.
یکی از وابستگان این طریقت صوفیانه« ،شیخ الد بن احمد بـن حسـین شـهرزوری
نقشبندی» است .آلوسی مفسر روح المعانی به ایـن طریقـت و شـ ص الـد گـرایش و
ارادت داشت  ،31ج ،4ص992؛  ،49ص.]29-23
با نگاهی بـه بر ـی از مواضـع آلوسـی در تفسـیر روح المعـانی و از رهگـذر یـادکرد
طریقت نقشبندیه و بر ی از بزرگـان ایـن طریقـت ،مـیتـوان ایـن وابسـتگی وارادت را
استنباط کرد .شایسته است بر ی از نمونههای این مسئیه را یاداور شـویم .بـرای مثـال
عبارت «نفعنا اهلل تعالی بعیومهم» ،4ج ،4ص ]14که منظور از آن عیـم و دانـش بـاطنی
بزرگان این طریقت است .مثال دیگر قابل ذکر در این زمینه ،ذیـل تفسـیر آیـة «وا تـار
موسی قومه سبعین رجل لمیقاتنا» آمده که چنین است« :شاهدنا ذلک فی ال الدین من
اهل الطریقة النقشبندیة»  ،4ج ،9ص ]24در آنرا آلوسی توضیح مـیدهـد کـه موسـی
برای این میقات یارانی از پاکترین و بااستعدادترین افراد بنیاسـرائیل بـه لحـاظ صـفای
نفس و پارسایی برگزید و ادامه میدهد این آمادگی و صفای نفس را ما در ارادتمندان به
این طریقت مشاهده میکنیم .واضح است که او چه توویری از این طریقت و اهـل آن را
به وانندگان تفسیر ارائه می کند .سـیمایی کـه وابسـتگی وارادت تـام آلوسـی بـه ایـن
طریقت ،در آن آشکار است.
آلوسی از مفسرانی است که در بر ـورد بـا آرای تفسـیری صـوفیانه براسـاخ مبـانی
اص ود و با عنایت به شا وههای طریقت نقشبندیه اقدام کردهاست؛ از جمیه رعایت
ضوابط این طریقت در نسبت بین ظاهر و باطن دیـن و متابعـت از شـریعت و اصـرار در
مراقبت از ظواهر سنت است ر.ک ،43 :ص .]344تأثیرپذیری از بزرگـان ایـن طریقـت
مانند «امام ربانی» که عنوان «شیخ احمد سرهندی» (سهرندی) است؛ و به تعبیـر یکـی
از محققان و پژوهشگران تاریخ توـوف «در عوـر ـویش گذشـته از توـوف ،در عیـوم
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شریعت نیز تبحر و تعوب فوقالعاده داشت؛ و او را به همین سبب که در احیاء شـریعت
و سنن جد و سعی بسیار ورزید ،مردد و الف ثانی واندند ،43 ».ص ،]343در جاهایی
از تفسیر روح المعانی به چشم می ورد نک :ادامة مقاله].
بنابراین توجه به شریعت و ظواهر دین از نکاتی است که دست کم در دورههـایی و از
سوی بزرگان این طریقت مورد توجه بوده است و همین موضـوع در اندیشـة آلوسـی در
بر ورد با آرای تفسیری صوفیانه نقش مهمی را ایفا میکنـد .او نمـیتوانـد بـا تفسـیر و
برداشتی که به نحوی با ظواهر شریعت و جنبههای ظاهری زاویه داشته باشد یـا ظـواهر
را نادیده بگیرد ،موافقت نماید .بدینسان شا وة همراهی و سـازگاری تأویـل و اشـارات
تفسیری با جنبه های ظاهری (تفسیری) آیات یکی از محورهای مهم او در ایـن مواجهـه
تیقی میشود.
نکتة دیگر ،بر ورد او با آرای ابن عربـی اسـت .در اینرـا نیـز وی بـه مثابـه مفسـری
صاحبنظر و البته متأثر از اندیشههای بزرگان طریقت نقشبندیه ،نمیتواند پیـرو محـض
آرای ابن عربی باشد .در جاهایی به گفتار ابنعربی اسـتناد مـیکنـد و حتـی او را بـزر
میشمارد؛ اما در ب شی دیگر از تفسیر ،مثل منتقـدی سـ تگیر و طبـن همـان مبنـای
پیشگفته ،نمیتواند با انگارههای تفسیری ابنعربی هماهنگی داشته باشد.
این نکته ،بهویژه بر مبنای بر ی عبارات او در ووص جایگاه یکی از پیشوایان ایـن
طریقت ،یعنی «امام ربانی یا همان احمد سرهندی» ،و به هنگام استناد به اقوال او بهتـر
آشکار میگردد .عناوینی نظیر «موینا» یا «مردد الف ثانی» یا «نفعنا اهلل تعالی بعیومـه»
که آلوسی آن را در مورد این عالم صوفی به کـار بـرده  ،4ج ،1ص411؛ ج ،2ص،]919
نشان دهندۀ جایگاه این ش ویت در نظر این مفسر است و چنین مینمایـد کـه آلوسـی
تحت تأثیر وی بوده است.
بدینسان باید تأکید کرد که کوشش آلوسی در طرح تفسـیری صـوفیانه بـر مبنـای
شا وهها ،ذوقیات و روحیات این طریقت قابل تببین است.
دغدغههای تأثیرگذار در رویکرد تفسیری آلوسی
محور اساسی تأثیربرانگیز دیگر در رویکرد عرفانی آلوسـی ،دغدغـههـای وی در دفـاع از
گونهای اص از تفسیر عرفانی است .بنیاد ایـن دغدغـه ،نفـی دیـدگاههـای تفسـیری و
نظری تووفهایی مانند تووف رفاعیه و تفسیرهای باطنگرایانه و اباحیگرایانه است کـه
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احتمایَ در بر ی آرای صوفیان روزگار او بازتاب یافته است .این موضوع در سه محور زیر
قابل بررسی است:

 .4وجه تمایز سنت تفسیر عرفانی با تفسیر باطنی به معنای اص آن از نگاه آلوسی
آشکار است آنچه آلوسی تحت عنوان تفسیر عرفانی آورده ،با تفسـیر موسـوم بـه تفسـیر
باطنی متفاوت است .از نظر آلوسی ،باطنیه طرین الحاد را پیمودهانـد ،زیـرا بـه شـریعت
وقعی ننهادهاند .آلوسی در تبیین شا وههای تفسیر اشاری-عرفانی معتقد است که ایـن
نوع تفسیر نباید به گونهای باشد که بـه انکـار جنبـههـای ظـاهری قـرآن بینرامـد و بـا
تأویلتی بعید و دور از ذهن ،در دستیابی به مراد الهی ،انسـان توفیـن نیابـد .او از ات ـاذ
چنین روشی در تفسیر قرآن ود را مبرا دانسته و حتی به نظر وی ممکن است به کفـر
صریح منرر گردد؛ بنابراین در نظر آلوسی ،نقطة تمایز تفسیر باطنی ،دست کم با بر ـی
از تفاسیر صوفیانه این است که شریعت و رعایـت جنبـههـای ظـاهری در تفاسـیر ا یـر
اهمیت دارد .او در مقدمة تفسیر ود در انکار تفسیر باطنی و نفیکنندۀ تفسیر ظـاهری
که در آن شر یعت بیاهمیت انگاشته میشود ،چنین اظهار داشته است:
کسی که ادعا میکند پیش از احکام ظاهر تفسیر ،به اسرار درونی و باطنی آن دسـت
یافته ،همانند کسی است که پیش از آنکه از در عبور کند ،به بایی اتـاق رسـیده اسـت!
این همه تأکید در نزد آلوسی برای این است که حد و مرز تفسیر صوفیانه را از تفاسیری
که در مقام نفی ظاهرند ،جدا کند .شایان ذکر است کـه در چنـد و چـون و اعتبـار ایـن
س ن می توان بحث و مناقشه کرد .اینکه چه کسانی از باطنیان راه الحاد را پیمودهانـد و
آیا میتوان همة آنان را مشمول حکمی واحد دانست ،پرسش یا پرسشهایی است که به
آن دست کم در تفسیر ود به آن نپردا ته است .نگارنده در جایی در وـوص تفسـیر
باطنی به تفویل س ن گفته  ،1ج ،4ص ]312و بر این بـاور اسـت کـه تفسـیر بـاطنی
طیفی از تفاسیر است که تفسیر عرفانی را هم در بر میگیرد ،زیرا این مفسـران هـم بـه
جنبههای بطنی و درونی آیات اهتمام ویژهای داشتهاند و در عین حال ،مرز بین تفسیر و
تأویلهای ذوقی را رعایت کردهاند ر.ک ،34 :ص .]439بدینسان نمـیتـوان گفـت کـه
همة کسانی که در تفسیر به باطن آیات گراییدهاند ،راه الحـاد پیمـودهانـد .در هـر حـال
میتوان گفت که از منظر این مفسر ب شی از این جریان با کنـار نهـادن شـعائر دینـی و
نفی معنای ظاهری قرآن به ووص در حوزۀ احکام شریعت راهی را پیمودنـد کـه مـورد
طعن و انکار قاطبة عالمان قرار گرفتند.
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 .3دغدغة آلوسی در قالب نقد آرای تفسیری صوفیان زمان ود
یکی از جنبههای رویکرد مبتنی بر دغدغة مفسر ،نقد آرای صوفیان زمان ود و توجه به
احوال بیرونی و اجتماعی زمان ویش است .او نمیتواند نسـبت بـه بر ـی نظریـات در
سنت تفسیر عرفانی بیتفاوت باشد؛ چرا که سنت سیف عالمان پـیش از او ،ایـن رویـه را
نمیپسندید .آلوسی ود به نوعی میانهروی در مواجهه با آرای عارفان در حـوزۀ تفسـیر
قرآن معتقد بود و عارفانی مانند عبدالوهاب شعرانی و عبدالکریم جییـی کـه آلوسـی بـه
اقوالشان استناد میکند ،هم از همین دستة اعتدالگرایـان محسـوب مـیشـوند .دربـارۀ
شعرانی این نکته قابل ذکر است که او را نماد صوفیان معتدل در دورۀ عثمانی دانستهاند
که تلش میکرد تا افکار ابن عربـی را بـه گونـهای تفسـیر کنـد کـه بـا ظـاهر شـریعت
هماهنگ باشد  ،42ج ،3ص .]19عبدالوهاب شعرانی از صوفیان مشهور این دوره بود که
به انتقاد از صوفیه پردا ت .شعرانی عقاید طرفداران بر ی از طریقـههـا ماننـد احمدیـه،
ادهمیه ،رفاعیه را ارج از شریعت ،و اعمال آنان را م الف شیون و سیرۀ اولیة عارفـان و
عالمان دینی میدانست  ،42ج ،4ص.]423
عبدالکریم جییی نیز که از سوی آلوسی با عنوان موینا یاد شده ،به عرفان ابن عربـی
گرایش داشت و به اعتقاد بر ی پژوهشگران نظریة انسان کامل این عـارف میهـم از ابـن
عربی بوده است  ،32ص .]419جییی نیز با بر ی مدعیان توـوف کـه شـرع را رعایـت
نمیکردنـد ،بر ـورد کـرده اسـت  ، 2ص .]43-44در تفسـیر آلوسـی از دیـدگاههـای
تفسیری او یاد شده و عبارات یادشده به گونهای است که در تأثیرپـذیری آلوسـی از رأی
و نظر عبدالکریم جییی تردیدناپذیر است بـرای نمونـه :نـک ،4 :ج ،1ص493 ،23؛ ج،1
ص .]22چنین به نظر میآید که نحوۀ رویارویی آلوسی با اندیشههای ابـن عربـی را هـم
باید به گونه ای تحت تأثیر آرای امثال عبدالکریم جییی دانست .پنهان نیست که عارفـان
یادشده هم به نقد دیدگاههای صوفیان زمان ـود پردا تـهانـد و هـم بـه مواظبـت بـر
شریعت تأکید داشتهاند ،همچنین آلوسی در سیمای یـک مفسـر عرفـانی در عمـل بـه
صوفیان زمان ود میتازد؛ .برای نمونه ذیل تفسیر آیة شـریفة «ویقولـون سـیغفر لنـا»
ایعراف  ]413،چنین میگوید:
«هذا هو حال کثیر من متووفه زماننا فانهم یتهافتون عیی الشهوات تهافـت الفـراش
عیی النار ویقولون ان ذلک ی یضرنا ینا واصـیون»  ،4ج ،9ص .]499آلوسـی در تفسـیر
ود ،بر ی باورها و آداب و رسوم و سیوک ش وی بعضی از صوفیان را نقد و بیکه انکـار
میکند .حمیه به گروهی از صوفیان عور او کـه ـود را از پیـروان شـیخ احمـد رفـاعی
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میدانستند و رفتارشان را منتسب به این صوفی قرن ششمی مـیکردنـد ،یـک نمونـه از
این انتقادات است .این انتقاد شدید به گونه ای است که از نظر آلوسی ،رفتار این جماعت
فاسقانه است و ممکن است به کفر بینرامد ،زیرا این گروه مهمترین میزان دین در دنیـا
را شریعت است ،معطل گذاردند؛ رفتاری گمراهانه که بـه نظـر او بایـد از بـدی و فرجـام
شوم آن به دا پناه برد ،4ج ،3ص .]12آلوسی بـه کـاربرد بر ـی اصـطلحات از سـوی
صوفیان هم ایراد وارد کرده است .او که در اینرا از تعبیر تند «ابالسـه صـوفیه» اسـتفاده
میکند ،میگوید وقتی بر ی رفتارها یا دیدگاههای آنـان در بـهکـارگیری اصـطلحات و
مقویتی مانند مر یا سکر مورد اعتراض عالمان قرار میگیرند ،در پاسخ میگویند مـراد
از مر ،محبت الهی است و منظور از سکر غیبة محبت بـر قیـب صـوفی .از نظـر او ایـن
کاربرد نوعی بیادبی در برابر گفتار های الهـی در قـرآن اسـت  ،4ج ،44ص .]23او آیـة
شریفة «وَلِیَّهِ األَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ ببهَا وَذَرُوا الَّذِینَ یُیْحِدُونَ فِی أَسْمَائِهِ» اعراف]429 :
را موداق رفتار این گروه میدانـد  ،4ج ،44ص .]23نفـی اعتقـاد بر ـی از صـوفیان در
تفسیر مفهوم وییت نمونهای دیگر از اشکایت این مفسر بر آنـان اسـت .بـه اعتقـاد ایـن
مفسر هیچ گاه دست یافتن بـه ایـن مرتبـة معنـوی بـا کنـار گذاشـتن شـریعت میسـر
نمی گردد .کسانی مانند بر ی متووفه زمان او که وییت را منهای تمسـک بـه شـریعت
دستیافتنی میدانند ،در مسیر حن و وییت الهی نیستند  ،4ج ،2ص.]332
این نظریه دربارۀ تعریف ولی که در آن بر رعایت و تبعیت از شریعت بهوسـییة «ولـی
دا» تأکید شده ،جز از راه تهذیب نفس و معرفت اص حاصل نمیگردد« .ولـی ـدا»
به هنگام تفسیر قرآن دارای عیم و معرفتی میشود که کشفی اسـت و ایـن معرفـت کـه
بهواسطة همین تهذیب نفس به دست آمده ،نمیتواند و نباید با کییـت شـریعت تعـارض
داشته باشد .این مرزیبندی را بر ی مفسران عارف در مقایسه بـا بر ـی دیگـر از آنـان
ارائه کرده اند که در آن در ووص مواظبت بر شـریعت و رعایـت جنبـههـای ظـاهری
معنای الفاظ قرآنی تأکید شدهاست .آلوسـی در جرگـة ایـن عارفـان مفسـر قـرار دارد و
هممسیر آنهاست و در تفسیر ود ،از این موضوع با عنوان اشارات یا تفسیری اشاری یاد
کردهاست.

 .9دغدغة جمع بین ظاهر و باطن آیات قرآنی
آلوسی در مواجهه با سنت عرفانی ،پس از تأکید بر تمایز تفسیر عرفانی با تفسیر بـاطنی
به معنای اص آن و تا تن بر صوفیان زمان ود ،معیاری را در موضـعگیـری در برابـر
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سنت تفسیر عرفانی مطرح میکند که در شنا ت رویکرد او بسیار اهمیت دارد .پـیش از
این تأکید شد که بر اساخ یکی از مش وههای رویکردی یـک مفسـر ،در نظـر گـرفتن
اوضاع و احوال بیرونی و مواظبت و رعایت دغدغههای م اطبان برای یک مفسر است که
در جای ود بسیار اهمیت دارد .نسبت به تفسیر آلوسی این توجه و تأکید همیشـگی او
 که در تفسیرش نیز کاملَ آشکار است -بسیار جدی است .با توجه به این موضوع ،اینمعیار همانا ایراد توافن بین جنبة ظاهر و باطن آیات الهی است .بدینسـان ،آلوسـی در
ب شهای م تیف روحالمعانی به جنبههای اشاری الفـاظ و عبـارات قرآنـی بعـد از ذکـر
معنای تفسیری و ظاهری آن توجه کرده است .در اینرا بیان چند نمونه ـالی از لطـف
ن واهد بود:
آلوسی ذیل تفسیر «یا ایها الذین آمنوا ان تنوروا اهلل ینورکم» ،به دو معنای ظاهری
و اشاری و باطنی نورت در این آیه میپردازد .یاری دا بهوسییة بنده هم جنبة ظاهری
دارد و هم جنبة باطنی؛ نورت ظاهری بنده نسبت به دا این است که دیـن او را یـاری
کند و با ارائة دلیل و برهان و شرح واجبات و مسـتحبات دینـی بـرای دیگـر مردمـان و
نابودی دشمنان دین ،به این مهم اهتمام ورزد .جنبة باطنی این یاری فانی کردن ناسوت
در یهوت است .از سوی دیگر داوند هم با ارسال انبیا و کتب آسمانی و هدایت آدمـی،
بنده را یاری میدهد و نورت باطنی ود را با فانی کردن وجود بنده در وجود ـود و از
رهگذر تریی صفات جمالی و جللیاش در بنده میسر میسازد  ،4ج ،49ص.]392
نمونة دیگر در تفسیر آیة «الذین هم فی صلتهم اشعون» و در شرح معنای شوع
آمده است .در اینرا نیز این مفسر به هر دو جنبة ظاهری و باطنی شوع پردا تهاسـت؛
در معنای ظاهری شوع ،آن را سر به زیر افکندن ،نظر کردن به موضع سـرده و تـرک
توجه به غیر از مکان سرده و آرامش ظاهری در ارکـان وجـودی و جـوارحی اسـت؛ امـا
شوع درونی و باطنی را سکون نفس از واطر و هـواجس دنیـوی و تـرک استرسـال و
حضور قیب ،مراقبت در سر الهـی و اسـتغراق روح در دریـای محبـت مـیدانـد  ،4ج،3
ص.]433
نمونة دیگر را در تفسیر آیة شریفة «ان الـذین آمنـوا قـالوا ربنـا اهلل ثـم اسـتقاموا»...
ملحظه می کنیم .عبارت وی چنین است« :و ذلک أن ایستقامة متفاوتة فاستقامة العوام
فی الظاهر باألوامر و النواهی و فی الباطن باإلیمان و استقامة ال واص فی الظاهر بالرغبـة
عن الدنیا و فی الباطن بالرغبة عن الرنان شوقاً إلى الرحمن و استقامة ـواص ال ـواص
فی الظاهر برعایة حقوق المبایعة بتسییم النفس و المال و فی الباطن بالفناء و البقاء» ،4
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ج ،49ص .] 49بر اساخ این عبـارت و تفسـیر ایـن مفسـر ،اسـتقامت عـوام و ـواص و
واص ال واص از همـدیگر متمـایز شـده اسـت .اسـتقامت هـر کـدام از ایـن سـه تیـ
ش ویتی نیز بر مبنای این آیه ،هم جنبة ظاهری دارد و هم جنبة باطنی.
نتایج
 .4سیدمحمود آلوسی بغدادی از وابستگان به طریقت نقشبندیه بوده و ش وـیتی اسـت
عارفمسیک که در تفسیر ود مسائل و جنبههای عرفانی آیات را در ب ـش جداگانـهای
زیر عنوان «باب ایشاره فی اآلیات» مطرح کرده است.
 .3تأویلهای عرفانی و اشاری آلوسی در تفسیر ،تا جایی اسـت کـه بـا قواعـد لفظـی
هماهنگ و سازگاری داشته باشد.
 .9رویکرد آلوسی در حوزۀ تفسیر عرفانی در ادامة آن شیوه از سـنتِ تفسـیرب عرفـانی
است که کوشش شده در آن بین آموزههای عرفانی و شریعت توافـن و سـازگاری ایرـاد
شود.
 .1تأثیرپـذیری از طریقـت نقشــبندیه و نقـد شــیوههـایی از ســیوک عرفـانی بر ــی
طریقتها مانند رفاعیه ،بیانگر نوع اص رویکرد او در تفسیر عرفانی است.
 .9از میان عارفان مفسر تأثیر اندیشههای ابن عربی (صرف نظر از بر ـی مواضـع وی
در تفسیر) بر آلوسی قابل انکار نیست؛ اما درعـینحـال ایـن مفسـر بـر مبنـای دانـش و
ت ووش ،مواجهة عالمانه و نقادانهای با وی داشته است ،به این معنـا کـه هـم قبـول و
پذیرش آرای شیخ اکبر و هم نقد او به ووص در موضوع وحدت وجود بر مبنای رویکرد
عرفانی آلوسی قابل توجه است.
منابع
 ]4آلوسی بغدادی ،شهابالدین محمود (4199ه.ق) .روح المعانی فی تفسیر القـرآن العظـیم و
السبع المثانی ،چاپ چهارم ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.
 ]3آمیی ،سیدحیدر (4191ه.ق) .المحیط ایعظم و البحـر ال ضـم ،تحقیـن :محسـن موسـوی
تبریزی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی.
 ]9ابنعربی ،محیالدین (4933ه.ق) .الفتوحات المکیه ،تحقین و تقدیم :عثمان یحیی ،قـاهره،
بویق.
 ]1اسعدی ،محمد و همکاران ( .)4923آسیبشناسی جریـانهـای تفسـیری ،چـاپ اول ،قـم،
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 ]9پارسا ،ابوالفتح واجه محمد ( .)4924فول ال طاب ،به کوشش جییل مسـگرنژاد ،تهـران،
مرکز نشر دانشگاهی.
 ]1تهرانی ،میرزاجواد آقا ( .)4939عارف و صوفی چه میگویند؟ ،تهران ،آفاق.
 ]2جرجانی ،میرسیدشریف عیی بن محمد ( .)4912التعریفات ،چاپ سـوم ،تهـران ،انتشـارات
ناصر سرو.
 ]2جییی ،عبدالکریم بن ابراهیم (4192ه.ق) .المناظر ایلهیـه ،نرـاح محمـود غنیمـی ،قـاهره،
المنار.
 ]3ال انی ،عبدالمرید بن محمـد (4332م) .الکواکـب الدریـه عیـی حـداین الوردیـه ،دمشـن:
دارالبیروتی.
 ]49درنیقه ،محمداحمد (4192ه.ق4322/م) .الطریقه النقشبندیه و اعلمها ،طرابیس ،مؤسسه
الحدیثه الکتاب.
 ]44زرینکوب ،عبدالحسین ( .)4999ارزش میراث صوفیه ،چاپ سوم ،تهران ،امیرکبیر.
 .)4913( ------------------- ]43دنبالــة جســترو در توــوف ایــران ،چــاپ اول ،تهــران،
امیرکبیر.
 ]49سراج ،ابونور عبد اهلل بن عیی بن محمد (4319م) .الیمع فی التووف ،تحقین :عبـدالحییم
محمود ،مور ،دارالکتب العیمیه.
 ]41سیمی ،ابو عبدالرحمن ( .)4913حقاین التفسیر ،به کوشش :نوـراهلل پورجـوادی ،تهـران،
مرکز نشر دانشگاهی.
 ]49شاکر ،محمدکاظم ( .)4923مبانی و رو شهای تفسیری ،قم ،مرکز جهانی عیوم اسلمی.
 ]41صفار قمی ،محمد بن حسن (4191ه.ق) .بوایر الدرجات الکبری فـی فضـایل آل محمـد،
توحیح و تعیین :میرزامحسن کوچهباغی تبریزی ،قم ،کتاب انة آیتاهلل مرعشی نرفی.
 ]42طویل ،توفین (4322م) .التووف فی مور ابان العور العثمانی ،قاهره ،بینا.
 ]42عین القضاه همدانی ،عبداهلل ( .)4929تمهیدات ،توحیح :عفیف عسیران ،تهران ،کتاب انة
منوچهری.
 ]43غزالی ،ابوحامد محمد بن محمد (4313م) .المنقذ من الضلل ،تحقین :فریـد جبـر ،چـاپ
دوم ،بیروت ،المکتبه الشرقیه.
 ]39فیض کاشانی ،محمدمحسـن بـن مرتضـی (4193ه.ق) .تفسیرالوـافی ،بیـروت ،مؤسسـه
ایعیمی.
 ]34قاسمپور ،محسن ( .)4933جریانشناسی تفسیر عرفانی ،ویرایش دوم ،تهران ،س ن.
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 ]33قشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم بـن هـوازن (4324م) .لطـایف ایشـارات ،توـحیح :ابـراهیم
بسیونی ،قاهره ،چاپ دوم (افست).
 ]39قونوی ،صدرالدین (4923ه.ق) .اعراز البیان فی تأویل ام القرآن ،تحقین :عبدالقادر احمـد
عطا ،مور ،دارالتعریف بالمالیه.
 ]31کاشانی ،عبدالرزاق ( 4131ه.ق) .تفسیر (منسوب به) ابن عربـی ،بیـروت ،داراحیـا التـراث
العربی.
]39کلباذی ،ابوبکر محمد ( .)4924التعرف (کتاب التعرف) ،به کوشـش محمـدجواد شـریعت،
تهران ،اساطیر.
 ]31مردون روحانی (شیوا) ،اسماعیل ( .)4911تاریخ مشاهیر کرد ،تهران ،سروش.
 ]32نورب ش ،جواد ( .)4923فرهنگ اصطلحات تووف ،تهران ،ییدا قیم.
 ]32نیکیسون ،رینولد ( .)4921تووف اسـلمی و رابطـة انسـان بـا ـدا ،ترجمـه :محمدرضـا
شفیعی کدکنی ،چاپ دوم ،تهران ،س ن.

