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بررسی روش تفسیر عرفانی در تفسیر شریف مخزن العرفان
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1محمدحسین ذوالفقاری  ، 2معصومه رستگارنسب  ، 3مجتبی انصاری

مقدم 4

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2سطح چهار حوزه ،دکترای تفسیر و علوم قرآن
 3سطح سه (کارشناسی ارشد) تفسیر و علوم قرآن ،پژوهشگر و استاد حوزه علمیّه خواهران ،شهر دزفول
 4دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
روش تفسیر ،مستند یا مستنداتی است که بر اساس آن مفسّر به تفسیر میپردازد .مخزن العرفان در تفسیر قرآن از جمله
تفاسیر معاصر است که توسط بانویی ایرانی نگاشته شده است .این تفسیر مانند هر تفسیر دیگری شامل مباحث مختلفی از
جمله اخالق ،تربیت ،فلسفه ،کالم ،عرفان وغیره است.از آنجایی که همه مفسران در تبیین و فهم آیات قرآن ،راهی یکسان
نپیموده اند و برخی از مفسران از منابع معتبر نقلی بهره جستهاند و برخی بر اساس ذوق و سلیقههای گوناگون به تفسیر قرآن
پرداختهاند ،بنابراین ضرورت مییابد تا یک تفسیر از نظر روششناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .روش تفسیر اشاری یا
عرفانی در ت قسیم بندی برخی از دانشمندان روش شناسی تفسیر قرآن ،در کنار روش عقلی ،نقلی و اجتهادی یک روش مستقل
مطرح شده است که ضوابط خاص خود را دارد .پژوهشگر در این پژوهش به بررسی معیارهای صحیح تفسیر اشاری(عرفانی) در
مخزن العرفان پرداخته و با روش توصیفی و تحلیل محتوا آیات را بررسی نموده است .از جمله نتایج پژوهش این است که
مفسر بزرگوار در تفسیر عرفانی آیات قرآن هم از آیات و روایات و هم از کالم بزرگان و مفسران دیگر و نیز عرفان موهبتی خود
جهت تأویل آیاتی که مستلزم بطن یابی هستند استفاده نموده است؛ و البته پیش از پرداختن به باطن آیات اعتقاد شخصی
ایشان ،استناد به ظاهر آیات است .پس روش عرفانی نیز در کنار سایر روشها می تواند در دستیابی به مقاصد آیات مؤثر باشد
که بانو امین به شایستگی از این روش بهره جسته است.
واژههای کلیدی :روش تفسیری ،روش عرفانی ،مخزن العرفان ،بانو امین
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مقدمه
یکی از علوم مورد نیاز مفسر علم موهبت است .علم موهبت ،علمی است که در سایه طهارت نفس به دست می آید و زمینه
ساز فهم بهتر آیات قرآن است .در منابع تفسیر آنچه به عنوان واردات قلبی ،الهامات شهود عرفانی و مکاشفه از سوی مفسران و
دانشمندان علوم قرآنی مطرح شده و بر نقش اساسی آن در تفسیر تاکید گردیده ،از نتایج علم موهبت است (.بابایی و همکاران،
 ،1392ص)375
بهره مندی بانو امین از کرامات نفسانی و عرفانی امری است که اساتید و شاگردان ایشان به طرق مختلف به آن اشاره نموده
اند از جمله آیت اهلل ابراهیم حسینی شیرازی است که در بخشی از اجازه اجتهاد و روایت خود به بانو امین آورده است  ....:این
فضل موهبتی الهی است که خداوند به هر کس از زنان و مردان که بخواهد عطا میکند 1.آیت اهلل حائری شیرازی پس از
مالقات خود با بانو امین ،ایشان را فردی جامع و پایبند به استدالل های عقلی و هم اهل الهامات قلبی و اشراقات ،معرفی
مینماید( .مجموعه مقاالت،1372،ص)116
بانو امین ،خود در برخی از آثارش به بینایی قلب و شهود حقیقت تاکید می کند " :تنها یک راه باز است برای شناخت حق
تعالی و آن راه قلب و باطن ،انس و سرّ آدمی است و بینایی قلب عبارت از این است که چشم دیگری در پشت این چشم سر،
باز شود و موجودات را همان گونه که هست-یعنی به طور مظهریّت و نمایندگی -آشکارا مشاهده نماید2".
پژوهشگر در این نوشتار درصدد است تا نحوه تفسیر بانو امین از آیات عرفانی قرآن را با توجه به مقام عرفان این مفسر
بزرگوار مورد بررسی قرار دهد .اب تدا به تبیین این روش تفسیری پرداخته و سپس به بررسی معیارهای آن در تفسیر شریف
مخزن العرفان میپردازد.
تبیین روش عرفانی3در تفسیر قرآن کریم
معرفت و عرفان در لغت به معنای درک و شناخت شئ با تفکر و تدبر در آثار آن است4.عرفان ،در اصطالح یعنى شناخت؛
شناختى که بر اثر سیر و سلوک و مجاهدت با نفس از دریافتهاى باطنى ،به دست مىآید .تصوّف و عرفان ،از یک سرچشمه
نشأت گرفتهاند و هر دو ،حاصل یک واقعیتند .عنوان تصوّف بیشتر به جنبه عملى و سلوک این مکتب و عنوان عرفان به جنبه
نظرى و اندیشه و دریافت آن ناظر است .لذا عرفان ،شعبه اى از فلسفه است که حکمت نظرى و عملى را به هم آمیخته و راه
شناخت و سلوک را از یافتههاى باطنى به دست آورده است5.

 1ناهید طیبی ،زندگانی بانوی ایرانی ،ص279
 2سیده نصرت امین ،سیر و سلوک ،اصفهان :انتشارات گلبهار ،بی تا ،ص8
 3برخی این روش را از گرایشهای تفسیری شمرده و از آن به گرایش صوفی و عرفانی یاد کردهاند .ر.ک :حسین علویمهر ،روشها و
گرایشهای تفسیری ،ص217
 4راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص560
 5محمدهادی معرفت ،تفسیر و مفسران  ،ج ،2ص334-333
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روش تفسیر عرفانی گاهی روش اشاری خوانده می شود که یکی از روشهای تفسیر قرآن است و با عناوین گوناگونی از قبیل
روش باطنی ،صوفی ،شهودی و رمزی از آن یاد می شود؛ که البته هر کدام اشاره به گونه خاصی از به کارگیری روش عرفانی ،در
تفسیر دارد .برخی از این روشها مردود و برخی مورد قبول است .اکنون با بررسی تعریف این روش ،انواع صحیح آن را معرفی
می نماییم تا در گرداب انواع غیر صحیح آن که گاهی با نام تفسیر به رأی از آن یاد می شود ،گرفتار نشویم.
اشاره نیز در لغت به معنای عالمت و نشانه دادن ،به عنوان انتخاب چیزی است6و در اصطالح به معنای چیزی است که از
کالم استفاده می شود ،بدون این که کالم برای آن وضع شده باشد .تفسیر اشاری به آن دسته از برداشت های قرآنی گفته می
ش ود که در ظاهر الفاظ آیه بدان تصریح نشده است و با توجه به باطن قرآن ،اشارات آیه که از داللت های التزامی کالم هستند
روشن می شوند7.
در حدیثى آمده است « :کتاب اللّه ع ّز و جلّ على أربعة أشیاء :على العبارة و اإلشارة و اللطائف و الحقائق .فالعبارة للعوامّ؛ و
اإلشارة للخواصّ؛ و اللطائف لألولیاء؛ و الحقائق لألنبیاء؛ 8ظاهر عبارات (داللتهاى مطابقه الفاظ) براى همگان است؛ اشارات
(داللتهاى التزامى ،بویژه داللتهاى التزامى غیر بیّن) براى خواصّ است که عمق نگرند؛ لطایف (نکات ظریف و رموز دقیق) براى
کسانى است که به درگاه حق نزدیک شده و به مقام والیت نایل گردیدهاند؛ ولى حقایق و اسرار نهفته که زیر بناى تمامى احکام
و معارف است ،مخصوص کسانى است که با وحى سروکار دارند و از اسرار غیبى باخبرند9».
برای تبیین دقیقتر روش تفسیر عرفانی و تمییز آن از سایر اصطالحات مشابه به دو دیدگاه در این باره اشاره مینماییم:
الف) دیدگاه عالمه طباطبایی
ایشان در مقدمه تفسیر المیزان در خصوص روش تفسیری صوفی چنین می نویسد :
اما اهل تصوف به خاطر مشغول بودن به سیر باطنی در خلقت و توجه آنان به آیات انفسی و توجه
کمتر به عالم ظاهر و آیات آفاقی ،فقط به تاویل قرآن پرداختند و تنزیل-ظاهر قرآن -را کنار
گذاشتند10.
صوفیه و باطنیه ،دین را از قید و بند ظواهر شرع و جهات خشک و تقیّدات مذهبی ،آزاد می داند .آن ها جهت استحکام
تشکیالت مذهبی خود به دو مسئله باطن داشتن قرآن و امثال و کنایات و اشارات موجود در آن را به عنوان تفسیر بطنی قرآن
بیان کردند11.

 6حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،6ص ،149ماده شور
 7محمدعلی رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن ،2ص243-242
 8محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،75بیروت :احیاءالتراث العربی  ،ص .278
 9محمدهادی معرفت ،تفسیر و مفسران  ،ج ،2ص368
 10سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن  ،ج ،1ص7
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عالمه طباطبایی ضمن وارد کردن انتقاد به این گروهها به این که قرآن تنها برای اهل تصوف نازل نشده اشاره می کنند که
احادیث بسیاری از پیامبر و ائمه وارد شده که بیان داشتند قرآن ،ظاهر و باطنی دارد و بلکه تا هفتاد بطن دارد اما اهل بیت
خو د با توجه به ظاهر ،به باطن نیز توجه می کردند و به تاویل و تنزیل ،هر دو توجه داشتند12.
عالمه طباطبایی تفسیر اشاری را به دو گونه تفسیر صوفی و تفسیر باطنی صحیح تقسیم نموده اند که اولی بر اساس تاویل
های بدون دلیل و مردود است و دومی بر اساس توجه به ظاهر و باطن قرآن استوار و مورد قبول است13.
ب)دیدگاه آیت اهلل معرفت
عالمه معرفت درباره تفسیر عرفانی دیدگاهی مشابه دیدگاه عالمه طباطبایی دارد و آن را تفسیر صوفیه میخواند .ایشان
مینویسد:
هرچند که ما تاویالت غیر مستند این افراد را منکر هستیم ،اما قبول داریم که قرآن ،ظاهر و باطن دارد؛ همان طور که از
پیامبر حکایت شده است14.
ایشان در مورد تفسیر شهودی چنین می نویسد :
تفسیر صوفی بر مقدمات علمی و برهان های منطقی و سبب معقول ،تکیه نمی کند؛ بلکه تفسیر آنان چیزی است که به
سببب اشراقات نوری-که از محل باالست -افاضه می شود؛ یعنی صوفی عارف ،به درجه کشف و شهود می رسد و معنا برای او
کشف میشود و به او اشارات قدسیه میشود و به قلب او از غیب ،معارف الهی میرسد15.
در مورد تفسیر شهودی باید این نکته را متذکر شد که هرچند شهود در مصداق های صحیح آن ،واقعیت هایی برای انسان
روشن می سازد اما چون طریقی شخصی است و قابل انتقال به دیگری نیست ،پس بر دیگران نمی تواند حجت باشد .حال آنکه
تفسیر قرآن ،هدفی عمومی دارد و برای انتقال به غیر باید قابل انطباق به سایر اعصار باشد.
آیت اهلل معرفت پس از بیان انواع مختلف تفسیر اشاری سه قسم برای آن قائل شده اند:
 -1تفسیر صوفی ک ه بر اساس تاویل و باطن قرآن و تصوف نظری استوار است اما تاویل های آنها دلیل ندارد( .باطل است)
 )2تفسیر صوفی که بر اساس کشف و شهود و تصوف عملی است(.شهود شخصی برای دیگران حجت نیست)
 )3تفسیر باطنی که بر اساس ضوابط صحیح تاویل و بطن یابی استوار است(.مورد قبول)
 11محمدعلی رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن ،2ص247
 12سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن  ،ج ،1ص7
 13محمدعلی رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن ،2ص251
 14محمد هادی معرفت ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص527
 15همان ،ص528
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جمع بندی
طرفداران تفسیر عرفانی با دست کشیدن از ظاهر قرآن به معنای باطنی آن پرداخته و معتقدند که اصل معنای قرآن در
باطن آن نهفته است و افراد ظاهربین ،حقایق را درک نمی کنند .ریشه این اندیشه ها در فلسفه یونان است ،چرا که با ترجمه
شدن مکتب های عرفانی و فلسفی یونان به زبان عربی-در قرن دوم و سوم هجری -این افکار در میان مسلمانان رواج یافت16.
آیت ا هلل معرفت عدم تقیّد عرفا به اصول ادبی و قواعد لغت را یکی از ناهمگونی های تفاسیر عرفانی میداند که ناشی از
اختالف ذوق آنان است17.ایشان در مقدمه تفسیر اثری الجامع تحت عنوان "التاویل عند ارباب القلوب" تالش نموده ،راه عرفا را
از باطنیه جدا سازد چرا که عرفا تفسیرهای اهل شریعت را در اخذ به ظاهر قرآن پذیرفته و آنها را در نزول قرآن اصل میدانند
اما در رابطه با آیات قرآن از ذوق های قرآنی لطیفی برخوردارند که نوعی واردات قلبی و الهامات قدسی به شمار میآید18.
یکی از ویژگی های تفاسیر عرفانی متاخر تاویل نیافتن قرآن به اصول و مبانی عرفانی(عرفان شخصی عارف) است .وجهه
غالب در تفاسیر عرفانی متقدم ،تاویل محوری است؛ عارف می کوشد آیات را به مبانی عرفانی خود ارتباط دهد و حمل کند.
اگرچه بسیاری ،این تفاسیر را مصداق بارز تفسیر به رأی دانسته اند .درحالیکه رویکرد غالب تفاسیر عرفانی متاخر ،تاکید بر
انس با قرآن است و مفسر می کوشد به دور از بیان و تاویالت عرفانی ،درکی عمیق تر از خود آیه به دست دهد ،از این رو می
توان گفت تطبیق اندیشه عرفانی با آیات قرآن در تفاسیر عرفانی متاخر ،بسیار کمتر است .در نتیجه ،این شیوه در مقایسه با
تفسیر تاویلی ،نزدیک تر به مراد واقعی قرآن است19.
بانو امین و تفسیر عرفانی
اعمال انسانی ،زمینه ساز طهارت و یا آلودگی نفسانی و شکوفایی و تقویت گرایش های پست و یا متعالی انسان است و
وجود چنین ملکات یا گرایش هایی سبب اکتساب یا فقدان نوعی از معرفت یا تقویت و تضعیف و دقیق و غیر دقیق شدن آن
می گردد .بر این اساس ،هر اندازه که انسان از طهارت نفسانی برخوردار باشد ،به همان میزان ،در فهم و درک حقایق موفقتر
خواهد بود .این قاعده کلی دلیل روشنی بر نقش طهارت نفسانی در فهم آیات است20.

 16حسین علوی مهر ،روش ها و گرایش های تفسیری ،ص219
 17محمدهادی معرفت ،تفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص379
 18محمدهادی معرفت ،تفسیر اثری الجامع ،ج ،1قم :تمهید،ص43
 19محسن قاسم پور و دیگران ،نقدوارزیابی تفاسیر عرفانی متاخر امامیه ،مجله مطالعات عرفانی  ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان ،90
صص128-127
 20محمود رجبی ،روش تفسیر قرآن،ص302

62

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،24تیر 1400

تفاوت انسان ها در فراگیری علوم و در پی بردن به معارف بر اساس امدادهای ویژه الهی که به عنوان حقیقتی برخاسته از
طهارت نفسانی و یا مستقل از آن ،دیده میشود ،ناشی از حقیقتی است که با عنوان "علم الموهبه" در کتب علوم قرآن و
تفسیر از آن یاد شده و بر نقش اساسی آن در تفسیر تاکید گردیده است21.
صاحب نظران ،غالبا در مقام اثبات این حقیقت ،به روایات ناظر به تاثیر رفتار انسان در زمینه سازی برای دریافت علم جدید
ل بِما علم ورَّثَه اهلل علم ما لَم یَعلم"  22:هرکس
تکیه کرده اند و به ویژه این حدیث را مورد توجه و استناد قرار داده اند" :مَن عَم َ
به آنچه می داند عمل کند ،خداوند دانش آن چه را که نمی داند به او عنایت می کند .در روایات ،این مسئله به شکل ها و با بیان
های مختلفی مطرح شده است.
آنچه در شرایط مفسّر تحت عنوانهای اخالص ،ایمان ،عمل صالح ،تقوا ،آداب نفیسه و مانند آنها مطرح است و نیز آنچه در
منابع تفسیر به عنوان واردات قلبی ،الهاما ت ،شهود عرفانی و مکاشفه تامه از سوی برخی مفسران و دانشمندان علوم قرآن
مطرح شده است ،زمینه ها و نتایج علم الموهبه به شمار می آید و آنچه که به عنوان علم تاویل آیات در مورد غیر معصومین
مطرح است ،چنانکه به حقیقت یاد شده باز گردد ،امری درست و مورد پذیرش می باشد ،ولی اگر مقصود ،تاویل هایی از سنخ
تاویل های باطنیه و گروه های انحرافی دیگر که برای اثبات مدعیات خود ،قرآن را مستمسک قرار داده و می دهند ،و یا از
ذوقیات بدون مستند عالمان صادق باشد ،هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و زمینه انحراف مفسر را فراهم میسازد23.
آنچه بان و امین از عرفان در نظر داشت ،آن چیزی بود که در معارف رسول اهلل و اهل بیت طاهرین یافت میشود .بانو امین
میفرمود  " :عرفاء از طریق عرفان ،طریق تحصیل معرفت را از قرآن می یابند24".از این سخن می توان دریافت نظر ایشان غیر
از نظر عرفای سلف و صوفیه و باطنیگری است چون آنها علم خود را بر قرآن تحمیل میکردند ولی بانو امین چنین اعتقادی
نداشت.
از آنجاییکه شالوده اصلى تفسیر عرفانى بر تأویل استوار است25،راز موفقیّت در تأویل کردن قرآن ،آن است که ضابطه
تأویل رعایت شود یعنی تأویل به گونهاى باشد که شاهد درستىِ آن از خود قرآن بر آید26.
بانو امین در بیان معانی باطنیه آیات ،رعایت احتیاط و امانت را بسیار نموده و اغلب با عباراتی چون "شاید سرّش این
باشد"" ،حکمت مطلب این است" و  ...برداشت های خود را مطرح میکند .ایشان در توضیح آیه 162سوره اعراف27چنین
مینویسد:

 21محمود رجبی ،روش تفسیر قرآن،ص303
 22محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،40ص128
 23محمود رجبی ،روش تفسیر قرآن،ص304
 24سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،1ص9
 25محسن قاسم پور ،پژوهشى در جریانشناسى تفسیر عرفانى ،ص 382
 26محمدهادی معرفت ،التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب ،ج،2ص 370-369
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این آیات به ما یادآور می شود که نباید مؤمن در آنچه به او امر شده از پیش خود و به سلیقه خودش اظهارنظر نماید و آیات
الهی را به نظر خود طور دیگری تفسیر و تأویل نماید .زیرا که وظیفة عبد ،بندگی و اطاعت موال است28.
معیارهای صحیح در تفسیر عرفانی (اشاری)
تفسیر قرآن کریم همانند هر دانش دیگری ،باید بر مبانی و قواعد و معیارهای خاصی مبتنی باشد تا موجب صیانت و
درستی تفسیر گردد و آن را از انحرافات مصون بدارد .در این مهم نیز بین روش تفسیر اشاری و عرفانی با دیگر روش های
تفسیری در ضرورت وجود معیار تفاوتی نیست29.اکنون به بیان معیارهای صحیح در تفسیر اشاری میپردازیم.
صاحب نظران علم تفسیر معیارهای زیادی را نقل کرده اند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
الف) توجه به ظاهر و باطن قرآن ،هر دو؛
ب) رعایت مناسبت نزدیک بین ظاهر کالم و باطن آن؛
ج) مراعات نظم و دقت در الغای خصوصیاتی که در کالم هست؛
د) تفسیر اشاری بطنی با آیات محکم قرآن و دالیل قطعی عقل ،منافات نداشته باشد؛
ه) تفسیر اشاری باطنی ،قرینه معتبر داشته باشد که این قرینه ،گاهی عقلی ،گاهی نقلی

است30.

اکنون هرکدام از این معیارها را در تفسیر شریف مخزن العرفان مورد بررسی قرار میدهیم:
 -1توجه به ظاهر و باطن قرآن ،هر دو
این معیار از کالم عالمه طباطبایی و آیت اهلل معرفت استفاده می شود31و به این معناست که توجه به بطن و اشارات قرآن،
مفسر را از توجه به ظاهر آیات و تفسیر ظاهری آن غافل نکند.
بانو امین به این معیار توجه داشته و معتقد است تا جایی که امکان دارد بایستی کالم را بر معنای لغوی آن باقی گذاشت و
جایز نیست بدون ضرورت حمل بر غیر ظاهر کنیم مگر در مواقعی که ضرورت ایجاب کند همچنین میفرماید :با تفکر در ظاهر

 27فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنُُهْمْ قَوْالً غَیرَُْ الَّذِى قِیلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا کَانُواْ یَظْلِمُون  :پس ،کسانى از آنان که ستم کردند ،سخنى
را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگرى تبدیل کردند .پس به سزاى آنکه ستم مىورزیدند ،عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستادیم.
 28سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،5ص309
 29محسن قاسم پور ،پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی ،ص371
 30محمدعلی رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن ،2ص264
 31محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص 7؛ محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،2ص527
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 32عنوان نمونه ایشان در آیه بیست و پنجم سوره
آیات قرآن ،بعضی از اسرار و رموز و حکمت های آن کشف میگردد .به
در مورد عبارت َهذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ به ظاهر آیه استناد نموده و چنین آورده است:

بقره33

طبرسى در مجمع البیان چند احتمال ذکر نموده و در توجیه آیه چنین گفته :در تقدیر ،مثل آن است که در دنیا بوده نه
عین آن؛ زیرا آنکه در دنیا بوده معدوم گشته چگونه می شود همان باشد و این مثل آن است که کسى طعامى را توصیف کند و
کس دیگری بگوید این طعام همان طعامى است که در منزل ما مهیّا میباشد.
نظر بانو امین درباره «هذا الذى رزقنا من قبل» این است که این همان است که قبال و آن وقتى که ما در دنیا بودیم براى
ما مهیا و آماده شده بود و ایشان می گوید این دلیلى است که بهشت و جهنم هر یک در ظرف خود موجودند .چون عوالم در
طول یکدیگرند یعنى هر مرتبه دانى نمودى است از مرتبه فوق او و هر مرتبه فوقى جامع و حاوى مرتبه زیرین خود میباشد
پس ممکن است گفته شود آنچه در این عالم وجود دارد بعینه در عالم قیامت موجود است34.ایشان تفسیر آیه را به ظاهر خود
باقی گذاشته و میفرماید:
این بعینه همان است که قبال روزى ما بوده؛ پس چنین برمیآید که آنچه در اینجاست بحقیقت
جوهرى خود در آنجا پدیدار است و در جاى خود ثابت و مبرهن گردیده تا ممکن است کالم را بایستى
حمل بر ظاهر نمائیم و جایز نیست بدون ضرورت حمل بر غیر ظاهر آن کنیم35.
همچنین در تفسیر آیه فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث36درباره میزان ارث ورثه میفرماید :ظاهر آیه داللت دارد
بر اینکه باقى براى پدر است و اجماع بر این است که اگر میّت زن داشته باشد نصف ترکه سهم او است و براى مادرش ثلث
است و باقى براى پدر است؛ و در ادامه قول کسانى که در این مسئله گفتهاند "براى مادر ثلث ما بقى مال است" رد میکند چرا
که خالف ظاهر گفتهاند37.
مفسّر گرانقدر به وجود بواطن در قرآن تصریح دارد و می فرماید :قرآن ظاهرى دارد و باطنى و باطن آن را نیز باطنى است
 39تأویل بردن آن را ارجح میداند و آورده
که معصوم تا هفت بطن میشمارد 38.ایشان در معنای الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى
 32سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،1ص9
 33کُلَّمَا رُزِقُواْ مِنهَُْا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَ أُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا :هر گاه میوهاى از آن روزىِ ایشان شود ،مىگویند« :این
همان است که پیش از این [نیز] روزىِ ما بوده ».و مانند آن [نعمتها] براى آنها آورده شود.
 34سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،1ص190
 35همان ،ص 191
 36نساء( ،)4آیه  :11اگر[میت] فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند ،براى مادرش یك سوم است.
 37سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،4ص27
 38همان ،ج ،2ص 370؛ اشاره به حدیث پیامبر دارد :انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه الی سبعه ابطن(ر.ک :عوالی اللئالی ،ج ،4ص107؛
المیزان فی تفسیرالقرآن ،ج ،1ص) 7
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است :شاید مقصود از استوى احاطه بر عالم ملک و ملکوت باشد یعنى رحمت رحمانى حق تعالى بر عرش وجود ،ممکنات را
احاطه نموده و همه مشمول فیض منبسط و رحمت واسعه الهى میباشند40.
ایشان در معنای َهُوَ مَعَکُمْ َأیْنَ ما کُنْتُ ْم41معتقد است که معیّت حق تعالی معیّت قیومیت است و کنه و حقیقت چگونگی
آن با موجودات را کسى نمی داند مگر خداوند و راسخین در علم که با نور بصیرت و صفاى قلب مشاهده مینمایند .موجودیّت
اشیاء عبارت از انتساب و ارتباط آنها به موجود حقیقى است و وجود آنان وجود ربطى و ظلّى است ،پس معیّت خداوند مثل
معیّت جسم با جسم دیگر ،عرض با موضوعش ،صورت با مادّه اش و امثال اینها نیست ،زیرا که ارتباط بین واجب و ممکن به
حال و محل نیست و حقیقت حق تعالی عالى تر از آن است که در دیگری ،ممزوج یا متحد گردد ،بلکه وجود ممکن در مقابل
وجود واجب هیچ است42.

 -2رعایت مناسبت نزدیک بین ظاهر کالم و باطن آن
به این معنا که بین داللت ظاهری و داللت باطنی کالم ،نوعی ارتباط و مناسبتی باشد به طوری که بیگانه نباشند .این

ضابطه را آیت اهلل معرفت برای تاویل و بطن صحیح مطرح نموده

است43.

( : 44و اگر [مردم] در راه درست ،پایدارى
به عنوان نمونه بانو امین ذیل آیه وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقا
ورزند ،قطع ًا آب گوارایى بدیشان نوشانیم ).آورده است :ظاهرا مقصود کسانى هستند که ایمان آورده بودند که اگر آنان بر طریق
مستقیم شریعت استقامت نمایند ،عالوه بر فیوضات اخروى زندگانى دنیوى آنها نیز منظّم میشود و صاحب عیش گوارا
میگردند45.
سپس معنای باطنی آن را اینگونه بیان مینماید:
شاید سرّش این باشد وقتى انسان مطیع امر حق گردید و به تمام قوا و مشاعر و اعضا خدمتگزار
گردید و رضاى او را بر خواهشهاى نفسانى خود ترجیح داد و در روش بندگى ،پیرو حقیقت متمرکز و
ثابت قدم گردید ،آن وقت تمام موجودات که جند حق و لشگر او و مسخّر امر تکوینى او میباشند
همگى مطیع وى و خدمتگزار او می گردند و همین طورى که او رو به حق آورده تمام موجودات نیز رو
 39طه( ،)20آیه  : 5خداى رحمان که بر عرش استیال یافته است.
 40سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،8ص158
 41حدید( ،)57آیه  : 4هر کجا باشید او با شماست.
 42سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،12صص 123-121
 43محمدهادی معرفت ،تفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،1ص15
 44جن( ،)72آیه 16
 45سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،14ص147
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به او آرند و م ا یحتاج زندگانى وى را و آنچه باعتبار امور طبیعى محتاج به او است در دسترس او
میگذارند  ...این است تأویل آیه که فرموده اگر مردم استقامت مییافتند و در طریق درستى پایدارى
می نمودند از آب خوشگوارا معرفت و محبت خود آنان را سیراب مینمودیم و امور دنیاى آنان را نیز
مرتب و منظم میگردانیدیم  ...کسى که طالب چشیدن آب رحمت و معرفت و محبت الهى است بایستى
ایمان او با متانت و استقامت و بردبارى توأم گردد بمجرد گفتن شهادتین و اکتفاء نمودن بظاهر اعمال
انسان هرگز از آب معرفت و محبت حق تعالى سیراب نخواهد شد46.

 -3مراعات نظم و دقت در الغای خصوصیات به منظور سرایت موارد مشابه:
مفسّر باید نظم را رعایت نموده و در الغای خصوصیاتی که در کالم هست دقت کافی بنماید تا بتواند اصل و مغز کالم را به
صورت مفهوم عامی به دست آورد و به موارد مشابه سرایت دهد.
به عنوان نمونه مفسّر بزرگوار معنای"القول"را در آیه شریفه...فَبَشِّرْ عِبادِ ا َّلذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه47...معنای
عامی برای انسان میگیرد که شامل تمام اقسام سخن می گردد؛ از کالم خدا گرفته تا سخنان افراد بشر از مؤمن و کافر و منافق
را همگی به گوش می شنود و شاید شامل آنچه که در نفس انسان به الهام ملک یا به القاء نفس یا به وساوس شیطانى در قلب
خطور مینماید هم بشود .ایشان میفرماید :سخنانى که انسان از راه گوش میشنود وارد خزینه خیال میگردد ،انسان عاقل
خردمند ،کسى است که آنچه را که به گوش سر یا گوش قلب شنید اول در آن تأمل نماید و بین خوب و بد آن تمیز بدهد و از
شوائب اوهام آن را خالى نماید سپس به سلطان عقل عرضه نماید و پس از آنکه خوب و بد و صحیح و فاسد آن را از هم جدا
گردانید ،از بین صحیح آنها آنچه خوبتر است ،انتخاب نموده مطابق آن عمل نماید48.
در اینجا بانو امین "ال" در واژه "القول" را الف و الم استغراق گرفته است و به جمیع اقسام سخن با توجه به ظاهر و باطن
آیه انتشار داده است.

 -4منافات نداشتن تفسیر اشاری بطنی با آیات محکم قرآن و دالیل عقلی
بانو امین در معنای َیدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم 49
در خطاب خداوند به بیعت کنندگان با پیامبراکرم  ،بیعت با ایشان را بیعت با خدا
میداند به سبب این که خداى تعالى دست خود را به جاى دست پیامبرش به شمار آورده است و دستى که در موقع بیعت با

 46همان ،صص148-147
 47زمر( ،)39آیه . 18-17ترجمه :پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامىدهند و بهترین آن را پیروى مىکنند.
 48سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،11ص195
 49فتح( ،)48آیه :10إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَكَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم : آنان که با تو بیعت مىکنند جز این نیست که با خدا بیعت
مىکنند .دست خدا باالى دستهایشان است.
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پیامبر مى بینند ،در واقع دست خدا است و نماینده آن محسوب می شود .مفسّر بزرگوار برای این معنا به حدیثی از پیامبر
استناد نموده و مینویسد:
وقتى خدا مؤید گردانید رسول خود را به اینکه دست او را دست خود به شمار آورد پس دست خدا
باالى دستهاى آنها است .آن را تأیید مینماید آن روایت مشهور که از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و
اله و سلّم نقل میکنند که فرمود :ال یزال العبد یتقرب الى بالنوافل حتى احبّه فاذا احببته کنت سمعه
 50خالصه[اینکه] آیه اشاره به مقام قرب
الذى یسمع به و بصر الذى یبصر به و یده التی یبطش بها...
رسول اکرم می نماید زیرا که نزدیکى و قرب و منزلت آن بزرگوار به جایى رسیده که از خود فانى و به
حق باقى گردیده پس سخن او سخن حق تعالى و فعل و عمل او فعل و عمل حق تعالى خواهد بود ( َو
ن الْهَوى ) و دست او دست خدا است (یَ ُد اللَّهِ فَوْقَ أَ ْیدِیهِمْ) آنچه گوید و بکند به اذن حق
ما یَنْطِقُ عَ ِ
تعالى و امر او گفته و کرده است51.
از دیگر مواردی که حمل آیه بر ظاهر آن امکان پذیر نیست آیه شریفه وَ جاءَ رَبُّکَ 52است .هرگاه ظاهر آیهای با برهان
عقلی منافات داشته باشد ،آن برهان قرینهای می شود تا دست از ظاهر آیه برداریم و آن را تأویل نماییم53.
بانو امین میفرماید :نظر غالب مفسران در تأویل بردن آیه فوق ،تقدیر گرفتن چیزی در آن است و این مطلب به سبب آن
است که حرکت و آمد و رفت برای خدا محال است چون حرکت صفت اجسام است .بانو امین نیز همانند سایر مفسران آیه را به
(جاء امر ربّک) یا (جاء قهر ربّک) یا (جاء حکم ربک) یا (جاء جالل و عظمت و هیبت ربّک) یا (حکم ربّک) و  ...مقدّر گرفته
اند54.
 -5اعتبار قرینه در تفسیر اشاری باطنی
قرینه کالم گاهی عقلی و گاهی نقلی است؛ یکی از مواردی که نمونه مناسبی برای این مقام است آیات  19تا 22سوره
مبارکه الرحمن55است .بانو امین ابتدا معنای ظاهری آیات را با توجه به نظرات سایر مفسران مطرح نموده و ایرادات و اشکاالت
 50ابن ابی جمهور ،عوالی الآللی  ،ج ،4ص ،103انتشارات سیدالشهدا  ،قم1405 ،ق  :خداوند میفرماید بنده از کثرت نوافل و عبادات بجایى
میرسد که محبوب من میگردد وقتى او را دوست داشتم من گوش او میشوم که به او میشنود و چشم او میشوم که به او مىبیند و دست او
میشوم که به او میگیرد.
 51سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،13ص202
 52فتح( ،)89آیه  .22وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا[ :فرمان] پروردگارت و فرشته [ها] صف در صف آیند.
 53محمدعلی رضایی اصفهانی ،منطق تفسیر قرآن ،2ص164
 54سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،15ص 135
 55مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ ،بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْغِیان ،یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجان :دو دریا را [به گونهاى] روان کرد [که] با هم برخورد کنند.
میان آن دو ،حدّ فاصلى است که به هم تجاوز نمىکنند ،از هر دو [دریا] مروارید و مرجان برآید.
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وارده را پاسخ می گوید .ایشان در معنای ظاهری به دو دریا که یکى شیرین و دیگری تلخ است اشاره مینماید و معتقد است که
آن دو دریا ،دریاى فارس و دریاى روم است که سطح آنها با هم تماس دارند و در هم ریزش نمیکنند56.ایشان در معنای
باطنی و تأویل آیات مذکور به دیدگاههای مفسران بزرگ استناد میکند و پنج دیدگاه تأویلی را در این زمینه نقل مینماید.
ابتدا دیدگاه مرحوم طبرسی را که ضمن آن روایتی از سلمان فارسی نقل میکند به این بیان مطرح مینماید که:
مقصود از بحرین ،على علیه السّال م و فاطمه علیها سالم است و برزخ بین آن دو رسول اکرم صلى
اللَّه علیه و آله و سلّم است یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْ َمرْجانُ حسن علیه السّالم و حسین علیه السّالم
میباشند؛57
دیدگاه های دیگری را نیز آورده است که از آن جمله اند :مقصود از دو دریا "اطاعت و مخالفت نفس" است و بین آنها
"برزخ رحمت و غضب" است و ال یبغیان اشاره به اینکه نفس بر معرفت دل طغیان نکند؛ و دیگر اینکه دو دریا ،دریاى "عقل"
است و دریاى "هوى" ؛ و برزخ بین آنها "لطف حضرت عزّت" و لؤلؤ و مرجان "توفیق و عصمت" و غیره58.
پس از بیان این دیدگاه ها دیدگاهی دیگر را از بزرگان عرفاء نقل میکند بدون آنکه نامی از آنها بیاورد و سپس به تبیین
آن میپردازد:
دو دریا اشاره به بحر روح و بحر قلب است و دریاى روح اشاره به جریان تجلّیات ذاتیّه الهیه دارد و
دریاى قلب اشاره به جریان تجلّیات صفاتیه دارد و التقاء و تماس روح و قلب در مقام وحدت و اتحاد
آنها با بقاء برزخ معنوى؛59
مفسر بزرگوار بیان عرفاء را اینچنین تبیین میکند که:
اشاره دارد به اینکه بین دریاى روح و دریاى قلب حاجز و مانعى قرار داده که دریاى روح در دریاى
قلب ریزش نکند و خاصیّت قلب را فاسد نگرداند ،و نیز دریاى قلب غلبه نکند و مخلوط به دریاى روح
نگردد تا خاصیت قلب باقى بماند وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقا ٌم َمعْلُومٌ60اشاره بهمین است که هر موجودى بایست
در مرتبه خود باقى ماند تا خاصیّت راجع به خود را در معرض عمل آرد61.

 56سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،12ص 19
 57همان
 58همان،صص20-19
 59همان
 60صافات( ،)37آیه 164
 61سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،12صص 19-20
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همچنین ذیل آیه إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه از قول اهل معرفت علت هفت مرتبه مرور در صفا و مروه را چنین عنوان
میکند :سرّ آن اینست که مثل سائل و فقیرى ماند که میخواهد در بارگاه سلطان وارد شود ،که می بایست به دور دولتسراى
وى بگردد تا وقتى که دستور ورود برسد .به همین سبب است کسى که میخواهد در خانه سلطان السالطین وارد گردد نیز باید
اول در صفا و مروه بگردد پس از آن وارد خانه خدا شود62.
جایگاه کشف و شهود در مخزن العرفان
الهامات غیبی و واردات قلبی ،برای هر انسان وارسته ای وجود دارد ولی بیشتر مردم متوجه این موهبت الهی نیستند و
چون دچار روزمرگی شده اند هرگز نفحات قلب خود را مورد بازبینی قرار نمی دهند .در روایتی پیامبر اکرم به این نفحه و
رحمت الهی اشاره شده و فرمودند  " :إِنَ لِرَبِّکُم فی أَیَّام َدهْرِکُم نَفَحاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَها لعَلَّ ُه أَن تُصیبَکُم نَفْحَةٌ منها فال تَشْقَونَ أَبَدا"
 :همانا پروردگار شما را در طول عمرتان ،نسیم های رحمتی است ،پس خویشتن را در معرض آن قرار دهید باشد که نسیمی از
آن نفحات به شما برسد و از آن پس هرگز به شقاوت نیفتید63.
بانو امین که از شخصیت معنوی باالیی برخوردار بود از همان دوران جوانی ،متوجه حاالت خاص عرفانی و واردات قلبی
خود بوده و آن ها را دریافت می نموده است .ایشان از سن 30سالگی به فیض دریافت کشف و شهود رسیده است64.کتاب
"نفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه" بیانگر اشراقات و الهامات قلبی ایشان در رابطه با آیات الهی است که بر اساس این
الهامات به درک هر چه بیشتر آیات قرآن دست یافته است.
اما اینکه کشف و شهود بانو امین ،تا چه میزان ،مورد استناد ایشان در تفسیر قرار گرفته ،باید گفت که با توجه به مطالعات
نگارنده و تحقیقات سایرین ،مفسر در تفسیر خود ،هیچ گونه تصریحی بر این مطلب ندارد و هیچ گاه دریافت های باطنی
خویش را سندی بر تفسیر آیه ای قرار نمی دهد ،اما با مطالعه نفحات الرحمانیه در کنار مخزن العرفان روشن می گردد که
بخشی از کشف و شهود بانو امین در دریافت تفسیر آیات (خصوصاً آیات مشکله) نقش اساسی داشته است.
به عنوان مثال در مورد آیه هفتم سوره مجادله65نحوه معیت خداوند با موجودات که از طریق جریان مکاشفه برایش روشن
گردیده را در نفحات الرحمانیه چنین توضیح می دهد :
اوائل همیشه درباره معیت خداوند با موجودات فکر می کردم به طوری که مدت های طوالنی در خصوص این مطلب متحیر
بودم و کسی را نمی یافتم تا د ر این مورد از او سوال کنم تا اینکه خداوند ،قلب مرا به نور ایمان و سینه ام را به حقیقت باز کرد

 62سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن  ،ج ،2ص148
 63محمد محمدی ری شهری ،میزان الحکمه، ،ج ،4ص2007
 64ناهید طیبی ،زندگانی بانوی ایرانی ،ص94
 65مجادله( )58آیه : 7أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا کَانُوا  :آیا ندانستهاى که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مىداند؟ هیچ
گفتگوى محرمانهاى میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست ،و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست ،و نه کمتر از این
[عدد] و نه بیشتر ،مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست.
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و در یک جمله به اندازه ظرفیتم این معیت را آشکار ساخت66.سپس به توضیح آن میپردازد که پس از بررسی آن ،با تفسیر
مخزن العرفان در مییابیم که در هردو یک تفسیر ارائه شده است و آن تفسیری بر اساس عقل و نقل است و مینویسد  :قوام
هستی همه موجودات بسته به اراده و قدرت و مشیت حق تعالی است و همه مسخّر امر او می باشند و هیچ موجودی از حیطه
وجود و علم او خارج نیست که علی الدوام فیض وجود از طرف فیّاض مطلق به آن ها میرسد اگر آن فیض قطع گردد ،تمام
موجودات به نیستی اولی خود بر می گردند67.
در تفسیر مخزن العرفان در ذیل بخشی از آیات ،شاهد تفسیر عرفانی بر اساس معیارهای صحیح آن هستیم .اما با این وجود
نمی توان این تفسیر شریف را تفسیر عرفانی نام نهاد؛ چون تعداد آیاتی که ایشان از بُعد عرفانی به آن ها پرداخته محدود
هستند و در بیشتر موارد نگرش های عرفانی را از سایر تفاسیر همچون ،کشف االسرار و روح البیان و ...نقل می نماید و کمتر
نگرشهای عرفانی شخصی بانو امین به چشم میخورد.
نتیجه گیری
مفسر بزرگوار هم از آیات و روایات و هم از کالم بزرگان و مفسران دیگر و نیز عرفان موهبتی خود جهت تأویل آیاتی که
مستلزم بطن یابی هستند استفاده نموده است؛ و البته پیش از پرداختن به باطن آیات ،اعتقاد شخصی ایشان ،استناد به ظاهر
آیات است .پس روش عرفانی نیز در کنار سایر روشها می تواند در دستیابی به مقاصد آیات مؤثر باشد که بانو امین به
شایستگی از این روش بهره جسته است.
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