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 چكيده

صطالح  ساخت ا شده بر قرآن کریم در  شته  سیرهای نو شتههای عرفانی نقش بهتف های ژهاند. واسزایی دا

اهیت داده، های خاص وی، تغییر معنا و مکیفیت تجربهها و قرآنی بستتته به وگونگی قرا ت تفستتیرگر از آن

های شتتوند. تفستتیر منستتوب به امام جعفرصتتادق)ع( از تجارب ناب عرفانی و ت ویمبه اصتتطالح تبدیم می

ییر معنا ها از حوزۀ وجوه و تشتتابه به حوزۀ اصتتطالح عرفانی تغمتمایز ستترشتتار استتت. در ایر تفستتیر واژه

ضر بامی صادق)ع( از ایر واژه دهند. در پژوهش حا شت امام  سیر و بردا شده اتحلیم تف سعی  ست تا ها 

صم آنوگونگی تغییر معنای اولیۀ یک واژه در هنگام بیان تجربه شود. حا شان داده  های ه واژهکهای ناب ن

تغییر  قرآنی در ایر تفستتتیر، ا لب در هنگام ارتباا با عالم معنا و توصتتتیا آن عالم دوار دگردیستتتی و

صطالحوند. همچنیر بنا بر یافتهشمی شمۀ ا سرو صادق)ع( به عنوان  رفانی و سازی عهای ایر تحقیق امام 

 شود.انتقال آن به دنیای عرفان و تصوف مطرح می

 : تفسیر منسوب به امام جعفر صادق)ع(، واژۀ قرآنی، اصطالح عرفانی.ها کلید واژه
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 . مقدمه 1-1

گ و های خاص زبانی خود، در ذهر و بیان مفستتتران و به ویژه مفستتتران عارف، رنقرآن با ویژگی

حاکی  ولیهاکند. بررسی تفاسیر گیرد و زبان هنری در ایر آثار نمودی خاص پیدا میبویی خاص به خود می

محدوده و  اند تا مراد وحی را در هماننویستتان قرآنی ا لب در تالش بودهاز ایر استتت که مفستتران و لغت

رای یک بوهارووب واژگان تعریا کنند. از همیر روی است که در کتب لغت، ما با انواع معانی طرح شده 

وال خود با منبع نی با توجه به نوع احشود تا مفسران قرآواژۀ  قرآنی مواجه هستیم. اما همیر معانی سبب می

 وحی آشنا شوند.

هم از  وبا توجه به نزدیکی امام جعفر صتتتادق)ع( به پیامبر)ص( و منبع وحی، هم از نزر زمانی  

فانی قابم نزر نسبی، برداشت و تفسیر ایشان از برخی واژگان قرآنی و بسط آن واژگان در مفهوم خاص عر

به الی از آن حضرت باقی مانده است، تفسیر کامم قرآن نیست اما در ال توجه است؛ هر وند تفسیری که

سیر عرفانی قرآن در دوره شخص از تف صار گویی و گزیده کردن، دورنمایی کامال م عد نیز                  بهای همیر اخت

ص خاهای ناب و شتتود. درو و استتتنباا  از آیاتی که قابلیت و استتتعداد برداشتتت و تجربهمشتتخص می

اص، در حال عرفانی دارند، هم در نزد آن حضرت و هم در نزد دیگر عرفا، بسته به زمان و مکان و حالِ خ

و  ت ثیر شتتگرف امام جعفر صتتادق)ع( در بستتط و تکویر و تکمیم عرفاننویا بر تغییر و تحول استتت. 

 (. 132: 1373اصطالحات عرفانی تاکید داشته است) نویا، 

گران آنچه در حقا ق التفسیر آمده،  سیصد و پنجاه حدیث و تفسیر باطنی و براساس نزر پژوهش 

شامم می صد و ده آیه از قرآن کریم را  صادق)ع( که به 282: 1375شود)مبلغ، سی سیر امام جعفر  (. تف

سلمی عارف و مورخ عرفان در اواخر قرن وهارم و اوایم پنجم برای ما به یادگار مانده  همت عبدالرحمر 
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به امام صتتادق)ع( مورد توجه محققان قرار گرفته استتت. ایر « منستتوب»تا به امروز تحت عنوان  استتت، 

 نسبت حتی در تصحیح جدیدی که از ایر تفسیر به طبع رسیده به وشم می خورد. 

سیر از قرآن، حاکی از تجربه  صادق)ع( در تعبیر و تف شان ی خاص عرفانی اینگرش خاص امام 

شتی از ست. ونیر بردا شمار می ا سالم یک جهش فکری به  ه در کآید، ورا قرآن در نوع خود در دنیای ا

سخت شه در مورد خداوند با  سالمی اندی سته در کتابتفکر ا ست و ما پیو سخنان  وها گیری همراه بوده ا

ز تر از خدا جبرای حنبلی سخر گف»دهد. مثالً : خوریم که نشان از ایر تعصبات میبزرگان به کالمی برمی

ست.بدان ست، جا ز نی سخر گفته ا ز ایر ا(  تخطی 32: 1368نوری، «)گونه که او خود در قرآن از خود 

 آمد. یفرما بود، وندان به مذاق برخی خوش نمها حکمنوع اندیشه و سایر تفکرها که بر ا لب فرقه

ست، ب»نزر قرار دهیم که: را مد نویای اگر گفته ست نو که لکه زبزبان عرفانی، زبانی مجر د نی انی ا

زۀ واژگان (،  ایر تفسیر مشحون از نوآوری در حو5: 1373)نویا، « به کلمات قدیم معنی دیگر می دهد.

ربۀ خاص زند که تجاست. اما در ورای ایر نوآوری واژگانی، دنیایی از مفاهیم و معنویت خاص موج می

ستعرفانی به حساب می شه امری ا صات اند آید. ارتباا زبان با اندی شه در زبان  یر قابم انکار و  مخت ی

افتد، بیان کند. یوه را در اندیشه اتفاق مشود اما با همۀ ایر احوال زبان قادر نیست، تمامی آنمتجلی می

دیر  کند اما برخی از اندیشتتتمندان که در حوزۀایر نکته در تجارب عرفانی بیشتتتتر مصتتتداق پیدا می

رکردگرایی نزر هستتتند، بر توانایی زبان بر بیان مستتا م عرفانی اذعان دارند. بر استتاس نزریۀ کاصتتاحب

ستون ستند )علی آل صر نی ضمون خود قا شری برای بیان م ست، الفاظ ب بلکه  (67: 1373زمانی، معتقد ا

شی بر می شکم و رو ستفاده از ظرفیتایر زبان  شترو گزیند تا با ا صاف م احد وو های  خاص خود، او

 میان انسان و خدا را انتزاع نماید. 
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ذهر و »که:  ایر نزر را مطرح کنیمنویا گرایان بر مدعای توانیم از دیدگاه ساختاز طرف دیگر می

یدایش ایر اند بلکه اصتتتم پبندی آنها دخیمهای عرفانی مقدم بوده و نه تنها در صتتتورتزبان بر تجربه

نمایان  ( در کم آنچه از حیث ارتباا به عالم معنی27: 1393ا، مزاهری ستتی«)زنند.تجارب را رقم می

سانی برمیشود، به  نحوۀ کاربرد واژگان و روش جملهمی سان در گردد. از همیر ربندی در زبان ان وی ان

آورده ساخته های همیر واژگان و جمالت نیازهای مادی و معنوی خود را برطول تاریخ با اتکا به قابلیت

 واژگان هستند که حلقۀ اتصال آدمی با خداوند و عالم حقیقت هستند.است. همیر 

شکم و گردوقتی زبان با تمامی توانش  در برخورد با عالم معنا و گزارش آن تجارب ناتوان می د، 

ستفاده از طرفیتای برمیکارکرد تازه شکم جدید، زبانها و قابلیتگزیند و با ا ها گویای تجربه های ایر 

سرار  ستفاده از ظرفیتخاص عرفانی میو ا صادق)ع( در ا بان و زهای واژگانی شود. نحوۀ ورخش امام 

از آن اصم و   تردادن بار معنایی جدید از طریق استعاره، داللت و اشتراکات بسیار هنرمندانه است و مهم

سیر عرفانی بی ساس قرار دادن متر قرآنی در حوزۀ تف ست؛ به نحوی کا ساز ا وان ادعا ته مینزیر  و کار

مدیون و وام به نوعی  بان ادبکرد، عرفان استتتالمی در هر یک از مکاتب  مم  و ز کا مام دار ذهر مت ی ا

ویسان و نقرآنی هم از منزر وجوه و نزایر  ۀواژ بیستاز همیر روی در ایر بررسی باشد. صادق)ع( می

حقیق دنباله در واقع ایر تته است. گرفمفسران سنتی و هم از دید امام جعفر صادق)ع( مورد بررسی قرار 

ن متون و به نوعی تاکید بر زاویۀ دید شتتیعی در دیر و عرفان استتالمی استتت که انعکاس آن را در زبا

 توان مشاهده کرد. مانده میجایبه
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     . پيشينۀ تحقيق1-2

به تشریح و  قرآنی،، با نگاهی دقیق به واژگان «تفسیر قرآنی و زبان عرفانی»در کتاب ( 1373)نویا  

ست سی ا ست. او اولیر ک سران پرداخته ا صادق)ع( و دیگر مف که به  تحلیم ایر واژگان در نزد امام جعفر

اص امام صورتی اختصاصی به مطالعۀ تفسیر منسوب به امام صادق)ع( پرداخته است. در ایر کتاب ت ثیر خ

ر نزد  ایر نکته استتت که زبان تجربه د بر جنبش تصتتوف تشتتریح شتتده استتت. از نکات مهم در ایر اثر بیان

 (155 :1373برخی از مفسران تبدیم به زبان عرفانی محبت می شود. )نویا، 

سمتی از حقا ق325)سلمی صاص ده. ق( نیز ق صادق)ع( اخت سیر امام  سیر خویش را به تف اده التف

 است.

یر تفسیر به اهمیت ا« ع(پژوهشی در تفسیر امام جعفر صادق)»ای با عنوان ( در مقاله1375مبلغ )

است اما  در حوزۀ عرفان اسالمی پرداخته است. ایر مقاله از منزر بررسی سلسلۀ سندی و روایات سودمند

 به اصطالحات ایر تفسیر اشاراتی نشده است.

ستگو صادق)ع( و ت ویم و تفسیر عرفانی قرآن»ای با عنوان در مقاله (1384)را بیان برخی  به« امام 

 مطالب ارزشمند در رابطه با سلسله روایات پرداخته است.  

  . اهداف تحقيق1-3

با همه تنوع نزرها در خصوص منش  عرفان اسالمی، ت ثیرپذیری شگرف ایر حوزۀ معرفتی از قرآن 

صاصی به حوزۀ عرفان اسالمی از منزر سیر تحوالت اصطالحی گشودن نگاه اختکریم مسلم است.  هدف از 

یابی به حلقۀ هایی، دستتتای در تحقیق و پژوهش عرفانی استتت. حاصتتم انجام ونیر پژوهشهای تازهافق

 اتصال عرفا با قرآن و درو وگونگی به کارگیری واژگان قرآنی در ذهر و بیان عارفان است.
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صادق)ع( به  سلۀ عارفان همواره مورد توجه عرفا و تذکرهامام جعفر  سل سر  سان عرفانی عنوان  نوی

شان از ذهر و  ست، ن ست اول عرفانی ا شار از مطالب ناب و د سر شان که  سوب به ای سیر من ست. تف بوده ا

توان به نقش ایشتتان به زبان پیشتترفتۀ ایشتتان در دنیای عرفان و تصتتوف دارد. لذا با تحقیق در ایر زمینه می

سیر تاریخی تحول عنوا سبی جهت مطالعه دربارۀ  صلی عرفا با مکتب اهم بیت پی برد و زمینۀ منا ن حلقۀ ا

 .اندیشه در عرفان شیعی فراهم کرد

 هافرضيه. 1-4

رف عرفانی بیشتتتر از واژگان دیگر مورد توجه مفستتران عا هایواژگان قرآنی در ستتاخت اصتتطالح .1

 است.

 شوند.، دارای بار معانی جدیدی میواژگان در روند القای تجارب عرفانی .2

عرفانی  امام جعفر صادق)ع( اولیر مفسری است که با نگرشی عرفانی، واژگان را در مفهوم اصطالح .3

 کند.میاستفاده 

صطالح .4 صادق)ع( را های عرفانی میبا نگرش تاریخی  به ا الحزه متوان دنبالۀ نگرش و روش امام 

 کرد.

 ذهر سیال و بلند پرواز عرفان شیعی نمایان است. های عرفانیدر ورای ایر اصطالح .5

 تکویر نیز حالت تکاملی دارد. ۀعرفانی گاه در ذهر و بیان امام در مرحل هایاصطالح .6

  هاپرسش. 1-5

 عرفانی به وه صورت بوده است؟   هایثیر امام صادق)ع( در تکامم اصطالحت  -1

 است؟ثر از منبع وحی بوده شیوۀ بیان امام صادق)ع( مت  -2
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 وگونه بوده است؟ از خود ثیر تفسیر عرفانی امام صادق)ع( در عرفای بعدت  -3

 گیرد؟واژگان صورت میۀ از منزر ساختارگرایانه ایر تحول و تکامم در حوز -4

 های واژگانی در بیان و اندیشۀ دنیای زاهدانه وگونه بوده است؟ت ثیر تحول -5

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-6

سی عرفان  صطالح عرفابرای برر سترش واژگان قرآنی به ا سی تکویر و گ سالمی نیاز به برر نی ا

ماند. یمرسد. نگاه به عرفان و تصوف اسالمی، بدون نگاه به اصطالحات عرفانی ناقص ضروری به نزر می

صطالحات عرفانی، بهتر می سالم را ترسیم کردبا نگرش تاریخی به ا ضای عرفانی اوایم ا سآله توان ف . ایر م

ان اروپایی گریابد که بدانیم اکثر مطالعات در حوزۀ عرفان اسالمی توسط پژوهشگامی اهمیت بیشتری میهن

ست. لذ شده ا سپرده  شی  شیعی در کنار به بوتۀ فرامو سفانه عرفان  ست و مت  شده ا ا با انجام و عربی انجام 

ا و ها، کارکردهظرفیت هایی در جهت معرفی بهتر و شتتناستتاندنتحقیقاتی با رویکرد پژوهش حاضتتر گام

 شود.های عرفان شیعی برداشته میقابلیت

  . روش تحقيق1-7

ستفاده شده استابزار کتابخانه و  لیلیتح -ایر پژوهش از روش تحقیق توصیفیدر  بدیر ترتیب . ا

ساس سال ت لیپس از مطالعۀ کتابکه  و ا به بیان های وجوه و نزایر، ضمر تطبیق معانی واژگان قرآنی بر ا

م جعفر به اما در تفستتیر منستتوب قرآنی از کلمه به اصتتطالح عرفانی رستتی روند تغییر معنای بیستتت واژۀبر

اب، رجا، ها عبارتند از: معرفت، رضتتا، قبض، ود ، نور، موت، حجایر واژه .شتتده استتت صتتادق)ع( پرداخته

 سیر، حب ، بقا، خلوت، صدق، هجران، بال، خوف، اختیار، حق، تحقیق و حقیقت.

سیاز آنجایی سیر ایر واژگان در  تحول که برر سی کتابمورد نزر تف های وجوه و نزا ر بدون برر

 آثار نزایرنویستتتانیاز همیر روی برای نشتتتان دادن معانی و وجوه مختلا واژگان قرآن به  ؛ماندعقیم می
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صادق)ع(  سیر بر محمد دامغانی نزدیک به زمان حیات امام  سلیمان بر مقاتم، ح سی مانند  و هارون بر مو

در  های مورد بحث. در ضتتمر اگر لغتی از لغتشتتده استتت تلعکبری و محمد بر عزیز ستتجستتتانی مراجعه

تفستتیر طبری، کشتتا االستترار میبدی و ها در ناگزیر به معنای ایر واژه ه استتت،های مورد نزر نبودکتاب

شود، وگونه معنای ظاهری واژۀ قرانی رجوع شده است تا نشان داده  قرن دهم قرآن درازناشناخته ای ترجمه

 شود.در تفسیر عوض می

ام الزم به یادآوری است که رویکرد ایر پژوهش تعریا اصطالحات عرفانی موجود در تفسیر ام

 را تق حیر در حضرت آن استنبااصادق)ع( نبوده بلکه سعی شده است تا گزارشی جامع و مستند از نحوۀ 

ز ایر تفسیر  بوده اکه به نزر نگارندگان ابتدا و شروع تکویر اصطالحات عرفانی آنجایی از. شود ارا ه قرآن از

 ساختار در و کلی صورت به متر که است ایر دیگر مهمای نشده است. نکتۀ است، به اقوال دیگر عرفا اشاره

تک تک هب علت همیر به شود داده نشان بهتر امام زبان و ذهر تا است گرفته قرار بررسی مورد آن عمومی

 آیات حاوی واژه و اصطالح مورد نزر مراجعه نشده است..

 . مشكالت تحقيق1-8

 دسترسی دشوار به منابع 

 .حساسیت موضوع و دخیم بودن برخی مسا م دینی 
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 های عرفانیهای قرآنی به اصطالح. روند تغییر واژه2-1

صحیح قرآن هر وند  ها عبور گاهطلبد اما با توجه به تنوع ننا را می، درو ظاهر معدر بادی امرنص 

بی نقرآن به عنوان کتاب آستتمانی و معجزۀ و ضتتروری استتت. از ستتطح واژگان و رستتیدن به بطر آن الزم 

آن ای مانند یهو حتی آ آوری از آوردن سورهبه زبان عربی بر وی نازل شد. اعراب با آن همه زبان ،اکرم)ص(

شمولی و بهره سوی، جهان  سوی دیگرعاجز ماندند. بیان ادبی از یک  یر معجزه ا ،گیری از واژگان مؤثر از 

ر هر زمان دهای وند وجهی برای قرا ت و برداشت معانی و مفاهیم کرده است. از همیر روی را دارای الیه

ه همان طریق ب ت سبب تغییر احوال و ها در حیر قراو مکانی با توجه به حاالت مسلمانان، واژگان و تداعی

سر عارف به طور اخص می سر به طور اعم و مف ست)باورینگتغییر معانی واژگان در نزد مف  :1393، شده ا

258 .) 

ف و متضتتتاد راحتی برای واژگان مترادآید و ما به بهکاربرد واژگان هر وند امری آستتتان به نزر می

ست؛ هر مترادفی بکنیم اما در واقع هیچ واژهتعییر می شی از مفهوم را ای دقیقا معادل معنای واژۀ دیگر نی خ

دهد. از م میدهد و کار تکمیم ایر معانی ایر مفاهیم را ذهر و اندیشتتتۀ خواننده و گوینده انجاانتقال می

جارب همیر روی برای بیان حاالت عرفانی، نه واژگان بلکه اصتتتطالحات عامم اصتتتلی انتقال مفاهیم و ت

 فراداصطالح عرفانی به صورت تلویحی مفهومی است که در دنیای عرفان و تصوف توسط ا هستند. درونی

ضع می شاخص شخص و دقیق فعال در ایر حوزه و صطالحات در هر علمی، وهارووب م شود. با خلق ا

  برای بیان مفاهیم ایجاد می شود و ایر امر در حوزه عرفان و فلسفه بیشتر نمایان است.

نشینی با کلمات نهایی وندان قابلیت تغییر معنایی به اصطالح را ندارد بلکه ایر عمم در همواژه به ت

گسترش معانی گیرد. با تر نوع نگاه خواننده و نحوۀ برداشت او از آیات قرآن صورت میدیگر و از همه مهم
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در حقیقت در خود قرآن به شتتود؛ وجوه الفاظ قرآنی، زمینه برای ت ویم آیات الهی و تفستتیر باطنی آماده می

 دو مقولۀ ظاهر و باطر امور اشاره شده است. از جمله در آیات زیر اشاره به ایر نکته آشکار است:

 (120انعام/«)یَقْتَرِفُونَ. کانُوا بِما جْزَوْنَسَیُ الْإِثْمَ یَکْسِبُونَ الَّذیرَ إِنَّ باطِنَهُ وَ الْإِثْمِ ظاهِرَ ذَرُوا وَ»

خَّرَ اللَّهَ أَنَّ اتَرَوْ أَلَمْ» ماواتِ فِی ما لَکُمْ ستَ بَغَ وَ ضِالْ َرْ فِی ما وَ الستَّ  وَ باطِنَۀً وَ ظاهِرَۀً نِعَمَهُ عَلَیْکُمْ أَستْ

 ( 20لقمان/«)رٍ.مُنی کِتابٍ ال وَ هُدىً ال وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فِی یُجادِلُ مَرْ النَّاسِ مِرَ

شت معانی متعدد از آیه حدیث پیامبر گرامی نیز راه را شته  های قرآنبرای بردا شاناباز گذا  ست. ای

حرف  قرآن در هفت حرف نازل شتتد. هر حرف یک ظَاهر و یک باطر دارد. هر»فرمایند: می در ایر حدیث

در ابتدا  ( ایر نوع برداشتتت هر وند در ظاهر امر و27: 1395، )ستتندز« یک حد و هر حد یک مُط لَع دارد.

نگاه به  تر گسترش عرفان، نوعحی داشت اما با گسترش اسالم  و پیشرفت علوم و از همه مهمبرداشتی سط

 کند.های قرآنی و برداشت معانی آن را تسریع میواژه

ضمیر خود دا ما به دنبال خلق زبان جدیدی بودند اما در واقع ونیر امری به عرفا برای بیان ما فی ال

شری امکان شیوۀ بیان و خلق معانی جدید  ؛ذیر نبودپلحاظ محدویت کلمات ب ستفاده از ادبیات،  لذا آنان با ا

عدم بیان ما فی الضتتمیر، ضتتعا زبان برای بیان ستتازی گذاشتتتند. برای واژگان، گام در دنیای اصتتطالح

اش راه را برای خروج از نرم عادی کلمات قرآنی احساسات عرفانی، زودگذری دنیای عرفان، تکرار ناپذیری

سازد.  صطالحات را هموار می  شرف: و ورود به دنیای ا صۀ زبان را برای بیان تنگ »]به گفتۀ م عارفان[ عر

دیدند و ناوار شتتدند، آن را در در محور افقی زبان گستتترش بخشتتند. یعنی برای هر کلمه معانی مختلا و 

بدیر ترتیب با وسعت دادن دایرۀ معنایی کلمه، ظرفیت زبان را افزایش بخشند.  ای در نزر بگیرند ووندگانه

سه سطح لفظ و فهم ای که عارف در برابر معنی طی میگانهمراحم  کند؛ یعنی مرحلۀ آ ازیر، قرارگرفتر در 
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سطۀ  سپس به عمق رفتر و ادراو آن به وا ست آن،  صحیح که از« حال»در شاره  سپس بیان آن به ا  خود و 

 ( 107: 1382، ر. و. مشرف«)صحت توحید وی حاصم شده باشد.

حلۀ آید، مرهر وند بیان مشتترف تقریبا در خصتتوص تحلیم تغییر زبان کامم استتت اما به نزر می 

یر بعد وهارم ا .استتتفاده از بعد ادبی زبان و هنجارگریزی معنایی :توان در ایر جا لحاظ کردمی وهارمی هم

سیر عرفانی کام ضیح ایردر تفا صادق )ع( را برای تو شاید ایر کالم امام جعفر  ست.  تغییرات  ال ملموس ا

لی اربعه عکتاب اهلل »شتتتود: بتوانیم مورد ارزیابی قرار دهیم که وگونه ستتتیر تحول  ونیر معانی ممکر می

شاره و اللطا ا و الحقا ق شیاء: العباره و اال سیر عرفا21: 1388، سلمی«).ا سیر تف صم  ر ایر نی د( ما ح

سیر  سیر در تمامی تف ست. ایر خط  صادق)ع( نهفته ا شان  عبارت امام  شان از گذر اای ز دنیای به خوبی ن

شارتی بدان، حقا ق قابم دسترس نیست.عبارت حقا ق  هر وه هست، ها و لذت بردن در لطا فی که جز با ا

ای از ذوق زهبارات و اشارات، لحشود و ما از طریق همیر عبا ایر همه عزمت دوباره در عبارات نمایان می

ست حقا ق می سرم شاره میلطا ا،  های جربهآمیز عارف و تاحوال جذبه»کند که: شویم. زمردی به خوبی ا

تمایز و مستقم مشناسانه که از زبان معمولی ؛ زبانی هنری و زیباییدشومتعالی او در ساحت زبان نمودار می

 (21: 1395، زمردی«)است.

ساس می  سوی آن وه ما در برابر تغییر ونیر واژگانی اح ست که یک ر ادبیت دکنیم؛ دنیای اقناعی ا

یر های جذاب که جز از طریق تجربه و ستتیر و ستتلوو امکان درو ونمتر دارد و یک ستتوی در ناشتتناخته

 دنیایی وجود ندارد. مشرف به خوبی با ترسیم نموداری ایر نکته را آشکار ساخته است:
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 ظاهر لفظ                                                  

 

 

 تجربۀ باطنی یا استنباا                                         

 گردد:گیری از وجوه و تشابه تجربه بار دیگر از عمق به سطح برمیو با بهره

 ت ویم زبانی           ظاهر لفظ                                                   

 

 

 تجربۀ باطنی یا استنباا                                         

مشرف گرفته شده است، به  «شناسی عرفانینشانه»کتاب  108ۀ دقت در همیر نمودار که از صفح 

 دهد.خوبی مراحم ایر تغییر را نشان می

ستند بلکه با نگاهی پس  ساعه نی صطالحات خلق ال شخصی در برخورد با امر متعالی یا ا متفاوت و 

د. ایر امر قدسی با شمولیت و عدم دسترسی برای همه، جز در اصطالحات قابم بیان نشوقدسی حاصم می

ست. و بعدها در متون دیگر می بینیم که ایر  کم از کمهای متاخرتر شوند و در دورهصطالحات فنی میانی

 .افتندرواج می

تخت نه در ستتطح را ها  آنون فقر و فنا، کشتتا و شتتهود و ... اصتتطالحاتی و هنگام برخورد با

کنیم؛ به همیر ستبب استت که در دنیای عرفان و به میدرو واژگان بلکه در دنیایی کامال شتخصتی و ناب 

شوند، از اصم ویژه در ادبیات عرفانی )شعر فارسی( هر زمان توسط هر شخصی ایر اصطالحات تکرار می

دانیم که مثال موالنا مفهوم وصتم را به کار شتوند. همۀ ما مییابند و تبدیم به کلیشته نمیغییر میو استاس ت
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ای را که خواننده با آثار موالنا برد اما آن نوع رابطهبرد و جامی نیز همیر مفهوم را در آثار خود به کار میمی

کند؛ علت ایر امر را باید تجارب و ادراو فرق میکند با رابطۀ او  با آثار جامی از زمیر تا آستمان برقرار می

بندی و نحوۀ استتتفاده از ایر اصتتطالحات دانستتت. جامی هر وند عارفی موالنا از دنیای خاص و ترکیب

 گذارد. ارجمند است اما به سبب عدم القای تجارب ناب، لذت بردن خواننده از ایر متون را عقیم می

 . تاریخ تفسير عرفانی  2-2

 دهد اما در دنیایمهمی از تاریخ تفستتتیر استتتالمی را تاریخ تفستتتیر صتتتوفیانه تشتتتکیم میبخش 

عروف مشتتود. ذهبی در کتاب نویستتی وندان  استتتقبال نمیگران حوزۀ تفستتیر از  ایر گونه تاریخپژوهش

عدم م او با طنزی گزنده به تفاستتیر باطنی و عرفانی نگریستتته استتت. از فحوای کال« التفستتیر و المفستترون»

 رضایتی از نگرش عارفانه به قرآن کامال مشهود است.

ست. تر مد نزاما با همۀ ایر احوال تاریخ تفسیر عرفانی در دنیای عرفان به دقت هروه تمام ر بوده ا

صوفیانو به ویژه در پژوهش سر  ستیم. آتش اولیر مف سیار خوبی مواجه ه ه را حسر های اخیر با تحقیقات ب

صری می صریب ستفاده از ذوق خ داند.. ب ست، با ا ود عیر آیه که از روش و طریق ابر عباس تآثیر پذیرفته ا

، شکند)ر.و. آترا تفستتیر نکرده بلکه احستتاس خود را از حال و هوای وارد شتتده حیر قرا ت مطرح می

1381 :33 .) 

پور قاسم شود.اما اگر با دقت نگریسته شود، با امام صادق)ع( است که تفسیر وارد مرحلۀ خاصی می

(. ایر تفستتتیر از طریق روایت 130: 1392،پورکند)ر.و. قاستتتمامام را اولیر مفستتتر عرفانی قلمداد می

سوی  جمع ست. نویا مستشرق عراقی االصم فران سلمی برای ما به یادگار مانده ا ست و توسط  شده ا آوری 

به ایر « منسوب»ح دارد، دادن عنوان ایر تفسیر را واپ انتقادی کرده است. مطلبی که در اینجا نیاز به توضی
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سینیون و نویا را فعال آخریر و دقیق ست اما باید نزر ما سیر ا سیر به تف ساب ایر تف صحت انت تریر نزر در 

امام صادق)ع( دانست. بعد از نوشته شدن ایر تفسیر رواج نگارش تفسیرهایی از ایر نوع در مورد بخشی از 

شویم که به طریقی خاص قرآن را در ادامه با تفسیر سهم تستری روبرو میقرآن یا تمام آن را شاهد هستیم. 

 مورد تفسیر قرار داده است. 

سیر اال شوند. آثاری مانند طا شامم می  شی از قرآن و یا آیاتی را  سیر عرفانی گاه بخ زل، قرآن تفا

. عالوه بر آن ی مانده استالقرآن و الکبریت االحمر هر سه نوشتۀ حالج که مت سفانه تنها طواسیر از وی باق

تفسیر  باشد. اهمیت واپ ایرتفسیری از ذوالنون مصری نیز واپ شده است  که شامم برخی از آیات  می

امر امکان  اشاره به دیگر مفسران عارف و صوفی از جمله قشیری و ابر عربی در پانویس تفسیر است. و ایر

 .سازدمقایسۀ معنایی و مفهومی را برای محقق فراهم می

ست. هروند در قروبه نزر می  سیرهای عرفانی ا سد قرن دوم تا قرن وهارم اوج نگارش تف ن بعد ر

لی که یابند اما مشتتکم عمده در زبانِ فنی تفاستتیر بعدی استتت؛ در حاتفاستتیر عرفانی گستتترش عزیمی می

ستند و با  سی ه شوارنوی صمیمانه و به دور از د سیر قرون اولیه دارای زبان  شتر ت وتفا هایی بر پایۀ یمدربردا

 د.شوزه میها کمتر مالحهای خاص  در مرحلۀ گذر از واژگان هستند اما در تفاسیر بعدی ایر ویژگیتجربه

 . نگاهی به تفسير عرفانی امام صادق )ع(     2-3

ارم تفسیر امام جعفر صادق)ع( به همت عبدالرحمر سلمی عارف و مورخ عرفان در اواخر قرن وه

ست.و  سیر تا به امروز تحت عنوان تف اوایم قرن پنجم برای ما به یادگار مانده ا سوب»سیراما ایر تف به « من

تفسیر  امام صادق)ع( مورد توجه محققان قرار گرفته است و ایر نسبت حتی در تصحیح جدیدی که از ایر

 خورد.                                  واپ شده است، به وشم می
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سیر دوره اولیه را می          سیری هم وون علم تف سیر تاز منزر تف ست، ما با تف مام قرآن روبرو گذرانده ا

جمالت بر  گیرد. شتتیوۀ آ ازیرنیستتتیم. تفستتیر کامم قرآن از قرن ستتوم مورد اهتمام مفستتران قرآن قرار می

سات قرآنی آن سیر از جل ست که ایر تف سیر حاکی از ایر ا لمی سحضرت به طریق نقم به  خالف دیگر تفا

اطنی بحدیث و تفسیر  350گران آنچه در ایر تفسیر آمده است، شامم رسیده است. بر اساس نزر پژوهش

 (.282 :1375آیه از قرآن کریم را شامم می شود )مبلغ،  310

سینیون هستیم که در اثر بیتوجه پژوهش صادق)ع( را مدیون لویی ما سیر امام  خود نزیر گران به تف

سالمی»به نام  صطالحات عرفان ا ست)نویا،« تحقیق در ا سیر را مورد ت کید قرار داده ا (. 130: 1373ایر تف

ت ثیر  بر اهمیت تفستتتیر امام صتتتادق)ع( و« تفستتتیر قرآنی و زبان عرفانی»نویا شتتتاگرد ماستتتینیون نیز در 

ستنباا سوبا سیر من ست. ایر تف سینیو های او بر عرفای بعد از خود ت کید کرده ا سند مر که به قول ما ن، مُ

نباطی (، در نوع خود هم از جنبۀ زبانی و هم از منزر استتت9 :1388ق اهم البیت استتت)ر.و. ستتلمی، طری

 نزیر است. بی

وه به عنوان تفستتیرُ جعفر الصتتادق در مجموعۀ آثار ستتلمی به کوشتتش نویا واپ شتتده، بستتیار آن

نوشتتتۀ نویا برستتاختۀ صتتوفیان نیستتت و از خود امام  ای بهمختصتتر استتت. ایر تفستتیر وهم و دو صتتفحه

سم ست)قا شان (. اما به عقیدۀ برخی پژوهش129 :1392پور،صادق)ع( ا سوب به ای سیر من گران، ایر تف

(. مشرف ضمر معرفی ایر تفسیر، به واپ جدیدی از ایر تفسیر با ایر مشخصات 43 :1381است)آتش، 

شاره می صوفی للقرآن»کند: ا سیر ال شیع( تالیا  التف صوف و احوال النفس و الت صادقیه فی الت صادق)ال عند ال

شرف، .«)1979علی زیغور، داراالندلس، بیروت  سوب به همت و 22 :1384ر.و. م سیر من ( اخیرا ایر تف

تر تر و مفصمفرد به زیور طبع آراسته شده است. ایر واپ جدید از واپ نویا منقحتالش تدیر و میرباقری

 ر نسخه از تفسیر منسوب به امام صادق)ع( در پژوهش حاضر مد نزر قرار گرفته است.است. لذا ای
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ش سران وندان در بند  سوم در میان مف سنت مر صادق)ع( برخالف  سیر امام  رح رویکرد و نحوۀ تف

استنباا »واژگان و الفاظ نیست. سیر کلی تفسیر نشان از استنباا خاص آن حضرت دارد. مشرف معتقد است:

یابد ی( کمال میشود و در تفسیر ابر عطا اَدمی)اسکندرانی خاص و معیر، با تفسیر امام جعفر آ از میبه معن

سیری و زبان عرفانی می سن ت تف صلی مهم داخم  ش (82 همان:«)گردد.و از ایر طریق به عنوان ا ای که ارها

ستنباا شرف بر ت ثیر تجربه در ا سر های آن حضرت نمودهم سرا سیرهای خاص عرفانی ناند، در  یز نمود تف

ی و در نهایت های خاص وهای ناب امام صادق)ع( در نوع قرا ت ایشان از قرآن و استنبااتاثیر تجربه دارد.

 های خاص عرفانی توسط آن حضرت  یر قابم انکار است. خلق اصطالح

ستتله ب با ذکر ستتلها ا لآن عالوه بر ایر مستت له، بر خالف دیگر مفستتران عرفانی که تفستتیرهای

فسیر ایشان ها، احادیث و حکایات همراه است، نگاه ت ویلی آن حضرت به آیات و کلمات قرآنی، به تروایت

فرد  در میان دیگر تفاستتتیر، وه در حوزۀ زبانی و وه از منزر تجارب ناب عرفانی جایگاهی منحصتتتر به

ایر  لسات عرفانیِ بعد از آن حضرتبخشیده است. همیر نگاه خاص و زبان ویژه سبب شده است که در ج

شده در کتاب سیر همواره مد نزر عرفا قرارگیرد. نگاهی به اقوال ذکر  سخنان تف سیر و  وفیه تزیر صهای تف

ق)ع( در ذهر و تفسیر مقاتم بر سلیمان، تفسیر حالج، اقوال ابوالحسیر نوری، نشان از ت ثیر عمیق امام صاد

رات سخنانی کخود دارد. مقاتم بر سلیمان در تفسیر پنج جلدی خویش به  زبان ایر بزرگان و عارفان بعد از

ن مقاتم به عنوان آاز امام را نقم کرده است که عینا در حقا ق التفسیر سلمی آمده است. در آن زمان و بعد از 

وانی ه فرافقیه و مفستتتر همواره مورد تاکید ا لب علما بوده استتتت. بعد از او در کشتتتا البیان ثعلبی هم ب

 شود که عینا از حقا ق التفسیر یا منبعی دیگر نقم شده است.روایاتی از امام را مشاهده می
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 . معرفت3-1

بنابرایر «. قَدَر معرفت انکار هر آن  را نه حول است و نه قوت و نه» :بر اساس الصفاتطبق نوشته نویا       

ق معنای (  عم233: 1373،ود.)نویارگذرد و به فراتر از آن به ستتتوی حقیقت میمعرفت از ظواهر در می

شان شالود ۀدهندایر تعریا ن ست که تفکرات نویا بر  شه ۀایر ا شته، ازجمله های عارفان و متفکران گذاندی

صیغ ست. در اینجا نه  ستوار ا صادق ا ست. یعنی می فعلی، بلکه معرفت مد  ۀامام  ن توجه دوبخواهیم نزر ما

و تعریا  به آیاتی که مشتتتتقات عَرَفَ در آن به کار رفته، در ستتتیر تجربه عرفانی گزارشتتتی دهیم تا مطلب

 وون خراز و نوری بهتر مشخص شود. افرادی

د. در تفسیر یابیت و مشاهده نیز معنا میؤشناخت صرف، بلکه در ر ۀمعرفت در کنار مشاهده نه در حوز     

ق المعرفه و ارنا طری»خواهند: )ع( از خداوند میصتتادق امام  ،(7)فاتحه/ "اهدنا الصتتراا المستتتقیم " ۀآی

ود نه طلبد اما شناخت همراه با شهخاصی می مبحث( هر وند توضیح مشاهده 7: 1392صادق.«).المشاهده

ممکر  تجربه ۀر ستتایشتتود. البته ونیر نگرشتتی جز دعلم، بلکه از طریق نگاه به درون حاصتتم می ۀدر حوز

  .(8شود)همان:در مفهوم معرفت هم در نزر گرفته میامر نیست. همیر 

للَّهِ وَ قْ أَهْلَهُ مِرَ الثَّمَراتِ مَرْ آمَرَ مِنْهُمْ بِاوَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَمْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُ " ۀدر تفستتیر آی     

ْضطَرُّهُ إِلى صیرُ الْیَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَرْ کَفَرَ فَ ُمَتِّعُهُ قَلیالً ثُمَّ أَ ( مفهوم قلب را 126/)بقره"عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَ

یعنی  (22: 1392،صتتتادق«).اجعم قلبی الذی هو بلدو المزیر بالمعرفه..» بلد اراده کرده استتتت: ۀاز واژ

 جایگاه معرفت در قلب بنده است.

ست.      صر طبیعی هم در بیان معنای معرفت درخور یادآوری ا ستفاده از عنا سیر آی ا خَلْقِ  إِنَّ فی " ۀدر تف

ماواتِ وَ اند. معرفت را اراده کرده ،عقم و از نهار ،از لیم (،164)بقره/ " الْ َرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْمِ وَ النَّهارِالستتَّ
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ست، اینکه بتوان گفت مفهوم ناکارآمدی عقم در معرفت خداوند مد  ست. اما هر وه  نزر امام بوده ا شوار ا د

ست. امام در ادا رسد که بر مه از نهار معرفت به بحر معرفت میهست، تقابم شب و روز با عقم و معرفت ا

ساس عاقم و عارف توضیح داده می اللیم العقم، و النهار المعرفه، و الفلک القلب و البحر معرفه اهلل  "شود: ا

(. وجود قلب در دریا با 26: 1392)صتتتادق.". و العاقم یرتع فی الجنه و العارف یرتع فی روضتتته الرویه

(. افزون بر ایر پاداش 345 معرفت نشتتان از جز و کم بودن ایر مفهوم دارد.)همان:توجه به مفهوم عقم و 

 عاقالن در مقابم عارفان هم در تفسیر اهمیت دارد.

 همان:معرفت نصیب صادقان است) .(43د)همان:نشوگاهی معرفت و محبت در یک ردیا قرار داده می     

    به میان  از در جایی از لیالی عقم و ضوء معرفت سخرب (.66 قلب عارفان قربانی معرفت است)هان:( و 45

و برای رستتیدن به نور معرفت  (67 جنت روح معرفت استتت)همان:(. 108و  106و  49 آید)همان:می

د اما طلبخاص می ای(. برشتتمردن  کامم ونیر توصتتیفاتی مقاله301و  68: باید تحمم نار هم کرد)همان

مام ا  ل و عدم ایستتتادیی زبان و نوع تجربۀن اشتتاره شتتود، ذهر ستتیاه آب که وه اینجا ضتتروری استتتآن

ست. در واقع به جای دقت در خود آیه، تجربهصادق سبب شوای که از خوانش آیه حاصم می)ع( ا یانی بد 

 گردد.خاص ایشان می زیبا، ادبی و عارفانۀ

صول مهم در عرفان و به ویژه د ت کید بر قلب در مقولۀ      ست. ر نزد اماممعرفت از ا سیر آیۀ ا إِنَّ  " در تف

َضالالً بَعیداً َضلُّوا  َسبیمِ اللَّهِ قَدْ  َصدُّوا عَرْ  ساء/"الَّذیرَ کَفَرُوا وَ  صوص 167)ن ضمر بحث از آیه در خ  ،)

سلم، و ای  نفس خالفه فقد » آورند:رسوالن می الرسول اربع: رسول االبرار و هو المصطفی صلی اهلل علیه و 

االخالص و رسول القلوب  و هو المعرفه و رسول  هلل و عر والیه السعاده، و رسول الطاعات و هوضم  عر ا

سیم86: 1392صادق.«)الفواد و الحب... سه(. در تق سوالن در بیانگانهبندی دیگر  شان  ای از ر  آید:میای

سم االبدان فامرهم باظهار الطیبات مع الخلق و الخالق و هی ال» سم ثالثه: ر سم المومنیر و هی الر طاعه و ر
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مان: ه«)رهم و رسم االرواح و هی الفکره...المعرفه، امرهم اهلل تعالی باالستقامه علی طیبات  الرسم و علی آثا

شتتتود. قلب به کرات محم معرفت شتتتمرده ( در حقیقت معرفت با عبور از طاعت به محبت ختم می214

  .(93 )همان:شودمحسوب میمحم معرفت  (. اما در جایی از فواید253و  91 شود)همان:می

عرفه (، م189ه ادبی و شتتناختی مفید استتت: معرفه االحستتان)ترکیبات هم در شتتناخت حوۀ توجه به      

یه)228(، معرفه الجفاء)336التوحید)  (.387ی)( و معرفه المول380(، معرفه القلب)496(، معرفه الربوب

 ناخت سبک ادبیات عرفانی کمک شایانی خواهد کرد.ها در حوزۀ استعاره به شبررسی ایر ترکیب

 . رضا3-2

سان مورد مطالعۀتر از وجوه قرآنی نزد دو ۀایر واژ ست. نی نوی شابوری دو وجه ما، مورد توجه قرار گرفته ا

یر از (. ستتجستتتانی در تعب277: 1390،)حیری نیستتابوری "الرضتتا بعینه و االشتتتها "را ذکر کرده استتت : 

ضا را  ضوان، ر ستانیارا ه میر سج شت(. هم250: 2013،دهد) ضوان در بردا ضا با ر شه بودن ر ی هاری

 ر مفسران بوده است.خاص از ایر واژه، یاری

سینیون       ستاد نویا_مفهوم رضا در نزد امام صادق به قول ما ی معنوی اوست بینبرآمده از ذوق و درون _ا

فستیر تهای مختلا در دید به شتکم ۀ(. همیر زاوی129: 1373،بخشتد)نویاتری به آن میکه مفهوم عمیق

سوب به امام)ع(  شاهده میمن سیر آیۀم ضا در تف ْشتَرَوُ " شود. مفهوم ر اللَۀَ بِالْهُدىأُولئِکَ الَّذیرَ ا ضَّ فَما  ا ال

التاجر الذی  "شتتود:یان می( در مفهوم ترو لذایذ جستتمانی ب16)بقره/ "رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدیرَ

لی ربح  اشتتتری اهلل بطاعته و رضتتوانه بترو رضتتاء بدنه، و ان یجعم بدنه تحت رضتتاء مواله حتی یهتدی ا

ضایت یا ر(. تجارت بدیر صورت نه تنها مذموم نیست، بلکه در برابر 11: 1392،)صادق "تجارته و هواهلل

 .انجامدمیرضوان الهی با گذشت از لذایذ مادی و جسمانی به تجارتی پرسود 
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Abstract 

Interpretations written on the Holy Quran have played a significant role in the 

creation of mystical terms. The Quranic words, according to the interpreter's reading 

of them, and the quality of his special experiences, change the meaning and nature 

of the data, and turn into terms. The interpretation attributed to Imam Ja'far Sadeq 

(AS) is rich in purely mystical experiences and distinct interpretations. In this 

interpretation, the terms change the meaning of the field of similarity into the 

domain of the mystical term. In this study, by analyzing the interpretation of Imam 

Sadiq (AS) of these words, it have been tried to show how the initial meaning of a 

word changes while expressing pure experiences. As a result, the Quranic words in 

this interpretation often transform and change while communicating with the world 

of meaning and describing that world. According to the findings of this research, 

Imam Sadiq (AS) is considered as the founder of mystical terminology and its 

transfer into the world of mysticism and Sufism. 

Key word: the interpretation attributed to Imam Ja'far Sadiq (AS), the Quranic 

word, the mystical term. 
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