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چکیده
هرچند در متون عرفانی عمومًا از اختالفات مذهبی خبری نيست، با اين حال نمی توان وجود آنها را در كتب 
عرفانی ناديده گرفت. مقاله حاضر كه به روش توصيفی ـ تحليلی تأليف شده است، نقاط اشتراك و اختالف 
تفاسير عرفانی فريقين را به لحاظ متنی و محتوايی، ذيل داستان حضرت موسی)ع( و خضر)ع( مورد بررسی 
قرار می دهد. روشمندی در تدوين متن، تداعی مفهوم سلوك و پرورش زبان عرفانی، از جمله اشتراكات مهم 
تفاسير عرفانی است. دقت و تمركز بر روی لغات، نگرشی خاص بر بعضی مفاهيم مانند واليت و تالش برای 

منسجم كردن اصطالحات عرفانی نيز از موارد اختالف اين دو دسته از تفاسير می باشد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 44/ تابستان 1395

صص 80-67

كلیدواژه ها: تفاسیر عرفانی فریقین، روشهای تفسیری فریقین، داستان حضرت موسی)ع( و خضر)ع(.
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مقدمه
از ديربــاز، آنچه قرآن را نمودی خاص بخشــيده و 
تحليلها و ديدگاههــای متفاوت و بعضًا تضادگونه ای 
از آن ارائه داده، وجود مذاهب اسالمی است. انشعاب 
دين مبين اســالم به دو فرقه اصلی شــيعه و ســنی، 
باعث به وجود آمدن نظرات و برداشتهای مختلفی از 
نصوص شده  است. به گواه تاريخ، ديدگاههای مذهبی 
نه تنها بــر مبانی و اصول تأثير گذاشــته، بلكه اكثر 
فرعيات شريعت را نيز تحت تأثير خود قرار داده اند. 
حوزه هايی مانند فقه، كالم و ادب دستخوش تفسيرها 
و تحليلهايی شده  اند كه بدون شك، گرايشهای مذهبی 
عامــل اين تفاوتها بوده اســت. البتــه اين تفاوت و 
تضارب آراء، هيچ خدشــه ای به ساحت قرآن وارد 
نخواهد كــرد. قطعًا دغدغه های يك مفســر و نوع 
جهان بينی او در تفســير و تبيين آيات قرآن اثرگذار 
می باشد. در ميان گرايشهای تفسيری، تفاسير عرفانی 
نيز از جمله تفاسيری هستند كه عارف با توجه به نوع 
نگاه خود، آيات و روايات را تفســير و تبيين می كند. 
اما نكته حائز اهميت در اين گرايش، وجود يك نوع 
بينش و ديدگاه خاص در ميان اين گروه از مفســران 
می باشــد و آن اينكه نگاه عموم مفسران عرفانی به 

پديده ها فرامذهبی است.
داســتان حضرت موســی)ع( و خضر)ع( از جمله 
داســتانهايی است كه مورد توجه مفسران عارف و به 
طور كلی عرفا قرار گرفته است. علت آن را می توان 
ارتباط بين حوادث اين داستان با مبانی عرفان اسالمی 
دانست. داستان مورد نظر، از جنبه های متفاوت علمی 
و هنری مورد مطالعه مؤلفان قرار گرفته اســت. »طی 
اين مرحله«، نوشته علی اكبر ترابيان طرقبه را می توان 
پيشــينه پژوهشی اين موضوع دانســت، اما تفكيك 
تفاســير عرفانی فريقين از يكديگــر و پرداختن به 
دو بعد ســاختار و محتوا در اين متون )ذيل داستان 
حضرت موســی و خضر(، از جملــه نوآوريهای اين 
تحقيق می باشــد كه كمتر بدان پرداخته شــده است. 

تحقيق حاضر با تكيه بر مهم ترين تفاسير عرفانی ذيل 
داســتان حضرت موسی و خضر، در پی پاسخ به اين 
سؤال است كه آيا اختالفات و اشتراكات اين تفاسير 
ذيل داستان مورد نظر، برخاسته از اعتقادات مذهبی 
آنها است يا تحت تأثير ســاليق شخصی يا عواملی 

ديگر می باشد؟

روشمندی تدوین
با توجه به اينكه مفسران، پيش از تأليف تفسير خود، 
قطعــًا به مطالعه و تفحص در نظرات ديگر مفســران 
همعصر خود پرداخته و از تأليفات تفسيری پيشينيان 
بهره جســته اند، يقينًا تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم 
متون، در متن تدوين  شــده، توسط مفسر اعمال شده 
اســت و اين بحث ما را به نظريــه بينامتنيت نزديك 
می كند. نظريه پــردازان متون، خواه متون ادبی يا غير 
آن را فاقد هرگونه معنای مســتقل می دانند. متون در 
واقع متشكل از همان چيزی هستند كه نظريه پردازان 
اكنــون آن را امر بينامتنی می نامنــد. نظريه پردازانی 
 Roland( و بارتز )Julia kristeva( مانند كريستوا
Barthes( مدعی انــد كــه عمل خوانــش، ما را به 

شبكه ای از روابط متنی وارد می كند. تأويل كردن يك 
متن، كشــف كردن معنا يا معانی آن، در واقع رديابی 
همان روابط اســت. بنابراين خوانش به صورت يك 
فرايند حركت ميان متون درمی آيد. معنا نيز به چيزی 
بدل می شود كه ميان يك متن و همه ديگر متوِن مورد 
اشــاره و مرتبط با آن متن، موجوديت می يابد و اين 
برون رفت از متن مستقل و ورود به شبكه ای از روابط 

متنی است كه متن به بينامتن تبديل می شود.1
در واقع اين نظريه هر متن را زاييده و متشكل از ديگر 
متون می داند كه كمابيش قابل شناسايی می باشند. اين 
نظريه تا حد بســيار زيادی درباره متون تفســيری 
عرفانــی صدق كرده و به  احتمال قوی شــامل ديگر 
متون نيز می شــود. اشتراكات اين متون را می توان به 

1. بينامتنيت، ص5.
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طور كلی به لحاظ نگارشــی و متنــی و محتوايی و 
معنايی مورد توجه قرار داد.

مراحل تدوین
امروزه به كارگيــری روش در تأليف متن كه از جمله 
شــاخصهای مهم در مقبوليت يك متن علمی يا ادبی 
و هنری می باشــد، باعث شده است مؤلفان عالوه بر 
محتوا، در به كارگيری روشــی متقن و منطقی و ارائه 
متنی صحيح توجه خاصی داشــته باشــند. آنچه در 
عموم تفاسير عرفانی فريقين و چه بسا تمامی تفاسير 
قرآنی به وضوح پيدا اســت، اســتفاده از يك روش 
خاص و كلی در تدوين اســت كــه آن را می توان با 
عنوان حركت از سطح به عمق خواند؛ به اين معنا كه 
مفسر در مرحله اول به ظواهر، الفاظ، اعراب، اسباب 
نزول، قرائات مختلف و صحت و سقم آن می پردازد. 
هنر و دايره احاطه به بحث و سطح علمی يك مفسر 
در مرحله دوم آشكار می شود. هرچه مفسر به پيوند 
آيات و سياق، توجه بيشتری داشته باشد و در زمينه 
تخصص خود تبحر بيشــتری نشان دهد، در پيشبرد 

بحث و بيان مقاصد آيات موفق تر خواهد بود.
الزم به ذكر است هرچند در مرحله اول نيز پيش فرضها 
و اعتقادات مبنايی مفسر در انتخاب قرائتی خاص يا 
سبب نزولی خاص اثرگذار است، اما شدت و دفاع و 
بيان استداللهای يك مفسر ذيل عقيده ای خاص، در 
مرحله دوم انجام می گيرد. آنچه تاكنون مشخص شد، 
به كارگيری دو مرحله برای تفسير است كه در تفاسير 
عرفانی فريقين مشــتركًا وجــود دارد و هيچ كدام از 
چهارچوب آن خارج نشده اند. اكنون با ذكر شواهدی 
از هردو دســته از تفاسير به توضيح و تبيين اين ادعا 

پرداخته می شود.
1( مرحله اول

در اين مرحله ابتدا مفســر به آنچه عينًا در متن قرآن 
می بيند، می پردازد و سپس مطالبی در جهت تكميل آن 
ارائه می دهد. معانی لغات و توضيح مختصری از فروع 

داســتان، نام دو يتيم، نام آن غالم، مكان جغرافيايی 
داستان، نوع كشتن غالم، نوع سوراخ كردن كشتی، نام 
آن قريه، وصيت خضر)ع( به موسی)ع(، محتوای لوح 
كه در قرآن به  عنوان كنز خوانده شــده و ... كمابيش 
توسط مفسران بيان شــده است. البته تفصيل و شرح 
كامل تر اين مباحث، در تفاســير روايی هردو گروه از 
مفسران به وفور يافت می شود. تفاوت تفاسير عرفانی 
نسبت به تفاسير روايی در اين مسئله، اين است كه در 
متون عرفانی بســيار گذرا و مختصر بدان اشاره  شده 
و عدم تفصيل اين مطالب به خاطر اهميت نداشــتن و 

دور افتادن از هدف اصلی داستان می باشد.
در اين مرحله مفسران سعی دارند كه تعلقات داستان و 
حواشی آن را توضيح دهند. به عنوان مثال در لطائف 
االشــارات می خوانيم: »نام همراه موسی)ع(، يوشع 
اســت و به كارگيری اين واژه برای همراه موسی)ع(، 
برای كرامت وی می باشد، نه اسمی عام«.2 در تفسير 
كشف االسرار نيز مشابه آن ذكر شده است.3 در ساير 
تفاسير نيز موســی)ع(، همان موسی بن عمران، و آن 
بنده ای كه موسی)ع( با وی هم سفر شد، خضر خوانده 
شده اســت. درباره علت حركت موسی)ع( به  سوی 
خضر)ع( نيــز دوگونه نقل نزديك به هم وجود دارد: 
يكی اينكه خود حضرت از خداوند سؤال كرد كه آيا 
داناتــر از من نيز وجود دارد و ديگر اينكه كســی از 
او پرســيد آيا داناتر از تو وجود دارد. جواب نيز در 
تصور حضرت موسی)ع( منفی بود، بنابراين خداوند 
برای اينكه وی را متنبّه كند، از بنده ای كه از او داناتر 

بود، خبر داد.4
2( مرحله دوم

همان طور كه قباًل اشــاره شــد، اين مرحله به  عنوان 
شــاخصی برای تفكيــك تبحر مفســران، در زمينه 

2. لطائف االشارات، ج2، ص406.
3. ر.ک: كشف االسرار، ج5، ص709.

4. بيان السعادة، ج2، ص470؛  كشف االسرار، ج5، ص714؛ تفسير 
روح البيــان، ج5، ص262؛ مراح لبيد، ج1، ص654؛ الفواتح االلهيه، 

ج1، ص485.
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تخصــص خود می باشــد. به عنوان مثال در تفســير 
ابن عربی بدون توجه به مرحله اول، تمام ســعی مفسر 
بر روی مرحله دوم متمركز است و از اين جهت درك 
تفسير وی بسيار دشوار می باشد، چه اينكه استفاده از 
زبانی فلســفی و توضيحات اشــاری نيز در آن بسيار 
پركاربرد اســت. اين مرحله در ميان تفاســير عرفانی 
بــه دو صورت انجام گرفته اســت. تفاســيری مانند 
كشف االسرار يا بيان الســعادة يا تفسير منظوم صفی 
به صــورت منفك و مجزا از مرحله اول به تفســير و 
تأويل می پردازند. اما ديگر تفاسير عرفانی به  صورت 
توأم به بيان تأويالت و نكات عرفانی پرداخته اند. حال 
با توجه به اينكه سهولت در پيدا كردن مطلب مورد نظر 
و دســته بندی آنها در متن، از جمله امتيازات هر متنی 
می باشد، به نظر می رسد روش تفكيك و ارائه اين دو 

مرحله به  صورت مستقل، صحيح تر و معقول تر باشد.
بی ترديد بررســی و مطالعه دو تفسير گران قدر كشف 
االسرار و بيان الســعادة كه به ترتيب نماينده دو گروه 
اهل سنت و شيعه هســتند، از اين حيث بسيار مفيد و 
مغتنم اســت و دارای اشــتراك در روش ارائه مفاهيم 
می باشــند. البته وجود اين دو مرحله برای تفاســير 
عرفانی، به معنای نفی آن از ديگر گرايشــها نيست و 
صرفــًا تمركز بر روی دو گروه خاص از مفســران با 

گرايشی ويژه، باعث تنظيم اين گفتار شده است.

اشتراكات
1( سلوک معنوی

اولين نقطه مشــترك كه می توان گفت تمام تفاســير و 
متون عرفانی را دربر گرفته اســت، پرداختن به مسئله 
ســير و سلوك معنوی ذيل اين داســتان می باشد. هر 
مفســر با توجه به ذوق عرفانــی و مطالعات خود، به 
گسترش و رشــد اين نظريه عرفانی می پردازد و اين 
داســتان را به  عنوان شاهدی قرآنی بيان می كند. سفر، 
سالك، همراه، مريد، سلوك، مشقت در راه علم، تعليم، 
شريعت، طريقت، حقيقت، ادب و ... از جمله واژه های 

كليدی اســت كه در توضيح اين داســتان بدان اشاره 
شده است. آنچه اين داستان را به سير و سلوك و طی 
طريق معنوی سوق می دهد، ماهيت داستان و استعداد 
آن برای حمل بيانات عرفانی است. البته ذوق عرفا و 
توانايی ايشان برای استخراج معانی بلند از اين داستان 
كوتاه نيز بی تأثير نبوده اســت. به زبان ساده مقصود از 
ســفر در ميان اهل عرفان، نوعی حركت درونی و سير 
باطنی می باشد كه دارای آداب و شرايط خاصی بوده و 
برای محفوظ ماندن از گمراهی در اين سفر پرمخاطره 
داشتن يك همراه با بينشی عميق و ژرف بسيار الزامی 
می باشــد. مريد نيز بايد دل از تمايالت شسته و بدون 
چون و چرا دســتورات و راهنماييهــای مراد خود را 
اطاعت كند، تا در اين ســفر معنوِی پرمخاطره گمراه 

نشود و به مقصد اصلی خود برسد.
عموم تفاســير و متون عرفانی ذيل ايــن مباحث، به 
داستان حضرت موسی)ع( و خضر)ع( اشاره  كرده اند. 
ميبدی اين داســتان را اشــاره به ســفر تعب و آن را 
مختص مريدان در ابتدای ارادتشان می داند كه به همراه 
رياضت و تحمل مشــقت، تهذيب نفس، خوی و دل را 
نيز به ارمغان مــی آورد.5 ابن عربی تبعيت در آيه »َقاَل 
لِْني َعْن َشــْيٍء َحتَّی ُأْحِدَث لََك  َفِإِن اتََّبْعَتِني َفاَل َتْســأَ
ِمْنــُه ِذْکًرا«؛6 »گفت: اگر مــرا پيروی می كنی، پس از 
چيزی ســؤال مكن، تا ]خود[ از آن با تو سخن آغاز 
كنم«، را ظهور اراده ســلوك و حركت به سمت كمال 
می خواند.7 تفســير روح البيان اين سفر را سفر تأديب 
خوانده كه حضرت موسی)ع( در آن به دنبال طلب علم 
بوده اســت و ويژگی اين سفر را مشقت می داند.8 بيان 
السعادة اين داستان را ذيل عنوانی به نام مراتب سلوك، 
تفســير و تأويل می كند.9 غرائب القرآن، روح المعانی، 
بحر العلوم، تفســير صفی و ديگر متون عرفانی نيز به 

5. كشف االسرار، ج5، ص728.
6. کهف، 70.

7. تفسير ابن عربی، ج1، صص407و408.
8. تفسير روح البيان، ج5، ص265.

9. بيان السعادة، ج2، ص477.
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اين داستان نگاهی از نوع شهودی و معرفتی داشته اند.
2( زبان عرفانی

زبــان يك ابزار برای برقراری ارتباط و تفهيم مقاصد 
می باشــد. به طور قطــع، عالوه بر افــراد و جوامع 
مختلف كه هــر كدام دارای زبانــی منحصر به خود 
می باشــند، متون نيز دارای زبانی خــاص در ارائه 
مفاهيم می باشــند. می توان گفت: هر متن با توجه به 
زبانی كه در آن به كار رفته است، شناخته می شود. با 
اين رويكرد متنی كــه زبان و محتوای آن با يكديگر 
همسو نباشد، مقبول و ماندگار نخواهد بود. مسئله و 
محور اصلی عرفان پيرامون كشــف و شهود است و 
در واقع اين گرايش توضيــح و ثبت احوال و عقايد 
افرادی است كه راهی خاص را در زندگی برگزيده اند؛ 
به بيانی روشــن تر زبان عرفانی در حقيقت از عمل 
عرفانی برخاســته است. مطالعه درباره پيشينه عرفان 
نيز اين نكته را تأكيــد می كند كه در ابتدا عرفان تنها 
شــامل عرفان عملی بوده و پس از رشد تأليفات و 
ثبت نظرات مختلف، عرفان عملــی نيز پا به عرصه 
متون گذاشــته و به  عنوان عرفان نظری مبدل گشته 
است. تفاسير و به طور كلی متون عرفانی به  جا مانده 
نيز گويای وجود همين زبان می باشــند و مطالعه آنها 
به خصوص ذيل داستان مورد نظر، وجود بيانی خاص 
را متذكر می شــود كه ما از آن به  عنوان زبان عرفانی 
تعبيــر كرديم. در ادامه به چند مورد برای روشــن تر 

شدن بحث اشاره می شود.
در تفســير غرائب القرآن كه از جمله تفاســير مهم 
عرفانی می باشد، مفسر در حادثه اول داستان درباره 
پادشــاهی كه كشتيهای سالم را تســخير می كرد، او 
را شــيطان معرفی كرده و يادآور می شــود: عباداتی 
را كه از انكسار و خشــوع و تذلل به درگاه خداوند 
خالی باشد، او )شيطان( تصرف می كند؛ زيرا اين گونه 
عبادات از آن شــيطان اســت، نه خداوند رحمان.10 
ابن عربی سوار شدن بر سفينه را سوار شدن بر كشتی 

10. غرائب القرآن، ج4، صص454و455.

بدن می داند كه به ســر حد رياضت برای عبوديت به  
سوی عالم قدسی در عالم جسمانی و جهت سير الی 
اهلل رسيده بود و خرق آن را به معنای ناقص كردن آن 
با رياضت و تقليل طعام و اعمال نمودن اضعف احكام 
و واقــع كردن خلل و سســتی در نظام آن می داند.11 
گنابادی نيز سالك اين سفر را نيازمند خراب كردن و 
اضمحالل قوای نفسانی می داند، تا از تسلط شيطان و 

غضبش رهايی يابد و تسليم قوای عقل شود.12
متون عرفانی اعم از تفســير و غيره، به وفور از اين 
روش در توضيحــات خــود اســتفاده كرده اند. اين 
متــون معمواًل هر چيــز را دارای معانــی و مفاهيم 
متعدد می دانند و ســاده از آن نمی گذرند. سخن گفتن 
به  صورت اســتعاری و كنايی و بــه همان مقدار نيز 
دريافتهای استعاری و كنايی از آيات و حتی طبيعيات 
از جمله ويژگيهای زبان عرفانی می باشــد. می توان 
گفت: مهم ترين ابزاری كه باعث به وجود آمدن چنين 
نگاهی می شــود، مفهومی به نام »تأويل« است كه در 

ادامه به آن پرداخته می شود.
3( نگرش مشترک بر بعضی مفاهیم

الف( قبض و بسط
جستجو در متون تفسيری ذيل دو مفهوم قبض و بسط، 
نشــان می دهد، عرفا هر كجا در پــی بيان دو مفهوم 
متضاد هســتند، عمومًا به اين دو نيز اشاره می كنند. 
مانند ظاهر و باطن، روز و شب، خوف و رجا، قبض 
و بسط و ... .13 گفتنی است در متون تفسيری به طور 
پراكنده به تحليل و تفسير اين دو مفهوم پرداخته شده 
است، اما نكته حائز اهميت اين است كه در اكثر متون 
عرفانی )غير از تفاسير عرفانی( برای دو مفهوم قبض 
و بســط، دو شخصيت خضر و الياس را مثال زده اند. 
گستردگی و شهرت اين مسئله در متون عرفانی ما را 
بر آن داشت، تا با استفاده از بعضی متون عرفانی، به 
ارتباط ايــن مفاهيم و توضيحی )هرچند مختصر( در 

11. تفسير ابن عربی، ج1، صص408و409.
12. بيان السعادة، ج2، ص477.

13. بيان السعادة، ج3، ص124؛ كشف االسرار، ج6، ص112.
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رابطه با آنها بپردازيم.
ايــن دو مفهوم دو حالت مختلف هســتند كه ممكن 
اســت ســالك در بين راه، به هر كدام از آنها برسد. 
در واقــع كنايه از دو شــخصيت )خضــر و الياس( 
می باشــد. ابن عربی گرچه در تفسير خود به ارتباط 
اين دو مفهوم و خضر و الياس اشــاره ای نكرده، اما 
در الفتوحات بدان پرداخته اســت و خضر را كنايه از 
بسط و گشادگی و الياس را كنايه از قبض و گرفتگی 
ابن عربی  می داند. در فرهنگ اصطالحــات عرفانی 
ذيل قبض و بســط به نقل از وی آمده است: »سرور 
ما خضر از آن به بســط تعبير می شــود؛ زيرا قوای 
مزاجی او به عالم شــهادت و غيب بســط می شود و 
همچنين قوای روحانيت و نقيض بســط قبض است 
كه از آن به پيامبر الياس تعبير می شــود«.14 نخشبی 
در سلك ششم تأليف خود، يكی از اصطالحات اين 
علم )عرفان( را قبض و بســط می داند و در توضيح 
معنای آن می گويد: »و هما حاالن يُشبِهان الُخوِف و 
الّرجاء«. در ادامه بنا به قولی آن دو )قبض و بســط( 
را مرتبه باالتــر از خوف  و رجا می داند و می افزايد: 
جاء«.  َُّد ِمن الرَّ َُّد ِمن الُخوف و البَسُط يَتَول »القبُض يَتَول
ايشــان قبض را كنايه از حالت تنگی رزق و بســط 
را كنايــه از حالت فراخی رزق می داند و با اشــاره 
به نقل قولی ديگر، قبض را اشــاره به امســاك دنيا 
و بســط را اشــاره به ترك دنيا می داند. او می گويد: 
»چون آدمی از مادر متولد می شــود، انگشتان دست 
او مقبوض باشــد و چون وفات يابد انگشتان دست 
او مبسوط مانند« و يادآور می شود: »فی َكون قَبض 
االصابع فی َحالة الوالده إشــارة إلی إمساك الّدنيا و 
يَكون بَســط االصابع فی حالة الَوفاة إشارة إلی تَرك 
الّدنيا«.15 ابونصر ســراج بدون اشاره به دو شخصيت 
اصلی داستان، قبض را حالت عارفی می داند كه جز 
شناخت خويش از حق، چيز ديگری در دل ندارد و 
بدان می پردازد و درباره بسط نيز آورده است: »بسط 

14. فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، ص255.
15. سلك السلوك، صص10و11.

حالت عارف مردی اســت كه حق او را بسط داده و 
پرستار او گشته و تربيت و پرورش خلق را بدو نهاده 
است. خداوند فرمود: خداست كه گرفته می كند و هم 
اوست كه باز می گشايد و به سوی او بازمی گردد«.16 
او در ادامه از جنيد نقل می كند كه معنای قبض و بسط، 
همان خوف و رجا اســت، چه رجا به  سوی طاعت 
می كشــاند و خوف آدمی را از معصيت بازمی دارد.17 
جرجانی ارتباط خضر و مفهوم بسط را بدين صورت 
شــرح می دهد: »از بسط به خضر تعبير می شود؛ زيرا 
قوای مزاجی جسمی او و نيز قوای روحانی او، در دو 

عالم غيب و شهادت گسترده است«.18
با توجه به آنچه گذشــت، به نظر می رسد ارتباط اين 
دو مفهوم و دو شــخصيت را بايد در نوع زيستن آنها 
دانســت؛ با توجه به باور زنده بودن خضر و وجود 
جسمانی و روحانی او در بين مردم و از طرفی ارتباط 
او با عالم غيب، مفهوم بسط كه به معنای گستردگی و 
گشــايش است، بر ايشان اطالق شده است. در مورد 
الياس و مفهوم قبض نيز به همين صورت اســت؛ با 
توجه به آيه »َوَرَفْعَنــاُه َمَكانًا َعِلیًّا«؛19 »و ]ما[ او را 
به مقامی بلند ارتقا داديم«، ايشــان به عالم روحانی 
پا گذاشــته اند كه در آنجا جســميت جايی نداشته و 
جسم از ايشان گرفته شــده است كه اين گرفتگی با 
مفهوم قبض هم معنا می باشد: »از قبض به الياس تعبير 
می شود؛ زيرا الياس همان ادريس است و او چون به 
عالم روحانی )غيب( باال برده شده، قوای مزاجی اش 
در عالم غيب مســتهلك شد و توســط عالم غيب 
گرفته و قبض شــد و بنابراين از قبض به الياس تعبير 
می شــود«.20 دريافت صحيح و عميــق بيانات عرفا 
از اين دو مفهوم، ارتبــاط نزديكی با دريافت و فهم 

16. »َواهللُ َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوِإلَْيِه ُتْرَجُعوَن« )بقره، 245(.
17. اللمع فی التصوف، ص374.

18. التعريفات، ص163.
19. مریم، 57. این آیه درباره حضرت ادریس)ع( اســت که در اکثر 
متون عرفانی ادریس و الیاس هردو یک شــخصیت دانســته شده اند 

)ر.ک: راه روشن، ج2، ص355؛ الفتوحات المكيه، ج2، ص5(.
20. التعريفات، ص92.
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شــخصيت خضر و الياس دارد كه در حقيقت ويژگی 
و شخصيت آنها، باعث مفهوم سازی اين دو شخصيت 

تحت عنوان قبض و بسط شده است.
ب( شریعت، طریقت و حقیقت

از داستان مورد نظر، دو مفهوم ديگر نيز برداشت شده 
است. اين دو مفهوم از تقابل اعمال حضرت موسی)ع( 
و خضر)ع( با يكديگر به وجود آمده و نوع انديشه و 
علم آنها، باعث دســته بندی اين دو شخصيت ذيل دو 

مفهوم شريعت و طريقت شده است.
اگر روند داستان و اعتراضات حضرت موسی)ع( را 
در نظــر بگيريم، درمی يابيم ايشــان به ظواهر پايبند 
بوده اســت و به افعال خضر)ع( كه ظاهراً با عقل و 
شــرع منافات داشت، اعتراض می كند و بی صبريهای 
او نيز ناشی از همين مسئله می باشد. اين نوع نگاه كه 
برخاسته از شــريعت و بجا آوردن ظواهر و عمل به 
آن است، باعث شــده است عرفا اين داستان را ذيل 
اين مفهوم )شريعت( متذكر شــوند. در باب طريقت 
نيز برخالف شــريعت، نگاهی باطنی و تأويل گونه به 
مسائل می شود كه حتی گاهی مانند داستان مورد نظر، 
اين دو مفهوم با يكديگر تضــاد پيدا می كنند، اما در 

آخر به عدم تقابل و وجود اصلی واحد می انجامند.
ميبدی شــريعت را مقابل حقيقت می داند و توضيح 
و تفســير حقيقت، از نظر ايشان همان است كه عموم 
عرفا از مفهوم طريقت ارائه داده اند. ايشــان ذيل آيه 
»َوَعلَّْمَنــاُه ِمــْن لَُدنَّا ِعْلًمــا«؛21 »و از نزد خود بدو 
دانشــی آموخته بوديم«، شريعت را آموختنی و علم 
حقيقت را يافتنی می داند و در ادامه علم شريعت را با 
استفاده از تلقين و علم حقيقت را برگرفته از نور يقين 
می خواند.22 تفسير مخزن العرفان نيز احاطه حضرت 
موسی)ع( به احكام شــريعت و تكاليف را افضل از 
خضر)ع(، و خضــر)ع( را از جهت علــوم باطن و 
اصالح مفاسد، عالم تر از موسی)ع( می داند و منافاتی 

21. کهف، 65.
22. كشف االسرار، ج6، ص222.

در ايــن دو نمی بيند.23 بيدآبادی نيز اين دو را از باب 
مقدمه و ذی المقدمه دانسته است.24

سيد حيدر آملی در تمايز شريعت و طريقت و حقيقت 
آورده است: »هر شخصی كه آنچه از پيامبر)ص( نقل 
شود، قبول كند، او اهل شــريعت است و هركس به 
آنچــه پيامبر)ص( عمــل كرده، عمل كنــد، او اهل 
طريقت اســت و هركس ببيند آنچه را كه پيامبر)ص( 
می بيند، او اهل حقيقت است«.25 ابونصر علم شريعت 
را يكی می دانــد و آن را نامی می داند كه دو معنا را 
دربر می گيرد: روايت و درايت. وی آموختن شريعت 
را منوط به يادگيری هــردو معنا می داند و هيچ كس 
را مجاز نمی داند كه شــريعت بگويــد و يكی از آن 
دو را اراده كنــد. وی علم، قرآن، كالم پيامبر)ص( و 
اســالم را دارای ظاهر و باطن می داند و علم باطنی 
از بطن شــريعت را همان علم باطن خوانده و آن را 
علــم تصوف می خواند و طريقت نيز از نظر ايشــان 
راه و روشــی خاص عرفا است.26 تفسير روح البيان 
نيز مانند كشــف االسرار شريعت را در مقابل حقيقت 
مطرح و تفــاوت رهروان اين دو گــروه را اين طور 
توصيف می كند: »اهل شــريعت فريضــه گزاران و 
معصيــت گدازان، اهل حقيقت از خويشــتن گريزان 
و به يكی تازان، قبله اهل شــريعت كعبه است، قبله 
اهل حقيقت فوق العرش، ميدان حساب اهل شريعت 
موقف است و ميدان حســاب اهل حقيقت حضرت 
ســلطان، ثمره اهل شريعت بهشت، ثمره اهل حقيقت 

لقا و رضای رحمان«.27 در جايی ديگر می گويد:
در شريعت مال هركس مال اوست/ در طريقت ُملك 

ما َمملوك دوست.28
می توان گفت: اين مفاهيم در حقيقت اليه های معرفت 
می باشند كه هركس با توجه به شناخت و علمی كه از 

23. مخزن العرفان، ج8، ص62.
24. شرح رساله سير و سلوك، ص201.

25. محيط االعظم، ص79.
26. اللمع فی التصوف، صص81و82.
27. تفسير روح البيان، ج 9، ص108.

28. همان، ج 1، ص426.
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آنها دارد، بدانها عمل می كند. هرچند معرفت به طريقت 
بسيار ارزشمند است و هر فردی كه دارای چنين مقامی 
باشد، در راه رسيدن به كمال می تواند آن را به كار بندد، 
اما اين به معنای ناديده انگاشــتن و بی اهميت پنداشتن 
شــريعت نمی باشد؛ بروســوی ضمن تأكيد بر انتخاب 
رهبر در طی طريق، از جمله ويژگيهای او را آگاهی بر 
شــريعت و طريقت می داند.29 در حقيقت اين مفاهيم با 
يكديگر در تضاد نيستند و تنها اشخاص برخوردار از 
آنها دارای مقامات متفاوت می باشــند و رابطه اين سه 
)شــريعت، طريقت و حقيقت( رابطه ای طولی است كه 
هركس به فراخور استعداد و تالش خود، به آنها دست 

می يابد.

اختالفات
اختالف و تعدد آراء در هر علم و گرايشی وجود دارد 
و می تــوان آن را جزء جدايی ناپذير و حتی الزم علوم 
دانست كه اين گرايش )عرفان( نيز از اين قاعده مستثنا 
نيست. با وجود اشــتراكاتی كه هردو دسته از تفاسير 
عرفانی دارنــد، باز هم در بين تمام تفاســير عرفانی 
بررسی  شده ذيل اين موضوع، اختالفات و تفاوتهايی 
وجــود دارد. الزم به ذكر اســت در اين نوشــتار، به 
اختالفاتی كه ســطحی و غيرمبنايی اند، پرداخته نشده 

است.
1( دقت و تمركز بر روی لغات

آنچه در ميان متون تفاســير عرفانی اهل ســنت نمود 
بيشــتری دارد، توجه به لغــات و تمركز و دقت برای 
توضيح و تفســير آنها می باشــد. به نظر می رسد اين 
دســته از تفاســير، تمام تأويالت و نكات تفســيری 
خود را ذيل كلمات كليدی اين داســتان بيان می كنند. 
به عنوان مثال وقتی از كشــتی در داســتان مورد نظر 
ياد می شــود، مفســر آن را به عنوان كشتی انسانيت 
می داند كه خضر)ع( می خواســت به دست شفقت، آن 

29. همان، ج 2، ص222.

را خراب كند و بشــكند30 و در تفســيری ديگر نيز از 
كشــتی با عنوان كشتی شــريعت ياد می شود؛ در پی 
اين برداشــت، به طور طبيعی سير نكات و تأويالت، 
همســو و همگام با اين تعبير پيش مــی رود.31 گفتار 
ابن عربی نيز كه كشــتی را كشتی بدن می خواند، مانند 
نمونه های قبل، بر رونــد حادثه تأثير می گذارد كه در 
راستای اين تعبير، سوراخ كردن آن را به معنای ناقص 
كردن بدن با رياضت می داند.32 در جايی مفسر كشتن 
غالم را اشــاره به پنداشــت مرد می داند كه در ميدان 
رياضت از او ســر می زند و بايــد از بين برود33 و يا 
مفســری ديگر غالم را به عنوان نفس اماره ياد می كند 
كه بايد با ســّكين رياضت و شمشير مجاهدت كشته 
شود.34 والدين آن دو يتيم نيز به تعبير نيشابوری قلب 
و روح مؤمن خوانده  شــده اند.35 امــا بعضی با عنوان 
روح و طبيعت جســمانی توضيحی مجزای از ديگران 
برای اين حادثه نقل می كنند.36 حادثه ســوم نيز از اين 
لغت پروری مصون نمانده اســت. ميبدی منظور از اين 
حادثه را )ساختن ديوار( نفس مطمئنه خوانده است37 
و نيشــابوری مردم آن قريه را تعبير به جسم می كند و 
آن دو يتيم را نفس مطمئنه و مهمله می داند.38 ابن عربی 
نيز اهل آن قريه را قوای بدنی می داند و آن دو يتيم را 

عقل نظری و عملی معرفی می كند.39
بعضی زيربنای تفســيری عارفان را بر تأويل استوار 
می دانند؛ آنان معنای ظاهری لفظ را به عنوان تشبيه و 
تمثيل می دانند كه برای تقريب به ذهن خواننده صورت 

30. كشف االسرار، ج5، ص729.
31. غرائب القرآن، ج4، ص454.

32. تفسير ابن عربی، ج1، صص408و409.
33. كشف االسرار، ج5، ص729.

34. غرائــب القــرآن، ج4، صص454و455؛ تفســير ابن عربی، ج1، 
صص409و410.

35. غرائب القرآن، ج4، صص454و455.
36. تفسير ابن عربی، ج1، صص409و410.

37. كشف االسرار، ج5، ص729.
38. غرائب القرآن، ج4، ص454.

39. تفسير ابن عربی، ج1، ص409.
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پذيرفته اســت و اين معنی، خود با مالزمه، راهنمای 
معنای بعد می گردد و تا آنجا كه كماالت وجودی بشر 
در مرتبه صعود امكان دهد، اين معنا اوج می گيرد.40 
با توجه به نوع اين گونه برداشــتها در اين داستان و 
دقت نظر در اظهارات لطيف اين عرفا، به نظر می رسد 
در متون تفسيری عرفانی دو نوع تأويل وجود داشته 
باشــد: تأويل جزئی و تأويل كلی. منظور از تأويل 
جزئی همين قســم از شواهد فوق است كه با تكيه بر 
لغاتی خاص و كليدی در نقل حادثه يا آيه ای، مفسر 
تمــام نكات تأويل گرايانه خــود را ذيل آن می آورد 
و بــا محوريت آن به تأويل ديگر فرعيات داســتان 
می پــردازد. در واقع همه چيز به نوع نگرش مفســر 
پيرامون كليدواژه های حوادث مختلف داستان بستگی 
دارد. اين مســئله وقتی با اين نگاه بررســی شود كه 
تأويل را براســاس حروف نوشتاری بدانيم كه حامل 
رمزهای بنيادی و نامكشــوف هستند،41 صحت اين 

ديدگاه وضوح بيشتری می يابد.
با اين  وجود در ميان اكثر تفاســير عرفانی شيعه، تنها 
به رشد و پرورش يك مفهوم كلی از داستان و تأويل 
آن پرداخته شده است. به عنوان مثال در تفسير منظوم 
صفی، حجم بســياری از شرح و تفسير آيات، به سه 
واقعه مهم داســتان اختصاص يافته و در آخر به چند 
بيت در شــرح بعضی از لغات كليدی داستان )كشتی، 
غالم و ديوار( اكتفا شــده اســت.42 در تفسير مخزن 
العرفان نيز به شــرح و توضيح معانی آيات داســتان 
پرداخته شــده و دقت و تأمل ويژه ای بر لغتی خاص 
صورت نگرفته است.43 گرچه در تفسير بيان السعادة، 
شــرح داســتان و تأويالت عرفانــی تخصصی تر و 
منسجم تر به رشته تحرير درآمده، اما باز هم نوع نگاه 
عرفانی آن به قصه، از شــموليت بيشتری برخوردار 
است و مفسر بدون اينكه خود را در چهارچوب لغات 

40. نردبان آسمان؛ جستاری در قرآن و عرفان، ص221.
41. همان، ص218.

42. تفسير صفی، ج1، ص443.
43. مخزن العرفان، ج8، صص65-51.

كليــدی و تأويل يك به يك آنها محدود كند، به يك 
برداشت اصلی از داستان )سير و سلوك( و شرح آن 

بسنده كرده است.44
در حقيقت در تفاســير عرفانی اهل ســنت، بيشــتر 
مفهوم  ســازی و تأويل گرايی از حداقل متن )كلمات( 
مورد توجه خاص مفســران قرار گرفته، در حالی كه 
در تفاسير عرفانی شيعه، عمومًا به نگرشی كلی كه به 

تأويلی كلی می انجامد، اكتفا شده است.
2( نگرشی خاص بر بعضی مفاهیم مانند والیت

عموم مفســران مفهوم واليت را ذيل آيه 60 ســوره 
كهــف و به خصوص در توضيــح »مجمع البحرين« 
مطرح كرده و عده ای نيز به توضيح و تفســير آن ذيل 
آيه 65 همت گماشته اند. البته اگر اين مفهوم را همسو 
و هم معنــای »َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن 
ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعْلًما«؛45 »از جانب خود به او 
رحمتی عطا كرده و از نزد خود بدو دانشــی آموخته 
بوديم«، بدانيم كه ظاهراً صحيح تر می باشــد، مطمئنًا 
بايد آن را ذيل همين آيه تفسير كرد. مسّلمًا اين مفهوم 
به لحاظ فقهی و كالمی در بين علمای اهل ســنت و 
شــيعه دارای معنايی خاص و متفاوت اســت و هر 
گروه آيات و رواياتی را برای آن به عنوان شاهد ذكر 
كرده و به بيان مقاصد آن پرداخته اند. اما بايد ديد آيا 
تفاسير عرفانی كه نگرشــی عميق و تا حدود بسيار 
زيادی به دور از جنجــال و اختالفات كالمی دارند، 
برداشــتی متفاوت از آن ارائه داده اند يا عمومًا يك 

ديدگاه در اين نوع تفاسير حاكم است؟
در بين تفاسير عرفانی اهل ســنت، تنها دو تفسير به 
شــرح اجمالی مفهوم واليت ذيل داستان مورد نظر 
پرداخته اند. تفسير غرائب القرآن »مجمع البحرين« را 
همبســتگی )واليت( بين شيخ و مريد می داند كه اين 
همبستگی تا هنگامی كه مريد به مجمع واليت نرسد، 
به صحبت شيخ نائل نمی شــود. در »مجمع الواليه« 

44. بيان السعادة، ج2، صص480-477.
45. کهف، 65.

75

ع(
ر)

ض
 خ

( و
)ع

سی
مو

ت 
ضر

 ح
ان

ست
 دا

یل
ن ذ

قی
ری

ی ف
فان

عر
ر 

سی
فا

ت ت
اکا

تر
اش

 و 
ات

الف
خت

ی ا
رس

بر



نيــز آب حيات حقيقی وجــود دارد و اولين قطره از 
اين چشــمه حيات كه بر ماهی قلب مريد افتد، زنده 
می شــود و راه خود را در دريای واليت می گيرد و 
می رود. مفســر خداوند را حائل بين انســان و قلب 
می داند و در ادامه می افزايد: مريد قلبش را فراموش 
می كنــد، هنگامی كه آن را گم كنــد و قلب نيز مريد 
را فراموش می كند، هنگامی كه شــيخ را پيدا كند.46 
در تفســير روح المعانی نيز عينًا مطلب فوق به چشم 
می خورد.47 همان طور كه پيدا است، اين مفهوم در اين 
دو تفسير بيشتر به معنای مودت و دوستی شيخ و مريد 
معنا شده است. حال با توجه به اينكه تفاسير عرفانی 
مورد استفاده در تحقيق حاضر به روش ترتيبی تأليف 
شده اند و ممكن است شرح مبسوط تری از آن مفهوم، 
ذيل آيات ديگری وجود داشــته باشد؛ فراتر از حد 
و مرز داســتان مورد نظر، به دنبــال درك صحيح و 
كامل تری از مفهوم واليت در تفاسير عرفانی هستيم.

ســهل شوشتری از عرفای قرن سوم، حمد و شكر را 
برای خداوند به معنای اطاعت برای او می داند كه در 
نظــر او، اين اطاعت همان واليت اســت و به عقيده 
ايشان واليت كامل نمی شــود، مگر به تبّری از آنچه 
غير او اســت.48 در تفسير عرائس البيان ذيل داستان 
مورد نظر، بحثی پيرامون واليت مطرح نشــده، اما در 
تفسير بعضی آيات به شــرح مفهوم واليت پرداخته 
شده اســت. در اين تفسير مقصود از رحمت ذيل آيه 
»َیْخَتــصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َیَشــاُء«؛49 »رحمت خود را به 
هركس كه بخواهد مخصــوص می گرداند«، نبوت و 
واليت معنا شده اســت كه خداوند از خلق برگزيده 
خود بــه هركس كه بخواهد، اختصــاص می دهد.50 
روزبهان بقلی در بيان معنای خلفای زمين در آيه »ُثمَّ 

46. غرائب القرآن، ج4، ص453.
47. روح المعانی، ج5، ص266.
48. تفسير التستری، ج1، ص23.

49. آل عمران، 74.
50. عرائس البيان، ج1، ص269.

َجَعْلَناُکْم َخاَلئَِف ِفي اْلَْرِض«؛51 »آن گاه شما را پس 
از آنان در زمين جانشين قرار داديم«، آنان را نايبان 
انبيا و وارثاِن مرسالن می داند: »ايشان اهل استواری 
و تمكيــن جمعيت اند كه خداوند در هر لحظه به زبان 
واليت خطابشان نمايد و بر آنان خطاب آداب برين و 
اعمال پاك و اخالق واال و اسوه نيكو ميراث نهد«.52 
از تبيين مقام واليت در نظر روزبهان می توان دريافت 
كه ايشان اين مقام را مقامی غير قابل دسترسی برای 
ديگران نمی داند و معتقد است: در اين مقام نيازی به  
بجا آوردن تمام حقوق بندگی نيست؛ زيرا هيچ مقامی 
حتی مقام نبوت عاری از خطرات نفس نمی باشــد و 

اين امر نقصی بر ولی صادق نخواهد بود.53
در تفســير ابن عربی عالوه بر تعابير فراوانی كه بدون 
مصــداق و به صورت مفهومی كلــی در باب واليت 
ذكر شــده، از اهل بيــت پيامبر)ص( نيــز به »معادن 
الواليه« تعبير شده است54 و حتی او مقام ختم واليت 
را منوط به ظهور حضــرت مهدی)ع( می داند.55 وی 
درباره تفاوتهای بين نبی، ولی و رســول، مطالبی را 
ذكر می كند و معتقد اســت: هر نبی، ولی می باشد و به 
مقام واليت رسيده اســت، اما هر ولی، نبی نيست56 
كه اين ديدگاه، می تواند به معنای گسترده بودن مقام 
واليت برای افراد مختلف نيز باشد. بروسوی كماالتی 
مانند نبوت و واليت را از امور اكتسابی نمی داند57 و 
مقام حق اليقين را معدن واليت می خواند.58 ايشان در 
شــرح عبارت قرآنی »فتح المبين« فتح را به آنچه بر 
عبد از مقام واليت و تجليات انوار اســمای الهی باز 
شود، تفسير می كند.59 در اين تفسير هيچ گونه مصداقی 

51. یونس، 14.
52. عرائس البيان، ج3، ص121.

53. همان، ج2، ص491.
54. تفسير ابن عربی، ج2، ص231.

55. همان، ج1، ص386.

56. همان، ج1، ص148.
57. تفسير روح البيان، ج1، ص181.

58. همان، ج10، ص531.

59. همان، ج10، ص530.
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از واليت يافت نمی شــود و معتقد است: باب واليت 
مفتوح می باشد.60 ابن عربی در فصوص الحكم نيز به 
توضيح اين مفهوم پرداخته و معتقد اســت: دارندگان 
اين مقام نبی هستند، اما نه نبوت تشريعی، بلكه نبوت 
به معنای نبوت عامه كه اين همان مقام واليت اســت 
كه ادامه دارد. مــراد از نبوت عام نيز انباء از معارف 
و حقايق می باشــد.61 وی تمــام اوليا را ولی و كامل 
می داند، اما اكمل آنها را پيامبر)ص( معرفی می كند و 
خاتميت را تنها از آن ايشــان می داند. او معتقد است: 
در عين حال كه پيامبر)ص(، خاتم الرســل هســتند، 
خاتم الولی نيز هســتند؛ زيرا ذوق واليت و عبوديت 
كامل، منقطع شــده و از اين رو همگان در عبوديت 
نيز دنباله رو حضرت می باشــند.62 تفسير بحر المديد 
نيز ذيل آيه »َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن 
ـا ِعْلًما«،63 مقصود از رحمت  ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَـّ
را واليــت می داند و در اكثر موارد واليت را ســّری 
از اســرار خداوند خوانده اســت كه آشكار نيست و 

خداوند آن را در بندگانش مخفی نگه می دارد.64
ابن عجيبه تمايز بين نبوت و واليت را وحی می داند و 
معتقد است: اين مقام )واليت( را جز اهل ذكر حقيقی 
نمی شناسند65 و در تقسيم واليت به دو دسته كه شامل 
واليت عام و خاص می شود، واليت خاص را مختص 
اهــل بقا و فنا می داند.66 قشــيری نيز اهل واليت را 
ا  اين گونه وصف می كند: »فَُهم قائموَن بِاهلّل، فانوَن َعمَّ
ِســَوی اهلّل، بَل ُهم َمحو، ُمِصّر فَهُم اهلّل. و الغالُب- َعَلی 
قُلوبهم- اهلّل«.67 وی نيز هيچ گونه مصداقی را ذيل اين 
مفهوم يادآور نشده اســت. واليت از ديدگاه آلوسی 

60. همان، ج9، ص370.
61. فصوص الحكم، ص134.

62. همان، ص64.
63. کهف، 65.

64. بحر المديد، ج5، ص246.
65. همان، ج3، ص447.
66. همان، ج2، ص484.

67. لطائف االشارات، ج1، ص98.

نيز برای خداوند باالصاله و برای رســول و ســاير 
مؤمنان بالتبع می باشد.68 ايشان ذيل داستان حضرت 
موســی)ع( و خضر)ع(، به بررســی فضيلت ولی بر 
نبی پرداختــه و از فضيلت و برتری مقام نبوت دفاع 
كرده اســت و نظر بعضی عرفا را در رابطه با برتری 
مقــام واليت مردود اعالم می كند و در ادامه نيز دليل 
اطاعت موســی)ع( از خضر)ع( را )با اينكه نبی است 
و بر خضر برتری دارد(، تنها تواضع و لطف حضرت 
موسی)ع( نســبت به خضر)ع( می داند.69 در ادامه به 
كاوش و جستجو در تفاسير شيعی ذيل مفهوم واليت 

پرداخته می شود.
در تفســير بيان الســعادة بيش از هر تفسير عرفانی 
ديگر، به توضيح و شرح واليت ذيل داستان مورد نظر 
پرداخته شده است. در اين تفسير، مقصود از رحمت 
در آيه »َآَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا«، واليت ناميده شــده 
است و مفسر اين مقام را مقامی می داند كه به حسب 
آن، افراد مســتعد و آماده را از طريق دل و سير الی 
اهلل به آخرت دعوت می كنند. ايشان درباره بی صبری 
حضرت موسی)ع( در برابر كارهای خضر)ع(، معتقد 
است: هركسی كه نگه دارنده اوضاع شريعت و احكام 
كثرت باشــد، بدون احاطه بر غرايب واليت و توحيد 
ممكن نيست آنچه را از صاحب اسرار و غرايب آشكار 
می گردد، تحمل كند70 و درخواست خضر)ع( را مبنی 
بر عدم پرســش در طول ســفر، به جهت آشنا كردن 
حضرت موسی)ع( بر اسرار واليت می داند. در ادامه، 
اين تفسير نيز مسئله مرّمت ديوار و عدم دريافت مزد 
و »خدمت بی پاداش« را شرط وصول بر مقام واليت 
عظمای الهــی می داند.71 وی مبنای صالح بودن عمل 
را اتصال به مقام واليت می داند.72 بنابراين اين مفسر 

68. روح المعانی، ج3، ص333.
69. همان، ج8، ص313.

70. بيان السعادة، ج2، ص471.
71. همان، ج2، ص476.
72. همان، ج2، ص487.

77

ع(
ر)

ض
 خ

( و
)ع

سی
مو

ت 
ضر

 ح
ان

ست
 دا

یل
ن ذ

قی
ری

ی ف
فان

عر
ر 

سی
فا

ت ت
اکا

تر
اش

 و 
ات

الف
خت

ی ا
رس

بر



واليت را مقدمه نبوت می داند و معتقد اســت: واليت 
درخور مقام هركسی نيســت، بلكه مخصوص كسانی 
اســت كه كاماًل روح و قلب آنهــا مرتبط به مإل اعال 
گرديده و با آن ارتباطی كه بين آنها با خالق آنها است، 
يا بدون واســطه ملك يا به واسطه ملِك حامل وحی، 
علــوم و معارف را دريافت می كننــد.73 اما خارج از 
حيطه تفسير داســتان حضرت موسی)ع( و خضر)ع(، 
نوع نگاه اين مفسر به واليت كاماًل مصداقی می شود و 
در بيان مصداق، معمواًل به اهل بيت پيامبر)ص( اشاره 

می كند.74
در تفســير منظوم صفی نيز عالوه بر اعتقاد به وجود 
مقام واليت در حضرت عيســی)ع( و پيامبر)ص(، در 
ارائه مصاديق دارای واليت، بــه حضرت علی)ع( و 
حضرت مهدی)ع( نيز اشــاره می شود.75 صرف نظر از 
انواع تعابير و تعاريفی كه عرفای مفســر شيعی از مقام 
واليت ذكر كرده اند، عمومًا در بيان مصداق به اهل بيت 
پيامبر)ص( اشاره می كنند، ضمن اينكه وجود اين مقام 
در انبيای الهی نيز بر هيچ مفسر مسلمانی اعم از شيعه 

يا سنی پوشيده نمانده است.
گفتنی است پرداختن به مفهوم واليت ذيل اين داستان، 
از اشــتراكات اين دو دسته از تفاســير است، اما در 
توضيح و شرح و بسط آن، به طور پراكنده اختالفاتی 
در تفاسير عرفانی وجود دارد و مختص فرقه ای خاص 
نمی باشــد. در واقع بايد گفت: هر عارفی با توجه به 
برداشــت خود، مطالبی را ذيل اين مفهوم بيان می كند، 
اين در حالی اســت كه در توضيح بعضی مفاهيم مانند 
سلوك، طريقت، مراد و ... گفتارها بسيار نزديك به هم 
و تا اندازه بســيار زيادی مأخوذ از يكديگر می باشد. 
پيگيــری مفهوم واليت در البه الی متون گذشــته تا 
عصر حاضر، نيز نشــان می دهد ايــن مفهوم هرچه به 
زمان حاضر نزديك تر می شود، با مرزبنديهای مذهبی 

73. همان، ج13، ص21.
74. ر.ک: همان، ج2، ص485؛ ج3، ص31.

75. تفســير صفی، ج1، صص54، 72، 73، 150و ... . همچنین ر.ک: 
انوار درخشان، ج10، ص452؛ مخزن العرفان، ج8، ص161.

كاماًل مشخص  و تفكيك  شــده مواجه می شود؛ يعنی 
نوع برداشــتها از آن متفاوت شده و اختالف در درك 
و شــرح آن )واليت( نمود بيشــتری پيدا كرده است. 
اين در حالی اســت كه در متون عرفانی دســته اول، 
اختالفات شــديد و مبنايی به چشم نمی خورد و اين 
مفهوم )واليت( تنها از نظرگاه شــخصی عارف تشريح 

می شود.
عالوه بر آنچه گفته شــد، به نظر می رسد تفاوت عمده 
در مفهوم واليت در تفاســير عرفانی فريقين، تعّدد و 
حصر مصداق باشد.76 با اين توضيح كه تفاسير عرفانی 
اهل سنت به ذكر مصداق نمی پردازند و يا اگر مصداقی 
معرفی می كننــد، به معنای حصر مقام واليت برای آن 
مصداق نيســت و ديگران هم می توانند بدان مقام نائل 
آيند. اين در حالی اســت كه در تفاسير عرفانی شيعه 
به وجود اين مقام برای اهل بيت تأكيد بيشتری شده و 
گويا اين مقام در انحصار ايشان است. الزم به يادآوری 
است به جهت اطمينان مفسران شيعه از وجود اين مقام 
در ائمه)ع(، به طــور مجزا و خاص در پی اثبات اين 
مقام برای ايشــان می باشــند و اگر هم قائل به وجود 
واليت در غير از اهل بيت هستند، به طور مستقيم بدان 

اشاره ای نشده است.
3( ایجاد و رشد اصطالحات عرفانی

در طــول تاريخ، گذر زمان و رشــد علــوم، باعث 
دســته بندی دقيق تر و پرداختن به زوايای جديد و نو 
شــده است. با بررسی اين عنصر مؤثر )زمان( در ميان 
متون عرفانی، به نظر می رسد هرچه از زمان رشد اوليه 
اين نوع تفاسير دور می شويم، مطالب ارائه  شده توسط 
عرفا بيشــتر، و زبان آنها نيز قابل  فهم می شود. حتی 
بعضی از تفاسير در البه الی مطالب خود خواننده را به 
كتبی ديگر ذيــل موضوع مورد بحث ارجاع می دهند. 
به عنوان مثال نيشــابوری در تفسير خود كتاب آداب 
76. یادآور می شــویم به تصریح کلیه متون عرفانی و تفسیری وجود 
مقام والیت برای پیامبر و دیگر انبیای الهی امری بدیهی و ثابت شــده 
اســت و مقصود از مصداق در گفتار حاضر وجود و یا عدم وجود آن 

برای افرادی غیر از ایشان می باشد.

78

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

95
ن 

ستا
تاب

 -
44

ره 
ما

ش



المريدين77 تأليف ابونجيب سهروردی را درباره اصول 
و شــرايط اطاعت از شــيخ معرفی می كند.78  هرچند 
گفتار حاضر را نمی توان به عنوان نمونه ای از اختالف 
برخاســته از مذهب در ميان تفاسير عرفانی ياد كرد، 
اما بررسی اين دو دسته از تفاسير، نشان می دهد دسته 
اول كه به لحاظ زمانی در نگارش ســابقه بيشــتری 
دارند، مطالب را با يك دســته بندی دقيق و خاص و 
يا اصطالحی مطرح نمی كنند، اين در حالی اســت كه 
تفاسيری مانند بيان الســعادة، محيط االعظم و تفسير 
صفی مطالــب را با تعريف اصطالحــی خود تدوين 
كرده اند و از اين جهت می توان گفت: تفاســير شيعی 
در دســته بندی مطالب دقيق ترند. اين مهم را می توان 
به خاطر مشرف بودن مفسر بر تفاسير عرفانی گذشته 
و احتمااًل اســتفاده از اقوال و مكاتب عرفانی پيشين 
دانست. نزديكی بعضی از برداشتها نيز شاهد اين ادعا 
می باشــد. به عنوان مثال صفی عليشاه درباره حادثه 

سوم داستان آورده است:
هست نفس مطمئنه آن جدار/ كان پس از اّماره گردد 

با تو يار
او چو گردد كشــته اين ظاهر شود/ مستقيم از خضر 

صاحب سر شود.79
ميبدی نيز در قســم سوم تفســير خود كه به تأويل و 
بيان نيتهای عرفا می پردازد، ساخت ديوار را اشاره به 
نفس مطمئنه می داند.80 درباره حادثه دوم نيز در تفسير 

صفی می خوانيم:
كشتن نفس اســت قتل آن غالم/ كار قلب از قتل او 

گردد بكام.81

77. آداُب الُُمريديــن، کتابی اســت عرفانی و به زبان عربی، نوشــته 
ضیاءالدین ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی )490-563ق(، از مشایخ 
بــزرگ صوفیان، که ضمن آن از اصول اعتقــادات صوفیان، احوال و 
مقامات سالکان، َشْطحیات صوفیان، آداب صوفیان در سفر و حضر و 

سماع و جز آن سخن گفته است.
78. غرائب القرآن، ج 4، ص454.

79. تفسير صفی، ج1، ص442.
80. كشف االسرار، ج 5، ص729.

81. تفسير صفی، ج1، ص442.

اين تعبير صفی عليشاه در تفسير نيشابوری نيز به چشم 
می خورد.82 وقتی ترتيب و توالی زمانی اين سه تفسير 
را به ياد آوريم، متوجه خواهيم شــد به علت مؤخر 
بودن اين تفسير منظوم شــيعی )قرن 14(، به  احتمال 
قوی بعضی تعابير مطرح شــده در آن، وام گرفته شده 
است كه به معنای اســتفاده از اقوال و تعابير عرفانی 

اهل سنت می باشد.

نتیجه گیری
1. تفاســير عرفانی اهل سنت و شــيعه ذيل داستان 
حضرت موسی)ع( و خضر)ع(، از اشتراكات بسياری 
برخوردارند. روشمندی در تدوين متن، تداعی مفهوم 
ســلوك و پرورش زبان عرفانی، از جمله اشتراكات 
مهم تفاســير عرفانی است. اما دقت و تمركز بر روی 
لغات، نگرشی خاص بر بعضی مفاهيم مانند واليت و 
تالش برای منســجم كردن اصطالحات عرفانی نيز از 

موارد اختالف اين دو دسته از تفاسير می باشد.
2. اختالفات، از دو منظر متنی و محتوايی قابل بررسی 
اســت: اختالفات متنی، بيشتر متأثر از زمان و ساليق 
فردی اســت و در حقيقت وجــود اختالف، به جهت 
روشهای نگارشی ايشان است، نه مذهب و گرايشهای 
آنها. در مورد اختالفات محتوايی نيز بايد گفت: تعابير 
استفاده شده در تفاسير عرفانی اهل سنت و شيعه )غير 
از واژه هايی بسيار محدود(، تفاوت چشمگيری ندارند 
و تنها گاهی اوقات مطالب اســتخراج شــده از يك 
مفهوم، ممكن است به علت تفاوت در مذهب باشد و 

در خود آن مفهوم، اختالفی وجود ندارد.

82. غرائب القرآن، ج 4، صص454و455.
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- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
- آلــن، گراهام، بينامتنيت، ترجمــه پيام يزدان جو، 

تهران، نشر مركز، 1380ش.
- آلوسی، ســيد محمود بن عبداهلل، روح المعانی فی 
تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1415ق.
- آملی، ســيد حيدر، محيط االعظم و البحر الخضم 
فی تأويل كتاب اهلل العزيز المحكم، تحقيق: محســن 

موسوی تبريزی، قم، نور علی نور، 1428ق.
- ابن عجيبه، احمد بن محمد، بحر المديد فی تفســير 

القرآن المجيد، قاهره، محمد عباس زكی، 1419ق.
- ابن عربی، محمد بن علی، الفتوحات المكيه، بيروت، 

دارصادر، بی تا.
- همو، تفســير ابن عربی، بيــروت، داراحياء التراث 

العربی  ، 1422ق.
- همو، فصوص الحكم، بيــروت، دارالكتب العربی، 

1423ق.
- بانوی اصفهانی، سيده نصرت امين، مخزن العرفان در 

تفسير قرآن  ، تهران، نهضت زنان مسلمان ،  1361ش .
- بقلی، روزبهان بن ابی نصر، عرائس البيان فی حقائق 

القرآن، ترجمه علی بابايی، تهران، مولی، 1388ش.
- بيدآبادی، آقا محمد، شــرح رساله سير و سلوك، 

تحقيق: علی كرباشی، كانون پژوهش، 1377ش.
- تســتری، سهل بن عبداهلل، تفسير التستری ، بيروت، 

دارالكتب العلمية،  1423ق.
- جرجانی، علی بن محمد، التعريفات، تحقيق: محمد 

عبدالرحمن مرعشلی، دارالنفائس، 1428ق.
- حسينی همدانی، سيد محمدحسين، انوار درخشان، 

تهران، كتاب فروشی لطفی، 1404ق.
- حقی بروســوی، اســماعيل ،  تفســير روح البيان، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، تصحيح: رينولد 

آلن نيكلســون، ترجمه مهدی محبتی، تهران، اساطير، 
1382ش.

- ســعيدی، گل بابا، فرهنــگ اصطالحات عرفانی 
ابن عربی، تهران، شفيعی، 1384ش.

- شــاهرودی، عبدالوهاب، نردبان آسمان؛ جستاری 
در قرآن و عرفان، تهران، قلم، 1380ش.

- صفی عليشاه، حســن بن محمدباقر، تفسير صفی ، 
تهران، منوچهری ، 1378ش.

- فيض كاشــانی، محمدمحســن بن شــاه مرتضی، 
المحجة البيضــاء في تهذيب االحياء )راه روشــن(، 
ترجمه محمدصادق عارف، مشــهد، بنياد پژوهشهای 

اسالمی آستان قدس رضوی، 1375ش.
- قشــيری، عبدالكريم بن هوازن، لطائف االشارات، 

مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بی تا.
- گنابادی، ســلطان محمد، بيان السعادة فی مقامات 
العبــادة، بيروت ، مؤسســة االعلمــي للمطبوعات، 

1408ق.
- ميبدی، احمد بن ابی ســعد، كشــف االسرار و عدة 

االبرار ، تهران، اميركبير، 1371ش.
- نخجوانی، نعمت اهلل بن محمــود، الفواتح االلهيه و 

المفاتح الغيبيه ، مصر، دارركابی، 1999م.
- نخشــبی، ضياءالدين، سلك الســلوك، با مقدمه 

غالمعلی آريا، تهران، زوار، 1382ش.
- نــووی جاوی، محمد بن عمر، مراح لبيد لكشــف 
معنی القــرآن المجيد، تحقيق: محمــد امين صناوی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق.
- نيشابوری، حسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب 
الفرقان، تحقيق: زكريا عميــرات ، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1416ق.

  كتابنامه

80

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

95
ار 

 به
-4

3 
ره

ما
ش


