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 *«عرائس البیان»)ع( در تفسیر  صادق شناسی و نقد تأویالت امام جعفرگونه

  1کیوان احسانی
  2خواهوحید وطن

 چکیده 
شم هجری و شافعی مذهب است. وی در کتاب تفسیری روزبهان فسوی شیرازی از بزرگان صوفیه در قرن ش

برداشت خود را با ، ذیل برخی از آیات، که بر اساس روش باطنی نگاشته است «عرائس البیان فی حقائق القران»، خود
)ع( را نیز نقل نموده است. بررسی  تأویالت امام جعفر صادق، آراسته و در مواردی، منقوالتی از متقدمان تصوف

بر شیوه اهل تصوف نگاشته شده و بیان تأویالت  «البیان عرائس»تفسیر اضر از آن جهت ضرورت دارد که موضوع ح
های این گروه چه بسا این تصور را ایجاد کند که دیدگاه، )ع( در آن در کنار منقوالت سایر بزرگان تصوف امام صادق

اما در هیچ یک ، هایی انجام شدهپژوهش، رفی آنو مع «عرائس البیان»مورد تأیید ایشان بوده است. در رابطه با 
له أار حاضر به دنبال پاسخ به این مسطور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. نوشته )ع( ب تأویالت امام صادق

)ع( تا چه میزان پذیرفتنی  است که این تأویالت در چه جایگاهی از نظر اسناد و محتوا قرار دارد و استناد آن به امام
با وجود در بر ، آن است که بسیاری از این منقوالت، تحلیلی ارائه گردیدهـ  ست. نتیجه این مقاله که با روش توصیفیا

یف عرفانی قابل ، به جهت اشکال در سند و داللت و عدم سازگاری با مبانی تفسیر باطنی، داشتن نکات و دقائق ظر
 )ع( نیست.  انتساب به امام صادق

 .تأویل، روزبهان، تفسیر عرائس البیان، )ع( م جعفرصادقاما :یواژگان کلید
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 و طرح مسأله مقدمه -1
پایان از معارف است که جویندگان را راهی به عمق اند که قرآن کریم دریایی بیمسلمانان بر این عقیده

تناسب با ها را از درک مفاهیم بلند آن محروم نساخته و مخداوند انسان، با این وجود .و ژرفای آن نیست
  مندی از آن را برایشان فراهم ساخته است.امکان دستیابی و بهره، هایشاناستعداد و قابلیت

قرآن ، آیددست میه )ع( و اصحاب ایشان ب )ص( و ائمه معصومین چنانکه از تعبیرات رسول اکرم
در اطنی که همه آیات را این معانی ب .باشددارای معانی عمیق و پنهان نیز می، کریم عالوه بر معانی ظاهری

گاه مبانی عرفی زبان در نظر ، دارای سطوح و مراتبی است. در استخراج و استنباط معانی بطنی، گیردبر می
 .شودرسیدن به مفهوم صحیح و مورد نظر آیه با چالش جدی روبرو می، به همین جهت ؛شودگرفته نمی

اند تا با رعایت ضوابط تفسیر باطنی اقدام کردههایی به عنوان محققان به طراحی چارچوب ،بدین سبب
توان به مطابقت با از این معیارها می .های احتمالی در تأویل آیات به کمترین میزان برسدلغزش، آنها

  .(185ص، 1ج، 1395، )ع( اشاره کرد )بابایی های عرفی کالم و عدم تعارض با روایات معصومینداللت
شیوه تأویل را ، بینی خویشیابی به معارف قرآنی متناسب با نوع جهانعرفا و متصوفه در مسیر دست

به روش باطنی  های آیات از طریق رمز و اشارهبه منظور بیان معانی و مدلول، اند و بر اساس آندرپیش گرفته
ئف آن ظرائف و لطا، ظاهری قرآن برای عموم مردم وانهاده شده و دقائق معانی، در این شیوه .اندروی آورده

گاهی را ب، برای خواص که مرتبه باالتری از ایمان   صورت اشاره بیان شده است.ه ب، انددست آوردهه درک و آ
ای از معتقدان به این روش مانند روزبهان را به نوشتن تفاسیری چون عده، بینی عارفانه و صوفیانهجهان

ن کمتر مورد توجه قرار گرفته معانی باطنی قرآ، انبه عقیده آن .واداشته است «البیان فی حقائق القرانعرائس»
 اند.ویالت باطنی آیات اشاره کردهأبه ت ،تفاسیر ظاهری را کنار گذاشته و عمدتا  ، بنابراین .است

اما ، چند تاکنون تحقیقاتی در رابطه با این تفسیر و روش تفسیری مؤلف آن صورت گرفته استهر
)ع(  تألیف و تحقیقی مستقل درباره تأویالت منسوب به امام صادقجستجوی نویسندگان بدانجا رسیده که 

هایی که تا حدودی با موضوع این مقاله در اینجا به برخی از پژوهش .صورت نگرفته است در این تفسیر
 گردد:اشاره می، مرتبط است

یت ضمن بیان اعتقاد روزبهان در پذیرش حج، «التفسیر و المفسرون»کتاب محمدحسین ذهبی در 
، معرفی کرده و چند مثال از آن آورده است )ذهبی را روش اشاری «عرائس البیان»روش ، ظواهر قرآن

تفاسیر  وآن را جز، «التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»الله معرفت در آیت .(288ص، 2ج، 2000
، 2ج، 1377، )معرفتکرده است  اکتفابندی کرده و به آوردن سخنی کوتاه از مقدمه آن مهم عرفانی دسته

، 1ج، 1395، از این دو کتاب اخذ شده است )بابایی، معموال  آنچه نقل گردیده، در سایر کتب نیز .(586
  .(210ص

از صالح الصاوی اشاره کرد که به « عرائس البیان روزبهان و تفسیر»مقاله  توان بهاز بین مقاالت نیز می
مقاله  .و خصوصیات این تفسیر پرداخته است «عرائس»هان در تبیینی پیرامون تفسیر عرفانی و روش روزب

پور چاپ شده که ضمن بررسی از محسن قاسم« روزبهان و تفسیر عرائس البیان» دیگری نیز با همین عنوان
، البیاندر عرائس یزبان اشاره و رمز» مقاله .حیات و آثار روزبهان به تأویالت عرفانی وی اشاره کرده است
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در فصلنامه هنر زبان چاپ شده  1395از شاهرخ محمدبیگی و ثمین کمالی در سال « تأویلتفسیر یا 
قسمت اول شامل کلیاتی چون تعریف تفسیر و مراحل آن  :است این پژوهش در دو بخش تنظیم شده .است

-ائسعر»تبیین دو آیه از قرآن کریم بر اساس تأویالت ، و در قسمت دوم باشدمیو شرح حالی از نویسنده 

 «البیانعرائس»میبدی مورد مقایسه قرار گرفته است تا در نهایت اثبات کند که  «کشف األسرار»و  «البیان
شود. مقاالت محدود دیگری که نیز به نگارش بلکه نوعی تأویل عرفانی محسوب می، تفسیر عرفانی نیست

هیچ یک به تأویالت ، سیده استبه چاپ ر 1390در آمده از جمله تفسیر شیخ طربناک قیطرانی که در سال 
  اند.)ع( در این تفسیر نپرداخته امام صادق

)ع( است که ضمن  نقل تعبیراتی منسوب به امام جعفر صادق، یکی از علل اهمیت بررسی این تفسیر
محور به بررسی اقوال مشایخ صوفیه در تأویل آیات آورده شده است. مقاله حاضر در یک بررسی متن

 )ع( در این تفسیر پرداخته است. نگارندگان در این نوشتار به روش پل نویا در جعفر صادق تأویالت امام
 ارشو روش ماسینیون در نگ« التفسیر سلمی کلمات منقول نوری در حقائق» و مقاله« تفسیر ابن عطا»
که با این تفاوت ، اند( نیز نظر داشته237و227و67صص، 1369، )سلمی« تفسیر حسین منصور حالج»

ولی ، هایی مطابقت دادهاستخراج و با نسخه نوری و حالج را از تفسیر سلمی، آنها فقط منقوالت ابن عطا
)ع( در تفسیر  تأویالت منسوب به امام صادق، روپیش مقالهدر اند. آنها خودداری کرده از اظهار نظر درباره

 ست:استخراج شده و در صدد پاسخ به این سؤاالت ا «البیان عرائس»
 )ع( تا چه اندازه صحت دارد؟ انتساب این تأویالت به امام جعفر صادقـ 
 چه مفاهیمی هستند؟ این تأویالت در بردارندهـ 

 روزبهان و دوران حیات او -2
قمری در فسا از شهرهای قدیمی  522روزبهان بن ابی نصر بن روزبهان َبَقلی فسوی شیرازی در سال

قمری در شیراز بدرود حیات  606 دیباچه( و در سال 21ص، 1347، پژوهشفارس دیده به جهان گشود )دان
چنانکه ، اندنوشته« فسائی»یا « فساوی»، «فسوی»نسبت او را  .(247ص، 1328، گفت )جنید شیرازی

، منسوب است )شرف الدین ابراهیم، )از قصبات فارس( که محل تولد اوست مشخص است به فسا
و به علت « َبَقلی»وی را به سبب اشتغال به سبزی فروشی  .(288ص، 1ج، تابی، جامی /12ص، 1347

 .(22، صدیباچه، 1347، پژوهاند )دانشنیز گفته« شیرازی»، اقامت طوالنی مدت در شیراز
از سن تمیز داعیه طلب ، در وی پدیدار گردید و طبق گفته خودش، گرایش به تصوف در زادگاهش فسا

( و از پانزده سالگی اسرار بر او آشکار گشت. شیخ در 13ص، 1347، براهیم)شرف الدین ا در او پیدا شد
همان، ) های شدید مشغول شدراز به ریاضتدر اطراف شی« بمو»های سالگی به شیراز رفت و در کوه25

  .(همانجا
اما خود را در حصار ، اهل سنت و بر مذهب شافعی است، شیخ روزبهان بر اساس آنچه خود نگاشته

الموشح فی ». کتاب افعی محصور نکرده و به آراء سایر مذاهب اسالمی نیز توجه داشته استفقه ش
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باشد یکی از آثار اوست که تأییدکننده مذهب وی می« المذاهب االربعة و ترجیح قول الشافعی بالدلیل
 .(244ص، 1328، )جنید شیرازی

 «البیان عرائس»روش تفسیری مفسر در  -3
اهل تصوف است  تفسیری بر شیوه «البیان عرائس»تفسیر ، «کشف الظنون»یفه در بنا بر نقل حاجی خل

این  .(1131ص، 2ج، 1941، هخلیفیآور نوشته شده است )حاجای مختصر و بدون جزئیات ماللگونهو به
  صورت ترتیبی و در دو جلد تدوین شده و مفسر فقط برخی از آیات را تفسیر کرده است.ه تفسیر ب

روزبهان ضمن ، اندصوفی و ... نیز نامیده، عرفانی، اشاری، روش تفسیری که آن را تفسیر رمزی در این
کمال و غایت  از نظر او بدین معنا که .به بطون برای آیات معتقد است، آنپذیرش ظواهر و اقرار به حجیت 
رار و نهری از انوار وجود دریایی از اس، زیرا در زیر هر یک از حروف قرآن، معانی آیات دست نایافتنی است

 .(12ص، 1ج، 2008، )روزبهان دارد
دانند و بر این می خود را خاّص الخواص طریقه، خواّص و برخی از سرشناسانعرفا و متصوفه خود را 

از آنجا که  .)طبقه عاّمه( پوشیده است بر همگان آیات باورند که راه آنان برای دریافت مطالب و اسرار نهفته
رمز و  اینان نیز با همان شیوه، ده استانی باطنی را برای فهماندن به خواص با رمز و اشاره بیان کرقرآن مع

، 2ج، 1379، گذارند )معرفتکنند و ظاهر قرآن را برای عوام وا میاسرار نهانی قرآن را ابراز می، اشاره
رش تفسیر قرآن متداول شده نگادر ، بر این اساس بوده که روش تأویل باطنی توسط این گروه .(367ص

 .(8ص، 1347، پژوه)دانش است
این اصل در کنار اعتقاد به ظاهر  .انگاری فهم مفسر استاصل وحی، رییکی از مبانی این روش تفسی

شیخ روزبهان  نواده .(189ص، تابی، دخالت داشته است )قاسم پور طن آیات در بیان تأویالت روزبهانو با
های اسراری است که از افکار زیبایی، آمده »البیان عرائس»که بیشتر آنچه در تفسیر  احوالش آورده در شرح

 .(242ص، 1347، از قلبش بر زبانش جاری گشته است )شمس الدین عبدالطیف و بیان او دریافت شده و
خی از بر، رسدبه نظر می، ارائه کرده است «عرائس البیان»با توجه به اطالعاتی که روزبهان در مقدمه 

( که در حاالت مختلف به ذهن او 56ص، 1ج، تابی، )قشیریاست  همان خواطری، در واقع، تاویالت وی
 رسیده است. می

-ویژگی، به همین جهت .معتبر نیست، هرگونه تأویل برای آیات قرآنی، تفسیر از نظر اندیشمندان حوزه

 یابی به کشف وتهذیب نفس برای دست، دوم ،کشف مفهوم در بطن آیات، اند: اولهایی برای آن ذکر کرده
  .(103ص، 1389، اجیه و یابی به معانی باطنی )شانظریگذر از معانی ظاهری و راه، سوم ویژگی

آنها را دّقت در ، الله معرفتضوابطی که آیت .مند بودن تأویل حکایت داردها از ضابطهاین شاخصه
م و سازگاری تأویل باطنی با استخراج مفهوم عا، دفتشخیص دخالت هر کدام در ه، های کالمیویژگ

، اهل سنت نیز گذر از ظاهر برای رسیدن به باطن .(367ص، 2ج، 1379، اند )معرفتبیان کرده ظاهر
وجود شاهد شرعی را شرط اعتبار این تأویالت  عدم تعارض با دلیل شرعی و عقلی و، عدم تعارض با ظاهر

 .(279ص، 2ج، 2000، اند )ذهبیدانسته
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 «عرائس البیان»در تفسیر  )ع( روایات امام صادق -4
این موارد  .)ع( صورت گرفته است هشتاد و سه مورد نقل قول از امام صادق «البیان عرائس»در تفسیر 

خص شدن مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته تا پس از مش، آوری بر اساس ضوابط تأویل صحیحپس از جمع
صاحب تفسیر  .)ع( نیز مورد بررسی قرار گیرد انتساب آنها به امام جعفر صادق لهأمس، اعتبار یا عدم اعتبار

صورت مرسل نقل کرده و تنها سه روایت مسند از طریق ابوعبدالرحمن سلمی ه روایات را ب «البیان عرائس»
نقوالت بر شناسی این مگونه، به همین دلیل .(30ص، 1ج، 2008، شود )روزبهاندر این مجموعه دیده می

 تأویالت غیر معتبر صورت گرفته است. ، مبنای متن و در دو گروه تأویالت صحیح

 تأویالت صحیح -5
اما با ، اندهرچند بدون سند نقل شده، «البیان عرائس»)ع( در  برخی از تأویالت منسوب به امام صادق

مند که شروط این تأویالت ضابطهاین نوع برداشت از آیات در  .معیارهای تفسیر باطنی قابل تطبیق هستند
این استفاده ، و به قول آیت الله معرفت باشدمیگیری از قرآن نوعی بهره، است تأویل در آنها رعایت گردیده

، 2ج، 1379، ها نیز چنین است )معرفتدر ضرب المثلکه ماند همانگونه بیشتر به استشهاد می
زیرا در آنها استشهاد به عموم آیه ، یر به رأی به دور هستنداین تأویالت از تفس، توان گفتپس می .(367ص

 .مصداق و مراد آیه تعیین نشده استصورت گرفته و 
ِمَن ٱْلِعْلِم َفُقْل  َک ِفیِه ِمن َبْعِد َما َجآءَ  َک َفَمْن َحآج  ﴿ذیل آیه در  «عرائس البیان»صاحب  مورد اول:

ْبَناَءَنا َو 
َ
ْبَنآءَ  َتَعاَلْوْا َنْدُع أ

َ
ْنُفَسَنا َو  ِنَسآَءَنا َو ِنَسآَءُکْم َو  ُکْم َو أ

َ
ِه َعَلی  أ ْعَنَت ٱلل  ْنُفَسُکْم ُثم  َنْبَتِهْل َفَنْجَعل ل 

َ
أ

ِمَن  َک ِفیِه ِمن َبْعِد َما َجآءَ  َک َفَمْن َحآج  »در تأویل  )ع( از امام صادق، (61/ 3)آل عمران:  ﴾ٱْلَکاِذِبیَن 
عیَن أِلهِل الَحقائِق » رده است:نقل کمعنایی اشاری  «ٱْلِعْلِم  ِفی  ِلیفَتِضحوا َهذه إشارٌة فی إظهاِر الُمدَّ

عاوِ لُ الَتحقیِق َو ُبطالِن ُظ آثاِر أنواِر  إظهار م عنَد ویِه َدعا ، 1ج، 2008، )روزبهان« ی الکاِذبةِ ماِت الدَّ
ی هاادعاباطل کردن   و در پرتو نور تحقیقرا مدعیان حقیقت تا دعوی ای است اشاره آیهاین  ؛(154ص

  آنان، آشکار کند.  دروغین سست و
اما ، جریان مباهله نازل شده است مشهور در میان مفسران آن است که این آیه درباره: تحلیل و بررسی

ت از اردست یافت و آن عب توان به معنی اشاره شده در روایتبا الغای خصوصیت و گسترش در معنا می
ذکر نشده  «حقایق التفسیر»دروغین را باید عالمانه باطل نمود. این روایت در  این است که ادعای مدعیان

 است.
ِذیَن آَمُنوْا الیَ ﴿روزبهان ذیل آیه  مورد دوم: َها ٱل  یُّ

َ
ْمَوَلُکْم َبْیَنُکْم ِبْالبَ  أ

َ
ُکُلوْا أ

ْ
ن َتُکوَن ِتَج  اِطِل ِإاّل َتأ

َ
َرًة اأ

ْنُکْم َو  َه َکاَن ِبُکْم َرِحیماً اَل َتْقُتُلوْا  َعن َتَراٍض مِّ ْنُفَسُکْم ِإن  ٱلل 
َ
َو ال َتْقُتُلوا »تأویل  در، (29/ 4)نساء:  ﴾أ

ضا َعن أبیهِ » آورده است: «َأْنُفَسُکْم  َمعناُه ال َتغُفُلوا َعن  اللُه َعنهُ  َعن َجعفٍر َرِضَی  َو قاَل علیُّ بُن موَسی الرِّ
ه َو َمن َغ ُکم َفإنَّ َمن َغَفَل َعن َنفِسِه َغ أنُفِس  ه َقَتَل َنفَسهُ َفَل َعن َربِّ ، 1ج، 2008، )روزبهان «َفَل َعن َربِّ
 .(241ص
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نداختن خود ارا به هالکت نی «َو ال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُکْم » طبرسی در مجمع یکی از معانی: تحلیل و بررسی
نیز قریب به  «نالمیزا»صاحب تفسیر . (60ص، 3ج، 1377، با ارتکاب گناه بیان کرده است )طبرسی

فَسُه في اإلنساِن نَ  ما َیشمُل إلقاءَ  نهُ َع  فِس الَمنِهيِّ تِل النَّ ِمن قَ  نَّ الُمرادَ ا» همین معنا را ذکر کرده است:
سبیِب إَلی هالِك  مراد از این  .(320ص، 4ج، 1417، )طباطبایی «إَلی َقتِلهِ  یَنفِسِه الُمؤدِّ  ُمخاطرِة القتِل َو التَّ

طوری که هم شامل کشتن غیر شود و هم شامل هب، ترمعنایی است عمومی، آن نهی کرده قتل نفس که از
این دو معنا تأیید کننده تأویل باطنی ، رسدبه نظر می انتحار و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد.

 توسط روزبهان هستند.  یادشده
اِئِلیَن  َقْد َکاَن ِفي ُیوُسَف َو لَ ﴿ روزبهان در ذیل آیه مورد سوم: لس  از ، (7/ 12)یوسف:  ﴾ِإْخَوِتِه آَیاٌت لِّ

ضا َعن أبیه َعن َج وَس بُن مُ  لیُّ قال َع » نقل کرده است: تعبیری )ع( امام صادق واُم َتَغَل الَع إش ٍر قاَل عَف ی الرِّ
ْولِ  ِهْم َلَقْد َکاَن ِفي َقَصِص ﴿: ِلقوِلهِ  باِر ِفیهِ ِباإلعتِ  واصُّ َو إشَتَغَل الَخ  ِبِذکِر الَقَصِص 

ُ
ْلَباِب  یِعْبَرٌة أل

َ
 ﴾ٱأل

 .(147ص، 2ج، 2008، )روزبهان «(111/ 12)یوسف: 
چرا که قصص ، استنباط معنای باطنی آنهاست، های قرآنیدر قصه« عبرت» از دیدگاه عرفانی منظور از

کشف این  نیز هست که« اعتبار» دارای، به علت در بر داشتن امثال و نکات و ظرائف، قرآن عالوه بر ظاهر
ای خاص قرار داده شده و عموم مردم بدون این استعداد در اختیار عده .خصوصی استماعتبار نیازمند فهم 

دنبال آن است که این فهم ه )ع( ب تحصیل شرایط از آن بهره ندارند. روزبهان با استناد به روایت امام صادق
 را به خواص نسبت دهد.

امکان  .)ع( نسبت داده شده است است که به امام صادق 3ز شبلیا، ظاهرا  اصل نقل: تحلیل و بررسی
است و در « جعفر»نام هر دو زیرا ، )ع( و شبلی رخ داده باشد خاطر تشابه اسمی بین امامه دارد این اشتباه ب

 از آنها نقل شده است....« و قال جعفر: » صورت:ه ب و برخی از منابع بدون سایر مشخصات
شَتَغَل العاُم ِبِذکِر إ» صل سخن را از شبلی ذکر کرده که درباره آیه گفته است:ق( ا 427. )م ثعلبی

نقل ثعلبی نسبت به نقل روزبهان  .(3ص، تابی، )ثعلبی« خاُص ِباإلعتباِر ِمَن الَقَصِص َو إشَتَغَل ال الَقَصِص 
  اما مفهوم هر دو یکی است.، اندکی تفاوت دارد

چنانکه در روایات بسیاری از اهل سنت  ـ )ع( باشند اهل بیت، اصاگر منظور شبلی و روزبهان از خو 
قابل پذیرش نیست ، اما اگر منظور گروهی از صوفیه باشند، این سخن پذیرفتنی است ـ نیز بدانها اشاره شده

َفَهذا » آن را متذکر شده و پس از نقل سخن شبلی گفته است:« التفسیر الصوفی»چنانکه عرابی نیز در 
ذي آتاُه الّلُه أهَل الب اإلعتباُر   .(400ص، 1ج، 1426، )عرابی« ُموا باطَن القرآِن یِت َفَفِه ُهَو الَفهُم الَّ

                                                           
قرن سوم و چهارم هجری است. وی از شاگردان جنید  ق( از عرفا و متصوفه 247 )متولد ابوبکر شبلی، جعفر بن یونس .3

ها بسیار اما سخنان او در تذکره، جای نمانده راز شبلی کتابی ب .ملقب شده است« تاج الصوفیة» بغدادی است و از طرف او به
، 1419)سلمی،  ق( اشاره کرد 412 .)می بو عبد الرحمن السلم، تألیف ا«طبقات الصوفیة» ان بهتونقل شده که از آن جمله می

 .(257ص



 

  

 309    کیوان احسانی/ «انیعرائس الب» ریسامام جعفر صادق )ع( در تف التیو نقد تأو یشناسگونه

ْرُض َو َمن فِ ﴿درباره آیه روزبهان  مورد چهارم:
َ
ْبُع َو ٱأل َماَواُت ٱلس  ُح َلُه ٱلس  ن َشْيٍء ُتَسبِّ یِهن  َو إن مِّ

ُح ِبَحْمَدهِ ِإاّل   ٍد َعن أبیهِ مَّ َح عفِر بِن مُ َعن َج » کند:داستانی را به این شرح نقل می (44/ 17)اسراء:  ﴾ُیَسبِّ
المُ َم یِه َعلَ  ی اللّ وُل اللّ ُس قاَل َمِرَض َر  ا السَّ َم َس  َو  یهِ لَ ُه َع ِه َصلَّ المُ  یهِ َعلَ  ئیُل بَر َفأتاُه ِج  لَّ ٌب نَ اٌن َو عِ مّ فیها ُر  ِبَطَبٍق  السَّ

َکَل النَّ  ی اللّ ُی بِ َفأ َم َس  َو  یهِ لَ ُه َع َصلَّ َح ُثمَّ َدَخَل الُح  لَّ َح الِع َس یُن َو الَح َس َفَسبَّ  ماُن ُثمَّ رُّ ُب َو النَ ُن َفَتناَوال ِمنُه َفَسبَّ
َح أیضا  ُثمَّ َدَخَل َر لِ َدَخَل َع  ح َفقاَل ِج ُج ٌي َفَتناَوَل ِمنُه َفَسبَّ ما یَ بَر ٌل ِمن أصحاِبِه َفَتناَوَل َفَلم ُیَسبِّ ُکُل َه ئیُل إنَّ ذا أ

 .(362ص، 2ج، 2008، )روزبهان «صدیَق َق التَّ ٍی َو أصَد بِ ُد نَ لَ أو َو ٌی ِص أو َو  ی  بِ نَ 
)ص( از  اّول پیامبر .آورد برای ایشان جبرئیل یک طبق انار و انگور، رواین از .پیامبر)ص( مریض شد

د و انار و انگور تسبیح )ع( میل کردن امام حسن و امام حسین، آنگاه .تسبیح گفتآن طبق و  فرمودآن تناول 
یکی از اصحاب وارد شد و از آن  . سپس،گفتتسبیح طبق میوه نیز از آن میل نمود و  )ع( علی .گفتند
از این طبق  )ع( یا فرزند او ییا وص )ص( پیامبر در صورتی کهجبرئیل گفت: تنها  .اما تسبیح نگفت، خورد

 گوید.بخورند، تسبیح می
 )ع( نقل کرده های مربوط به حسنین و علیروایت را با حذف قسمتفخر رازی : تحلیل و بررسی

خرایج و » کتاب از «االنوار بحار»( و در منابع شیعی نیز مجلسی در 321ص، 20ج، 1428، )فخر رازی
 .(360ص، 17ج، 1403، )مجلسی آن را با تغییراتی از ام سلمه آورده است «جرائح

، 3ج ،1379 شود )نک: ابن شهر آشوب،دیده نمی« صدیَق التَّ  َق َو أصَد »منابع شیعی عبارت  در نقل
، 6، ج1422اند.)نک: الثعلبی، روایت را نقل کرده ،منابع اهل سنت نیز بدون این اضافه( 390ص
ها به حدیث اضافه شده و یا در نسخه نویسیاست مؤلف  این قسمت سخنرسد به نظر می( 103ص

 .است
شاهد  «صحیح بخاری»ذکر کرده و در تأیید آن روایت ابن مسعود را از زرقانی نیز بخش اول روایت را 

ا نَ کُ » آورده است: کُ نَّ ی اللّ ـ ِه وِل اللّ ُس ُل مَع َر أ َم َس  َو  یهِ لَ ُه َع َصلَّ عامَ نَ  عاَم َو الطَّ  ـ لَّ « حُن َنسَمُع َتسبیَح الطَّ
-لی که تسبیح گفتن غذا را میخوردیم در حا)ص( غذا می ما با پیامبر ؛(500ص، 6ج، 1417، )الزرقانی

 شنیدیم. 
چرا  انداز باب مجاز دانسته، سنگریزه و ... که در روایات فراوان ذکر شده، درخت، تسبیح غذا محققان

 (291-306صص، 1ج ،1409 زبان گفتار است.)نک: قاضی عیاض، به یتسبیح حقیقکه 
ح موجودات برای همگان قابل درک روزبهان با ذکر توضیحاتی در پی تبیین این مطلب است که تسبی

کند و این دو ها نقل می)ص( را مبنی بر تسبیح سنگریزه روایت انس از پیامبر، نیست. وی در همین موضع
ِبي َمَعهُ ﴿ روایت را به علت تطابق با آیه وِّ

َ
پذیرد و پس از بیان حالت کلی می (10 /34)سبأ:  ﴾یا ِجَباُل أ

کند که تسبیح عارفان و اهل معرفت از سنخ بیان می، سب مراتب آنهاموجودات در تسبیح همگانی بر ح
نها به صورت کامل تجلي کرده آحق براي چرا که  ؛بلکه با زبان ذات است، تسبیحات عرفی عوام نیست

 فُ العارِ  َو » توانایی درک تسبیح موجودات را دارند:، به همین جهت .است
َ
حوَن َلُه ِباأل لِسَنِة وَن ِمن َبیِنهم ُیَسبِّ

ُهم فی ُشُر  ةِ یَّ الّذاتِ  نَّ
َ
باِد و َلِکن ال َیعرُف َتسبیَح الَج لُ وِق ُشموِس األَزال و أنواِر ُط أِل

َ
میِع إاّل َمن وِع َأقماِر األ
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ی ِه و ُروِحهِ الَح  َتَجلَّ ، 2ج، 2008، )روزبهان« فاِت اِت و الصِّ میِع الّذ ِبَج  ِتهِ وَر ُص  َو  لِبهِ قَ  َو  قِلهِ َع  َو  قَّ ِلِسرِّ
 .(361ص

فقط ، آید که وی ضمن اقرار به پذیرش حجیت ظواهر آیاتبر می «عرائس البیان»روزبهان بر  از مقدمه 
خود را ملزم به نقل تأویالت باطنی نموده و متعرض تفسیر ظاهر نشده است. توجیه وی آن است که دیگران 

 حقایق قرآن یا بواطن آیات است، هاما آنچه از آن غفلت شد، اندبه تفسیر ظاهر آیات بسیار پرداخته
« یان فی حقائق القرآنعرائس الب» تفسیر خود را، به همین جهت نیز .(12ص، 1ج، 2008، )روزبهان

های تفسیر ظاهر و یا به معیار، )ع( در این تفسیر برخی از منقوالت امام صادق، با این وجود .نامیده است
توان به از این جمله می .اندتوسط سایر مفسران نیز ذکر شدهبیان مصادیق ظاهری قرابت بیشتری دارند و 

 موارد زیر اشاره کرد: 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو ﴿ آیه ذیل روزبهان در مورد اول:

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللن 

ُ
ٍة أ م 

ُ
َتْنَهْوَن َعِن  ُکْنُتْم َخْیَر أ

ِه َو  ٱْلُمْنَکِر َو  ْهُل  ُتْؤِمُنوَن ِبالل 
َ
ْنُهُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َو  َلْو آَمَن أ ُهْم مِّ ْکَثُرُهُم ٱْلَفاِسُقوَن  ٱْلِکَتاِب َلَکاَن َخْیرًا ل 

َ
 ﴾أ

موافقت با کتاب و  به «َمْعُروف» ،)ع( نقل کرده که در آن روایتی را از امام صادق، (110/ 3)آل عمران: 
نَّ ِک ُة الَق وُف ُموافَ عُر ُق الَم ادِ ٌر الّص عَف قاَل َج »: سنت معنا شده است ، 1ج، 2008، )روزبهان« ةِ تاِب َو السُّ

 اما در منابع شیعه و اهل سنت نقل نشده است. ، این تفسیر ظاهر آیه است .(193ص
َدًا َو َقاَل یَ ﴿روزبهان پس از ذکر آیه  مورد دوم: وْا َلُه ُسج  َبَوْیِه َعَلی ٱْلَعْرِش َو َخرُّ

َ
َبِت َهَذا ا َو َرَفَع أ

َ
أ

ِویُل ُرْؤَیا
ْ
ْحَسَن بِ ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َر  َی َتأ

َ
ي َحّقًا َو َقْد أ َن بِّ ْجِن َو َجآَء ِبُکْم مِّ ْخَرَجِني ِمَن ٱلسِّ

َ
ي ِإْذ أ

ُه ُهَو ٱلْ  َما َیَشآُء ِإن  ي َلِطیٌف لِّ بِّ ْیَطاُن َبْیِني و ََبْیَن ِإْخَوِتي ِإن  َر زَغ ٱلش  ن ن 
َ
 ﴾ِکیُم َعِلیُم ٱْلَح ٱْلَبْدِو ِمن َبْعِد أ

ْجِن وُس قاَل یُ »: کند)ع( نقل می از امام صادق، (100/ 12)یوسف:  م َو لَ  ُف َأْحَسَن َبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن ٱلسِّ
ه َلم ُیِرد ُمواَج أصَعُب قاَل أِل  ْلُجِبّ َو ُهَو َیُقل َأْخَرَجِني ِمَن ا ُکم َجَفوُتُم  َة إخَوِتهِ هَ نَّ بِّ وِنی ِفی الُج ونی َو ألَقیُتُم ِبأنَّ
آلوسی در تفسیر آیه گفته است:  .(209ص، 2ج، 2008، )روزبهان« َتْثِریَب َعَلْیُکُم اْلَیْومَ َبعَد أن قاَل َقاَل اَل 

خاطر او به ه آنان را تکریم کرد و بر جایگاه خود نشاند و همه ب، زمانی که والدین یوسف پیش وی آمدند
ای سخن گفت که در آن جمع به گونه، ن خود را بخشیده بودبرادرا  ،قبال   از آنجا که یوسف .سجده افتادند

گفت: خداوند  )ع( برایشان تداعی نشود. یوسف، آنان شرمنده نشوند و به چاه انداختن و ظلم آنان به برادر
 .(57ص، 7ج، 1415، )آلوسی نجات داد و نگفت مرا از چاه نجات دادبه من نیکی کرد که مرا از زندان 

 .(360ص، 4ج، 1424، )نک: مغنیه اندی ظاهر آیه است چنانکه بیشتر مفسران بیان کردهمعنا، این تفسیر

 تأویالت غیر معتبر -6
ضوابط تأویل آیات رعایت نشده است و  کهن است ای «البیان عرائس»یکی از مشکالت تفسیر باطنی 

که  این موارد از جمله .کندیرا دچار اشکال م )ع( انتساب برخی از این تأویالت به امام معصوم، همین امر
  زیر قابل ذکر است:های نمونه، دهدحجم زیادی از تأویالت مذکور را تشکیل می

 



 

  

 311    کیوان احسانی/ «انیعرائس الب» ریسامام جعفر صادق )ع( در تف التیو نقد تأو یشناسگونه

 اشتمال بر اصطالحات متداول عرفا و صوفیه -6-1
بررسی  .)ع( در بردارنده اصطالحاتی از عرفا و متصوفه است برخی از تأویالت منسوب به امام صادق

کار رفته و ه و... در آنها ب «افتقار»، «هیبة االجالل»، «خاص الخاص»اتی چون سیاق در متونی که عبار
توان دهد که نمیتأخر زمانی رواج این اصطالحات نشان می، و نیز)ع(  مقایسه با سبک روایات امام صادق

وایات صحیح نکته قابل ذکر اینکه شاهدی از ر .دکراطمینان پیدا  )ع( به آسانی به صدور این روایات از امام
 جهت تأیید مدعا ارائه گردیده است:، شواهد زیر همراه با نقد موردی .کندنیز این منقوالت را تأیید نمی

ِحیم﴿ روزبهان ذیل آیه مورد اول: ْحَمِن الر  ِه الر  از  است. تأویالتی را ذکر کرده (1/ 1)فاتحه:  ﴾ِبْسِم الل 
ة َو اللّ ِلل ِبسِم  :ٌر الصادُق عَف و قاَل َج » :است )ع( قول منسوب به امام صادق، آن جمله « ِلخاصِّ الخاّص  هُ عامَّ

 .(17ص، 1ج، 2008، )روزبهان
توحید ، توحید خاصی، بندی توحید به توحید عامیاشاره به تقسیم گفته شدهتأویل : تحلیل و بررسی

)موسوی  شده است ها و مقاالت عرفانی بیانخاص الخاص و توحید اخص الخواص دارد چنانکه در کتاب
َو ِإذا ﴿ وام همان معرفت فطری است که آیهمعرفت ع، بر این اساس .(123ص، 3ج، 1376، خمینی

اهُ رُّ ِفي اْلَبْحِر َضل  َمْن َتْدُعوَن ِإال  ِإی  ُکُم الضُّ معرفت خواص  .بدان اشاره دارد (67/ 17)اسراء:  ﴾...َمس 
شناخت شهودی و مشاهده ، الخاصشود و معرفت خاصیآن است که با دقت نظر و استدالل حاصل م

شود حق شناخته می وسیلهه حق ب، در این مرتبه .گویند «الیقینعین»حضوری است که آن را مرتبه 
 .(10ص، 3ج، 1382، )مازندرانی
، 1428، )هجویری از استعماالت عرفا و متصوفه است« الخاصخاص» در مقابل« عامه» عبارت

این طرز ، )ع( در احادیث و روایات صحیح امام صادق ، ولیشودار آنها بسیار دیده میو در آث (425ص
در  .)ع( صادر شده باشد توان مطمئن بود که روایت از امام صادقبا این اوصاف نمی .شودبیان دیده نمی

 شود.منابع شیعی نیز این روایت دیده نمی
اُس ٱْعبُ ﴿ ذیل آیه مورد دوم: َها ٱلن  یُّ

َ
ِذي َخَلَقُکْم َو َیأ ُکُم ٱل  ب  ُقوَن  ُدوْا َر ُکْم َتت  ِذیَن ِمن َقْبِلُکْم َلَعل   ﴾ٱل 

نوا ُرُبوبِ » آورده است: (21/ 2)بقره:  َتُه ُثمَّ اعُبُدوُه إَلی َحدِّ و قاَل جعفٌر الّصادُق َبیِّ ُنوا الَهیَبِة َو اإلجالِل َو عایِ  یَّ
َتُه ِتُکم ِلَتعَلُموا ُخَص یَ أّوَل َتربِ  ربوبیتش را  :(37ص، 1ج، 2008، )روزبهان «َخلِقهِ  إّیاُکم ِمن َبین ساِئرِ وصیَّ

او را تا مرتبه هیبت و اجالل عبادت کنید و ببینید چگونه شما را تربیت کرده و در بین ، سپس .بیان کنید
 مخصوص گردانیده است.، مخلوقات

شود وف است و از تعبیرات عرفانی محسوب میاز مراتب خ« االجالل هیبة» عبارت: تحلیل و بررسی
 وِص ُص الُخ  هِل أ قاِم فی مَ  یَس لَ  َو » :کندو خواجه عبدالله انصاری آن را باالترین درجات خوف معرفی می

، اهل قلوب و اسرار والیت را خوفی نیست ؛(11ص، 1386، انصاری) «جاللاإل ةَ یبَ  َه اّل إ وِف الَخ  ةُ حَش َو 
 جالل و حشمت عظمت و جالل. این روایت در منابع شیعی ذکر نشده است.هیبت ا مگر
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ِمْرَت َو َمن َتاَب َمَع ﴿ تأویل ذکر شده ذیل آیه مورد سوم:
ُ
ُه ِبَما َتْعَمُلوَن  َک َفاْسَتِقْم َکَمآ أ َواَل َتْطَغْوْا ِإن 

عزم صحیح بر ، امت در امرکند که استقبیان می، که در تفسیر سلمی نیز آمده( 112/ 11)هود:  ﴾َبِصیٌر 
ِة ر إَلی اللّ إفَتقِ  :َفاْسَتِقْم َکَمآ ُأِمْرَت  ُق فی َقوِلهِ ادِ ٌر الّص عَف َو قاَل َج » سوی خداوند است:ه ب 4افتقار ِه ِبِصحَّ
 .(33ص، 1369، سلمی /139ص، 2ج، 2008، )روزبهان «الَعزِم 

)ع( نقل  ورت مرسل از امام صادقصه ب «جوامع الجامع»این روایت را طبرسی در : تحلیل و بررسی
-ی)قم اندنقل کرده «جوامع الجامع»منابع دیگر از  ،( و ظاهرا  170ص، 2ج، 1377، )طبرسی کرده است

 الصادُق  ٌر عَف قاَل َج » اما آلوسی متن روایت را چنین نقل کرده است:، (250ص، 6ج، 1383، یمشهد
ِة الَعزمتَ  الّلهِ  اِر َعِن ی اإلخب: إسَتِقم َعلَ عالی َعنهُ الّلُه تَ  َی َرِض   ؛(346ص، 6ج، 1415، )آلوسی «عالی ِبِصحَّ

این  «جوامع الجامع». هرچند طبرسی در با قاطعیت بر خبر دادن از طرف خداوند استقامت ورز امبریپ یا
و « افتقار» هایواژه، سوییاز  .اما در سایر منابع شیعی وجود ندارد، صورت مرسل نقل کردهه روایت را ب

از ، َحْفصابو  .(26و24صص، 1386، )انصاری نیز از عبارات پرکاربرد در میان متصوفه است «عزم»
ِه: َدَواُم ااِلْفِتَقاِر ِإَلْیِه » گفته است:، بزرگان صوفیه در قرن سوم هجری ُل ِبِه اْلَعْبُد ِإَلی الل  ْحُسُن َما َیَتَوس 

َ
أ

ْحَواِل 
َ
ای روایت به گونه، در تفسیر آلوسی، عالوه . به(412ص، 2ج، 1416، )ابن القیم «َعَلی َجِمیِع اأْل

 گفته شده است.  «إخبار» بلکه به جای آن، شوددر آن دیده نمی «افتقار» دیگر ذکر شده و واژه
ُسوِل ِإَذا َدَعاُکم ِلَم ﴿ در تأویل آیه مورد چهارم: ِه َوِللر  ِذیَن آَمُنوْا ٱْسَتِجیُبوْا لل  َها ٱل  یُّ

َ
 ا ُیْحِییُکْم َو یأ
َه َیُحوُل َبْیَن ٱْلَمْرِء َو  ن  ٱلل 

َ
ُه ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن  َقْلِبِه َو  اْعَلُموْا أ ن 

َ
ٌر عَف قاَل َج  و» آورده است: (21/ 8)انفال:  ﴾أ

ِة َو َحیَر لوِب ِفی الُمعاَش یاُة الُق الصادُق َح  فوِس ِفی الِة َو َحیاُة األرواِح ِفی الَمَحبَّ ، )روزبهان« َعةِ ُمتابَ اُة النُّ
عارفان  محبت و متابعت از عبارات صوفیان و، )ع( نقل شده در آنچه از قول امام .(522ص، 1ج، 2008

، 1386، است )انصاری دانستهخواجه عبدالله انصاری محبت را اولین باب از ابواب احوال  .است
کی که در آغاز راه است و هنوز به منظور از متابعت نیز پیروی از ظواهر شریعت است برای سال .(32ص

  .(136ص، 1425، )القیصری مقصد نرسیده است
 ٱْبنَ ﴿آیه در ذیل  مورد پنجم:

َ
َحِدِهَما َو  ْی َوٱْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ

َ
َل ِمن أ َبانًا َفُتُقبِّ َبا ُقْر َلْم  َءاَدَم ِبٱْلَحقِّ ِإْذ َقر 

ْقُتَلن  
َ
ْل ِمَن ٱآلَخِر َقاَل أل ِقیَن قَ  َک ُیَتَقب  ُه ِمَن ٱْلُمت  ُل ٱلل  َما َیَتَقب  با ذکر روایتی از امام ، (27/ 5)مائده:  ﴾اَل ِإن 

ضا َعن  یِّ لِ َعن َع » مرداری بیش نیست: الشه، بدون تقوا اشاره کرده که افعال انسان )ع( صادق بِن موَسی الرِّ
وِح ِفی األبداِن َو األفعاُل إذا قوی ِفی األحقاَل التَّ  المُ ُم السَّ یِه َعلَ  رٍ َعن َجعَف  أبیهِ  واِل َو األحواُل ِفی األفعاِل َکالرُّ

علی بن موسی الرضا از پدرش از  (310ص، 1ج، 2008، )روزبهان ؛«جیَفٌة َمیَتةٌ َفاَرَقها األحواُل َفِهی 
دن جعفر علیهم السالم نقل کرده است: تقوا در احوال است و  نسبت احوال به افعال مانند روح برای ب

 ی مردار نخواهند بود.چیزی جز یک الشهافعال  ،جدا شوند این دو از هم است و اگر 
عرفا و متصوفه است و عبارت از  در بیناز اصطالحات پرکاربرد « حال و احوال»: تحلیل و بررسی

شته بدون اینکه سالک قدرتی بر رد آن دا، رسدکه از طرف خداوند به قلب انسان سالک می باشدمی حالتی
                                                           

  .(152، ص4، ج1405، ی)نک: ابن عرب به معنای اظهار نیاز در مقابل خداوند است «إْسَتْغَناء»در مقابل« إفتقار». 4



 

  

 313    کیوان احسانی/ «انیعرائس الب» ریسامام جعفر صادق )ع( در تف التیو نقد تأو یشناسگونه

، 1428، )هجویری باشد. این حالت غیر اختیاری است و کوشش سالک در کسب یا دفع آن بی تأثیر است
 (46، ص2006.)سراج، اندبه ذکر خفی یاد کرده «حال»صوفیه از  .(32ص، 1386، انصاری/ 210ص

 )ع( صادق تعارض برخی تأویالت با روایات دیگر امام -6-2
با روایاتی از آن حضرت که مشتمل بر  «البیان عرائس»)ع( در  برخی از تأویالت منتسب به امام صادق

حیم﴿ برای نمونه در تأویل .در تعارض هستند، تفسیر ظاهرند حمُن الر  عفُر بُن قاَل َج » آورده است:﴾ الر 
ِق َو قائِ م في األنواِر و الَح حمِن لِلُمرادیَن إِلسِتغراِقِه ُهَو واِقٌع َعَلی الُمریدیَن َو الُمرادیَن. َفإسُم الرَّ  :دٍ مَّ َح مُ 

حیُم ِللُمریدیَن ِلبَ   ؛(18ص، 1ج، 2008، )روزبهان« واِهرِ ِهم َو إشِتغاِلِهم ِبإصالِح الظَّ ِس ِهم َمَع أنُف قائِ الرَّ
مانیت مرادها مشمول رح، پس .جعفر بن محمد گفت: رحمان و رحیم بر مریدها و مرادها واقع شده است

چرا که با ، اند و مریدها مشمول رحیمیت خداوند هستنددر نور و حقایق غرق شده زیرا، خداوند هستند
 نفس خود درگیر و مشغول به اصالح ظواهرند. 

مصادیق باطنی ، در این تأویل روایت مرسل است و در منابع شیعی موجود نیست.: تحلیل و بررسی
« مرادها» رحمانیت خداوند شامل .اندمعرفی شده، شوندداوند میکسانی که شامل اسم رحمان و رحیم خ

 گردد.می« مریدها»و رحیمیت او شامل 
اختصاص به همه مردم ، از برخی تابعین نقل کرده است که رحمانیت خداوند «مجمع البیان»صاحب 

ریده و روزی وجه عمومیت رحمان آن است که آنها را آف .لی رحیمیت او مختص به مؤمنان استو، دارد
بر اساس  .توفیق مؤمنان در دنیا و بهشت و اکرام و آمرزش در آخرت است، دهد و وجه خصوص رحیممی

ْحماُن ِاْسُم خاٍصّ » سخن امام صادق )ع ( قابل تأویل است که فرمود:، این معنا ِحیْ  ةٍ عامَّ  ةٍ ِبِصَف  َالَرّ ُم َو الَرّ
اما ، اسم مخصوص خداوند است، رحمان ؛(94ص ، 1ج، 1372، )طبرسی «ةٍ خاَصّ  ةٍ ِاْسُم عاٍمّ ِبِصَف 

اما ، اسم عامی است که کاربرد آن برای غیر خداوند جایز است، شامل همگان است و رحیمرحمتش 
 اختصاص به مؤمنان دارد. رحمتش 

 رحمانیت را مختص به همه مردم دانسته در حالی که تأویل یادشده، ظاهر آیه )ع( در تفسیر امام صادق
)ع( اختصاص به مؤمنان  رحیمیت که در تفسیر امام، همچنین .دانسته است« مرادها»ن را مختص به آ

 اختصاص یافته است. « مریدها»در تأویل فوق به ، دارد

شود که با تأویل مذکور توسط در سایر تأویالت ذکرشده از بزرگان تصوف هم مواردی یافت می
نصرت و یاری خداوند است و رحیم ، رحمان» طا که گفته است:مانند سخن ابن ع، روزبهان منافات دارد

این سخن با  .(60ص، 1ج، 2009، )نجم الدین الکبری« باشدخاص او برای افراد خاص می موهبت
 )ع( نیز هماهنگ است. تفسیر اخیر امام صادق

ط بین یکی از شروط الزم در صحت تأویالت باطنی آن است که ارتبا، پس چنانکه پیشتر گفته شد
، 2ج، 1379، معنای ظاهری و معنای بطنی حفظ شود و این دو معنا تعارضی با هم نداشته باشند )معرفت

ارسال در سند و عدم وجود روایت در ، )ع( تعارض با روایت دیگر امام صادق عالوه بر، بنابراین .(369ص
 کند. احتمال عدم صدور روایت از ایشان را تقویت می، منابع شیعی
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 بیانات مخالف با عقاید شیعه  -6-3
)ع( به مضامینی اشاره شده است که با اعتقادات شیعی  در برخی از تأویالت منسوب به امام صادق

 .اندی کالمیعضاز این موارد برخی فقهی و ب، ستناسازگار ا
ن گفتن کند که نشانگر مذهب اوست و آای اشاره میحمد به نکته روزبهان در پایان سوره مورد اول:

)ع( در تأیید آن  سخنی را از امام صادق، وی پس از پایان سوره حمد .بعد از خواندن حمد است« آمین»
َب قاِصدا  أْنَت أَو  َک دیَن َنحَو قاِص  آمّیَن  عفٌر َو قاَل َج » کند:نقل می ، 1ج، 2008، )روزبهان« َعزُّ ِمن أن ُتَخیِّ

ایم و تو بزرگوارتر از آن هستی آورده یتو رو یو به سویعنی ما قصد تو کرده  «آمین»جعفر گفت:  ؛(27ص
 که قصد کننده به سویت را ناامید کنی. 

بعد از حمد را « آمین» )ع( گفتن امام صادق، رسدبر اساس این تعبیر به نظر می: تحلیل و بررسی
نزد ما » گوید:شیخ طوسی می .به گفتن آمین بعد از حمد نیستند جایز دانسته در حالی که شیعیان مجاز

نمازش باطل ، آمین بگوید، گفتن آمین بعد از حمد جایز نیست و اگر کسی عمدا  بعد از حمد در نماز
 سلمی نیز در تفسیر خود این روایت را آورده است. .(47ص، 1ج تا،بی، )طوسی «است

آیه مربوط به  یراز، استاشتباها  ذکر شده ، شاید برخی تصور کنند که این عبارت در پایان سوره حمد
ِه َو اَل ﴿ ذیل است: وا َشعاِئَر الل  ذیَن آَمُنوا ال ُتِحلُّ َها ال  یُّ

َ
ْهَر اْلَحراَم َو اَل یا أ  اْلَقالِئَد َو ال  اْلَهْدَي َو اَل  الش 

یَن  ِهْم َو ِرْضواناً اْلَبْیَت اْلَحراَم َیْبَتُغوَن َفْض  آمِّ بِّ  .که چنین نیست _یدرحال ،(2/ 5)مائده:  ﴾...اًل ِمْن َر
إستدعاُء العارفیَن َمزیَد الُقرَبِة َمَع  یَو أما في َقوِله آمّیَن أ» بیان روزبهان در پایان سوره حمد چنین است:

ی اللِه لَ إباِس األنواِر َو أیضا  قاِصدیَن ِه ِبَنعِت األنظاِر اِلقتِ إَلی اللّ  ِتقارِ بِّ الَعالَمیَن َو اإلفِة الَمعِرَفِة ِمن َر قامَ إستِ 
هَبِة َو قاَل إبُن َع یَّ ِبَمراِتِب الَنوعِ  آمّیَن  ٌر عَف ی َطرَفَة َعیٍن َو قاَل َج فِس ي إلی نَ َفافَعل َو ال َتِکلنِ  َک َکذلِ  یأ طاءٍ ِة َو الرَّ

َب قاِصدا  أنْ َو  َک دیَن َنحَو قاِص   درباره سخن خداوند ؛(8ص، 1ج، 2008، )روزبهان« َت اَعزُّ ِمن أن ُتَخیِّ
منظور استدعای قربت همراه با استقامت و معرفت از پروردگار و روی نیاز آوردن به درگاه او جهت ، «آمّیَن »

کسب انوار و قصد کردن خاشعانه به سویش برای تعبد اوست. ابن عطا گفته است: یعنی این چنین کن و 
دیم و تو بزرگوارتر از آن یعنی قصد تو کر« آمّیَن »ای به خودم وا مگذار و جعفر نیز گفته است: مرا لحظه

 هستی که قصدکننده به سویت را ناامید کنی.
گاهانه در این موضع آورده است سلمی نیز عین همین ، که اشاره شدچنان .پس روزبهان این عبارت را آ

روزبهان بسیاری از تأویالت را از ، کندعبارت را در پایان سوره حمد آورده و این شاهدی است که تأیید می
 اخذ کرده است.او 

ن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن ﴿آیه ویل أدر تروزبهان  مورد دوم: َباٌت مِّ َه َلُه ُمَعقِّ ِه ِإن  الل  ْمِر ٱلل 
َ
أ

َرا ال
َ
ْنُفِسِهْم َو ِإَذا أ

َ
ُروْا َما ِبأ ی ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحت  ُه ِبَقْوٍم ُسوًءا فَ ُیَغیِّ ن ُدوِنِه ِمن  اَل َد الل  َمَرد  َلُه َو َما َلُهْم مِّ

ُقُهم ِلَتغییِر أسراِرِهم َو ال  :ُق ٌر الصادِ عَف قاَل َج » کند:)ع( نقل می از امام صادق، (11/ 13)رعد:  ﴾َواٍل  ال ُیَوفِّ
ُر َعَلیِه  َقُهم ِلَتغییِر األسُیَغیِّ جاةَ  وا ِبهِ َتَقُروا َفنالُ اف وا َو لُّ ی َلَذ راِر َو ُمشاَهَدِة الَبلَو م َو َلو َوفَّ ، 2008، )روزبهان «النَّ
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اگر  .انگیزاندکند و آنان را برای تغییر بر نمیخداوند آنان را بر تغییر اسرارشان موفق نمی ؛(224ص، 2ج
 یابند! کنند و بدین وسیله نجات میاظهار ذلت و افتقار می، چنین کند

َه ال» عبارت روزبهان این روایت را جهت تأویل ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم  إنَّ اللَّ ی ُیَغیِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ آورده  «ُیَغیِّ
قطعا  این امر معلول عملکرد اختیاری خود آنان ، اگر خداوند برای قومی بدی اراده کند، بر اساس آیه .است

 بوده است. 
 تفویضجبر و  ردّ )ع( که  یدگاه امام صادقبا د، متصوفه باشد زبهان تأیید دیدگاه جبرگرایانهاگر منظور رو

اَل َجْبَر َو اَل » در تعارض است چنانکه از آن حضرت نقل شده است:، امر بین االمرین است و پذیرش
یَض  پذیرفته ، اما اگر منظور وی سلب توفیق باشد، (362ص، 1398، )صدوق« ْینَو َلِکْن َأْمٌر َبْیَن َأْمَر  َتْفِو
 است. 

 با ظاهر آیاتتعارض  -6-4
این بر اساس  .است )ع( موافقت با سایر آیات و کالم معصوم، های اعتبار تأویل باطنییکی از ضابطه

صادر شده باشد.  )ع( تواند از امام معصومنمی، با ظاهر کتاب خدا تأویل باطنی در صورت تعارض، قاعده
عارض با سایر آیات یا روایات که در ت وجود دارد یاز تاویالت باطن یموارد، «البیان عرائس»در تفسیر 

 است. یقطع
َن ٱْلَغَماِم َو ٱْلَمالِئَکُة َوُقِض  َهْل َینُظُروَن ِإاّل ﴿ آیه ذیل در مورد اول: ُه ِفي ُظَلٍل مِّ ِتَیُهُم ٱلل 

ْ
ن َیأ

َ
ْمُر  َی أ

َ
ٱأل

ُموُر 
ُ
ِه ُتْرَجُع ٱأل [ جز این را انتظار دارند که یطانآیا ]اهل لغزش و پیروان ش :(210/ 2)بقره:  ﴾َو ِإَلی ٱلل 

هایی از ابر به سوی آنان آیند و کار نابودی آنان تمام [ در سایبان[ خدا و فرشتگان ]مأمور عذاب]عذاب
-)ع( بیان می روزبهان تأویلی را از امام صادق صادق شود.شود؟ و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می

وفیِق م ِبالِعصَمِة َو التَّ یِه ِه َعلَ َهْل َینُظُروَن إاّل إقباَل اللّ  عفٌر َو قاَل َج » ت:کند که با ظاهر آیه در تعارض اس
ُه َو ُلطَفُه بَ ِة َفَیشَهُد فلَ َفَیکِشَف َعنُهم أستاَر الغَ  طیَف ل ُیشاِهُد وَن ِبرَّ ، 1ج، 2008، )روزبهان «ون الّبارَّ اللَّ

های غفلت را از آنان ت و توفیق به آنها رو کند تا پردهخداوند با عصم آیا جز این انتظار دارند که ؛(86ص
 برگیرد و بتوانند نیکی و لطف او را مشاهده کنند.

نادیده ، کنندگان هستندمخاطب که تکذیب ؛این تأویل از جهاتی قابل خدشه است: تحلیل و بررسی
به برداشته شدن ، هالکتتهدید خداوند به بشارت تبدیل شده و تمام شدن کار آنها با  است. گرفته شده

آیه مذکور را تهدید و وعید خداوند ، این در حالی است که مفسران .های غفلت تأویل گردیده استپرده
بدین معنا  ،(312ص، 1ج، 1414، مغنیه/ 539ص، 2ج، 1372، طبرسی( اندبرای تکذیب کنندگان دانسته
، 1ج، 1415، )آلوسی رودسراغ آنها میرسد و یا خداوند با عذاب خود به که عذاب خدا به آنها می

  .(493ص
بِّ  نُِّمدُّ َهُؤالِء َو  ُکاّلً ﴿ویل آیه أروزبهان در ت مورد دوم: بِّ  َک َهُؤالِء ِمْن َعَطآِء َر  َک َوَما َکاَن َعَطآُء َر

 ضا َعن أبیهِ وَسی الرِّ مُ  لیُّ بُن قاَل َع » )ع( ذکر کرده است: روایتی از امام صادق، (20/ 17)اسراء:  ﴾َمْحُظوراً 
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نیا َغفَلٌة ِمَن اللّ  :المُ السَّ  ُم یِه لَ ٍد َع مَّ َح ِر بِن مُ َعن َجعَف  ، )روزبهان« اآلِخَرِة الُقرَبُة ِمَن اللهِ ِه َو َعطاَیا َعطاَیا الدُّ
 عطایای دنیوی غفلت از خداوند و عطایای اخروی نزدیکی به خداوند هستند. :(355ص، 2ج، 2008

اَر اآْلِخَرَة َو ال  َک َو اْبَتِغ فیما آتا ﴿ ه با آیاتی از قرآن از جمله آیهکر شدآنچه ذ: تحلیل و بررسی ُه الد  الل 
ْنیا... َک َتْنَس َنصیبَ  در تعارض ، کندکه بر استفاده صحیح از دنیا تأکید می (77/ 28)قصص:  ﴾ِمَن الدُّ

مندی از رحمت هبه این سؤال که آیا بهر )ع( علی .کنند)ع( نیز این معنا را تأیید نمی است. روایات اهل بیت
تَ  َقاَل اَل َتْنَس » فرماید:دهد و میپاسخ منفی می، خدا در دنیا مالزم با غفلت از وی است تَ  َک ِصحَّ َو  َک َو ُقوَّ

راغت و ف، قدرت، سالمتی :(229ص، 1376، )صدوق« َتْطُلَب ِبَها اآلِْخَرةَ  َأْن  َک َو َنَشاَط  َک َو َشَبابَ  َک َفَراَغ 
 دست آوردن آخرت قرار بده.ه اما آنها را وسیله ب، جوانی و نشاط خود را فراموش نکن

 و سایر مصادر «عرائس البیان»تفاوت نقل در  -6-5
ای مختلف نقل شده که معنا به گونه «البیان عرائس»)ع( در تفسیر  برخی روایات منقول از امام صادق

 را تحت تأثیر قرار داده است:
الَمقُدوِر  ُف َعلی َخلِقِه الَساِبِق حمُن العاِط الرَّ  :قاَل جعفٌر الصادُق » کند:روزبهان نقل می اول:مورد 

ُف َلُهم مهُ م َو الُمراِقُب لَ یِه َعلَ  حیُم الُمَتَعطِّ ، 1ج، 2008، )روزبهان« ّی في أمِر الَمعاِش َو الَعوافِ  َو الرَّ
مهربانی  لوقات خودش که بر آنها قدرت داردبر مخجعفر صادق گفت: رحمان کسی است که  ؛(21ص
 دهد.نماید و رحیم کسی است که به آنها معاش و روزی میکند و از آنها مراقبت میمی

 صورت مرسل چنین آورده است:ه ب، صورت کامل و با تفاوته سلمی این روایت را ب: تحلیل و بررسی
ْحمُن ٍد الصادِ مَّ َح ِر بِن مُ عَف عن َج » َفِرزُق الّظاِهِر األقواُت ِمَن ، را  َو باِطنا  َق ظاِه الئِ الَخ  ُق الذي َیرُز  ِق قاَل: الرَّ

کُ  َب فیهِ فُة َو الَف عرِ قُل َو الَم وباِت َو الَعواِفي َو رزُق الباِطِن الَع والِت َو الَمشُر الَمأ ِمن أنواِع الَبداِئِع  هُم َو ما َرکَّ
وِق  ِم َو الذَّ مِع َو الَبَصِر َو الشَّ ِن و اللَّ  َکالسَّ ةِ  مِس َو الظَّ رحمان کسی است  ؛(21ص، 1369، )سلمی« َو الِهمَّ

رزق ظاهر خوردنی و نوشیدنی و ارزاق است و رزق باطن ، پس .دهدروزی ظاهر و باطن می، که به خالئق
 مانند شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و المسه و فکر و همت، عقل و شناخت و آنچه در خلقت اوست

 . تاس
ُف َلهُ » عبارت زیرا، تعبیر نقل شده توسط روزبهان دارای اشکال است حیُم الُمَتَعطِّ م في أمِر الَمعاِش الرَّ

یز این )ع( ن روایات دیگری از امام صادق و سایر ائمه .منطبق بر معنای رحمان است نه رحیم، «َو الَعوافّی 
دو روایت منقول توسط ، از طرف دیگر .(14ص، 1ج، 1415، کند)نک: حویزیاخیر را تأیید می گفته

 در هیچ یک از منابع شیعی نیز وجود ندارند. یروزبهان و ابو عبدالرحمن سلم
ِه َربِّ اَ ﴿ آیهذیل در ضمن بیان روایتی از امام صادق )ع( روزبهان  مورد دوم:  ﴾َلِمیَن ااْلَع  ْلَحْمُد ِلل 

الَحمَد حاٌء َو میٌم َو داٌل. َفالحاُء ِمَن  أِلنَّ » ل برده است:را چنین به تأوی« حمد» حروف کلمه (1/ 1)فاتحه: 
یُم  ِک َو المیُم ِمَن الُمل الَوحدانّیةِ  ةومِ َو الّداُل ِمَن الدَّ حمد از حاء و میم  ؛(20ص، 1ج، 2008، )روزبهان« یَّ

 .حاء به یگانگی و میم به فرمانروایی و دال به جاودانگی او اشاره دارد، پس .و دال است



 

  

 317    کیوان احسانی/ «انیعرائس الب» ریسامام جعفر صادق )ع( در تف التیو نقد تأو یشناسگونه

را به « الحمد» )ع( نقل کرده که حروف روایت دیگری را از امام صادق «التفسیر قئحقا»سلمی در 
ای دیگر تأویل کرده است: ألف از آالء او و الم از لطف او و حاء از حمد او و میم از مجد او و دال از گونه

 .(22ص، 1369، )سلمی دین او اسالم است
ضا َعن لیُّ بن مُ و َروی َع » :از امام صادق )ع( آورده استدر روایت دیگری به نقل ، همچنین وَسی الرِّ
ِن ِذکُرُه ّبَبقاِئِه َو ؤمِ َفإیماُن الُم ، المیُم ُملُکه ُء َبقاُؤه َو الّسیُن أسماُؤه َو مٍد قاَل ِبسم: الباَح ِر بِن مُ أبیه َعن َجعَف 
 .(15ص، 1ج، 2008، )روزبهان« الَممَلَکِة ِبالماِلِك َلها نُف َفناُؤُه َع َو العارِ  ذکُره ِبأسماِئهِ  ِخدَمُة الُمریدِ 

و ُروَی َعن النبی صلی الله علیه و سلم » کند:نقل می را چنین در همانجا روایت دیگری از پیامبر)ص(
مده آ «ق التفسیرئحقا»متن هر دو روایت با همین کیفیت در  .«إنَّ الباَء َبهاؤه َو السیَن َسناُؤه َو المیَم َمجُده

 )ع( نسبت داده شده است به امام صادق «حقائق التفسیر»در ، با این تفاوت که روایت دوم نیز ؛است
 روایات همه مرسل است و در هیچ یک از منابع شیعی وجود ندارد. .(21ص، 1369، )سلمی

 را وحی« حاء»، پسس .)ع( نقل کرده که آن از علوم پنهان است )حم( از امام صادق وی در تأویل
قاَل جعفٌر الصادُق هذا ِمَن العلوِم الَمکُتومِة إال أن الُعلماَء َیخِبروَن َعنها » را قرآن دانسته است:« میم»و

م َو المیُم ِکتاُبه  إلی ُمحمٍد ِبَلطاِئِف الُفهوم َفالحاُء ُهو َوحی ِکتاِبِه الُمنَزِل َعلی رسوِلِه َصلی اللُه َعلیه و َسلَّ
)ع( در  این در حالی است که از امام صادق .(286ص، 3ج، 2008، روزبهان)« صلی الله علیه و سلم

، )صدوق است« الحمید المجید»روایتی نقل شده که منظور از)حم( ، پاسخ به پرسش سفیان ثوری
 .(23ص، 1403

 ناهمگونی تأویالت  -6-6
گی تأویالت برای عدم انسجام و پراکند «عرائس البیان»یکی از مشکالت و عوارض تأویالت باطنی در 

بدون وجود قرینه یا شاهد بر معانی مختلف و گاه ، ای که یک عبارت واحدبه گونه، عبارات یکسان است
ْمًنا َو ﴿ آیهر د روزبهان، . به عنوان نمونهمتفاوت تطبیق داده شده است

َ
َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمثاَبًة ِللّناِس َو أ

ِخُذوا  یِمْن َمقاِم ِإْبراات  را به قلب پیامبر)ص( تأویل کرده « َبْیَت ال» لفظ، (125/ 2)بقره:  ﴾...هیَم ُمَصلًّ
 است.

و ُروَی َعن الشیخ أبی : »اینجا از موارد نادری است که سند حدیث ذکر شده است: تحلیل و بررسی
لمی َرِحَمُه اللُه أنه قاَل سمعُت منصوُر بُن عبِد الله َیقوُل سمعُت  أبا القاِسم اإلسَکنَدرانی  َعبد الرحمن السُّ

ضا َعن أبیهِ وَس بِن مُ  یِّ لِ یقوُل سمعُت أبا َجعفر الَمَلّطی َیذُکَر َعن َع  نُه ُه َع اللّ  َی ِق َرِض ادِ ٍر الّص َعن َجعَف  ی الرِّ
ی اللّ ٌد مَّ َح لبیُت َهُهنا مُ أ :قاَل  َم َس  َو  یهِ لَ ُه َع َصلَّ َق ِبرساَلِتهِ  لَّ  «األمِن َو األماَنةِ  ي َمیادیِن ف َدَخَل  َمن أَمَن ِبه َو َصدَّ

را َبْیِتَي  َعِهْدَنآ ِإَلی ِإْبَراِهیَم َو  َو ﴿...: در ادامه همین آیه .(62ص، 1ج، 2008، )روزبهان ْن َطهِّ
َ
ِإْسَماِعیَل أ

ُجودِ  ِع السُّ ک  َأن » ید: درگومی یو .را به قلب تأویل کرده است« َبْیت»واژه ، ﴾ِللّطاِئفیَن َو اْلعاِکفیَن َو الرُّ
چرا که نظرگاه من و محل ، دهد که قلبتان را پاک کنیدخداوند به ابراهیم و اسماعیل دستور می «َرا َبْیِتَي َطهِّ 

 به یک مفهوم است. ، در هر دو موضع« بیت» در حالی که .(همانجا، زیارت من است )همان



 1400، بهار و تابستان 24، شماره 11دو فصلنامه کتاب قیم، دوره   318

 

 
 

را « بیتی»، با حضرت ابراهیم است سوره حج که آن هم در رابطه 26 سلمی در تأویل آیه، با همین سند
سمعُت منصوُر بُن عبِد الله َیقوُل سمعُت أبا القاِسم اإلسَکنَدرانی یقوُل سمعُت » به نفس تأویل کرده است:

ضا َعن أبیهِ وَس بِن مُ  یِّ لِ َعن َع أبا َجعفر الَمَلّطی َیذُکَر  ر ﴿ هالِم فی َقولِ ُم السَّ یِه َعلَ  دٍ مَّ َح َجعفِر بِن مُ َعن  ی الرِّ َطهِّ
ر َنفَسَک ِمن ُمخاَلَطِة الُمخاِلفیَن  :قاَل  ﴾َبْیِتَي ِللّطاِئفیَن  ، 1369، )سلمی «قِّ یِر الَح َو اإلخِتالِط ِبغَ  َطهِّ

 گفت: نفس خود را از همنشینی با مخالفان و آمیزش به غیر حق پاک گردان. (20ص
بر ، براهیم در سوره بقره و سوره حجآیات مربوط به حضرت ا را در« بیتی»روزبهان و سلمی هر دو نفر 

)ع( است در حالی که  همه این تأویالت منقول از امام صادق .قلب و نفس، اند: پیامبرأویل کردهسه وجه ت
)ع( نسبت داده  احتماال  از منقوالت عرفا و متصوفه است که به امام، دهدعدم هماهنگی بین آنها نشان می

 شده است. 

  آیه یهاشبا بخ یناهمگون -6-7
ای ذکر کرده شود که روزبهان تأویالتی را ذیل آیهمشاهده می «البیان عرائس»در مواضعی از تفسیر 

شناسی تأویالت چند این امر در گونههر، .مذکور تناسب ندارد های آیهاست که با هیچ یک از بخش
و تطبیق آنها با آیات بوده  دخالتی ندارد و مربوط به خطای در روش و یا سهو مفسر در گزینش روایات

-به ذکر دو مورد بسنده می، باشد)ع( می برخی از این تأویالت مربوط به امام صادقکه اما از آنجا ، است

 شود:
مُ ﴿ روزبهان ذیل آیه الف( وَنُه َعاًما َوُیَحِرّ ِذیَن َکَفُروا ُیِحُلّ َیاَدٌة ِفي اْلُکْفِر ُیَضُلّ ِبِه اَلّ ِسيُء ِز َما الَنّ وَنُه ِإَنّ

هُ  ْعَماِلِهْم َوالَلّ
َ
َن َلُهْم ُسوُء أ ِیّ ُه ُز َم الَلّ وا َما َحَرّ ُه َفُیِحُلّ َم الَلّ َة َما َحَرّ اْلَقْوَم  یاَل َیْهِد  َعاًما ِلُیَواِطُئوا ِعَدّ

یَن  )ع( نقل  از امام صادق، روایتی را که حاوی بیان یک مصداق ظاهری است، (37/ 9)توبه:  ﴾اْلَکاِفِر
َن َلُهْم ُسوُء َأْع عَف َو ُسِئَل َج » کند:می ، 2ج، 2008، )روزبهان «یاءُ قاَل ُهَو الرِّ ، َماِلِهْم ٌر الصادُق َعن َقوِله : ُزِیّ
 .(31ص، 1369، )سلمی روایت در تفسیر سلمی هم آمده استاین  .(15ص

کردند. یجا مههای حرام را جاببه جهت مصالح خویش ماه کفار آن بود که« نسیء» سنت مشرکانه
ْعَم ﴿ عبارت

َ
َن َلُهْم ُسوُء أ یِّ یعنی » گوید:مستأنفه است و طبرسی در معنای آن می، در پایان آیه ﴾ِلِهْم اُز

کار را برای آنها آراسته و زینت داده و حسن گفته: یعنی شیطان برای ایشان آن را آراسته و برخی  نفسشان این
، 5ج، 1372، )طبرسی« انداین کار را زیبا دانسته ،اند: یعنی خودشان از روی هوای نفس خودگفته
 .(46ص

اما ، شودمحسوب می« ِلِهْم اُسوُء َأْعَم » از کارهای ناپسند و مصداقی برای« ریا» درست است که
 مناسبتی بین این نقل با آیه ذکرشده وجود ندارد.، چنانکه مالحظه شد

ُکْم ﴿...روزبهان ذیل آیه  ب( ُتَها ٱْلِعیُر ِإن  )ع( نقل  از قول امام صادق (70/ 12)یوسف:  ﴾َلَساِرُقوَن  أی 
ضا َعن أبیهِ وَس بِن مُ  یِّ لِ َعن َع » کند:می ه ُنوِدَی یَ ٍر َعن َجعَف  ی الرِّ ُق َو ِة یا سارِ یامَ وَم القِ قاَل َمن َسَرَق َقلَبُه َعن َربِّ

 ؛(188ص، 2ج، 2008، )روزبهان «وٌب نُ ذُ  لُّ إحساِنهِ ِل أهال  َفکُ الَقطُع َو َمن َلم َیُکن ِللِوصا ٍق َعَلیهِ لُّ سارِ کُ 
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شود: ای سارق! و هر سارقی حکم قطع بر او روز قیامت ندا داده می، هر کس قلبش را از پروردگارش بدزدد
 گناه خواهد بود. هایشهمه نیکی، شود و کسی که الیق وصل نباشدالزم می

)ع(  اما روایتی که روزبهان از امام صادق، شاره دارددر داستان برادران یوسف ا« سرقت» آیه به جریان
اشاره شده است و « سرقت» فقط در هر دو به موضوع .هیچ تناسبی با آیه مورد نظر ندارد، نقل کرده است

حقایق »این روایت در  .بیان کننده تأویل باطنی آیه است روایت، برای اینکه گفته شود کنداین کفایت نمی
 ه است. ذکر نشد «التفسیر

 گیرینتیجه
 از مقاله حاضر، نتایج ذیل بدست آمد:

صوفیان از اهل سنت است که در  تفسیری بر طریقه، روزبهان تألیف «عرائس البیان فی حقائق القران»
جهت تکمیل معانی برخی از آیات قرآن ، )ع( در کنار منقوالت سایر بزرگان تصوف آن تأویالت امام صادق

 تفاده قرار گرفته است.مورد اس، توسط مؤلف
، )ع( در این تفسیر با احتساب سه روایت که در مقدمه ذکر شده تأویالت منقول از امام صادق مجموعه

بندی تأویالت بر اساس متن در دسته، به همین جهت .باشندهشتاد و سه مورد است که غالبا  مرسل می
  اند.ار گرفتهتأویالت نامعتبر تقسیم و مورد تحلیل و بررسی قر، صحیح
عرفانی و ادبی انکار کرد و نقش آن را در ، را از نظر تاریخی «البیانعرائس»توان اهمیت چند نمیهر

اما بیشتر منقوالتی که وی به عنوان تأویالت امام ، جمع اقوال تأویلی بزرگان متقدم صوفیه نادیده گرفت
تعارض با ظاهر ، چون ارسال در اسناد هاییبه دلیل ضعف، )ع( گزینش و نقل کرده است جعفر صادق

ناهمگونی و اختالفات غیر قابل جمع در ، نقل مسائل خالف عقاید شیعه، برخی از آیات و روایات
شواهدی چون تفاوت سبک این تأویالت با ، تأویالت و عدم رعایت ضوابط و معیارهای تفسیر باطنی و نیز

 قابل انتساب به امام، در منابع شیعی و مصادر اهل سنت )ع( و عدم ذکر روایات مذکور روایات امام صادق
شود که از نظر داللت بدون اشکال است و یا ها مواردی نیز یافت میدر میان این تأویل، البته .نیست )ع(

 )ع( همچنان ثابت نیست. اما انتساب آنها به امام جعفر صادق، های تفسیر باطنی مطابقت داردبا ضابطه
بسیاری از منقوالت ، «عرائس البیان»سازد که روزبهان در تفسیر مقاله روشن می های اینبررسی

روزبهان از منابع دیگری نیز ، البته .سلمی اخذ کرده است «حقائق التفسیر»)ع( را از  منسوب به امام صادق
زمان از  )ع( استفاده کرده که تشخیص آنها مقدور نیست و چه بسا در گذر در گزینش تأویالت امام صادق

  بین رفته باشند.
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