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  چكيده

ترين  گـردد كـه از نزديـك منظر تاريخى به قرن سوم هجری بـاز مىتفسير تستری از 

 ،های كالمـى جنبـه همراه با تاكيد بر عرفانى رويكرد. ن به عصر نزول استآتفاسير قر

افزوده است زيرا اين تفسير در كنار رويكرد اساسى بر اهميت آن  ،ادبىحديثى، لغوی و 

ست از تفسير ظاهری آيات غافل نشده اش كه توجه به باطن آيات و تأويل عرفانى آنها

اين امر باعث شده است تا اين تفسير عالوه بر كتب عرفانى و عرفای پس از آن . است

اگرچه تستری خود معياری در ارائه تأويالت ارائـه . بر ديگر مفسرين نيز تاثير گذار باشد

نگـاه  ارائه. يستتأويالت تستری بدون قاعده و معيار نشده اش به دست نمى دهد اما 

مندی ايـن  قاعدهدر موارد متعدد انفسى در آيات آفاقى و نيز آيات ناظر به روابط بشری 

تبيـين رحمـانى و اخـروی از آيـات . و توجه وی به اين قاعده را نشان مى دهـدروش 

. عذاب و آيات مربوط به دنيا از ديگر قواعد عرفانى است كه وی از آن بهره برده اسـت

 نيـز...  رضا و توكل و ،صبر مربوط به ای در ذيل برخى آيات رد موعظهاستفاده از رويك

دادن  اين مقاله بـا نشـان. استشده از جمله رويكردهايى است كه بعد از وی نيز دنبال 

ى است كه مى توان از معيارهايبه دست دادن ، در صدد ویمندی تأويل عرفانى  ضابطه

  .تأويالت تستری به دست آورد

  .تأويل عرفانى، سهل تستری، تفسير باطنى، رويكرد عرفانى، آيات انفسى :ها كليدواژه

                                                 
  Enoori@theo.usb.ac.ir  ه سيستان و بلوچستاناستاديار دانشگا *

 Aleyamin@yahoo.comدانش آموخته سطح چهار موسسه بين المللى مطالعات اسالمى حوزه علميه قم  **
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  مقدمه

از نخستين تفاسير قـرآن كـريم اسـت كـه  ١).ق.ه 287 توفایم(تفسير سهل بن عبداّهللاٰ تستری 

اواسـط قـرن ( اين تفسير به عصـر نـزول ىنزديك. در تفسير آيات غالب استآن رويكرد عرفانى 

اگرچه تفسير تستری جزء تفاسير كامـل قـرآن محسـوب . افزايد ه آن مىبر اهميّت و جايگا )سوم

عالوه بـر ، آيات پرداخته، اما نكات ذكرشده در تفسير رخىد و به طور گزينشى به تفسير بشو نمى

درك عالمان نزديك به قرن صحابه و تابعين از قـرآن را  همان آيات انتخاب شده،كمك به فهم 

ديگر تفاسير بزرگ در تفسير برخى از آيات و نه تمام قرآن مانند تری تفسير تس. دهد نيز نشان مى

به نظـر  )9قدمه ماسينيون، صم: 1369 ،سلمى(. استسلّمى  حقائق التفسيراهل تصوف همچون 

بلكه در ضمن جلسـات  ه،جا گذاشتن تفسيری از قرآن نبوده رسد تستری در صدد نگاشتن يا ب مى

های قرآنى و درخواسـت فهـم آيـات  گويى به پرسش مقام پاسخ و محافل علمى با مريدانش و در

در رو گردآورنـده تفسـير،  از ايـن. پرداختـه اسـتاند  كه از او پرسيده ىآيات قرآن به شرح و تفسير

: 1423، التستری( كلمات ديگران و حتى خبر احتضار تستری را در تفسير آورده استبرخى موارد 

76(.  

قـوت همچـون  ،و در كتـب صـوفيهاند  داشـتهتستری اهتمـام تفسير همواره به اهل تصوف 

ابونعيم اصفهانى نقل اقوال از تفسـير  ة االولياءيحلو  )2/282: 1417، مكى( ابوطالب مكى القلوب

سـهم و اهتمـام از جمله افرادی است كـه ابوبكر البلدی  .)تا بى ،االصبهانى( ٢تستری بسيار است

در تفسـير بـه چشـم ارهـا كـه اسـم وی ب چنـان ،شته استآوری تفسير تستری دا زيادی در جمع

 يـندر ا ،تمام اقـوال تفسـيری تسـتریمراجعه به ديگر كتب تفسير نشان مى دهد كه . خورد مى

همچون تفسير قرطبى  یدر كتب ديگربرخى از نظرات تفسيری وی كه بلذكر نشده است  يرتفس

   .)5/181: 1364 ،قرطبى( .است نقل شده

 ،با توجه بـه اينكـه صـاحب آن يكـى از عارفـان بنـام آسـمان عرفـان اسـت ،رويكرد تفسير

شـود و  ، رويكرد عرفانى در بيان آيات ديده نمىبسياری از مواقعرويكردی عرفانى است، البته در 

صرفًا به ذكر روايت در ذيل آيه پرداخته يـا بـه  ،همچون تفاسير روايى يا ادبى و كالمى و غير آن

ای كالمى و غيره ذيل آيه بيان شـده اسـت كـه نشـان از  يا نكته كرده،ده توضيح لفظى آيه بسن

  .احاطه تستری به ديگر علوم زمان خود دارد
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  چگونگى نگاه سهل تستری به قرآن .1

درباره قـرآن، زمينـه و تمهيـدی بـرای تبيـين رويكـرد  )ص( روايات رسيده از جانب پيامبر اكرم

قـرآن، روايتـى  بـارهدر) ص(از ميان روايات پيامبر اكـرم  وی در آغاز. عرفانى از نگاه سهل است

كند كه در آن بـه داشـتن ظـاهر زيبـا و بـاطنى  عباس انتخاب مى معروف را با پنج واسطه از ابن

ای از قـرآن  بـه نظـر وی، هـيچ آيـه. اشاره شده است) ص(عميق برای قرآن از قول رسول خدا 

بـاطن  ؛ظـاهر تـالوت آن اسـت ؛طن و حـد و مطلـعظاهر و با. دارد انيست مگر اينكه چهار معن

و مطلع اشراف قلب بر فهم عميق مراد خداونـد متعـال  ؛حد حالل و حرامش است ؛فهمش است

: 1423، التسـتری( و فهم باطن و مـراد از آن خـاص اسـت ،پس علم ظاهر علم عام است. است

16(.  

، بلكـه فهـم عميـق آن يستن ز راه كسب دانش ظاهریصرفًا اطريقه فهم قرآن از نگاه وی 

هى و خاصان درگاهش است كه به واسطه اطاعت از اوامر و نواهى ظـاهری مخصوص اوليای اال

اند و همـان  اّهللاٰ كسـانى هسـتند كـه در همـه حـال تصـديق شـده اولياء. دشو و باطنى كسب مى

كسانى كه در (ن حركت كنيد كه ُمفِردو«: ايشان فرمود بارهچراكه پيامبر در هستند؛متفّردون باّهللاٰ 

رسيدن به مقام واليت بدون تعليم ظاهر . »هى پيشى گرفتندالبه رحمت ا) ذكر خدا اقامت كردند

  .)17: همان( و باطن قرآن از نگاه سهل، ممتنع است

تاكيد بر باطن قران و اينكه اين فهم از باطن قران امكان دارد و طريقه كسب اين نـوع ايـن 

در ابتدای تفسير عالوه بر نشان دادن رويكرد ) ص(ايت پيامبر اكرم فهم با مستند كردن آن به رو

باطنى  تأويلى خود، اين رويكرد را ممكن و مستند به قول معصوم مى داند و چگـونگى بـه ايـن 

  .  امكان را كه خود از سالكان است نشان مى دهد

  رويكرد ظاهری به قرآن .2

او در بسياری از آيات . صرفًا صبغه عرفانى ندارد ،اگرچه رويكرد اصلى تفسير تستری عرفانى است

در برخى آيات  .كند آيه را ذكر مىمربوط به روايات گاه و پردازد  مىبه ترجمه لغوی بعضى كلمات 

بـا  بايـدرو روش تفسـيری سـهل را  از اين. آورد گونه از بزرگان رو مى نيز به ذكر حكايات موعظه

الی آيات مختلف  هجو كرد و تأويل عرفانى وی را از البو توجه به مواضع مختلف كالم وی جست

  .به دست آورد
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های  از روش ،در مواضع مختلف ،سهل در رويكرد ظاهری، همچون ديگر مفسران قرآن كريم

توجه وی به معنای دقيق كلمـات و استشـهاد بـه اشـعار . معمول در تفسير قرآن بهره برده است

وی در بيـان . ای صحيح آن از جمله اين رويكردهـا اسـتفصيح عربى برای فهم ظاهر آيه و معن

آن را بـه فتقنـا و زعزعنـا معنـا  )171: اعـراف( »َو ِإْذ َنَتْقَنا الَْجَبـلَ «در آيه شريفه » نتقنا«معنای 

حاكى از تسلط وی به  مسئلهاين . كند اج استشهاد مىجكند و برای تأييد معنای خود به شعر ع مى

معنای مد نظر ترسيم ن برای ونيز از قول لغويگاه . )67 :همان(لى است ادبيات عرب و اشعار جاه

 »و لوال رهطـك لرجمنـاك«در آيه شريفه » رهط«كه در بيان معنای  چنان ؛گيرد خود كمك مى

و گروهى از  كند كه معنای آن مأل كه از قراء سبعه است، نقل مى ،از ابى عمرو بن عال) 91: هود(

از احاديـث بـرای بيـان معنـای  ،همچنـيندر اين تفسير . ان زنى نباشدمردان است كه در بين آن

» مـأل«او در بيان معنای كلمه . كه نشان از اشراف وی به احاديث دارداستفاده شده است كلمات 

) ص(برای اثبـات مـدعای خـود بـه حـديثى از پيـامبر  ،آن را به بزرگان و سادات قوم معنا كرده

  .)36: همان(كند  استشهاد مى

كند كه گاه بيان مـراد ظـاهری آيـه  استفاده مى» يعنى«برای بيان مراد آيه از لفظ وی بارها 

و در هر دو حالت در واقع تفسير آيه در موجزترين شكل ممكـن  ؛بيان مراد باطنى آنگاه و است 

يـا  ،اليه يا ظرف مكمل يا متممى همچون مضاف استفاده از، وی با قعدر اين موا. بيان شده است

در آيـه » اطاعـت از رسـول« ،به نظر وی. كند جار و مجرور برای كلمات، مقصودش را واضح مى

اطاعت از رسـول در سـنت ) 17: همان) (80: نساء( »... من يطع الرسول فقد اطاع اّهللاٰ و«شريفه 

 كـردنامر ،به نظـر وی. كند متفاوت معنا مى ،وی برخى مفاهيم را با توجه به سياق عبارت. است

دادن و  بـه انجـامبـرای مومنـان امـر متفاوت اسـت و ايـن  »إقامة صالة«به  و مشركان نامؤمن

قامه نماز رها اطور كه در سوره توبه آمده است كه با  همان ،ناو برای مشرك ؛برپاداشتن نماز است

، التسـتری( آن اسـت كردن به معنای اقرار به آن بـدون تصـديق و محقـق) 5: توبه(خواهند شد 

1423 :41(.  

  روش سهل تستری در بيان تأويل آيات .3

در يـك سـطح نيـز  تسـتریتأويالت روش تستری در بيان تأويالت به يك شكل نيست و همه 

به بيان فقط به بيان باطن آيه بعد از ذكر ظاهر آن و در برخى آيات  گاه تأويالتشوی در . نيست

تـوان آنهـا را نـوعى  ر شده كه نمىدر آيات متعددی نيز تفاصيلى ذك. معنای باطنى پرداخته است
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وی ذيل آيه شـريفه . ای بيان شده است بلكه به مناسبت ذكر آيه، نكته موعظه ،تفسير آيه دانست

ا ُتِحبوَن َو ما ُتنِْفُقوا ِمْن َشى« ى ُتنِْفُقوا ِممَحت بِـِه َعلِـيمٌ  لَْن َتنالُوا الْبِر َ ) 92: آل عمـران(» ٍء َفِإن اّهللاٰ

كند كه در آن مراتب و درجـات عرفـا در سـه  نقل مى) ع( انفاق حكايتى از حضرت عيسى هباردر

های بسياری است  در كتب عرفانى نمونه .)49 :همان(سطح توابين، مشتاقين و محبين آمده است 

كه بدون در نظر داشتن بيان تفسيری از قرآن به شرح مفاهيم دينى و وعظ سـالكين بـه همـراه 

  .)1/240: 1374 ،ميبدی( اند بحث پرداختهبا متناسب  اشاره به آيهٴ 

  تبيين باطنى آيات با اشاره به معنای ظاهری. 1. 3

يا باطنى آيات است، نخست  كند كه در مقام ذكر معنای ظاهری سهل تستری تصريح مىهر گاه 

يـان در اين صورت با توجه به جمـع م. كند معنای ظاهری آيه و سپس معنای باطنى را تبيين مى

 قعىدر چنين مـوا. تواند ارتباط ميان اين دو معنا را دريابد معنای ظاهری و باطنى آيه مخاطب مى

يا اينكه بـرای فهـم ، ارتباط بين ظاهر و باطن برای مخاطب باشد تفهيمرسد هدف او  مى به نظر

توانـد  مى البتـه ايـن نـوع از جمـع ٣.آورد بهتر معنای ظاهری و باطنى، اين دو را كنار يكديگر مى

منافات و فقدان عالوه بر توجه سهل به معنای ظاهری در كنار توجه به معنای باطنى آن نشان از 

اليـه و وجـه  ،رو معنای باطنى با قبول معنای ظاهری از اين. باشدتعارض اين دو معنا با يكديگر 

اِس ِإن َأو «وی معنای باطنى بيت در آيه شريفه . دهد ديگری از آيه را نشان مى َل َبيٍت ُوِضـَع لِلنـ

أی أول بيت وضع للناس بيت « :داند مى) ص(را پيامبر اكرم ) 96: آل عمران( »لَلِذی بَِبكَة ُمباَركاً 

اّهللاٰ عّزوجّل بمكة هذا هو الظاهر، و باطنها الرسول يؤمن به من أثبت اّهللاٰ فـى قلبـه التوحيـد مـن 

هايى  چراكه ويژگى ندارد؛پيچيدگى خاصى  ،اين آيه ارتباط كعبه و رسول در). 50: همان( »الناس

شـدن خـدا از  بودن، انتساب تشريفى به حضرت حق، عبـادت همچون قرارداشتن در مكه، مبارك

رسول  بارهتوان در كه كعبه دارد مىرا هايى  طريق توجه به آن، مظهر هدايت بودن و ساير ويژگى

از وجـوه نـزول ايـن آيـه ايـن بـوده اسـت كـه  ها، عالوه بر اين شباهت. نيز برشمرد) ص(اكرم 

های عبادت و خودشان، پيامبرشان و مكانشـان را افضـل  المقدس را افضل مكان اسرائيل بيت بنى

هم فضل كعبه اثبات شد و هم  ،رو، با انزال اين آيه از اين. دانستند ها مى ها، پيامبران و مكان امت

آن بـه قـوم  نداشـتن گر پيـامبر و كعبـه اختصاصشباهت دي .فضل پيامبر و هم فضل امت پيامبر

ای از آنهـا پيـامبر اسـالم  گونه كه كعبه برای همه مردم قرار داده شده نه عده همان. خاصى است

  .است و برای همه مردم فرستاده شده است» نذيرا للبشر«نيز 
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: اعلى( »ك اْألَْعَلىَسبحِ اْسَم َرب «در آيه » تسبيح«از نگاه سهل، ميان معنای ظاهری و باطنى 

ملى قابل فهم أمنافاتى وجود ندارد و مشابهت اين دو با ذكر معنای ظاهری و باطنى، با اندك ت) 1

هو تنزيهه عن األضداد واألنداد فى الظاهر، و فى الباطن مشاهدته بالذكر فى الصالة دون « :است

ن وجه در تسبيح حضرت حق بعد معانى باطنى آيه اشاره به باالتري .)192: همان( »مشاهدة غيره

كننده حضرت حق  مشاهده. ستا ديدن او و نديدن غير او دانستن او دارد كه به معنای منزه از منزه

بيند و عارف ايـن  در باالترين مرتبه نه اينكه او را منزه بداند بلكه ذات مقدس احديت را منزه مى

نمـاز، او را  یكر تسبيحات مختلـف در اجـزاذ. دكن مشاهده مى ،كه باالترين ذكر است ،در نماز را

  .كند مى» سبحان ربى االعلى و بحمده«تنهايى صاحب و سزاوار درك تسبيحاتى همچون  به

  تبيين باطنى بدون اشاره به معنای ظاهری. 2. 3

. به ذكر معنای باطنى آن اشـاره كـرده اسـت فقطسهل بدون اشاره به تبيين ظاهری آيه، گاهى 

كند كه در مقام بيان باطن آيه  شده با تفسير ظاهری، تصريح مى بيان نشدن تأويلِ  وی برای اشتباه

رسد تعمد و تأكيد سهل در تصريح به اينكه در مقام بيان باطن آيه  به نظر مى ٤.است نه ظاهر آن

از آنجـا كـه تفسـير وی . داردنشان از پيچيدگى ارتباط معنای ظاهری آيه و تأويل وی  گاهاست 

ممكن است با توجه به سطح مخاطب نياز بوده است كـه  ،نه قلم خود او، او است خنانسنگاشته 

برخالف  ؛است كه وی در صدد تفسير نيسترو  از آنشده  مطرحمعنای  نداشتن ارتباط هدتوضيح د

و ديگر نياز به ذكـر ايـن مطلـب  ؛تفاسير عرفانى ديگر كه به قصد تأويل قرآن نگاشته شده است

گيرد كـه او را نـاگزير  ای از رويكردهای مختلف را در بر مى تفسير سهل مجموعه است كه نبوده

كـه  ،وی در تفسير آيه هفت سوره اعراف. كند رويكرد خود در هر آيه مى دربارهتوضيحى ذكر به 

بحـث قيامـت مطـرح  بـاكامًال متفاوت  سخنانىبودن وقت آن است،  درباره زمان قيامت و پنهان

به سوی اطاعت خداوند معنا  ادن قيامت را به آشكارنكردن نفس آميخته به هوكند و آشكارنكر مى

از . كند كه پذيرش آن برای مخاطب خارج از فضای عرفان و تأويالت عرفـانى دشـوار اسـت مى

ال : و قولـه« :كند كه در مقام ذكر باطن آيه اسـت نـه مـراد ظـاهری آيـه رو در ادامه ذكر مى اين

هـذا . يعنى ال يجلى نفس الطبع من الهوی إلى طاعتـه، إّال هـو ؛)7: اعراف(ِإال ُهَو يَجليها لَِوْقتِها 

  .)70: 1423 ،التستری( »باطن اآليه

وی گـاهى وضوح معنای ظاهری آيه است كه خـود ه دليل بنيز گاه مراد ظاهری  نكردنكرذ

) 7: انشراح( »َفَرْغَت َفانَْصبْ َفِإذا «در تأويل معنای باطنى آيه شريفه . است بيان نمودهاين نكته را 
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َفـِإذا َفَرْغـَت مـن «: دانـد مىنياز از توضـيح  معنای باطنى آيه معنای ظاهری آن را بىبيان بعد از 

صالتك المكتوبة و أنت جالس َفانَْصْب إلى ربك وارجع إليه، كما كنت قبل نفس الطبع، قبل بدّو 

هـذا بـاطن اآليـة، و .... ثل منزلته السابقة فى الدنيا، الخلق، فردا بفرد، و سرا بسر، فوهب اّهللاٰ له م

احتمال ديگر اين است كه ارتباط ميان معنای ظـاهری و . )198: همان( »ظاهرها ما عليه الظاهر

وی بـا در برخـى مـوارد . نباشد كه هر دو معنا را ذكر كرده اسـتهايى  نمونهباطنى آيه همچون 

وسـيله كمتـر  كنـد و اسـتبعاد معنـای بـاطنى بدين مىمطـرح كمك روايات معانى باطنى خود را 

از كـالم ) 41: روم(» َظَهَر الَْفساُد ِفى الَْبـر َوالَْبْحـرِ «وی در بيان باطنى معنای آيه شريفه . دشو مى

در آيه را اعضا و جوارح بـدن » بّر« ،بودن تبيين خود برد و با تصريح بر باطنى رسول خدا بهره مى

 :كند در معنای باطنى آيه تشبيه مىرا به قلب » بحر«و 

مثل اّهللاٰ تعالى الجوارح بالبر، و مثل القلب بالبحر، و هم أعم نفعـا و أكثـر خطـرا، 

هذا باطن اآلية، أال تری أن القلب إنما سمى قلبا لتقلبه و بعد غوره، و لهـذا قـال 

ة فإن البحـر جدد السفين«: النبى صلّى اّهللاٰ عليه و سلّم ألبى الدرداء رضى اّهللاٰ عنه

 ).121: همان... ( ، يعنى جدد النية ّهللاٰ تعالى من قلبك»عميق

حى«سهل بدون اشاره به معنای ظاهری آيه  نفس الروح فـى «، ضحى را در معنای باطنى »والض

رسـد و  كند كه يافتن ارتباط آن با معنـای ظـاهری بسـيار پيچيـده بـه نظـر مى معنا مى» الباطن

  .)197 :همان(نيز وضوح معنای آن است معنای ظاهری  نكردنذكر

 بودن معنا ظاهری تأويل آيات بدون اشاره به باطنى يا. 3. 3

امـا همچـون  ارائـه مـى كنـد،بيـان بـاطنى از آيـه ضع مختلفى از تفسيرش اگرچه سهل در موا

ه كـهايى  نمونـهرسد در  به نظر مى. كند بودن بيان خود نمى ای به باطنى ذكرشده اشارههای  نمونه

كند كه در مقام بيان مراد باطنى است احتمال اشتباه با معنـای ظـاهری هسـت و  مى تصريحوی 

دانسته معنای  ای مى د كه بيش از معنايى كه از كلمهشوممكن است اين تصور در مخاطب ايجاد 

در تفاسير مختلفى بـه شـهرهای  »بحر«لفظ  مثالً . خبر است ديگری وجود داشته كه او از آن بى

رو  از ايـن. )5/156: 1404 ،سيوطى(تفسير شده يا به شهرهای كنار دريا و رودها نه خود دريا  آباد

بودن بيان آيات، برای دوری از اين  ن وی و شفاهىااحتمال دارد با توجه به سطوح مختلف مخاطب

  .استمعنای باطنى آيات در حال بيان كند كه  خطا تصريح مى
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آورد، به نظـر  كند و نامى از تأويل يا بيان باطنى نمى يين مىكه وی باطن آيه را تب جاهايىدر 

 ؛ا نفـى كنـدسـاير مصـاديق ركردن مصداق اتم آيه است نه اينكه بخواهـد  مطرحرسد در پى  مى

ونَ «كه او در بيان آيه  چنان ـا ُتِحبـ ى ُتنِْفُقـوا ِممَحت را بـه » بـر«) 92: آل عمـران(» لَْن َتنالُوا الْبِر

زيرا انفاقى بـاالتر از انفـاق نفـس در . كند معنا مى» جنگ و حرب با نفس«را » انفاق«و  ،»اتقو«

اين تفسير نه خروج از معنای آيـه  ،در واقع. هى نيستكردن با خودش و طلب رضايت اال مخالفت

و انفـاق  ،كند كه انفاق خود نفـس اسـت نـه امـوال بلكه باالترين مصداق آيه از انفاق را بيان مى

هى است كه از مصاديق آن انفاق مال نيز كردن با آن در طلب رضايت اال به معنای مخالفتنفس 

  .)49 :همان(تواند باشد  مى

  تحليل تأويالت تستری .4

گونه كه روش تفسير ادبى و بيان معانى كلمات قرآن با رجوع به اهـل لغـت و اسـتعمال در  همان

 ،انى يا تأويل آيات نيز با توجه بـه روح عرفـاند، تفسير عرفشو عرف و خبرگان اين فن ميسر مى

بـا . يابـد معيـار مشخصـى مى ،كنـد جو مىو كه عالم را در درون انسان و انسان را در عالم جست

  .توان به برخى از معيارهای تستری در تأويالتش دست يافت شده مى بررسى آيات تأويل

  تأويل انفسى آيات آفاقى. 1. 4

بيند و اصل عالم را جداشدن انسان از اصـل خـويش و  توحيد و موحد مىعرفان تمام وجود را در 

 ،آملـى( ٥عالم صغير است ،انسان كبير است و انسان ،عالم. داند تالش او برای بازگشت به آن مى

ايـن نگـاه در فهـم . بر همين اساس درك شـود بايدرو فهم باطنى قرآن نيز  از اين .)271: 1368

گونه كه نگاه به آفاق با درك انفسى آميختـه اسـت نگـاه بـه  و همان آيات قرآن نيز رسوخ كرده

و ضـحى بـه  ،به عنوان قلب ٦كردن بحر و بيت درك. آيات آفاقى نيز با همين ادراك مواجه است

نه فهمى بدون پايه و اساس و قاعده و بدون  ،دشوگونه توجيه  اين بايدعنوان نفس روح در باطن 

  .ی ظاهریاارتباط با معن

ماواِت َواْألَْرضِ «ويل سماوات به قلوب در آيه شريفه تأ و معنـاكردن ) 63: زمر(» لَُه َمقالِيُد الس

: 1423 ،التستری( ها در دست خدا بر همين مبنا استوار است كليد قلبدر اختيار قرار داشتن آن به 

آيـات قـرآن  عرفا با توجه به اختالف در سطوح معرفتى خود سعى در يافتن معنای انفسـى. )135

كنند و به فراخـور حـال و مقـام  جو مىو كنند و معنای باطنى را در واقع در باطن انسان جست مى
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از شواهدی كه وی آفـاق را در انفـس و دنيـا را در  .كنند خود فهم انفسى خود را از آيات بيان مى

ُقـْل «شريفه وی در بيان آيه . كند تصريح خود وی در اين زمينه است جو مىو نفس انسان جست

نْيا َقلِيلٌ  داند و برای از بين بردن دنيا از ميان برداشتن  دنيا را نفس انسان مى) 77: نساء( »َمتاُع الد

  .)54: همان( كند و فناكردن نفس را توصيه مى

اند و اگر اختالفـى  عرفا در تأويالتشان از اين قاعده و رويكرد در تفسير عرفانى استفاده كرده

. ن در تفسير ظاهری استاوجود دارد همچون اختالف بين مفسر ای فهم عرفانى آيه بين عرفا در

های مختلفـى دارد و بـا توجـه بـه  تواند ناشى از معنای باطنى آيه باشد كه اليـه اين اختالف مى

جـدی  ىو اختالفبوده تواند صحيح  ن آنان، بدون رد ديگر معانى باطنى مىادرجات عرفا و مخاطب

  .اشدميان آنها نب

  ها تأويل انفسى در روابط ميان انسان. 2. 4

ها  رابطه ميان انسان ،اين نگاه. ها نيز جريان دارد نگاه انفسى در آيات مربوط به رابطه ميان انسان

تكرار اين نـوع از . دكن بيين مىرا تاين رابطه درونى  ،ای درونى انسان به خود فرض كرده را رابطه

چنـين او در . منـدبودن روش وی در ايـن زمينـه اسـت يت از قاعـدهمتعدد، حكا ضعتأويل در موا

ن بخش مد نظر خود از سياق آيه تبيين باطنى خود را بـدون در نظـر گـرفتن كردبا جدامواضعى 

توانـد در  بلكـه مى ،نفى معنای ظـاهری و سـياق نيسـت كاراين . كند سياق ظاهری آيه بيان مى

! ای از قرآن متبرك شـده اسـت ونه باشد كه با آيهگ معنايى صحيح و وعظترسيم نگاهى سطحى 

كـه  سياق محدودكننده معنا نيست، همچنان ،برخالف ظاهر ،توان گفت در سطوح باطنى البته مى

در خصوص بيان مراد آيه بدون توجه به سياق آيه معنا شده است ) ع(بسياری از روايات اهل بيت 

در تحديد معنای ظاهری به واسـطه سـياق نيـز  ،عالوه بر اين .)3/288: 1418 ،خمينى موسوی(

تفسير برخى آيـات بـدون توجـه بـه  گاهن و فقها وجود دارد و ابين مفسر اختالف نظرهای جدی

 ٧.)9/87: 1417 ،طباطبايى(سياق صورت پذيرفته است 

َ َو ال ُتْشِركوا بِِه َشيئًا َو بِالْوالِـَديِن ِإْحسـانًا وَ «سهل در آيه  بِـِذی الُْقْربـى َوالْيتـامى  َواْعُبُدوا اّهللاٰ

بِيِل َو ما َمَلكْت َأيماُنكمْ  اِحِب بِالَْجنِْب َوابِْن الس َوالَْمساكيِن َوالْجاِر ِذی الُْقْربى َوالْجاِر الُْجُنِب َوالص ِإن 

َ ال يِحب َمْن كاَن ُمْختاًال َفُخوراً  بيگانـه  رابعد از ذكر معنای ظاهری، جارالجنـب ) 36: نساء( »اّهللاٰ

معنای باطنى آيه را و شخص ضعيف، را السبيل  و ابن ،همراه سفر يا همسررا دور، صاحب بالجنب 

 ،در نگـاه سـهل ،در اين صورت. كند كه حاكى از نگاه انفسى به آيه است باطن انسان معرفى مى
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صـاحب بالجنـب عقلـى اسـت كـه بـه  ؛جارالجنب طبيعـت ویو  است جار ذوالقربى قلب انسان

: 1423 ،التسـتری(السبيل جوارح وی است كه مطيع امـر خداونـد اسـت  عت اقتدا كرده و ابنشري

53(.  

ِذيَن آَمُنوا ال َتْأكُلوا َأْموالَكْم َبيَنكْم بِالْباِطِل ِإال َأْن َتكوَن تِجاَرًة َعْن َتراٍض «وی در آيه  يا َأيَها ال

 َ قتل نفس را به معنای هالكـت آن ) 29: نساء(»  كاَن بِكْم َرِحيماً ِمنْكْم َو ال َتْقُتُلوا َأنُْفَسكْم ِإن اّهللاٰ

ها كـه برآمـده از  اما نهى از قتل را نه قتل ديگر انسان ،داند كه با معنای ظاهری مناسب است مى

، بلكه نهى از قتل نفس خود داردظاهر آيه است و داللت بر تعيين اصول حاكم بر روابط اجتماعى 

داند كه اصول حاكم به رابطـه انسـان بـا خـود را يـادآور  و ترك توبه از آن مىواسطه معاصى ه ب

  .)53 :همان(شود  مى

از همين قاعده بهره  ،ستا قتال در راه خداباره كه در ،سوره نساء نيز 77و  76در تبيين آيات 

يـز بـر سـبيل طـاغوت ن. كنـد برد و قتال را نه با ديگر مردم بلكه با نفس خود انسان معنا مى مى

المؤمنـون خصـماء اّهللاٰ « :زيرا نفس اكبر طواغيت است .شود همين اساس، سبيل نفس معرفى مى

على أنفسهم، والمنافقون خصماء النفوس على اّهللاٰ عّزوجّل، يبتدرون إلى السؤال و ال يرضون بمـا 

قيـل لـه عـن يختار اّهللاٰ لهم و هو سبيل الطاغوت، إذ النفس أكبر الطواغيت، إذا خأل العبد معهـا، 

اصالح روابط اجتماعى از منظر سهل بدون اصالح نفس انسـان  ،بنابراين ).54: همان( »المعصية

تالش سهل بـرای ارائـه رو  از اين. گردد د و اصالح از نفس خود انسان آغاز مىشو پذير نمى امكان

بر مصداق اتـم  كيدیأت ،با معنای ظاهری نداشتن گونه آيات عالوه بر منافات عنای باطنى از اينم

ست و طـاغوت اوليـای كـافران اسـت، ا ها كيد سهل بر اينكه نفس رأس همه طاغوتأت. آن دارد

و رأس الطواغيـت كلهـا الـنفس األمـارة بالسـوء، ألن      : قـال سـهل  « :ستا شاهدی بر اين مدعا
يهـا  الشيطان ال يقدر علي اإلنسان إلّا من طريق هوي النفس، فإن أحس منها بما تهم به ألقـي إل 

توان بر نفس حمل كرد و آيات جهاد با كفار همچون آيه  صفت كفر را مى ).37: همان( »الوسوسة

نيز از منظر وی جهاد بـا نفـس قلمـداد ) 73: توبه( »يا َأيَها النبِى جاِهِد الْكفاَر َوالُْمناِفِقينَ «شريفه 

  .)74: همان(شود  مى

  امور دنيوی تأويل رحمانى و اخروی از آيات عذاب و. 3. 4

، در مخالفت با بيان سـهل شانكه سياق و تعابيری های رحمانى و معنوی از الفاظ استفاده از تبيين

ای برای  آوردن معنايى خالف معنای ظاهری كه قاعده. های بسيار دارد در تفسير وی نمونه است،
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تأويـل عرفـانى ای هـ ن و علما را در پـى دارد، از ويژگىاآن يافت نشده و معموًال مخالفت مفسر

داشـتن يوسـف در آيـه  وی در توضيح كالم عزيز مصر به همسرش در گرامى. تفسير سهل است

» شـفاعت در آخـرت«را » ينفعنـا«منظور از ) 21: يوسف(» َأكِرِمى َمثْواُه َعسى َأْن ينَْفَعنا«شريفه 

نداشـته  )ع(ف كه عزيز مصر در آن زمان مشرك بـوده و شـناختى از يوسـ در حالى ،كند معنا مى

اين نوع تبيين را يا بايد بر اساس ذوق و الهام فهميد يا اينكه آن را حمـل بـر  .)81 :همان(است 

يا  ؛كه همان شفاعت است ،داشتانتظار از پيامبری كه اكرام شده  دكه بايكرد باالترين نوع نفعى 

در قيامـت ايجـاد  ،كـه بعـدها بـه او ايمـان آورد ،اينكه چنين توقعى برای عزيز مصر و همسرش

  .خواهد شد

راغب در تعريف . كندتواند وجه ديگری از بيان تستری را روشن  توجه به معنای تأويل نيز مى

راغـب ( معنـا كـرده اسـت» ء إلى الغاية المرادة منـه، علمـا كـان أو فعـالً  رّد الشى«تأويل آن را 

، بلكه توجه به آن چيزی است معنای ظاهری ارائهدر اين صورت تأويل نه  .)90: 1412 ،اصفهانى

تسـتری  ،در واقـع .)70: 1416 ،الخالدی( معنا است كردن كه محقق خواهد شد و در واقع محقق

نشـان  ،كه در آينده به واسطه يوسف برای او محقـق شـده ،نفع واقعى برای همسر عزيز مصر را

منـدی از شـفاعت  هـرهكه همان خروج از شرك و اقرار او به توحيد است و نتيجه آن باست داده 

 .استيوسف در آخرت 

. دارد) 8: اسـراء(» َو ِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا«در آيه شريفه » ْدناعُ «وی همين شيوه را در تبين معنای 

كند و معنای آن را رجوع خداوند به رحمـت  را به مغفرت و اقبال به بندگان اضافه مى» ُعْدنا«وی 

داند كه با توجه به سياق آيه كـه در  ه گناه معصيت مىاسرائيل ب و مغفرت در صورت بازگشت بنى

ن و معنای ظـاهری آيـه مخـالف ابا نظر مفسر» َو َجَعلْنا َجَهنَم لِلْكاِفريَن َحصيرا«: فرمايد ادامه مى

چراكه معنای آيه اين است كه بازگشت به معصيت از طرف آنها بازگشت بـه عقوبـت را از  ؛است

رسد در اين شـيوه نيـز عرفـا خـود را  به نظر مى .)94: 1423، تستریال( طرف خداوند در پى دارد

بلكه همسو با برخى مفسـران و فقهـا ايـن آيـات را خـارج از  ،دانند مقيد به حفظ سياق آيات نمى

كـه وعـده  چنان ،هى استتأويل ايشان مؤيد به آيات رحمت اال ،با اين نگاه ٨.كنند سياق معنا مى

بندگان گنهكـار خـود  ،تواند بدون استغفار غفران نيست و خداوند مى مغفرت خداوند مقيد به طلب

  .غفرت و رحمت قرار دهدمشمول مرا 
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و جزء الينفـك رويكـرد  اند كردهعرفای بعد از وی نيز دنبال را رسد اين نوع نگاه  به نظر مى

ه فهميـد» لـذت«و » گـوارايى«، »عذاب«تى همچون احتى از اصطالح. ه استعرفانى قرار گرفت

  .)661: 1375 ،قيصری رومى(شد تا رحمانيت واسعه حضرت حق نشان داده شود 

  تأويل مفاهيم دينى. 4. 4

معنايى مبسوط با صبغه ترسيم های سهل در بيان آيات در رويكرد عرفانى توجه به  از ديگر روش

 اا، تقـومفاهيمى همچون ايمان، توكل، صبر، رض بارهاوی . عرفانى از مفاهيم دينى و قرآنى است

را ذيل آيات و به تناسب آيه ذكرشده شرح كرده و جايگاه آنهـا را در بـين مفـاهيم ديگـر از  ...و 

متضـمن نـوعى موعظـه  ،شناسى عالوه بر بعد مفهوم ،های وی تبيين. كند منظر عرفان روشن مى

به سلوك رتبه اين مفاهيم با توجه  ،تعبيرهای مختلف دربا دقت  ،همسو با عارفان گاه. هستنيز 

فقـط  ىگونه نيسـت كـه مفهـوم اين. گردد سالك مشخص و مراحل قبل و بعد از آن نيز بيان مى

 روشـنمفهـوم آن  ،به اجمال و تفصيل و بـا توجـه بـه سـياق آيـهبارها بلكه  ،بيان شود باريك 

متعددی بيان وی پاسخى به پرسش مريدان است كه در ضـمن مجلـس وی ضع در موا. شود مى

بودن كالم و نداشتن قصد تبيـين جـامع از  تبيين زايد برخى آيات به واسطه شفاهىعرضه شده و 

ِ «تستری در بيان مفهوم توكل ذيل آيه . آيه است آن ) 81: نساء( »َفَأْعِرْض َعنُْهْم َو َتَوكْل َعَلى اّهللاٰ

ذكـر  از حول و قـوه غيـر از خـدا ادادن بدن در عبوديت و تعلق قلب به ربوبيت و تبر را اختصاص

 ،علم به زمان قيامت و در سـكون ،اقرار به توحيد و در فرع ،وی حقيقت توكل را در اصل. كند مى

كند و مريدان را از جزع بـه هنگـام توكـل بـر  سهل سپس توصيه خود را آغاز مى. داند معاينه مى

انتهـا و  توكـل بـى ،بـه نظـر وی. چراكه توكـل بـرای اهلـش مايـه راحتـى اسـت ؛دارد حذر مى

 برای متوكل هزار منزل است كه اولين آنهـا راه رفـتن در هـوا. است ىزدننا و مثال ناپذير فيصوت

كردن مراحلى همچون  كند كه عبارت است از طى سهل راه رسيدن به توكل را نيز بيان مى. ستا

مقام سكون به حضرت  ،و پس از رسيدن به توكل ؛معرفت، اقرار، توحيد، اسالم، احسان و تفويض

 .)55-54: 1423 ،التستری( در همه حاالت است ،جل و عال ،حق

صبر به همراه رضـا را صـبر جميـل ) 18: يوسف( »َفَصبٌْر َجِميلٌ «تستری در بيان آيه شريفه 

پاسخ به ايـن و در د دان مىنكردن  مريدان، عالمت آن را جزع پرسشكند و در پاسخ به  معرفى مى

و  ،گويد معرفت به همراهى خداوند بـا بشـر مى »شود؟ چگونه صبر جميل حاصل مى«كه پرسش 

كند كـه در  وی سپس صبر را به جامى تشبيه مى. شود اينكه بعد از آن عافيت با راحتى هموار مى
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عجبت ممن لم يصـبروا كيـف لـم يصـبروا «: افزايد و مى ؛باالی آن صبر و تحت آن عسل است

ا: للحال، و رب العزة يقول َمَع الص َ   .)81 :همان( )153: بقره( »بِِرينَ ِإن اّهللاٰ

  كارگيری ذوق در تأويل به. 5. 4

در . ای بـه دسـت آورد توان قاعده نمىبيان كرده ل كه سهتأويلى و عرفانى های  نمونهبرای همه 

شود  ده، نوعى الهام خاص عارفان ديده مىشكه به تفسير ذوقى و اشاری نيز تعبير  ،تفسير عرفانى

توان ايـن نـوع از  از آنجا كه با علوم كسبى نمى. نيست پذير عد مدّون، تبيينكه با هيچ يك از قوا

تأويل را با معياری تطابق داد، اين نوع رويكرد با توجه به نتيجه سـير و سـلوك عارفانـه ارزيـابى 

» علم الموهبـة«حتى مفسران بزرگى همچون سيوطى آن را  .)1/16: 1419 ،عجيبه ابن( ٩دشو مى

، سـيوطى( اند در تفسـير شـمردهالزم كى از مصادر اصلى تفسير در كنار ديگر علـوم و ي اند ناميده

به نظـر  .در اين قسم جای دارد» بسم اّهللاٰ الرحمن الرحيم«تبيين سهل از معنای  .)2/451 :1421

آن » مـيم«عزوجـل و » سـناء اّهللاٰ «آن » سـين«عزوجل و » بهاء اّهللاٰ «، »بسم اّهللاٰ «در » با« ،وی

  .ل استعزوج» مجد اّهللاٰ «

هو االسم األعظم الذی حوی األسماء كلها، و بين األلف والالم منـه حـرف : واّهللاٰ 

مكنى غيب من غيب إلى غيب، و سر من سر إلى سر، و حقيقة مـن حقيقـة إلـى 

ال ينال فهمه إّال الطاهر من األدناس، اآلخذ مـن الحـالل قوامـا ضـرورة . حقيقة

: والرحيم. رف المكنى بين األلف والالماسم فيه خاصية من الح: والرحمن. اإليمان

هو العاطف على عباده بالرزق فى الفرع واالبتداء فى األصل رحمـة لسـابق علمـه 

  .)22 :همان(القديم 

چنـين هى يكى از معيارهای تـأويالت ايشـان در و صفات اال ءرسد توجه عرفا به اسما به نظر مى

نقـش  ،هى است و آنچـه در عـالمصفات االدر سنت عرفانى، عالم مظهر اسماء و . استضعى موا

آثار اّهللاٰ و  يابد و توجه به اسماء در قرآن كريم نيز نمود مى مسئلههمين . اّهللاٰ است كند اسماء ايفا مى

 .)97 :1418 ،الجيلـى( دهـد خود را در تأويل برخى كلمات و حروف قرآن نشـان مى ،آن در عالم

 ای جز ديدن مظاهر ذات ذوالجـالل نيسـت نتيجه دشت و دريا ،گونه كه نگاه عارف به كوه همان

 و خود او نيز مظهری از تجليات ذات احـديت اسـت )162دوبيتى شماره : 1384 ،عريان همدانى(

يكى از مظاهر توجه بـه . بيند تمام عالم را در توحيد و تجليات آن مى لذا ،)1/7: 1422 ،عربى ابن(

 .يابد ز مىاّهللاٰ در تأويل حروف مقطعه ظهور و برو اسماء



نا  ش ص ی ژپو ی   -ی ف مکال ه  ماره فدھمسال : دا ماره ایپپی ،   )١٣٩۵ھار ( ۶٧وم، 

116 

ش
ژپو

 
ی

ف ی 
 - 

الی
ک    

  تأويل حروف مقطعه

 ؛حروف مقطعه قرآن نيز از جمله آياتى است كه رويكرد ذوقى و اشاری در تأويل آن روشن اسـت

ن گـاه در امفسـر. ده استآنها ش متفاوتى در تبيين یرويكردهامنجر به  ،اين حروفابهام چراكه 

انـد يـا از  به معنا و مقصـود پرداخته اند و ديگرانى كه و رمز بودن آنها اشاره كرده بيان آنها به سرّ 

اند يـا از شـواهد و قـرائن متنـى و سـياقى اسـتفاده  بهره جسته) ع(اقوال صحابه و تابعين و ائمه 

و تبيينـى متفـاوت از همـه  انـد بـه ميـدان آوردهخصوص اين  يا اينكه ذوق خود را در و اند كرده

بسيار اسـت و  خصوصن در اين ابين مفسررو اختالف  از اين. اند كردهمطرح گفته  مذكورات پيش

ن است كه با توجه به رويكـرد عرفـانى خـود آن ادر بين اهل تأويل نيز، سهل از آن دسته مفسر

وی فواتح سور را . تر است گزيند كه به مشرب وی نزديك دسته از اقوال صحابه و تابعين را برمى

شدن آنها در كنار يكديگر اسـم  و جمع ندهستهى چراكه آنها اسماء و صفات اال ؛داند قرآن مى سرّ 

كند كـه فرمـود ايـن  استناد مى) ع( عا به كالم علىبرای اين ادّ . دهد اعظم خداوند را تشكيل مى

د و در كنـار شوعه چنانچه از هر كدام حرفى بدون در نظر گرفتن تكرار حروف انتخاب اسماء مقطّ 

اگر شناخته شود و با آن دعـا گـردد همـان  شود كه يكى از اسامى رحمان مى گيرنديكديگر قرار 

وی بـا قـراردادن  ،ايـن مبنـا بـر بنا. اسم اعظمى است كه اگر به آن دعا شود اجابت حتمى است

را بـه دسـت » الـرحمن«اسـم  ،بنا بر ترتيب نزولشان ،پشت سر يكديگر» نون«و » حم« ،»الر«

: انـد آورد كـه گفته هايى را مـى نقل عباس و ضحاك نيز در معنای اين حروف البته از ابن. آورد مى

و  ؛محمد اسـت »ميم«و  ،يلئجبر »الم« ،اّهللاٰ است »الف«يا  ،است» انا اّهللاٰ اعلم«، »الم«معنای 

خود سهل نيز فهم خـود از  مورد،در اين . يل و محمد استئجبر ،اين در واقع قسم خداوند به خود

 :گويد مى» الم«و در تبيين معنای كند  را بيان مىاين حروف 

الم اسم اّهللاٰ عّز و جّل فيه معان و صفات يعرفها أهل الفهـم بـه، غيـر أن ألهـل 

الظاهر فيه معانى كثيرة، فأما هذه الحروف إذا انفردت، فـاأللف تـأليف اّهللاٰ عـّز و 

: و قال سـهل. جّل ألف األشياء كما شاء، والالم لطفه القديم، والميم مجده العظيم

، والالم العبد، والميم محمد كى يتصل العبـد بمـواله الم، ذلِك الْكتاُب، األ لف اّهللاٰ

  .)25: 1423 ،التستری( من مكان توحيده و اقتدائه بنبيه

را بـه ) 1: غـافر(» حم«ند ا هى مرتبطوی با توجه به اين مبنا كه اين حروف با اسماء و صفات اال

لت آن را امـر محتـوم در و در سوره فصّ ) 136 :همان(كند  تفسير مى» َملِك«و » حى«دو صفت 
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گيـری از ذوقـى اسـت كـه وجـه و  كند كه بهره معنا مى ،كه آنچه در آن است بوده ،لوح محفوظ

  .)137 :همان(رسد  ای برای آن به نظر نمى قرينه

  تأويل معنوی امور مادی. 6. 4

ويـت های سهل در تأويل آيات، انصراف از دنيای مادی و لذات مادی به دنيـای معن يكى از روش

آياتى كه ظهور آنها در امور دنيای مادی و ملزومات زنـدگى دنيـوی اسـت در نگـاه سـهل . است

كردن كلماتى اين افعال و نيازهای مـادی را نيـاز و  وی با اضافه. شوند اموری معنوی انگاشته مى

أثير دادن ت در نشان) 82-78: شعراء(او در تبيين كالم حضرت ابراهيم . دهد فعلى معنوی نشان مى

وی، هـدايت را در . نگرد ای ديگر به اين آيات مى حضرت حق در همه امور حيات دنيوی به گونه

دادن شـراب  دادن را بـه آب هى، اطعام را به اطعـام لـذت ايمـان، آباين آيات هدايت به قرب اال

داشتن وی از توجه به غيرخدا و ميـل بـه دنيـا معنـا  توكل و كفايت و شفای مريض را به مصون

 :همـان(شـود  واسطه ذكـر ايجـاد مىه بر همين اساس، اماته بسبب غفلت و حيات نيز ب. كند مى

116(.  

وی زمـين را بـه حكـم . های اين قاعده است از ديگر نمونه» زمين«از لفظ » حكم«تعبير به 

گيـرد و معنـای خـالف  نيز مدد مى) ص(كند و برای كالم خودش از حديث رسول خدا  تعبير مى

: لقمـان(» َو ما َتْدِری َنْفٌس بَِأی َأْرٍض َتُمـوُت «خود را به آيه شريفه  ،ى محقق و صحيحول ،ظاهر

داند بر چه حكمـى از سـعادت و  ست كه انسان نمىا معنای آيه در نظر وی اين. زند پيوند مى) 34

يم آن چون اعمال بـا خـوات .پيامبر فرمود كثرت اعمال شما را نفريبد رو از اين .شقاوت خواهد مرد

  .)123 :همان(است 

  نتيجه 

گيری از روش عارفان، از علوم مختلفى همچـون علـم لغـت و  در كنار بهره ،تستری در تفسيرش

در ساحت عرفان قابـل ارزيـابى  ىتأويالت وی با معيارهای مشخص. حديث نيز بهره جسته است

نگاه عرفا بـه عـالم بـه  تأويل انفسى ذيل آيات آفاقى و حتى در روابط اجتماعى با توجه به. است

كه باعث ايجاد نوعى تناظر ميان انسان و  ،عالم صغير استبه عنوان عنوان انسان كبير، و انسان 

وی در تأويل حروف مقطعه روش خاص عرفانى خود را دارد كه بيشتر جنبه توجـه . دشو عالم مى

عـالم بـه عنـوان تجلـى معيار عرفا در نگاه به . به اسماء و صفات حضرت حق در آن متبلور است
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البته فهم چگونگى ارتباط ميان . شود ديده مىوضوح  اسماء و صفات ذات احديت در اين تفسير به

 ،ق عالم ميسور نيستيكنندگان حقا يتؤهای خاصى دارد كه جز برای ر تجليات و اسماء پيچيدگى

در خصـوص عرفانى اگرچه وی رويكرد . اما اصل اين امر در كتب عرفانى مفصًال بيان شده است

كنـار بيـان در  گـاهو اسـت اما از بيان ظاهری آيات نيز غفلـت نكـرده  ،آيات را مد نظر قرار داده

تعريفى عرفـانى ترسيم سهل در كنار . بيان ظاهری آيات را نيز ذكر كرده است ،تأويلى و عرفانى

مقامات و ترتيب  بندی از اصول عرفانى همچون رتبه ،از مفاهيم دينى همچون توكل، رضا و صبر

گونـه كـالم  عرفانى برای طى آنها استفاده كرده و همچون ديگر عرفـا جنبـه تربيتـى و موعظـه

  .كار برده استه عرفانى را در جای جای تفسيرش ب

  منابع

حسـن : قـاهره ،البحر المديد فى تفسـير القـرآن المجيـد ).١٤١٩( احمد بن محمد ،ابن عجيبه .١

  .عباس زكى

دار : بيـروت ،سمير مصـطفى ربـاب :تحرير ،تفسير ابن عربى ).١٤٢٢( ينمحيى الد ،ابن عربى .٢

  .احياء التراث العربى

 :تحريـر ،حليـة االوليـاء و طبقـات االصـفياء ).تـا بى( ابو نعيم احمـد بـن عبـد اّهللاٰ  ،االصبهانى .٣

  .ام القراء للطباعة و النشر دار: قاهره ،محمدرضا شفيعى كدكنى

هانری كربن و عثمان اسماعيل  :تحرير ،السرار و منبع االنوارجامع ا ).١٣٦٨( سيد حيدر ،آملى .٤

  ).شناسى فرانسه انجمن ايران(انتشارات علمى و فرهنگى : تهران ،يحيى

 ،محمـد علـى بيضـون :تحريـر ،تفسـير التسـتری ).١٤٢٣/٢٠٠٢( سهل بن عبداّهللاٰ  ،التستری .٥

   .االولى ة، الطبعةدار الكتب العلمي: بيروت

صالح بن محمد بن عويضة ابو  :تحرير ،)الجيلى(اإلنسان الكامل  ).١٤١٨( عبد الكريم ،الجيلى .٦

  .دار الكتب العلمية: بيروت ،عبدالرحمن

  .النفائس دار: االردن ،التفسير والتأويل فى القرآن ).١٤١٦/١٩٩٦( صالح عبد الفتاح ،الخالدی .٧

صـفوان  :تحرير ،المفردات فى غريب القرآن ).١٤١٢/١٩٩٢( حسين بن محمد ،راغب اصفهانى .٨

  .دار القلم: دمشق -بيروت ،عدنان داوودی

مركز نشر ، تهران، نصراّهللاٰ پورجوادی :تحرير ،حقائق التفسير ).١٣٦٩( محمد بن حسين ،سلمى .9

  .ىدانشگاه
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خانـه آيـت  انتشارات كتاب: قم ،الدر المنثور فى تفسير المأثور). ١٤٠٤( جالل الدين ،سيوطى .١٠

  .اّهللاٰ مرعشى نجفى

  .دار الكتاب العربى: بيروت ،اإلتقان فى علوم القرآن ).١٤٢١( الدين جالل ،سيوطى .١١

دفتر انتشارات اسـالمى : قم ،الميزان فى تفسير القرآن ).١٤١٧( سيد محمدحسين ،طباطبايى .١٢

  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

هـى مهدی اال :تحرير ،ديوان شعر باباطاهر عريان همدانى ).١٣٨٤( باباطاهر ،عريان همدانى .١٣

  .ارمغان: تهران ،ای قمشه

 ،مفاتيح الغيب معروف بـه تفسـير كبيـر ).١٤٢٠( ابوعبداّهللاٰ محمد بن عمر ،فخر الدين رازی .١٤

  .الطبعة الثالثة، ىدار احياء التراث العرب: بيروت

  .انتشارات ناصر خسرو: تهران ،الجامع ألحكام القرآن. )١٣٦٤( محمد بن احمد ،قرطبى .١٥

الـدين  سـيد جـالل :تحريـر ،شرح فصوص الحكـم. )١٣٧٥( داوود بن محمد ،قيصری رومى .١٦

   .شركت انتشارات علمى و فرهنگى: تهران ،آشتيانى

 ،باسـل عيـون السـود :تحريـر ،قوت القلوب فى معاملـة المحبـوب ).١٤١٧( ابو طالب ،مكى .١٧

 .دار الكتب العلمية: بيروت

: تهـران ،شـتهاردیحسين تقـوی ا :تحرير ،تنقيح األصول ).١٤١٨(اّهللاٰ  روحموسوی خمينى،  .١٨

  ).ره(سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ؤم

  .انتشارات اميركبير: تهران ،كشف األسرار و عدة األبرار ).١٣٧٤( رشيدالدين ،ميبدی .١٩

 ها نوشت پى

                                                 
توجـه تسـتری بـه . بـه دنيـا آمـد .ق.ه ٢٠٠ابو محمد سهل بن عبداّهللاٰ بن رفيع التستری در شهر تستر در سال . ١

سـالگى قـرآن را حفـظ كـرد و  در هفت. اش محمد بن سوار آغاز شد تصوف از همان كودكى تحت اشراف دايى

مصاحبت او با ذوالنون مصری و . به بصره رفتهايش  پرسشسالگى برای يافتن پاسخ  در سيزده. الصوم بود دائم

ابـو و  ،احمـد جـوری ،همچون حـالج ،اواز بسياری از عرفای بعد . ادريس بن ابى خوله انطاكى نقل شده است

 مـواعظ العـارفينو  ،رسالة فى الحكم والتصوف ،رسالة فى الحروف. اند محضر وی را درك كرده ،يعقوب سوسى

 .ستا از ديگر آثار او
 ،١٧٧ ،١٣٢در صـفحات از آن هايى  بيش از پنجاه نقل از سهل تسـتری آورده شـده كـه نمونـه قوت القلوبدر . ٢

از هايى  نقل از سهل آورده شده كـه نمونـه ٥٠نيز بيش از  االولياء ةحليدر . شود ديده مى... و  ٢٩٠ ،٢٣١، ١٧٩

  .كند موجود است از سهل نقل كالم مى بارهاكه  ،جلد دهم ٢٠٥-١٩٠در صفحات آن 
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 ؛١١٥ص )٣: شـعراء( ؛٩٥ص )٥٧: إسـراء( ؛٨٣ص )١٠٦: يوسـف( ؛٥٣ص )٣٦: نسـاء(: تفسـير التسـتری: .كن. ٣

  .١٠٤ص )٨٣: أنبياء(

 :حديـد( ؛١٥٣ص )١٥: ذاريات( ؛١٤٣ص )١٩ -١٧: جاثية( ؛١٣٥ص )٦٩-٦٧: زمر: (تفسير التستری: .كنو نيز . ٤

 .١٩٧ص )٢-١: ضحى ؛١٩٢ص )١٧: اشيةغ( ؛١٧٨ص )٢٩ :معارج( ؛١٧٧ص )٧-٤: معارج( ؛١٦ص )٤-٣
معرفة الحّق و معرفة اآلفـاق، المسـّمى بالعـالم واإلنسـان الكبيـر و معرفـة : أّن رأس المعارف كلّها معارف ثالثة. ٥

  .)٢٧١: ١٣٦٨ ،آملى( األنفس، المسّمى باإلنسان والعالم الصغير

اإلشارة فى البيوت إلى القلب، فمنها ما هو عامر بالـذكر، و منهـا : قال. َظَلُموا َفتِْلك ُبيوُتُهْم خاِويًة بِما: قوله تعالى. ٦

 ).٥٣: ١٤٢٣تستری، ( ما هو خرب بالغفلة، و من ألهمه اّهللاٰ عّز و جّل بالذكر فقد خلصه من الظلم
فخرالـدين و نيـز  ؛سـوره احـزاب ٣٣، ذيل آيـه ١٦/٣٠٤: ١٤١٧طباطبايى، سوره انفال و نيز  ٤١ذيل آيه : .كن. ٧

 .سوره مائده ٥و نيز آيه ذيل همين آيات : ١٤٢٠ ،رازی
بـه آن  كـرده، های فقهى در مقام تمسك به آيات بعضًا آيات را از سياق خود جـدا برخى از فقها نيز در استدالل. ٨

كِر ِإْن كْنـُتْم ال«همچون تمسك به آيه شـريفه  هايى نمونه. ندنك استناد مى بـرای  »َتْعَلُمـونَ  َفْسـَئُلوا َأْهـَل الـذ

چراكه بـا  ؛اند است كه ديگرانى كه قائل به سياق هستند اين نوع استناد را نپذيرفتهقبيل مشروعيت تقليد از اين 

 .)٤/٦٣٠: ١٤١٨ ،خمينىموسوی ( سياق آيات منافات دارد
 .مقدمه كتاب به قلم جودة محمد أبو اليزيد المهدی. ٩


