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 چکیده

ترین گاردد کاه از نزدیا تفسیر تستری از منظر تاریخی به قرن سوم هجری بااز می

 ،های کالمایجنباه همراه با تاکید بر عرفانی رویکردن به عصر نزول است. کتفاسیر قر

افزوده است زیرا این تفسیر در کنار رویکرد اساسی بر اهمیت کن  ،ادبیحدیلی، لغوی و 

اش که توجه به باطن کیات و تاویل عرفانی کنهاست از تفسیر ظاهری کیات غافل نشده 

است. این امر باعث شده است تا این تفسیر عالوه بر کتب عرفانی و عرفای پس از کن 

چه تستری خود معیاری در ارائه تاویالت ارائاه بر دیگر مفسرین نیز تاثیر گذار باشد. اگر

نگااه  یست. ارائهتاویالت تستری بدون قاعده و معیار نشده اش به دست نمی دهد اما 

مندی ایان قاعدهدر موارد متعدد انفسی در کیات کفاقی و نیز کیات ناظر به روابط بشری 

اخاروی از کیاات  . تبیاین رحماانی وو توجه وی به این قاعده را نشان می دهادروش 

عذاب و کیات مربوط به دنیا از دیگر قواعد عرفانی است که وی از کن بهره برده اسات. 

 ... نیاز رضا و توکل و ،صبر مربوط به ای در ذیل برخی کیاتاستفاده از رویکرد موعظه

دادن است. این مقاله باا نشاانشده از جمله رویکردهایی است که بعد از وی نیز دنبال 

ی است که می توان از معیارهایبه دست دادن ، در صدد ویمندی تاویل عرفانی ضابطه

 تاویالت تستری به دست کورد.
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ِمقدمه

از نخستین تفاسیر قارکن کاریم اسات کاه  1(.قه. 287 توفایتفسیر سهل بن عبداّله تستری )م

اواساط قارن ) این تفسیر به عصار نازول یدر تفسیر کیات غالب است. نزدیککن رویکرد عرفانی 

افزاید. اگرچه تفسیر تستری جزء تفاسیر کامال قارکن محساوب بر اهمیّت و جایگاه کن می (سوم

عالوه بار ، کیات پرداخته، اما نکات ذکرشده در تفسیر رخید و به طور گزینشی به تفسیر بشونمی

در  عالمان نزدی  به قرن صحابه و تابعین از قارکن را  همان کیات انتخاب شده،کم  به فهم 

دیگر تفاسیر بزرا در تفسیر برخی از کیات و نه تمام قرکن مانند دهد. تفسیر تستری ن مینیز نشا

به نظار  (9قدمه ماسینیون، ص: م1369 ،)سلمیاست. سلّمی  حقائق التفسیراهل تصوف همچون 

بلکه در ضمن جلساات  ه،جا گذاشتن تفسیری از قرکن نبوده رسد تستری در صدد نگاشتن یا بمی

های قرکنی و درخواسات فهام کیاات گویی به پرسشمقام پاسخ ی با مریدانش و درو محافل علم

در رو گردکورناده تفسایر، پرداختاه اسات. از ایاناند که از او پرسیده یکیات قرکن به شرح و تفسیر

: 1423، )التستری کلمات دیگران و حتی خبر احتضار تستری را در تفسیر کورده استبرخی موارد 

76). 

قاوت همچاون  ،و در کتاب صاوفیهاند داشاتهتفسیر تستری اهتماام همواره به ف اهل تصو

ابونعیم اصفهانی نقل اقوال از تفسایر    االولیاءیحلو  (2/282: 1417، )مکی ابوطالب مکی القلوب

ساهم و اهتماام از جمله افرادی است کاه ابوبکر البلدی  .تا(بی ،)االصبهانی 2تستری بسیار است

در تفسایر باه چشام ارهاا کاه اسام وی بچناان ،کوری تفسیر تستری داشته استزیادی در جمع

 یاندر ا ،تمام اقاوال تفسایری تساتریمراجعه به دیگر کتب تفسیر نشان می دهد که خورد. می

همچون تفسیر قرطبی  یدر کتب دیگربرخی از نظرات تفسیری وی که بلذکر نشده است  یرتفس

  .(5/181: 1364 ،)قرطبی است. نقل شده

 ،با توجه باه اینکاه صااحب کن یکای از عارفاان بناام کسامان عرفاان اسات ،رویکرد تفسیر

شاود و ، رویکرد عرفانی در بیان کیات دیده نمیبسیاری از مواقعرویکردی عرفانی است، البته در 

 صرفًا به ذکر روایت در ذیل کیه پرداخته یاا باه ،همچون تفاسیر روایی یا ادبی و کالمی و غیر کن

ای کالمی و غیره ذیل کیه بیان شاده اسات کاه نشاان از یا نکته کرده،توضیح لفظی کیه بسنده 

 احاطه تستری به دیگر علوم زمان خود دارد.
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ِچگونگیِنگاهِسهلِتستریِبهِقرآنِ.1

درباره قارکن، زمیناه و تمهیادی بارای تبیاین رویکارد  )ص( روایات رسیده از جانب پیامبر اکرم

قارکن، روایتای  باارهدر)ص( سهل است. وی در کغاز از میان روایات پیامبر اکارم عرفانی از نگاه 

کند که در کن باه داشاتن ظااهر زیباا و بااطنی عباس انتخاب میمعروف را با پنج واسطه از ابن

ای از قارکن اشاره شده است. باه نظار وی، هایچ کیاه)ص( عمیق برای قرکن از قول رسول خدا 

بااطن  ؛ظااهر تاالوت کن اسات ؛دارد. ظاهر و باطن و حاد و مطلاع اعننیست مگر اینکه چهار م

و مطلع اشراف قلب بر فهم عمیق مراد خداوناد متعاال  ؛حد حالل و حرامش است ؛فهمش است

: 1423، )التساتری و فهم باطن و ماراد از کن خااص اسات ،است. پس علم ظاهر علم عام است

16). 

، بلکاه فهام عمیاق کن نیست راه کسب دانش ظاهریز صرفًا اطریقه فهم قرکن از نگاه وی 

هی و خاصان درگاهش است که به واسطه اطاعت از اوامر و نواهی ظااهری مخصوص اولیای اال

اند و هماان اّله کساانی هساتند کاه در هماه حاال تصادیق شادهد. اولیاءشوو باطنی کسب می

حرکت کنید که ُمفِردون )کسانی که در »ایشان فرمود:  بارهچراکه پیامبر در هستند؛متفّردون باّله 

. رسیدن به مقام والیت بدون تعلیم ظاهر «هی پیشی گرفتندالذکر خدا اقامت کردند( به رحمت ا

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

تاکید بر باطن قران و اینکه این فهم از باطن قران امکان دارد و طریقه کسب این ناوع ایان 

مستند کردن کن به روایت پیامبر اکرم )ص( در ابتدای تفسیر عالوه بر نشان دادن رویکرد  فهم با

باطنی  تاویلی خود، این رویکرد را ممکن و مستند به قول معصوم می داند و چگاونگی باه ایان 

 امکان را که خود از سالکان است نشان می دهد.  

ِرویکردِظاهریِبهِقرآنِ.2

صرفًا صبغه عرفانی ندارد. او در بسیاری از کیات  ،تفسیر تستری عرفانی استاگرچه رویکرد اصلی 

در برخی کیات  .کندکیه را ذکر میمربوط به روایات گاه و پردازد میبه ترجمه لغوی بعضی کلمات 

باا  بایادرو روش تفسایری ساهل را کورد. از اینگونه از بزرگان رو مینیز به ذکر حکایات موعظه

الی کیات مختل  هجو کرد و تاویل عرفانی وی را از البواضع مختل  کالم وی جستتوجه به مو

 به دست کورد.
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های از روش ،در مواضع مختل  ،سهل در رویکرد ظاهری، همچون دیگر مفسران قرکن کریم

معمول در تفسیر قرکن بهره برده است. توجه وی به معنای دقیق کلماات و استشاهاد باه اشاعار 

برای فهم ظاهر کیه و معنای صحیح کن از جمله این رویکردهاا اسات. وی در بیاان فصیح عربی 

کن را باه فتقناا و زعزعناا معناا  (171اعاراف: ) «َو ِإذ  َنَتق َنا ال َجَبالَ »در کیه شریفه « نتقنا»معنای 

 حاکی از تسلط وی به مسئلهکند. این اج استشهاد میجکند و برای تایید معنای خود به شعر عمی

معنای مد نظر ترسیم ن برای ونیز از قول لغوی. گاه (67 :ادبیات عرب و اشعار جاهلی است )همان

 «و لوال رهطا  لرجمناا »در کیه شریفه « رهط»که در بیان معنای چنان ؛گیردخود کم  می

و گروهی از  کند که معنای کن مألکه از قراء سبعه است، نقل می ،( از ابی عمرو بن عال91هود: )

از احادیاث بارای بیاان معناای  ،همچنایندر این تفسیر مردان است که در بین کنان زنی نباشد. 

« ماأل»که نشان از اشراف وی به احادیث دارد. او در بیان معنای کلمه استفاده شده است کلمات 

مبر )ص( برای اثباات مادعای خاود باه حادیلی از پیاا ،کن را به بزرگان و سادات قوم معنا کرده

 .(36: کند )هماناستشهاد می

کند که گاه بیان ماراد ظااهری کیاه استفاده می« یعنی»برای بیان مراد کیه از لفظ وی بارها 

و در هر دو حالت در واقع تفسیر کیه در موجزترین شکل ممکان  ؛بیان مراد باطنی کنگاه و است 

یاا  ،الیه یا ظرفمتممی همچون مضاف مکمل یا استفاده از، وی با قعبیان شده است. در این موا

در کیاه « اطاعات از رساول» ،. به نظر ویکندجار و مجرور برای کلمات، مقصودش را واضح می

( اطاعت از رساول در سانت 17: ( )همان80نساء: ) ...« من یطع الرسول فقد اطاع اّله و»شریفه 

 کاردنامر ،کند. به نظار ویا میمتفاوت معن ،است. وی برخی مفاهیم را با توجه به سیاق عبارت

دادن و باه انجاامبارای مومناان امار متفاوت اسات و ایان  «إقام  صالأ»به  و مشرکان نامؤمن

قامه نماز رها اطور که در سوره توبه کمده است که با همان ،ناو برای مشرک ؛برپاداشتن نماز است

، )التساتری کن اسات کردنقاق( به معنای اقرار به کن بادون تصادیق و مح5توبه: خواهند شد )

1423 :41). 

ِروشِسهلِتستریِدرِبیانِتأویلِآیاتِ.3

در یا  ساطح نیاز  تساتریتاویالت روش تستری در بیان تاویالت به ی  شکل نیست و همه 

به بیان فقط به بیان باطن کیه بعد از ذکر ظاهر کن و در برخی کیات  گاه تاویالتشنیست. وی در 

تاوان کنهاا را ناوعی است. در کیات متعددی نیز تفاصیلی ذکر شده که نمیمعنای باطنی پرداخته 
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ای بیان شده است. وی ذیل کیه شاریفه بلکه به مناسبت ذکر کیه، نکته موعظه ،تفسیر کیه دانست

ا ُتِحبُّوَن َو ما ُتن ِفُقوا ِمن  َشی» َ لَن  َتنالُوا ال بِرَّ َحتَّی ُتن ِفُقوا ِممَّ ( 92کل عماران: « )بِاِه َعلِایم  ء  َفِإنَّ اّله

کند که در کن مراتب و درجاات عرفاا در ساه نقل می)ع(  انفاق حکایتی از حضرت عیسی بارهدر

های بسیاری است در کتب عرفانی نمونه .(49 :سطح توابین، مشتاقین و محبین کمده است )همان

وعظ ساالکین باه هماراه  که بدون در نظر داشتن بیان تفسیری از قرکن به شرح مفاهیم دینی و

 .(1/240: 1374 ،)میبدی اندبحث پرداختهبا اشاره به کیٔه متناسب 

ِ.ِتبیینِباطنیِآیاتِباِاشارهِبهِمعنایِظاهری3ِ.1

یا باطنی کیات است، نخست  کند که در مقام ذکر معنای ظاهریسهل تستری تصریح میهر گاه 

کند. در این صورت با توجه به جماع میاان معنای ظاهری کیه و سپس معنای باطنی را تبیین می

 قعیتواند ارتباط میان این دو معنا را دریابد. در چنین ماوامعنای ظاهری و باطنی کیه مخاطب می

یا اینکه بارای فهام ، ارتباط بین ظاهر و باطن برای مخاطب باشد تفهیمرسد هدف او می به نظر

تواناد البتاه ایان ناوع از جماع می 3کورد.یگر میبهتر معنای ظاهری و باطنی، این دو را کنار یکد

منافات و فقدان عالوه بر توجه سهل به معنای ظاهری در کنار توجه به معنای باطنی کن نشان از 

الیاه و وجاه  ،رو معنای باطنی با قبول معنای ظاهری. از اینباشدتعارض این دو معنا با یکدیگر 

َل َبیت  ُوِضاَع لِلنَّااِس »باطنی بیت در کیه شریفه  دهد. وی معنایدیگری از کیه را نشان می ِإنَّ َأوَّ

أی أول بیت وضع للناس بیت » :داند)ص( می( را پیامبر اکرم 96کل عمران: ) «لَلَِّذی بَِبکَ  ُمباَرکاً 

اّله عّزوجّل بمک  هذا هو الظاهر، و باطنها الرسول یؤمن به من أثبت اّله فای قلباه التوحیاد مان 

هایی چراکه ویژگی ندارد؛پیچیدگی خاصی  ،ارتباط کعبه و رسول در این کیه(. 50: )همان «الناس

شادن خادا از بودن، انتساب تشریفی به حضرت حق، عباادتهمچون قرارداشتن در مکه، مبار 

رسول  بارهتوان درکه کعبه دارد میرا هایی طریق توجه به کن، مظهر هدایت بودن و سایر ویژگی

ها، از وجوه نزول این کیه این باوده اسات کاه بناینیز برشمرد. عالوه بر این شباهت)ص( اکرم 

های عبادت و خودشان، پیامبرشان و مکانشان را افضل اماتالمقدس را افضل مکاناسرائیل بیت

هم فضل کعباه اثباات شاد و هام  ،رو، با انزال این کیهدانستند. از اینها میها، پیامبران و مکان

کن باه قاوم  نداشاتنشباهت دیگر پیاامبر و کعباه اختصاص امبر و هم فضل امت پیامبر.فضل پی

ای از کنهاا پیاامبر اساالم گونه که کعبه برای همه مردم قرار داده شده نه عدهخاصی است. همان

 است و برای همه مردم فرستاده شده است.« نذیرا للبشر»نیز 
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َلی»در کیه « تسبیح»از نگاه سهل، میان معنای ظاهری و باطنی  َع  َم َربِّ  األ  اعلی: ) «َسبِّحِ اس 

ملی قابل فهم ا( منافاتی وجود ندارد و مشابهت این دو با ذکر معنای ظاهری و باطنی، با اند  ت1

هو تنزیهه عن األضداد واألنداد فی الظاهر، و فی الباطن مشاهدته بالذکر فی الصالأ دون » است:

معانی باطنی کیه اشاره به باالترین وجه در تسبیح حضرت حق بعد  .(192: )همان «مشاهدأ غیره

کننده حضرت حق ست. مشاهدها دیدن او و ندیدن غیر اودانستن او دارد که به معنای منزهاز منزه

بیند و عارف ایان در باالترین مرتبه نه اینکه او را منزه بداند بلکه ذات مقدس احدیت را منزه می

نماز، او را به ید. ذکر تسبیحات مختل  در اجزاکنمشاهده می ،باالترین ذکر استکه  ،در نماز را

 کند.می« سبحان ربی االعلی و بحمده»تنهایی صاحب و سزاوار در  تسبیحاتی همچون 

ِ.ِتبیینِباطنیِبدونِاشارهِبهِمعنایِظاهری3ِ.2

به ذکر معنای باطنی کن اشااره کارده اسات.  فقطسهل بدون اشاره به تبیین ظاهری کیه، گاهی 

کند که در مقام بیان باطن کیه شده با تفسیر ظاهری، تصریح میبیان نشدن تاویلِ وی برای اشتباه

رسد تعمد و تاکید سهل در تصریح به اینکه در مقام بیان باطن کیه به نظر می 4است نه ظاهر کن.

. از کنجاا کاه تفسایر وی داردهری کیه و تاویل وی نشان از پیچیدگی ارتباط معنای ظا گاهاست 

ممکن است با توجه به سطح مخاطب نیاز بوده است کاه  ،نه قلم خود او، او است سخناننگاشته 

برخالف  ؛است که وی در صدد تفسیر نیسترو از کنشده مطرحمعنای  نداشتنارتباط هدتوضیح د

و دیگر نیاز به ذکار ایان مطلاب  ؛ته شده استتفاسیر عرفانی دیگر که به قصد تاویل قرکن نگاش

گیرد کاه او را نااگزیر ای از رویکردهای مختل  را در بر میتفسیر سهل مجموعه است که نبوده

کاه  ،کند. وی در تفسیر کیه هفت سوره اعرافرویکرد خود در هر کیه می دربارهتوضیحی ذکر به 

بحاث قیامات مطارح  بااکاماًل متفاوت  انیسخنبودن وقت کن است، درباره زمان قیامت و پنهان

به سوی اطاعت خداوند معنا  اکند و کشکارنکردن قیامت را به کشکارنکردن نفس کمیخته به هومی

کند که پذیرش کن برای مخاطب خارج از فضای عرفان و تاویالت عرفانی دشوار است. از اینمی

و قولاه: ال یَجلِّیهاا » نه مراد ظاهری کیه: کند که در مقام ذکر باطن کیه استرو در ادامه ذکر می

هاذا بااطن یعنی ال یجلی نفس الطبع من الهوی إلی طاعتاه، إاّل هاو.  ؛(7اعراف: لَِوق تِها ِإالَّ ُهَو )

 .(70: 1423 ،)التستری «اآلیه

وی گااهی وضوح معنای ظاهری کیه است که خاود ه دلیل بنیز گاه مراد ظاهری  نکردنکرذ

( 7انشراح: ) «َفِإذا َفَرغ َت َفان َصب  »است. در تاویل معنای باطنی کیه شریفه  بیان نمودهاین نکته را 
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َفاِإذا َفَرغ اَت مان »داناد: مینیاز از توضایح معنای باطنی کیه معنای ظاهری کن را بیبیان بعد از 

، قبل بدّو صالت  المکتوب  و أنت جالس َفان َصب  إلی رب  وارجع إلیه، کما کنت قبل نفس الطبع

الخلق، فردا بفرد، و سرا بسر، فوهب اّله له ملل منزلته السابق  فی الدنیا، .... هاذا بااطن اآلیا ، و 

احتمال دیگر این است که ارتباط میان معنای ظااهری و . (198همان: ) «ظاهرها ما علیه الظاهر

وی باا در برخای ماوارد نباشد که هر دو معنا را ذکر کرده اسات. هایی نمونهباطنی کیه همچون 

وسایله کمتار مایکند و استبعاد معنای باطنی بدینمیمطرح کم  روایات معانی باطنی خود را 

ارِ »د. وی در بیان باطنی معنای کیه شریفه شو ( از کاالم 41روم: « )َظَهاَر ال َفسااُد ِفای ال َبارِّ َوال َبح 

در کیه را اعضا و جوارح بادن « بّر» ،ودبودن تبیین خبرد و با تصریح بر باطنیرسول خدا بهره می

 کند:را به قلب در معنای باطنی کیه تشبیه می« بحر»و 

ملل اّله تعالی الجوارح بالبر، و ملل القلب بالبحر، و هم أعم نفعاا و أکلار خطارا، 
هذا باطن اآلی ، أال تری أن القلب إنما سمی قلبا لتقلبه و بعد غوره، و لهاذا قاال 

جدد السفین  فإن البحار » علیه و سلّم ألبی الدرداء رضی اّله عنه: النبی صلّی اّله 
 (.121... )همان:  ، یعنی جدد النی  ّله تعالی من قلب «عمیق

حی»سهل بدون اشاره به معنای ظاهری کیه  نفس الروح فای »، ضحی را در معنای باطنی «والضُّ

رساد و اهری بسایار پیچیاده باه نظار میکند که یافتن ارتباط کن با معناای ظامعنا می« الباطن

 .(197 :معنای ظاهری نیز وضوح معنای کن است )همان نکردنذکر

 بودنِمعناظاهریِ.ِتأویلِآیاتِبدونِاشارهِبهِباطنیِیا3ِ.3

اماا همچاون  ارائاه مای کناد،بیاان بااطنی از کیاه ضع مختلفی از تفسیرش اگرچه سهل در موا

کاه هایی نموناهرسد در کند. به نظر میبودن بیان خود نمینیای به باطذکرشده اشارههای نمونه

کند که در مقام بیان مراد باطنی است احتمال اشتباه با معناای ظااهری هسات و می تصریحوی 

دانسته معنای ای مید که بیش از معنایی که از کلمهشوممکن است این تصور در مخاطب ایجاد 

در تفاسیر مختلفی باه شاهرهای  «بحر»لفظ  ملالً بر است. خدیگری وجود داشته که او از کن بی

رو . از ایان(5/156: 1404 ،)سیوطیکباد تفسیر شده یا به شهرهای کنار دریا و رودها نه خود دریا 

بودن بیان کیات، برای دوری از این ن وی و شفاهیااحتمال دارد با توجه به سطوح مختل  مخاطب

 .استمعنای باطنی کیات در حال بیان کند که خطا تصریح می
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کورد، به نظار کند و نامی از تاویل یا بیان باطنی نمیکه وی باطن کیه را تبیین می جاهاییدر 

 ؛ا نفای کنادساایر مصاادیق رکردن مصداق اتم کیه است نه اینکه بخواهاد مطرحرسد در پی می

اا ُتِحبُّاونَ  لَن  َتنالُوا ال بِرَّ َحتَّی»که او در بیان کیه چنان را باه « بار( »92کل عماران: « )ُتن ِفُقاوا ِممَّ

کند. زیرا انفاقی بااالتر از انفااق نفاس در معنا می« جنگ و حرب با نفس»را « انفاق»و  ،«اتقو»

این تفسیر نه خروج از معنای کیاه  ،هی نیست. در واقعکردن با خودش و طلب رضایت االمخالفت

و انفااق  ،کند که انفاق خود نفاس اسات ناه اماوالانفاق را بیان میبلکه باالترین مصداق کیه از 

هی است که از مصادیق کن انفاق مال نیز کردن با کن در طلب رضایت االنفس به معنای مخالفت

 .(49 :تواند باشد )همانمی

ِتحلیلِتأویالتِتستریِ.4

اهال لغات و اساتعمال در  گونه که روش تفسیر ادبی و بیان معانی کلمات قرکن با رجوع بههمان

 ،د، تفسیر عرفانی یا تاویل کیات نیز با توجه باه روح عرفاانشوعرف و خبرگان این فن میسر می

یاباد. باا معیاار مشخصای می ،کنادجو میوکه عالم را در درون انسان و انسان را در عالم جست

 تش دست یافت.توان به برخی از معیارهای تستری در تاویالشده میبررسی کیات تاویل

ِ.ِتأویلِانفسیِآیاتِآفاقی4ِ.1

بیند و اصل عالم را جداشدن انسان از اصال خاویش و عرفان تمام وجود را در توحید و موحد می

 ،)کملای 5عالم صغیر است ،انسان کبیر است و انسان ،داند. عالمتالش او برای بازگشت به کن می

بر همین اساس در  شاود. ایان نگااه در فهام  بایدرو فهم باطنی قرکن نیز از این .(271: 1368

گونه که نگاه به کفاق با در  انفسی کمیختاه اسات نگااه باه کیات قرکن نیز رسوخ کرده و همان

و ضاحی باه  ،به عنوان قلب 6کردن بحر و بیتکیات کفاقی نیز با همین ادرا  مواجه است. در 

نه فهمی بدون پایه و اساس و قاعده و بدون  ،دشوگونه توجیه این بایدعنوان نفس روح در باطن 

 ی ظاهری.اارتباط با معن

َر ضِ »تاویل سماوات به قلوب در کیه شریفه  ماواِت َواأل  ( و معنااکردن 63)زمر: « لَُه َمقالِیُد السَّ

: 1423 ،)التستری ها در دست خدا بر همین مبنا استوار استکلید قلبدر اختیار قرار داشتن کن به 

عرفا با توجه به اختالف در سطوح معرفتی خود سعی در یافتن معنای انفسای کیاات قارکن . (135

کنند و به فراخاور حاال و مقاام جو میوکنند و معنای باطنی را در واقع در باطن انسان جستمی
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از شواهدی که وی کفااق را در انفاس و دنیاا را در  کنند.خود فهم انفسی خود را از کیات بیان می

ُقال  »کند تصریح خود وی در این زمینه است. وی در بیان کیه شریفه جو میونسان جستنفس ا

ن یا َقلِیل   داند و برای از بین بردن دنیا از میان برداشتن ( دنیا را نفس انسان می77نساء: ) «َمتاُع الدُّ

 .(54همان: ) کندو فناکردن نفس را توصیه می

اند و اگر اختالفای رویکرد در تفسیر عرفانی استفاده کرده عرفا در تاویالتشان از این قاعده و

ن در تفسیر ظاهری است. اوجود دارد همچون اختالف بین مفسر ایبین عرفا در فهم عرفانی کیه

های مختلفای دارد و باا توجاه باه تواند ناشی از معنای باطنی کیه باشد که الیاهاین اختالف می

جادی  یو اختالفبوده تواند صحیح رد دیگر معانی باطنی می ن کنان، بدونادرجات عرفا و مخاطب

 میان کنها نباشد.

ِها.ِتأویلِانفسیِدرِروابطِمیانِانسان4ِ.2

ها رابطه میان انسان ،ها نیز جریان دارد. این نگاهنگاه انفسی در کیات مربوط به رابطه میان انسان

د. تکرار این ناوع از کنبیین میرا تاین رابطه درونی  ،ای درونی انسان به خود فرض کردهرا رابطه

چناین منادبودن روش وی در ایان زمیناه اسات. او در متعدد، حکایت از قاعاده ضعتاویل در موا

ن بخش مد نظر خود از سیاق کیه تبیین باطنی خود را بادون در نظار گارفتن کردبا جدامواضعی 

تواناد در بلکاه می ،نای ظااهری و سایاق نیساتنفی مع کارکند. این سیاق ظاهری کیه بیان می

ای از قرکن متبر  شاده اسات! گونه باشد که با کیهمعنایی صحیح و وعظترسیم نگاهی سطحی 

کاه سیاق محدودکننده معنا نیست، همچنان ،برخالف ظاهر ،توان گفت در سطوح باطنیالبته می

دون توجه به سیاق کیه معنا شده است در خصوص بیان مراد کیه ب)ع( بسیاری از روایات اهل بیت 

در تحدید معنای ظاهری به واساطه سایاق نیاز  ،عالوه بر این .(3/288: 1418 ،خمینی موسوی)

تفسیر برخی کیاات بادون توجاه باه  گاهن و فقها وجود دارد و ابین مفسر اختالف نظرهای جدی

 7.(9/87: 1417 ،)طباطباییسیاق صورت پذیرفته است 

بای َوال یتاامی »سهل در کیه  ساانًا َو بِاِذی ال ُقر  ِرکوا بِِه َشیئًا َو بِال والِاَدیِن ِإح  َ َو ال ُتش  ُبُدوا اّله َواع 

بِیِل َو ما َمَلکت  َأیماُنکم   اِحِب بِال َجن ِب َواب ِن السَّ بی َوال جاِر ال ُجُنِب َوالصَّ  ِإنَّ َوال َمساکیِن َوال جاِر ِذی ال ُقر 

َ ال یِحبُّ  تااًل َفُخوراً  اّله بیگاناه  را( بعد از ذکر معنای ظاهری، جارالجناب 36نساء: ) «َمن  کاَن ُمخ 

معنای باطنی کیه را و شخص ضعی ، را السبیل و ابن ،همراه سفر یا همسررا دور، صاحب بالجنب 

 ،در نگااه ساهل ،کند که حاکی از نگاه انفسی به کیه است. در این صورتباطن انسان معرفی می
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صااحب بالجناب عقلای اسات کاه باه  ؛جارالجنب طبیعات ویو  است جار ذوالقربی قلب انسان

: 1423 ،)التساتریالسبیل جوارح وی است که مطیع امار خداوناد اسات شریعت اقتدا کرده و ابن

53). 

والَکم  َبیَنکم  بِال باِطِل ِإالَّ أَ »وی در کیه  َِّذیَن کَمُنوا ال َتا کُلوا َأم  ن  َتکوَن تِجاَرًأ َعن  َتراض  یا َأیَها ال

َ کاَن بِکم  َرِحیماً  ُتُلوا َأن ُفَسکم  ِإنَّ اّله ( قتل نفس را به معنای هالکات کن 29نساء: « )ِمن کم  َو ال َتق 

ها کاه برکماده از اما نهی از قتل را نه قتل دیگر انسان ،داند که با معنای ظاهری مناسب استمی

، بلکه نهی از قتل نفس خود داردتعیین اصول حاکم بر روابط اجتماعی  ظاهر کیه است و داللت بر

داند که اصول حاکم به رابطاه انساان باا خاود را یاادکور واسطه معاصی و تر  توبه از کن میه ب

 .(53 :شود )همانمی

از همین قاعده بهره  ،ستا قتال در راه خداباره که در ،سوره نساء نیز 77و  76در تبیین کیات 

کناد. سابیل طااغوت نیاز بار برد و قتال را نه با دیگر مردم بلکه با نفس خود انسان معنا مییم

المؤمناون خصاماء اّله » زیرا نفس اکبر طواغیت است: .شودهمین اساس، سبیل نفس معرفی می

علی أنفسهم، والمنافقون خصماء النفوس علی اّله عّزوجّل، یبتدرون إلی السؤال و ال یرضون بماا 

یختار اّله لهم و هو سبیل الطاغوت، إذ النفس أکبر الطواغیت، إذا خأل العبد معهاا، قیال لاه عان 

اصالح روابط اجتماعی از منظر سهل بدون اصالح نفس انساان  ،بنابراین (.54)همان:  «المعصی 

رائاه تالش سهل بارای ارو گردد. از ایند و اصالح از نفس خود انسان کغاز میشوپذیر نمیامکان

کیدی بر مصداق اتام ات ،با معنای ظاهری نداشتنگونه کیات عالوه بر منافاتعنای باطنی از اینم

ست و طااغوت اولیاای کاافران اسات، ا هاکید سهل بر اینکه نفس رأس همه طاغوتاکن دارد. ت

قاال سا:ل: و ر ا اواواتیات کل:اا اوانفس ا ماارو باوساو ،  ن » ست:ا شاهدی بر این مدعا

اوشیاان ال یقدر علی اإلنسان إوّا من طریق هوی اونفس، فإن  حس من:ا بما ت:م به  وقای إوی:اا 

توان بر نفس حمل کرد و کیات جهاد با کفار همچون کیه صفت کفر را می (.37)همان:  «اووسوسة

وی جهاد باا نفاس قلماداد  ( نیز از منظر73توبه: ) «یا َأیَها النَّبِی جاِهِد ال کفَّاَر َوال ُمناِفِقینَ »شریفه 

 .(74همان: )شود می

ِ.ِتأویلِرحمانیِوِاخرویِازِآیاتِعذابِوِامورِدنیوی4ِ.3

، در مخالفت با بیان ساهل شانکه سیاق و تعابیری های رحمانی و معنوی از الفاواستفاده از تبیین

ای برای قاعدههای بسیار دارد. کوردن معنایی خالف معنای ظاهری که در تفسیر وی نمونه است،
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تاویال عرفاانی هاای ن و علما را در پای دارد، از ویژگیاکن یافت نشده و معمواًل مخالفت مفسر

داشاتن یوسا  در کیاه تفسیر سهل است. وی در توضیح کالم عزیز مصر به همسرش در گرامی

« فاعت در کخارتشا»را « ینفعناا»( منظور از 21یوس : « )َأکِرِمی َمل واُه َعسی َأن  ین َفَعنا»شریفه 

نداشاته  (ع)که عزیز مصر در کن زمان مشر  باوده و شاناختی از یوسا   در حالی ،کندمعنا می

این نوع تبیین را یا باید بر اساس ذوق و الهام فهمید یا اینکه کن را حمال بار  .(81 :است )همان

یا  ؛مان شفاعت استکه ه ،داشتانتظار از پیامبری که اکرام شده  دکه بایکرد باالترین نوع نفعی 

در قیامات ایجااد  ،کاه بعادها باه او ایماان کورد ،اینکه چنین توقعی برای عزیز مصر و همسرش

 خواهد شد.

. راغب در تعری  کندتواند وجه دیگری از بیان تستری را روشن توجه به معنای تاویل نیز می

)راغاب  معناا کارده اسات« فعاالً ء إلی الغای  المرادأ مناه، علماا کاان أو رّد الشی»تاویل کن را 

معنای ظاهری، بلکه توجه به کن چیزی است  ارائهدر این صورت تاویل نه  .(90: 1412 ،اصفهانی

تساتری  ،در واقاع .(70: 1416 ،)الخالدی معنا است کردنکه محقق خواهد شد و در واقع محقق

نشاان  ،ی او محقاق شادهکه در کینده به واسطه یوس  برا ،نفع واقعی برای همسر عزیز مصر را

منادی از شافاعت که همان خروج از شر  و اقرار او به توحید است و نتیجه کن بهارهاست داده 

 .استیوس  در کخرت 

ناعُ »وی همین شیوه را در تبین معنای  نا»در کیه شریفه « د  ُتم  ُعد  ( دارد. 8اساراء: « )َو ِإن  ُعد 

نا»وی  کند و معنای کن را رجوع خداوند به رحمات ن اضافه میرا به مغفرت و اقبال به بندگا« ُعد 

داند که با توجه به سیاق کیه کاه در اسرائیل به گناه معصیت میو مغفرت در صورت بازگشت بنی

ن و معنای ظااهری کیاه مخاال  ابا نظر مفسر« َو َجَعل نا َجَهنََّم لِل کاِفریَن َحصیرا»فرماید: ادامه می

ین است که بازگشت به معصیت از طرف کنها بازگشت باه عقوبات را از چراکه معنای کیه ا ؛است

رسد در این شایوه نیاز عرفاا خاود را به نظر می .(94: 1423، )التستری طرف خداوند در پی دارد

بلکه همسو با برخی مفساران و فقهاا ایان کیاات را خاارج از  ،دانندمقید به حفظ سیاق کیات نمی

کاه وعاده چنان ،هی استتاویل ایشان مؤید به کیات رحمت اال ،نگاه با این 8کنند.سیاق معنا می

بندگان گنهکاار خاود  ،تواند بدون استغفارمغفرت خداوند مقید به طلب غفران نیست و خداوند می

 غفرت و رحمت قرار دهد.مشمول مرا 
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و جزء الینفا  رویکارد  اندکردهعرفای بعد از وی نیز دنبال را رسد این نوع نگاه به نظر می

فهمیاده « لاذت»و « گاوارایی»، «عذاب»تی همچون ا. حتی از اصطالحه استعرفانی قرار گرفت

 .(661: 1375 ،)قیصری رومیشد تا رحمانیت واسعه حضرت حق نشان داده شود 

ِ.ِتأویلِمفاهیمِدینی4ِ.4

عنایی مبسوط با صبغه مترسیم های سهل در بیان کیات در رویکرد عرفانی توجه به از دیگر روش

 امفاهیمی همچون ایمان، توکل، صبر، رضا، تقاو بارهاعرفانی از مفاهیم دینی و قرکنی است. وی 

را ذیل کیات و به تناسب کیه ذکرشده شرح کرده و جایگاه کنهاا را در باین مفااهیم دیگار از  و ...

متضامن ناوعی موعظاه  ،شناسیعالوه بر بعد مفهوم ،های ویکند. تبیینمنظر عرفان روشن می

رتبه این مفاهیم با توجه به سلو   ،تعبیرهای مختل  دربا دقت  ،همسو با عارفان گاه. هستنیز 

فقاط  یگونه نیسات کاه مفهاومگردد. اینسال  مشخص و مراحل قبل و بعد از کن نیز بیان می

 روشانمفهاوم  کن ،به اجمال و تفصیل و باا توجاه باه سایاق کیاهبارها بلکه  ،بیان شود باری  

متعددی بیان وی پاسخی به پرسش مریدان است که در ضامن مجلاس وی ضع . در مواشودمی

بودن کالم و نداشتن قصد تبیاین جاامع از عرضه شده و تبیین زاید برخی کیات به واسطه شفاهی

ِ »کیه است. تستری در بیان مفهوم توکل ذیل کیه  ِرض  َعن ُهم  َو َتَوکل  َعَلی اّله ( کن 81نساء: ) «َفَاع 

از حول و قاوه غیار از خادا ذکار  ادادن بدن در عبودیت و تعلق قلب به ربوبیت و تبررا اختصاص

 ،علم به زمان قیامت و در ساکون ،اقرار به توحید و در فرع ،کند. وی حقیقت توکل را در اصلمی

ع باه هنگاام توکال بار کند و مریدان را از جزداند. سهل سپس توصیه خود را کغاز میمعاینه می

انتهاا و توکال بای ،چراکه توکال بارای اهلاش مایاه راحتای اسات. باه نظار وی ؛داردحذر می

 است. برای متوکل هزار منزل است که اولین کنهاا راه رفاتن در هاوا یزدنناو ملال ناپذیر یوصت

مراحلی همچون کردن کند که عبارت است از طیست. سهل راه رسیدن به توکل را نیز بیان میا

مقام سکون به حضرت  ،و پس از رسیدن به توکل ؛معرفت، اقرار، توحید، اسالم، احسان و تفویض

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

( صبر به همراه رضاا را صابر جمیال 18یوس : ) «َفَصب ر  َجِمیل  »تستری در بیان کیه شریفه 

پاسخ به ایان و در د دانمینکردن مریدان، عالمت کن را جزع پرسشخ به کند و در پاسمعرفی می

و  ،گوید معرفت به همراهی خداوند باا بشارمی «شود؟چگونه صبر جمیل حاصل می»که پرسش 

کند کاه در شود. وی سپس صبر را به جامی تشبیه میاینکه بعد از کن عافیت با راحتی هموار می
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عجبت ممن لم یصابروا کیا  لام یصابروا »افزاید: و می ؛استباالی کن صبر و تحت کن عسل 

ابِِرینَ  َ َمَع الصَّ  .(81 همان:) (153بقره: ) «للحال، و رب العزأ یقول: ِإنَّ اّله

ِکارگیریِذوقِدرِتأویل.ِبه4ِ.5

در ای باه دسات کورد. توان قاعدهنمیبیان کرده ل که سهتاویلی و عرفانی های نمونهبرای همه 

شود ده، نوعی الهام خاص عارفان دیده میشکه به تفسیر ذوقی و اشاری نیز تعبیر  ،عرفانیتفسیر 

توان ایان ناوع از نیست. از کنجا که با علوم کسبی نمی پذیرکه با هیچ ی  از قواعد مدّون، تبیین

یابی میتاویل را با معیاری تطابق داد، این نوع رویکرد با توجه به نتیجه سیر و سلو  عارفانه ارز

« علام الموهبا »حتی مفسران بزرگی همچاون سایوطی کن را  .(1/16: 1419 ،عجیبه)ابن 9دشو

، )سایوطی انددر تفسایر شامردهالزم و یکی از مصادر اصلی تفسیر در کنار دیگر علاوم  اندنامیده

نظار به  .در این قسم جای دارد« بسم اّله الرحمن الرحیم»تبیین سهل از معنای  .(2/451 :1421

کن « مایم»عزوجال و « ساناء اّله »کن « ساین»عزوجل و « بهاء اّله »، «بسم اّله »در « با» ،وی

 عزوجل است.« مجد اّله »

: هو االسم األعظم الذی حوی األسماء کلها، و بین األل  والالم مناه حارف  واّله
مکنی غیب من غیب إلی غیب، و سر من سر إلی سر، و حقیق  مان حقیقا  إلای 

ینال فهمه إاّل الطاهر من األدناس، اآلخذ مان الحاالل قواماا ضارورأ  حقیق . ال
اإلیمان. والرحمن: اسم فیه خاصی  من الحرف المکنی بین األل  والالم. والرحیم: 
هو العاط  علی عباده بالرزق فی الفرع واالبتداء فی األصل رحما  لساابق علماه 

 .(22 :القدیم )همان

چناین هی یکی از معیارهای تااویالت ایشاان در و صفات اال ءسمارسد توجه عرفا به ابه نظر می

نقاش  ،هی است و کنچاه در عاالماست. در سنت عرفانی، عالم مظهر اسماء و صفات االضعی موا

کثار اّله و یابد و توجه به اسماءدر قرکن کریم نیز نمود می مسئلهاّله است. همین کند اسماءایفا می

 .(97 :1418 ،)الجیلای دهاداویل برخی کلمات و حروف قرکن نشاان میخود را در ت ،کن در عالم

 ای جز دیدن مظاهر ذات ذوالجاالل نیساتدشت و دریا نتیجه ،گونه که نگاه عارف به کوههمان

 و خود او نیز مظهری از تجلیات ذات احادیت اسات (162دوبیتی شماره : 1384 ،)عریان همدانی

بیند. یکی از مظاهر توجه باه تمام عالم را در توحید و تجلیات کن می لذا ،(1/7: 1422 ،عربی)ابن

 یابد.اّله در تاویل حروف مقطعه ظهور و بروز میاسماء
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ِتأویلِحروفِمقطعه

 ؛حروف مقطعه قرکن نیز از جمله کیاتی است که رویکرد ذوقی و اشاری در تاویل کن روشن اسات

ن گااه در اده است. مفسارکنها ش متفاوتی در تبیین یرویکردهامنجر به  ،این حروفابهام چراکه 

اناد یاا از اند و دیگرانی که به معنا و مقصاود پرداختهو رمز بودن کنها اشاره کرده بیان کنها به سرّ 

اند یاا از شاواهد و قارائن متنای و سایاقی اساتفاده بهره جسته)ع( اقوال صحابه و تابعین و ائمه 

و تبیینای متفااوت از هماه  انادباه میادان کوردهخصوص این  را دریا اینکه ذوق خود  و اندکرده

بسیار اسات و  خصوصن در این ارو اختالف بین مفسراند. از اینکردهمطرح گفته مذکورات پیش

ن است که با توجه به رویکارد عرفاانی خاود کن ادر بین اهل تاویل نیز، سهل از کن دسته مفسر

تر است. وی فواتح سور را گزیند که به مشرب وی نزدی برمیدسته از اقوال صحابه و تابعین را 

شدن کنها در کنار یکدیگر اسام و جمع هستندهی چراکه کنها اسماء و صفات اال ؛داندقرکن می سرّ 

کند کاه فرماود ایان استناد می)ع(  عا به کالم علیدهد. برای این ادّ اعظم خداوند را تشکیل می

د و در کناار شوچنانچه از هر کدام حرفی بدون در نظر گرفتن تکرار حروف انتخاب عه اسماء مقطّ 

شود که اگر شناخته شود و با کن دعاا گاردد هماان یکی از اسامی رحمان می گیرندیکدیگر قرار 

وی باا قاراردادن  ،ایان مبناا بار اسم اعظمی است که اگر به کن دعا شود اجابت حتمی است. بنا

را باه دسات « الارحمن»اسام  ،بنا بر ترتیب نزولشان ،پشت سر یکدیگر« ونن»و « حم» ،«الر»

اناد: کورد کاه گفتههایی را مایعباس و ضحا  نیز در معنای این حروف نقلکورد. البته از ابنمی

و  ؛محمد اسات «میم»و  ،یلئجبر «الم» ،اّله است «ال »یا  ،است« انا اّله اعلم»، «الم»معنای 

خود سهل نیز فهم خاود از  مورد،یل و محمد است. در این ئجبر ،خداوند به خوداین در واقع قسم 

 گوید:می« الم»و در تبیین معنای کند را بیان میاین حروف 

الم اسم اّله عّز و جّل فیه معان و صفات یعرفها أهل الفهام باه، غیار أن ألهال 
  تاالی  اّله عاّز و الظاهر فیه معانی کلیرأ، فاما هذه الحروف إذا انفردت، فااألل

جّل أل  األشیاء کما شاء، والالم لطفه القدیم، والمیم مجده العظیم. و قال ساهل: 
، والالم العبد، والمیم محمد کی یتصل العباد بماواله  الم، ذلِ  ال کتاُب، األل  اّله

 .(25: 1423 ،)التستری من مکان توحیده و اقتدائه بنبیه

( را باه 1غاافر: « )حم»ند اهی مرتبطن حروف با اسماء و صفات االوی با توجه به این مبنا که ای

لت کن را امار محتاوم در ( و در سوره فصّ 136 :کند )همانتفسیر می« َملِ »و « حی»دو صفت 
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گیاری از ذوقای اسات کاه وجاه و کند که بهرهمعنا می ،که کنچه در کن است بوده ،لوح محفوو

 .(137 :همانرسد )ای برای کن به نظر نمیقرینه

ِ.ِتأویلِمعنویِامورِمادی4ِ.6

های سهل در تاویل کیات، انصراف از دنیای مادی و لذات مادی به دنیاای معنویات یکی از روش

است. کیاتی که ظهور کنها در امور دنیای مادی و ملزومات زنادگی دنیاوی اسات در نگااه ساهل 

این افعال و نیازهای ماادی را نیااز و  کردن کلماتیشوند. وی با اضافهاموری معنوی انگاشته می

دادن تاثیر ( در نشان82-78شعراء: دهد. او در تبیین کالم حضرت ابراهیم )فعلی معنوی نشان می

نگرد. وی، هادایت را در ای دیگر به این کیات میحضرت حق در همه امور حیات دنیوی به گونه

دادن شاراب دادن را باه کبذت ایماان، کبهی، اطعام را به اطعاام لااین کیات هدایت به قرب اال

داشتن وی از توجه به غیرخدا و میال باه دنیاا معناا توکل و کفایت و شفای مریض را به مصون

 :شاود )هماانواسطه ذکار ایجااد میه کند. بر همین اساس، اماته بسبب غفلت و حیات نیز بمی

116). 

ن قاعده است. وی زماین را باه حکام های ایاز دیگر نمونه« زمین»از لفظ « حکم»تعبیر به 

گیارد و معناای خاالف نیز مدد می)ص( کند و برای کالم خودش از حدیث رسول خدا تعبیر می

ض  َتُماوُت »خود را به کیه شریفه  ،ولی محقق و صحیح ،ظاهر ِری َنف س  بَِای َأر  لقماان: « )َو ما َتد 

داند بر چه حکمای از ساعادت و نسان نمیست که اا زند. معنای کیه در نظر وی این( پیوند می34

چون اعمال باا خاواتیم کن  .پیامبر فرمود کلرت اعمال شما را نفریبد رواز این .شقاوت خواهد مرد

 .(123 :است )همان

ِنتیجهِ

گیری از روش عارفان، از علوم مختلفی همچاون علام لغات و در کنار بهره ،تستری در تفسیرش

در ساحت عرفان قابال ارزیاابی  یویالت وی با معیارهای مشخصحدیث نیز بهره جسته است. تا

است. تاویل انفسی ذیل کیات کفاقی و حتی در روابط اجتماعی با توجه به نگاه عرفا باه عاالم باه 

که باعث ایجاد نوعی تناظر میان انسان و  ،عالم صغیر استبه عنوان عنوان انسان کبیر، و انسان 

وف مقطعه روش خاص عرفانی خود را دارد که بیشتر جنبه توجاه د. وی در تاویل حرشوعالم می

به اسماء و صفات حضرت حق در کن متبلور است. معیار عرفا در نگاه به عاالم باه عناوان تجلای 
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. البته فهم چگونگی ارتباط میان شوددیده میوضوح اسماء و صفات ذات احدیت در این تفسیر به

 ،ق عالم میسور نیستیکنندگان حقایتؤدارد که جز برای رهای خاصی تجلیات و اسماء پیچیدگی

در خصاوص اما اصل این امر در کتب عرفانی مفصاًل بیان شده است. اگرچه وی رویکرد عرفانی 

کناار بیاان در  گااهو اسات اما از بیان ظاهری کیات نیز غفلات نکارده  ،کیات را مد نظر قرار داده

تعریفی عرفاانی ترسیم نیز ذکر کرده است. سهل در کنار  بیان ظاهری کیات را ،تاویلی و عرفانی

بندی مقامات و ترتیب از اصول عرفانی همچون رتبه ،از مفاهیم دینی همچون توکل، رضا و صبر

گوناه کاالم عرفانی برای طی کنها استفاده کرده و همچون دیگر عرفاا جنباه تربیتای و موعظاه

 است.کار برده ه عرفانی را در جای جای تفسیرش ب
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باه دنیاا کماد. توجاه تساتری باه  .ق.ه 200محمد سهل بن عبداّله بن رفیع التستری در شهر تستر در سال . ابو 1

ساالگی قارکن را حفاظ کارد و اش محمد بن سوار کغاز شد. در هفتتصوف از همان کودکی تحت اشراف دایی
ت او با ذوالنون مصری و به بصره رفت. مصاحبهایش پرسشسالگی برای یافتن پاسخ الصوم بود. در سیزدهدائم

اباو و  ،احماد جاوری ،همچون حاالج ،اواز ادریس بن ابی خوله انطاکی نقل شده است. بسیاری از عرفای بعد 
 ماواعظ العاارفینو  ،رسال  فی الحکم والتصوف ،رسال  فی الحروفاند. محضر وی را در  کرده ،یعقوب سوسی
 ست.ا از دیگر کثار او

 ،177 ،132در صافحات از کن هایی بیش از پنجاه نقل از سهل تساتری کورده شاده کاه نموناه قوت القلوب. در 2
از هایی نقل از سهل کورده شده کاه نموناه 50نیز بیش از  االولیاء  حلیشود. در و ... دیده می 290 ،231، 179
 کند موجود است.از سهل نقل کالم می بارهاکه  ،جلد دهم 205-190در صفحات کن 
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 ؛115ص (3شاعراء: ) ؛95ص (57إساراء: ) ؛83ص (106یوسا : ) ؛53ص (36: نسااء): تفسایر التساتری: . ن .3

 .104ص (83أنبیاء: )
 :حدیاد) ؛153ص (15ذاریات: ) ؛143ص (19 -17: جاثی ) ؛135ص (69-67زمر: : ): تفسیر التستری. ن. و نیز 4

 .197ص (2-1: ضحی ؛192ص (17اشی : )غ ؛178ص (29معارج: ) ؛177ص (7-4معارج: ) ؛16ص (3-4

. أّن رأس المعارف کلّها معارف ثالث : معرف  الحّق و معرف  اآلفااق، المساّمی بالعاالم واإلنساان الکبیار و معرفا  5
 .(271: 1368 ،)کملی األنفس، المسّمی باإلنسان والعالم الصغیر

قال: اإلشارأ فی البیوت إلی القلب، فمنها ما هو عامر بالاذکر، و منهاا . قوله تعالی: َفتِل   ُبیوُتُهم  خاِویً  بِما َظَلُموا. 6
 (.53: 1423)تستری،  ما هو خرب بالغفل ، و من ألهمه اّله عّز و جّل بالذکر فقد خلصه من الظلم

فخرالادین و نیاز  ؛ساوره احازاب 33، ذیل کیاه 16/304: 1417طباطبایی، سوره انفال و نیز  41: ذیل کیه . ن. 7
 سوره مائده. 5و نیز کیه ذیل همین کیات : 1420 ،زیرا

باه کن  کارده، های فقهی در مقام تمس  به کیات بعضًا کیات را از سیاق خود جادا. برخی از فقها نیز در استدالل8
َلُماونَ »همچون تمس  به کیه شاریفه  هایینمونهند. نکاستناد می کِر ِإن  کن اُتم  ال َتع  اَل الاذِّ اَئُلوا َأه  بارای  «َفس 

چراکه باا  ؛انداست که دیگرانی که قائل به سیاق هستند این نوع استناد را نپذیرفتهقبیل مشروعیت تقلید از این 
 .(4/630: 1418 ،خمینیموسوی ) سیاق کیات منافات دارد

 .به قلم جودأ محمد أبو الیزید المهدی. مقدمه کتاب 9
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 چکیده

بعد از کگوستین اسات کاه در  اگام قرون وسطیناس یکی از دو چهرٔه پیشیتوماس ککو

تاوان ای است که مییافتهمقام متنفذترین فیلسوف دوره جدید کلیسا، صاحب کثار نظام

شناسی استحصال کرد. بار های فلسفی درخوری در حوزه هنر و زیباییاز دل کن، گزاره

میاان لاذت  جستار حاضر با پیش رو گذاشتن این فرضیه که تمایز موّجهی ،این اساس

تمایالت زیستی مبتنی بر اشاارات  یه از ارضاشدبرکمده از ادرا  زیبایی و لذت حاصل

ذیال را و اظهارات توماس وجود دارد، با روش توصیفی و تحلیلای، عناصار ایان ادعاا 

کرده اسات. در دو بخاش نخسات ایان مقالاه، ماهیات لاذت بررسی  تریئمسائل جز

 شاده، تبیاین خصاوصهای موثّر فلسفی در ایان شناختی با تکیه بر سایر مؤلفهزیبایی

یناد ادرا  زیباایی مبتنای بار نظریاه شاناخت کررسای فراست: بجمله کن است که از 

و  در ادرا  امر خیار، مقااطع مختلا  حرکات میال« میل»یناس، کیفیت حرکت یککو

کیاد بار مقادمات ابا تنیز در دو بخش نهایی  .از ادرا  زیباییحاصل  لذت ازتمایز کن 

 ه است.شدشناختی و لذت زیستی تبیین قبل، تمایز لذت زیبایی

 شناختی، خیر، میل.شناختی، لذت زیستی، ادرا  زیباییلذت زیبایی ها:واژهکلید
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