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 های تأویلی در تمهیدات ررسی خوشهب
 دکتر لیال نوروزپور

 (نویسنده مسئول)استادیار دانشگاه گلستان

 دکتر منیره فرضی شوب

 استادیار دانشگاه گلستان

 نرجس خاتون میرزایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد 

 چکیده

عین . در آثار عرفانی به شکل گسترده از آیات قرآن برای اقناع مخاطب و استدالل بهره گرفته شده است   

-در این مقاله از بین شیوه.. بردهای مختلف  به کار میتناسب موضوع بحث آیات را به شیوهز در تمهیدات به القضات نی

هایی است که های تاویلی، تاویلمنظور از خوشه. های تاویلی پرداخته شده استهای تأویل در تمهیدات به خوشه

این پژوهش تحلیلی است و پس از . شودهای دیگر از آیات میزنجیروار با یکدیگر ارتباط دارند و یک تاویل، زمینه تاویل

کوتاه به تمهیدات، ۀ تعریف مختصری از تأویل و جایگاه آن در متون اسالمی، از جمله اسماعیلیه، شیعه و صوفیه، و نگا

. ل می کنیمو تحلی ی بکار رفته در تمهیدات را بیان کردههاهایی از این خوشهضمن معرفی خوشه های تأویل، نمونه

های های معنایی، تداعیای از معانی و ارتباطات واژگان، داللتالقضات معموال در تاویل آیات به شبکه گستردهعین

توان آن را های تصویری میای است که در قیاس با خوشههای معنایی به گونهاین شبکه. اندیشدواژگانی و معنایی می

 .های تاویلی نامیدخوشه

 عین القضات، تأویل، قرآن، تمهیدات :هاکلیدواژه

 مقدمه و طرح مسئله 

عرفانی بوده و با توجه به جایگاه و نقش قرآن،  -ترین منبع برای تامالت فلسفیمهمبرای اندیشمندان مسلمان قرآن 

لذا چگونگی کاربرد آیات و . بردندها و استدالل درباب عقاید خویش از این کتاب آسمانی بسیار بهره مینویسندگان برای بیان دیدگاه

عارفان اسالمی برای پی بردن و دستیابی به حقیقت به این منبع وحیانی استنادات . های علمی استاحادیث در این آثار قابل بررسی

فت های شگبینیم که گاه بر تجربهدر کتاب تمهیدات از عین القضات عارف قرن پنجم نوعی عرفان فلسفی را می. فراوانی دارند

عین القضات در مواضع متعددی آیات قرآن را به کار برده و با توجه به نگرش ( 69-41: 4932مایل هروی، .)عرفانی آمیخته است

ای از معانی و ارتباطات عین القضات معموال در تاویل آیات به شبکه گسترده. عرفانی خود به تفسیر و گاه تاویل آیات پرداخته است

های ای است که در قیاس با خوشههای معنایی به گونهاین شبکه. اندیشدهای واژگانی و معنایی میایی، تداعیواژگان، داللتهای معن

سوال اصلی پژوهش این است که چگونه آیات در قالب خوشه های تاویلی پدیدار . های تاویلی نامیدتوان آن را خوشهتصویری می

 .شوندمی

 پیشینه پژوهش

توان به تفسیر قرآنی و زبان حوزه ارتباط قرآن و آثار عرفانی صورت پذیرفته است که برای نمونه میهای بسیاری در پژوهش

قرآن و تأویل آن »: مقاالتی چون. خورددر زمینه تأویل در کالم عرفا مقاالتی معدودی به چشم می. عرفانی پل نویا  اشاره نمود

تأویل آیات قرآن در متون فارسی از محمد »، «ن در مثنوی اثر مهدی ابراهیمیتأویل قرآ»، «ازدیدگاه ناصرخسرو نوشتۀ رضا روحانی

و مقاالتی « شیوه تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد کار مشترک سید محمد دشتی و سمیّه سهرابی»، و «علی محمدی

نوشته مریم عرب و فاطمه مدرسی « ین القضاتجایگاه قرآن و تأویل آن از دیدگاه ع»مقاله مرتبط به موضوع  . دیگر از این نوع

همچنین درباره شیوه کاربرد آیات . نویسندگان نتیجه گرفتند که تأویالت عین القضات ذوقی و در راستای اقناع مخاطب است. است

سخن و تأکید معنایی آوردن آیه و حدیث در ابتدای تمهید و تفسیر و بررسی آن تا انتها، بمنظور اثبات : اندبندی ارائه کردهطبقه

ای که اغلب مشبه از امور حسی یا جمالت که قابلیت حذف دارند، و در نهایت آوردن آیه و حدیث بصورت ترکیب اضافی؛ به گونه
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شیوه تاویل آیات نیز بر پایه مفهوم کلی آیه، استناد به طوری که مطلب در حکم . باشدبه آیه یا حدیث میعقلی است و مشبه

 .پردازدهای تاویلی عین القضات میاین پژوهش از منظری دیگر به شیوه. لی آیه است و موارد دیگربرداشت تاوی

 

  تأویل

 این بنابر. آن اصلی و حقیقی معنی به است ای نوشته تطبیق تأویل از منظور». اصل به گرداندن باز در لغت یعنی تأویل

 قرار این از پس. رساند می آن حقیقی مفهوم به و گرداند برمی آن ظاهر از را بیانی که است کسی کند، می تأویل به عمل که کسی

 تأویل (34 :4964پورنامداریان، ) «.باشد می آن نظیر و باطنی تعبیر و رمزی تفسیر منزله به یا درونی، روحانی تفسیر منزله به تأویل

 توجیه، و وجه: جمله از. دارد متعددی معانی اصالح در اما. است سرچشمه یا اصل یا اول به چیزی هر بازگرداندن معنای به لغت در

 سنت و قرآن موافق صورتیکه در محتمل معنای به ظاهر معنای از لفظ بازگرداندن و بیان تعبیر خواب، تعبیر مجاز، امر، حقیقت

 عاقبت مقاتل تعبیر به و تخمین یا توضیح بالشر تعبیر به  ،(آید می آینده در آنچه)  کاین هو ما عباس، ابن تعبیر به تأویل ". باشد

 (4919:94پل نویا، ) ". باشد می آینده واقعه خود معنی به بلکه آینده واقعه تفسیر معنی به نه تأویل پس است شده ترجمه

 خواب تعبیر معنی به آیات این همه در که یوسف، ۀسور در بار هشت. است آمده مجید قرآن از سوره هفت در تأویل واژه 

 در ،کارها رموز و اسرار معنی آیۀ هفتاد و هشت، به کهف ۀسور در ،اعمال نتیجه معنی آیۀ پنجاه و سه، به اعراف سوره رد. است

 معنای آیۀ سی و نه در یونس آیۀ هفت و عمران آل در و ،سرانجام معنی آیۀ سی و پنج، به أسرا سورۀ آیۀ پنجاه و نه، و نساء سورۀ

 .است آمده نا از ظاهر به باطن و درک معنای واقعی و پنهان آیات قرآن،خود، یعنی برگرداندن مع اصلی

 به قادر کسی هر که دارند می بیان رمزی حکایتهای قالب در را انسانی واالی و مقدس معنای معموال دینی، و تعلیمی کتب

 برخوردار عرفانی و واال مطالب و حکایتها این از بیشتر، بسا و دینی کتب دیگر چون نیز قرآن. باشدنمی آن واقعی معنای درک و فهم

 بر عالوه آسمانی کتاب این های سوره و ها آیه ،«ابطن سبعۀ الی بطناً لبطنه و بطناً و ظهراً للقرآن إنّ»: حدیث به توجه با و است

 از اسالم در. شود یم ممکن معرفت اهل و برگزیدگان برای فقط آن درک که باشد می پنهانی و باطنی معنای دارای ظاهری معنای

 تأویله یعلم ما و»: عمران آل سورۀ هفت آیۀ به توجه با مخصوصاً. است داشته وجود آیات تاویل عدم یا تأویل سر بر جدال آغاز همان

ۀ دنبال و ،کرده وقف ،«اهلل اال» به، آیه با رسیدن قرائت در تأویل مخالفان .این اختالف آشکارتر است ،«العلم فی الراسخون و اهلل اال

این مخالفان با توجه به قسمتی از همین . انددانسته خداوند مختص را تأویل و دانسته سخن ابتدای ،«العلم فی الرّاسخون و»: آن را

مفهوم آیه را که درباره  دانند و، اهل تأویل را فتنه انگیز می«فَیتَّبِعون ما تَشابَهَ ِمنهُ ابتِغاءَ الفِتنَهَ و ابتِغاءَ تأویلِهِ»: فرمایدآیه که می

آنان می شدند ۀ فتنه انگیزانی بوده است که با استفاده از آیات متشابه، افراد سست ایمان و جاهل را به شبه افکنده و باعث گمرا

 .   کنندتعمیم داده و تأویل را از اساس انکار می

 توسط تأویل .شودتأویل میسر می طریق از این فهم و دیابن درمی علم در راسخان را قرآن باطن که معتقدند تأویل اما موافقان

 ظاهر از شخصی، هایاستنباط و قرآن باطنی هایکشف یعنی تأویل، هاینمونه. کرد پیدا گسترش و بسط اسماعیلیه مخصوصاًًً شیعه

 مستقلی هایرساله و هاکتاب نیزۀ گا آنان. کرد مشاهده توان می اسماعیلیه بخصوص و شیعه و متصوفه آثار سراسر در را قرآن متن

های متفاوت یکسان نیست و به ها و فرقهها در گروهاما این استنباط (34 : 4964پورنامداریان، . )اندنگاشته قرآن آیات تأویل در

-است، به دین باطن بر فراوان تاکید اسماعیلیه هاىویژگى تریناساسى از به عنوان مثال یکى. گیردهای گوناگون صورت میشیوه

اند که به تطبیق تأویل با دیدهشده است، بنابراین لزومی نمیمی به شریعتۀ توجموجب بی باطن ای که گاه توجه مفرط بهگونه

شد، مسلمانان شریعتمدار سبب می عرفى و شرعى توجه به ظواهرهاى ذوقى، بیتأویل بر اسماعیلیه تاکید. ظاهر شریعت بپردازند

و لذا تأویالت آنان با  است نشده شریعت به توجهىکم باعث باطن به توجه گاهعشری هیچدر آیین شیعه اثنی. ندآنان را تکفیر کن

. اند داشته توجه قرآن اشارات و اسرار کشف و قرآن معنوی و باطنی های جنبه به عرفا و صوفیه میان این در. شریعت انطبلق دارد

 معتقدند آنان. گرفتند پیش در محدثان و فقها چون اسالمی دانشمندان سایر از جدا وشیر قرآن، تفسیر و تأویل در متصوفه شک بی

 برساند، اینان مقصود منزل سر به را آدمی که نیست مطمئن طریقی عقل راه و کرد اعتماد عقل به توان نمی حقیقت به رسیدن برای

 باید خداوند کالم درک و فهم برای که باورند این بر آنها. اند هدانست حقیقت به دستیابی برای مطمئن راهی را باطن تصفیه و دل راه

. دانست را قرآن نزول غایی غرض و منظور توان نمی آیات، و الفاظ ظواهر به توجه صرف به که چرا کرد؛ نظر آیات ژرفای و باطن به
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 و نصیب آن از را ظاهر اهل و کنند می فهم و کدر را آن معانی حقیقت اهل که هستند کنایاتی و اشارات قرآنی الفاظ آنان دیدگاه از

 ناشی شده بیان اصحاب، با گفتگو و مباحثه ضمن در که شیعی، امامان تعالیم از قرآن معنوی تفسیر کهنترین ".نیست ای بهره

 (.21ص 4941هانری کربن، )".اند کرده خود از را آنان تأویل اصول همین صوفیان و. شود می

 تمهیدات بهة نگا

 برای فرد سازی آماده هدف با را است که آن تمهیدات ای که از عین القضات برجای مانده است، کتاباز آثار ارزنده یکی

 است و نثری ششم قرن عرفانی کتب از این کتاب. است بهره برده فراوان قرآن آیات از آن در و است نگاشته اهللالی سیر پیمودن

 مباحث و عقاید و عرفان و اخالق به اصول این ضمن در و پردازدمی اصل ده بیان به تمهید ده در قاضی در این کتاب. دارد روان

 و قرآن با را مضمون این خالقیت و جسارت با مؤلف. است عشق تمهیدات، مهم و اصلی مضامین از .پردازدمی فلسفی و عرفانی

های ده گانه تمهیدات بدین شرح بخش. است آمیخته العشاق سوانح در غزالی احمد خاصه متقدم، صوفیان هاینوشته و حدیث

 خدا تا بشناس را اند، خودشده آفریده فطرت گونه سه بر خدا، آدمیان راه در سالک هایلدنی، شرط علم با مکتسب علم فرق :است

 انسان، بیان خلقت حکمت و قرآن دل، اسرار و روح و عشق، حقیقت حاالت و اسالم، حقیقت پنجگانه ارکان بشناسی، شرح را

القضات در هر تمهید، بسته به مبحث مورد نظر، عین. ابلیس و محمّد نور, زمین و آسمان حقیقت و و اصل کفر و ایمان حقیقت

 یا تفسیر منظور به را تمهیدات کتاب القضاتعین اگر چه. های مختلف تأویل کرده استآیاتی از قرآن آورده و سپس آنها را به شیوه

درنیاورده، آیات استفاده شده و تأویل آنها در آن چنان زیاد است که عمالً کتاب به صورت کتابی در  نگارش به قرآن آیات تأویل

-گاه کامال ذوقی است و قرینه و دلیلی یرای آن گونه نگاه به آیات دیده نمی تأویالت این. حوزه تفسیر و تاویل آیات در آمده است

-ذکر کرده خود مکتوبات و آثار در نیز دیگر مفسران و عارفان از بسیاری که است همان شده یلتأو حدیث یا و در مواردی آیه شود

و ابلیس تأویل ( ص)را همانطور که در ادامه خواهیم دید، به خداوندِ محمد« رب المشرقین ورب المغربین»مثاال قاضی، آیه . اند

گیرد که از مغرب آید و مغربین را نور ابلیس در نظر میازلی به در میداند که از مشرق می( ص)کرده، مراد از مشرقین را نور محمد

نمونه دیگری از این نوع تأویالت را . شودالقضات است و در دیگر آثار عرفانی دیده نمیاین نوع تأویل خاص عین. رودابدی بیرون می

مشاهده کرد که به رابطه میان « رأیت أحد عشر کوکباَ إذ قال یوسف ألبیه یا أبت إنی»توان تأویل رابطۀ یوسف و پدرش در آیۀ می

را نام « والضحی والیل إذا سجی»توان تأویل آیۀ نمونه تأویالت مشترک فراوان است که برای نمونه می. مرید و پیر تأویل شده است

را زیبایی « والضحی»و . تاویل شده است و میبدی نیز در تفسیر خویش چنین تأویل کرده است( ص)برد که به روی و موی محمد

 (. 394، ص41میبدی، ج. )موی آن حضرت دانسته استۀ را سیا« والیل إذا سجی»و ( ص)روی محمد

گاه بدون در نظر گرفتن شأن نزول آیه و یا زمینه و : های مختلفی صورت گرفته استتأویل در کتاب تمهیدات به شیوه

برد، گاه کار میای خاص و مشترک در آیه، آن را به معنای مورد نظر خود بهمفهومی که آیه در آن قرار دارد، صرف وجود واژه

کند در مواردی نیز از یک آیه چندین های معنایی مشترک را، در محور جانشینی، جایگزین یکدیگر میواژگانی متفاوت، دارای حوزه

 .  شودتأویل متفاوت می

      تأویل هایخوشه

کند که مانند اجزای یک خوشه ها را با خود همراه میای از تاویلبندد، زنجیرهذهن نقش میوقتی طرحی از یک تاویل در  

-در خوشه. های تصویری یا استعاری استهای تاویلی برگرفته از خوشهمفهوم خوشه. در ارتباط باهم و به یک نقطه متصل هستند

کند از تصاویری که یک هنرمند خلق می( 993-994: 4931فتوحی، ) . ها در یک اثر مواجهیمای از استعارههای استعاری با زنجیره

. خوردای که نگرش منسجمی دارد، در اجزای اثر او هماهنگی و یکدستی به چشم مینویسنده. گیرددستگاه فکری او مایه می

ن تصویر مرکزی در حکم کشف ای. چرخندنگرش واحد در یک تصویر کانونی متمرکز است و تمام تصویرهای فرعی برگرد آن می»

تاویل ساختاری مفهومی است، زیرا نماینده ( 14-16: 4943فتوحی، . )«یافتن کلید ورود به ذهن و نگرش و شخصیت هنرمند است

 . مفاهیم موجود در ذهن متاول است

و قاضی از آنها  .کار گرفته شده استمملو از آیات و احادیثی است که در جای جای این کتاب ارزشمند به تمهیدات کتاب

ها را با آیه یا حدیثی آغاز نموده و سپس در ادامه آن را تأویل وی هر یک از بخش. برای تبیین افکار خویش کمک گرفته است

 بین گاه در. گیرددهد و در این راه از آیات و احادیث دیگر و تأویل آنها نیز کمک میکرده، مطلب مورد نظر خویش را بسط می
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 این اما است، تاویل کرده جداگانه را یک هر و آمده یکدیگر پی در که شویممی مواجه احادیثی یا آیات با القضات عین تأویالت

همانند منبعی نورانی که . شوند تا مفهوم مورد نظر توسعه پیدا کندو در نتیجه سبب می باشدمی ارتباط در نیز یکدیگر با تأویالت

 .کنیممی تعبیر تأویلی هایخوشه به آن از ما رسد کهپرتوهای آن به اطراف می

 جهان از ما تصور بنابراین. کندمی انبار مفاهیمی صورت به خود ذهن در کند،می کسب بیرون جهان از که را تجربیاتی انسان

 خارج جهان از ما تجربیات پس. شودمی مربوط ذهن در شده انبار مفاهیم این به ما، اندیشیدن به وابسته فرایندهای و خارج

 صورتبه ذهن در هستی، از شناخت بنابراین. دهیممی انتقال خود زبان به را آنها ما که آورندمی پدید ما ذهن در هاییساخت

های گوناگون رابطه صورت انشعابگیرد که در آن هر مفهوم با قرار گرفتن مرکز، با مفاهیم دیگر، بهمی شکل مفاهیم از ایشبکه

 . های تأویل را بسازدتواند تأویلی جداگانه یابد و در نهایت خوشههریک از این انشعابات می .کندبرقرار می

های تأویل، در عین شود و در مواردی دیگر این خوشهها درامتداد یکدیگر و در یک مبحث ذکر میدر تمهیدات گاه خوشه

های درون توان مالحظه کرد؛ خوشهتأویلی را در دو وجه می هایآید، بنابر این خوشهارتباط نزدیک با هم، در فواصل مختلف می

 .کنیمهای تأویلی را بررسی میهایی از این خوشهاینک نمونه. گیردهایی که آیات متعدد را در بر مییک آیه و دیگر خوشه

 خوشه های تأویل در آیه رب المشرقین و رب المغربین  

 که دانی": خوانیممی ،«المغربین رب و االمشرقین رب» آیۀ در تاویل عشق، ششم، با عنوان حقیقت و حاالت تمهید در  

 بیرون ابدی مغرب از که ازازیلی سیاه نور چیست؟ که دانی ماهتاب و. آید بیرون ازلی مشرق از که باشد محمدی نور چیست؟ آفتاب

 که روشنایی معنای به نور  (426 :،4911ضات، عین الق) " .است رسانیده غایت به سخن این« المغربین رب و الشرقین رب». رود

 چیزی و است روشن و ظاهر خود، ذات در که چیزی است و هر شده اطالق مختلفی موجودات بر است ظلمت و تاریکی کننده زایل

 نور به آن  و است نور باشد، حقیقت یک بازنمودن و معنوی راه سؤال، مجهول، یک روشنگر که این سازد، و لو می روشن و ظاهر را

 توان می که است علم پرتو در هم و است ظاهر خود ذات در هم زیرا است، نور علم: شود می گفته دلیل همین به. شود می اطالق

 تأویل مهتاب به را( ابلیس) ازازیل و آفتاب نور به را( ص) محمد القضات،عین. کرد کشف را مجهوالت و شناخت را ها راه از بسیاری

واسطه نور احمدی در وجود آمده و عالم به. چون آفتاب روشن و درخشان بوده، روشنی بخش عالم است( ص)محمدچون  .کندمی

 عمل و سخن با وی زیرا است، کرده نور اطالق پیامبر بر خداوند نیز. «لوالک لما خلقت االفالک». شدفروغ نور او هستی فانی میبی

 قد آیه» مانند .ساخت نمودار آدمیان بر را کمال و سعادت خود آسمانی پیام با و دکر تفکیک باطل ظلمات از را حقیقت نور خود

، اما ابلیس را به مهتاب تأویل کرده، چون مهتاب از خود نوری نداشته و فروغش (43آیه مائده،)« کتاب مبین و نور اهلل من جاءکم

جای روشنی  او، نور سیاه است و به. درجه خلوص افراد است ناچیز است، اما همین فروغ ناچیز، ممیز خوب و بد، صالح و ناصالح و

 محل مشرق و مغرب و در ادامه چون شودبیشتر میۀ بخشیدن به دیدگان، روشنی را از آنها گرفته؛ موجب بدگمانی و باعث گمرا

 و( ص) خدای محمدآفتاب و مهتاب و در نتیجه  خدای را مغرب و مشرق خدای پس است، مهتاب و آفتاب شدن فرو و برآمدن

 هایخوشه تا شده موجب امر همین و گیردمی بهره بسیار خود تأویالت و ابلیس برای( ص)محمد اسم از قاضی. داندابلیس می

 "باشد عزت نور از ابلیس نور" داند،میۀ ال عزت نور از برگرفته را ابلیس نور جایی در مثال. بگیرد شکل ما نظر مورد تأویلی

 شمشیر. است آمده او خلعت الکافرین، من وکان چیست؟ سیاه نور که دانی". داندمی سیاه نور در جایی دیگر آن را و(  244:همان)

 ( 443:همان) ."است کشیده اجمعین، الغوینّهم فبعزتک

 هراب  جمال. داندمی جالل و جمال صفات صاحب را خداوند و کندمی تأویل خداوند صفات به را آن دو در موضعی دیگر

 بگسترانید، ذات عالم در خود صفات صحرای تا نکرد نزول چیز هیچ بر کبریا نقطه". کندمی تاویل ابلیس به جالل را و( ص) محمد

 با در تمهیدی دیگر و( 19:همان) " .دین یوم اال لعنتی علیک انّ جالل للعالمین و رحمۀ اال ارسلناک ما و جمال اال نیست آن و

 و داندمی خداوند جالل نور از برگرفته را کافران ارواح و جمال نور از برگرفته را مؤمنان ارواح االحبار، بکع سخنان از گرفتن کمک

 ."است و اگر کافر روح خود را ببیند، جالل خداوند را دیده است دیده را معشوق جمال بیند را خود روح مؤمن وقتی که است معتقد

 آفتاب چون «بازغۀ الشمس رأی فلما». برگذشت آن از پس خداست، جالل نور از که ربی «هذا»: گفت بدید مقام آن در روح خود را

 (.249: همان) .«ربی هذا»: گفت باشد آفتاب عالم، آن در احمد جان که بدید، احمدی نور
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 تابستان در اهم و خورشید غروب و طلوع هایجایگاه به را المغربین و المشرقین عارفان و مفسران اکثر که است حالی در این

 را دیگری و سال روز بلندترین در آفتاب طلوع محل را هامشرق از یکی االسرار، کشف در نوبت دوم میبدی. اندکرده تعبیر زمستان و

 اشراق کندومی اطالق باطن و ظاهر مغرب و مشرق به آن از خود تفسیر در عربی ابن. داندمی سال روز کوتاهترین در طلوع محل

-می کشاف در زمخشری. کندمی تأویل آن در استتار و اختفاء و گرفتن قرار حجاب در را غروب و اجساد ماهیت بر مطلق وجود نور

 هایمغرب و مشرق آن از مراد و اندخوانده« المغربین ربّ و المشرقین ربّ» باشد ربّکما از بدل آنکه بر بنا قاریان از برخی": گوید

 (.4:343بدی، جمی) " .است زمستان و تابستان

 

 المغربین ربّ و المشرقین ربّ

 

 مشرق ازلی                                               مغرب ابدی

 

 نور عزت –ابلیس (                                                   ص)نور محمد

 

 جالل                         جمال                                                        

 

 روح کافر         روح مؤمن                                                                         

 

 های تأویل در سوره یوسفخوشه

 یوسف سوره هاوّلی آیات تأویل است، کرده پیدا ایخوشه شکل و خوردمی چشم به تمهیدات در که تأویالتی از دیگر یکی

 به روز را او پیر که بگوید پیر با جمله خود احوال که آنست دیگر ادب": شودمی بیان اینگونه و. است آمده دوم تمهید در که است

 ازین ،«القصص أحسن علیک نقص نحن». کندآگاه می مختلف هایروش و خطرها از را او و کند،می تربیت ساعت به ساعت و روز

 باشد آن دارد تعلق مرید به آنچه و نماید، راه که باشد آن دارد تعلق پیر بدین آنچه و خدا به است راه بهر از پیر که دارد نشان کلمه

 ،«کوکباً عشر أحد رأیت إنی أبت یا ألبیه یوسف قال إذ» صدّیق، یوسف واقعه. نگذارد نقصان و زیادت و نگوید راز کس به پیر جز که

 آنست کند را مرید پیر که وصیّت اول. «إخوتک علی رؤیاک تقصص ال بنیّ یا»: گفت یعقوب پس. پیران با است مریدان گفتن واقعه

 پیر راه در مصلحت، از خود، آن را و کند، احتمال آن را که باید آید مرید پیش فرا هرچه پس. مگو کس به خود واقعۀ: گوید که

 و ربّک یجتبیک کذالک و» که، باشد آن مرید با نشان را پیر گردد، فارغ همه ازین مرید چون پس. نیاید عجبی را مرید تا باشد نهاده

. «تعلمون تکونو لم ما ویعلمکم»درآموزد که،  استادی نیز را وی تا نماید وی با مرید مقصود و راه و ،«األحادیث تأویل من یعلّمک

 .(92:همان. )«سجّدا له خرّو و العرش علی هأبوی رفع و» که، رسد جایی به کار آید حاصل الشیخ بأخالق تخلّقوا چون،

 به دوم تمهید در که آید، با پیر و مراد خویش استپیر، یعنی در میان گذاشتن آنچه برای مرید پیش می برابر در مرید ادب

 از آنکه اول: شماردبرمی زیر قرار به را آدابی پیر برابر در مرید برای القضات عین. است شده آورده خدا راه در سالک هایشرط نام

 نهایت و در بگوید پیر با جمله خود احوال آنکه سوم. نکند طلب عبارت و صورت به را او آنکه دیگر. نجوید طاعت و معصومی پیر

و دلیل احسن القصص  داندمی پیر و مرید ارتباط از اینمونه را یوسف داستان وی. دارد نگاه پیر غیبت و حضور مبتدی، مرید آنکه

 این از ،«القصص أحسن علیک نقص نحن» :نویسدداند و  میاین سوره را، هدایت مرید توسط پیر برای رسیدن به خدا می بودن

 تأویل دیگر هایخوشه آغازگر این و ".نماید راه که آنست دارد تعلق پیر بدین آنچه و خدا به است راه بهر از پیر که دارد نشان کلمه

 جز که باشد آن دارد تعلق مرید به آنچه و": دهدمی ادامه چنین و. کندمی اراده را مراد و پیر ریوسف،پد از و مرید یوسف، از. است

 گفتن واقعه ،«کوکباً عشر أحد رأیت إنی أبت یا ألبیه یوسف قال إذ» صدیق، یوسف واقعه. نگذارد نقصان و زیادت و نگوید راز پیر به

 ".پیران با مریدانست
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شود و به تبع آن نویسنده واب دیدن یوسف و شرح آن برای پدر، به ارتباط بین مراد ومرید تاویل میو این چنین ماجرای خ

گذرد با پیر در میان بگذارد و از او هدایت بخواهد، در مقابل پیر و مراد مرید باید هر چه بر وی می. کندهایی به مرید القا میآموزه

اول وصیت که پیر، مرید را کند . «یا بنی التقصص رؤیاک علی إخوتک»: یعقوب گفتپس . هم وظیفه دارد که مرید را هدایت کند

در نهایت اینکه مرید باید هرچه در . پس هر چه فراپیش مرید آید باید آن را احتمال کند. واقعه خود به کس مگو: آنست که گوید

هر چند در . اده تا وی تعالی یافته به درجه استادی برسدگیرد، تحمل کند و پیر هم وظیفه دارد او را آموزش دپیش روی او قرار می

ای به تحمل و ارتقا نشده، عین القضات از داستان کلی یوسف این نتایج را به زیبایی در این آید اشارهاین آیات و آیاتی که در پی می

مرید با وی نماید تا وی را نیز استادی و راه و مقصود . «و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل االحادیث». دهدمبحث جای می

و رفع ابویه علی العرش »و چون تخلق به اخالق الشیخ حاصل آید کار به جایی رسد که « و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون»در  آموزد 

 .                             «و خرو له سجدا

 چه" :نویسدمیبدی در کشف االسرار می. اندائه کردهمفسران در مورد احسن القصص بودن سوره یوسف نظرات گوناگون ار

 خواند، دردمندان قصّه که باید اى زده درد وصالست، و فراق حدیث و معشوق و عاشق قصّه است، یوسف قصّه که اى قصّه نیکو

 (3:44یبدی، جم) "کند،  اثر وى در حسرتیان سوز که باید اى سوخته دارد، خبر عاشقان سوز و عشق درد از که باید عاشقى

داند که در هیچ هایی میها و حکمتها و نکتهزمخشری در تفسیر کشاف دلیل احسن القصص بودن این سوره را دربرداشتن عبرت

 . القضات استیک از متون دیگر وجود ندارد، اما چنین تأویلی از این آیه خاص عین

                                   

 

 ا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکباَاذ قال یوسف ألبیه ی

 

 مرید                              پیر و مراد

 

 رارونده                                    راهنما

 

 بیانگر واقعه                                          داعی سکوت

 

 آموزگار             تحمل کننده سختی                                        

 

 

 

 نتیجه گیری

توان چنین دریافت که تأویل به معنای تطبیق نوشته به معنی حقیقی و اصلی آن  با توجه به مبحثی که از نظر گذشت می

تمهیدات اند، اما تأویل در بسیاری از عرفا آیات قرآن را در آثار خود تاویل کرده. روشی است برای بیان مقصود و اقناع کردن مخاطب

های تأویلی است که ها، خوشهگیرد، یکی از این شیوههای جدیدی را برای تأویل به کار میای دیگر بوده و شیوهالقضات به گونهعین

انس با قرآن و تأمل ژرف و عمیق در متن . شودهای دیگر از آیات میکه زنجیروار با یکدیگر ارتباط دارند و یک تاویل، زمینه تاویل

 . های منحصر بفردی را از آیات عرضه کندای از معانی و ارتباطات واژگانی  تاویلنیز توانایی در ارتباط برقرار کردن بین گسترهآن و 
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