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  قدمهم. 1
شاخص عرفان اسالمی اسـت هاي   ه به کتاب و سنّت و تمرکز بر باطن امور از ویژگی           توج .

 در آثار عارفان مسلمان جایگاهی رفیع دارد و بـیش از    قرآندر این میان، رویکرد به آیات       
قـرآن  الـصدور بـودن      قطعـی  دلیـل این به   . آنان قرار گرفته است   احادیث نبوي مورد اهتمام     

 و تعمق شگرف عرفا در آیات این کتاب مقـدس و تـالش بـراي         ، کالم الهی  مثابۀ   به ،کریم
  . دستیابی به معناي باطنی آیات بر وفق مشرب صوفیان است

ش از هر بهاء عارف بزرگی است که عرفان . نیز از این قاعده مستثنا نیست معارفکتاب  
  . رود  میشمار هاي او به   گرایی صوفیانه محور مهم اندیشه  اسالمی دارد و باطنۀصبغ ،نظر

خوردگی فکـري و عـاطفی    گرهو است قرآنی وي معتدل، ساده و جذّاب  هاي      برداشت
تنهایی اهمیت دارد و   بهمعارفپژوهش در کتاب . دهد نشان میبا مفاهیم قرآنی را نویسنده 
 نیـز نقـش مهمـی    ،الـدین  شناخت بهتر فرزند نامدار بهاء ولد، موالنـا جـالل       آن، در عالوه بر 

اثبـات رسـیده کـه مولـوي از وجـوه گونـاگون، تحـت تـأثیر          نکتـه بـه   زیرا این ؛کند  می ایفا
  . 1هاي پدرش بوده است   اندیشه

  را از دیـدگاهی قرآن کـریم پیش از هر چیز، ذکر این نکته اهمیت دارد که رویکرد به        
  : اصلی تقسیم کردۀ توان به دو دست می

 اقتبـاس، درج، تـضمین و حـل کـه بـه چگـونگی اسـتفاده از         مانند:هاي شکلی   رویکرد. 1
 و در شـود  مـی  در مطاوي متن، عمدتاً براي ادبی کردن کـالم مربـوط     قرآنآیات کریمۀ   

  .گیرد علم بدیع مورد بحث قرار می
اسـاس   تأویـل کـه بـه تـشریح و تبیـین آیـات بـر        یعنی تفسیر و   :هاي محتوایی      رویکرد .2

  . دشو   میمذهب خاص کالمی و فلسفی یا مشرب عرفانی اطالق
 -باشد مستقلی تواند موضوع مقالۀ  می که خود-شکلیهاي     در این پژوهش، به رویکرد    

  کـه بـا بیـنش   -تفسیري نیز فقط به تفسیر با اسـتفاده از تـشبیه  هاي     از میان گونه  . پردازیم نمی
توان پلـی بـین تفـسیر و      میاین تفسیرها را  . ایم   توجه داشته  -عرفانی بهاء بیشتر مناسبت دارد    

 سـخن را بـا   ،که در این مباحث مرسوم است براي ورود به اصل بحث، چنان    . تأویل دانست 
  . کنیم  مینگاهی به معناي لغوي و اصطالحی تفسیر و تأویل آغاز
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   و تأویل معناي لغوي و اصطالحی تفسیر.1-1
در اصـل از  کـه  اند   گفته.به معنی بیان و کشف و آشکار ساختن است    »فسر«تفسیر از ریشه    

ابن منظور، (  اخذ شده است،شود  میبه معناي ادرار بیمار که از آن به بیماري داللت  » تفسره«
 فهـم ) قـرآن (  آن، کتاب خداواسطۀ  اما معنی اصطالحی تفسیر، دانشی است که به.)ذیل فسر 

صـرف،    لغـت، نظیر از علومی تفسیر. شود  می  معانی آیات بیان و احکام آن استخراج       ده،ش
سـیوطی،  ( گیـرد   مینحو، بیان، اصول، قرائت، شناخت اسباب نزول و ناسخ و منسوخ کمک   

1363: 2/522(.  
 آیـه بـه معنـاي محتمـل      است؛ گـویی و به معناي بازگرداندن  » أول«واژه تأویل از ریشۀ     

 ؛بـه معنـاي سیاسـت اسـت    » ایالـه « از ، تأویـل  به قولی همچنین، بنا . شود  می هخود بازگرداند 
 را در جـاي خـویش قـرار داده اسـت     اش دة کالم، آن را تدبیر کرده، معنیکنن گویی تأویل 

  .)549همان، (
 ی تفـاوت تفـسیر و تأویـل، اقـوال گونـاگون و گـاه      بـارة در علوم قرآنی،هاي     در کتاب 

 آن اسـت کـه تفـسیر    ،آیـد   می ماکار بهها بندي این نظر   از جمع  آنچه. وجود دارد متعارضی  
ظ اسـت کـه    به صـورت حقیقـت یـا مجـاز؛ و تأویـل بیـان بـاطن لفـ            ، الفاظ است  بیان ظاهرِ 

 گفتـۀ  خـالف ظـاهر   منبع این برداشتِ  ممکن است   . نحوي برخالف ظاهر نص بوده باشد      به
در مورد اول، دامنـۀ  البته  .امام معصوم باشد یا کشف و شهودي که شخص مدعی آن است     

 تأمالت ،ی و به طور کلّوقتی پاي کشف و شهود    اما   ؛ماند  می تأویل به قول معصوم محدود    
معتدل هاي    از تأویلبه این ترتیب،. یابد  می دامنۀ آن گسترشی شگرف    ،میان آید  شخصی به 

کلّی رویـاروي تفـسیر    هبینیم و ب  می ابن عربیالحکم فصوصتا چیزهایی که به نام تأویل در       
عالوه بر این، بـراي عـدول   . شود  می همگی مصداق این نوع دوم شمرده    ،گیرد  می آیه قرار 

 تـأویالت فالسـفه و     ؛ این دو مـصداقْ    توان یافت  می دو مصداق عمدة دیگر    ،از ظاهر الفاظ  
  . ندآی  نمیشمار گرا به  باطن، با این تفاوت که آنان برخالف شیعه و صوفیه؛متکلّمان است

   سابقۀ سنّت تفسیري و تأویلی صوفیان.2-1
هـا و تبیـین    گوي پرسش   پاسخ ،ها  رفع پیچیدگی   که مرجع نخستِ   -)ص( با پیامبر  قرآنتفسیر  

 از دو ، ایـن رونـد   پـس از رحلـت ایـشان   .دشـ  آغاز  - بود قرآن مشکالت   المجمالت و حلّ  
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یت که منشأ پیدایش تفـسیر  بر این اساس، تفسیر اهل ب.  اهل بیت و صحابه ادامه یافت  :طریق
تـوان بـه تفـسیر منـسوب بـه امـام جعفـر                مـی  ، نمونـه  براي . شکل گرفت  ،مأثور شیعی است  

 وجود دارد،یشان ه ا اشاره کرد که با وجود تردیدهایی که در صحت انتساب آن ب )ع(صادق
با ) ق412 .ف (سلمی.  تأویلی صوفیه جاي شک نیست-در نقش مهم آن در سنّت تفسیري    

اض و               جمع آوري اقوال تفسیري بزرگانی همچون امام صادق، ابـن عطـا، جنیـد، فـضیل عیـ
  .کرد قشیري و میبدي هموار مانند یمسلک بن عبداهللا تستري راه را براي مفسران عارف سهل

بیـشترین   قـرآن تأویل آیـات  از  ،گرا تأویلهاي     در قیاس با سایر فرقه     عارفان و صوفیان،  
. گواهی بر این مدعاست ،اند  عرفان نوشتهسیاق بر ها  آنفاسیر متعددي که  ت .اند  بردهبهره را   

 قـرآن  که عنوان تفسیر یـا تأویـل   -هایی است که در دیگر متون عرفانی      عالوه بر تأویل   اینْ
 ظـاهر و بـاطن یکـی از مقبـوالت     ۀنظری.  پراکنده است  -)معارفمانند همین کتاب    ( ندارند

، معنـایی  قـرآن  وراي هر آیـه و حتـی هـر کلمـۀ     که  اند    ن عقیده ای ها بر  آن«. مهم آنان است  
» .سـازد   نمـی درونی نهفتـه اسـت کـه خداونـد آن را جـز بـر بنـدگان خـاص خـود آشـکار           

   .)157: تا نیکلسون، بی(
که تفسیر منسوب بـه ایـشان      -)ع(از امام صادق  . ي دارد  بطون متعدد  که متنی است    قرآن

 تـأثیر عمیقـی  ، نند مفهوم معرفـت و حـاالت و مقامـات   در ترویج مفاهیم اصلی تصوف هما   
عبـارت و اشـارت و   : کتاب خـدا بـر چهـار چیـز اسـتوار اسـت            « : است  روایت شده  -داشته

انبیـاء و حقـایق   عبارت براي عوام و اشارت براي خواص و لطـایف بـراي   . لطایف و حقایق 
انـد   علم باطن یا اشـارت ) عییا مد(  صوفیه که معتقد   .)3/72: 1360طباطبایی،  (» .براي اولیاست 

اسـت،   اصـطالحی   محتـوا نظراز با اینکه که اند  وجود آورده براي انتقال آن، زبانی باطنی به  
  .)18: 1373نویا، (نشأ قرآنی دارد م

  

  ولد   تفسیر و تأویل در معارف بهاء.2
نـدي   پیوکـریم قـرآن   است؛ کتابی کـه بـا   معارف، یگانه اثري که از بهاء ولد برجاي مانده       

نشانگر أنس نویسنده با ها    آن  و تفسیر و تأویل    قرآن ة سور 93آوردن آیاتی از    . استوار دارد 
  . این کتاب آسمانی است
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 در ویژه ، به که براي تأثیر بیشتر، ؛ زبانی، زبان سادة آن استمعارفمهم هاي   از ویژگی
 بـه مخاطـب کمـک   ایـن شـیوه   . جوید  میسود از تشبیهات و تمثیالت دلنشین  ،تفسیر آیات 

 به تثبیت و تأیید مـدعاي بهـاء نـزد    همچنین،. دکنکند مفاهیم انتزاعی را در ذهن مجسم      می
، بهتـر اسـت بـه    قرآن به معارفهاي     قبل از ورود به طرح رویکرد     . رساند  می مخاطب یاري 

   .روشنی معلوم شود  نزد بهاء ولد اشاره کنیم تا موضع وي بهقرآنضابطۀ برداشت درست از 

   برداشت درست از قرآن ضابطۀ. 1-2
رود   مـی نگرد و به راه سایر عرفا  میدیگر، جز صوفیه، به دیدة انکار     هاي      بهاء ولد در گروه   

هـاي    وي گـروه . کردنـد   مـی فالسفه، معتزله و سایر رقیبان خود را محکوم      هاي      که برداشت 
  : کند  می نکوهشطور مشخص بهزیر را 

 :کننـد   مـی  اعتنا بـه مـوازین دینـی تأویـل    دون را به میل خود و ب      قرآن که   :فالسفه. 1-1-2
 نغز نماید، چون پایان کار بازکـاوي چیـزي نباشـد و مفلـسفی         از قرآن حکایت مفلسفان   «

بهـاء ولـد،   (»  بایـد پرسـیدن  قـرآن از مرد دین معـانی  . وجه طبع خود تأویل کند    را بر  قرآن
1352 :1/416( .  

کسی که الفـاظ را  « :خبرند که از باطن الفاظ قرآن بی متشرّعان و اهل ظاهر     . 2-1-2
خایـد، از آب    مـی داند و معانی نداند محروم باشد چنانک کسی لب کوزه گرفته باشد و       

  .)429همان، ( ».مزه نیابد چون آب نخورده باشد
 همه تبـرّي اسـت از    )ع(قرآن و روش انبیا   « :ها همچون طب و نجوم      اهل دانش . 3-1-2

یعنـی مـا هـیچ از ایـن     انـد   فضل و هنر، که همه صنع به اهللا اضـافت کـرده        طب و نجوم و     
   .)همان( ». از این انواع علومایم ندانیم، جز اهللا و ما امی

  . کنیم  می وي با معتزله اشارههاي  به اختالف2-2 در بخش :معتزله. 4-1-2
کـه از نظـر او    -نیداند که با اصول و موازین دی   می بنابراین، بهاءولد برداشتی را درست    

غیراسـالمی  هـاي      سازگار و از تفسیر به رأي و اندیشه       -همان مکتب رسمی اهل سنت است     
  . خالی باشد

 نظر گرفتن خاستگاه و آبشخور کالمـی آن، ، بدون در  معارفبررسی تفسیر و تأویل در      
از . ذیر اسـت ناپ  بهاء در بستر کالم اشعري بالیده و از آن جدایی  ۀاندیش. تقریباً ناممکن است  
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 اعتقـادي  ۀزمینـ  ،لۀ مهـم کالمـی  ئاست با اشاره به موضـع بهـاء در دو مـس     تر     شایسته ،این رو 
  .  حاصل آیداشراف بهتري قرآنی ويهاي   به رویکردنسبت آشکار شود تا کتاب 

  قرآنی ويهاي    تأثیر خاستگاه کالمی بهاء ولد در رویکرد.2-2
. دهـد   نمـی مختلـف روي خـوش نـشان   هـاي     ایان فرقه پ بهاء ولد به علم کالم و منازعات بی       

و » رافـضیان هـاي    سـگالش « کـه  گویـد   ، مـی   اسـراء  ة سور 85 ۀ ضمن بحث از آی    براي مثال، 
شـافعی  هاي    یان و حتّی غور در گفتهتو اقوال قدریان و جبریان و اباح    » کرّامیانهاي      حجت«

دیوان اهوا «چیدن در این مذاهب و   دور است و به جاي پی      »شاهراه انبیا «، همگی از    و حنفی 
کـه   همـه، چنـان     بـا ایـن  .)426همـان،  ( باید به خودشناسی روي آورد  » و بدع و ملل و کفرها     

 اشـعري آیـات مـرتبط بـا مـسائل مهـم       ی، بهاء مانند متکلّمـ   معارفخواهیم دید، در سراسر     
 بـا   ایـن بـاره،  سـخنان او در   . دکنـ   را بررسـی مـی    )  رؤیت خدا و جبر و اختیار      مانند(کالمی  

  . مزاج تفاوت ندارد سخنان دیگر متکلمان اشعري

   اثبات رؤیت خدا.1-2-2
       ــی در رد ــی و نقل ــل عقل ــیعه از راه دالی ــه و ش ــه، معتزل ــه جهمی ــدي ک ــی از عقای   آنیک

دانـستند    مـی این متکلّمان اشکال را در ایـن « . امکان رؤیت خدا در قیامت بود  ،کوشیدند می
م اعتقاد به جسمانیت خداست و به همین دلیـل، نفـی رؤیـت را فـرع       که عقیدة مزبور مستلز   

گویـد کـه     می دلیل عقلی آنان.)55: 1375پورجوادي، ( ».دانستند  میلۀ نفی جسمانیت خدا  ئمس
 حق تعالی موجود است پـس رؤیـت او   ؛ درست است که دیده شود،هر موجودي که باشد 

 ة کـریم اسـت کـه دربـار       قـرآن  ۀآنـان، آیـ    دلیل نقلـی     .)128: 1373 شهرستانی،( درست است 
   .)23-22: قیامت( »ة الی ربها ناظرة ناضر یومئذٍوجوه«: فرماید  میبهشتیان
 اصلی کـه بهـاء بیـان   « .کند  میست و نظر معتزله را رد   امعتقد   ولد نیز به رؤیت خدا     بهاء

 :1382مـایر،  (» . پـذیرفت ،طور که در دیـن آمـده      که هر چیز را باید همان     ] آن است [ کند می
و دیـدن موجـوداتی   » سـوي « همان خدایی که چشم را به طرف: گوید  می ، او  بنابراین .)105

چه عجب  ) خدا (= سوي اگر نظرش دهد به بی    « ، نظر داده است   ،قرار دارند » جهت« که در 
کنـد و    مـی  فوق تکـرار ۀآیدربارة  پس از آن، همان استدالل اشاعره را .)1/99همـان،   (» باشد
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  افـزون بـر ایـن، از حـدیث بـسیار مـشهور             .)همـان ( آمیـزد   مـی   با چاشنی سخنان عرفانی    البته
تـرین دالیـل نقلـی     دانیم از مهم    می  که ؛ حدیثی کند  می یاد»  البدر لیلۀ سترون ربکم کالقمر  «

: انعام( »یدرك االبصار التدرکه االبصار و هو  « از آیۀ   اما ؛)399همان،  ( طرفداران رؤیت است  
  . کند  نمییاد ،ترین دلیل نقلی معتزله است م که مه)103

ولـد وارد دانـست کـه بـا وجـود اعـراض از             توان این انتقادگونه را بر بهـاء        می بنابراین،
 م اشــعريِمــتکلّفروغلتیــده اســت و از موضــع هــا   آن خــود بــه دامــان،کالمــیهــاي   ســتیزه

  .باشد ایرادي که شاید بر فرزند وي نیز وارد ؛گوید  می سخنیقدم ثابت

   جبر و اختیار.2-2-2
 ،گـوي رسـمی اهـل سـنّت دارد      سـخن منزلـۀ  ولد با علقۀ خاصی که به کالم اشعري، به   بهاء
  او را ماننـد اشـاعره معتقـد بـه جبـر        ییجا. کند  می  جبر و اختیار عقاید متناقضی ابراز      بارةدر
ا در اهللا اسـت، هـر    در اهللا نگري که همـه کارهـ        )29: الرّحمن( کلّ یوم هو فی شأن    « :یابیم می

عالم است و فعال  )فاعل :ظ( گویی اهللا فعل. کند در مشرق و مغرب  می زمانی صدهزار کار  
از ایـن  .  اشـاعره اسـت  ۀ پس خدا فاعل حقیقی است که همـان نظریـ      .)179همان،  (» .لما یرید 

حقّیـت مـذهب جبـر     کنی، همه  میچون نظر به قرآن حاصل،« :گوید  می  بهاء قاطعانه  ،منظر
   .)2/94 همان، (».کند  میتقاضا
گـردانیم از حـال بـه        مـی  فرماید که چیزهـا    می« :بینیم  می وي را مایل به اختیار    نیز   یاهگ

امـا تـو را اي آدمـی از     ،ایم چو ایشان را جهد و قدرت و اختیار نداده اختیار ایشان،   حال بی 
 او را در ، و سرانجام.)1/288همان، (» .جمادات هست کردیم و اختیار و قدرت و جهد دادیم 

   :نگریم  میحال رد کردن هر دو مسلک جبر و اختیار
در آسمان و زمین عبادت اختیاري کند و جبري عبادت جبـري     ) اختیارگرا(= مختاري  

 یعنـی ایـشان     )179: اعـراف ( مختاري و این بندة جبـري اولئـک کاالنعـام            هآن بند . کند
تـر   قوبت ایـشان و صـورت ایـشان پاینـده    چون آن بندگانند که مسخشان کردیم بلکه ع  

  .)382همان، (
را درنظـر داشـته   یـن نکتـه   ا بایـد  ،؟ هر حکمی صـادر کنـیم   چیستها   این تعارض معنی  

 در مقـام   شـاید ؛پـردازد   نمـی تأمـل به  یم که بهاء در چارچوب منسجم و هدفمند فکري          باش
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 نیـز کمـابیش   ، مولـوي ،که در فرزنـد او اي   ویژگی ؛توان آن را هم نداشته باشدحتی واعظ  
 ،هـا  بـا وجـود تـالش بعـضی    نیـز  نوسان اعتقادي مولوي دربارة جبر و اختیـار     . شود  می دیده

  . رسد  نمینظر  بهپذیر توجیه
  . بار آورده است  بهمعارف این زمینۀ کالمی چه تفسیرها و تأویالتی را در اما

  ولد   تفسیر در معارف بهاء.3
واعـظ و مـذکّري    بهـاء چگونـه در قامـت     کـه دهد  میان نشمعارفحتی نگاهی اجمالی به  

 رسـمی،  هاي کـه در تفـسیر  هـایی  هگر، آیـ  به عبارت دی  .را تفسیر کرده است    قرآناي    حرفه
 در اختیـار ذهـن خلّـاق بهـاء قـرار     وقتـی   ،انـد   شـده  میآور بررسی  خشک و ماللاي  ونهگ  به

بـه همـین   . دشـو   مـی  دلپـذیرتر تـر و  یابند و فهم و هضمشان آسان      می  ذوقی دیگر  ،گیرند می
 بـا  ،ظـواهر بـا  ایـن کتـاب در تـشریح و تبیـین آیـات مطـابق       هـاي    با آنکه بیشتر تفسیر  ،دلیل

هـا   بـه آن صـورتی ادبـی    ، کاربرد عناصر تشبیهی   ، اهل سنّت تفاوتی ندارند    هاي دیگرِ تفسیر
  .  استشان کردهبخشیده و جذّاب

آوریم و با توجـه   میشده  گزین  بهۀده نمون آمیخته با تشبیههاي  در بخش بعدي، از تفسیر   
  . مکنی  می بحثها بارة آن در،به منابع دیگر

  تفسیر با استفاده از تشبیه . 1-3
اي   از محتـواي آیـه منظـره   ، بـه کمـک صـورخیال   او.  استهروش بهاء در این تفسیرها ساد 

 مجــالس ةند شــنو،و در اصــل(زاعــی و دیریــاب را بــراي خواننــده  مفــاهیم انتتــاســازد  مــی
تـأثیر  حرفـۀ بهـاء ولـد      در انتخـاب ایـن راه و روش،         بـدیهی اسـت     . آسـان کنـد   ) شتذکیر
ه او تـا   توجـ نداشـت  حرفۀ وعظ که در آن، جلب مستمع و نگـه   ؛   داشته است  اي  کننده تعیین

کـه اغلـب مایـۀ علمـی     همچنین، نوع مخاطبـان   . پایان مجلس، بیش از هر چیز اهمیت دارد       
 دقـت در  .کند سطح مطالب بـه میـزان فهـم آنـان فـرو کاسـته شـود         می ا اقتض ، دارند یاندک

  : کند  میخوبی اثبات هاي زیر این نکته را به  نمونه
 الـست « خطـاب  ایـن آیـه،  در تفـسیر  بهـاء ولـد    : سورة احزاب72آیۀ  تفسیر  . 1-1-3
   :کند  میرا به آب تشبیه» برّبکم
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ق خطوط مکتوب ایشان بـه پـردة   این خطاب الست برّبکم چون آبی بود که نقش حقای    
غیب نهان بود؛ آب این خطاب بدیشان رسید، نقش نکرت و معرفت ایشان پدیـد آمـد      

همـۀ   2چون باران که برزمین زند هر نباتی در خور خـود در جنـبش آیـد اگرچـه زیـان       
  .)37همان، (ها از یک شکل است از خرما بن و گندم  نبات

مـثالً  ( اي عبـادت و معـصیت کـه دیگـر مفـسران     هرچند بهاءولد در تفسیر خویش، به ج  
و معرفت سخن گفته اما با توجـه  ) ناشناخت(= ، از نکرت   اند   گفته )12/6040:  ق 1423آلوسی،
که مفسران به نقل از ابن عباس،  -)56: ذاریات( »و ماخلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون«به آیۀ   

توان گفت سخن بهاء همـان تفـسیر آیـه      می-اند مقصود از عبادت را در آن، معرفت دانسته    
 ؛ پا فراتر نگذاشته استآن از تفسیر ،گیرد  می از آیهجبرگرایانهاي  نتیجهآنجا هم که   . است

آنچه از شقاوت و سعادت بر « که آیه را به -زیرا همین نتیجه در یکی از اقوال تفسیر طبري      
 ظریـف   نکتـۀ . )11/475: ق1420بـري،   ط( شـود   می  عیناً دیده  - است تبیین کرده » اند  آن سرشته 

این تفسیر، همان تشبیه آب است که در محسوس کردن مفهوم جبرگرایانۀ مورد نظـر بهـاء           
 در اینجا تقریر حال مـشبه  ،که به قول علماي بیاننیز   غرض تشبیه    .قدرت اقناعی بسیار دارد   

  . ق یافتهحقّخوبی ت  به،)262: 1359رجایی، (در ذهن مخاطب است ) نی خطاب الستیع(
:  نیـز آمـده اسـت   مثنـوي کند که در   میرا مطرحاي    همان اندیشه  معارف به این ترتیب،  

 ایـن  اها یا به تعبیر وي، نقـش نکـرت و معرفـت آنـان، از ازل و بـ              کافر و مؤمن بودن انسان    
 مثنـوي  این اعتقاد در سه باري که از آیۀ مورد بحث در   البته  . ه است شدخطاب الهی معلوم    

آیـه  ایـن  بـه  شود و مولوي   نمی دیده ،)6/207 و   1958،  1/1017: 1379،  مولوي(است   فتهسخن ر 
 با ؛توان یافت  می نظیر این اندیشه رامثنوي اما در دفتر دوم     ؛گذرا داشته است  اي    اشارهفقط  

  : اند ها آمده این تفاوت که در آنجا انبیا براي هویدا کردن حقیقت وجودي انسان
ــست و   ــا بشک ــه ه ــانطبل ــد  ج ــا ریختن   ه

  

ــد    ــدگر آمیختنــ ــد در همــ ــک و بــ   نیــ
  

  حـــــق فرســـــتاد انبیـــــا را بــــــا ورق   
  

ــق هـــا را بـــر تـــا گُزیـــد ایـــن دانـــه      طبـ
  

ــیش از ــدیم   پ ــا همــه یکــسان ب ــشان م   ای
  

ــک      ــا نی ــه م ــستی ک ــس ندان ــدیم و ک   ب
  

  )282-2/84 همان،(
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ت و  ، روزه و طاعـا     بهـاء ولـد در تفـسیر ایـن آیـه           : سورة فصلت  35 تفسیر آیۀ . 2-1-3
 ، که اگر انسان زمینۀ پرورش آن را فـراهم کنـد  ؛ تخمیکند  میعبادات انسان را به تخم تشبیه  

   :مند خواهد شد اش بهره از ثمره
و ما یلقّیها الّا الذین صبروا و مایلقّیها الّا ذوحظ عظیم و صـبر کـردن در روزه و نمـاز و             

ها چون تخمی است کـه   اعتو این روزه و همۀ ط[...]  در همه طاعت فواید عظیم دارد 
اي از آن  اصل آن را اهللا به مالئکۀ مقرّب از لوح محفوظ به فرشته رسانیده است تا پاره         

تـا  . انـد  هاي جهان را از بهشت آورده که تخم هاي روزه و طاعات به تو رسید چنان    تخم
چنانـک بکـاري همچنـان بـر     [...]  کـاري  هاي روزه و طاعـات را کجـا مـی    تو این تخم  

   .)90-1/91: 1352بهاء ولد، (برنیارد  داري اما بسیار تخم باشد که باربر
ایـن  در مختـصر  هـایی    اما همین تشبیه را با تفاوت     است؛  نیامده مثنويتفسیر این آیه در     

 در داستان شیخ خضرویه، اعمال نیک شیخ به کاشـتن تخـم       ،از جمله . توان یافت   می کتاب
  : مانند شده است

ــی تخـــم ــا مـ ــت هـ ــلکاشـ ــا روز اجـ    تـ
  

  تـــــا بـــــود روز اجـــــل میـــــر اجـــــل   
  

  )2/390: 1376مولوي، (
 در دفتـر  .)3396همان، بیـت  ( مغز تشبیه شده است بی ثمر به دانۀ  در همان دفتر، طاعات بی    

 اسـت؛  گردآمده در انبـار ماننـد شـده    هاي     طاعات آدمی به گندم    ،اول نیز با بیانی دل انگیز     
  : دزدد  میها را زند و گندم  می که موش نفس در آن حفرهانباري

ــی    ــدم مـ ــار گنـ ــن انبـ ــا در ایـ ــیم مـ   کنـ
  

ــع    ــدم جمـ ــی  گنـ ــم مـ ــده گـ ــیم آمـ   کنـ
  

ــه موشـــــی دزد در انبارماســـــت    گرنـــ
  

ــل     ــال چـ ــدم اعمـ ــت  گنـ ــاله کجاسـ   سـ
  

  ) 382 و 1/377همان، (
بهاء (  گرفته شده استمعارف عیناً از ، تمثیل موش و ویران شدن انبار به دست او:باید افزود

  .)1/43: 1352ولد، 
کوشـد بـا     مـی  بهاء ولد در تفـسیر ایـن آیـه      : سوره آل عمران   31 ۀتفسیر آی . 3-1-3

 روشن ها  مفهوم محبت خدا و رسول را در ذهن،جهانی اینهاي   ها و شهوت   یادکرد دوستی 
ون اهللا فـاتبعونی یحبـبکم اهللا قـوم را گفـتم کـه هـیچ در جهـان مـزه              «: دکن قل ان کنتم تحبـ

ایـد؟ پـس متابعـت رسـول کنیـد تـا بـه         یچ از جهان دوستی و مزة شهوتی دیـده        اید و ه   یافته
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 کـه  - این مقایسه بین شهوت دنیا و لذّت و محبت آخرت.)103 ،همـان (» .محبت کلّی برسید 
 در تقریـر حـال   -)1/304: 1374غزّالی، ( شده است انجام کیمیاي سعادت شاید نخستین بار در     

  .  داردیمشبه، تأثیر قابل توجه
انزلنـا هـذا القـرآن     لـو «بهاء ولد با توجه به آیۀ  : سورة حشر21 در تفسیر آیۀ    .4-1-3

 حالت کوه را بـه کمـک چنـد تـشبیه بـدیع          ،» اهللا ۀشیخَن   مِ  متصدعاً علی جبل لرأیته خاشعاً   
   :کند  میتصویر

 گفتم کوه و جماد را یعنی طور را چو از خود خبر دادند چون طیر پر و بال باز کـرد و             
رنگ چون باز برپریدن گرفت  زن شد، چون آن سنگِ انگشت چون کبوتر مطوق معلّق 

  .)88: 1352بهاء ولد، ( خبر نماند و بی
از حد ظاهر فراتر نرفته و  ،بینیم هرچند سخن بهاء تفسیر سادة آیه نیست     میدر این موردهم    

  . به حریم تأویل گام ننهاده است
تشبیه زمین به چاهی تاریک، براي دربارة این آیه،    : آل عمران  103تفسیر آیۀ   . 5-1-3

  :کاربرد یافته است» اهللا حبل«عی محسوس کردن تعبیر انتزا
 یعنی این زمین چاهی اسـت و در حـرص   )103: آل عمران(»  اهللا جمیعاً بلِحموا بِ صِواعتَ«

 روي روي در چاه رفتن و تنیدن، درین چاه فرورفتن است چون قارون، و اگر فرو نمی         
 اهللا زن و جهـدي بکـن تـا از یـن چـاه برآیـی       بینی؟ زود دست به حبـل      تاریکی چرا می  

  .)98همان، (
 ،)6/3492: 1379مولـوي،  (  اسـت نشان تفسیر شده این آیه با نام وتنها جایی که ، مثنويدر  

ر به صبر کردن بـ » حبل«  اما تشبیه عالم به چاه و تفسیر؛اهللا به امر و نهی الهی تبیین شده        حبل
  : شود  می صریح به آیه دیدهة بدون اشار،امر خدا

ــالم چــو چــاه  ی ــن ع   وســف حــسنی و ای
  

  ویـــن رســـن صـــبر اســـت بـــر امرالـــه   
  

ــت    ــن درزن دو دسـ ــد رسـ ــفا آمـ   یوسـ
  

ــشو بیگــه شــد     ــل م   ســت هاز رســن غاف
  

  ) 1276-2/77همان، (
در متن بعد، حاجت و سؤال بنده به باد سـموم و           : سورة بقره  186تفسیر آیۀ   . 6-1-3

عرض نیاز در فرهنگ دینی،  از آنجا که    . اجابت حق تعالی به نسیم راحت تشبیه شده است        
  : رسد  نمینظر ه به تشبیه نخست چندان موج،نفسه مطلوب است  فیبه درگاه حق تعالی
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 قریـب  )186: بقـره ([...]   الداع اذا دعانةو اذا سالک عبادي عنّی فانّی قریب اجیب دعو       
دهـم، چـون بـاد سـموم سـؤال و       دهم هم از آنجا که جوابت می       از آنجا که سؤالت می    

بهاء ولـد،  (ام هم از آنجا باد نسیم راحت و اجابت روان توانم کردن         حاجت روان کرده  
1352 :245(.  

: 1379مولـوي،  (ت  اسـ  شده جا بدون هیچ تفسیري به این آیۀ کریمه اشاره          یک مثنويدر  
2/3601(.  

فرستاده  پیشهاي    ها و بدي   در عبارت زیر، نیکی    : سورة یونس  30تفسیر آیۀ   . 7-1-3
 اسـت؛   تـشبیه کـرده  ،از سوي بنده را به جنگاورانی که براي چیرگی بر هم در حال نبردنـد    

   :تصویري جذّاب و روشنگر استکنندة  عرضه که تشبیهی
 جـوهر اعمـال   )30: یونس(ی اهللا مولیهم الحق    هنالک تبلو کلّ نفس ما اسلفت و ردوا ال        

بیـازمودن جـزا یـافتن باشـد،        . چون بیازمایی باطل بیرون نه آید     ] که[ چنان پیش فرست  
کـه تیرهـا    ها سپس آن بفرست تا هر دو به جنگ شوند، چنان   بدي پیش فرستادي نیکی   

ات چـو  ئ اوست، چون سیةها هم آفرید    اوست ولیکن سپرها و جوشن     ةدر جهان آفرید  
   .)1/253: 1352بهاء ولد، ( شود حسنات چو سپر در پیش آیدتیر بران 

از اختیار براي انسان در قلعـۀ نفوذناپـذیر   اي  ولد براي گشودن روزنه تالش نافرجام بهاء  
  . تفکّر اشعري دیدنی است

ـ ة کـشجر ۀب طیۀکلم ضرب اهللا مـثالً   «: ابراهیم ة سور 24آیۀ  تفسیر  . 8-1-3 در ؛ »ۀ طیب
 و شـجرة طیبـه بـه درخـت خرمـا تفـسیر       ،به به کلمۀ توحیدکلمۀ طی ،اسیر رایج اهل سنّت تف

  او ولی؛ تفسیر بهاء نیز درست بر همین منوال است.)ذیل آیه: ق1422 ك جاللین،.ر( شده است
و چنـان   آرایـد   می،ی هستند سخن را به اوصافی که تشبیهات عقلی به حس     ،به شیوة خویش  

   :دکن  میگر  در پیش چشم جلوه،عتقاد او منظور آیۀ کریمه استدرختی را که به ا
کار بود اما مرد معنوي را    خبیثه، نفس جریمه   ة یعنی خرمابن و تفسیر شجر     ۀ طیب ةکشجر

تفسیر وي شجره اعتقاد توحید بود نی شجره خبیثۀ انکار، که اصل وي ثابـت در زمـین         
   ین باشد و هـر سـاعتی کـه اکـل وي بدیـد      یقین باشد و فروع ثمار تسبیح و تهلیل به علی

  .)265 :1352بهاء ولد، (
، 3/1986: 1379مولـوي،  (  است آیه اشاره شده اینبهبدون هیچ تفسیري  بارسه   ،مثنويدر  

  . )4/3574 و 3/4388
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تـشبیهی قرابـت بـسیار    هاي  در اینجا دو نمونه از تفسیر با استفاده از تمثیل را که با تفسیر       
   .عهده داردشبیه را در تصویر سازي برنقش ت تمثیلدر این نوع، . کنیم  می ذکر،دارند

ــل شــیوه ــل  تمثی ــی و انتزاعــی،    اي اســت کــه تمثی ــاهیم عقل ــه، مف ــا آن، عامدان ــرداز ب پ
به عبـارت دیگـر، تمثیـل    . کند روانشناختی یا روحی را به زبان مادي و ملموس بیان می    

مکن اسـت بـه طریقـی دیگـر نیـز       تالشی عقالنی است براي تصویر کردن چیزي که م        
  . )404 :1382انوشه، (شناخته شود 

بـه کمـک تمثیـل    بهاء ولـد در ایـن بـاره،     : سورة آل عمران159 تفسیر آیۀ   .9-1-3
فـاذا عزمـت فتوکّـل    « :کند  میلزوم همراه بودن توکّل را با عمل بیان   ،کاشتن تخم در زمین   

متوکّل تخم کـار در  [...]  کند  می عزم بیانل در عین کار بود چونعلی اهللا تا بدانی که توکّ   
 مولـوي نیـز همنـوا بـا پـدر،      .)2/82 :1352بهاء ولـد،  (» اهللا مر او را    زمین انداخت تا چه بر دهد     

  :کند  میهمین معنی را به کمک این تمثیل بیان
  کنـــی در کـــار کـــن گـــر توکّـــل مـــی

  

ــار کــن      ــر جب ــه ب ــس تکی   کــشت کــن پ
  

  )1/952: 1379مولوي، (
کـه  آورد  مـی ، تمثیـل مـردي را    بهاء ولد در ایـن مـورد       : تفسیر سورة فاتحه   .10-1-3

 تـا بگویـد دعـوي عـشق حـق      ،بیرون نیامد  دعوي عشق زنی کرد و از میدان آزمون سربلند        
  .)1/279: 1352بهاء ولد، ( کردن و به صراط مستقیم هدایت رفتن، کار هر کسی نیست

 .هـاي بـسیار دارد    به صور خیال بدیع، نمونه  هاي جذّاب و آمیخته       این تفسیر  ،معارفدر  
ذوق سلیم مؤلّـف و  . اند تقریباً در همین فضاي فکري و عاطفی پدید آمده  ها    تمام این نمونه  

 حاصل کار -ه است مجهز بودها  ه آن اي ب    که وي در مقام واعظی حرفه      -معلومات تفسیري 
   . استکردهرا در اکثر موارد دلنشین و گیرا 

   معارف بهاء ولد  تأویل در.4
کـه بـر آن   اي  ضـابطه تا به حال،   اما ؛اند  بسیار نوشته هاي    در بیان ضابطۀ تأویل درست کتاب     

 تأویلیتوان  نمی معناست که به ایناین سخن   . عرّفی نشده است   م ،اجماع وجود داشته باشد   
    ا این واقعیت در نزد تأویل  ؛ اذعان داشته باشند    آن تیافت که همه به صحن مختلف، گرا  ام

 ، لغـت ، نحـو ،صرف  مربوط بههاي  بعضی رابطۀ خود را با همۀ دانش      . دارد شدت و ضعف  
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کننـد تـا     مـی گـسلند و در معنـاي آیـات دخـل و تـصرّف         مـی  کلّی ه ب غۀللّا  بیان و فقه   ،معانی
ابن عربی پیشواي این گروه (ند کن همساز شان  عرفانی یا فلسفیادعاهايرا با  ها     آن سرانجام

کمابیش گوشۀ چشمی به این علـوم دارنـد و از اینکـه در خواننـده انکـار            نیز   برخی   .)است
  . کنند  می پروا،کامل برانگیزند

مرید :  توجه کنید، ابومدین آورده استه روایت از شیخش،به این سخن ابن عربی که ب
ل او این  زبان حا.)53: 1388د، موح( بیابد ، هرچه را اراده کند  قرآنواقعی کسی است که در      

  .  استخراج کنمقرآن بگویید تا من از ،هر معنایی خواستید :است
 )نـه مطلـق   (رسد تنها عاملی که به تأویل، مقبولیت نـسبی        می نظر  به ،با توجه به این نکته    

 وجود نوعی اعتـدال و خویـشتنداري در اسـتفاده از آیـات قـرآن بـه نفـع عقایـد                ،بخشد می
ایـن   البتـه  .رویـم   مـی معـارف  سـراغ تـأویالت   ،زمینـه بـا ایـن پـیش    . گر است شخص تأویل 

 زیـرا  ؛ترند مهمها   آنمراتب از ه اما ب؛گیرند  میاز نظر فراوانی، پس از تفسیرها قرار      ها    تأویل
 نمــایش بــهاي  کننــده  را بــا وضــوح خیــرهقــرآنهــاء دربــارة مــنش عرفــانی و شــیوة تفکــر ب

  . کنیم  می را تحلیلها لدر اینجا ده نمونۀ گویا از این تأوی. گذارند می

  تأویل زن به نفس. 1-4
 زن بـه نفـس تأویـل    ،رسـد   نمینظر  امروزین پذیرفته و شایسته به  در سخنی که از دید انسان     

   :شده است
کـه زنـان بـه        همچنـان  )33: احـزاب ( و قرن فی بیوتکنّ والتبرجن تبرج الجاهلیه االولـی        

هاي این جهان و آرایش و تجمل و  آرزوزینت خود راه مردان زنند نفس شما نیز چون 
ها بربندد و چون هرزه و طرب بـه گـوش خـود راه     بوش و آب روي طلبد گویی پیرایه  

  .)154: 1352بهاء ولد، ( کشد تا راه مردان دین زند دهد گوشوارها در گوش می
 سـابقه )  سـلمی و قـشیري     مثـل ( این تأویل که در تفاسیر عرفـانی پـیش از بهـاء            ،ظاهر به

 البتـه زمینـۀ اجتمـاعی ایـن بـدبینی و      ؛شود  میاز نظر شخصی بها نسبت به زنان ناشی  ندارد،  
بـه عبـارت دیگـر، آنچـه ایـن      . خوارانگاري زن در فرهنگ زمانۀ وي کامالً مهیا بوده است     

از جمله مکّاري و ( نفس را ۀ آن است که اکثر صفات رذیل   کرده،تأویل را نزد وي مشروع      
آشـنایی   واقعیتـی کـه هـرکس بـا ادبیـات فارسـی       ؛انـد  کردهان نیز منسوب     به زن  )گري حیله
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 مثنـوي مولـوي نیـز کـه نظیـر ایـن اندیـشه را در       . 3یابـد   می آن را بدیهی   ،داشته باشد اندکی  
  : کند  میبرقراراین رابطه را  بارها بین زن و نفس ،تکرار کرده است

ــت مـــشورت بـــا کـــه کنـــیم گفـــت امـ  
  

  مـــــام انبیـــــا گفتنـــــد بـــــا عقـــــل ا     
ــی       ــا زن ــد ی ــودك درآی ــر ک ــت اگ   گف

  
ــنی      ــل و راي روشــ ــدارد عقــ ــو نــ   کــ

  گفت با او مـشورت کـن و انچـه گفـت             
  

  تـــو خـــالف آن کـــن و در راه افـــت     
ــر     ــناس از زن بتـ ــود را زن شـ ــس خـ   نفـ

  
  سـت نفـست کـلّ شـر        زانکه زن جـزوي     

  )2274-77/2 :1379مولوي، (  
 در این ابیات، نظر عرفی زمان خـود     موالنا« :، صرفاً با گفتن اینکه    مثنويشارحان جدید   

: 1386زمـانی،  (» الّا نظر او نسبت به زن بـس عـالی اسـت        را دربارة زن منعکس کرده است و      
ا  . توان یافـت  این نظر را در کجا می ندا ص نکرده مشخّ و اند   خود را آسوده کرده    ،)2/568 امـ

کنند کـه ایـن بیـت     یح می تصر،اند نداشته براي گفتن واقعیتقید و بندي شارحان قدیم که    
ت باشـد    ؛توان مقوله و عقیدة خود مولوي دانست        را می  و اگر هم دنبالۀ جواب انبیـا بـه امـ ، 

  .)2/857: 1383ك اکبرآبادي، .ر(پیداست که مولوي آن را با نظر موافق آورده است 

  »منی«تأویل بار امانت به . 2-4
ت انـسان اسـت   لی جددر تأویلی بسیار جالب توجه که حاصل تأمبهاء ولد    بـار  ،ي در ماهیـ 

   :کند  میتأویل) خودپسندي(» منی« به ،ها و زمین برنداشتند امانت را که آسمان
که از دسـت بـروم و   ) مبادا(=  فرق میان جملۀ جمادات و مجبورات منی است که نباید   

 بود کـه  این منی. آموزد و ادب نیاموزد و چه کنم و چگونه کنم ام قرآن نه نباید که بچه  
 )72 :احـزاب (ه کـان ظلومـاً جهـوالً       ان برنداشت و زمین برنداشت حملها االنسان انّ       مسآ

بهاء ولـد،  ( همچون حمالی که ستمکار تن خود باشد برون از طاقت باري برگرفته باشد    
1352: 2/163(.  

تأکید را در آغاز متن با » م«هاي   و شناسه» من« باید کلمۀ ،براي دریافت بهتر منظور بهاء   
 دیـدگاه   ،فـرد اسـت    بـه  سـابقه و منحـصر      بـی  هـاي مـا،     بر اساس دانسته  این تأویل که     .خواند

 کـه بـا   گـذارد   صـحه مـی  کند و بر ایـن واقعیـت    می نظام تصوف ایجاد  جدیدي دربارة کلّ  
از جمله (انسانی هاي   سرچشمۀ تمام تالش،»منی«وجود تالش عارفان براي رها شدن از قید 
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از راه » مـن  «،نهایتدر  زیرا ؛ترین تحلیل همین خودپسندي است  در دقیق  )عرفان و سلوك  
. دشـو و در خـدا فـانی   دسـت بیـاورد    بـه ترین مـدارج کمـال را     خواهد عالی   می خودپسندي

 زیـرا  ؛از میان برداشـت » نباید« بلکه ،توان  نمینهات  نه،را که امانت الهی است » منی« ،بنابراین
  .  موجودات و عامل پویایی وي همان استتنها امتیاز انسان از سایر

 بـه  ،در عرفـان شـود   ساز تحـولی بنیـادي    از آیۀ کریمه که ممکن بود زمینه    این برداشت 
 نیـز مـورد موشـکافی و مداقّـه قـرار      معـارف ی در سـایر مواضـع    حتّو  ولد منحصر ماند     بهاء

ونگی ي در مـذمت آن و چگـ  هـایی عـاد   حـرف » منـی « وي دربـارة     دیگـر  سـخنان . نگرفت
 نیز مثنوي در .)1/364  و1/291همان، ( توان یافت  میخالص از آن است که نزد سایر عرفا نیز      

و تردیـد ناشـی از   » اختیـار «بینیم که بار امانت را به       می  تأویلی نو از آیه    ،فقط در دفتر ششم   
  : خواهد را از خدا میاین اختیار  گرداند و سلب آن برمی

ــاث ــاث   الغیــ ــو غیــ ــستغی اي تــ   ثالمــ
  

ــارات خبیــث      ــن دو شــاخۀ اختی   [...] زی
  

ــار  ــا صــدکار و ب   مــن کــه باشــم چــرخ ب
  

ــار     ــرد از اختیـ ــاد کـ ــین فریـ ــن کمـ   زیـ
  

  کـــــاي خداونـــــد کـــــریم و بردبـــــار
  

ــاخۀ اختیــــار      ــانم زیــــن دو شــ   ده امــ
ــک    ــذب یـ ــستقیم  جـ ــراط مـ ــۀ صـ   راهـ

  
ــریم    ــردد اي کـــ ــه ز دو راه تـــ   [...] بِـــ

ــانش از خـــــدا      ــی بـــــشنو بیـــ   در نُبـــ
  

ــفقن   ــاآیــــــــت اشــــــ    ان یحملنهــــــ
  ) 200-6/207: 1379مولوي، (  

  تأویل گوشت و شتر به تسبیح و قرآن. 3-4
ن این حیوانات براي اسـتفادة  کرد سوره حج، سخن از قربانی کردن شتران و رام  37 ۀدر آی 

قوي مـنکم کـذلک سـخّرها لکـم     دماؤها ولکن یناله التّ لن ینال اهللا لحومها و ال: انسان است 
ها و نیز شتران تـسخیرشده را بـه کلمـات     ، گوشت معارفخالق  . علی ما هدیکم  لتکبروا اهللا   

 تناسب این تأویـل بـا جـزء دوم آیـه     .)70-1/71: 1352بهاء ولد،   (کند    تسبیح و قرآن تأویل می    
   .بینیم  نشانی از آیه نمیمثنويدر . ه است کرد آن را دلپذیر،)لتکبروا اهللا(

  »حی«تأویل . 4-4
ذیـل  : الروس( کوي و محله است  » حی« ياهایکی از معن  . یمروی  یلی بدیع روبه  در اینجا با تأو   

وم« بهاء ولد با درنظر داشتن این نکته، تعبیر     .)حیی القیرا کـه سـه بـار در قـرآن آمـده     » الح 
  : کند  میگونه تأویل  این،)111: ؛ طه2: ؛ آل عمران255: بقره( است
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ام و کـوي   د باشـی؟ مـن کـوي نومیـدي نهـاده     نومیروي که  الحی القیوم کویی چرا می   
چرا کویی نروي که هر سـاعتی   ام، ام و کوي غم نهاده ام و کوي جانفزا نهاده    امید نهاده 

  .)251: 1352بهاء ولد، (تر شوي اگرچه خاك شوي  امید زیاده شود و تازه
ر پـیش از   در آثـا  است،پدید آمده» حی«سابقه که با تأمل در معانی کلمۀ    بی این تأویلِ 

 نیز تفسیر یا تأویلی برآیات مـشتمل بـر ایـن تعبیـر وجـود      مثنويدر . شود  نمی دیده ولد   بهاء
 به مفاد تأویـل بهـاء   مثنويدر این بیت » کوي نومیدي « اما بدون شک اضافۀ تشبیهی       ؛ندارد

  : ولد نظر دارد
  کــــوي نومیــــدي مــــرو اومیدهاســــت 

  

  ســـوي تـــاریکی مـــرو خورشیدهاســـت  
  

  )1/724: 1379مولوي، (

  »قرض «تأویل. 5-4
مـن ذاالّـذي یقـرض    «« :، منشأ تأویل شده استی لغتتأمل در معناي دیگرِ در این قسمت نیز  

 اسـباب را بریـده کـن بـه اهللا، بریـدنِ       .)245: بقـره ( » کثیـره   فیضاعفه له اضعافاً    حسناً اهللا قرضاً 
بهـاء  ( ».ها وافر شـود  تا مزه بریده کنی به اندازه کنی  آري و   می حسن تمام اسباب را به جاي     

   .)2/31: 1352ولد، 
. از آن گرفتـه شـده اسـت      ) قیچی (=بریدن است و کلمۀ مقراض    » قرض«یکی از معانی    

 ؛دهـد   نمـی راه» بریدن اسباب به خدا«به مفهوم » یقرض اهللا«اشکال این تأویل، آن است که  
نظـر   بـه  این تأویـل پـذیرفتنی   ،بود» یقرض باهللا«تنها در صورتی که ساختار کالم به صورت       

  .  مطرح نشده استمثنوياین آیه نیز در . رسید می

   به تفویض»خشوع«تأویل . 6-4
 خشوع ،)16: حدیـد (» الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکراهللا«در آیۀ معروف بهاء ولد  

بهـاء ولـد،   (» معقتدان را گاه آن نیامـد کـه تفـویض تمـام کننـد     «: کند را به تفویض تأویل می 
که بعـضی مفـسران از آن معنـاي     » خشوع« پیداست این تأویل، از توسعۀ معناي        ).102 :1352

از ایـن  . دسـت آمـده اسـت     به،)11/681 :ق1420طبري، ( اند  استنباط کرده » ها فرمانبرداري دل «
   .بینیم  نشانی نمیمثنويآیه در 

  
  



 شی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا پژوه- علمیۀفصلنامدو / 82

  »أنا« به »الف«تأویل . 7-4
تـوان   تأویل کرده است که مبناي روشنی براي آن نمـی   ) من(= نا  أبه   )1: فتح(الف را در الم     

  .)1/172 :1352بهاء ولد، (یافت 

   سورة زمر29 تأویل آیۀ .8-4
 قرآنی را کـه  یالمثل ضرب، وقتی بهاء    اشده معناي برگرداندن کالم به اول آن ب       باگر تأویل   

 آیـه را بـه دو وجـه    ،گردانـد  ی است، به معناي کنایی عرفانی برم سورة زمر آمده29در آیۀ  
 برگردانـده  ،شود  میالمثل فهمیده هم آن را به معناي کنایی که از ضرب    . تأویل کرده است  

  . و هم تأویل عرفانی کرده است
 که چند خواجۀ ناسازگار در مالکیت او شـرکت   -گوید  می المثل از مردي سخن    ضرب

   :یگر که فقط بندة یک تن است و مردي د-گمارند  میدارند و هر یک او را به کاري
 سـلما لرجـل هـل یـستویان مـثال      فیـه شـرکاء متشاکـسون و رجـالً     ضرب اهللا مثالً رجـالً  

. اي هاي پراکنده از هر کاري خود را باري کرده        در کار . الحمدهللا بل اکثرهم الیعلمون   
ی نهـ  مگر در میان راه بخواهی از گرانباري خفتن، و یا چون کشتی از هر جنسی در می         

  .)2/80همان، (تا در خشکی بمانی 
پراکنده و تـدبیر و تـصرّف   هاي  المثل را به تفرقۀ خاطر از اشتغال به کار          ضرب  ولد بهاء

آن، برداشـتی کـامالً عرفـانی     در امور دنیا تأویل کرده که با روح آن سـازگار و عـالوه بـر         
ق، 1420( اسـت   کـرده در میان تفاسیر عرفانی، قشیري آیه را به کـافر و مـؤمن تفـسیر            . است

به کسی که خالصاً براي خداسـت    و  را به مذاق اهل عرفان      » مؤمن« ولی پس از آن   ؛  )3/119
بـه   .)همـان ( کنـد   می تأویل،وي کاري نیست وي نصیبی و دنیا و بهشت را با        و اَحدي را در   

ند وي نیز که در فرزاي    همان جنبه  این ترتیب، تأویل بهاء ولد بیشتر جنبۀ روانشناسانه دارد؛        
  . شود  میبا جهشی قابل توجه دیده

  »مِن«تأویل . 9-4
  بـه اصـطالح  »مِـن « ،در ایـن آیـه   .)8: بقـره ( »و من الناس من یقول آمنّا بـاهللا و بـالیوم اآلخـر      «

ا از  ؛بهاء نیز آن را تبعیضیه گرفته. داللت دارد» برخی مردمان« تبعیضیه است و به  ،ادیبان امـ 
   :برداشت کرده است» انبرخی از اجزاي انس« آن
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آن بعض، مگر اجزاي غافله و احوال معصیت است که آخرت نسازد و زبـان بـه نیابـت          
باشـند و معتقـد و    چون بعضی اجـزا و احـوال، طاعـت نیکـو مـی     . او کلمۀ شهادت گفته 

   .)2/103 :1352 بهاء ولد،( آن بعض ياند گویی منافقان. بعضی اجزا و احوال معصیت
سادگی آن را  هتوان ب   نمی است که اسم جمع بوده، مفرد ندارد و       » ناس«لمۀ  ک  تأویلْ مشکلِ

  . برگرداند) انسان( به مفرد) مردمان( از معناي جمع

  »دریا«تأویل . 10-4
ها  ها و دریاي ناخوشی  دو دریا را به دریاي راحت، سورة الرّحمن19در تأویل آیۀ بهاء ولد 

هـا در یکـدیگر     هـا و دریـاي ناخوشـی       دریـاي راحـت   مرج البحرین یلتقیان    «: کند  می تأویل
 و ایـن در آن  شناسـد   نمـی که کس رنگ دریاي رنـج از رنـگ دریـاي آسـایش            اند    گشاده

   .)328همان، ( »آمیزد و آن در این نمی
، )709: ق1422 جاللـین، ( سازگاري این تأویل با تفسیر آیه به دریاي تلخ و دریاي شـیرین            

ــول ــیآن را کــامالً مقب ــ  م ــایف در .دکن ــارات لط ــده  االش ــا ش ــه اکتف ــسیر آی ــه تف ــت ، ب  اس
 از قول سهل تـستري، دو دریـا بـه اوامـر خیـر و         نیز  سلمی حقایق در   .)3/266: ق1420قشیري،(

.  به دریـاي نجـات و دریـاي هالکـت تأویـل شـده اسـت             ،اوامر شر و از قول ابوالقاسم بزّاز      
 دو تأویـل متفـاوت بـا قـول          ،)1/297: 1379مولـوي،   (  عالوه بر تفسیر آیـه     مثنويدر  همچنین،  

 و جـایی دیگـر   ) به بعد2570همان، بیت ( یک جا به اهل نار و اهل خلد       :شود  می  دیده معارف
 در پـس پـردة ظـاهر آیـه، همـان خوشـی و          ،مجموعدر  . )1371همان،  ( به بحر تن و بحر دل     

از اي   جلـوه دیگر هریکهاي  ظهور بیشتري دارد و تأویلاست، ناخوشی که بهاء ولد گفته    
ا مـرتبط  ( وجود چند تأویل مختلـف     ،عالوه بر این  . این خوشی و ناخوشی هستند     بـراي  ) امـ
  . این آیه نیز جالب توجه است

اسـت، بـراي    سخت درآمیختـه  قرآنذهن فیاض بهاء ولد که با آیات بنا به این مطالب،  
  بـه تأویـل روي  ،شـد سـاز نبا یابد و اگر ظـاهر آیـه بـرایش کار        می  محملی قرآنی  هر اندیشه 

  .افزاید  می ادبیات عرفانیۀارزشمندي بر گنجینهاي  ، گوهره این ترتیب ب وآورد می
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  گیري  نتیجه-5
هـاي    برداشـت را قـادر کـرد تـا     ولـد  انس بسیار با کالم الهی و موهبت طبع لطیف، بهـاء         .1

ی گـرد آمـده   صوفیان به زبان عربـ هاي   در تفسیر  ،پیش از او  ها    بیشتر آن که   -را عرفانی
  .گونه سخنان قرار دهد  با بیانی رسا و نثري شاعرانه در دسترس خواستاران این-بود

حـسوس کـه کارآمـدترین نـوع     آمیخته با تشبیه، از تشبیه معقـول بـه م    هاي     بهاء در تفسیر   .2
به امور نامحسوس و انتزاعی،  اندیشۀ اشعري که.  سود جسته استرود، شمار می تشبیه به 

 زمینـۀ الزم را بـراي او   ،دهـد   مـی )دیگـر محـسوسات   هرچند نه از سنخ   ( سجنبۀ محسو 
  . فراهم کرده است

 ؛از لغات آیه یا توسعۀ معنـاي آن اسـت    لغتی ، گاه تأمل در معانی    معارف منشأ تأویل در     .3
 از تالش براي یافتن مفهوم جامع و کلّـی آیـه کـه در پـس پـردة ظـاهر نهـان           ی هم گاه

بعـضی  .  زمانـه اسـت  هـاي   گاهی فقط تـأثیر عـرف و عـادت   ی؛ حتّ شود  می  ناشی ،است
توانـد    مـی ،هـا  هتوجـه بـه ایـن نکتـ    . توان یافت که منشأ روشنی ندارند   می ها را نیز   تأویل

  . به آن اشاره کردیم مؤیدي براي نبود ضابطۀ واقعی در کار تأویل باشد که پیشتر
(=   التزام آن به موازین شریعت، بهقرآنکوشد صحت هر رویکردي را نسبت به     می  بهاء .4

چنـین  . غیراسالمی مـشروط کنـد    هاي      و خالی بودن از اندیشه    ) مکتب رسمی اهل سنّت   
 اش  به همان اندازه افـق فکـري  ؛ امادور داشته وي را از خطر التقاط و ناخالصی به چیزي  

  . را محدود کرده است

  ها  پی نوشت
  .1386،  و همان1385دشتی، : رك براي آگاهی بیشتر .1
   .هاي فارسی رك علی رواقی، ذیل فرهنگ.  ظاهراً به معناي زیستن است.2
  .  را برطرف خواهد کردها، تردیدنامه طوطی و سندبادنامههایی مانند   با وجود این، مراجعه به کتاب-3

  منابع
   قرآن کریم-
  .تبیرو. دارالفکر. ج16 .روح المعانی .)ق1423. (ین محمودالد  آلوسی، شهاب-
  .تهران.  قطره.1 چ.2 ج.شرح مثنوي مولوي .)1383(.  اکبرآبادي، ولی محمد-
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  .تهران.  وزارت ارشاد.2ج. ۀ ادب فارسیدانشنام). 1382(.  انوشه، حسن-
 .ج2 . به اهتمام بـدیع الزمـان فروزانفـر       .معارف .)1352(. ولد، محمدبن حسین خطیبی بلخی      بهاء -

  .تهران.  طهوري.2چ
  .تهران.  مرکز نشر دانشگاهی.رؤیت ماه در آسمان. )1375(. صراهللاپورجوادي، ن-
مقایسۀ مفهوم والیت در معارف بهـاء ولـد و مثنـوي    « .)1385. (دشتی، سیدمحمد و فرشته ساکی   -

ــان-فــروردین ( 2 و 1 ش. دورة بیــست و دوم.)مرکــز نــشر دانــشگاهی(معــارف  .»مولــوي ).  آب
  . 193-179صص

فـصلنامۀ دانـشکدة     .»وحدت وجـود در معـارف بهـاء ولـد و مثنـوي مولـوي               «).1386. (ــــــــــ   -
  . 34-17ص ص.)تابستان( 4 ش.1 س.ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

  .بیروت .ۀلمعرف دارا.تفسیر جاللین .)ق1422 (.)سیوطی الدین محلی و جالل(  جاللین-
  .شیراز . شیراز دانشگاه.معالم البالغه .)1359( خلیل، محمد رجایی-
  .تهران.  اطالعات.2ج .شرح جامع مثنوي .)1386(.  کریم، زمانی-
  .بیروت . دارالکتب العلمیه.ج2 .تفسیر سلمی .)ق1421. ( سلمی، ابوعبدالرحمن-
 .ج2 . ترجمـۀ مهـدي حـائري قزوینـی    . االتقـان فـی علـوم القـرآن    .)1363( الـدین  جالل  سیوطی، -

  .تهران. امیرکبیر
 .)توضـیح الملـل و النحـل   : چاپ شده بـا عنـوان  ( الملل و النحل .)1373(.  عبدالکریم  شهرستانی، -

  .تهران.  اقبال. به کوشش جاللی نائینی.ترجمۀ مصطفی خالقداد هاشمی
  .قم.  جامعۀ مدرسین. ترجمۀ محمدباقر موسوي همدانی.المیزان .)1360(.  طباطبائی، محمدحسین-
  .  دارالکتب العلمیه. تصحیح حسین خدیوجم.کیمیاي سعادت .)1374(. الی، ابوحامد محمد غزّ-
  .بیروت.  دارالکتب العلمیه.ج3 .االشارات لطایف. )ق1420. ( قشیري، ابوالقاسم-
  .بیروت.  دارالکتب العلمیه. القرآناتالبیان فی تأویل آی جامع .)ق1420. ( طبري، محمدبن جریر-
  .تهران.  مرکز نشر دانشگاهی.جمۀ مریم مشرّف تر.بهاء ولد .)1382(.  مایر، فریتز-
-دعلی موحمۀ.)1388( د، محمتهران.  کارنامه. ترجمۀ فصوص مقد.  
  .تهران.  سخن. به کوشش محمد استعالمی.مثنوي .)1379. (الدین محمد  مولوي، جالل-
  .تهران. وس ت. ترجمۀ محمدباقر معین.پیدایش و سیر تصوف .)بی تا(. الن  نیکلسون، رینولد-
 . مرکز نشر دانشگاهی. ترجمۀ اسماعیل سعادت.تفسیر قرآنی و زبان عرفانی .)1373(.  نویا، پل-

  .تهران
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