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چکیده
جری و تطبیق ،اصطالحی است برگرفته از روایات که از اصل «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» مایه میگیرد و در حقیقتت یکتی
از معانی اصطالحی تأویل و عبارت است از انطباق و حمل الفاظ و آیات بر مصادیقی غیر از آنچه آیات آنها نازل شده و قضتایای
خارجیه غیرمحضی که می تواند بر مصادیق ،افراد ،شرایط و مقتضیات هر زمان قابلتطبیق باشد .داللتت روایتات نیتر بتر جتری و
تطبیق تمام است و اصل آن را ادله نقلی امضا کرده و عقل و عرف نیر بر آن صحه متیگتاارد .بترای اههتارات استرار معرفتت و
انشای درر مکنون دریای محبت ،غالباً از استعاره و مجاز استفاده میشود و این دو سبک محور همه روشهای مختلفی هستند کته
در تأویل قرآن میروند .بنابراین ،موضوع مورد بررسی در این مقاله که برای اولینبار صورت میگیرد پاسخ تحلیلتی ایتن پرست
است که سبک مولوی در استخدام جری و تطبیق در استعارههای تأویلی قرآنی چگونه است تا از این رهگتار شتگردهای تتأویلی
مولوی در خصوص تأویالت مبتنی بر وحدت معنایی و تکثر مصداقی در خلق استعارههای تأویلی مورد بحث قرار گیترد .لتاا در
این رهگار از شواهد دیوان شمس و مثنوی استفاده شده و در موارد ممکن به بیان جنبههای تشبیه روایی ،تشبیه ،استعاره یا تمثیل
قرآنی ،تأویل تطبیقی و استعاره ادبی آنها پرداخته شده است.
کلیدواژهها :تأویل ،استعاره تأویلی ،جری و تطبیق ،دیوان شمس ،مثنوی
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ذبیحی؛ حدیث عشق (تأریر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی) از عباس قنبری عدیوی؛ علوم قرآنی و تأریر قرآن و حتدیث در ادب
پارسی از اسحاق طغیانی؛ قرآن و نهجالبالغه در ذهن و زبان حکیمان و شاعران بررگ؛ محمدعلی طباطبائی؛ گنج پنهتان پژوهشتی
در تأریر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی از حسین شهبازی که پی

از این با عنوان گنج نهان بهچاپ رسیده بود؛ مضامین مختلف

در قرآن مجید و دیوان اشعار شعرا از پرویر علی قریب؛ معتارف قترآن در ستخنان شتعرا از حکمیته شتریفزاده و جمتالالتدین
شریفزاده و نیر کموبی

از صدها پایاننامه و نیر تحقیقات مستقل به صورت کتاب و مقاله ،پیرامون آرار بعضی از شعرا کته ذکتر

آنها باعث تطویل کالم خواهد بود ،آشنایی نسبی دارند.
اما بررسی همه این کارها ما را به این شگرد و روش تحقیقی میرساند که اغلب به پیجویی آیه مؤرر در اشتعار شتعرا پرداختته و
درست یا غلط ،آیات مؤرر در ادبیات و اشعار متأرر از آیات را با یکدیگر منطبق کرده و در انواع تضمین ،حتل ،در ،،تلمتیگ گترارش
دادهاند و کمتر کسی حتی به اندازه جناب آقای راستگو به شیوهها و گونههای اررپایری از قرآن و حدیث اشاره کرده است.
آن محقق فرهیخته نیر تنها به اررپایری واژگانی ،گرارهای ،گرارشتی ،الهتامی -بنیتادی ،تلمیحتی ،تتأویلی ،تطبیقتی ،تصتویری،
ساختاری سبکی ،شیوهای و چند سویه اشاره فرمودهاند و در میان همه این موارد در اررپایری تأویلی میفرماید:
«در این شیوه شاعر تأویل آیه یا حدیثی را دستمایه سرودة ختوی

متیستازد؛ یعنتی بتا ذوقورزی و نکتتهیتابی و بتا پنهتان

پژوهشی و موی شکافی از الیههای از الیههای برونی و دریافتهای همگانی و پیامهای پنهانی سخن در میگارد و به الیتههتای
درون آن راه مییابد و پیامهایی پنهانی باز می آورد و به این گونه از آیه و حدیث ،طرح و تفسیری نتوبر و پیتک و پیغتامی دیگتر
رهآورد خواننده میسازد» (راستگو.)11 :1136 ،
سپس به ذکر چهار نمونه از بهاصطالح تأویالت مولوی را ذکر میفرمایند کته یکتی تأویتل حتدیث «اغْتَنِمُتوا برترَدر الرِبعیتفع فََعنِتهُ
بعأبْدرانِکَمْ مرا یرفْعرلَ بعأشْجرارعکَمْ ور اجْتَنِبُوا بررْدر الْخَرعیفِ فََعنِهُ یرفْعرلَ بعأبْدرانِکَمْ مرا یرفْعرلَ بعأشْجرارعکَمْ» است که در پتاورقی گفتتهانتد :بته ایتن
صورت که موالنا آورده است ،گویا در کتابهای حدیثی نیامده است و سخن موال علتی (ع) را بته عنتوان حتدیث هتم مضتمون
آوردهاند .در حالیکه حدیث ماکور در بحاراالنوار مجلسی ،جلد  ،13صفحه  331و بهنقل از آنجا در مستدرك سفینهالبحار نمازی
شاهرودی ،جلد  ،1صفحه  131و اللمعه البیضاء تبریری صفحه  163آمده است.
دو دیگر ،حدیث «حُبُ الورطَنع مِنَ االیمرانع» است و سه دیگر ،تأویل آیته «قالَ رَّبِ اغْفِرْلی وَ هَبْ لی مُلْکاً اليَنْبَغی لِأحَدد مِد ْ
بَعْدی إِنَکَ أنْتَ الْوَهَاّب» سوره ص ،آیه  .11و نهایت تأویل حدیث «النِاقِصُ مرلعُونٌ» است که با ایتن حستاب ،بته سته متورد بته
اصطالح تأویل حدیث و یک مورد تأویل آیه قرآن اشارت کرده اند که با معیارهای تعریف تأویل ،سخن موالنا در مورد آیه ماکور
تأویل نیست ،بلکه یک تفسیر بسیار ساده اخالقی است.
در مورد «النِاقِصُ مرلعُونٌ» و «حُبُ الورطَنع مِنَ االیمرانع» ،تنها مولوی به ذکر مصداقی از مصتادیق اشتاره کترده استت و در متورد
حدیث اغتنموا برد الربیف ،مولوی به تأویل مبتنی بر معانی اصطالحی آن پرداخته است.
لاا متأسفانه کسی تاکنون غیر بیان موارد تضمین ،حل ،در ،،اقتباس ،و تلمیگ از گونههای تأریرپایری ،اشاره نکرده است و این
مقاله برای اولینبار ،روش خود را بر مبنای تحلیل محتوا و اسلوبهای مبانی هرمنوتیک قرار داده و اوالً به دنبتال نقت

قترآن در

تحول و تطور مقولههای علوم ادبی است و رانیاً به دنبال تحلیل و نقد و بررسی استعارههای تأویلی قرآنی بر مبنای قاعده جتری و
تطبیق در استعارههای مولوی است .کاری که تاکنون تا آنجاییکه اطالع داریتم ،هتی کتس بتههتی روی بته ان نپرداختته استت و
انشاءاهلل نقطه عطفی در این نوع پژوه

خواهد بود.

و بر همین مبنا سؤال اصلی این است که سبک مولوی در استخدام استعارههای تأویلی قرآنتی کتدام استت تتا از ایتن رهگتار
معلوم شود که احتماالً استعارههای تأویلی مولوی ،بیشتر بر مبنای قاعده جری و تطبیق از قواعد تأویل است و در این امر کتامالً از
بسامد قابل مالحظه برخوردار است تا جائیکه میتوان آن را از اختصاصات سبک وی به شمار آورد که تاکنون متورد اشتاره قترار
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نگرفته است.
در مورد استعارههای تأویلی نیر تنها آقای دکتر محمدرضا اکرمی در مقالهای تحت عنوان استعارههای تأویلی بیتدل دهلتوی در
کتاب ماه ،شماره 111صفحات  31-11به این موضوع پرداخته است که مباحث ایشان هی سنخیتی با مباحث مطرح در این مقالته
ندارد.
تأويل ،واژهای همسو با هرمنوتیک
«در میان متفکران غربی ،تأویل با عنوان هرمنوتیک شناخته شده است .این واژه ،نخستین بار در کتاب «هرمنوتیک مقدّس-ارر جی.
سی .دانهاوسر -که در سال  1611م .تألیف شده – آمده و نردیک به یک دهه است که بحث در مورد تأویل یا هرمنوتیک -متورد
توجّه متفکران غربی قرارگرفته است( »-احمدی )131 :1131 ،معموالً متفکران تأویل را با علوم باطنی یکسان انگاشته و این ،چته
بسا در اذهان بعضی از اندیشه وران مسلمان نیر ارر گااشته وتأویل قرآن را به معنای تفسیر باطنی قرآن پنداشتهاند .در حالی که این
واژه تأویل عالوه بر معنای لغوی در هر یک از حوزههای معرفت دینی ،اصطالحی خاص گردیده است .خلط بین معنای لغتوی و
اصطالحی تأویل ،چه بسا سبب اشتباه و انحراف در تفسیر متون دینی شده و میشود .اینجاست که تحقیق در -معناشناسی تأویل-
در هریک از حوزههای معرفت دینی ضرورت مییابد.
در بررسی متون عرفانی نیر این مسئله بسیار حائر اهمیت و دقّت است .زیرا زبان تصوف ،زبان تأویل است .زبان عرفان عرصته
گسترده چندگانگی معنا است هر جا این چندگانگی متجلّی است ،تأویل نیر ضروری مینماید ،چراکه چندگانگی معنا فقتط در تأویتل
متجلّی میگردد .در میان متون عرفانی ،میتوان به مثنوی و دیوان شمس اشاره نمود که متأرر از قرآن میباشند .مولوی ،تأویل یتا بقتول
متفکران غربی هرمنوتیک را به عنوان یکی از زمینههای مهم تفسیری قرار میدهد .تفسیر او آمیخته باتأویل است .لاا متیتتوان مثنتوی
را به عنوان یک تفسیر رمری و اشاری از قرآن به حساب آورد .توجّه مولوی به لفظ در تأویل قرآن یکی از ویژگیهتای مهتم نگترش
اوست که با بعضی از عرفا متفاوت است .او هی گاه بی اعتنا به لفظ نیست ولی در عین حال برکسانی که قرآن را بدون توجّه به ایتن
حقایق و اسراربلند میخوانند طعن میزند ،و آنها را همانند کسی میداند که شاهنامه یا کلیله میخوانند.
شتتتتاهنامه یتتتتا کلیلتتتته پتتتتی

تتتتتو

همچنتتتان باشتتتد کتتته قتتترآن از عتتتتو
(مولوی)111 :1131،

او هم چنین تصریگ میکند که قرآن دارای هاهر و باطن است و بدون تأویل نمیتوان به باطن آن رسید.
حتتترف قتتترآن رابتتتدان کتتته هاهرستتتت

زیتتتر هتتتاهر بتتتاطنی بتتتس قتتتاهر استتتت

تتتتتوز قتتتترآن ای پستتتتر هتتتتاهر مبتتتتین

دیتتتتو آدم را نبینتتتتد جتتتتر کتتتته طتتتتین
(همان)113 :

تأویل از نظر مولوی به دو نوع باطل و ممدوح تقسیم میشود که به هر دو مورد به طور خالصه اشاره میشود:
 -1تأویل باطل :مثنوی کتابی است که در آن تأویل آیات وروایات وداستانها زیاد به چشم میخورد و در عین حتال مولتوی تصتریگ
میکند که هر تأویلی درست نیست .او در دو صورت تأویل را نادرست میخواند :اول مواردی که تأویل منشأ عقلی داردو انسان بتا عقتل
جریی میخواهد به حقایق بسیاری از اشیاء برسد و به همین دلیل راه انکار پی

میگیرد .او در این زمینته بته آیتا واِن مِتن شَیءاِالیُسرتبگُ

بعحرمدِه ورلَکِن تَفقَهون تَسبیحرهُم( ...اسراء )11/اشاره میکند ،که برای بعضی نحوة تسبیگ موجودات و علت عدم فهتم متردم نستبت بته آن
تسبیگ مبهم است .لاا سعی میکنند با تأویل عقلی آن را بیان کنند و گمان میکنند تسبیگ موجودات مثل تسبیگ انسان است:
چتتون شتتما ستتوی جمتتادی متتیرویتتد

محتتترم جتتتان جمتتتادان چتتتون شتتتوید

از جمتتتتادی عتتتتالم جتتتتانهتتتتا رویتتتتد

غلغتتتتتل اجتتتتترای عتتتتتالم بشتتتتتنوید
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فتتتتتاش تستتتتتبیگ جمتتتتتادات آیتتتتتدت

وسوستتتته تأویتتتتلهتتتتا نتتتتر بایتتتتدت

چتتتون نتتتدارد جتتتان تتتتو قنتتتدیلهتتتا

بهتتتتر بیتتتتن

کتتتتردهای تأویتتتتلهتتتتا

کتتته غتتترح تستتتبیگ هتتتاهر کتتتی بتتتود

دعتتتتوی دیتتتتدن خیتتتتال غتتتتی بتتتتود

بلکتتتتته متتتتتر بیننتتتتتده را دیتتتتتدار آن

وقتتت عبتترت متتیکنتتد تستتبیگ ختتوان

پتتتس چتتته از تستتتبیگ یتتتادت متتتیدهتتتد

آن داللتتتت همچتتتو گفتتتتن متتتیبتتتود

ایتتتتن بتتتتود تأویتتتتل اهتتتتل اعتتتتترال

وآن آن کتتتس کتتتو نتتتدارد نتتتور حتتتال

چتتتون زحتتتس بیتتترون نیامتتتد آدمتتتی

باشتتتتد از تصتتتتویر غیبتتتتی اعجمتتتتی
(مولوی)1 :1131،

منظور مولوی از اهل اعترال پیروان مکتب عقلی هستند که معترله سمبل فکری آن است .دوم مواردی است که انسان بته دلیتل
پیروی از هوای نفس ودر حقیقت چون هاهر کالم مطابق میل وخواسته او نیست ،دست به تأویل میزند .یکی از علل تأویل قرآن
از دید مولوی همین نکته است واو معتقد استدر این زمینه انسان باید ایمان حود را تجدیدکند تا از این تأویل رهایی یابد:
گتتتتر تتتتتو را اشتتتتکال آیتتتتد در نظتتتتر

پتتتس تتتتو شتتتک داری در انشتتتق القمتتتر

تتتتازه کتتتن ایمتتتان نتتتی از گفتتتت زبتتتان

ای هتتتتتوا را تتتتتتازه کتتتتترده در نهتتتتتان

تتتا هتتوا تتتازه استتت ایمتتان تتتازه نیستتت

کتتتینهتتتا جتتتر قفتتتل آن دروازه نیستتتت

کتتتتتردهای تأویتتتتتل حتتتتترف بکتتتتتر را

ختتتوی

را تأویتتتل کتتتن نتتته ذکتتتر را

برهتتتتوا تأویتتتتل قتتتترآن متتتتیکنتتتتی

پستتتت وکژشتتتداز تتتتو معنتتتی ستتتنی
(همان)1 :

 -3تأویل ممدوح :تأویل ممدوح از نظر مولوی از سه منظر مطرح میشود
الف-از بعد غایت شناسانه :به عقیده مولوی تأویل وقتی صحیگ است که به انسان پویایی و تحرك ببخشد ،نه ایتن کته ستکون
وایستایی دراو ایجاد کند:
حتتتق بتتتود تأویتتتل کتتتان گرمتتتت کنتتتد

پتتر امیتتد و چستتت و بتتا شتترمت کنتتد

ور کنتتتد سستتتتت حقیقتتتت ایتتتن بتتتدان

هستتتت تبتتتدیل و نتتته تأویتتتل استتتت آن

ایتتتن بتتترای گتتترم کتتتردن آمتتتده استتتت

تتتتا بگیتتترد نتتتا امیتتتدان را دو دستتتت
(همان)311:

ب -از بعد موضوع شناسانه :مولوی معتقد است تأویل در جایی درست است که نص صتریگ نباشتد و موضتوع از متشتابهات
باشد .لاا تأویل در نرد مولوی هاهر کالم را نفی نمیکند .بنابراین برخالف برخی از عرفا و متصوفه که هتر گونته متنتی را تأویتل
میکنند ،مولوی فقط در متشابهات دست به تأویل می زند و هم چنین در مواردی که حقیقتت کتامالً عیتان وآشکاراستت بته نظتر
مولوی نمیتوان تأویل کرد:
آن حقیقتتتتت را کتتتته باشتتتتد از عیتتتتان

هتتتتتی تتتتتتأویلی نگنجتتتتتد در میتتتتتان
(همان)133:

 -،از بعد فاعل شناسانه :یعنی چه کسی صالحیت تأویل را دارد؟ مولوی که تأویل عقل گرایانه و مبتنی برهوی و هوس را رد
میکند ،باید این صالحیت را برای گروه دیگر اربات کند .از نظر او تأویل وقتی صحیگ است که مبتنی بتر کشتف شتهودی باشتد.
مولوی خطاب به علی (ع )از او راز گویی میطلبد که حکایت از شهود علی (ع ) و کشف حقایق توسط او دارد واین حقایق قابل
ادراك برای خواس هاهری نیست:
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ای علتتتی کتتته جملتتته عقتتتل و دیتتتدهای

شتتتتمهای وا گتتتتو از آنچتتتته دیتتتتدهای
(همان)311:

راز بگشتتتتتتتا ای علتتتتتتتی مرتضتتتتتتتی

ای پتتتس از ستتتوءالقضتتتا حستتتنالقضتتتا
(همان)1:

به نظر وی صاحب کشف و شهود می تواند حقایق اسماء را دریابد وتأویل کند و چون این قتدرت ناشتی از ذات ختق استت،
صاحب تأویل در حقیقت خود خداوند است:
قتتتول حتتتق را هتتتم زحتتتق تفستتتیر جتتتو

هتتتین مگتتتو ژاژگمتتتان ای ستتتخت رو
(همان)111:

این بیت یاد آور این آیه شریفه است «ورمایرعلَمُ تأویلهر اِالاَهلل ورالراسِخون فِی العِلتم» (آل عمتران )3/ایتن آیته تأویتل را بته خداونتد
منحصر میکند و بعد از راسخان در علم نام میبرد .اگر جمله راسخان فی العلم راعطف به اهلل در نظر بگیریم معنی آیه این استت کته
راسخون هم تأویل را میدانند و آنها همان کسانی هستند که به تعبیر مولوی آت

در هوس زدهاند و روح آنان عین قرآن شده است.

معناشناسی لغوی تأويل
«تأویل مصدر باب تفعیل است از ریشه رالری مجرد (اَوَل) و آن به معنای بازگشت به اصل است .عرب میگوید :اَنِ یتوول اوالاَیر
ررجرفر» (راغب اصفهانی )1163 :11 ،معنای دیگری که برای آن ذکر شده ،اصالح و سیاست است« :اَلت الشَتی :اَصتلَحتَهُ و سُستتَهُ»
(ابن منظور.)366/1 :1311 ،
«واژه تأویل هفده باردرپانرده آیه ازهفت سوره قرآن کریم آمده است که از آن میان ،آیههای هفت سوره آل عمران وپنجاه و سه
سوره اعراف وسی و نه سوره یونس در خصوص قرآن کریم به کار رفته و اغلب مبنا و منشأ مباحثات مفستران و صتاحب نظتران
درباره «تأویل قرآن» قرارگرفته است و در این خصوص آیه هفت سوره آل عمران محوریت خاصی دارد.
بطور کلی واژه تأویل در قرآن به صورتهای ذیل به کار رفته است -1 :تأویل در قول (در ستورههتای آل عمتران ،یتونس) - 3
تأویل در فعل (در سورههای نساء ،اسراء ،کهف)  -1تأویل رویا (در سوره یوسف) در تمتام متوارد متاکور معنتای لغتوی تأویتل
محفوظ است به گونهای که در آیا پنجاه و نه سوره نساء به همان معنای ارجاع و عاقبت آمده.
معنا شناسی اصطالحی تأويل
« -تأویل حقیقی است واقعی که بیانات قرآنی چه احکام  ،و چه متواعظ
حقیقتی در باطن تمامی آیات قرآنی هست ،چه محکم

و چته حکمتتهتای

مستتند بته آن استت ،چنتین

و چه متشابه  .و باید بگوییم که این حقیقت از قبیتل مفتاهیمی کته از

الفاظ به ذهن میرسد نیست .بلکه امور عینی است که از بلندی مقام ممکن نیست در چاردیواری شتبکه الفتاظ قرارگیترد ،و اگتر
خدای تعالی آنها را در قالب الفاظ و آیات کالم

درآورده در حقیقت از باب « چونکته بتا کتودك ستر و کتارت فتتاد» استت و

خواسته است ذهن بشر را به گوشهای و روزانهای از آن حقایق نردیک سازد .در حقیقت ،کالم او به منرله مثلهایی است کته بترای
نردیک کردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده میشود ،تا مطلب برحسب فهم شنوده روشن گردد همچنان که خود قرآن فرمتوده
«واَلکتِابع اَلمُبینع اِنّاجرعرلناهُ قرآناً عربیاً لَعرلِکَم یرعقِلوُنَ ور اِنَهُ فی اَمِ اَلکتِابع لَدرنیالَعرلیرَ حکیمَُ» در آیات دیگه قترآن کتریم تصتریحات و
اشاراتی در این معنا هست( »-طباطبایی.)31 :1163 ،
احادیث و روایات فراوانی وجود دارد مبنی براین که معنی آیات قرآن ،تنها به همان معنی که از هاهر کلمات بر میآید محتدود
نمی شود ،بلکه قرآن دارای باطنی است که راسخان در علم آن معانی را درمی یابند .مهم ترین منبف در این زمینه قترآن استت ،در
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آیه هفت از سوره آل عمران آمده« :هُوّالاّی اَنرَلَ عرلیکر الکتابر مِنهُ آیاتً مُحکَماتً هُنِ اَمُ الکتابٍ واَخَرَبهاترَ فَامّا الاین فی قَلَوبرهم
زریغَ فَیرتِعونَماتشابرهر مِنهُ ابتغِاءر الفتنَهِ واِلتغاءر تأویله ومایرعلَمُ تأویلهُ اِالّ اهللَ والّراسخون فی الِعرلمر یرقوُلونَ آمرنّابعه کَلُ مِتن رربّناومایرتدَکَرَاَلّا اوُ
الَالَباب» این آیه که اشاره به باطن قرآن دارد از آن به تأویل تعبیر میکنند-
«-بعضی براین عقیدهاند که تأویل دو معنای اصطالحی دارد ،توجیه متشابه و معنای رانوی کالم که از آن به بطن تعبیر میگردد،
در مقابل معنی .امّا اینکه آیا علم به تأویل مختص به خداوند است یا خیر؟ بیشتر جنبه علمتی دارد تتا عمتل زیترا دالیتل روشتنی
صرف نظر از داللت یا عدم داللت ،آیه بر عدم اختصاص علم به تأویل خداوند وجود دارد ،اکثر علمای اهل سنت قائل به عطتف
یعنی اختصاص علم تأویل به خداوند و اکثر دانشمندان شیعه قائل به وقف یعنی اختصتاص علتم تأویتل بته خداونتد گردیتدهانتد»-
(خرمشاهی )1131 :13 ،با استناد به احادیث و روایت ازجمله این حدیث از امام صادق (ع)-« :ما هستیم راسخون در علم و ما تأویتل
آن (متشابهات) را میدانیم( »-کلینی1133 ،ق 111/1 :به بعد) مبنای کار در این مقاله بر اساس قاعتده جتری و تطبیتق استت کته بته
بررسی و تبیین استعارههای تأویلی بر مبنای قاعده ی جری وتطبیق و انعکاس آن در آیینه ی شعر مولوی پرداخته شده است.
نکته قابل ذکر اینکه سبک رمری و سبک مجازی ،دو سبک و روش تأویلیاند که محور همه روشهای مختلفی هستتند کته در
تأویل قرآن به کار میروند .عرفا و صوفیه ضمن مخالفت با روش تفسیر به رأی و تأویل در اصطالح مشهور و معروف ،از هتر دو
روش رمری و مجازی در تأویل بهره بردهاند و روش تأویلی خود را استنباط بیان اشارات ،رموز ،کنایتت نتام نهتادهانتد و بته طریتق
اجمال در استعاره و اههار مجاز به تأویل پرداختهاند و بنابر گفته جامی« :همهکتس محترم استرار حقیقتت و واقتف احتوال طریقتت
نیستند .پس از برای ستران اسرار و اخفای آن احوال ،چون الفاظ و عباراتی که در محاورات اهل صورت در مقاصد مجازی مستتعمل
و مشهور باشد ،استعاره کنند تا جمال آن معانی از دیده بیگانگان دور ماند و از نظر نامحرمان مستور» (جامی.)131 :1161،
بنابر آنچه که ماکور افتاد ،روش کار در این مقاله این است که ضمن بیان سه معنای اصطالحی بترای تأویتل ،قاعتده جتری و
تطبیق را مبنای کار قرار داده و عالوه بر بیان ضوابط تأویل صحیگ در این قاعده ،به بررستی روایتات آن پرداختته و در خصتوص
سندیت یا مأخا روایی آنها نیر بحث شده است و به اربات این نکته پرداختهایم که داللت روایات بر جری و تطبیق تمتام استت و
اصل جری و تطبیق را ادله تلقی امضاء کرده و عقل و عرف نیر بر آن صحه میگاارد.
تأویالت مبتنی بر «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» اصل قاعده جری و تطبیق است که وجته مشتترك بتین جتری و تطبیتق و
قاعده رهیافت به باطن آیات نیر هست .لاا در این مقاله از جری و تطبیق در اشعار مولوی متورد بحتث قترار گرفتته و در متوارد
ممکن برای تبیین معانی باطنی آنها به بررسی جنبه های تشبیه یا تمثیل روایی ،تشبیه ،استعاره یتا تمثیتل قرآنتی ،تأویتل تطبیقتی و
استعاری آن در تفاسیر پرداخته شده و در نهایت جنبه استعاری ادبی آن از دیوان مولوی به بحث و بررسی گااشته شده است .لتاا
این مقاله در پی پاسخ به پرس های ذیل است:
-1

داللت روایات بر جری و تطبیق چگونه است و آیا میتوان آن را بر شرایط و مقتضیات هر زمانی تطبیق داد؟

-3

انطباق جری و تطبیق بر چه اساسی است؟

-1

مبنای تأویل در جری و تطبیق به چه نحوی است؟

-1

قرآن در خلق تصاویر بالغی و بیانی استعاره چه نمودها و نقوشی داشته است؟

-1

استعارههای قرآنی -تأویلی تا چه میران در آئینه شعر مولوی انعکاس یافتهاند.

جری و تطبیق
تأویل بر مبنای سه نوع رویکرد است -1 :توجیه متشابهات  -3ره یافتن به باطن آیات  -1جری و تطبیق .از میان این سه رویکرد،
رویکرد اخیر چندان معروف و شناخته نمی باشد .درحالی که بسیاری از تأویالت با تّوجه به همین رویکرد است« .واژة جتری در
اصل به معنای حرکت منظم و دقیق در طول مکان است ،مثل جریان آب یا کشتی در دریا یا جریتان خورشتید( ».مصتطفوی:33 ،
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 )1131البته بسیاری از لغویین واژه «جری» را مقّید به حرکت در مکان ،نکردهانتد؛ بلکته آن را ختالف ستکون دانستتهانتد( ».ابتن
منظور : 1161 ،ذیل واژه جری) واژه تطبیق در اصل به معنای قراردادن چیری بر چیر دیگر است .به طتوری کته آن را بپوشتاند و
مساوی یکدیگر باشند( ».همان : 1161 :ذیل واژه تطبیق)
« -قاعده جری از صدر اسالم در احادیث اهل بیت (ع)-مطرح بوده( »-العیاشی )31/1 :1111 ،امّا کمتر متورد توجته صتاحب
نظران علوم قرآنی قرارگرفته است .درحالی که این قاعده بسیار مورد توجّه عرفا قرارگرفته است .در واقف اقبال این قاعده نرد عرفا
بخاطر استفاده های تأویلی است که از آن شده است بخصوص در کاربرد استعارههای تأویلی که گونتهای رمتر پتردازی محستوب
میشود و در جای خود به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
عالمه طباطبایی در المیران ،به قاعده «جری» توجّه ویژه کرده و در تفسیر آیات و توضیگ روایات تفسیری از آن استفاده نمتوده
است ،وی معتقد است« :-این شیوه ائمه اهل بیت (ع) است که آیه قرآن را بر مواردی که قابل انطباق با آن است تطبیق متیکننتد،
اگرچه خار ،از مورد نرول آن باشد .ایشان تطبیق آیه «إعهدِناَ اَلصِراطاً اَلمُستَقَیم» بر امام علی (ع) را که در احادیث آمتده استت -از
موارد قاعده جری میشمارد» (.)11-13/1 :1163
برخی از نویسندگان معاصر ،این قاعده را چنین تعریف کردهاند« :جری و تطبیق عبارت است از انطباق الفاظ و آیات قترآن بتر
مصادیقی غیر از آنچه آیات دربارة آنها نازل شده است» (شاکر .)113 :1136 ،در این مورد رعایت دو نکته ضروری است کته در
حقیقت ضابطه تأویل به معنای جری و تطبیق به حساب میآیند:
 - 1دستیابی و احراز فراگیری معنایی
الزم به ذکر است که قضایایی که در آیات آمده برسه دسته است:
الف ت قضایای حقیقیه که اساساً با حقایق موجود خارجی سروکاری نداشته ،بدین خاطر همواره میتواند بر امتور واقعتی نظتر
داشته باشد .به عنوان مثال اوصافی که برای انسان نقل شده از قبیل :عجول «ورکانَ االِنسانَ عرجُوالً» (االسرا ،)11/هلوم و جهول «اِنِتهُ
کانَ هَلَوماً جرهُوالً» (االحراب ،)33/کفور «اِنِ االِنسانَ لَکَفوُرً» (الحج )66/و هلوع «إعنَ االِنسانَ خَلِق هرلوعتاً» (المعتار( )13/،افترودن
طلب) و ازجمله قضایای حقیقیهاند.
ب -قضایای خارجیه محض ،مقصود آن دسته از قضایایی است که به وقایف یا شخصهای موجود خارجی نظر داشته ،به هتی
وجه قابل تسری به دیگر حوادث و شخصیتهای نیستند مثالً منظور از اعراب در آیه «االًعرابُ اَشَدُکَفراً ورنِفاقاً» (التوبته )33/اعتراب
معاصر رسول اکرم (ص) است نه مطلق اعراب.
 ،ت قضایای خارجیه غیرمحض ،یعنی قضایایی که درعین نظر داشتن به امور خارجی ،قابل تسری به موارد مشابه است .تأویتل
به معنای سوم یعنی جری و تطبیق که از آبشخور اصل «وحدت مفهومی و تکثر مصداقی» بهره متیگیترد در ایتن دستته از آیتات
جریان دارد.
 -3احراز صالحیت مصداق خارجی برای جریان جری و تطبیق
در این امر ،ضمن لروم پرهیر از هر گونه غرح ورزی و حب و بغضهای غیرالهی ،مأوّل میبایست ،صالحیت مصداق بترون
را برای تسری آیه براو ،احراز نماید( ».مالمیر.)6 :1133 ،
قلمرو قاعده جری
این قاعده درمورد هما آیات قرآن جاری می شود ،چراکه اگر آیات قرآن منحصر به مخاطبان صدر استالم و اقتوام گاشتته باشتد،
قرآن به کتابی تاریخی تبدیل میشود و میمیرد .قرآن کریم کتابی جاودانه و جهانی است؛ از این رو برای هما زمانها و مکانها و
نسل های بشر است و اگر مفاهیم و مطالب آن قابل تطبیق با موارد مشتابه و مصتادیق جدیتد در پهنته زمتان و مکتان و اعصتار و
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نسلهای نباشد ،در چارچوب عصر نرول زندانی شده ،به تعبیر روایات ،آیات میمیرد.
پس یکی از راهکارهای تداوم حیات قرآن در طول اعصار ،اجرای قاعده «جری» است و به وستیله آن قاعتده ،پیتام جاویتدان
قرآن به نسلهای بعدی میرسد و تکلیف و راه آنان را روشن میسازد .این مطلب ،دلیلی است که در احادیث نیر بدان اشاره شده
است؛ ازجمله در برخی از احادیث ،از جاودانگی قرآن و در برخی دیگر ،از رابطا جاودانگی قرآن با قاعده جری ستخن بته میتان
آمده است.
«از امام رضا (ع) حکایت شده است که از پدرش نقل فرموده ،مردی از امام صادق (ع) پرسید« :چگونه است که هرچته قترآن
درس داده میشود و منتشر میشود باز هم بر شیرینی آن افروده میشود-؟ فرمودند :چراکه خدای متعال قرآن را برای یتک زمتان
خاص و مردم خاص قرار نداده است؛ پس قرآن تا روز رستاخیر در هتر زمتانی جدیتد و نترد هتر ملتتی تتازه استت» (الواحتدی
نیشابوری .)11/63 :1131 ،قابل ذکر است که جری و تطبیق برخی آیات روشن تر و آسانتر است مانند آیات قصص؛ امّا جتری و
تطبیق در برخی دیگر از آیات مخفیتر است و نیاز به دقت بیشتری دارد؛ به ویژه درمورد الغای خصوصیت و اخا قاعدة از آیه.
موارد تطبیق صحیح
از آن جایی که تأویل به تأویل صحیگ و باطل تقسیم میشود ،جری و تطبیق نیر که یکی از مراتب تأویل است ،به صحیگ و باطتل
تقسیم میشود که می توان از موارد تطبیق صحیگ ،بیان مصادیق الفاظ عتام ،بیتان مصتادیق الفتاظ مطلتق ،و تجریتد معنتا و الغتای
تخصیص را متاکر شد.
الف -بیان مصاديق الفاظ عام
از بررسی روایات تأویلی معلوم میشود که بعضی از تأویالت روایی ،بیان مصداق یا مصادیقی از یک مفهتوم عتام استت مثتل
تطبیق اصحاب یمین در آیه شریفه «کُلُ نَفْسٍ بِما کَسَبِتْ رَهینَه»«إالَ أَصْدحاّبَ الْیَمدی ِ» (متدرر .)11-13/بتا ائمته (ع) و شتیعیان
(حسکانی )331/3 :یا «ابرار» و «فجار» «إنَ الْأَبْرارَ لَفی نَعیمٍ» «وَ إنَ الْفُّجَارَ لَفی جَحیمٍ» (االنفطار ،)11-11/بر ائمته (ع) و دشتمنان
آنها (بحرانی )116/1 :و «صادقین» در آیه  113سوره توبه (کَونَوا مرفر الصَادِقینَ) ،بر پیامبر (ص) و علی و اهل بیت (ع) (حستکانی،
.)313-363/1 :1111
در دیوان شمس ما با استعارههای تأویلی تطبیقی فراوانی بر میخوریم که از این تطبیق یعنی بیان مصادیق الفاظ عام بهتره بترده
شده است.
خرما ب
همچتتتو متتتریم ستتتوی خرمتتتابن رویتتتم

زآنکتتتتتته خرمتتتتتتایی نداردشتتتتتتا بیتتتتتتد
(مولوی)161/3 :1113 ،

مولوی لفظ خرمابن را با وجه جامف رزق دادن ،استعاره از عالم غیب میگیترد کته عرفتا همچتون متریم ازمالمتت مالمتگتران
سرانجام بدان جا میروند و از لات اطعام حق برخوردار میشوند مولوی این استعاره تأویلی را مستفاد از این آیات نموده است:
«فَأجاءَها المحَاضُ إِلی جِذْعِ النَخْلَهِ» (مریم« )31/وَهُرِی إِلَیْک بِّجِذْع النَخْلَهِ تْساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیَدا» (همتان )11 :و یتا در
بیت زیر خرما بن را استعاره تأویلی از پیر میگیرد که از خرمای معارف الهی سرشاراست و همانطور که مریم با ختوردن خرمتای
تازه راحت و شادمان شد مرید نیر در سایه پیر پخته و کامل میشود:
زیردرختتتتت خرمتتتتا انتتتتداز همچتتتتو متتتتریم

گرکتتتاهلی بغایتتتت ورنیتتتر مستتتت پیتتتری

ازستتایههتتای خرمتتا شتتیرین شتتوی چوخرمتتا

وزپختگتتتی خرمتتتا تتتتو پختگتتتی پتتتایری
(همان)311/6 :
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امیتتتر حتتتا ،عشتتتق آمتتتد رستتتول کعبتتته دولتتتت

رهانتتد متتر تتتو را در ره زهتتر شتتریر و شتتریّره

چه با برگم از آن خرمتا کته متریم چشتمروشتن شتد

کتتران خرمتتا شتتدم پُتتر دل نتتدارم عشتتق انجیتتره
(همان)111/3 :

در بیت فوق نیر باردیگر واژه خرما استعاره انطباقی -تأویلی از کالم شمس یا پیر است با وجه جامف تأرر از عتالم غیتب ،زیترا
معارف الهی را الهامات غیبی میداند .و پیر (شمس) پربار از خرمای معرفت است و مولوی ،همچون مریم بتا برختوردار شتدن از
کالم شمس چشم دل

روشن گشته است.

خضر
خضر زنده آن سوکه دست موسی چون ماه انور آمد

آن سو که خشک ماهی شد پی
(همان)131/3 :

دربیت فوق مولوی ماهی خشک را با وجه جامف مردن استعاره ازروح وجان فسرده درقالب تن ودنیای مادی گرفتته استت کته
در برابر پیر (خضر) و سخنان هم چون آب حیات

زنده میشود .بیت مستفاد از سوره کهف ،آیه 61است «فَلَمَا برلَغَا مرجمرف برینِهمتا

نَسِیرا حُوتَهُما فَاتِخَاَ سربیلَهُ فی البرحرَسررَباَ»
موسی وطشت زر
هست دوطشت در یکی آت

و آن دگر ز زر آت

شو چو کلیم ،هین نظر تانکنی به طشت زر آت

اختیارکن ،دست در آن میانه کن
گیردردهان ،لب وطن زبانه کن

(همان)111/1 :
مولوی با توجه به داستان کودکی موسی (ع) که در مجلسی ری
ولی با درایت آسیه و پیشنهاد آزمای
است جان سالم به در میبرد .آت

مرصف فرعون را میکشد وفرعون دستور به قتل وی میدهتد

موسی که از میان دو طشت زر و آت  ،کودك اگر دست به سوی طشت آت

برد بتی گنتاه

را استعاره از رنج وستوزش ودرد ناشتی از عشتق الهتی متیگیترد ،وطشتت زر را استتعاره از

لاتهای مادی میگیرد که سالک را از رسیدن به درجات واالی انسانی و همسخن شدن با خداوند محروم میکند.
ّب -بیان مصاديق الفاظ مطلق
بسیاری از آیات قرآن کریم ،یا از جهت الفاظ و واژهها یا از جهت ترکیب و جمله ،مطلق بیان شدهاند و در آنها هی گونه قیدی
که آنها را مختص مصداق یا مصادیق خاصی کند ،وجود ندارد .بدیهی است که حمل این الفاظ و جملهها بر هر یتک از مصتادیق،
بدون اشکال خواهد بود ،مثالً در قرآن آمده است« :هَلْ يَسْتَوی الَذي َ يَعْلَمُونَ وَ الَذي َ اليَعْلَمُدونَ إِنَمدا يَتَدذَکَرُ أُولُدوا الْألْبداّبِ»
(زمر.)3/
امام صادق (ع) میفرماید :تأویل آیه چنین است :آیا کسانی که متیداننتد محمتد (ص) فرستتاده خداستت و کستانیکته آن را
نمیدانند و او را ساحر و دروغگو میپندارند ،مساوی هستند؟ (کلینی.)311-311 /1 :
و امام باقر (ع) فرموده است« :الَذي َ يَعْلَمُونَ» ما اهلبیت هستیم و «وَالَذي َ اليَعْلَمُون» دشمنان ما و «اُولُوا الْألْباّبِ» شیعیان متا
هستند (حسکانی.)116 /3 :1111 ،
از طریق اهلسنت از ابنعباس نقل شده است که در مورد آیه «إِنَ الَذي َ أَجْرَمُوا کانُوا مِ َ الَذي َ آمَنُوا يَضْحَکُونَ» (المطففتین،
 ،)11گفت :امروز «الَذي َ آمَنُوا»علی (ع) و «الَذي َ أَجْرَمُوا» ،منافقان قری

هستند (همان.)133-33/3 :1111 :

نیر از طریق اهل سنت نقل شده است که مراد از صراط مستقیم در آیه ذیل ،والیت علی (ع) است (ر.ك :همتان.)361-361/1 :
«وَاهللُ يَدْعُوا إلی دارِ السَالمِ وَ يَهْدی مَ ْ يَشاءُ إلی صِراط مُسْتَقیمٍ» (یونس.)31/
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روایاتی از طریق شیعه و سنی رسیده که نعیم ،در آیه «ثُمَ لَتُسْئَلُ َ يَوْمَئِذ عَ ِ النَعیمِ» (التکارر )1/منظور والیت علی و اهل بیتت
(ع) است (بحرانی111-111 /1 :؛ حسکانی .)161-163/3 :1111 ،البته در بعضی روایات دیگر بر امنیت و آرام

و ستالمتی و...

تطبیق شده است (بحرانی.)111/1 :
از این قبیل است تطبیق «غَیْرِالْمَغْضُوّبِ عَلَیْهِمْ وَ الَ الضَالِی َ» (الحمد )3/بر نواصب و کسانی که امام خود را نمیشناسند و یتا
در او شک دارند (بحرانی .)13/1 :و یا بر یهود و نصاری (طبری13-61/1 :؛ ،حویری .)31-31/1 :شایان است که بین عام و مطلق
تفاوتهایی وجود دارد ،از جمله:
 -1داللت بر عام و عمومی از نوع داللت لفظی و وضعی است ،ولی داللت لفظ مطلق بر اطالق ،به واستطه مقتدمات حکمتت
است.
 -3عموم بیشتر در مورد افراد به کار میرود ،در حالی که اطالق در مورد احوال و صفات استعمال میشود.
 -1عموم فقط در مفردات است؛ در حالیکه اطالق شامل احکام و جملهها نیر میشود.
آیینه شعر مولوی مملو است از این شگرد تطبیقی و استعارههای تأویلی فراوانی بر مبنای این روش در دیوان شمس بته وجتود
آمدهاند که ضمن بیان هر مورد به بیان تشبیه روایی ،ادبی و تحلیل وجه استعاری آنها میپردازیم.
والضحی
زآن ستتتبب فرمتتتود یتتتردان والضتتتحی

والضتتتحی نتتتور ضتتتمیر مصتتتطفی
(مولوی)331/3 :1113 ،

آنچنتتان کتته از صتتقل نتتور مصتتطفی

صد هتراران نتوع هلمتت شتد ضتیا
(همان)1161/6 :

ناصرخسرو که در همه کتابهای خود ،بر اساس مشرب اسماعیلیه ،به مناسبتهای مختلف به تأویل آیات قرآن میپتردازد ،در
جایی در مورد اختالف تفسیر و تأویل اینچنین مثال میزند« :خدای تعالی میگوید «وَالْشمسُ و ضُحیها» «والقمر إِذاتَلیها» تفستیر
او آن است که گوید به آفتاب و به چاشتگاه او و به ماه چون از پس آفتاب برفت .و این سوگندی است از خدای تعالی و تأویل
آن است که بدین آفتاب هر رسول را همی خواند اندر دین ،و به چاشتگاه مر روشنی دین او را همی خواهد ،و به ماه مروصّتی او
را همی خواند اندردین ،و سپس رفتن ماه سر آفتاب را ،سپس رفتن و حتی او همی خواند ،مر او را اندر دین و سیرت ستتوده»-.
(.)31-36 :1116
مولوی پیامبر را «ضَحی» و «ضیا» خطاب میکند که هر دو به معنی نور هستند .او ایتن استتعاره را از ستوره الشتمس ،آیته  1و
سوره ضحی ،آیه  1مستفاد نموده است« :وَالْشَمْسُ وَ ضُحیها» «و الضُحَی»
ای آفتتتابی آمتتده ،بتتر مفلستتان ستتاقی شتتده

بتتر بنتتدگان ختتود را زده بتتاری کتترم بتتاری عطتتا
(همان)6/1 :

رحمه للعالمی
از رحمتته للعتتالمین اقبتتال درویشتتان ببتتین

چون مه منور خرقه هتا ،چتون گتل معطتر شتال هتا
(همان)1 ،161 :

ای رستتتخیر ناگهتتان ،وی رحمتتت بتتیمنتهتتا

ای آتشتتی افروختتته ،در بیشتته اندیشتتههتتا
(همان)1 :

در ادبیات فوق ترکیب «رحمه للعالمین» یا رحمت بیمنتهای استعاره تأویلی است که مولوی با توجّه به خطاب قرآن نسبت بته
پیامبر از آن بهره جسته است و در قالب بافت استعاره آن را منطبق بر اولیاء الهی نموده است که همه تسلسل وار از آدم تا شتمس
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که انسان کامل عصر مولوی است از یک جوهر الهی هستند و همگی مایه رحمت خدا هستند بر بندگان.
ز آن بیتتتاورد اولیتتتا را بتتتر زمتتتین

تتتتتا کَندشتتتتان رحمتتتته لِلْعتتتتالَمین
(مولوی)111 :1131 ،

این ترکیب مستفاد از این آیه است« :وَمَا ارسلناک إِالَ رَحْمَده لِلْعدالَمی ْ» (انبیتاء« )113/و إِنَدهُ لِهُددی و رَحْمَده لِلْمدنمنی ِ»
(نمل.)33/
صبغهاهلل
زیتتن رنگهتتا مفتترد شتتود ،در خنتتب عیستتی در رود

در صتتتبغه اهلل رونهتتتد تتتتا یرفْعرتتلَ اهلل متتتا یشتتتاء
(همان)31/1 :

و یا در مثنوی نیر چنین میسراید
گتتتتتاو را رنتتتتتو از بتتتتترون و متتتتترد را

از درون جتتتتتو رنتتتتتتو ستتتتتتر و زرد را

رنتتتتوهتتتتای نیکتتتتت از ختت تمّ صفاستتتتت

رنتتتو زشتتتتان از ستتتیا هابتتته جفاستتتت

صتتتتتتبغهاهلل نتتتتتتام آن رنتتتتتتو لطیتتتتتتف

لعنتتتتتتهاهلل بتتتتتتوی آن رنتتتتتتو کثیتتتتتتف
(مولوی)113 :1131 ،

در بیت منتخب از دیوان شمس ،اشاره به داستان رنگرزی عیسی (ع) دارد که تمام جامهها را در یک خنتب فترود کترد و همته
بی رنو و سفید شدند و یا به روایتی دیگر هر یک به رنگی که استاد دستور داده بود درآمد« .امّا صِبْغه» بته معنتی رنتو استت؛ و
رنو خدا همان توحید و اسالم یا فطرت خداوند است.
«خواجه عبداهلل میگوید ...آنکه قومی آریم به رنو توحید برآورده و به صفت دوستی آراسته و صبغهاهلل بته سرایشتان پیوستته.
این صبغهاهلل رنو بیرنگی است :هر که از رنو رنوآمیران پاك است ،به صبغهاهلل رنگین است.
آنکتس کتته هتترار عتتالم از رنتتو نگاشتتت

رنتتو متتن و تتتو کجتتا ختترد ای ناداشتتت

پس چون که به صبغه اهلل رسید ،هر که به وی باز افتد او را به رنو خود کند؛ چنانکه کیمیا مس را و آهن را به رنو خوی

کنتد و عریتر

گرداند .اگربیگانه به وی باز افتد ،آشنا گردد؛ وگر عاصی بازافتد ،مطیف شود( » .میبدی.)113/1 :1113 ،
مولوی با توجه قرآن و تفاسیر از «صبغه اهلل» تأویل به رنو خدا -صفات مردان خدا -میکند ،رنو خدا رنو حتق استت و از
تمام رنگها پاك است در حقیقت رنو بیرنگی است و هرکس چنین رنگی داشته باشد با حق یکی متیگتردد او در واقتف انستان
کامل و ولیحق است که میان او و خدا چیری وجود ندارد.
پس به نظر او چنین انسانی «صبغه اهلل» است و همچنان که از معنای هاهری آیه در مصرع دوّم آمده تا به آنجا که خدا بخواهتد
پی

میرود تا جایی که در میان کثرت ،وحدت و در اختالف ،یگانگی و تلون رنگها ،بیرنگی میبینتد .دل چنتین انستانی خنتب

عیسی است که وحدت و تفرقه در آن جای ندارد و هر دشمنی به صفا و دوستی بدل میگردد.
مولوی این تأویل را با توجه به این آیات مستفاد نموده است« :صِبْغَهَاهللِ و مَ ْ اَحْسَد َ مِد َ اهللِ صِدبْغَهَ وَ نَحْد ُ لَدهُ عابِددُونَ»
(بقره« ،)111/کَذَلِکَ اهللُ يَفْعَلُ ما يَشَآءُ» (آلعمران )11/و «بِنَصْرِاهللِ يَنْصُرُ مَ ْ يَشَاءُ وهُوَ الْعَزيزُ الرَحیِمُ» (روم.)1/
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يار غار
یتتار متترا غتتار متترا عشتتق جگتتر ختتوار متترا

یتتار تتتویی غتتار تتتویی خواجتته نگهتتدار متترا
(مولوی)113 :1131 ،

حاصتتل روزگتتار متتن ،رهبتتر و یتتار غتتار متتن

بیتو برد استتکتار متن بتیتتو بستر نمتیشتود
(همان)361 :

دریتتا بجتتوش از تتتو کتته بتتیمثتتل ،گتتوهری

کهستتتار در ختتتروش کتتته ای یتتتار غتتتار متتتا
(همان)116 :

یار غار یا همان تعبیر «رانی ارنین» برگرفته از آیه ذیل است:
«إِذا أخْرَجَهُ الذَي َ کفروا ثانی اثنی إِذْ هُما فِی الْغار» (برائت.)1/
با توجه به این که ترکیب «رانی ارنین» در رابطه با پیامبر (ص) به کار رفته و شتاعر نیتر از ایتن ترکیتب بهتره بترده و آن را بته
صورت مجاز استعاری به کار برده و در تأویلی انطباقی آن را به شمس یا پیر مراد خود تطبیق داده است .ضمن آنکه این تأویل بتا
توجه به باور است که در تسلسل والیت از پیامبر به اولیاء خدا ،شمس که مرد کامل روزگار مولوی محستوب متیشتود در دایتره
والیتی مولوی قرار میگیرد ،لاا این انطباق از جمله تطبیقات صحیگ است.
ج -تّجريد معنا و الغای خصوصیت
یکی دیگر از موارد تطبیق صحیگ ،الغای خصوصیت از آیات قرآن و تطبیق آنها بر موارد دیگری است کته بتا متوارد نرولشتان
مناسبت داشته باشند.
مرحوم طباطبائی میفرمایند :بسیاری از آیات قرآن مانند مرثلها هستند که ویژه مواردی ابتدایی نبوده ،به هر مورد کته بتا متورد
نرولشان مناسبت داشته باشد ،اطالق میشوند و این یکی از مواردی است که به «جری قرآن» تعبیر میشود (.)33/1 :1163
در حدیث مرسلی از امام صادق (ع) نیر نقل شده است که فرمود« :قرآن مانند مثلهاست ،برای کستانیکته دانت

آن را داشتته

باشند ،نه غیر آنان( ».مجلسی.)111/13 :1111 ،
آنچه در اینجا الغای خصوصیت به عنوان یکی از موارد تأویل و تطبیق صحیگ در نظر گرفتته شتده ،همتان چیتری استت کته
عالمه طباطبائی در توضیگ معنای تأویل و کیفیت ارتباط آن با الفاظ آیات بیان کرده است .ایشان میفرماید :تأویل آیه ،امری استت
که نسبت آن به مدلول و مفهوم آیه ،همچون نسبت مُمرثِل است به مرثَل.)13 /1 :1161( »...
از این قبیل است روایاتی که مثالً «اهل الاکر» را با «اهل بیت» منطبق کترده استت (مجلستی133-111/3 :1111 ،؛ حستکانی،
 .)111/1 :1111آنجا که قرآن میفرماید« :فْسْئَلُوا أَهْلَ الذِکْرِ إِنْ کُنْتُمْ التَعْلَمُونَ» (نحل11/؛ االنبیاء .)3/کته اگرچته منظتور از اهتل
ذکر در هنگام نرول ،اهل کتاب است؛ اما چون آیه شریفه به یک حقیقت عقلی و عقالیی حکم میکند و آن لروم مراجعه جاهل به
عالم است ،در روایت الغای خصوصیت شده و با اهلبیت (ع) منطبق شده است.
یا مثالً در مورد آیا شریفه «قُلْ رَأيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَ ْ يَأتیکُمْ بِماء مَعی ٍ» (المُلْک( )11/بگو :اگر آبتان در زمین فرو
رود ،چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟) از موسیبن جعفر( ع) نقل شده است که در تأویل آن فرموده است« :آن هنگامی کته
امامتان را از دست دهید و او دیگر شما تشنگان معرفت را سیراب نکند ،چه میکنید( » .بحرانی،؟ .)166-163 /1
یا از امام کاهم(ع)نقل شده است که در مورد آیه «وَأَوُفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمْسْدتَقیمِ» (االستراء )11/فرمتود:
امام قسطاس مستقیم است (مجلسی.)113/31 :1111 ،
همان طور که اجناس را باید با ترازوی درست و سالم وزن کرد تا وزن حقیقی آنها را نمایان سازد ،اعمال ختود را نیتر بایتد بتا
کسی که الگو و میران اعمال است ،بسنجیم تا وزن و قدر واقعی خوی

را بشناسیم ،بنابراین ،خصوصتیتی بترای وزن اجنتاس بتا
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ترازو نیست که حکم آیه را مختص این مورد بدانیم ،بلکه میتوان به همه مواردی که در آن قدر و اندازه است ،تعمیم داد.
در شعر مولوی نیر به استعارههای تأویلی جالبی برمیخوریم که از این شگرد تطبیقی و تأویلی بهره یافتهاند که از آن جملهاند:
دم عیسی)ع)
رشتتک دم عیستتی شتتده در زنتتده کتتردن بتتاد ازو

چون صتد بهشتت از لطتف او ایتنقالتبختاکیمگتر

(مولوی )1 :1131
دم عیسی (ع) مستفاد از آیه ذیل است:
نانی اخلق لکم من الطین کهئیه الطیوفا نفخ فیه فیکونَ طَیْراً بَعذنع اهلل( » ...آلعمران.)13/
بیت در توصیف از باد بهاری است و مولوی باد بهاری را با وجه جامف حیات بخشی طبیعتت بته دم عیستی (ع )تشتبیه کترده
است .هرچند زنده کردن از معجرات حضرت عیسی (ع) است امّا با توجه به قاعده جری و تطبیقی مبتنی بتر «وحتدت معنتایی و
تکثر مصداقی» تطبیق دادن آن به باد بهاری -که خود از انفاس خداوند است -منافاتی ندارد و میتوان گفت کته شتاعر بته نتوعی
الغای خصوصیت کرده است.
عیسی (ع)
من بته زمتین مانتدم و شتد جانتب بتاال دل متن

عیسی متریم بته فلتک رفتت و فترو مانتد خترش

(همان)1 :
مولوی ،دل را لفظ مستعار قرار داده ،با وجه جامف پاکی و تجرّد از لاات متادی ،بته عیستی (ع) تشتبیه کترده و از آن استتعاره
تأویلی ساخته است .این انطباق برگرفته از این آیه استت« :و ما قَتَلوهُ و ما صَلَبوهُ ولکِ ْ شُبِهَ لَهُمْ و إِنّ الَذي َ اخْتَلَفُوا فیده کفدی
شَکِ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِ ْ عِلْمٍ إال اتباعَ الّظَ ِ و ما قَتَلوهُ يقیناً بَلْ رَفَعَهُ اهللُ اِلَیْه» (نساء.)113-111 /
مريم (س)
شیرجان زیتن مریمتان ختور چونکته زاده رتانیی

تتتا چتتو عیستتی فتتار آیتتی از بنتتین و از نبتتات

شمس تبریتری چتو بگشتاید دهتان چتون شتکر

آیتد هتم رمتیم و هتم رُفتات

از طرب در جنب

(همان)333/1 :
مولوی «عیسی» و «مریمان» را به عنوان الفاظ استعاری بکار برده است« .عیسی» را به عنوان لفظ استعاره برای ستالکی کته بتا قتدم
گااشتن در طریقت ،هر نیازی جر نیاز به خدا را در وجود خوی

از بین برده است و مستعد شنیدن کالم معرفتآمیر اولیا گردیتده و

همانطور که عیسی از مریم شیر مینوشید ،سالک از کالم عارفان شیر جان مینوشد و چون مسیگ از هر آنچته دنیتوی استت فتار و
آسوده است .همینطور ،شاعر «مریمان» را استعاره از اولیاء آورده است با وجه جامف زایایی .مریم ،مسیگ را که پیامبر و مظهر خداونتد
است متولد کرد و باالند ،عرفا نیر سالکان را دوبارهزایی میکنند و میبالند.
يوسف (ع)
سراسر دیوان شمس سرشار از عشق و شادی و پایکوبی است که در حالت بیخودی و سرمستی سروده شتده استت .بترخالف
مثنوی ،که در هوشیاری و به قصد و نیت آموختن یکی از مسائل عرفانی است .لاا این سرمستی و بیخودی کته در سراستر دیتوان
شمس جاری است به شکلها و رنوهای بسیار متنوع و زیبایی روح خواننده را با مولوی همراه میکند .یکتی از ایتن شتگفتیهتا
تجسم روح شمس است که دائم همهجا با اوست ،روح شمس از همان نام دیوان که به نام او نوشتته شتده بتا مولتوی و خواننتده
دیوان شمس همراه است تا بدانجا که حتی میتوان گفت تمام شخصیتپردازیهایی که میکند به نام شمس است .و این یتادآور
عشق زلیخا به یوسف است در مثنوی که او نیر از سپندان تا به عود همه را یوسف نام نهاده بود:
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نتتام جملتته چیتتر یوستتف کتترده بتتود

آن زلیختتتا از ستتتپندان تتتتا بتتته عتتتود

(مولوی)1313 :1131،
اصالً قاعده عشق چنین است و قصه عشق مولوی و شمس نیر نمیتواند از این قاعده پیروی نکند لاا او نیر شمس را دائم بتا
اسامی مختلف خطاب قرار می دهد همچون یوسف ،خضر ،نوح ،سلیمان و ...که به نوعی با توجه به اصل این پژوه

مولوی کته

خود استاد مسلم رموز عاشقی است و از عارفان وحدت وجودی است با تکیه بر اصل «وحدت موضوع و تکثر مصتداق» «انستان
کامل» شمس یا پیرو مرشد را با نامهای خطاب قرار میدهد .و از همه اینها تنها به دنبال یک مقصود است و حقیقست که شتمس
برای مولوی مصداق کامل آن است «در لحظه های فنای شخصیت و فراروی از خویشتن و تهی شدن از خود و پر شدن از شمس،
این «منع» مولوی است که در عین حال مظهر حق و معشوق و شمس دیگر انبیا و اولیا میشود و اتحتاد عاشتق و معشتوق تحقّتق
میپایرد» (پورنامداریان.)111 :1163 ،
ای درشکستتتته جتتتام متتتا ای بتتتر دریتتتده دام متتتا

اییوستف ختتوشنتتام متتا ختتوش متتیروی بربتتام متتا

(مولوی )111/1 :1131،
این کیست این ،ایتن کیستت ایتن ،ایتن یوستف رانیستت ایتن

خضتتر استتت و الیتاس ایتن مگتتر یتا آب حیوانیستتت ایتن
(همان)111/1 :

مولوی با استفاده و الهام از قرآن ،نام یوسف (ع) و خضر (ع) و الیاس (ع) بر شمس و معشوق ختود تطبیتق دادی و در قالتب
استعاری ،مراد خود را یوسف (ع) و خضر (ع) و الیاس (ع) خطاب نموده است.
موسی (ع)
جتتانم ملتتول گشتتت ز فرعتتون و هلتتم او

آن نتتور دستتت موستتی عمتترانم آرزوستتت
(همان)311َ :

شتتتتتمس تبریتتتتتر موستتتتتی عهتتتتتدی

در فراقتتتتتتتت متتتتتتتدار هتتتتتتتارون را
(همان)111/1 :

بیت دوم اشاره به این حدیث دارد« :علیٌ منّی بعمنرَلهِ هارونَ من موسی إعال نَبعیَ بعدی» (سیوطی.)111/3 ،
در بیت نخست مولوی ملول از همرهان سست عناصر که از آنها بهصورت استعاری و بتا عنتوان فرعتون خطتاب متیکنتد ،از
خداوند طلب موسی عمران که دست

چون دل

تابناك است میکند.

ید بیضا مستفاد از آیه «و إدخِلْ يَدَکَ فی جَیْبَکَ تَخْرُجْ بیضاء مِ ْ غَیْر سْوء» (نمل13/؛ اعراف11/؛ طه.)33/
و او را بر اساس انطباق و جری تطبیقی ،منطبق با شمس میکند.
در بیت دوم بار دیگر او را به صورت مجاز استعاری ،موسی (ع) و خود را هارون مینامد و از آنجا کته هترکس کته بتر نفتس
خود غلبه نماید ،انسان کاملی است که حق در او میزید و او در حق ،چنین کسی در شمار وارران الهی استت و در شتمار انبیتا و
اولیاء .شمس انسان کمال عصر مولوی است بنابراین او مظهر هر یک از پیامبران و اولیای قبل از خود است و هر یتک از پیتامبران
و اولیا نمونه و مظهر او .سخن از آنان به منرله سخن از شمس ،و سخن از شمس به منرله سخن از هر یک از آنان است .تا شمس
هست ،مولوی خود را به منرلا هارون و شمس را به منرله موسی میبیند .درست همانسان که پیامبر (ع) فرمود« :علیٌ منّی بِمَنْزِلَهِ
هارونَ مِ ْ موسی اِال بَنَی بَعدی» (جامف صغیر.)111/3 ،
پیره يوسف (ع)
ای فتنه روم و حب

حیران شتدم کتاین بتوی ختوش

پیتتتراهن یوستتتف بتتتدش یتتتا ختتتود ردای مصتتتطفی
(مولوی )111 ،1131
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ترکیب فوق برگرفته از این آیه است« :اذهُبروابعقَمیصِی هُاافَأاقَوهر عرلی ورجهِ أبعی یرأتِ برصیراورأتَونیع بعأهلِکَم أَجمرعِین»
مولوی با استفاده و الهام از ترکیب فوق آن را به نشانه آمدن شمس و یا به عبارتی خبر یافتن و بازگشتن شتمس تطبیتق داده و
در قالب مجاز استعاری و بافت تطبیقی ،آن را پیراهن یوسف نامیده است.
صالح (ع)
احمتتتدم درمانتتتده در دستتتت یهتتتود

صتتتالحم افتتتتاده در حتتتبس رمتتتود
(مولوی)1/1131 ،

صالگ استعاره از روح سالک است با وجه جامف الهی بودن ،روح از عالم غیب و از جانب خداستت ،صتالگ)ع) از پیتامبر ختدا
است و روح پیامبران از نور خداست .در اینجا صالگ به منرله یا به عبارتی تأویل از روح است که گرفتار آزار و ایاای قتوم رمتود
است.
کشتی و خضر (ع)
کشتتتتی شکستتتته بایتتتد در آبگیتتتر خضتتتر

کشتتتی چتتو نشتتکنی تتتو ،نتته کشتتتی ،کتته لنگتتری
(مولوی)311/6 :1131 ،

کشتی شکسته ،استعاره از وجود و خودیت از هم پاشیده و نیست شده سالک است .مولوی از میان رفتتن خواستتههتای متادی
سالک را با وجه جامف شکستن به کشتی شکسته تشبیه کرده و از آن استعاره تأویلی ساخته است.
داود (ع)
متتتا آهتتتن لشتتتکر ستتتلیمان ختتتودیم

جر در کتف داود نگتردیم چتو متوم
(همان)311/1 :

از معجرات داود (ع) نرم کردن آهن و دیگری صوت خوش اوست .این دو معجتره ستبب متیشتود کته مولتوی در داود (ع)
سیمای پیر را میبیند .و معجرات وی را با این بین

تأویل میکند .لاا آهن استعاره از وجتود متادی ستالک استت کته ستخت و

فسرده است و داود پیری است که با نیروی باطنی خود آهن خودیت و انانیت او را نرم میکند« :ورلَقَدآتَینَادَاوُدَمِنّافَضلَايّجَبالُ اَوِبِیِ
مَعَهُ وَ الطَیرَو الَنَا لَهُ الحَديِدِ» (سبا.)01/
موارد تطبیق باطل
از موارد تطبیق باطل میتوان :تطبیقات مخالف نصّ و سیاق آیات و تطبیقات موهن به مقام پیامبر (ص) و اهلبیتت (ع) را متتاکر
شد که در اغلب سلسله سندهای اینگونه روایات افرادی که جرء غاله یا جاعل و ضعیف باشند فراوان است.
تطبیقات مخالف نصّ و سیاق آيات :مثل تطبیق «خَنِس» به قائم آل محمد (عج) (البرهان فی تفسیر القرآن ،بحرانتی)111 /1 :
در آیه «فَال أْقْسِمُ بِالْخُنَس»« ،الّْجَوارِ الْکُنَسِ» (التکویر( )11-13/سوگند به ستارگان بازگردنده) که غیبت امام زمان برای متردم آن
عهد ناآشنا بوده و ضمناً سوگندها برای حقانیّت نبوت است در حالیکه غیبت فرع نبوت است.
تطبیقات موه به مقام پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) :مثل تطبیق «بعوضه» در آیه «إِنَ اهللَ ال يَسْتَحْیی أَنْ يَضْرِّبَ مَثَالً ما بَعُوضَه
فَما فَوْقَها» (بقره ،)36/به امیرالمؤمنین (ع) و «ما فوقها» به رسول خدا )ص) (القمی.)11 :
نتیّجه
با توجه به آنچه در موارد تطبیق صحیگ و باطل در مراتب تأویالت استعاری و مجازی بیان شد ،نتایج ذیل در پاستخ بته ستؤاالتی
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بیان میشود که در این مقاله مطرح شده است.
پاسخ سؤال اول :با توجه به مباحث بیان شده ،داللت روایات بر جری و تطبیق تمام است و اصل جری و تطبیتق را ادلته نقلتی
امضا کرده است و عقل و عرف نیر بر آن صحه میگاارد و طبق گفته عالمه طباطبایی آیات قرآن کریم بایتد بتر مصتادیق ،افتراد،
شرایط و مقتضیات هر زمان قابل تطبیق باشد.
پاسخ سؤال دوم :جری و تطبیق در این مقاله ،انطباق آیه است؛ بر اساس همسانی معنایی بر مصداقهای خارجی موجتود ،اعتم
از افراد و وقایف با ضوابط خاص.
پاسخ سؤال سوم :مبنای تأویل در جری و تطبیق ،وحدت معنایی و تکثر مصداقی است به این معنا که با استناد به اصل «العبتره
بعموم اللّفظ الخصوصالمورد» گرچه ممکن است هاهر آیه در خصوص مصداق و مورد خاص باشد ،اما به خاطر وحدت متالك
و حجت و روش ،همین آیه میتواند به مصداق و مورد دیگری قابل تطبیق باشتد؛ بته عنتوان مثتال ،در روایتتی از امتام بتاقر (ع)
پیرامون آیه شریفه «الَذي َ أُخْرِجُوا مِ ْ دِيارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍ إِالَ أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا اهللُ» (الحج )11/چنین آمده است« :نرلت فی المهاجرین
و جرت فی آل محمّد الّاین اخرجوا من دیارهم و اخیفوا» (طباطبایی .)11/11 :ایتن آیته دربتاره مهتاجرین آن هنگتام کته توستط
مشرکان از مکه رانده شدند ،نازل شده است .پس شأن نرول و مورد نرول ،همین عدّه هستتند ،بتا ایتن حتال در آل محمتد (ص)
جاری شده است ،زیرا ایشان نیر از دیار خود رانده شده و مورد ترس واقف شدند .مالحظه میشتود کته امتام (ع) چگونته از واژه
«جری» در تطبیق آیه ای که درباره حوادث و اقوام پیشین است بر آل پیامبر (ص) بهره گرفته و جری را با نرول فرق نهاده است و
نیر مالحظه میشود که اگرچه معنای اخرا ،از دیار ،واحد است ،مصادیق آن میتواند متعدد باشد.
پاسخ سؤال چهارم :الفاظ آیات قرآن کریم ،در تکوین مراتب و انواع استعارههای دیوان مولوی ،جلوه و نق

ایجادی دارند.

پاسخ آخرین سؤال :باتوجه به آنچه سعی گردید به طور جامف و کامل بررسی شود ،میتوان گفت یکی از شاخصههتای ستبکی
مولوی استخدام استعارههای تأویلی در مراتب سهگانه است و مصادیق استعارههتای تتأویلی جتری انطبتاقی در اشتعار مولتوی از
بسامد زیادی برخوردارند و با توجه به اینکه مولوی تأویل مبتنی بر عقل جرئی و مبتنی بر هوی و هوس را باطل میداند در حتالی
که تأویل ممدوح را که در نهایت سبب پویایی وتحرك است و از سویی هاهر کالم را نفی نمیکند و نیر مبتنی برکشتف و شتهود
است میپایرد و حق میشمارد ،لاا مراتب جری و تطبیق استعارههای تأویلی وی از نوع صحیگ هستند.
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