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چکیده

بحث تأویل در اسالم ،نخستین بار دربارة آیات قرآآ ررآیم بر ررار رفتر

است .زبا متو عآفانی متأثآ از زبا قآآ است .عالوهبآآ امآوزه بحث

تأویل و تفسیآ متن بآای بیشرتآ مترو  ،بر جر مترو مسرکا رراربآد دارد.

مسئلة اصلی این پژوهش ،تحلیل تأویل در حکیسر  ،انروا تأویرل در آ و
ارائة تسسیمبنکی مناسب برا توجر بر هرواهک مسرتخآح از حکیسر اسرت

بنابآاین ،بآرسی تأویلهای حکیس از منظآ علم معانی و با توج ب مستضای

حررا  ،همچنرین بآرسری سررحوم مختلررو تأویرل و اسررتخآاح موعرروعات
درخور تأویل در حکیس  ،از اهکاف و نوآوریهای این محالع است.

روش تحسیق در این گفتار ،اسنادیرتابخان ای و از نو توصیفی -تحلیلی

است .بکینمنظور ،اهعار حکیس  ،محالع و ابیات متضمن تأویرل اسرتخآاح
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2
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هک .سپس با بآرسی ابیات ،تسسیمهایی بآای دسرت بنرکی تأویرل و تحلیرل
بهتآ آ ارائ هک .در تسسیمبنکی تأویلهای حکیس از منظآ اقتضرای حرا

مخاطب ،گوینکه و متن ،ب س نو تأویل مخاطبمحور ،گوینکهمحرور و

متنمحور اهاره میهود .سحح باطنی تأویرلهرای حکیسر گراه دنک یر و
تودرتوست این دنک یگی ب سربب عوامرل مختلفری مثرل گسرتآدگی و

وسعت معنایی سرحح اراهآ ،تجرار و آگراهی نویسرنکه نسربت بر

یرة

سححی ،همچنین تجار و هوهیاری خواننرکه از یرة اراهآی اسرت .برا

توج ب این محالب ،بآای تأویلهای حکیس مریتروا سرحوم مختلفری را

درنظآ گآفرت .تسسریم تأویرل بر دو نرو مسرتسیم و غیآمسرتسیم از دیگرآ

دست بنکیهای تأویل در حکیس است .سنایی بیشتآ در قالب تأویل مستسیم،

معنای باطنی (تأویلی) بسیاری از تمثیلهای حکیس را بیا رآده است ،امرا
گاه وسعت معنایی تمثیل ب گون ای است ر خواننکه نی میتوانک با توجر

ب اقتضای متن و حا خود سحوم دیگآی از تأویل را ارائر رنرک .تأویرل

آیات الهی ،تأویل داستا های پیامبآا  ،احادیث و سخنا ب رگا  ،مفاهیم

و اصحالحات عآفانی ،نکات اخالقی ،بآجست تآین موعوعات ترأویلی در

حکیس است.

واژههای کلیدی :حکیس  ،انوا تأویل ،بالغت ،اقتضای حا .

مقدمه

تأویل در اسالم ،نخستین بار بآای درک و تبیین معانی عمنی قآآ اسرتفاده هرک .در حروزة
تمک و فآهنگ اسالمی ،اصرولیین ،متکلمرا  ،مفسرآا و عآفرا دهرار گآوهری هسرتنک رر
هآیک با دیکگاهی متفاوت ب ارائة افکار خود در قالب تأویل پآداختنک .تأویلهای عارفا ،
بکیع و متفاوت با دیگآا  ،و رشو و درک آ دهوار است .در دریافت تأویلهرا و معرانی
باطنی متو عآفانی میتوا تسسیمبنکیهای مختلفری از منظآهرای مختلرو درنظرآ گآفرت.
بآرسی تأویل از این منظآهای مختلو ،در درک محتروا و دریافرت معنرای پنهرانی و مسرتتآ
متن مفیک است.
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طرح مسئله

سنایی در حکیس از تأویل بهآة بسیار میبآد .تأویلهای او را میتوا از جنبر هرای مختلفری

تسسیمبنکی رآد .عالوهبآ تأویلهای مستسیم و غیآمستسیم ر پیشتآ در تحسیقهای عآفرانی
بآرسی هکه است ،میتوا با تمآر بآ مبحث اقتضای حا از س منظآ مخاطب ،نویسرنکه و
متن ،تأویلهای عآفانی را ب انوا مختلفی ماننک تأویلهای خواننکهمحور ،مخاطربمحرور و
متنمحور تسسیم رآد .در تأویل ،دریافت باطن و معنای نهانی رالم بسیار مهم است .با تأمرل
بآ معنای باطنی تأویلهای حکیس دنین دریافت میهود ر بآخی از این معانی فآاترآ از آ

است ر فسط در یک سحح بآرسی هود و گاهی موعرو و مفهروم محرآمهرکه یر هرای
متعکد و مختلو معانی باطنی را دربآدارد .ب همین سبب در این پژوهش از بآرسری سرحوم
مختلو تأویل صحبت میهود.
بآرسی تأویل از منظآ علم معانی با تمآر بآ اقتضای حا  ،همچنین بآرسری تمثیرلهرا و

نسش آ در تأویلهای حکیس و بآرسری سرحوم مختلرو تأویرل و معرانی براطنی مفراهیم و
موعوعات ،از مسائلی است ر پیشتآ ب آ پآداخت نشرکه اسرت و در ایرن مسالر بآرسری

میهود .در پایا مسال  ،انوا تأویلهای حکیس از نظآ محتوا و مضمو  ،دست بنرکی و برآای

هآ یک نمون هایی ذرآ میهود.
اهداف و روش پژوهش

بآرسی انوا تأویل در حکیس  ،با تمآر بآ مباحثی ماننرک اقتضرای حرا و بالغرت همچنرین

تحلیل دیکگاه سنایی ب تأویل و راربآد آ در اهعار وی ،هکف اصلی این پژوهش است.

روش پژوهش در این تحسیق ،اسنادی رتابخان ای و با رویکآد تحلیلی -توصریفی اسرت
ر با محالعة آثار و پژوهشها دربارة تأویل آغاز هک .سپس با استخآاح هواهک و نمون هرای

انوا تأویل از حکیس  ،ب تسسیمبنکی انوا تأویل از منظآهای مختلو و تحلیل آ در اهرعار
پآداخت هک.

پیشینة پژوهش

پیشینة این پژوهش را میتوا در دو بخش بآرسی رآد:
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 .1تأویل در حکیسة سنایی :در این زمین  ،تنها در نسک هآمنوتیک در دیوا و حدیقۀالحقیقه

سنایی غ نوی (هعبانی )1392 ،بحثهایی محآم میهرود رر البتر دیرکگاه نویسرنکه و

نگآش او ب تأویل ،با این پژوهش متفاوت است .تأویل در حکیس  ،فسرط حرکود بیسرت

صفح از این اثآ را ب خود اختصاص داده است .البت نویسرنکه در آ بیشرتآ بر توعریح

موعوعات تأویلهکه در حکیس پآداخت است ر با توج ب هواهک و بحث پایرانی ایرن
پژوهش ،این مبحث نی جامع و رامرل نیسرت .دربرارة مبراحثی ماننرک تأویرل مسرتسیم یرا

غیآمستسیم ،اقتضای حا و سحوم تأویل ،در این رتا سخنی ب میا نیامکه است.
 .2پژوهشهایی ر دربارة تأویل و جایگاه آ در زبا عآفانی انجرام هرکه اسرت .در ایرن
زمین  ،از پژوهشهای زیآ میتوا یاد رآد:
الو) مسالة «نسش تأویل در گستآش زبا عآفا » (محمکی رلر سرآ)1393 ،
ر در آ  ،بحثهای مفیکی دربارة تأویل و انوا آ در زبا عآفانی محآم
هکه است و ب همین سبب این پژوهش را میتوا از منابع بآجسرتة پرژوهش
حاعآ دانست البت بحث انوا تأویل ،ب گستآدگی مباحرث حاعرآ در ایرن
پژوهش نیسرت برآای مثرا  ،دربرارة بآرسری سرحوم تأویرل و انروا تأویرل
(خواننکهمحور ،نویسنکهمحور و متنمحور) در آ بحثی ارائ نشکه است.
) رتا زبرا عآفرا (فرو دی )1389 ،رر در آ  ،دربرارة تأویرل بحرث

مختصآی (صص  )150-132ارائ هکه است .البت در این اثرآ نیر سرخنی از
انوا تأویل (مستسیم و غیآمسرتسیم) نیسرت .فسرط نویسرنکه سرعی دارد انروا
تأویل را در زبا عآفا  ،ب صورت فهآستوار معآفی رنک.
ح) مسالة «اقتضای حا  ،زبا رمر ی و تأویرل هرعآ عآفرانی» (پورنامرکاریا ،
 )1390ر در آ  ،با تمآر ب بحث اقتضای حا ب مبحرث تأویرل پآداختر
میهود .از آنجار در قسمتهایی از مسال اقتضای حا مرکنظآ قرآار گآفتر
است ،پیشین ای مناسب بآای این مسال ب همار میرود.
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چارچوب مفهومی پژوهش

تأویل :تأویل از ریشة أو ب معنای رجو  ،بازگشت و بازگآدانیک ب اصرل اسرت (عمیرک
1

زنجانی 114 :1379 ،خآمشاهی )158 :1376 ،و بیشتآ همآاه با تفسیآ محآم میهود .بآخری
تفسیآ و تأویل را متآادف ،بآخی تفسیآ را اعم از تأویل و بسیاری آ دو را متباین میداننرک.
تأویل در هفت سورة قآآ  2درمجمو هفکه بار ب رار رفت است .این واژه در قآآ مشرتمل

بآ مفراهیمی ماننرک توجیر متشرابهات ،تعبیرآ خروا  ،عاقبرت و سرآانجام یرک امرآ ،تجسرم
واقعیتهای عینی وعکههای قآآ و توجیر عمرل هربه انگیر و آهرکاررآد اسرآار اسرت
(نصآی.)268 -264 :1390 ،
مفسررآا متررأخآ ،معررانی مختلف ری بررآای تأوی رل بی را رررآدهانررک :الررو) انصررآافداد و
بآگآدانک لفظ از معنای راجح ب معنای مآجوم بآای اقتآا رالم ب قآاین و هرواهکی رر
د لت بآ این انصآاف دارد

) تعیین یکی از محتمالت لفظ با استفاده از قرآاین ح) بیرا

معنای مشکل لفظ د) بیا مسصود ثانی هر) بیا معانی و مساصکی ر از راه اهراره اسرتفاده
میهود و) تفسیآ باطن لفظ و( ...ر.ک :طباطبرایی 90 -80 :1366 ،عمیرک زنجرانی:1379 ،
.)122

عالم طباطبایی در تفسیآ المی ا  ،پس از بآرسری آرای متعرکد دربرارة تأویرل ،دیرکگاه

خود را ارائ میرنک (ر.ک :طباطبایی .)85 -80 :1366 ،از دیرکگاه وی« ،تأویرل عبرارت از

آ حسیست واقعی ای است ر تکی گاه و مستنک بیانات قآآنی بروده و از حکرم و مواعرعش
گآفت تا آیاتی ر متضمن بیا حکمت است ،تمامی بآ آ استناد دارد ...و این حسیست رر
آ را تأویل میگوینک ،مخصوص دستة معینی از آیات نیست بلک بآای تمامی آ هرا اعرم
از محکمات و متشابهات ثابت میباهک ...و آ حسیست از قبیل مفاهیم و مرکلو هرای الفرا
نبوده ،بلک از امور عینیة خارجی است .آ حسیستی است ر از افق افهام عمومی با تآ بروده
و در تحت الفا قآار نمیگیآد .تنها اینک خکاونک متعا آ را در قیک الفا رشانکه ب ایرن
سبب است ر تا انکازهای آ حسیست و محلب را ب ذهنهرای بشرآ ن دیرک ررآده و آهرنا
نمایرک( »...همررا  .)90 :بر طرروررلی« ،تأویرل هآدیر ی ،حسیستری اسررت رر آ دیر از آ
سآدشم میگیآد و آ دی ب گون ای تحسقدهنکه و حامل و نشانة اوست» (هما .)49 :
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تفسیآ ،هآم و گ ارش لفظی ر فسط بآ یک وج محتمل است و تأویل ،توجیر لفظری
ر بآ وجوه و معانی مختلو محتمل است و مؤوِ لفظ با اسرتفاده و اسرتمکاد از هرواهک بر
یکی از آ وجوه حمل میهود (جاللیرا  .)36 :1372 ،بر بیرا دیگرآ ،واژة تأویرل در برین
مفسآا در دو معنا ب رار میرود :الو) توجی آیرات متشراب و بیرا مرآاد آ هرا و ) بیرا

معانی بحو آیات (ر.ک :ناصحیا  .)64 :1381 ،رآبن در تاریخ فلسفة اسالمی میروهک تا

ثابت رنک تأویل درواقع ب معنای باطنی و پوهیکة اراهآ قرآآ ررآیم اسرت (ررآبن:1373 ،
 )23 -22بنابآاین ،تأویل تحبیق نوهت ای است ب معنای حسیسی و اصلی آ و ب من لرة تفسریآ
روحانی و درونی یا ب من لة تفسیآ رم ی و تعبیآ باطنی و نظیآ آ است (هما ).
تأویل مستقیم و غیرمستقیم :تأویل آیات الهی ،خاص خکاونک و راسخا فیالعلم اسرت،
اما در آثار عآفانی میتوا تأویلهای متنو و متعکدی را مشاهکه رآد ر بسریاری از آ هرا
دربارة مسائل عآفانی است .در تسسیمبنکی تأویل ،از دو نو مستسیم و غیآمسرتسیم یراد هرکه
است (محمکی رل سآ.)1393 ،
در تأویل مستسیم ،فآاینک تأویل ب قصک ااهآسازی معنرای براطنی متنری مشرخص انجرام
میگیآد در ابتکا متن اصلی یا یة اراهآی بیرا مریهرود و پرس از آ  ،ترأویلی برا هرکف
دستیابی ب

ی ای باطنی صورت میگیآد .این ساخت موازی را مریتروا سراخت اصرلی و

بنیادین تأویل نامیک ر در تأویل آیات قآآ رآیم و تفسیآهای عآفرانی ریشر دارد (همرا :
 .)106تأویل مستسیم ب موازات جمالت ااهآ و اصلی است .ب همین سبب ،این نو تأویرل
بیشتآ در محور افسی متن هناسایی میهرود .همچنرین تأویرل مسرتسیم دربآدارنرکة دو سرحح
ااهآ و باطن است .سرحح اراهآ رر همرا

یرة رویری و اراهآ مرتن اسرت و سرحح براطن

درحسیست بآداهت و تحلیلی است ر مؤو از یة سححی ارائ میدهک.
در تأویل غیآمستسیم ،توازی میا دو یة سرححی و براطنی رعایرت نمریهرود و گرویی
معنای تأویل در متن مستتآ هکه است .در این نو تأویل ،از هکل دو ی  ،موازی ،همرآاه برا
تنااآ یکب یک و آهکار میا دا و مکلو دور میهویم (هما .)109 :
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سطوح تأویل :بآای تأویل ،عالوهبآ سحح ااهآ و باطن میتروا سرححهرای دیگرآی نیر
درنظآ گآفت .هکلگیآی این سحوم ب عوامل مختلفی وابست اسرت برآای مثرا  ،وسرعت
معنایی و مفهومی سحح ااهآی ،از عوامل اصلی وجود ی های عمیقتآ و درونیترآ تأویرل
است .هآد مفهومی ر در یة ااهآ قآار میگیآد عمیقتآ باهرک ،یر هرای براطنی تأویرل
وسیعتآ خواهک بود .درحسیست ،یکی از عوامل وجود تأویل در متو مسکا و آثار عآفانی،
عمق محالب و مفاهیم در این آثار است .از سوی دیگآ ،تجار و درک و آگاهی نویسرنکه
از یة سححی سبب میهرود رر خرود مؤلرو بتوانرک یر هرای براطنی متعرکدی از تأویرل
استخآاح رنک .همچنین تجرار و درک و هوهریاری خواننرکه از یرة اراهآی نیر عراملی
دیگآ بآای درنظآگرآفتن یر هرای مسرتتآ ترأویلی اسرت .از ایرن دو نکترة اخیرآ ،برا عنروا
تأویلهای گوینکهمحور و مخاطبمحور یاد میهود .بکینمعنا ر بآخی از ی های تأویرل

را نویسنکه خود در عمن رالم ذرآ میرنک ر تأویل گوینکهمحور است .خواننکه نی مری-

توانک ب رمک عوامل مختلفی ماننک دریافتهای هخصی و وسعت سحح ااهآ ،تأویلهرای
دیگآی نی درنظآ گیآد ر از آ با عنوا تأویل مخاطربمحرور (یرا ترأویلی رر متکری برآ
خواننکه و آگاهی وی است) یاد میهود.
تأویل و اقتضای حاا  :عوامرل متعرکدی برآ هرکلگیرآی یرک ررالم مرؤثآ اسرت .در
حسیست ،س عامل متکلم ،رالم و مخاطب ،از عوامل اصلی و اولیرة سرازنکة ارتبراک رالمری
است ر از این میا  ،متکلم و مخاطب از نسشی پآرنگتآ بآخروردار اسرت .هآیرک از ایرن
س عامل ،ب نحوی از هآایط محیحی ،زمانی و مکانی تأثیآ میپر یآد .از مجمرو سر عامرل
زما  ،مکا و اقسام محیطهای اجتماعی ،سیاسی و فآهنگی میتوا ب بافت مروقعیتی تعبیرآ
رآد (آقاحسینی )28 :1394 ،بنابآاین ،میتوا گفت اقتضای حا  ،مجموعة عوامل درونری
و بیآونی است ر زمین ساز ایجاد یک ارتباک رالمی و عامل تعیین دگونگی آ مریهرود.
تأویل را میتوا با توج ب اقتضای حا متکلم ،مخاطب و متن نی بآرسی رآد .درحسیست،
آنچ با عنوا تأویل مخاطبمحور ،گوینکهمحور و مرتنمحرور معآفری مریهرود ،توجر بر
مبحث اقتضای حا در بآرسی تأویل است.
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الف) تأویل مخاطبمحور :ادبیات معناگآای رالسیک ،همواره مخاطرب را هخصریتی
منفعل درنظآ گآفت اسرت رر دربآابرآ مرتکلم متواعرع اسرت و فسرط درصرورت درک یرا
درکنکآد  ،در مسام تصکیق یا تک یب سخن گوینکه قآار میگیآد (پورنامکاریا :1390 ،
 ،)4اما در متو عآفانی و محآمهک بحث تأویل در این آثار مریتروا گفرت ترا حرکی از
هخصیت منفعل خواننکه راست هکه است زیآا در بآخی از این تأویلها ،نسش خواننرکه در
دریافت تأویل و معنای نهانی بسیار مؤثآ است.
رآبن بآ این باور است ر هنگامی متنی ب حسیستش بازگآدانکه میهود ر نفس نیر در
سیآی صعودی ر انتسا از سحح نمودها و مجازهاست ،بر حسیسرت خرود برازگآدد .نتیجر
اینک بآاساا فهم رم انکیشان از متو حکمی ،تأویل ن فسرط درک معنرای نهفترة مرتن در
سحح افسی ،بلک صعود هخص مؤو ب سحح وجودی جکیک و دریافت آگراهیای از نرو
این مآتبة وجودی جکیک خواهک بود ر رآبن از آ با اصرحالم تأویرل نفرس یراد مریرنرک
(فاعلی .)41 :1391 ،بآای همین میتوا گفت تأویل مخاطبمحور مبتنیبآ صعود آگراهی
و دریافتهای معنوی خواننکه از مضمو و محتوای رالم است هآدنک دریافت این معرانی
نمیتوانرک برکو آهرنایی برا محتروا ،مضرمو و بافرت ررالم باهرک .مشراب همرین سرخن را
پورنامکاریا بیا میرنک .وی بآ آ است رر در فآاینرک ادراک ،آنچر را گوینرکه ناگفتر
گ اهت است ،هآ مخاطبی بنا بآ اقتضای امکانات ذهنی خویش میسازد و ادراک مریرنرک.
از اینرو میتوا گفت هآ ادراری تآریبی است از فهم و هرهود رر اولری منشرأ بیآونری و
دومی منشأ درونی دارد .هآ موعوعی ر از بیآو وارد میهرود ،برکا سربب معنری دارد و
درک میهود ر در هال ای از پیشداهتها و پیشدیکهای ذهرن مخاطرب و ترکاعیهرای
ناهی از ادراک موعو قآار میگیآد (پورنامکاریا .)3 :1390 ،
این موعو را میتوا در نظآی های پیرآوا مکترب رنسرتانس آلمرا نیر جسرتوجرو
رآد .پیآوا این مکترب ،اثرآ هنرآی را دارای دو محرور مریدانسرتنک :محرور خلرق و محرور
دریافت .در این دیکگاه ،با تکیر برآ موعرو اهمیرت خروانش اثرآ ،اهمیرت ویرژهای برآای
مخاطب درنظآ گآفت میهود .در این مکتب ،این باور محرآم هرک رر معنرای یرک اثرآ در
یک فآاینک پیچیکه و در رویارویی با مخاطب هکل میگیآد (احمکی.)680 :1380 ،
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آی ر از پیآوا مکتب رنستانس است .در نظآی هرای وی ،دو عنصرآ خواننرکه و مرتن از
جایگاه ویژهای بآخوردار است .وی معتسک است ر اثرآ ادبری بر مثابرة پکیرکهای اسرت رر
هویت مستسلی دارد و حیات خود را برکو حضرور نویسرنکه ادامر مریدهرک بنرابآاین ،هرآ
خواننکه با توج ب پیشینة ذهنی خود در نسش یک خواننکة ناخودآگاه ،انتظراراتی را از مرتن
جستوجو میرنک و ب رمک ادراکهرا و دانسرت هرای قبلری خرود دیر ی را مشراب آنچر
پیشتآ درک رآده است ،در ذهن خود تکاعی میرنک .همچنین آیر ر بر دنرکمعنایی مرتن
توج دارد .وی بآ آ است ر یک متن معانی مختلفی نکارد بلکر دارای ترأثیآات معنرایی
مختلو است بنرابآاین ،همیشر مسایسر ای برین معنرای موجرود در ذهرن خواننرکه و معنرای
موجود در متن وجود دارد (جواری .)159 :1386 ،با توج ب اینک بنیا نظآ آی ر آ اسرت
ر «تأویلرننکگا دگآگو میهونک و همپای آنا اثآ تفاوت میرنرک» (احمرکی:1380 ،
 .)685نظآیة دریافت مریتوانرک در رنرار بحرث اقتضرای حرا  ،تروجیهی برآای تأویرلهرای
متعکدی باهک ر از مخاطبا مختلو و حتی از یک مخاطب بآمیخی د.
ب) تأویل گویندهمحور :نو دیگرآ تأویرل برا تمآرر برآ بحرث اقتضرای حرا  ،تأویرل
گوینکهمحور است .این نو تأویرل ،اغلرب از نرو مسرتسیم اسرت .تأویرل آیرات قآآنری یرا
احادیث از این نو ب هرمار مریرود .هآدنرک ممکرن اسرت گراهی بآخری از ایرن تأویرلهرا
ب گون ای باهک ر تفکآ خواننکه را ب سوی تأویلی دیگآ سوق دهک ،در ایرن مروارد ،گرویی
نویسنکه ذهن خواننکه را در داردو ازپیش تعیینهکهای قآار میدهک ر فسرط آ تأویرل
مکنظآ قآار گیآد (ماننک تأویل االم ر در ادام توعیح داده میهود).
ج) تأویل متنمحور :تأویرل مرتنمحرور ،نرو دیگرآی از تأویرل برا توجر بر هرآایط و
اقتضای حا متن است .بسیاری از تأویلهایی رر خواننرکه در یرک مرتن عآفرانی بآداهرت
میرنک ،در ارتباک با اقتضای حا متن است .بآخی از ایرن تأویرلهرا خرارح از فضرای مرتن
عآفانی نمود و حضوری نخواهک داهت.
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بررسی انواع تأویل مستقیم و غیرمستقیم در حدیقة سنایی

سنایی در حکیس  ،توج ب باطن قآآ را زم مریدانرک (ر.ک :سرنایی )184 ،173 :1343 ،و

از واژة تأویل ب صورت خاص بآای آیات قآآ بهآه میبآد .وی در اهرعار خرویش بر ایرن
نکت اهاره دارد ر بایک ب معانی عمنی و پنهرانی آیرات ررالم ا نیر توجر هرود .در ایرن
زمین  ،گاهی از لفظ تأویل نی استفاده میرنک .آیاتی از قآآ رآیم ،صفات و ویژگریهرای
انسانی را ب خکاونک متعا نسبت میدهک .سنایی دربارة این آیات معتسرک اسرت رر بایرک برآ
معانی پنها و درونی آ تمآر هود و دربنک معنای ااهآ آیات نمانک (هما  66 ،65 :و .)71

در حکیس  ،تأویل در انوا مختلفی مشاهکه میهرود رر از آ جملر  ،تأویرل مسرتسیم و

غیآمستسیم است .بآخی از تأویلها در قالب روایت و حکایرت و از زبرا هخصرتهرای آ
بیا هکه است:
ثررررور از بای یررررک بسررررحام

از پررر ر طاعرررررت و نکونرررررامی

رررآد نیکررو سررؤالی و بگآیسررت

گفت پیآا بگو ر ارالم ریسرت...

گفت االم رسی است بکروزی

ررر یکرری لحظرر در هرربانآوزی

رنررررک از غررررافلی فآاموهررررش

نبرررود بنرررکه حلسررر در گوهرررش

گررآ فآامرروش رررآدیش نفسرر

االمی هآزه نیست دو تو رسری
(سنایی)95 :1343 ،

در این ابیات ،در قالب پآسش از زبا هخصیتهای داسرتا  ،مفهرومی ترأویلی از ارالم
ارائ میهود .در تأویل سنایی ،االم رسی است ر حتی یک لحظ حرق را فآامروش رنرک.
این مفهوم تأویلی در موازات جمل های اصلی (پیآا بگو ر االم ریست گفت االم رسری
است) بیا مریهرود و بر صرورت مسرتسیم ،خواننرکه بآداهرت ترأویلی نویسرنکه از ارالم را
درمییابک .در بیت:
معنر ری دیرررو دیسرررت بیرررکادی

ترررو برر بیررکادیش درررآا هرررادی
(هما )678 :

سنایی مفهوم بیکادی را ب صورت مستسیم از دیو تأویل رآده است .پیشتآ بیا هرک رر
در تأویل مستسیم ،متن و رالم ب گون ای پیش میرود ر ذهن خواننکه یا مخاطب ،ب آسانی
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تأویل متن را دریابک بآای مثرا  ،در مفهروم ترأویلی ارالم ،پآسرش هخصریتهرای داسرتا
دربارة مفهوم االم و پاسخ صآیح بای یک ،ب صرورت آهرکار مفهروم ترأویلی ارالم را برآای
خواننکه آهکار میرنک .همچنین در معنای تأویلی دیو ،در مصآا او از معنای دیرو سرخن
رفت است و سپس بیکادی در معنای آ  ،ب عنوا مفهوم تأویلی بیا هکه است .در ایرن نرو
تأویل ،فاصلة میا واژة مؤو با مفهوم تأویلی آ روتاه است و ب طرور صرآیح برکو هریچ
ابهام و پوهیکگی در قالب جمالت ،خواننکه مفهروم ترأویلی را درک خواهرک ررآد .تأویرل
آیات قآآنی در بسیاری از تفسیآهای عآفانی اغلب از این نو است بآای مثا  ،در بیرت زیرآ
سنایی تأویلی از آیة «إذا اراد هیئاً أ یسو ل رن فیکو » (یس )82 :ب ویژه «رن» ارائ میدهک:
راف و نو نیست ج نبشت مرا

دیست رن سرآعت نفروذ قضرا
(سنایی)82 :1343 ،

همچنین است:
دررر رنررری بهرررآ برررینررروایی را

هرررادی و زیرررآک و بهرررایی را

هرراد ازو برراش و زی رآک از دی رنش

ترررا بیرررابی رعرررا و تمکیرررنش

زیررآک آ اسررت ررروش بررآدارد

هادی آ است رروش نگر ارد

نیکبخت آ رسی ر بنکه اوست

در هم رارها بسنکه برآ اوسرت
(هما )99 :

در تأویلی مسرتسیم از ابیرات فروق مریتروا تأویرل نویسرنکه از مفراهیم هراد ،زیرآک و
نیکبخت را دریافت.
گفت هک ر در تأویل غیآمستسیم ،توازی میا دو یة سححی و باطنی رعایت نمیهرود
و گویی معنای تأویل در متن مستتآ هکه است .در این نو تأویل ،از هکل دو ی  ،مروازی،
همآاه با تنااآ یکب یک و آهکار و مستسیم میا دا و مکلو دور میهرویم برآای مثرا ،
در بیت:
دعررروی دوسرررتی ترررو برررا معبرررود

پرررس طلبکرررار لررر ت و مسصرررود

گآ تو مسصود خود گآی بآ دسرت

بررتپآسررتی نرر ای خررکایپآسررت
(هما )458 :
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میتوا عمن رالم سنایی ،تأویرل برتپآسرتی را دریافرت .در ایرن تأویرل ،برتپآسرتی
دی ی ج دریافت مسصود و مآاد خود نیست .تأویل بتپآستی ر بر صرورت عرمنی بیرا
هکه و در آ توازی ی های سححی ماننک تأویلهای مسرتسیم بر صرورت آهرکار مشراهکه
نمیهود ،از نو تأویل غیآمستسیم است .در بیت:
بین آنگ ر یرابی از د قروت

ملرررک را از دریچرر ملکررروت
(هما )131 :

هآک دیک ملک از دریچة ملکوت ،قوتیافتن از د اسرت .هآدنرک قروتیرافتن از د
میتوانک در بینش خواننکه تأویلهای متعکدی داهت باهک ر از آ جملر اسرت :واردهرک
حا بآ د  ،ته یب نفس و پارسازی د  ،توج ب معنویات ،توج ب حق با استناد بر اینکر
قلب مؤمن جایگاه وی است ،اما تغ ی هک از د با همة تأویرلهرایی رر مریتروا درنظرآ
گآفت ،خود تأویل غیآمستسیمی است ر بآای دیک ملک درنظآ گآفت هکه است .در بیت:
دین نیابی گآت غرم برک اسرت

زانک رابین دین طالق تن اسرت
(هما )410 :

هآک دینکاری ،جکایی از تن و رهارآد آ اسرت .ایرن از دیرکگاه سرنایی ،موعروعی
تأویلی است زیآا در اسالم بحث رهبانیت محآم نیست و ریاعت و طالق ترن برا توجر بر
بافت عآفانی متن یا ب بیا دیگآ با توجر بر اقتضرای مرتن و تأویرل مرتنمحرور ،از مباحرث
تأویلی ب همار میرود.

سطوح تأویل در حدیقه

پیشتآ بیا هک ر بآای تأویل میتوا سحوم مختلفی غیآ از دو سحح ااهآ و باطن درنظرآ
گآفت .این دو سحح ،رلی است و ب نظآ میرسک مریتروا سرحح براطن را دارای یر هرای
متعکدی دانست ر البت این سحوم با موعو محآمهکه در پیونک است .هآد مفهروم یرة

سححی عمیقتآ باهک ،ی های پنهانی تأویل وسیعتآ و بیشتآ خواهک بود .در حکیس  ،محرالبی

عآفانی با معنای عمیق بیا میهود .بآای همین میتوا

ی های متعکدی از تأویل را در آ

مشراهکه رررآد .پریشتررآ بیرا هرک رر مریتروا تأویرلهرا را بر دنررک نرو گوینررکهمحررور،
مخاطبمحور و متنمحور نی تسسیم ررآد .بآخری از یر هرای تأویرل را نویسرنکه خرود در
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عمن رالم ذرآ میرنک ر ب آ تأویل گوینکهمحور گفتر هرک و درمسابرل ،خواننرکه نیر
میتوانک ب دلیل عوامل مختلفی ماننک دریافتهای هخصی و وسعت سحح ااهآ ،تأویلهرای
دیگآی نی درنظآ گیآد ر آ  ،تأویل مخاطبمحور  -یرا ترأویلی رر متکری برآ خواننرکه و
آگاهی وی است -نامیکه و بآرسی هک .مثا :
آ هنیک رر ترا خلیرل در گفرت

وقرررت آترررش بررر جبآئیرررل نهفرررت

رررآد بیررآو سررآ از دریچررة جررا

رررا بررآادر تررو دور هررو ز میررا ...

دور رررن یررک زمررا ز خویشررتنم

تررا بررآ او برر تررو یررک نفررس برر نم

عصمت او دلیرل مرن نر برس اسرت

علررم او جبآئیررل مررن نرر بررس اسررت

بر تررو بررآ درگهررش تررو حاعررآ هررو

دشررم بررآدوز و پررس تررو نررااآ هررو

یکسرررو انرررکاز حرررظ خرررود ز میر را

ترررررا بیرررراب ترررررو لرررر ت ایمرررررا

دو ب عشق از دنارت آتش جست

آتررررش از آتشرر ر بررررکارد دسررررت

دررو خلیرل آ خویشررتن بگ اهررت

آتش از فعل خرویش دسرت بکاهرت
(هما )169 -168 :

این ابیات ،دربارة سآدهک آتش بآ ابآاهیم ( ) است .در ایرن ابیرات ،نویسرنکه ترأویلی
مستسیم از سآدی آتش بیا میرنک رر همرا تأویرل گوینرکهمحرور اسرت رر بر صرورت
مستسیم بیا هکه است« :دو خلیرل آ خویشرتن بگ اهرت/آترش از فعرل خرویش دسرت
بکاهت» .تأویلی ر نویسنکه بآای این واقع ذرآ میرنک ،قابلگستآش است .ب بیا دیگرآ،
وسعت یة ااهآی ب گون ای است ر خواننکه میتوانک بآای آ تأویلهای متعکد دیگرآی
نی درنظآ گیآد بآای مثا  ،در تأویل غیآمستسیم مخاطبمحور میتوا با توج ب حا هرا و
مسامهای عآفانی ،سححها و ی های دیگآی برآای ایرن واقعر درنظرآ گآفرت برآای مثرا ،
میتوا این حکایت را دنین تأویل رآد ر قآارگآفتن ابآاهیم ( ) در من

فناء با و بسراء

با موجب هک ر دی ی از حآارت آترش درنیابرک .در سرححی عمیرقترآ مریتروا گفرت
ابآاهیم ( ) در من

توحیک بود و غیآ از حق دی ی نمیدیک ،از هستی خرویش خرارح هرکه

بود و بآای خود هیچ صرفت و فعلری نمریدیرک .پرس درو وجرودی از خرویش نمریدیرک،
سوختنی نی در رار نبود .ب بیا دیگآ گویی ب فنا در توحیک رسیکه بود.
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با تأمل در یة ااهآی و تأمل در معانی براطنی آ  ،ممکرن اسرت خواننرکگا دیگرآی،
محابق با اقتضای حا خویش تأویلهای دیگآی بآای این حکایرت درنظرآ گیآنرک .بر بیرا
دیگآ میتوا این تأویرل را براز گسرتآش داد و آ را نر خراص ابرآاهیم بلکر مخرتص هرآ
سالک و طالب حق ب فنا رسیکهای دانست ر آ خویش را رها رنک و فسط حق را ببینک.
گاه نویسنکه خود در تأویل یک مفهوم ،ی ها و معانی متعکد براطنی را ذررآ مریرنرک
بآای مثا  ،در ابیات زیآ تأویلهای متعکدی از بنرکگی ارائر مریهرود .بنرکگی در لغرت بر
معنای طاعت ،اطاعت ،عبادت ،عبودیت ،رقیرت و انسیراد ذررآ هرکه اسرت (ر.ک :دهخرکا،
 :1377ذیل بنکگی) .آنچ سنایی دربارة این واژه بیا میرنک ،درحسیست ،با توج ب مرتن و
بافت عآفانی رالم است و درحسیست ،تأویلهایی است ر ب مستضرای بافرت ررالم (تأویرل
متنمحور) بیا میهود .تأویلهای مستسیم گوینکهمحرور برا توجر بر بافرت ررالم ،دربرارة
بنکگی در ابیات زیآ عبارت است از :فکنکگی ،راه تسلیم ،عج  ،ععو ،استهانت و ذ .
دنک پآسر رر بنرکگ در برود

بنررکگ نیسررت جرر ره تساالیم

بنرررکگ در سرررآا مبرررک ررررل

بنرررکگ جررر فکنااادگ دررر برررود...

ور نرررکان بخررروا ترررو قلرررب سرررلیم...
عجز و ضافف اسرت و اساتهان

وذ

(سنایی)166 :1343 ،
در نمون ای دیگآ ،سنایی تأویلی غیآمستسیم از گناه ارائ میرنک ر دریافت آ مسرتل م
تأمل بیشتآی است:
تو ز حآص و حسرک میرا سرعیآ

گآد تو درو سرآایپرآده اثیرآ

با خودی از اثیرآ درو گر ری

هی مری از سررعیآ دررو گر ری

خویشرررتن را ودا ررررن رسرررتی

عسررک بررا حررور بریگمررا بسررتی
(هما )418 :

در این ابیات ،سنایی ب گ هتن از دوزخ اهاره میرنک .در پایا آورده است اگرآ خرود
را ودا رآدی ،ب بهشت خواهی رسیک و از دوزخ گ ر خواهی رآد .ب بیا دیگآ ،خرودی
و منی ن د سنایی ب گناهی تأویل هکه است ر فآد را در دوزخ نگاه خواهک داهرت و فسرط
زمانی ب رهایی خواهک رسیک ر از گناه خودی بگآی د .این تأویل در ابیات با مستتآ است
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و سنایی در عمن معانی دیگآ آ را بیا رآده است .در تأویل گناه ،نویسنکه در این ابیرات
یک سحح درنظآ گآفت است ر ب آ اهاره هک.
تأثیر اقتضای حا بر تأویل و شکلگیری سطوح مختلف آن

گفت هک ر بآخی از تأویلهای حکیس مخاطبمحور است و گاه خواننکه مریتوانرک برآای

آنچ نویسنکه تأویل قائل هکه است (سحح ااهآ) ،در ی های زیآین ،تأویرلهرای دیگرآی

را نی درنظآ گیآد .در حکیس  ،این نو تأویلها را میتوا اغلب در تمثیرلهرایی یافرت رر

ب دلیل گستآدگی موعو از یر هرای متعرکد مسرتتآ معنرایی بآخروردار و درنتیجر  ،بسریار

تأویلپ یآ است .ب بیا دیگآ ،در این گون تمثیلهرا ،ذهرن خواننرکه برا توجر بر آگراهی،
تجار هخصی ،هآایط فکآی و بافت موقعیتی مریتوانرک تأویرلهرای دیگرآی نیر درنظرآ
گیآد .در بیت زیآ ،دربارة دین سخن رانکه هکه و در معنایی تأویلی ،دین در تضاد با حیرات
دانست هکه است:
بررا حی رات تررو دی رن بررآو نای رک

هب مآگ ترو روز دیرن زایرک
(هما )97 :

در اینجا ب صآاحت بیا هکه است ر دین با حیات سرازگاری نرکارد .قآارگرآفتن ایرن
جمل در بافت عآفانی موجب میهود ذهن خواننکه ب جانب تأویل سوق یابک .بافت حرارم
بآ متن ،ذهن را از پ یآش معنای حسیسی مآگ بازمیدارد .در این متن ،مآد ب معنای گآیر
و رهایی از خودی و همة لوازم آ است .درحسیست ،بافت حارم بآ مرتن موجرب مریهرود
ذهن ب معنای تأویلی روی آورد هآدنک نسش اگاهی و درک خواننکه نی در دریافرت ایرن
تأویل بیتأثیآ نخواهک بود .همچنین در بیت:
ژالررررة ذ ز د مررررآا هآگرر ر

ر ره ذ رسی بر گلشرن عر
(هما )491 :

ذلت ،راه رسیک ب ع ت معآفی میهود .اما این مفهوم ،ب طور قحع نیازمنک تأویل است
و آنچ این تأویل را زم میدارد ،بافت عآفانی حارم بآ متن است .ب بیا دیگرآ ،اقتضرای
حا متن موجب تأویل مفهوم ذلت خواهک هک .در اینجا میتوا ذلت را ب خواری نفرس و
رهایی از آ  ،تواعع دربآابآ ولی حق ،تواعع دربآابآ حضآت حق و ...تأویل رآد .بر بیرا
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دیگآ ،بافت حارم بآ متن اقتضا میرنک ر مفهروم ذلرت در سرحوم مختلفری تأویرل هرود.
تأویلهایی ر خواننکهمحور است و محابق اقتضای حا متن هکل گآفت است.
با تأمل در بحث اقتضای حا و تأویل میتوا گفت هما گون ر در تولیک یرک مرتن،
عواملی ماننک نویسنکه ،مخاطب و رالم از لوازم اصلی است ،در تولیک تأویرل و دریافرت آ
نی ر س ر عامررل اقتضررای حررا مررتن ،نویسررنکه و خواننررکه بس ریار اهمی رت دارد .نویسررنکه بررا
دریافتهای هخصی خود و آگاهی و تجار ب دستآمکه ،معنایی تأویلی را بیا میرنرک.
بیا این تأویل ،با توج ب اقتضای حا مخاطرب صرورت خواهرک گآفرت .همچنرین مرتن و
بافت حارم بآ رالم نی عاملی دیگآ بآ دریافت و فهم معنای تأویلی نویسنکه است.
تأثیر تمثیل بر تأویل و شکلگیری سطوح مختلف آن

در هعآ رالسیک ،انتسا معانی و نیت اصلی هاعآ و نویسنکه ،مهرم و مسرلم برود .بر همرین
سبب ،خآوح از اقتکار زبا تا حکی بود رر مرتن در صرورت آمرادگی مخاطرب ،از انتسرا
نیت نویسنکه درمانکه نشود .ب همین سبب در استعاره ،رنای یرا دیگرآ آرایر هرای ادبری رر

رلمات از معانی اصلی خود خارح میهک ،همواره علمای بالغرت رراربآد ایرن آرایر هرا را
مشآوک ب وجود قآاین و زمین هرایی مریدانسرتنک ترا خواننرکه را بر نیرت نویسرنکه و هراعآ
هکایت رنک (پورنامکاریا  ،)6 :1390 ،اما در آثار عآفانی ،با توجر بر مضرمو و محتروای
رالم ب ویژه آنجا ر مباحث و مضامین ههودی محآم میهود و ابهام نسش بسریار پآرنگری
ایفا میرنک ،گاهی قآاین آرای های ادبی (بالغت) رمآنگ میهود و همین موعرو  ،راه را
بآای تأویل باز میرنک .از سوی دیگآ ،گاهی معانی جکیک در اآف قکیم نشران هرای زبرانی
آهکار میهود و خصیصة عادی و توعیحپ یآی متن درمسابل تأویرلپر یآی آ رمآنرگ
میهود .در این حالت ،نسش مخاطب یا خواننکه در تأویل و معنیبخشی ب مرتن در مسایسر
با نویسنکه بآجست تآ میهود زیآا خلق مرتن در ایرن حالرت ،منحصرآ بر نویسرنکه نیسرت و
خواننکه نی یکی از عوامل مؤثآ در خلق متن خواهک بود (هما .)5 :
در عآفا  ،سخن از نها رآد اسآار است و فسط گاهی از موعوعاتی سخن میرود ر
در حوزة تجآب هرای هرهودی قرآار مریگیرآد .بر دلیرل عرواملی از ایرن قبیرل ،گراه رراربآد
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آرای های ادبی موجب ابهام میهود .در این زما  ،نسش تأویل ب ویژه تأویل مخاطبمحور،
در درک محتوا بسیار مؤثآ است.

سنایی در حکیس  ،از تمثیرل بسریار بهرآه مریبرآد برآای مثرا  ،در ابیرات زیرآ ،از تمثیرل

پآورش و رامرآد حیوانات بهآه میبآد تا ب معنای نهانی ریاعت و اهمیت آ بآای انسا
در سیآ و سلوک بآسک:
ررآه را رر هررک سر سررا تمررام

رائضش دررشک ب زخرم لکرام...

ررررآه را برررآ لگرررام رام رنرررک

نررام او اسررب خرروشلگررام رنررک...

دررو نیابررک ریاعررتی درخررور

باهررک آ رررآه از خررآی رمتررآ...

آدمی نی ررش ریاعرت نیسرت

پرریش دانرررا ورا افاعرررت نیسرررت

علررو دوزخ اسررت و تآسانسررت

بررا حجررآ در جحرریم یکسانسررت
(هما )160 :

در ابیات زیآ ،سنایی از تمثیل مآد یخفآوش بهآه میبآد تا ب معنای باطنی ارزش عمرآ و
روزگار آسانی بآسک:
مثلرررت هسرررت در سرررآای غرررآور

مثرررررل یررر رخفرررررآوش نیشرررررابور

در تموز آ یخک نهراده بر پریش

ررس خآیرکار نری و او درویرش...

یخ گرکازا هرکه ز گآمری و مرآد

بررا دلرری دردنرراک و بررا دم سررآد

زانک ر عمررآ گ هررت برراقی داهررت

آفتررررا تمرررروزیش نگ اهررررت

این همی گفت و اهرک مریباریرک

ر بسیما نمانرک و ررس نخآیرک

قیمررررررت روزگررررررار آسررررررانی

بسرررررآ روزگرررررار اگرررررآ دانررر ری
(هما )419 :

بیت پایانی درحسیست ،تأویل و تفسیآی است ر سنایی از معنای باطنی تمثیل یاد ررآده
است.
در ابیات زیآ نی حکایت هتآ و محیعهک آ بآای هآ فآدی حتی رودرا  ،ب دلیل درد
مهار ،تمثیلی است ر سنایی آ را اینگون تأویل میرنک« :هآر را درد راهبآ نبود /مآد را
زآ جها خبآ نبود»
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آ یکر ر خیر رآه ز اهرررتآ پآسر ریک

ر ر مررآ او را دنررا مسررخآ دی رک

رر ر درررآا برررا دنر رین قرررک و قامرررت

ررودر را همر رنر طاعررت...

دادش اهتآ جروا و گفرت ا مرآد

مررن هکسررتم دنررین متررابع درد

من خود از ررودک اردر بر خبرآم

برر مهررار و رسررن همرر نگررآم...

هررررررآک را درد راهبررررررآ نبررررررود

مرررآد را زا جهرررا خبرررآ نبرررود

مرررررآد را درد عشرررررق راهبآسرررررت

آتررش عشررق مررونس جگآسررت
(هما )320 :

این تمثیرل قابلیرت آ را دارد رر غیرآ از تأویرل نویسرنکه ،تأویرلهرای مخاطربمحرور
دیگآی نی داهت باهک بآای مثرا  ،لر وم اطاعرت از فرآد آگراه و تسرلیم محر

 ،از دیگرآ

ی های عمنی سحوم تأویل این حکایت است.

بیشتآ حکایتهایی ر سنایی در حکیسر محرآم مریرنرک ،دربآدارنرکة معنرای براطنی و

نهانی است .در این حکایتها ،نویسنکه اغلب معنای باطنی را بیا میرنرک ،امرا گراه تمثیرل
داستا وار بیا میهود و نویسنکه معنای نهانی آ را بیا نمیرنک یا ماننک حکایت با (هرتآ
و رودک) سحوم متعکد تأویل برآای حکایرت ،دریرافتنی اسرت .در ایرن مواعرع ،خواننرکه
میتوانک با توج ب وسعت معنایی آ حکایت ،تأویرلهرای متعرکدی بآداهرت رنرک و البتر
د بسا سنایی اینگون تمثیلها را با دنین اهکافی نی ب رار بآده باهک.
برر پسررآ هرریخ گورررران گفررت

رررر ترررآا بهرررآ رارهرررای نهفرررت

انرررکرین رودررر خانررر ای بایرررک

گررآ رلیررکا برر درر

بررود هررایک

سررررراز پیآایررررر در ره تجآیرررررک

هم سآ از هآ و هم سرآ از توحیرک

عنررررا و عررررآر

درررو مسرررافآ درآی و زود گرر ر

انررررکرین منرر ر

بررررررررررآ در بوسررررررررررتا ا ا

بررآرش و نیسررت رررن قبررا و ررراله

نیست هرو ترا همرو دهرک بصروا

لمررن الملررک را سررؤا و جرروا
(هما )116 -115 :

این حکایت ،در بافتی عآفانی محآم میهود ب ویژه تشبیهاتی ر در مرتن بر ررار رفتر
است ،ماننک «بوستا

ا ا ا » یا عباراتی مثل «بآرش و نیست رن قبا و راله» ذهرن را بر
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جانب تأویل هکایت میرنک .پورنامکاریا از دو عامل بآای تأویل یاد میرنرک رر یکری از
این عوامل ،با مبحث محآم در این قسمت سازگاری دارد .وی معتسک است گاهی رلمات با
معنای قآاردادی خود ب موعروعی رر دارای مصرکاقی سرازگار برا تجآبر هرای آهناسرت،
د لت میرنک ،اما بافت موقعیت ر سخن در آ بیا میهود ،اجازه نمیدهرک رر معنرا یرا
مصکاق حاصل از معنای قآاردادی رلمات پ یآفت هرود (پورنامرکاریا  .)5 :1390 ،در ایرن
ابیات نی از بافت عآفانی زبا  ،خواننکه درمییابرک رودر  ،خانر  ،رلیرک بر در

برود  ،در

معنای واقعی خود ب رار نآفت است و همة این رلمات تأویل پ یآ است .آنچ خواننکه در اینجا
ب صورت تأویلی میتوانک دریابک ،بحث اسآار عشق و معآفت است و نها داهرتن آ از اغیرار.
در ابیات پایانی نی بحث فنا محآم است ر عبارت «نیست هو» آ را ب ذهن متبادر میسازد.

بررسی محتوای مباحث تأویلی در حدیقه

آیات قرآن و احادیث :سادهتآین نو تأویل در حکیس  ،تأویل آیات قآآنی و احادیرث
است .این نو تأویلها ،اغلب از نو مسرتسیم اسرت .ذهرن خواننرکه ،برا ایرن نرو تأویرلهرا

آهنایی بیشتآی دارد و درنتیج درک آ آسا تآ است .مآاد از اولیاألمرآ در آیرة «یرا ایهرا
ال ین آمنوا أُطیعوا ا َ و أُطیعوا الآسرو و أُولری األمرآِ منرنکُم» (نسراء )59 :پادهراه و حرارم
مآدما است .سنایی در تفسیآ با دیکگاهی تأویلگون  ،مآاد از آ را عسل میدانک:
عسل جر داد و جر ررآم نکنرک

ر اولرواألمآ خرود سرتم نکنرک
(سنایی)313 :1343 ،

(و نی هما  .)300 :در جایی دیگآ الا را ب عسل تأویل مریرنرک رر تأویرل حرکیث
«السلحا ال ا فی ا رض یاوی الی رل مظلوم من عباده» است.
عسل سلحا قادر خوشخوسرت

آنک سای خکاش گوینرک اوسرت
(هما )297 :

در ابیاتی دیگآ و در تأویل آیات و احادیثی مثل «جاء ربک و الملک صفاً صرفاً» (فجرآ:
« ،)89یک ا فوق ایکیهم» (فتح« ،)10 :هو ال ی بیکه ملکوت رل هریء» (یرس« ،)83 :یبسری
وج ربک ذوالجال و ا رآام» (رحمن 55 :و « ،)56قلب المؤمن برین أصربعین مرن أصرابع
الآحمن»« ،یضع الجبار قکمی فیها فیسو قط قط» آورده است:
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ی رک او قکرتسررت و وج ر بسرراش

آمرک حکمرش و نر و عحراش

قررکمینش جررال قهررآ و خحررآ

اصررربعینش نفررراذ حکرررم و قرررکر
(هما )64 :

سررنایی در قسررمتی از حکیسر رر در وصررو معررآاح پیرامبآ (ص) سررآوده اسررت ،نر و

والضحی و إذا سجی را ب وصو روی و زلو پیامبآ تأویل میرنک:
نعررت رویررش ز والضررح آمررک

صرررفت زلرررو اذا سرررج آمرررک
(هما )196 :

داستانهای پیامبران و دیگر بزرگان :در متو عآفانی ،تفسیآها و تأویلهای مختلفی
از داستا های پیامبآا مشاهکه میهود .هآ عارفی با نگآش هرهودی خراص خرود بر یرک
داستا  ،آ را ب گون ای خاص تأویل میرنک .البتر از آنجارر هرآ تفسریآ و ترأویلی سربب
تآفیع ارزشها و تثبیت اعتبار و احیای مجکد آ میهود  -ب ویژه زمانی رر ارزش و اعتبرار
آ ها در اذها مآدم رو ب رراهش گ اهرت اسرت -بسریاری از مفسرآا ترآجیح مریدادنرک
داستا های دینی و سآگ هت پیامبآا را موعو تفسریآ و تأویرل قرآار دهنرک رر بر دلیرل
حآمت و اهمیت دینی و جنبة تسکاآمی  ،هم با طبایع اهل عصآ و طبیعرت زمرا سرازگارتآ
بود و هم از نظآ تعلیم و انتسا مفاهیم عآفانی ،وسیل ای مرؤثآتآ و نافر تآ محسرو مریهرک

(پورنامکاریا  .)191-190 :1386 ،سنایی نی در حکیس  ،گاهی از تأویل داستا های پیامبآا

بهآه بآده است بآای مثا  ،در تأویل داستا ابآاهیم ( ) و مآغرا  ،دهرار مرآر را بر دهرار

طبع و دهار روه را ب دین تأویل میرنک:
دررار مآغنررک دررار طبررع بررک

بهآ دین جمل را بر

بررآ سررآ دررار ررروه دیررن بآنرر

بازخوا جمل را ب جک و بآج

گرآد ...

(سنایی)724 :1343 ،
سنایی در بخش «انکر تآجیح او بآ پیغمبآا علی و علی السالم» از پیامبآا و داستا هرای
آنا  ،ب هکلی دیگآ یاد میرنک بآای مثا  ،دربارة آیة «قا ربنا المنا أَنفُسنا و إ لرم تغفرآ
لَنا و تآحمنا لَنَکونن مننَ الخاسنآین» (اعآاف )23 :آورده است رر آدم ( ) از خجلرت گنراه
خویش بآ درگاه محمک (ص) «ربنا المنا»خوا هکه است (سرنایی )207 :1343 ،یرا دربرارة
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موس ری ( ) بررا تأوی رل ،ارن ری را ب ر پی رامبآ (ص) نسرربت م ریدهررک (همررا  )208 :همچن رین
خارحهک یونس از د ماهی را ب دلیل مشتاقی وی بآای دیکار پیامبآ ذرآ میرنک (همرا )
یا در تأویل بینایی یعسو آورده است:
هکه یعسرو

مسرتمنک و عرآیآ

از قکوم تو [پیامبآ اسالم] تیر بین و بصریآ
(هما )209 :

همچنین داستا هبروک آدم از بهشرت و رانرکههرک وی را بر هرنیک یرا درک «عشرق
اهبحوا منا» تأویل میرنک (هما  .)329 :در ابیاتی ،با نگاهی تأویلی بر رانرکههرک هریحا و
گآد رشی او دربآابآ حق مینگآد .وی سیلیخورد هیحا را از جانب پآوردگرار ،زیبرا و
دوست داهتنی میدانک و آ را ب مآتب ای تأویل میرنک ر هآرس یق آ نیست:
بررا قضررا مررآ تررآا دررو نیسررت رعررای

نشناسررر ر خرررررکا را بررر ر خرررررکا

رررررو در ایرر رن راه رآدنرر ر رررررآد

رررررر توانرررررک قفرررررا او خرررررورد

رآدنررررررر بایرررررررکت ع ازیلررررررر

تررررا زنررررک دسررررت لعنررررتش سرررریل

سیلیا ر دو دسرت دوسرت خرور

همچررو بررادام برر دو پوسررت خررور
(هما )162 :

واژهها ،اصطالحات و آداب عرفانی :هآ علمی نیازمنک واژههرا و اصرحالحات خراص
خود است .عارفا بآای حفظ اسآار و درامرا مانرک آ از اغیرار ،از واژههرا و اصرحالحات
خاص بهآه بآدنک .در متو عآفانی ،هآمهای متعکدی بآای این اصحالحات و واژهها نوهت
هکه است .بسیاری از این توعیحات ،بآخاست از تجآبة هخصی و مؤثآ از دیرکگاه هرعوری
نویسنکه یا عارف است .بآخی از این توعیحات میتوانک بآداهت تأویلی نویسنکه یا عرارف

باهک .سنایی در قسمتهای مختلو حکیس  ،تعبیآ خود را از عشق بیا میرنرک رر بر دلیرل
آنک عشق مفهومی تجآبی است و تعآیرو و توصریو آ در قالرب رلمرات بسریار دهروار

است ،میتوا بآخی از این توصیوها را دیکگاه تأویلی سنایی ب عشق دانست:
عشق گوینکة نها سخن اسرت

عشررق پوهرریکة بآهنرر تررن اسررت

آ آتررشفررآوز عشررق آمررک

آتررش آ سرروز عشررق آمررک...
(همررا )326 :
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عشررق آتررشنشررا برریآبسررت

عشررق بسرریار جرروی رمیابسررت
(هما )327 :

آتش برار و برآگ باهرک عشرق

ملک الملک مرآگ باهرک عشرق
(هما )330 :

در بآخی از متو عآفانی ،مباحثی با عنوا آدا عآفانی محآم میهرود .حتری مترو و

رسال هایی منحصآب فآد در این زمین ب رهرتة تحآیرآ درآمرکه اسرت 3.مفهروم اد در برین
صوفیا عبارت از رسوم و عاداتی اسرت رر رعایرت آ هرا نسربت بر دیر ی ،هخصری یرا
جماعتی پسنکیکه باهک .همچنرین حفرظ و نگهکاهرت حرک و انرکازة دیر ی ،خرواه از امرور
هآعی باهک و خواه نسبت ب حق یا خلرق ،اد نامیرکه مریهرود .بر طروررلری ،اد روش
پسنکیکه و گآدآمک خصلتهای خیآ است (فآوزانفآ.)72 :1386 ،
سنایی در اهعارش ،از بآخی آدا صوفی یاد میرنک و البت گاهی با دیرکی ترأویلی بر
آ ها مینگآد و معانی باطنی آ را بیا میرنک بآای مثا  ،دربارة طالب و غسل و طهرارت
وی بآای ورود ب عآصة عآفا آورده است:
طالررررب او ز غسررررل درگیررررآد

غسال ناااکرده از صاافات ذمایم

نکهرررک سرررو حرررق نمررراز جرررواز

زار و بیخررود طهررارت تسررت

ررر جنررب حرررق نمرراز نپرر یآد...
نپررررر یآد نمررررراز ر عظررررریم...

چون طهارت نکردهاى باه نیااز

کشتن نفا

تاو کفاارت تسا

(سنایی)139 :1343 ،

در این ابیات ،سنایی غسرل را رر از آدا طالبرا در وادی عآفرا اسرت ،بر دوری از
صفات ذمیم  ،طهرارت را بر نیراز ،زاری و بریخرودی و رفراره را بر رشرتن نفرس تأویرل
میرنک.
از دیگآ آدا تصوف ،پوهش و دگونگی آ اسرت .دربرارة پوهرش در آثرار عآفرانی

تأویلهای متعکدی مشاهکه میهود بآای مثا  ،در رشوالمحجو آمکه است« :و بهترآین
اهارت انکر مآقع آ است ر قب مآقع از صبآ باهک و دو آستین مآقع از خوف و رجا و

دو تیآی از قرب

و بسرط و رمرآ از خرالف نفرس( »...هجرویآی .4)76 :1390 ،توعریحات

حکیس دربارة پوهش ،ب دیکگاه تأویلگآای عآفانی میگآایک .بآهنگری و عشرق بر عنروا
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جام بآای خاصا  ،هم از دیک نویسنکه و هم از دیک خواننکه دربآدارنکة تأویل است.
جام ازبهآ عرورت عامر اسرت

خاصگا را بآهنگی جامر اسرت...

دررو نباهررک مالمررت و اتعررا

بررس بررود جامرر بآهنرر حفررا ...

درر رنرررک عسرررل جامرر زیبرررا

نسرررش دیبرررا دررر دانرررک از دیبرررا

د رشری از پری هروا ترن را

گآمرری عشررق جامرر بررس تررن را
(هما )363 :

مباحث اخالقیتربیتی :بآخی از تأویلهای سنایی ،جنبرة اخالقری و تآبیتری دارد برآای
مثا  ،در بیتی مآدگی را ب جهل و زنکگی را ب دین تأویل میرنک:
مآدگی جهل و زنکگی دین اسرت

هآد ر گفتنررک مغ ر آ ای رن اسررت
(هما )96 :

پیشتآ بیا هک ر تمثیل در حکیسرة سرنایی ،از جایگراه ویرژهای بآخروردار اسرت .وی
اغلب تأویلها و معانی مستتآ تمثیلهرای خرویش را در ابیرات پرس یرا پریش حکایرت بیرا
میرنک .این حکایات تمثیلی ،بیشتآ دربآدارنکة مضامین اخالقریتآبیتری اسرت برآای مثرا ،
حکایت آهنای «بیابانی و هتآ مست» ،از جمل حکایات تمثیلیای اسرت رر سرنایی پرس از
بیا آ  ،ج ءب ج ء عناصآ هخصیتی داستا را گآهگشایی و تأویل میرنک .مآدی از هتآی
مست میگآی د و در داهی پناه میبآد .در داه ،پا بآ سآ دو اژدها مرینهرک ،دسرتهرا را بر
خارهایی آوی ا میرنک ر دو موش درحا جویک آ انرک .در ایرن هنگرام ،تآنجبینری برآ
گوهة داه میبینک و مشغو ل تبآد از آ میهود و درنتیجة آ ل ت ،خوف را فآاموش
میرنک .آنچ در ابیات پایانی حکایت محآم میهود ،تأویلی است ر سنایی برآای داسرتا
و عناصآ آ بیا میرنک.
تویی آ مآد و جاهت این دنیری

دررار طبعررت بسررا ایررن افعرری

آ دو مررروش سررری سرررفیک دژم

رررر برررآد بررریخ خررراربن در دم

هب و روز است آ سپیک و سیاه

برریخ عمرررآ ترررو مرریرننرررک تبررراه

اژدهایی رر هسرت برآ سرآ دراه

گور تنگ اسرت زا نر ای آگراه

بررآ سررآ درراه نیرر اهررتآ مسررت

اجل است ای ععیو روت دست
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خاربن عمآ تسرت یعنری زیسرت

م رینررکانی تررآنجبین تررو دیسررت

ههوت است آ تآنجبین ای مآد

ر ترو را از دو ررو غافرل ررآد
(هما )409 :

یا در حکایت تمثیلی دیگآی دختآ پیآزنی بیمار مریهرود .مرادر ترا قبرل از اوح داسرتا
حاعآ است جا خود را فکای او رنک .گاو خرانگی سرآ در دیرگ مریرنرک و پیرآز را بر
هآاا میانکازد ر مبادا ع راییل است .در اینجا باطن عالق و عشق پیآز ب دخترآ اهرکار
میهود .پیآز بآای نجات حیات خود ،موجود عجیب را ب جانب دختآ هرکایت مریرنرک.
سنایی تأویل حکایت را اینگون بیا میرنک:
تررا بررکان ررر وقررت پیچرراپیچ

هیچ رس مرآ ترآا نباهرک هریچ...

یارت آ باهک ار نیرار خشرم

ر ز سآ بفکنک برآا ترو دشرم

گیررآد ار پآسرریاش پسررنکیکه

گفتررر ناگفتررر دیرررکه نادیرررکه

هآر وقت بال ز ترو بگآیخرت

ب حسیست بکانک رنگ آمیخرت

صررحبتش را مجررو مررآو بررآ او

رو ز روز بجرررر نرررر از در او
(هما )455 -454 :

عالوهبآ این تأویل ،خواننکه نی میتوانک تأویلهای دیگرآی برآای ایرن حکایرت درنظرآ
گیآد بآای مثا  ،درکنکآد حسیسرت و ترآاهرای بیهروده و هریء ،متغیآبرود احروا
انسانی و بیاعتباری دنیا و رثآات از جمل انسا  .درمجمو  ،بآداهت سنایی و هکف وی از
بیا این حکایت ،طآم مباحث اخالقی و تآبیتی است.
مباحث شرعی :بآخی از تأویلهای سنایی دربارة مسائل هآعی است بآای مثرا  ،سرنایی
در بیتی ربا را بکتآ از میخواری میبینک و آ را اینگون تأویل میرنک:
زا ربا ده بترآ ز مریخوارسرت

رین مآوت بآ آ سرخا آرسرت
(هما )367 :

در این بیت ،آنچ در توجی بکتآبود ربا از هرآا بیرا هرکه (ربرا نابودرننرکة مرآوت
است و می بخششآورنکه) ،درحسیست تأویلی است ر از زبا هخصیتهای حکایت بیرا
میهود .میخوارگی و رباخواری ،هآدو از اعما حآام در هآیعت اسالم است .حا اینکر
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یکی از دیگآی ده بتآ باهک ،درحسیست با تأویل این بیت توجیر هرکه اسرت .بر طرور قحرع،
عوامل متعکد اجتماعی و اقتصادی در حآامی ربا مؤثآ بروده اسرت رر در اینجرا برا دیرکگاه
تأویلی ب آ نظآ نشکه است .در بیت:
دو ب تآک جها طین گفتی

در تسرروی بر هررآک دیرن سررفتی
(هما )592 :

دستیابی ب تسروا ،در گرآو ترآک جهرا مرادی دانسرت هرکه اسرت .در اسرالم ،روایرات
متعکدی از پیامبآ (ص) و پیشوایا دین نسل هکه است ر رهبانیت را انکار میرنک و دنیا را
م رع ای بآای رسب خیآات اخآوی میدانک .درنتیج  ،میتوا این نگاه سرنایی بر تسروا را
نوعی تأویل دانست ر بآخاست از دیکگاه عآفانی وی است .همچنین است تعآیو ترأویلی
دین در بیت زیآ:
دین براغی میرا خروف و رجرا

طمرررع لسمررر دا و بررریم قفرررا
(هما )260 :

در حکیس  ،داستا فیل و ههآ رورا (هما  )70 -69 :بیا هکه است .عنوانی رر برآای
این حکایت درنظآ گآفت هکه« ،التمثیل فى شأن من كان فى هذه اعمهى فوهف فهى اة ه
اعمى جماعۀ العمیان و احفال الفیل» است .گویی فآدی ر این عنروا را برآای ایرن تمثیرل
بآگ یکه است ،د سنایی و د دیگآا  ،نتایج این حکایرت را ترأویلی برآای آیرة  72سرورة
اسآاء (من كان فى هذه اعمى فوف فى اة

اعمى) درنظآ گآفتر انرک .البتر در بیرت آخرآ،

سنایی خود تأویل مختصآی از داستا ارائ میدهک:
از خررکای خالیرق آگر نیسررت

عسال را در ایرن سرخن ره نیسرت
(هما )70 :

ر البت با تأویل این آی سازگاری زیرادی نرکارد زیرآا آنچر سرنایی محرآم مریرنرک،
درکنکآد رل توسط ج ء است و آیرة مر رور ،بحرث نکاهرتن بصریآت و دیرکة براطنی
است .ب هآحا  ،از این حکایت در مسائل مختلو هآعی و اخالقی مریتروا بآداهرتهرای
تأویلی ارائ رآد.
همچنین در توصیو بهشت آورده است:
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مآر و حور از بهشت ابکانسرت

حکمت و دین بهشت ی دانسرت
(هما )428 :

بآداهت سنایی از بهشت ،بآخالف آ است ر در تصور عام میگنجک .بهشتی رر وی
توصیو میرنک عاری از مآر و حور است و در تأویلی زیبرا آ را حکمرت و دیرن معآفری
میرنک.
مجردات :سنایی در قسمتهایی از حکیق دربارة مجآداتی مثل نفس ،بهشت و عسرل ررل
سخن میگویک ر گویی این سخنا بآخاست از تجآب ای هرهودی اسرت و خواننرکگا در
دریافت معانی واقعی آ گاه ددار حیآت و ابهام میهرونک .همچنرین غیآمجسرمبرود ایرن
موارد عامل دیگآی بآای گشودههک تأویل در توصریو ،درک و دریافرت ایرن مجرآدات
است .بنابآاین تنها راه دریافت این معانی میتوانک تأویل باهک .ابیات زیآ دربارة نفرس رلری
سآدوه هکه است و میتوا آ را تأویلی از نفس رلی دانست.
مسرحور اسرت

رق منشرررور و بیررت معمرررور اسرررت

اوسرررت در سرررایة پنررراه خرررآد

حاجرررررب برررررار بارگررررراه خرررررآد

رکخررکای نبرری مآسررل اوسررت

عسرررل ثرررانی و نفرررس او اوسرررت

از پرررری اسررررتفادت و تحسیررررق

عسرررل ررررل مصرررحفی و او صرررکیق

دائرررررم از جررررروهآ پ یآنرررررکه

اثرررررآ از نرررررور عسرررررل گیآنرررررکه

هم دهنرکه اسرت و هرم سرتاننکه

هررررم پرررر یآای و هررررم رسرررراننکه

متوسررط میرا صررورت و هرروش

هکه زینسو زبا و زا سو گروش...

مرررکت گرررآد عسرررل بآگرررآدد

گآدرر باهررک پسررآ پررکر گررآدد...

در عبارت رتا

(هما )308 :
همچنین است هآم عسل او (ر.ک .هما  295 :و  ،)296هآم عسل (هما .)306 :
نتیجهگیری
زبا آثار عآفا اسالمی ،از زبا قآآ رآیم تأثیآ پ یآفت اسرت .بر همرین سربب مریتروا

بآخی از ویژگیهای زبا قآآ را در زبا متو عآفانی مشاهکه رآد و تأویل ،یکی از ایرن
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ویژگیهاست .در معنای تأویل ،سخنا متعکدی بیا هکه است ،امرا بر طروررلری مریتروا

گفت تأویل ،تحبیق نوهت ای ب معنای حسیسی و اصلی آ و ب من لة تفسیآ روحانی درونی یرا

ب من لة تفسیآ رم ی و تعبیآ باطنی و نظیآ آ است.

سنایی در حکیس  ،از واژة تأویل ،ب صورت خاص بآای آیات قآآ بهآه میبرآد .وی در

عمن اهعارش ب این نکت اهاره دارد ر بایک ب معانی عمنی و پنهانی آیرات ررالم ا نیر

توج رآد در این زمین  ،گاهی از لفظ تأویل نی استفاده میرنک.

در یک تسسیمبنکی رلی میتوا همة تأویلهای حکیس را در دو گآوه تأویل مستسیم و

غیآمستسیم بآرسی رآد .در تأویل مسرتسیم ،بآداهرت ترأویلی بر مروازات جمرالت اراهآ و

اصلی پیش میرود .این نو تأویل ،دربآدارنکة دو سحح اراهآ و براطن اسرت .سرحح اراهآ
یة رویی و ااهآ متن است و سرحح براطن درحسیسرت بآداهرت و تحلیلری اسرت رر

هما

مؤو از یة سححی ارائ میدهک.

در تأویل غیآمستسیم ،توازی میا دو یة سرححی و براطنی رعایرت نمریهرود و گرویی

معنای تأویل در متن مستتآ هکه است و ب بیا دیگآ سحح باطن هماننک تأویل مسرتسیم برارز
و آهکار نیست .در این نو تأویل ،از هکل دو ی  ،موازی ،همآاه برا تنرااآ یرکبر یرک و

آهکار و مستسیم میا دا و مکلو دور میهویم.

با توج ب هواهک مستخآح از حکیس میتوا بآای تأویل ،عالوهبآ سحح اراهآ و براطن،

سححهای دیگآی نی درنظآ گآفت .درنظآگآفتن سحوم مختلرو برآای تأویرل ،بر عوامرل
مختلفی وابست است .گستآدگی و وسعت معنایی سحح اراهآ ،تجرار و آگراهی نویسرنکه
نسبت ب

یة سرححی ،همچنرین تجرار و هوهریاری خواننرکه نسربت بر

عواملی است ر بآای تعیین ی های مستتآ تأویلی درخور توج است.

یرة اراهآی ،از

تأویلهای حکیس را میتوا با توج ب بحث اقتضای حرا نیر بآرسری ررآد .بآخری از

تأویلهای مستخآح ،با توج ب اقتضای حرا مخاطرب یرا خواننرکه انجرام مریهرود .از ایرن
تأویلها با عنوا تأویلهای مخاطبمحور و گوینکهمحور یاد هک .در تأویل گوینکهمحرور،

نویسنکه با توج ب اقتضای حا خود تأویلهای متناسب را بیا میرنک .برارزتآین ایرن نرو

تأویلها را میتوا در تأویل مستسیم ب ویژه تأویل آیات الهری مشراهکه ررآد .مرتن عآفرانی
گاهی محابق اقتضای حا خواننکه ،دربآدارنکة تأویرلهرایی اسرت رر در مرتن ذررآ نشرکه
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است .این نو تأویلها ر اغلب در ی هرای پنهرانی مرتن مسرتتآ اسرت ،از سروی خواننرکه
محابق با اقتضای حا وی دریافرت مریهرود .در ایرن تأویرلهرا ،تجرار  ،افکرار و آگراهی

خواننکه بسیار مؤثآ است .همچنین متن میتوانک طبق اقتضای بافتن غالب بآ آ تأویرلهرایی

را پ یآا باهک ر در خارح از این بافت ،آ تأویل غیآممکن است.

اگآ ب تأویل از دریچة علم بیا نگآیست هود ،میتوا دریافت بسریاری از تمثیرلهرایی

ر در حکیس ب رار رفت است ،یا توسط نویسنکه تأویل هکه یا وسعت معنایی آ بر قرکری
است ر خواننکه میتوانک طبق اقتضرای مرتن و همچنرین طبرق اقتضرای حرا خرود سرحوم

دیگآی از تأویل را بآای آ بیا رنک.
بآرسی تأویل از منظآ بحث اقتضای حرا  ،همچنرین بآرسری یر هرای مسرتتآ درونری و

برراطنی و ارتبرراک تمثیرل و تأویرل در حکیسر  ،از مبرراحثی اسررت رر در پررژوهشهررای قبلری
پیشین ای نکاهت است و از نوآوریهای این مسال ب همار میرود.

درمجمو  ،موعوعاتی ر در حکیس ب تأویل انجامیکه ،عبارت است از :آیات قرآآ و

احادیث ،داسرتا هرای پیرامبآا و دیگرآ ب رگرا  ،مباحرث عآفرانی (واژههرا و اصرحالحات
عآفانی و آدا عآفانی) ،مباحث اخالقیتآبیتی ،مباحث هآعی و مجآدات.
پینوش
 .1دربررارة نظررآات مختلررو دربررارة معررانی تأوی رل ،ر.ک :فآاهیررکی 369 -368 :1405 ،ذیررل أو

ابنفارا 62 :1414 ،راغب اصفهانی ،بیتا 27 :ناصآخسآو 116 :1363 ،ذهبی 20 :1396 ،ابرن-

رهک.41 :1358 ،
 .2یوسو 45 ،37 ،36 ،101 ،100 ،44 ،21 ،6 :رهو 82 ،78 :النساء 59 :اإلسآاء 35 :آ عمآا :
 7األعآاف 53 :یونس( 39 :در سورههای آ عمآا و اعآاف ،واژة تأویل در آیر هرای  7و  53دو
بار ب رار رفت و درمجمو  17بار این رلم در قآآ استفاده هکه است).

 .3ماننررک اورادا حبررا و فصرروصا دا یحیرری برراخآزی ( ،)1345آدا المآیررکین سررهآوردی

( ،)1363آدا الصوفی و السرایآالحرایآ دو رسرالة فارسری رهرن در تصروف از نجرمالرکین ربرآی

(.)1390

 .4دربارة دیگآ موارد ،ر.ک :فو دی.141 -139 :1389 ،
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منابع
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 آقاحسینی ،حسین و محبوب همتیا  .)1394( .نگاهی تحلیلی ب علم بیا  .سمت .تهآا .
 ابن رهک .)1358( .فصل المقال فی ما بین الحکمۀ و الش یعۀ من االتصال .تآجمرة جعفرآ
سجادی .انجمن فلسفة ایآانی محالعة فآهنگها .تهآا .
 ابنفارا .)1414( .مجمع اللغۀ .دارالفکآ .بیآوت.
 احمکی ،بابک .)1380( .ساختار و تأویل متن .چ هفتم .نشآ مآر  .تهآا .
 باخآزی ،یحیی .)1345( .اورادا حبا و فصروص ا دا  .بر روهرش ایرآح افشرار .ح
دوم .چ دوم .انتشارات دانشگاه تهآا  .تهآا .
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فآهنگی .تهآا .

« .)1390( . _____ اقتضای حا زبا رم ی و تأویل هعآ عآفرانی» .پژوهشرنامة زبرا و
اد فارسی (گوهآ گویا) .ا  .5ش ( 3پیاپی  .)19صص .20-1

 جاللیا  ،حبیبا  .)1372( .تاریخ تفسیآ قآآ رآیم .انتشارات اسوه (وابست بر سرازما
اوقاف و امور خیآی ) .بیجا.

 جواری ،محمکحسین« .)1386( .سیآ نظآی های ادبی معحوف ب خواننکه در قآ بیسرتم».
اد پژوهی .ش  .3صص.176 -143

 خآمشاهی ،بهاءالکین .)1376( .قرآآ پژوهری (هفتراد بحرث و تحسیرق قآآنری) .چ سروم.
انتشارات ناهیک .تهآا .

 دهخکا ،علیاربآ .)1377( .لغتنامة دهخکا .مؤسسة انتشرارات و درا دانشرگاه تهرآا .
تهآا .

 ذهبی ،محمکحسین 1396( .هر) .التفسیآ و المفسآو  .ح او  .دار ا حیاء الترآا العآبری.
بیآوت.

 راغب اصفهانی ،حسین بن محمرک .بریترا .معجرم مفرآدات الفرا السرآآ  .تحسیرق نرکیم
مآعشلی .المکتبۀ الم تضفیۀ .بیجا.

 / 62بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

 سنایی غ نروی .)1343( .حدیقۀ الحقیق و شه یعۀ الحقیقه  .تصرحیح محمرکتسی مرکرا
رعوی .دانشگاه تهآا  .تهآا .
 سرهآوردی ،عریاءالکین .)1363( .آدا المآیرکین .تآجمررة محمرک برن احمرک هریآرا .
تصحیح نجیب مایل هآوی .انتشارات مولی .تهآا .

 هعبانی ،فآیک .)1392( .نسک هآمنوتیک در دیوا و حدیقۀالحقیقه سرنایی غ نروی .سرفیآ
اردها  .تهآا .
 طباطبایی ،محمکحسین .)1366( .تفسیآ المی ا  .ح  .3تآجمة عبکالکآیم نیآی بآوجآدی.
چ سوم .بنیاد فکآی عالم طباطبرایی برا همکراری مآرر نشرآ فآهنگری رجراء و مؤسسرة
انتشارات امیآربیآ .تهآا .

 عمیک زنجانی ،عباسعلی .)1379( .روشهناسری تفسریآ قرآآ مبرانی و روشهرای تفسریآ
قآآ  .چ دهارم با تجکیک نظآ و اعرافات .انتشرارات وزارت فآهنرگ و ارهراد اسرالمی.
تهآا .

 فاعلی ،فیآوز ،حسنی درگاه ،حسین و عبکا راز« .)1391( .تحلیل دیکگاه هانآی رآبن

در تأویل و رمر و نسرش خیرا در فهرم مترو حکمری اسرالمی» .دوفصرلنامة تخصصری
پژوهشهای میا رهت ای قآآ رآیم .ا  .3ش  .1صص .54-41

 فآاهیکی ،خلیل بن احمک .)1405( .العرین (الجر ء الثرامن) .تحسیرق مهرکی المخ ومری و
ابآاهیم السامآایی .دارالهجآه .قم.

 فآوزانفآ ،بکیعال ما  .)1386( .هآم مثنوی هآیو .ح او  .چ دوزادهم .انتشرارات زوار.
تهآا .

 فو دی ،علیآعا .)1389( .زبا عآفا  .سخن با همکاری انتشارات فآاگفت .تهآا .

 ربآی ،نجمالکین .)1390( .آدا الصروفی و السرایآ الحرایآ دو رسرالة فارسری رهرن در
تصوف از نجمالکین ربآی .ب اهتمام مسعود قاسمی .انتشارات طهوری .تهآا .

 رآبن ،هانآی .)1373( .تاریخ فلسفة اسالمی .تآجمة جواد طباطبایی .رویآ .تهآا .

 محمکی رل سرآ ،علیآعرا« .)1393( .نسرش تأویرل در زبرا عآفرا » .پرژوهشهرای اد
عآفانی (گوهآ گویا) .ا  .8ش ( 2پیاپی  .)27صص .122-99

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 63 /

 ناصحیا  ،علیاصغآ« .)1381( .معنیهناسی تفسیآ و تأویل» .الهیات و حسروق .ش  4و .5
صص .68-41

 ناصآخسآو .)1363( .جامع الحکمتین .تصحیح هانآی رآبن و م .معین .بینا .تهآا .
 نصآی ،عبکا  .)1390( .راز متن هآمنوتیرک قآائرتپر یآی مرتن و منحرق فهرم دیرن .چ
هفتم .سآوش .تهآا .

 هجویآی ،علی بن عثما  .)1390( .رشوالمحجو  .تصحیح محمود عابرکی .چ هفرتم.
سآوش .تهآا .

