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چکیده
بخشی از هرمنوتیک صوفیه ،شامل تأویلهاا صاوفیه از اماور ییردسیای ایات.

تأویلها امور ییردسیای صاوفیه را مایتاوا باه زباا و پسیاس هاا ییرزباا ی

تقساای بنااس داارد .در ایاام مقا ااه ،ایاام بخاا

از تأویاالهااا موا ااا دااه در

منادبا عارفیم گزارش شس  ،برریی میشود .موا ا ،هما ناس بیشا ر عرفاا ،تأویال
امور ییردسیی را دی مایۀ ویعتبخشیس به تجاار معناو یاوی

دارار داد

ایاات .برایاااآ ارا هرمنااوتیای گااادامر ،ایاام تأویاالهااا از یریااا فراینااس

گفتوگو فهمنس با م م حاصل شس ایت .فهمنس در مواجهه با ماود ،بناا بار
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شادلهها ذهنی و مفهومی پیشیم در ذهم ،در گفتوگو با ماود ،تاأویلی از ا

بیااا داارد دااه بااا پاای داور هااا و زیسااتجهااا

ا اقااار دارد .در ایاام دسا

تأویلهاا ،هار ماود افاادی تاساعیدنناسۀ امار ا فسای در ذهام عاارت ایات؛

تساعیهایی ده برمقنا تشابه ،مجاورت و تضاد شال میگیرد و در زبا عارت،

به صورتها بالییا ظیر واجارایی ،ایلو ا حای  ،تشقیه ،تشاخی
مجاز و یالتامس مایا میشود.

 ،رماز،

واژههای کلیدی :تأویل م م ،گادامر ،تأویل عرفا ی ،موا ا ،منادبا عارفیم.

مقدمه
هرچنس به یخ ی می توا ایاز ددیقی برا هرمنوتیک در گذش ۀ تاریخ فار بشر ردیابی درد ،اما

شواهس شا می دهس ده یابقۀ رف ار تأویلی با م م در جها دالیایک باه گذشا ه هاا بسایار دور

برمیگردد .بیش ر موارد تأویل ،در ا روزگارا  ،به تأویل م و دسیی ای صاص دارد .در گذش ه،

مقلغا دیم جهت ایضاح و تقییم اموز ها م و مقسآ برا مؤمنا  ،به تأویل می گراییس ا س؛ به-
یور ده «ایم ریساد در حوزۀ ادیا گو اگو تارار شس ایت .به هما ا ساز ده می توا پیشینۀ

تأویل دینی را در چیم و هنس جست وجو درد ،اماا جستوجاو ا در تفایایر ز اس بار اویا ا،

تفاییر شنای ه شس با عنوا عمومی مسارش در دیم یهود ،تفاییر پرشمار اباء دلیسا بر بخ

هاایی

از د ا مقسآ و ییف وییعی از تأویل ها ینوصی و ا ق ه تفسیر درا دری در جها ایالم یاز

وجود دارد» (یایا ی 1367 ،ذیل مسیل تأویل.)395 :

در جها ایالم ،یابقۀ تأویل به درو او یۀ ایالمی بازمی گردد .تأویل حروت مقاعه ،خسا یم

تأویاالهااا داار اول هجاار از داارا ایاات (شاافیعیدااسدنی .)115 :1392 ،شاایعیا  ،ایااماعیلیه،
ایوا ا صفا و صوفیه از جمله خس یم دسا ی بود ا اس داه باه تأویال ایاات دارا رو اورد ا اس
(پور امساریا  .)125 :1383 ،صوفیه در ایم حوز اثاار فراوا ای را یلاا دارد ا اس« .از تفسایرها

رمز درا تویط صوفیه یوشقخ ا ه مو ه ها بیش ر در دیت داری ؛ از خس یم ادوار تصوت،

از حسود در یوم هجر تا همیم عصر یودما  .از تفسیر یهل بم عقساهلل تسا ر تاا بیاا ا ساعادۀ
گناباد » (شفیعی دسدنی.)144 :1392 ،

صوفیه به موازات تأویل م و دسیی ظیر درا و احادیث ،برا تویع تجار روحی یوی ،

رویارد تأویلی را به امور ییردسیی بسط داد ا س ،بهیور ده با گا دل گار باه تأویال ،مایتاوا
هرمنوتیک صوفیه را به دو بخ

هرمنوتیاک دسیای و هرمنوتیاک ییردسیای تقسای بناس دارد.
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دلمرو هرمنوتیک ییردسیی صوفیه گس رۀ وییعی را شامل می گردد« :از مواد و اصااالحات علاوم
تا گف ار و دردار مردم دوچه و باازار و از حاروت ا فقاا تاا ایاامی یااص و از رف اار جاا ورا تاا

مهر ها شار ج همه و همه باه عرصاۀ تاأویالت عرفاا ی وارد شاس ا اس» (فاواد )133 :1389 ،؛
بنابرایم ،همۀ ایم موارد را میتوا به دو دی ۀ دلی تقسی بنس درد:
ا ف) رف ار هرمنوتیای صوفیه با زبا ؛

) رف ار هرمنوتیای صوفیه با پسیس ها ییرزبا ی.

در ایم مقا ه دوش

بر ا ایت ده ایم دس تأویلها ،یعنی تأویالهاا ییردسیای مو او را

ده احمس افالدی در منادب ا عارفیم گزارش درد  ،مورد برریی درار گیرد .از یک منظر ،ایم دسا

از تأویل ها  ،برایاآ ارا هرمنوتیای گادامر بررییس و توجیهی ظر برا ا ها ارائه شس و از

یو دیگر ،از منظر تمهیسات بالیی به تقسی بنس ا ها پردای ه شس ایت.

مسئلۀ پژوهش
ظریۀ تأویل جزء یای از پنج حوزۀ ماا عاتی هس ی شنایی ،معرفات شنایای ،علا ا انف

عرفاا ی،

م افیزیک زبا و ظریۀ تأویل در میراث صوفیه ایت ده در ا به چگو گی فه و تفسایر م او از

منظر صوفیه پردای ه میشود .در ایم پژوه  ،فه و تفسیر مو و از امور ییردسیی ،بنا بر گزارش
ویسنسۀ منادبا عارفیم ،از منظر ظریۀ تأویل برریی مایشاود .بارا ریایس باه ایام منظاور ،یاه

پری

اصلی مارح ،و بسا ها پایخ داد میشود.

 .1مو و در گزارش ویسنسۀ منادبا عارفیم چه امور را مورد تأویل درار داد ایت؟
 .2مو و از چه شیو هایی برا بیا تأویلها یود ای فاد درد ایت؟

 .3از منظر هرمنوتیک جسیس ،تأویل ها مو و از امور ییردسیی در منادب ا عارفیم باا داسام
یک از رویاردها هرمنوتیک جسیس توجیهپذیر ایت؟

پیشینۀ پژوهش
تادنو دربارۀ مسائلۀ تأویال در اثاار مو او  ،ریاا ه هاا م عاسد وشا ه شاس و مقا اه هاایی در
شریهها م عسد بهچاپ رییس ایت .بیش ر پژوه ها ،در ایم موضوع ،حول اثار مو و و بهویژ

مثنو ایت .دربارۀ منادب ا عارفیم مقا ه ها چنس تادنو به گارش درامس ده ویسنسگا ایام

مقاات بیش ر به معرفی منادب ا عارفیم و برریی ا قاد و تحلیل مح وایی ا پردای ه ا س ،از جملاه

«منادب ا عارفیم احمس افالدی» از علی ادقر دوثر (یغما ،1350 ،ش « ،)280منااا حاایاتیااز
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در روایااتهااا مناداابا عااارفیم» از تیمااور مااا میر (مو ااو پژوهاای ،1390 ،ش « ،)12ز ااسگا ی
شم

ا سیم احمس افالدی و برریی ا قاد منادب ا عارفیم» از تحسیم یاازیجی (معاارت ایاالمی،

 ،1350ش « ،)12برریی اصاالحات عرفا ی مش رک در حدیقةالحقیقه و منادب ا عارفیم» از یاار
یزدا فر (عرفا یات در اد فاریای ،1391 ،ش « ،)11بشاو اورار :قاس مح اوایی بار دو بخا

از

منادب ا عارفیم» از مج قی دماو س (شنایت ،1387 ،ش  .)57دربارۀ مسئلۀ تأویل در منادب ا عارفیم

ده موضوع ایم پژوه

ایت ،مالب مس قلی گاش ه شس ایت .در ایم مقا ه ،مسائلۀ هرمنوتیاک

امور ییردسیی در منادبا عارفیم مورد برریی و تحلیل درار میگیرد.

داوش در هرمنوتیک ییردسیی صوفیه چنا ده بایس ه ا ساز با هرمنوتیک دسیی صوفیه پی

رف ه ایت .دربارۀ ایام دسا از تاأویالت صاوفیه ماا اب مفیاس را شافیعی داسدنی در تعلیقاات

ایرارا وحیس و در مااو د ا زبا شعر در ثر صاوفیه بیاا دارد ایات .علیرضاا فاواد  ،در

د ا زبا عرفا  ،در توضیح بعس تأویلی زبا عرفا  ،به ایم دس از تأویالت صوفیه اشار درد و

با ذدر مثالهایی از م و ثار صاوفیه ،باه تقیایم بُعاس تاأویلی زباا عرفاا  ،پردای اه ایات .در ایام

پژوه  ،با بهر منس از ماا ب را گشا دو د ا زبا شعر در ثر صوفیۀ شفیعی دسدنی و زباا

عرفا علیرضا فواد  ،تأویالت ییردسیی موا ا در منادبا عارفیم برریی میشود.

روش پژوهش
در ایم پژوه برا یاف م پایخها دریور به پری ها مسئلۀ پژوه  ،از روش تحلیال مح اوا
ای فاد شس ایت ،یعنی شواهس و عقارات و جملههایی را داه مو او در ا هاا رویاارد تفسایر

داش ه با روش تحلیل مح وا و برایاآ پری ها مارحشس در دسمت مسئلۀ پژوه  ،رد بنس و
تحلیل و برریی شس ایت.
بحث نظری

اهم اندیشههای هرمنوتیکی گادامر
گادامر 1از مه تریم ظریه پردازا هرمنوتیک جسیس ایت ده با گارش د ا حقیقت و روش ،در

دار بیسا  ،هرمنوتیااک فلساافی مااارح در د اا هسا ی و زمااا هایااسگر 2را شاارح و بسااط داد.

هرمنوتیک فلسفی گادامر از جهاتی تأثیرپذیر هاایی از ارا هایاسگر داشا ه و از جهااتی دیگار،

افاااهااا تاااز ا را در عرصااۀ هرمنوتیااک ارائااه داارد دااه بااا ارا هایااسگر تفاااوت دارد.

در ایم وش ار ،مخ صراً به اه ارا او اشار میدنی .
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در هرمنوتیک مؤ فمحور پی

از گادامر ،ا سیشمنسا ی ظیر شالیرمایر 3و دیل ا  4در تفسیر

م م ،بر اصل جسایی فهمنس از م علا فه (م م ،حادثۀ تاریخی و )...تأدیس میدننس .در ظار ا اا ،

م علا فه امر منفعل و ایس ایت ده فاعل شنایایی با پیمود روشی به شنایت ا دیت مییابس.
روشی را ده شالیرمایر پیشنهاد می دنس بازیاز و بازتو یس د یا ذهنی مؤ ف م م ایت .گاادامر

ایراد مهمی ده بر هرمنوتیک شالیرمایر و دیل ا می گیرد ،همایم جاساا گار فهمناس از م علاا

فه ایت (بهش ی)1389-1359 ،؛ زیرا ده ایم جساا گار را م أثر از ذهنیت یوبژد یوی ۀ دداارتی

میدا سده ادعای

ایم

تسلط تام فاعل شنایایی بر وجود و توا ایی در تسخیر هس ی ایت .برعا

تلقی ،گادامر جساا گار را موجب گمراهی در ریا ت هرمنوتیک دلمساد مای دناس .او فها را در
هرمنوتیک ،ریساد می دا س ده یی فرایناس پریا

و پایاخ باا مشااردت فهمناس و م علاا فها

حاصل می شود .در ایم برداشت ،م علا فه دیگر امر ایس ا و ثابت یست ،بلاه هما نس باازیگر
وارد باز با فهمنس می شود .در اینجا ،باز را میتوا ه در مفهوم باز و ه در مفهوم ماای

در ظر گرفت؛ باز ا ده فهمنس و م علا فه می توا نس از دقل یجۀ هایی ریساد را پای

بینای

دننس .م علا فه  ،فهمنس  ،عوامل ارتقایی دیگر همگی مؤ فه ها ایم ریساد س ،ه تعییم دننسۀ ا .

ا چه ییر حوادث و یجۀ هایی را تعییم میدنس یود باز ایت .از ظر گادامر ،در اینجا «باز بر

بازیگر تفور دارد و او در چارچو دا ب ،دواعس و اد ضائات باز عمل میدنس .از ظر و  ،فاعل
وادعی باز شخ

بازیگر یست؛ بلاه یود باز ایت» (واعظی)237 :1380 ،؛ بناابرایم ،فها در

ظرگا گادامر ،دیگر روش و م س یست ده مفسر با بهدارگرف م ا به بازیاز ذهنیت مؤ ف م م

بپردازد و از ایم یریا ،به دشف حقیقت یا ذهنیت مؤ ف دیت یابس ،بلاه فه در دیسگا او وادعه

و ریساد ایت ،ریساد یارج از تسخیر مفسر .فه در اینجا «امر ایات داه بارا مفسار اتفاار

میاف س ،ه ایناه یجۀ عملی باشس ده فه دننس ا را یرپری ی دنس» (هما .)217 :

در باور گادامر ،ا چه در مقام حقیقت در مواجهه با مود برا فهمنس اشاار میشود ،حقیق ی

ثابت و پایسار و ابس یست زیرا حقیقت در فه هرمناوتیای باا حقیقات در فها ایا ن اجی علاوم

تجربی ،ده با تمهیس مقسماتی حاصل میشاود ،فارر دارد .او هما ناس هایاسگر تأدیاس مایدناس داه

«د قال درد حقیقت مالا به معنا یک گزارۀ ضرور  ،دلی و ابس باه عناوا ایام داه ماا یاک
پش وا ۀ عمومی برا دا

ها دریت دنی و دا

ها را رو ا بنا دنای  .ایام ماسعا و ایام را را

رف م ،اثر یوئی ده دارد ایم ایت ده وادعیت فهمیس را میپوشا س و ا سا را به د قال یک معرفت
ایس ا ی ده هیچ گا به دیت یامس و خواهس امس یرگردا میدنس» (مج هس شقس ر .)1395 ،

گادامر حصول معنا و حقیقت مالا مود را اممام میدا س؛ زیرا در گاا او حصاول حقیقات

مالا دار یسایا ایت ه دار ا سا و حصول حقیقت مالا از جا اب ا ساا باا تنااهی او تنااد
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دارد .ا سا موجود م ناهی ایت ،روزگار قود ایات ،بعاساً باود شاس ایات و پا

از ماستی

دوبار ابود یواهس شس .برا چنیم موجود م ناهیا می توا اگاهی تام و تماماز حقیقات امار

را تصور درد؛ بنابرایم ،گادامر «دربارۀ مشروعیت و حقا یت ا معنا از حقیقت یخم میگویس داه

با م سها عام دابلدن رل یست ،و ی یود را شاا مایدهاس» (مج هاس شقسا ر  .)1395 ،حقیقات

یود را شا میدهس ،شا داد ی ده معنا تام و تمام مود یست ،بلاه جلو هایی از ا ایت داه
به حا ت یایه روشم بر فهمنس رخ می مایس؛ گویی فهمنس  ،در فضا جنگلی ،ور را از پ
و برگها میبینس.

شااخ

دیالکتیک به جای روش
گادامر در هرمنوتیک بهد قال یاف م روش ،برا دریافت معنا مود یسات .از ظار او «حقیقات از
را روش به دیت می ایس ،بلاه از را دیا ا یک به دیت می ایس» (پاا مر)182 :1377 ،؛ بناابرایم،

او بار ایام ا اه تأدیاس مایدناس داه «حقیقات ار  ،روش زومااً اه» (بهشا ی .)1389-1395 ،در

چش ا ساز هرمنوتیک گاادامر ،هرمنوتیاک روش یسات ،هرمنوتیاک اوعی بیاسار و هوشایار

ایت .بیسار بر ایناه هرمنوتیک وعی حردت باه یاو فها ایات و هوشایار بار اینااه فها

ریساد ایت ده با گفت وگو میا فهمنس و م علا فه صورت می پذیرد .ا جا ده فهمی اتفار

می اف س ،ح ماً گفت وگویی رخ داد ایت .گفات وگاویی داه پریا

و پایاخ ذات و ماهیات ا

ایت .فه گفت وگویت .ما فهمنسگا هر چیز را ده می فهمی ا را به صورت پایاخ پریشای

میفهمی  ،حاا «ا چیز میتوا س یک فعل ،یک ژیت ،یک یاوت ،یک گا و ...باشس .ما ا را
به منز ۀ پایخی برا یک پری

می فهمی (بهش ی .)1389-1395 ،باه ظار گاادامر ،ریاساد فها

حاصل گفتوگو مفسر با م م ایت« .فه  ،محصول گفتوگو مفسر و فه دننس با موضاوع و
م علا شنایایی ایت؛ یعنی مفسر با م م به گفت وگو می شاینس و فها حادثاها ایات داه مماام
ایت در یجۀ ایم گفتوگو پسیس ایس» (واعظی.)155 :1392 ،

در منظر گادامر ،گفت وگو محور زباا ا ساا ی ایات .گاادامر باه دیاسگاهی داه عقیاس دارد

«جمالت یقر ا ظیر «ایم میز ایت»« ،ا دریت ایت»« ،ادنو شب ایت»ده یک امار محقاا

وادعی را بیا میدننس و محور زبا هس نس ،اع راض میدنس و مع قس ایت ده هیچ دسام از جمالت

یقر محور زبا یس نس .به ظر او ،محور زبا ا سا ی گفت وگو ایت .هر جمله ا در گفت وگاو

معنا پیسا میدنس ،جمله در گفتوگو معنا دارد و هر جمله بهعنوا بخشی از گفتوگو در ارتقاط با
ا گیااز و ا ظااارات و عالیااا و یااؤاات فهمنااس معنااا دارد .پاا

فهمیااس  ،عقااارت ایاات از

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 89 /

مشاردتدرد در یک گفت وگو .گفت وگاویی داه پای
روایت منقول منعا

ایت» (مج هس شقس ر .)1395 ،

از ماا ایااز شاس ایات و در یانت و

ذوب افقها
هما یور ده گف ه شس ،به اع قاد گادامر ،فه حاصل دیا ا یک فهمنس باا موضاوع و ما م ایات.

فهمنس به اد ضا مودعیت هرمنوتیایاش وارد گفتوگو با م م مایشاود .در ایام گفاتوگاو،
مفهوم ها ذهنی فهمنس با افاها معنایی م م به پری

و پایخ میپرداز س و یی ایم فراینس ،افاا

ذهنی فهمنس با افا معنایی م م در یاسیگر ذو میشود .و از ایم ذو  ،دریافات یاا فها پسیاس

می ایس .فه محصول توافا و ام زاج یا ذو دو افا ایت ده بسا ذو افا هاا یاا ام ازاج افاا هاا

می گوینس .گادامر گوشزد می دنس ده در ایم گفت وگو ،فهمنس (حال) و م علا فها (گذشا ه) دو

مقو ۀ جسا و م مایز از ه یس نس ده در وادعۀ فه با یاسیگر ام زاج مییابنس ،بلااه میا شاا اوعی
پیو ااس برداارار ایاات« .افااا معنااایی مفساار ،پیشاااپی
پی

از یاانت و تاااریخ اثاار ،تااأثیر پذیرف ااه ایاات.

داور ها خس یم مفسر ده یاز سۀ افا معنایی او دربارۀ یک م م یا اثر [ایت] ،پیشااپی

از

یو تاریخ ایم اثر و یان ی از تفایایر ،داه ایام اثار را دربرگرف اه ایات ،تاأثیر پذیرف اه [ایات]»
(واعظی.)266-265 :1392 ،

بنابرایم ،افا ذهنی مفسر به وعی با افا معنایی ما م در درو یانت پیو اسهایی دارد و ایام دو

مقو ۀ جسا از ه یس نس .از ام زاج ایم دو ،یعنی ام زاج افا حال و افا گذش ه ،افا جسیس شال

می گیرد ده عناصر جسیس از افاا اماروز وارد و بریای عناصار و پای

داور هاا از صاحنه یاارج

میشود ( هما ) .در هایت ،در وضعیت یااص تااریخی و مودعیات هرمناوتیای ،تفسایر جسیاس و

مود ی از م م شال میگیرد ده میتاوا معناا هاایی ا تلقای دارد؛ زیارا در اوضااع تااریخی
دیگر ،اماا بروز تفسیرها م فاوت با تفسیرها دقلی وجود دارد.
تاریخ تأثیر و تأثر
ا سا موجود تاریخمنس ایت و به تقع ا  ،فهم

مقو ها تاریخمنس ایت .افا ذهنی هر مفسار

محسود به زما اه و عصار ایات داه در ا مای زیاس .افاا ذهنای مفسار مجموعاه ا از باورهاا و

دا س هها جها زیس ی او را شال میدهس؛ جها ی هموار ییال و م غیر ده یوا ایوا در وادعاۀ

فه تأثیرگذار ایت .اثرپذیرف گی از تاریخ یا به تعقیر دیگر تاریخ تاأثیر و تاأثر؛ یعنای «م حاسبود

تاریخ با فه » (واعظی .)265 :1380 ،مفسر در وادعۀ فه  ،تحت تأثیر میراث و ینت گذشا ه ایات.
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ینت و فه پیشینیا از یک مود ،م م ،مقو ۀ هنر  ،ا سا ی ،تاریخی ،به وعی تاریخ اثرگذار م م

را تشایل میدهنس؛ بنابرایم ،مفسر در وادعۀ فه به تقیسهایی محسود میگردد ده میتوا اس از بناس

ا ها برهس تا دردی یوبژد یو از م م ارائه دهس .دروادع «هرگو ه تأویل و شنایت حظه ا از یک

ینت ایت ،ین ی ده تأویلدننس و م م ،هردو تابع ا هس نس و دریت به ایم د یل ،هرگو ه تأویل
و شنایت ،گفتوگو یا مقاد ها ایت ده در چارچو ایم ینت شال میگیرد و پای
(احمس .)579 :1380 ،

بنااابرایم ،تقیااس مفساار بااه یاانت و تأثیرپااذیر از ا  ،اااد

مایرود»

ایااسۀ ظریااهپااردازا هرمنوتیااک

مؤ ف محور ایت ده مع قس س فاعل شنایایی می توا س بر بیگا گی و فاصلۀ زما ی میا یاود و ما م

فائا ایس و با در وردیس فاصلۀ تاریخی و ورود به د یا ذهنی مؤ اف ،باه بازیااز ذهنیات و ،
مقادرت ورزد.

پیشداوری در فهم
پی داور ها هما تمایالت ،دیسگا ها ،ا ظارات مفسر ایت« .پای داور هاا شاخ
حظه از زما  ،به عنوا یای ارها موروثی فه  ،شامل هر ا چیز ایت ده شخ

 ،در هار

اگاها اه یاا

ااگاها اه مایدا اس .پاای داور هاا مشا مل باار معناا واژ هاا ،ترجیحاات مااا ،وادعیاتهاایی دااه

میپذیری  ،ارزشها و احاام زیقاییشنای ی ما ،دضاوتها ما در ماهیت ا سا و امر ا هی و ما ناس
ایمهایت» (ار

دنس .)206-205 :1394 ،

ا سا هموار  ،با یک یر ا ظارات و عالیا شخصی ،به یو فه امر می رود« .هیچ تأویل

بی پی فرضی اماا وجود سارد .م نی مقسآ یا ادبی یا علمی بسو پی فرض تأویل مایشاود»
(پا مر .)201 :1377 ،هیچ فهمی بسو پی داور اماا پاذیر یسات ،پای داور جازء اینفاک

یای ار فه ایت و هموار پی داور ها در زبا فهمنس حضاور دارد ،چاو زباا محمال یانت

ایت .ا سا در هر ین ی ده رشس می دنس ،با زبا هماا یانت فهمای از جهاا پیاسا مایدناس« .در

زیست جها هر ا سا ی یاه گو اه شاقاه هاا معناایی وجاود دارد :زباا ی ،تجرباه ا و اموزشای-
تعلیماتی.

شقاه ها معنایی زبا ی :اهل هر زبا ی (فاریی ،ا گلیسی ،عربی و )...با معناها و مفااهیمی اشانا

هس نس و با ا معناها و مفاهی جها را می فهمنس .ایم معناها و مفاهی  ،یاص یک زبا ایات و باا

شقاهها معنایی زبا ها دیگر تفاوتهایی دارد؛ مثالً فارییزبا ا در زباا فاریای ،شاقاههاا

معنایی ویژ ا دار س ده با ایم شقاه ها معنایی جها را بهیور یاصی می فهمنس داه ایام فها از
یک پسیسۀ واحس ممام ایت با زبا دیگر م فاوت باشس.
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شقاهها معنایی تجربها  :مجموعۀ معناهایی ایت ده هر ا سا ی در ز سگی یاودش ،شخصااً

تجربه درد ایت و در مواجهه با جها  ،معناهایی دسب درد ایت ده حاصال تجاار شخصای
اویت.

شقاه ها معنایی اموزشی و تعلیماتی :مجموعۀ معناهایی ایت ده از یریا اماوزش هادهاا

اج ماعی و اموزشی ظیر یا واد  ،مسریه ،حاومت ،ریا ه ها ،هادها دینی ،علمی و ...ا ساا هاا
اموی ها س( .مج هس شقس ر .)1394-1391 ،

هر فهمنس ا یوا ایوا با شقاه ها معنایی ،ده در زیستجها اویت و وعی پای داور

محسو میشود ،به یو فه هر امر معنادار میرود .در یجه ،عنصر فها از پای داور هاا

مفسر جسایی اپذیر ایت .هیچ فهمی را می توا عاار از پای داور تصاور دارد .وظیفاۀ مها ،
تفایک پی داور ها موجه از پی داور ها اموجه ایت .پی داور هاا از منظار صاحت و

اع قار دو دی ها س« :پی داور ها فرایور موضوع (موجه) ،پای داور هاا اافرایور موضاوع
( اموجه) .پی داور فرایور موضوع یعنای پای داور هاایی داه را یاابی باه جا اب موضاوع و

حقیقت را ممام میدننس .پی داور ها افرایور ،یعنی پی داور هایی ده امااا را یاابی باه

جا ب موضوع و حقیقت را از فهمنس یلب میدننس ،پی یابی ها و پی گرفتهایی ده یکجا قاه
هس نس و موضوع ابا دارد ده بپذیرد ده در ایم بیا یود را اشاار دنس» (بهش ی.)1395-1389 ،

در هرمنوتیک ،گفتوگو اصیل با م م با پی داور ها موجه ایت ده شواهس و درائم م م

بر دری ی ا ها صحه می گذارد .در ییر ایم صورت ،اگر با پی داور ها ادریت به گفتوگو

با م م بپردازی  ،گفت وگویی ییر اصیل یواهی داشت؛ زیرا در چنیم گفت وگویی «فقاط باه ایام

یقب درگیر گفت وگو می شوی ده بر حا بود یود را اثقات دنی  ...ه اینااه باه شانایت دیات
یابی » (ار
پی

دنس  .)228 :1394 ،به عقیاسۀ گاادامر ،پای داور هاا دریات مو اس فها ا اس و

داور هاا ادریات منقعاث از افااار و اوهاام عامیا اه ا اس داه موجقاات یاوءفه را فاراه

میاور س .گادامر برا تمییز پی داور ها دریت از پی داور ها ادریت بر ایم باور ایات

ده با ای مساد از ق

مثقت فاصلۀ زماا ی مایتاوا معضال تشاخی

پای داور هاا دریات از

ادریت را حل درد؛ زیرا «[فاصلۀ زما ی] ه فقط اجاز می دهس ده بریی پای داور هاا م علاا

به ذات موضوع از میا برو س ،بلاه همچنیم باعث مای شاود داه پای داور هاا من های باه فها

حقیقی یز مارح شو س» (پا مر.)204 :1377 ، ،
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کاربرد (اطالق ،انطباق)
در تحلیل پسیسارشنای ی گادامر از ریساد فه  ،می توا هرمنوتیاک را مثلثای فارض دارد داه در
یک ضلع ا فه و در ضلع دیگرش تفسیر و در ضلع یوم داربرد وادع شس ایت .فه و تفسیر از

منظر هرمنوتیک فلسفی هموار یک امر س .تفسیر یویۀ اشاار هر فهمی ایت ،اما یویۀ دااربرد

فه «ایم ایت ده فه یک اثر با توجه به مودعیات مفسار و عالئاا و شارایط و ا ظاارات فعلای او

صورت می پذیرد و هیچ تفسیر بسو ربط زما حال وجود سارد» (واعظای .)240 :1380 ،تلقای

گادامر از داربرد ،جنقۀ علمی و ایالدی سارد ،بلاه یای از اضالع تفایک اپذیر و امور ذاتی فه
هرمنوتیای محسو میشود .داربرد در فه  ،ایم گو ه یست ده اب اسا فها حاصال شاود ،یاپ

فهمنس ایالر و داربرد را به ا پیویت دناس ،بلااه «فها فهمناس از موضاوع در همایم مااجرا

مودعیتدار زما دار زبا دار حال صورت میگیرد و دو عمل م عادب ه یست ده اول فه باشس و
بعس ایالر فه » (بهش ی .)1395-1389 ،بسیم ترتیاب ،در منظار هرمنوتیاک فلسافی گاادامر ،فها

مؤ ف و مخایقا او یه از م م ر گ می بازد؛ زیرا مؤ ف م م و مخایقا او یاه و بعاس همگای در

یک رتقه درار می گیر س و هیچ رجحا ی میا مخایقا دقلی و فعلی یست .مه ایم ایت ده یاویۀ

داربرد فاعل شنایایی ،با ا ظارات و امیال و مودعیت هرمنوتیای و افا معنایی

در زما حاضر،

گر می یورد و معنایی از موضوع ارائه می دهس ده می توا ا را بهمثابۀ «معنا برا مفسار» دلماساد

درد .بنا بر اصل داربرد« ،ود ی فهمنس ا می گویس یک مود ،ما م ،حادثاۀ تااریخی را فهمیاس ام،

معنای

ایم ایت ده معنا گذش ه را صرفاً در زما حال و زبا حال فهمیس ایت؛ یعنی ا چاه را

ده در گذش ه بود (چه گذش ۀ دور و چه گذش ۀ زدیک) در زبا حال و زما حال فهمیس ایت؛
بنابرایم ،فه دروادع به منز ۀ وعی ترجمه به زما حال و زبا حال ایت» (هما ).

زبانمندی فهم
امروز زبا یای از مسئله ها اصلی فلسفه ایت؛ زیرا در فلسفۀ جسیس «زبا وجۀ بنیااد عملاارد

هس م ا در ا جها مایت .زبا صورت فراگیر بنیاد جهاا ایات» ( یچاه و همااارا )86 :1379 ،؛
بنااابرایم ،زبااا جایگااا بنیااادینی در هرمنوتیااک گااادامر دارد .گااادامر ،بااا تأثیرپااذیر از ارا

شالیرمایر ،فه و تفسیر را توأما زبا

میدا س و جسایی میا ا ها را ا اار میدنس .گاادامر باه

تقسم یای و تأیر دیگر دائل یست .به اع قاد او فه  ،یرشت و ماهی ی زبا ی دارد و ایم دو ذاتااً
تفایک اپذیر و یرش ه دره ا س .به ظر او ،زبا ق

ابزار برا فه ایفا مایدناس ،بلااه «فها

یرش ی زبا ی دارد و تجربۀ هرمنوتیای حادثه ا ایت ده در زبا واداع مای شاود؛ اه ا ااه زباا
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مقسمه و ابزار تحقا تجربۀ هرمنوتیای باشس» (واعظی .)272 :1380 ،ا سیشیس تقسم بر زبا اسارد.

ایمگو ه یست ده ا سیشها تو یس شود ،ا گا زبا در مقام ابزار برا بیا ا سیشه باهداار رود،
بلاه ا سیشه با زبا راباۀ ذاتی دارد ،اصالً جریا ا سیشیس با زبا ایت .با زباا  ،فعال ا سیشایس

اتفار میاف س و هر مود ده ا سا معنایی از ا دریافات دناس ،زباا مناس ایات« .یاخم تااز ا

هنگام شاال مای گیارد داه شانایت دامال شاس باشاس؛ زیارا داه یاخم باا ایام شاال گیار و

صورت بنس فار یای ایت و م رادت ایات و ذو در ها هسا نس» (بهشا ی .)1395-1389 ،در

فراینس دیا ا یک مفسر با م م ده در هایت به ذو افا ها منجر می شاود ،ذو افاا هاا در ریاساد
فه دی اورد زبا ی به شمار میرود .دروادع ،در ایم گفت وگو «زبا مش ردی یلا میشود؛ گاویی
ام زاج افا ها ،هما ام زاج زبا هایت .یعنی زبا مفسر با زبا اثر ممزوج می شود و زبا مشا ردی

پسیس می ایس» (واعظی)272 :1380 ،؛ بنابرایم ،هر فه و تأویلی در زباا جاا گرف اه ایات و «ماا

هموار جها یود را در زبا و به شالی «زبا گو ه» بااز مای یاابی و بااز مای شنایای » (احماس ،

 .)580 :1380به عقیسۀ گادامر ،زبا وعی گرش به جها ایت و هر فارد در گارش باه جهاا

دارا یک «د یا زبا ی» ایت .مقصود گادامر از د یا زبا  ،شقیه د یایی ایت ده هایسگر درباارۀ
هس ی دازایم به ا اع قاد دارد« .یعنی هر فرد ا سا ی دارا فردیت و د یا ذهنای یااص یاوی

ایت» (هما  .)275 :د یا ذهنی هر فرد و گرش او ماهیت زبا ی دارد و در زبا شال می پاذیرد،

به گو ها ده میتوا س از دیس و بنس ایم د یا رهایی یابس.

از ظر گادامر« ،حقیقت هرمنوتیک بسو زبا دابال دریافات یسات» (بهشا ی)1395-1389 ،؛

زیرا ما با زبا می ا سیشی «ما هموار به حو زبا ی در عا یانی و ز اسگی داریا و عاا ها باا
زبا ایت ده برا ما حاضر ایت ،حضور عا ه  ،برا ما با زبا ایت» (هما ) .هماا یاور داه
گف ی  ،هر مود ،م م ،حادثه ،ده به فه درایس ،زبا ایت .اما می تاوا ی هماۀ ا چاه داه از یاک
مود دریافت درد ای به صورت یخم و دالم اظهار دنی  .ااتوا ی ادمای در اظهاار ااا باایم،

اشی از دای ی زبا در برابر ا سیشه یست ،بلاه اشی از م ناهیبود ادمی ایت « .اا ظاهر در ما

موجودات م ناهی میتوا س تمام اا بایم را دربربگیرد .به تعقیر گادامر ،ما موضوعی ساری ده تا
های

به ا سیشۀ ما درامس باشس و به دل ما توا س ه باشای باه حاو مسا وفا ا چاه را داه در باایم

هست ای یفا دنی » (هما ).

ود ی ده دربارۀ موضوعی می ا سیشی  ،ا سیشیس باا دلماات ایات .فهمیاس باا جساتوجاو

دلمات اتقار می اف س .ا سیشۀ مح

و فادس شادلۀ زبا ی وجود سارد .هموار مجازها ،ایا عار هاا،

تمیثلها زبا یاوط ا سیشه را تریی میدنس ،و ی پیوی ه از اظهار ا چه با اا بایم دریاف هایا

در دا ب اا ظاهر عقب میما ی و ایم امر به ویژگی تناهی ا سا برمیگردد.
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یالصه ،هرمنوتیک فلسفی ،به ویژ هرمنوتیک فلسفی گادامر ،ا قالبای در گسا رۀ تأویال ما م

محسااو ماایشااود؛ چاارا دااه عرصاۀ تأویاال را از محااسودۀ پیشاایم یااود بیاارو ماایاورد و هماۀ
عرصه هایی را ده من

زبا ی و ییر زبا ی دار س و به ریساد فه میا جامنس در بر می گیرد «هر اثار

هنر (همچو هر شال تجربۀ ما ده زبا گو ه ایت) و به زبا و ینت زبا شنایایک تعلاا دارد.
تجربه و شنایت اثر هنر (یوا در پیار م م وش ار شال گرف ه باشاس؛ یاوا دااربرد مسا قی

زبا گف ار در ا تعییم دننس باشس؛ یوا در گا خست «ییرزباا ی» بنمایاس ،همچاو مویایقی

ییراواز  ،عاایی یا( »)...احمس  .)584 :1380 ،همه و همه در زمرۀ تأویل درار میگیرد .در ایام
هرمنوتیک ،حصول معنا هایی م م یا یت مؤ ف ر گ می بازد و مؤ ف در دنار دیگر مخایقاا

و مفسرا م م درار می گیرد ده تفسیر او از م م هیچ رجحا ی بر تفسیر دیگرا سارد؛ زیرا «معناا

یک م م فراتر از ا چیز ایت ده مؤ ف ا در اب سا دصس دارد ایات» (واعظای296 :1380 ،؛
قلشس در .)372 :Truth And Method

در چنیم هرمنوتیای ده دصس و یت مؤ ف به دناار مای رود ،دیگار فاعال شنایاایی باه د قاال

روشی برا بازیاز و بازتو یس ذهنیت مؤ ف یست ،بلاه مفسار ،باا ایا فاد از پای

داور هاا و

اثرپذیر از ینت ،با م م گفت وگو می دنس .در هایت ،با داربرد م م ،در زما حاضار و مودعیات

هرمنوتیای یوی  ،به تو یس معنا جسیس از م م دیت می یابس ده اه معناا هاایی ما م ،بلااه

یای از معناها م اثر م م در برهه ا از زما ایت .ایم معنا ،معنا هایی م م یسات و رجحاا ی
بر دیگر معناها سارد؛ فقط وعی تفاوت معنایی را از دیگر معناها به مای

میگذارد.

روش در هرمنوتیک صوفیه
هما یور ده دقالً اشار دردی گادامر در هرمنوتیک به د قال روش یست .از ظر او ،فهمنس قایس
با اتخاذ روش به یو فه مود برود؛ زیرا اواً فهمنس هیچ گا میتوا س یود را از پی داور ها

رها یازد و همیشه با ا ظارات و پی داور ها بهیو موضاوع مایرود؛ بناابرایم ،پای داور هاا
همیشه در فراینس فه حضور دار س .دوم ایناه ایایاً ا ساا موجاود ایات تااریخی .او باه یان ی

افانس میشود و در میا امور دا بریز شس از پی  ،درار میگیرد .ا سا هیچ گا مایتوا اس در

مقام زیر هاد ،بنیاد فار و ا سیشه وادع گردد؛ یعنی هیچ ودت می توا س از یک حا ات صافر و یا
ظیاار ا چااه ددااارت ادعااا ماایداارد ا سیشاایس را ایاااز دنااس .ا سااا همیشااه بااا مادقاالهااا

دا ب ریز شس (زبا  ،فرهنگ ،ینت ،دیم و )...روبه رویت؛ بنابرایم ،فه او به تقع ایم ویژگی هاا

یا ی از پی فه یست .از ایم رو ،هر دسر ه باوشس باز ه پای فها هاا در فها او دییالا اس.
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بسیمترتیب ،هرمنوتیک از منظر گادامر روش یست «هرمنوتیک به ا سا م س می دهس ،هرمنوتیک

به ا سا فقط هوشیار می دهس ،هوشیار سقت به ایناه فه ا سا تحات چاه شارایای و باا چاه

دیود صورت میگیرد» (بهش ی.)1395-1389 ،
اگر فهمنس ا فهم

را از مود ،در دا ب گزار ها زبا ی بیا دنس ،به ایم معنای یسات داه

اب سا فهمی صورت گرف ه و یپ

ا فه در دا ب گزار ها زبا ی به مخایب ارائاه شاس ایات،

بلاه در هما حظه ده فهمنس د قال دلمات ایت ،فه یز هماا ریاساد جسات وجاو دلماات
ایت .هیچ ودت می شاود «صاورت زباا ی و مح اوا منقاول ایام هاا را در تجرباۀ هرمناوتیای از

ه دیگر جسا درد» (بهش ی .)1395-1389 ،هر چیز ده ب وا س به فه درایس زباا مناس ایات .باه-
یوردلی «عا در زبا یود را شا می دهس و با زبا ایت داه بار ماا معلاوم مای شاود داه ایایااً
ا سا ها عا دار س و عا دار ا سا از دیسگا گادامر دامالً عا دار زبا ی ایت» (هما ).
بنا بر توضیحات پیشیم ،ا صار روش بر فه امر ادری ی ایت .فه و زبا با ه پی

میرو س.

جستوجو واژ ها هما فه ایت .زبا عارت و فه او یای ایت و ایم دو م عادب ه یسا نس.

عارت در هما حظۀ فه ده مجازها و دلمات و ای عار هاا و ...را مایجویاس ،باه جساتوجاویی
هنر دیت میز س .جستوجویی ده به اظهار بیا ی از مود منجر میشود.

شاافیعی دااسدنی در تعریااف عرف اا ماای ویسااس« :عرفااا چیااز یساات مگاار گااا هناار و

جمال شنایاا ه ساقت باه ا هیاات و دیام» ( .)15 :1384اگار تعریاف شافیعی داسدنی را بپاذیری ،
تأویلها صوفیه هنر ا س .صوفیه بهیور اع و موا ا بهیور ایا

تأویالهاایی را در مواجهاه باا

مودها بیا درد ا س ده از منظر زیقاییشنایی و بالیی شایا توجهنس .ایم تأویلها ا گو ه یس نس

ده با گاهی اجما ی بر پاشا ی و پریشا یشا ظر داد ،بلاه اگر از منظر زیقایی شنایی در تأویل هاا
در گ دنی  ،درمی یابی ادثراً بر مقنا تاساعی شاال مای گیر اس .هار ماود بیرو ای (یایر افاادی)
تساعیدننسۀ امر در درو (ییر ا فسی) عارت ایت .گویی میا درو و بیرو تساو و تناظر

بردرار ایت .امر در بیرو به مثابۀ امر در درو فه می شود و هما گو ه داه گف ای داامالً در

جریا زبا شال میگیرد .در ایم جا ،زبا به هیچ وجه تأیر به فه سارد ،هردو زبا منس س .ا

چه از ایم ه ذاتای ا سیشاه و زباا حاصال مایشاود ،تاأویلی هنار ایات داه مایتاوا ا را از

چش ا ساز تمهیسات بالیی تقسی بنس درد .هما گو ه ده در شواهس قلشس  ،موا ا باا تمهیاسات

بالیی ،تأویلهایی از مودها زبا ی و ییر زبا ی بیا درد ایت ده دی اویز برا میسا داد به

یاحات روحی او شس ا س .هر امر در گا او دسیی می شود ،همه چیز در ای خسام تجربۀ روحای
اویت .جها شهود پلی ایت برا ورود به جها ییب .حقیقت امر ییقی و ها ی ایت و ظااهر

وییلها برا عقور از ظاهر به یو بایم.
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تأویلی ده صوفی به صورت گزار ها زبا ی بیاا مایدناس ،دوششای هنرمنسا اه و روش مناس

ایت .تأویلها صوفیه در گاهی ای قرایی بیاا گار ا ا اس داه پاشاا و پریشاا یسا نس« .تأویال

عرفا ی از یاحات تساعیها داعس منس بیرو یست و دم ر دیس ای ده یک عارت ،در بیرو ایم

یاحات به جست وجو معنا چیز بپردازد و با ایم وصف ،ایراد احمس دسرو داه مای گویاس،
تأویالت درا ی صوفیه بیداعس ایت ،دریت به ظر میریس» (فواد .)139-138 :1389 ،

بنا بر گف ۀ فواد تأویالت صوفیه بر مقنا تساعی شال مای گیر اس ،ذهام صاوفی برایااآ

مشابهت ،مجاورتو تضاد معنایاز را یاما می دهس .هر ماود بیرو ای ،باه علات تشاابه ،مجااورتو
تضاد با یک ا سیشه یا حال یا امر در درو عارت ،به یلا معنایی تاز میا جامس ،یعنی امار در

عیم به مثابۀ چیز در ذهم تاساعی مای شاود و عاارت در ا حظاه امار را باه مثاباۀ امار بیاا

میدنس .از ایمرو تأویل ها ییردسیی صوفیه برایااآ تاساعی هاا داعاس مناس ،دابالرد بناس و
تحلیل هس نس.

مناقبالعارفین و نظریۀ تأویل مولوی
منادب ا عارفیم ،در دنار ریا ۀ فریسو یپهساار و و س امه ،یاای از یاه م نای ایات داه باه شارح

حاات و مقامات جاللا سیم محمس مو و میپردازد .ویسنسۀ ایم اثر شم ا سیم احماس افالدای

(م وفی  761ر) ایت .افالدی «از شاگردا و مریسا شیخ جالل ا سیم عارت ،اوادۀ جاالل ا اسیم

محمس مو و » (محمس  )589 :1367 ،بود و منادبا عارفیم را ا گو ه ده در ایااز د اا اشاار

می دنس ،بنا بر اشارت با بشارت شیخ و مارادش ،عاارت چلقای ،وشا ه ایات (افالدای.)4 :1362 ،
افالدی د ا را در د فصل یای ه و در هار فصال باه معرفای یاای از ایاالت و اعقاا مو او

پردای ه ایت ده ایم دسا به ترتیب عقارت ا س از .1 :بهاءا اسیم و اس؛  .2یایسبرها ا اسیم محقاا

ترمذ ؛  .3موا ا جاللا سیم محمس مو و ؛  .4شم ا سیم تقریز ؛  .5صاالحا اسیم زرداو ؛ .6

حسام ا سیم چلقی؛  .7یلاا و س؛  .8جالل ا سیم چلقی امیر عارت؛  .9شم ا سیم چلقی امیر عابس؛

 .10اواد و ایالت ایم یا سا .

افالدی در ایم اثر باه گارداور ماا اب از مناابع دیگار پردای اه ایات ،تحسایم یاازیجی در

مقا ه ا تصریح می دنس ده افالدی از یازد منقع پی

از یود در گرداور ماا ب منادب ا عارفیم

بهر برد ایت .یای از مه تریم منابع مورد ایا فادۀ افالدای ریاا ۀ فریاسو یپهسااار باود داه

مؤ ف «دریب یه چهارم ماا ب اثر فریسو بم احمس را بسو ذدر ام او با بیا م فاوت و ملحقات

مخ صر در د ا یود قل و بر عا

یلف  ،ماا ب مرباوط باه اشاخاص را باه ترتیاب تااریخی
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تنظی درد ایت» (یازیجی .)23 :1350 ،در ایم پژوه  ،با گذر از مسائلۀ وثادات و عاسم وثادات

ادوال و رف ار منقول از مو و  ،به رف ار تأویلی او با پسیس ها در ایم اثر مای پاردازی ؛ هار چناس داه

مو و در عرصۀ ظر دریت ما نس ادرا یود ظیر یزا ی ،گرش مثقت به مسئلۀ تأویل اسارد و در

جا جا مثنو  ،به اهل تأویل ا مع ز ه و ایماعیلیه ا میتازد و ا ا را اوه
بر هوا تأویل درا میدنی

میدنس:

پست و دژ شس از تو معنی ینی
(مو و )52 :1384 ،

وه او بول یر و تصویر ی

صاحب تأویل بایل چو مگ

(مو و )52 :1384 ،

اما در عرصۀ عمل ،یالت گرش یود ،به تأویل می گرایس و هما نس عرفا ،تأویل را پلای بارا

بیا تجار روحی و معنو یوی
پ

درار میدهس:

به تأویل ایم بود دا فاآ پاک

چو بهار ایت و حیات برگ و تاک
(مو و )93 :1384 ،

 .7بحث عملی
در ایم جس ار ،تأویالت ییردسیی مو و را ده در د ا منادبا عارفیم گازارش شاس برریای ،و
ا ها را از چش ا ساز تساعی ماا عه میدنی .

 .1تأویل با تمهید بالغی تداعی واجی :در ایم تأویل« ،یک واحس واژگا ی باه حاا تشاابه

اوایی یقب تاساعی واحاسها واژگاا ی دیگار [می]شاود» (صافو  .)11 :1382 ،در ایام حا ات،

تساعی بر مقنا شقاهت شال میگیرد .بسیم صورت ده واجها واژ ا از ه تفایک میشود و
هر واجی واژۀ دیگر را ده ایازش با ا واج همسا ایت ،تساعی می دنس .در حقیقات ،صاوفی

در مواجهااه بااا واژ ا از زبااا  ،بااه تأویاال واجهااا ا واژ ماایپااردازد .واجهااا واژ  ،ایااازگر

تجربه ها روحی عارت ایت .زبا ایازگر تجربه ایت .تجربه امر مابعس ایت داه باه وایااۀ

زبا گس رش می یابس .عارت با زبا به دشف اماا ها جسیس دیت می یازد و واژ ا از زباا را
در رای ا گس رش تجربهها معنو یود تأویل میدنس.

تأویل رباب و اجزای آن
«و فرموذ ده ربا را ش یا ه یای نس؛ چه از دسی ا عهس ربا عر چهاریو بوذ و فرموذ :ش
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گوشۀ ربا ما شارح یر ش

(افالدی ،1362 ،ج .)88 :1
اشار  :ش

گوشه عا ایت و ا ف تار ربا مقیم تأ ف ارواح ایت با ف اهلل»

گوشۀ ربا  ،بر مقنا تشابه ،ش

گوشۀ عاا را در ذهام مو او تاساعی دارد

ایت و ا ف تار ربا ا ف واژۀ اهلل را .در پی فه موا ا ،همۀ اماور در جهاا شاهود ،جلاو هاا

حاا س و بر مقنا همیم پی فه ایت ده موا ا تأویلی ذودی را از ربا بیا درد ایت.

 .2تأویل با تمهید بالغی اسلوب الحکیم :ایلو ا حای «گو ه ا از ایهام و ا ایت داه در
بیت واژ ا باشس ده شاعر یا مخایب از ا معنایی دیگر بر یالت ا چه ماراد و منظاور گویناس

ایت ،در ظر گیرد و اراد دنس» (مرتضاایی .)170 :1394 ،صاوفیه در مواجهاه باا ایاامی یااص و

گف ارها معمو ی به معنایاز هایی مقادرت می دننس .ایم معنایاز ها به دلای باا مقصاود و ماراد
او یۀ ایم واژگا م فاوت ایت .ابساع معنا جسیاس داامالً یاای گی و ذودای و همساو باا حااات

روحی و معنو صوفی در حظۀ یلا معنایت .در ایم موارد ،زبا داربرد هنر می یاباس و تجرباۀ

عارت با ایم داربرد هنر گس رش مییابس.
 .2-1تأویل واژۀ جامهشویی

« قل ایت از یسمت صااحب اصافها ی داه روز از بناسگی یایس ایا سعا درد اس تاا جاماه هاا
مقارد

بشوینس؛ داعاً ممام شذ ،و در دوازد یال باوذ داه اشسا ه باوذ؛ فرماوذ داه اگار بااز

چردیم شوذ چه دن ؟ گفت :باز بشوینس؛ فرموذ :پ

ما به عا جهات جاماه شاویی اماذ باشای ؟

ایمچنیم فضو ی دیگر مام و مرا مر جا ؛ هما ا ده جا شویی از جامهشویی به ر ایت» (افالدای،

 ،1362ج .)71 :1

اشار  :تأویل واژۀ «جامه شویی» به واژۀ «جا شویی» .واژۀ جامه شویی عملی معمو ی در ز سگی

روزمرۀ ا سا ایت ،اما موا ا بر مقنا تشابه اوایی ایم واژ را از معنا معمو ی یارج و در معنا

مورد ظرش ،یعنی «جا شویی» تأویل میدنس .در منظر موا ا ،دنشی افادی تأویل به دنشی ا فسای

می شود ،برا دعوت به تاهیر درو و ری م از اای ها د یو  .تأویل موا ا در ایم جاا داامالً
با پی فه ها او هماهنگی دارد.

 .2-2تأویل واژۀ دلکو

«همچنا روز در میا بازار دو یه میرفت ،مگر تردی پوی یم روبا به دیت گرف ه مزاد میدرد
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ده دل دو دل دو و بجس میگفت؛ حضارت موا اا عار ز اا باه چارخ دراماذ دل داو دل داو
میگفت و یماعز ا تا به مسریۀ مقارک روا ه شذ» (افالدی ،1362 ،ج .)365 :1

اشار  :تأویل د او به دل دو؟ د او اول واژ ا تردی به معنی روبا ایت داه در ایام ما م،

مجازاً به معنی پوی یم روبا امس  .تشابه اوایای ایام واژ «جملاۀ دل داو؟«

فاریای را در ذهام

مو و تساعی میدنس و مو و فیا قساهه ا را در رای ا پی فه ها یود به جملاۀ «دل داو؟»

فاریی تأویل می دنس .ا ۀ مه در ایم موارد زبا برا گیزا نسۀ عاارت ایات بارا بیاا تجرباۀ

روحی در مواجهه با رویساد و حادثه.
 .2-3تأویل واژۀ بادام

«همچنا مگر در عرویی یار حاضر شذ بوذ؛ یای با گی برزذ داه شاار بااذام یسات بیاور اس؛
موا ا فرموذ ده شار هست ،اما با دام ایت» (افالدی .1362 ،ج .)449 :1

اشار  :بادام خس یم به معنی یورد ی ایت داه مو او ا را باه «باا دام» ،یعنای همارا باا دام

تأویل درد ایت .تأویل برایاآ تشابه اوایی صورت پذیرف ه ایت.
 .2-4تأویل جملۀ «من الماء کل شیء حی»

«از اگا حضرت موا ا با اصحا درامذ و در میا یرا گرد حوض فرودشیذ؛ چنسا ک یلاا و

پروا ه مقا غه درد س باا گذشت؛ شیخ صسرا سیم گفت :و مم ا ماء دل شیء حی؛ حضرت موا ا

فرموذ بل و مم اهلل دل شیء حی» (افالدی .1362 ،ج .)339 :1

اشار  :جملۀ «و ممَ ا ماء دل شیء حی» در زبا محاور بیا میشود ،و ی ایم جمله را موا اا

به یاحت عرفا ی میبرد و تأویلی هماهنگ با قس حال یوی

بیا میدنس.

 .3تأویل براساس همسانی هجایی :در ایم حا ت ،تأویل بر مقنا هماهنگی هجاها دو واژ

حاصل میشود .به ایم ترتیب ،هجایی از یک واژ موجب تساعی واژ یا واژ هایی میشود داه باا
هجا واژۀ دقلی ه یا ی دارد.

تأویل نماز عشاق

«همچنا اودات اتفار چنا میاف اذ ده گوینسگا از یایت مساومت یماع یسا ه مایشاذ س؛ روز
دوشنقه و اما پنج شنقه به مسریه دیرترک میامذ س؛ حضرت

میفرموذ ده چو ماز عشار دیت
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ساذ ،بار ماز اشرار بگزاری و چنس ردعت ماز درد تاا گویناسگا مایریایذ س و پادوبناسگا

یماع میدرد س» (افالدی ،1362 ،ج .)394 :1

اشار  :ماز عشار /ماز اشرار .هجا «ار» در ا ها عشار واژۀ اشرار را تساعی درد ایات.

تشابه اوایی هجاها پایا ی ،موجب ایم تأویل و زبا باعث تویع تجربه شس ایت.

 .4تأویل با تمهید بالغی تشبیه :تأویل در ایم موارد بر مقنا شقاهت شاال مایگیارد و امار

افادی تساعیدننسۀ تجربه ا ا فسی در درو عارت می شود .عارت با تشقیه یای به دیگر به بیا

تجار روحی یود میپردازد.
الف) تأویل در نامآواها
 .4-1نام آوای ناقوس

«همچنا از علما اصحا منقول ایت ده در اوایر حال چو حضرت موا ا به یاماع مقاشارت
میفرموذ یسمت شم

ا سیم ماردینی یقلک را بر فرر یر برداشا ه گف ای :حقاا حقاا داه تساقیح

میگویذ و هر ده میگویذ ده ایم یماع حارام ایات حارامزاذ ایات و ایام حاایات را ماذدور
روایت درد و گفت :رو ا علیا ا رضیاهلل عنه ا یمع صوت ا نادوآ فقال مم معه مم اصاحابه أ
تسر ما یقول هذا ا نادوآ؟ فقال اهلل و ریو ه و ابم ع ریو ه (اعل ) ،فقال علی إ علمی مم عل

ریول اهلل و إ عل ریول اهلل مم عل جقرائیل و إ عل جقرائیل مم علا اهلل :هاذا ا ناادوآ یقاول

حقا حقا حقا حقا صسدا صسدا صسدا صسدا» (افالدی ،1362 ،ج .)211-210 :1

اشار  :به فرمودۀ ایات د ا مقاسآ ،تساقیح یسوا اس در هماۀ موجاودات زمینای و ایاما ی

یار و جار ایت؛ بنابرایم پی

فه ؛ علی (ع) اوا ادوآ را به واژۀ حقا تأویال دارد ایات.

ایم تأویل برایاآ تساعی تشقیهی صورت پذیرف ه ایت.
 .4-2نام آوای آسیاب

«همچنا از درام اصحا منقول ایت ده روز یسمت شیخ صسرا سیم و داضای یاراج ا اسیم و
یایر ا علماء و ا عرفاء به اتفار به تفرج مسجس جامع مارام و باا هاا بیارو اماذ بوذ اس و همچناا

حضرت موا ا ه در میا ا جماعت تشریف حضور ارزا ی فرموذ بوذ؛ بعس از یاع ی بریایات
و در اییابی درامذ بسیار تودف فرموذ و ا ظار ایم جماعت از حس گذشت؛ مگر یسمت شایخ و

داضی یراج ا سیم در یلب او به اییا درامذ س و دیذ س ده حضرت موا ا برابر یانگ ایایا باه
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چرخ درامذ ایت؛ فرموذ ده بحا حا او ده ایم ینگ اییا یقوح دسوآ میگویذ؛ شیخ فرماوذ

ده مم و داضی یراج ا سیم هما یاعت محسوآ میشانیذی داه از ا یانگ ایایا اواز یاقوح
دسوآ به یمع ما میرییذ» (افالدی ،1362 ،ج .)371-370 :1

اشار  :در اینجا ،برایاآ هما پی فه  ،موا ا صسا ینگ اییا را به دو ای از ایما ا های

(یقوح و دسوآ) تأویل درد ایت.
 .4-3نامآوای رباب

«همچنا حضرت یلاا و اس فرماوذ داه روز از حضارت پاذرم یاؤال درد اس داه اواز رباا

عجایب اواز ایت؛ فرموذ ده اواز صریر با بهشت ایت ده ما شنوی » (افالدای ،1362 ،ج :1

.)483

اشار  :تأویل اهنگ ربا به صریر در بهشات .تاساعی برایااآ شاقاهت شاال گرف اه ایات.

تأویل صسا ربا حادی از گا معنو موا ا به موییقی ایت.
ب) تأویل در قلمرو پدیدههای غیر زبانی
 .4-4چاه

«حاای ی ایاز درد ده مگر فقیهی یاذ دل با حو زیارک موافقات دارد باوذ؛ از اگاا باه یار
چاهی رییذ س ده یرا و یقا گش ه بوذ؛ فقیه ایااز دارد داه و بئار معالاۀ ( )45 /22بایهماز
گفت؛ حو بر جیذ و گفت :و بئر بگو ،مهموز بخوا فصیح تر بوذ؛ همچنا بحث فقیاه و حاو

بهیایت دراز دشیذ و جهت همز اعالل موذ تمامت د ب صرت و حو را ورر ورر مایدرد اس

و از دائل گف م ملول شذ س؛ عادقۀ ا جسال اصالً به منز ی و ابااذا ی ریایذ س و باه تااریای شاب

ما س  ،در عیم ا ک در بحث گرم شذ بوذ س ،دضا را حو ما به چااهی ما فرواف ااذ؛ از ا اسرو

چا با گ و فریاذ میدرد ده ا رفیا یریا و ا فقیه شفیا حسقۀهلل تعاا ی مارا ازیام چاا مظلا

برها فقیه گفت :به شریی یالصت ده ده همز را از بئر حذت دنی؛ بیچار حو مسایم ده

مغرور هنر گش ه بوذ ،تا از بئر حذت همز ارد ،از ا چا رهیذ؛ همچنا تا همز تاردد و هسا ی
یوذ را حمز وار از یوذ یوذ حذت انی از بئر تاریک یوذبینی ده چا یقیعت و ف

ایت و

ییابت ا ْجب ( )10 /12عقارت از ا ایت ،رهی و هرگز به فضا صحرا و أرْضاهلل وایعۀٌ (/39

 )10ریی» (افالدی ،1362 ،ج .)107-106 :1

اشار  :دای ا جسال حو و فقیه بر یر همزۀ واژۀ «بئر» دی مایۀ عارت می شاود ،بارا ارشااد

در یلوک عرفا ی .بنا بر پی فه عرفا ی ،چا بیرو ی ،تساعی گر چا درو ی ،یعنی یقیعت و فا
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درو ادمی ایت ده هم ی حمز وار برا صوفی بایس ه ایت ده از چا فا
بیرو ایس تا به فضا وایع صحرا ا هی دسم بگذارد.

و یقیعات یاوی

 .4-5زرسازی از مس
«همچنا دقار اصحا روایت چنا درد س ده یسمت شیخ بسرا سیم تقریز رحمهةاهلل داه معماار

تربه معظمه بوذ و در عل دیمیا و ا اواع حاا باسیع ا زماا و یگا اۀ جهاا باوذ؛ روز هماه روز در
صحقت اصحا مالزمت موذ  ،شب همه شب به ای عمال دیمیا مشغول گش ی و از ا جا دراها

و د ا یر در حا یارا فقیر صرت درد ؛ مگر شقی حضرت موا ا به یلوتیا ه مذدور درامذ او

را در ا دار مس غرر دیذ؛ هما ا ده مذدور از هیقت موا اا بار جاا یشاک گشا ه حیارا بما اس؛

حضرت موا ا به دیت مقارک یوذ ینسا او را بر گرف ه به دیت او بساذ؛ دیذ ده یانسا ی ایات

زریم ایف دریشیذ گش ه؛ فرموذ ده اگر زریاز میدنی چنیم زریاز و ایم چنیم زریااز را

یاز و ا گاز و ینسا ی دربایست یست و حقیقت بسا ده چو بذیم هاا گاوهر عمار ااز یم را
صرت دنی و چو ا قال امور پی

م

ایذ حاصل بی

از دالبی قوذ باشاذ و ا زماا داه زر تاو

گش ه باشذ سامت و تحسر تو یوذ انذ؛ جهس دم ده تا م

وجود تاو زر گاردذ و زر تاو

گوهر شوذ و گوهر تو ا شوذ ده در اوهام ایم و ا گنجذ» (افالدی ،1362 ،ج .)194-193 :1

اشار  :عمل و حرفۀ زریاز دیمیادار بیرو ی ایت ده موا ا ا را باه دیمیاداار درو ای

تأویل میدنس .هما گو ه ده زرگر م

به گوهر باارزش ا هی تقسیل میگردا س.

را به یال تقسیل میدنس ،یا ک یز میتوا اس وجاودش را

 .4-6سنگ

«همچنا منقول ایت ده روز حضرت موا ا به دنار جویی شس ه بوذ و ینگی بازرگ در میاا

ا پیذا بوذ؛ فرموذ ده یارا عجقا ایم ینگ یخت دی گل شوذ؟ گف نس :مگر بعس از مرور ادوار

و درور ایوار؛ فرموذ ده بلی ایم گل شوذ اما دل ها گلیم را یاال هاا بگاذرذ داه مقاسل شاوذ و
همچنا در ا ینگی و تنگی و نگی میروذ تا میروذ» (افالدی ،1362 ،ج .)480 :1

اشار  :تأویل ینگ یخت به دل تیر  .بر مقنا شقاهت ،ینگ یخت یایا  ،تاساعیدنناسۀ دل

تیرۀ ادمی در ذهم موا ایت و موا ا ا را بنا بر پی فه ها یود به دل تیار تأویال دارد و از
ایم یریا پسیس ا را در بیرو دیتمایۀ ارشاد یا اا را درار داد ایت.
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 .5تأویل با تمهید بالغی رمز :پور امساریا در تعریف رماز مای ویساس« :رماز چیاز ایات از

جها شنای ه شس و دابال دریافات و تجرباه از یریاا حاواآ داه باه چیاز از جهاا اشانای ه و
ییر محسوآ ،یا به مفهومی جز مفهوم مس قی و م عارت یود اشار دنس به شرط ا اه ایام اشاار

مق نی بر درارداد قاشس و ا مفهوم یز یگا ه مفهوم داعی و مسل ا تلقی گاردد» (پور اماساریا ،

 .)23 :1384مو و پسیس ها بیرو ی و محسوآ و شنای هشس را ،داه معناا م عاارت دار اس ،در

معنا ییر مس قی و ام عارت و رمزگو ه بهدار میگیرد .رمزهایی ده به صورت شخصی و ذودای
حاصل تجربه ها روحی یود اویت .موا ا در اثار یوی
در پایا به رمزگشایی مقادرت میدنس.

اب سا به رمزگرایی مای پاردازد ،یاپ

 .5-1در نمونۀ زیرمولوی خود به تأویل رمزها میپردازد:

«جماعت حاجیا به زیارت دعقاه مایرف ناس؛ مگار درویشای را در را بادیاه اشا ر ر جاور شاذ؛
چنسا ک دوشیذ س بر خایت بار او را بر اش ر دیگر بار دارد او را گذاشا نس و گذشا نس؛ هماا

حظه جا ورا وحشی و یقاع بر گرد او حلقه درد یای پی تر میرفات؛ دافلاۀ حجااج دریام

حال حیرا ما س س ده عجقا جا ورا

چرا پاار مایدنناس و ام نااع مای مایناس؛ شخصای از دافلاه

بازگشت تا دیفیت حال را دریابذ؛ در گرد اش ر هیالی بس ه دیذ؛ چو هیال را از او باز دارد و

روا ه شذ ،فیا حال دذا هجوم درد پار پار اش درد س؛ ادنو بسا یذ و اگا باشیذ ده ایام عاا

بر مثال ا اش ریت و علماء و امراء و فقراء و ییره ده دریم عا ا س بر مثال ا دافلۀ حاجیا ا اس
و وجود ما بر مثال ا هیال ایت ده بر گرد اش ر عا بس ها اس ،چناسا ک ا هیاال بار گارد

اویت بر داریت و دافلۀ جها باه داامرا ی روا باشاذ ،تاا هیاال را بار موجاب یاا أی هاا ا انفْ
ْال ْ
مطمئنهة ارْجعای إ ای ربااک راضهیة ْمرضهیة( )28 -27 /89از گاارد اشا ر عااا بگشاااینس ،ا گااا

مشاهس دنیذ ده عا چه میشوذ و ادمیا به دجاها میرو س و یالییم و اربا عل و دل چگو ه

فنا میگرد س؛ یارا فریاذها درد س و زار ها موذ س» (افالدی ،1362 ،ج .)108 :

اشار  :مو و  ،بنا بر پی فه ها یود ،عناصر حاایت را رمز درار میدهس و اش ر را باه عاا ،

دافلۀ حاجیا را به علما ،امرا و فقراو هیال بس ه برگرد اش ر را به وجود ا سا تأویل میدنس.
 .5-2خواب و اجزای آن

«و فرموذ ده در یوا جامۀ یرخ پوشایذ یاا یاریی دیاذ عای

ایات و فارح ،یاقز دیاذ

زهسیت ،یپیذ تقوایت ،دقاوذ و یایا ماات و یا و اهلل اعلا » (افالدای ،1362 ،ج -280 :1

.)281
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اشارۀ :جامۀ یرخ پوشیس یا در یوا یرییدیس رمز عی

تقوا؛ دقود و ییا رمز مات .

و فرح؛ یقز رمز زهس؛ یپیس رماز

 .6تأویل با تمهید بالغی مجاز :در ایام حا ات ،ماود و پسیاسۀ بیرو ای مجااز در ظار گرف اه

میشود و فه صوفی از ا مود و پسیس حقیقت ا مجاز دلمساد میگردد.
تأویل صدر

«در مذهب اهل یریقت صسر چه جا را گوینس؟ داضی یراج ا سیم گفت ده در مسارآ علما صسر

میا ه صفه ایت ده مسنسگا مسرآ ایت و شایخ شارت ا اسیم هریاو گفات داه در یریقاۀ اهال
اع اات و پیرا یرایا دنج زاویه صسر ایت و شیخ صسرا سیم گفات داه در ماذهب صاوفیا

صسر در یوا ا دنار صفه را گوینس و ا فیا حقیقۀ صف عال ایت؛ بعس از ا  ،بر یقیل ام حا از

حضرت موا ا یؤال درد س ده محل صسر در ینت شما دجایت؛ حضرت
شعر (رمل):

ای ا ا و صااسر در معناای دجایاات؟

فرموذ ده

ما و مم دو ا یارت داا یاار مایات

صسر ا جایت ده یار ایت ،ییس شرت ا سیم گفات داو یاار؟ فرماوذ داه داور مایبینای»

(افالدی ،1362 ،ج .)119-120 :1

اشار  :در ایم وادعه صسر در تلقی موا ا به معنی یاار ایات .بار مقناا مجااورت ،صاسر محال

جلوآ یار ایت .از ایم رو  ،مو و صسر را در مفهوم مجاز یار تأویل درد ایت.

 .7تأویل با تمهید بالغی «خالف آمد» یا بی ان نقیض ی« :یاالت اماس ،هماا پاارادود

دردار ایت؛ یعنی پارادودسی یک یویۀ ا در درو یخم وجود داش ه باشس و یویۀ دیگر ا

از بیرو یخم به دیت ایس»(فواد  .)250:1389 ،در ایم ماوارد ،میاا ماود و تفسایر ا از ظار

معنایی گو ه ا تناد

هست و یای معنا دیگر را ق

میدناس .در ایلاب ماوارد ،صاوفیه در

مواجهه با عقایس اشخاص دیگر و حله ها دیگر از ایم تمهیس ،یالت عادت گویی بهر مای بر اس.

در مو ۀ زیر ،موا ا از ایم شگرد بالیی برا تأویل واژۀ صسر ای فاد درد ایت.
 .7-1صدر

«همچنا بعضی اربا احقا روایت حااایت چنا درد س ده ایم ماجارا در زما جاللا سیام
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دریایی بوذ ایت ده چو مسریه یوذ را تمام درد س اجالآ عظی فرموذدرد و هماا روز در
میا ادابر علماء بحث اف اذ ده صسر دذام ایت و ا روز حضرت موا ا شم

ا سیم تقریاز باه

و امذ بوذ؛ در صف عال میا مردم شس ه بوذ و به اتفار از حضرت موا ا پرییذ س داه صاسر

چه جا را گوینس؟ فرموذ ده صسر علماء در میا صفه ایت و صسر عرفاء در دنج یا اه» (افالدای،

 .1362ج .)121 :1

اشار  :تأویل صسر به دنجیا ه ،ده میا ایم دو (صسر و دنجیا ه) از ظر معنایی تناد

و موا ا با شگرد یالتامسگویی ایم تأویل را ارائه داد ایت.
 .7-2المکان

«ه از حضرت

ایات

عزیز پرییذ ده ا ماا چه جایت و دجایت؟ فرموذ داه امااا جاا و دل

مردا ایت» (افالدی ،1362 ،ج .)451 :

اشار  :میا اماا و جا و دل مردا بیا قیضای هسات؛ زیارا در امااا در معناا غاو

جایی م صور یست ،و ی مو و ا را در مفهوم جا و دل ا سا  ،ده دارا ماا ایات ،باهداار
برد ایت.
 .7-3راه

«همچنا منقول ایت ده روز حضرت موا ا به یسمت فرز سش یلاا و اس فرماوذ ایات داه
بهاءا سیم اگر از تو پرینس ده را موا ا چیست ،بگو :ایورد و باز فرموذ ده ی ی بگاو مارد »

(افالدی ،1362 ،ج .)205 :1

اشار  :مو و با یالتامسگویی را را ایورد و مرد تأویل درد ایت.

 .8تأویل با تمهید بالغی ایهام :در ایم حا ت ،واژ بر مقنا شقاهت ،واژۀ دیگار را در ذهام

عارت تساعی میدنس ده دو واژ در فظ یاسا و در معنا م فااوتا اس ،یعنای فاظ یاساا باا دو
دریافت م فاوت در یخم بهدار گرف ه میشود.
 .8-1پوستکندن

«همچنا روز یسمت چلقی شم

ا سیم و س مسرآ از یای شاایت درد ده فاال دا شامنس باه

مم گفت ده پوی ت بان ؛ حضرت موا ا فرموذ داه زهای مارد داه اویات و ماا شاب و روز در
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حسرت ا ی ده پویت را بانی و از زحمت پویت برهی تا به رحمات دویات بریای ؛ ز هاار تاا

بیایذ و از پوی ما یالص دهذ؛ چو ایم یقر به گوش دا شمنس رییذ ،یلاا یلاا باه حضارت

موا ا بیامذ و به عشا تمام مریس شذ و فرجی پوشیذ در بایم یاوذ فرجای و مخرجای بیافات و از

یلک او یا گشت» (افالدی ،1362 ،ج .)525 :1

اشااار  :عقااارت دنااایی «پوی ا انس » در ذهاام موا ااا ،از یریااا تشااابه ،ایهااامی را در رای ا ا

ا سیشهها عرفا ی او شال میدهس و مو و تجربۀ معنو تاز ا را ده زبا محارک اصالی ا

ایت ،بیا میدنس.
 .8-2نماز دیگر

«همچنا مگر روز در بنسگی موا ا ربا میزذ اذ و موا اا ذور هاا مایدارد؛ از اگاا عزیاز

درامذ ده ماز دیگر میگوینس؛ حظه تم زذ ،فرموذ ده ی ی ا ماز دیگر ،ایم ماز دیگار؛ هار

دو داعیا حا ا س یای ظاهر را به یسمت مییواهذ و ایم دیگر بایم را به محقات و معرفات حاا

دعوت می مایذ» (افالدی ،1362 ،ج .)395 :1

اشار  :اهنگ ربا در یخم موا ا به ماز دیگر تأویل شس ایات .منشاأ اصالی تأویال « مااز

دیگر» از زبا گوینس ا دیگر ایت ده در ذهم شاعر تساعی شس ایات .تأویال مو او ذودای و
هماهنگ با پی فه ها اویت.

 .9تأویل با تمهید بالغی تشخیص :گاهی صوفیه برا بیا تجاار روحای یاوی
بالیی تشخی

از تمهیاس

بهر می گیر س .در ایم بیا  ،شیء یا حیوا تمثیلی از ا سا تلقی میشود تا عاارت

ا سیشهها و تجار عرفا ی

را از زبا شیء یا حیوا بیا دنس.

صدای گربه

«همچنا در ا روزها در مسریۀ مقارک یاوذ یایر مایفرماوذ و عار هاا مایزذ و ا هاا عظای
میدرد؛ مگر در یا ۀ گربه بوذ ،پی

امذ و به زار تمام با گ میزذ و فریاذ مایدارد؛ حضارت

موا ا تقس فرموذ گفت :میدا یذ ده ایم گربه مسایم چه میگویذ؟ گف نس :ی .گفت :میگویاذ

ده شما را به مقاردی دریم ایام عزیمت ملک باایت و به ویم اصلی مایرویاذ؛ مام بیچاار چاه
یواه درد ؟ تمامت یارا فریاذدنا بیهوش گش نس» (افالدی ،1362 ،ج .)580 :2
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اشار  :موا ا ،با ا سا ا گار گرباه ،مقاصاس عرفاا ی

را بار زباا مایاورد .مقصاود گرباه از

اوازیوا ی امر دیگر ایت و یخنا موا ا از زبا او برا امر دیگر.

نتیجهگیری
با گاهی ای قرایی به تأویل ها موا ا در مواجهه باا مودهاا مای تاوا باه چناس ا اه اشاار دارد.
خست ،هما گو ه ده در مقاحث ظر اشار دردی  ،گادامر در هرمنوتیک از تاأثیر پای

داور

در فه یاخم مایگویاس و بار ایام بااور ایات داه پای داور جازء ذات فها ایات .ا ساا در

گفتوگو با هر مود  ،با مجموعها از ا ظارها و عالیا بهیو فه ا مود میرود .برایاآ
ظریۀ گادامر ،تأویل ها موا ا از مودها پیرامو

 ،از پی داور هاا و زیساتجهاا

شائت

گرف ه ایت .شادله ها ذهنی و مفهومی موا ا ،در زیساتجهاا عرفاا ی و ا هیااتی ،یاای ه شاس
ایت؛ بنابرایم ،تفسیرها و تأویل های
تأویل های

با زیست جها عرفا ی او ا اقار دارد .موا اا عاارت ایات،

یز عارفا ه ایت .پی داور هاا او ماا ع ا ا اس داه تاأویلی فلسافی یاا م شارعا ه از

مودها ارائه دهس .معنایی را داه از ماود بیاا مای دناس ،بارا یاود او و باه مثاباۀ امار مناشاف

شس ایت .گذش ه ،در ا اقار با دریافت دنو یاش شال پذیرف ه ایت .زبا حال و زماا حاال ،باا

درک و دریافت ،از یک مود ا اقار دارد .ایم ا اقار به صورت امر ا ضمامی بر فها او ا صاار
میشود ،بلاه بهصورت ذاتی بر وضعیت دنو ی موا ا و دریافت از مود ،مناقا ایت.

دوم ایناه تأویل ها موا ا در چارچو ینت تاریخی یی شال گرف اهایا اه در ایام یانت،

گف ما عرفا ی از جمله گف ما هاا مق اسر روزگاار موا اا باود ایات؛ بناابرایم ،تأویالهاا او
تأثیرپذیرف ه از گف ما عرفا ی زما ه ایت و موا ا م أثر از گف ما عرفا ی ،مودها را تأویل میدنس

و در ضمم تأویل ،بر گف ما عرفا ی اثر میگذارد .او ه م أثر از ینت ایت و ه مؤثر بار یانت.
تأویل های

یز در یسمت بسط دی گا تصوت ایت؛ زیرا زیست جهاا و تااریخ اثرگاذار داه

موا ا از ا تأثر پذیرف ه ،ا سیشهها صوفیه و درو گرایا ه ایت.

یوم ایم ده ایا تأویال هاا مو او از مودهاا پیراماو  ،معناا حقیقای مودهاا را اشااار

میدنس؟ پایخ ایم یؤال مهمخیر ایت ،زیرا ا گو اه داه گاادامر درباارۀ حقیقات در هرمنوتیاک
فلسفی می گویس ،حقیقت در هرمنوتیک امر دامل و ابس یست ،حقیقت جلو ا از مود ایات

ده در یایهروشم بر فهمنس اشاار میشود .حقیق ی یز ده در تأویالهاا موا اا از مودهاا بیاا

میشود چنیم ایت .امر به مثابۀ امر برا موا ا رخ می مایس و ایام معناا در ا حظاۀ تااریخی

حقیقت ایت .حقیق ی ده ما از ا یخم می گاویی حقیق ای دامال و اباس یسات .مماام ایات
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موا ا در شرایط و وضعیت دیگر  ،معنا م فاوتی را از مود واحس ارائه دهس و ایم معنا ها در

ا حظه و مودعیت برا او حقیقت تلقی شود؛ زیرا فه در هرمنوتیک فه برا هماۀ زماا هاا و

مودعیتها یست.

چهارم ایناه تأویل ها مو و از مودهاا بیاا گر رف اار هنرمنسا اۀ او باا هسا ی و شاا دهناسۀ

زدود یقار عادت از مفاهی و زیس م در یمت تاازۀ اشیایات .مو او تلقای دیگارا از هسا ی و

پسیس ها ا را به دنار می هس و یود معنا جسیس برا مفاهی یلا میدنس .معناا جسیاس،

بیا گر روحیۀ عادت گریز مو و ایت ،گریز از تجربه ها یوددارشس ا ده یاصیت ا گیخ گی

یود را از دیت داد ا س ،اما مو و معنا وینی را بر ایم مفااهی مای پوشاا س و جلاو ا دیگار از
حقیقت پنها در ا ها را اشاار میدنس.
پینوشت
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بجنورد  .جلس اول .مردز دایرةالمعرر

باازرگ ایااالمی .بااه یرپریا ی محمااسداظ مویااو

بزرگ ایالمی .تهرا .

یهلگی ،محمسبمعلی .)1384( .دف ر روشنایی .ترجمه و تصحیح محمسرضا شفیعی دسدنی .یخم .تهرا .

شمیسا ،ییروآ .)1378( .گاهی تاز به بسیع .فردویی .تهرا .

شفیعیدسدنی ،محمسرضا ( .)1392زبا شعر در ثر صوفیه .یخم .تهرا .

فواد  ،علیرضا .)1389( .زبا عرفا  .یخم (فراگفت) .تهرا .

صفو  ،دورش« .)1382( .پژوهشی دربارۀ با ه ایی واژگا ی در زبا فاریی» .م مپژوهی ادبی .شامارۀ .18
ص

.388-276
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 درآگف اااار هرمنوتیااک جسیااس،» «هرمنوتیااک جسیااس چیسااات؟.)1392( . محماااس، مج هاااس شقساا ر
)http://mohammadmojtahedshabestari.com چیست؟(تار ما شخصی

 درآ گف ار هرمنوتیک جسیس چیست؟(تار ما شخصی،» «حقیقت در هرمنوتیک فلسفی.)1395( _____
)http://mohammadmojtahedshabestari.com

باازرگ

 مردااز دائرةالمعهرر:  تهارا.باازرگ ایااالمی

 دایرةالمعهرر.» «افالدای.)1367( . پروا ااه، محماس
.591-589

 ص.  جلس ه.ایالمی

.  تهرا. زوار. بسیع از بالیت.)1394( . ییسجواد،مرتضایی

.  تهرا.  هرم. چاپ دوم.  مثنو معنو.)1384( . جاللا سیم محمس بم محمس، مو و

، مهارا مهااجر،  ترجماۀ باباک احماس.  هرمنوتیک مسر.)1379( .]  و [هماارا... ویله
.  تهرا.و ا سیشۀ معاصر

 فریسری،یچه

.  تهرا. مردز. محمس قو

 مؤیسۀ فرهنگی دا. درامس بر هرمنوتیک.)1380( . احمس،واعظی

.  د.  پژوهشگا حوز و دا شگا. ظریۀ تفسیر م م.)1392( _____

 ترجماۀ.» «ز سگی شم ا سیم احمس افالدای و برریای ا قااد منادابا عاارفیم.)1350( . تحسیم،یازیجی
.35-19

 ص.12  شمارۀ.) مجلۀ معارت ایالمی (یازما اودات.اینال صائمه
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Abstract
A part of Sufi hermeneutics includes the interpretations Sufism has made of nonsacred things. Sufi interpretations of non-sacred affairs could be categorized as
linguistic and non-linguistic phenomena. In this paper, the part of Rumi’s
interpretation, which is reported in Managhebol al-Arefeen, is examined. Like
many mystics, Rumi deploys the interpretations of non-sacred affairs to expand
his spiritual experiences. According to Gadamer’s Hermeneutic views, such
interpretations have been made through the process of reader’s dialogue with
the text. The interpreter, while facing the representations and in dialogue with
in, based on his mental configurations and concepts existing in his mind, makes
an interpretation of them which is consistent with his biases, prejudices and
lived experiences. In such kinds of interpretations, every heavenly
representation is reflective of an inner image in the mind of the mystic. Such
associations are formed on the basis of similarity, proximity and contradiction
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and in the mystic language they appear in rhetorical forms such as alliteration,
uslub al-hakim, similes, personifications, symbols, metonymy and paradoxes.
Keywords: Text Interpretation, Gadamer, Mystical Interpretation, Rumi,
Managhebol al-Arefeen.

