
 

 
 
 
 

 

 

 گرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويل

  بتول واعظ
 نویسنده مسئول

  ايلواری رقيه کاردل

 چکيدهچکيده

د؛ نخست معنـای  پردازاین پژوهش به بررسي دیدگاه غزالي و مولوی در مورد تأویل مي
کریم مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، سـپس       لغوی و اصطالحي تأویل و موارد آن در قرآن

قوانين تأویل، شرایط ماول و مسألة تأویل مجاز و غيرمجاز و تفسير بـه رأی بـه بحـث    
هـایي کـه در رد باطنيـه و    رغـم رسـاله   است که غزالي  بهشده و نشان داده شده گذاشته

ها اسـت. بخـش سـوم     گرایانة آن در فهم متون متأثر از رویکرد تأویلاسماعيليه نوشته، 
پردازد که برمبنای آن تأویل در سه سط  تأویـل  گرای مولوی مي مقاله به دیدگاه تأویل

است. بخش چهارم ها و اصطالحات عرفاني صورت گرفتهآیات و احادیث، رمزها و نشانه
مولوی دربارة تأویل و قوانين آن، تأویل قرآني های غزالي و مقاله، دربارة مقایسة دیدگاه

و کالمي، شرایط و دالیل تأویل، تأویل مجاز و غيرمجاز و قراین تأویل است که اندیشة 
 دهد.های صوفيانه غزالي تاحدودی متأثر از او نشان ميگرای مولوی را در تأویل تأویل

 گرایي، قوانين تأویل. باطن عرفاني، تأویل تأویل، : غزالي، مولوی،کليدی واژگان
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 مقدمه

های مهم در خوانش متون مقـدس و  های مهم در خوانش متون مقـدس و  فهم متن و رسيدن به معنا یا معناهای پنهان کالم یکي از دغدغهفهم متن و رسيدن به معنا یا معناهای پنهان کالم یکي از دغدغه
شناختي است بـرای فالسـفه   شناختي است بـرای فالسـفه   هایي است که ظرفيت معنایي باالیي دارند؛ مسألة فهم که بحثي معرفتهایي است که ظرفيت معنایي باالیي دارند؛ مسألة فهم که بحثي معرفتمتنمتن

گيرد کـه  گيرد کـه  ر فهم از طریق تفسير و تأویل صورت مير فهم از طریق تفسير و تأویل صورت ميترین شيوه و ابزاترین شيوه و ابزاسزایي دارد. مهمسزایي دارد. مهم  هرمنوتيک اهميت بههرمنوتيک اهميت به
کار اصلي فهـم ارائـه   کار اصلي فهـم ارائـه   عنوان راهعنوان راه  بهبه  -که یکي از آبشخورهای اصلي آن دین استکه یکي از آبشخورهای اصلي آن دین است–ویژه در متون عرفاني ویژه در متون عرفاني   بهبه
 شود.شود.ميمي
که مشرب اولـي بـر تصـوفي    که مشرب اولـي بـر تصـوفي      ""ابوحامد محمدغزاليابوحامد محمدغزالي""و و   ""موالناموالنا""معروف به معروف به   ""الدین محمدبلخيالدین محمدبلخيجاللجالل""

های پنهـان  های پنهـان  بر خوف استوار است، در فهم الیهبر خوف استوار است، در فهم الیه  بر تصوفي زاهدانه و مبتيبر تصوفي زاهدانه و مبتي  عاشقانه و ذوقي، و مسلک دوميعاشقانه و ذوقي، و مسلک دومي
بسـي سـود   بسـي سـود   « « تأویـل تأویـل »»و احادیث و اسرار سلوک( و انتقال آن به مخاطبان خود از فرایند و احادیث و اسرار سلوک( و انتقال آن به مخاطبان خود از فرایند   قرآنقرآنویژه ویژه   متن )بهمتن )به
نـوان  نـوان  عع  شود که به تأویل برده نشده باشد. اما تأویل بهشود که به تأویل برده نشده باشد. اما تأویل بهاند؛ کمتر آیه و حدیثي در آثار این دو یافت مياند؛ کمتر آیه و حدیثي در آثار این دو یافت ميجستهجسته

گـذارد. هـم   گـذارد. هـم   ها چارچوب و ضوابطي دارد که راه را بـرای همـه بـاز نمـي    ها چارچوب و ضوابطي دارد که راه را بـرای همـه بـاز نمـي      یکي ابزار فهم در نظام فکری آنیکي ابزار فهم در نظام فکری آن
مولوی در مثنوی و هم غزالي در آثار خود بحثي مفصل در باب تأویـل مجـاز و غيـر مجـاز و شـرایط آن      مولوی در مثنوی و هم غزالي در آثار خود بحثي مفصل در باب تأویـل مجـاز و غيـر مجـاز و شـرایط آن      

تـر اسـت زیـرا    تـر اسـت زیـرا    تر و علميتر و علميسجمسجمبه مولوی بسيار منبه مولوی بسيار من  های غزالي در باب  قانون تأویل نسبتهای غزالي در باب  قانون تأویل نسبتدارند؛ البته دیدگاهدارند؛ البته دیدگاه
برای مولوی متن فقط یک اثر  نوشتاری یای گفتاری برای مولوی متن فقط یک اثر  نوشتاری یای گفتاری »»نگرد نگرد شناسانه ميشناسانه ميمولوی به هرچيز از بعدی معرفتمولوی به هرچيز از بعدی معرفت

دیگـر همـة   دیگـر همـة     بيـان بيـان   نيست، بلکه کل عالم هستي یک متن است که باید به تفسير و فهـم آن نایـل شـد؛ بـه    نيست، بلکه کل عالم هستي یک متن است که باید به تفسير و فهـم آن نایـل شـد؛ بـه    
عنوان یک متن برای موالنا قابل مطالعـه  عنوان یک متن برای موالنا قابل مطالعـه    ان بهان بهموجودات جهان آفرینش از خدا و جهان گرفته تا حيات انسموجودات جهان آفرینش از خدا و جهان گرفته تا حيات انس

( اما غزالي که حتي تا آخر عمر هم تفکـری فلسـفي بـر    ( اما غزالي که حتي تا آخر عمر هم تفکـری فلسـفي بـر    121121، ص ، ص 13241324)نصری، )نصری، « « و تفسير و تأویل استو تفسير و تأویل است
زند، بيش از آنکه تأویل را در بستری عارفانه مطرح کند، با نگرشي دیني زند، بيش از آنکه تأویل را در بستری عارفانه مطرح کند، با نگرشي دیني اش موج مياش موج ميهای صوفيانههای صوفيانهاندیشهاندیشه

 پـي آن اسـت کـه بـرای تأویـل قـانوني وضـع کنـد تـا معيـاری بـرای            پـي آن اسـت کـه بـرای تأویـل قـانوني وضـع کنـد تـا معيـاری بـرای              کند و بيشتر درکند و بيشتر دربا آن برخورد ميبا آن برخورد مي

نگـرد و  نگـرد و  باشد؛ به بياني دیگر، غزالي به بحث تأویل از بيرون مـي باشد؛ به بياني دیگر، غزالي به بحث تأویل از بيرون مـي های درست و نادرست از متن ميهای درست و نادرست از متن ميخوانشخوانش
منطقـي از متـون را بـر    منطقـي از متـون را بـر      تأویل ایجاد نظامي مشخص است که راه هرگونه فهم غيـر تأویل ایجاد نظامي مشخص است که راه هرگونه فهم غيـر     هدفش از وضع قانون هدفش از وضع قانون 
های پنهان معنـا اسـت و   های پنهان معنـا اسـت و   که تأویل برای مولوی تنها یک شيوه برای کشف الیهکه تأویل برای مولوی تنها یک شيوه برای کشف الیهحاليحاليمخاطبان سد کند. درمخاطبان سد کند. در

 مند کردن تأویل در ساختاری عقلي یا منطقي.مند کردن تأویل در ساختاری عقلي یا منطقي.نه نظامنه نظام
عنوان فرایندی مهـم در عمـل فهـم از    عنوان فرایندی مهـم در عمـل فهـم از      رو بر آن شدیم تا بحث تأویل و مباحث مربوط به آن را بهرو بر آن شدیم تا بحث تأویل و مباحث مربوط به آن را به  از ایناز این

ها را در استفادة از تأویـل و شـرایط آن   ها را در استفادة از تأویـل و شـرایط آن     های فکری آنهای فکری آنتراکتراکها و اشها و اشدید مولوی و غزالي بر رسيم و اختالفدید مولوی و غزالي بر رسيم و اختالف
 بازنمائيم. مقالةحاضر بر پنن بخش استوار است:بازنمائيم. مقالةحاضر بر پنن بخش استوار است:

 الف( پيشينة پژوهشالف( پيشينة پژوهش
 شناسي تأویلشناسي تأویل  ب( مفهومب( مفهوم

 ج( تأویل از دیدگاه غزاليج( تأویل از دیدگاه غزالي
 د( تأویل از دیدگاه مولوید( تأویل از دیدگاه مولوی

 ه( مقایسة نظام فکری غزالي و مولوی در بحث تأویله( مقایسة نظام فکری غزالي و مولوی در بحث تأویل
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 پيشينة پژوهش

ای بـا  ای بـا  اسـت؛ مقالـه  اسـت؛ مقالـه  هایي صورت گرفتـه هایي صورت گرفتـه طور جداگانه پژوهشطور جداگانه پژوهش  أویل از دیدی مولوی و غزالي بهأویل از دیدی مولوی و غزالي بهدر مورد تدر مورد ت
است که بيشتر است که بيشتر به عمل فهم از دید مولوی پرداختهبه عمل فهم از دید مولوی پرداخته  ""عبداهلل نصریعبداهلل نصری""از از   هرمنوتيک فلسفيهرمنوتيک فلسفيعنوان مولوی و عنوان مولوی و 

نون آن از نون آن از تأویـل و قـا  تأویـل و قـا  ای بـا عنـوان   ای بـا عنـوان   قابل مقایسه است. مقالهقابل مقایسه است. مقاله  ""هایدگرهایدگر""و و   ""گادامرگادامر""  هرمنوتيک فلسفيهرمنوتيک فلسفيبا با 
تأویل آیات و احادیث تأویل آیات و احادیث هایي با موضوع هایي با موضوع نامهنامهنگارش یافته است. پایاننگارش یافته است. پایان  ""مجيد رحيميانمجيد رحيميان""به قلمبه قلم  دیدگاه غزاليدیدگاه غزالي
انجام گرفته که بيشـتر تـأویلي را در مـورد آیـات و احادیـث مثنـوی بررسـي        انجام گرفته که بيشـتر تـأویلي را در مـورد آیـات و احادیـث مثنـوی بررسـي          غزليات شمسغزليات شمسو و   در مثنویدر مثنوی

در در   ""محمود بشيریمحمود بشيری""قلم نگارنده و قلم نگارنده و و و   شناسي از دید مولویشناسي از دید مولویمعرفتمعرفت  ای با عنوانای با عنواناست. همچنين مقالهاست. همچنين مقالهنمودهنموده
شده که بيشتر در زمينة انواع معرفت در مثنوی اسـت. آنچـه مقالـه حاضـر     شده که بيشتر در زمينة انواع معرفت در مثنوی اسـت. آنچـه مقالـه حاضـر       چاپچاپ  ادبيات و فلسفهادبيات و فلسفهکتاب ماه کتاب ماه 

هـای آن اسـت و   هـای آن اسـت و   درصدد پرداختن به آن است، مقایسة نظام فکری مولوی و غرالي در مورد تأویل و شيوهدرصدد پرداختن به آن است، مقایسة نظام فکری مولوی و غرالي در مورد تأویل و شيوه
توانـد مواضـع   توانـد مواضـع   ی فکری غزالي است، این مقایسه بيشتر مـي ی فکری غزالي است، این مقایسه بيشتر مـي جا که مولوی در برخي جهات متأثر از آراجا که مولوی در برخي جهات متأثر از آرا  از آناز آن

 ها را در مورد اصل تأویل نشان دهد.  ها را در مورد اصل تأویل نشان دهد.    فکری آنفکری آن

 شناسی تأويلمفهوم

 . تأويل در لغت2

 : : : آلَ ادشی ء  ییؤةلا اةال   : آلَ ادشی ء  ییؤةلا اةال   از ماده اَوْل به معنای رجـوع و بازگشـت اسـت   از ماده اَوْل به معنای رجـوع و بازگشـت اسـت   « « تأویلتأویل»»معنای لغوی کلمة معنای لغوی کلمة »»

 : از آن روی گردانـدم. بنـابراین   : از آن روی گردانـدم. بنـابراین   ؛ اادیت  عین ادشی ء   ؛ اادیت  عین ادشی ء   را بازگردانيـد را بازگردانيـد   آنآناةّلَ ادیه ادشی ء::  اةّلَ ادیه ادشی ء::  آن چيز بازگشت؛ آن چيز بازگشت؛ 

« « معنای تأویل، بازگشت به اصل شيء و فعل باشد یا سخن و حـدیث بـرای کشـف داللـت و معنـای آن     معنای تأویل، بازگشت به اصل شيء و فعل باشد یا سخن و حـدیث بـرای کشـف داللـت و معنـای آن     
 (.(.326326، ص ، ص 13211321)نصر حامد ابوزبد، )نصر حامد ابوزبد، 

ن دارای دو ن دارای دو معنـای بازگشـت اسـت و آ   معنـای بازگشـت اسـت و آ     آمده، تأویل از مادة اَول بـه آمده، تأویل از مادة اَول بـه   اللغهاللغهمقایيسمقایيسبراساس گزارشي که در براساس گزارشي که در 
معنای ابتدا مأخوذ از این اصل است و عاقبـت و سـرانجام   معنای ابتدا مأخوذ از این اصل است و عاقبـت و سـرانجام     . انتهای امر. اول به. انتهای امر. اول به88. ابتدای امر، . ابتدای امر، 11اصل است: اصل است: 

 (.(.3838، ص ، ص 13211321پور، پور، است )قاسماست )قاسم  شدهشده  دوم گرفته دوم گرفته   از اصلاز اصل

که که نيز در تفسير خود معنای دوم یعني عاقبت و سرانجام را برای تأویل برگزیده است. در حالينيز در تفسير خود معنای دوم یعني عاقبت و سرانجام را برای تأویل برگزیده است. در حالي  ""مقاتمقات""

   ( یـا تخمـين  ( یـا تخمـين  1212کهـف:  کهـف:  سأنبئکَ بتأویلٍ  الم ت تطلتعل ه صلر ًلب          سأنبئکَ بتأویلٍ  الم ت تطلتعل ه صلر ًلب          ))  توضیحتوضیح، تأویل را به ، تأویل را به ""رربالشبالش""
آن را بـه  آن را بـه    ""مقاتـل مقاتـل ""کنـد.  کنـد.  ( ترجمه مي( ترجمه مي3131-اسراءاسراء: :   مطتقصت ذ ک خص ٌ و  حطن تأویال  مطتقصت ذ ک خص ٌ و  حطن تأویال  وزنو  بم قطعمسوزنو  بم قطعمس))

عنـوان  عنـوان    ینده بهینده بهمعنای خودِ واقعي آمعنای خودِ واقعي آ  معنای تفسير واقعي آینده بلکه بهمعنای تفسير واقعي آینده بلکه به  کند. پس تأویل نه بهکند. پس تأویل نه بهعاقبت ترجمه ميعاقبت ترجمه مي

 (.(.3838، ص ، ص 13131313عاقبت با نتيجة فعل  کنوني یا گذشته است )پل نویا، عاقبت با نتيجة فعل  کنوني یا گذشته است )پل نویا، 
 ما با دو نوع تأویل سرو کار داریـم: یکـي تأویـل بـه معنـای سـرآغاز و دیگـری بـه معنـای سـرانجام.           ما با دو نوع تأویل سرو کار داریـم: یکـي تأویـل بـه معنـای سـرآغاز و دیگـری بـه معنـای سـرانجام.           

 قایـل اسـت؛   قایـل اسـت؛     قـرآن قـرآن نيز با دیـدگاه ویـژة خـویش دو نـوع تأویـل بـرای       نيز با دیـدگاه ویـژة خـویش دو نـوع تأویـل بـرای       الفرقان في تفسير القرآن الفرقان في تفسير القرآن   صاحبصاحب
 دو تأویـل دارد: تأویـل مبـدأ و تأویـل معـاد و خـود حجتـي اسـت در وسـط آن دو، تأویـل مبـدأ،            دو تأویـل دارد: تأویـل مبـدأ و تأویـل معـاد و خـود حجتـي اسـت در وسـط آن دو، تأویـل مبـدأ،              قرآنقرآن»»



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 236236
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

 هـایي  هـایي  بـا اصـل و فصـولش برگرفتـه از آن اسـت و واقعيـت تأویـل معـاد را خبـر         بـا اصـل و فصـولش برگرفتـه از آن اسـت و واقعيـت تأویـل معـاد را خبـر           قـرآن قـرآن منبعي است کـه  منبعي است کـه  
، ، 13101310بـه نقـل از سـجادی،    بـه نقـل از سـجادی،      108108، ، 1111کنند )صـادقي، ج کنند )صـادقي، ج جلب توجه ميجلب توجه مي  قرآنقرآندهند که در متن دهند که در متن تشکيل ميتشکيل مي

 ..((0000ص ص 

 . تعريف تأويل و معنی اصطالحی آن1

 تأویـل در مـورد   تأویـل در مـورد   »»اسـت:  اسـت:  ترین تعاریف تأویل، شرحي است کـه غزالـي در مستصـفي آورده   ترین تعاریف تأویل، شرحي است کـه غزالـي در مستصـفي آورده   یکي از جامعیکي از جامع
است و تأویل رؤیـا چنانکـه در   است و تأویل رؤیـا چنانکـه در   کار رفتهکار رفته  رود چنانکه در مورد آیات متشابه بهرود چنانکه در مورد آیات متشابه بهکار ميکار مي  کالم و معنا و نه لفظ بهکالم و معنا و نه لفظ به

ل نيز داریم چنانکه در قصه حضرت موسي )ع( بـا رجـل صـال     ل نيز داریم چنانکه در قصه حضرت موسي )ع( بـا رجـل صـال     قصة حضرت یوسف )ع( آمده؛ تأویل اعماقصة حضرت یوسف )ع( آمده؛ تأویل اعما
 سـوی داللـت مجـازی    سـوی داللـت مجـازی      است و اصطالحاً بيرون آوردن نفس از داللت حقيقـي )معنـای ظـاهری( بـه    است و اصطالحاً بيرون آوردن نفس از داللت حقيقـي )معنـای ظـاهری( بـه    آمدهآمده

آنکه به عرف و عادت زبان عربي و قواعد مجاز از جمله تسميه چيزی به نظيـر آن  آنکه به عرف و عادت زبان عربي و قواعد مجاز از جمله تسميه چيزی به نظيـر آن  )معنای باطني( است بي)معنای باطني( است بي
یا به مقارن آن یا به سایر اموری که در کالم مجازی جریـان دارد، اخاللـي   یا به مقارن آن یا به سایر اموری که در کالم مجازی جریـان دارد، اخاللـي     یا به سبب آن یا به الحق آنیا به سبب آن یا به الحق آن

 (.(.104104، ص ، ص 13101310)خرمشاهي، )خرمشاهي، « « وارد گرددوارد گردد

 تأویل عبارت است از حمل ظاهر لفظ بـر معنـای محتمـل مرجـوح. اگـر ایـن       تأویل عبارت است از حمل ظاهر لفظ بـر معنـای محتمـل مرجـوح. اگـر ایـن       »»معتقد است: معتقد است:   ""سبکيسبکي""
 اسـت،  اسـت،  داشـتن رفتـه  داشـتن رفتـه    اقدام از روی دليلي باشد، صحي  است و اگر برمبنای چيـزی باشـد کـه گمـان دليـل     اقدام از روی دليلي باشد، صحي  است و اگر برمبنای چيـزی باشـد کـه گمـان دليـل     

، ، 10001000)زیبـدی،  )زیبـدی،  « « بلکه بازی و سـرگرمي اسـت  بلکه بازی و سـرگرمي اسـت    ،،فاسد. و اگر هيچ دليلي وجود نداشته باشد، تأویل نيستفاسد. و اگر هيچ دليلي وجود نداشته باشد، تأویل نيست
 (.(.811811ص ص 
 چهارم تفسيری است که به اجتهاد عالمان بـاز گـردد، ایـن    چهارم تفسيری است که به اجتهاد عالمان بـاز گـردد، ایـن    »»کند: کند: ، تأویل را چنين تعریف مي، تأویل را چنين تعریف مي""زرکشيزرکشي""

 فـظ بـه سـوی مـرجعش یـا مقصـدش. لـذا مفسـر         فـظ بـه سـوی مـرجعش یـا مقصـدش. لـذا مفسـر         نامند که عبارت است از گردانيـدن ل نامند که عبارت است از گردانيـدن ل را غالبا تأویل ميرا غالبا تأویل مي
کند؛ کار او عبارتست از استنباط احکـام، بيـان و ایضـاح امـور     کند؛ کار او عبارتست از استنباط احکـام، بيـان و ایضـاح امـور     کننده استنباط ميکننده استنباط مي  صرفاً ناقل است اما تأویلصرفاً ناقل است اما تأویل

به نقل از نصر حامـد ابوزیـد، همـان کتـاب، ص     به نقل از نصر حامـد ابوزیـد، همـان کتـاب، ص       100100، ص، ص88، ج، جزرکشيزرکشي« )« )مجمل و تخصيص عبارات عاممجمل و تخصيص عبارات عام
308308.).) 

تأویـل هرچيـز حقيقتـي اسـت کـه آن چيـز از آن       تأویـل هرچيـز حقيقتـي اسـت کـه آن چيـز از آن       »»چنين است: چنين است:   در مورد تأویلدر مورد تأویل  ""طباطبائيطباطبائي  عالمهعالمه""نظر نظر 
، ص ، ص 33  جج  سـال: سـال: ، ، طباطبـائي طباطبـائي « )« )دهنده و حامل و نشانه اوستدهنده و حامل و نشانه اوست  ای تحققای تحققگونهگونه  گيرد و آن چيز بهگيرد و آن چيز بهسرچشمه ميسرچشمه مي

4040.).) 

 قرآن. تأويل در 9

است. این تفسيرها آشکارا به شـناخت امـوری   است. این تفسيرها آشکارا به شـناخت امـوری   واژة تأویل در عنوان  تفاسير مشهور اهل سنت تشيع آمدهواژة تأویل در عنوان  تفاسير مشهور اهل سنت تشيع آمده
آینـد  آینـد  حسـاب مـي  حسـاب مـي    داختند که با ظاهر هر لفظ همخوان نيست و از این رهگذر نه تفسير بلکـه تأویـل بـه   داختند که با ظاهر هر لفظ همخوان نيست و از این رهگذر نه تفسير بلکـه تأویـل بـه   پرپر

است که هفـت بـار آن بـه تعبيـر     است که هفـت بـار آن بـه تعبيـر     کار رفتهکار رفته  این کلمه هفده بار بهاین کلمه هفده بار به  قرآن کریمقرآن کریم(. در (. در 160160، ص، ص13181318)احمدی، )احمدی، 
معنای بـاطني و  معنای بـاطني و    شود. در چند مورد هم بهشود. در چند مورد هم بهاالحادیث( در داستان حضرت یوسف )ع( مربوط مياالحادیث( در داستان حضرت یوسف )ع( مربوط ميخواب )تأویلخواب )تأویل

است ازجمله دوبار در داستان حضرت موسي )ع( و مصاحب او )رجـل صـال ، خضـر(. در    است ازجمله دوبار در داستان حضرت موسي )ع( و مصاحب او )رجـل صـال ، خضـر(. در    کار رفتهکار رفته  مرموز بهمرموز به



 237 گرايی در انديشة مولوی و غزالیگرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويلتأويل 
(Rumi’s and al-Ghazali’s Approach to Hermenutic) 

 

رو تأویـل از  رو تأویـل از    اسـت، از ایـن  اسـت، از ایـن  مسأله تعليم و تعلم که از سنخ آموختن است، مطرح شـده مسأله تعليم و تعلم که از سنخ آموختن است، مطرح شـده »»سورة یوسف: سورة یوسف:   00آیة آیة 
ــه  1212الــي الــي   1818(. تأویــل در آیــات (. تأویــل در آیــات 11، ص ، ص 13231323)کــارگر، )کــارگر، « « امــور آمــوختني اســتامــور آمــوختني اســت  معنــای معنــای   ســوره کهــف بــهســوره کهــف ب

توان دریافت مگر باواسطة افق غيـر عـادی کـه    توان دریافت مگر باواسطة افق غيـر عـادی کـه    کشف داللت پنهان کارهاست؛ این داللت پنهان را نميکشف داللت پنهان کارهاست؛ این داللت پنهان را نمي»»
از نـوعي تأویـل از ایـن    از نـوعي تأویـل از ایـن      اند. اعتراض موسـي )ع( ناشـي  اند. اعتراض موسـي )ع( ناشـي   لدني است و به آن بنده صال  عطا کرده لدني است و به آن بنده صال  عطا کرده  همان علمهمان علم

 (.(.326326، ص، ص13211321زید، زید، )نصر حامد ابو)نصر حامد ابو« « اعمال براساس دانش و افق فکری خودش بوداعمال براساس دانش و افق فکری خودش بود
است زیرا بسياری تأویل را فقط در مـورد  است زیرا بسياری تأویل را فقط در مـورد  وجود آمدن مبحث تأویل، آیات متشابه بودهوجود آمدن مبحث تأویل، آیات متشابه بوده  یکي از دالیل بهیکي از دالیل به    

 تـوان در ميـان   تـوان در ميـان   هـا را مـي  هـا را مـي  اند و نه آیات محکم. غير از متصـوفه بيشـترین تأویـل   اند و نه آیات محکم. غير از متصـوفه بيشـترین تأویـل   آیات متشابه جایز دانستهآیات متشابه جایز دانسته
است؛ اسماعيليه ظاهر را دليـل بـر بـاطن    است؛ اسماعيليه ظاهر را دليـل بـر بـاطن      ""رخسرورخسروناصناص""یافت. نمونة بارز آن وجه دین یافت. نمونة بارز آن وجه دین « « فرقة اسماعيليهفرقة اسماعيليه»»
تنهـا در مـورد آیـات و    تنهـا در مـورد آیـات و      شمارند، بنابراین باطن ممثول و ظاهرش مثل است. نظریة مثـل و ممثـول نـه   شمارند، بنابراین باطن ممثول و ظاهرش مثل است. نظریة مثـل و ممثـول نـه   ميمي

های خـود  های خـود  تأویلتأویل« « صوفيهصوفيه(. »(. »88، ص ، ص 13041304احادیث بلکه در تمام سطوح هستي صادق است )پورنامداریان، احادیث بلکه در تمام سطوح هستي صادق است )پورنامداریان، 
 گوینـد، آن را نـه تفسـير    گوینـد، آن را نـه تفسـير    صوفيه وقتي که از روش  خود سـخن مـي  صوفيه وقتي که از روش  خود سـخن مـي  درحقيقت خودِ درحقيقت خودِ »»ناميدند ناميدند را استنباط ميرا استنباط مي

هـا را  هـا را    ای است که منشأ قرآني دارد و آنای است که منشأ قرآني دارد و آننامند و این خود کلمهنامند و این خود کلمهخوانند و نه تأویل بلکه آن را استنباط ميخوانند و نه تأویل بلکه آن را استنباط ميميمي
(. دليـل اینکـه   (. دليـل اینکـه   182182-181181، صـص ، صـص 13131313)پـل نویـا،   )پـل نویـا،   « « برای بهتر متمایز کردن خود از دیگران اختيار کردندبرای بهتر متمایز کردن خود از دیگران اختيار کردند

بـه ایـن دليـل اسـت کـه از اهـل ظـاهر و        بـه ایـن دليـل اسـت کـه از اهـل ظـاهر و          ""ابن عربـي ابن عربـي ""اند ازنظر اند ازنظر های خود را استنباط ناميدههای خود را استنباط ناميدهللها تأویها تأوی  آنآن
 اند.اند.ترسيدهترسيدهقشریون و فقيهان ميقشریون و فقيهان مي

عنـوان  عنـوان    خوانند، قرائـت اسـتعاری صـوفيان را بـه    خوانند، قرائـت اسـتعاری صـوفيان را بـه    را از نظر لغوی یا فقهي ميرا از نظر لغوی یا فقهي مي  قرآنقرآندانيم که فقها که دانيم که فقها که ميمي
بر تقيه مفرط آن بـه ظـاهر   بر تقيه مفرط آن بـه ظـاهر     ون نگرشي مبتنيون نگرشي مبتنيکنند؛ درحقيقت چکنند؛ درحقيقت چمحکوم ميمحکوم مي  قرآنقرآنبدعتي کفرآميز و مخالف بدعتي کفرآميز و مخالف 

است، صوفيان در چشـم  است، صوفيان در چشـم  اسالمي درآمدهاسالمي درآمده  صورت نگرش مألوفصورت نگرش مألوف  شرع بر اسالم رسمي تسلط یافته و تقریبا بهشرع بر اسالم رسمي تسلط یافته و تقریبا به
نخسـتين  نخسـتين      آنان قرائتي متأخر و بيگانه از اسـالم  آنان قرائتي متأخر و بيگانه از اسـالم    قرآن قرآن اند؛ قرائت اند؛ قرائت وبيش مخالف دین یافتهوبيش مخالف دین یافته  ای کمای کمتاریخ چهرهتاریخ چهره
 (.(.1212است )همان، صاست )همان، صتلقي شدهتلقي شده

 أويل از ديدگاه غزالیت

اش های اساسي غزالي در دو دوران مهم زندگيتوان آن را از دغدغهتأویل ازجمله مسائلي است که مي
جهت است که مبنای فکری او در باب تأویل و  دانست. تأکيد بر قيد دو دوران مهم زندگي غزالي از آن

بيشتر ». هدف غزالي در دورة نخست اش با هم متفاوت استهای آن قبل و بعداز تحول روحيشيوه
تعصب کالمي یا حتي سياسي و وفاداری به خليفه وقت و تنگ کردن جا برای باطنيان و تأویل گرایان 

است اما در دوران دوم به جهت تعدیل جو  متعصبانه و باز کردن جایي برای امکان حساب و کتاب بودهبي
ها که  (. در اغلب آثار غزالي چه آن80، ص 1322يميان، )رح« تر از متون مقدس بودتأویل و فهم عميق

و چه المستقيم  القسطاسو  التفرقه فيصل و التأویل قانونمربوط به دورة نخست زندگي او هستند، نظير 
و  الضالل المنقذ من، الدین احياء علوماند؛ نظير آثاری که در دوران دوم زندگي فکری او تأليف شده

 توجهي دارد. تأویل، جایگاه قابلمبحث  االنوارمشکوه
 اش در دو تعریف خالصه کرد:اش در دو تعریف خالصه کرد:توان در دو دورة تحول فکریتوان در دو دورة تحول فکریمفهوم تأویل را از دید غزالي ميمفهوم تأویل را از دید غزالي مي



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 231231
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

مند از ظـاهر  مند از ظـاهر  . عبور روش. عبور روش88معنای مجازی لفظ و براساس قرینةعقلي، معنای مجازی لفظ و براساس قرینةعقلي،   مند از ظاهر متن بهمند از ظاهر متن به. عبور روش. عبور روش11
اعـم از عقلـي، نقلـي و کشـفي     اعـم از عقلـي، نقلـي و کشـفي       قعـي قعـي   س قرینةس قرینةظاهر و براساظاهر و براسا  متن به باطن و روح معنای لفظ در عين حفظمتن به باطن و روح معنای لفظ در عين حفظ

 )همان(.)همان(.
مفهوم نخست تأویل بيشتر بر مبنای عقلي و فلسفي استوار اسـت امـا مفهـوم دوم، مبنـایي عرفـاني و      مفهوم نخست تأویل بيشتر بر مبنای عقلي و فلسفي استوار اسـت امـا مفهـوم دوم، مبنـایي عرفـاني و      

 شناختي دارد که زمينـة اصـلي در تـأویالت صـوفيه و عرفاسـت. غزالـي در دورة نخسـت مبنـای         شناختي دارد که زمينـة اصـلي در تـأویالت صـوفيه و عرفاسـت. غزالـي در دورة نخسـت مبنـای         معرفتمعرفت
 (:(:2121-1010ق / صصق / صص14141414است )غزالي، است )غزالي، ود قرار دادهود قرار دادهاش را در تأویل بر اساس پنن نوع وجاش را در تأویل بر اساس پنن نوع وجنظریهنظریه

که عين، خارج و منشأ ادراک و انتقال صورت است از خارج بـه ذهـن ماننـد حقيقـت     که عين، خارج و منشأ ادراک و انتقال صورت است از خارج بـه ذهـن ماننـد حقيقـت       وجود ذاتی:وجود ذاتی:. . 11

 خورشيد یا حقيقت مرگ؛خورشيد یا حقيقت مرگ؛

که تمثل وجود ذاتي در قوة باصره و ذهن است بـه شـرط حضـور و همزمـاني بـين      که تمثل وجود ذاتي در قوة باصره و ذهن است بـه شـرط حضـور و همزمـاني بـين        وجود حسی:وجود حسی:. . 88

 صورت قوچ؛صورت قوچ؛  ل حقيقت مرگ بهل حقيقت مرگ بهشده مانند تمثشده مانند تمث  بيننده و دیدهبيننده و دیده

که تمثلي مانند تمثل حسي است اما هنگام غيبت و عـدم همزمـاني محسـوس بـا     که تمثلي مانند تمثل حسي است اما هنگام غيبت و عـدم همزمـاني محسـوس بـا     . وجود خيالی: . وجود خيالی: 99

 است؛است؛های گذشته روی دادههای گذشته روی دادهحس؛ مانند رؤیت واقعيتي که در زمانحس؛ مانند رؤیت واقعيتي که در زمان

نحو کلي و بدون صورت اسـت ماننـد   نحو کلي و بدون صورت اسـت ماننـد     که درکِ روح، معنای چيزی در ساحتِ عقل بهکه درکِ روح، معنای چيزی در ساحتِ عقل به. وجود عقلی: . وجود عقلی: 11

 که قدرت است؛که قدرت است؛« « یدید»»ی ی روح معناروح معنا

که وجود چيزی مغایر با چيز دیگر است اما مشابه با آن درجهتي از جهـات ماننـد   که وجود چيزی مغایر با چيز دیگر است اما مشابه با آن درجهتي از جهـات ماننـد     . وجود تشبيهی:. وجود تشبيهی:11

، ، 13221322انتساب غضب یا شوق به خداوند به واسـطه تشـابه آثـار مترتـب بـر غضـب و شـوق )رحيميـان،         انتساب غضب یا شوق به خداوند به واسـطه تشـابه آثـار مترتـب بـر غضـب و شـوق )رحيميـان،         
 (.(.8282-8181صصصص

رجوع از ظاهر هـر متنـي بـه بـاطن آن     رجوع از ظاهر هـر متنـي بـه بـاطن آن     متمایل شد و دغدغة او از متمایل شد و دغدغة او از « « تصوفتصوف»»غزالي در دورة دوم که به غزالي در دورة دوم که به 
دانسـت  دانسـت  اش را تمایز بين دو جهان غيب و شـهادت و تـوازی ایـن دو عـالم مـي     اش را تمایز بين دو جهان غيب و شـهادت و تـوازی ایـن دو عـالم مـي     شناختيشناختي  بود، مبنای جهانبود، مبنای جهان

( شيوة تأویل غزالي در دورةدوم شبيه شـيوة عرفـا در تأویـل متـون و امـور      ( شيوة تأویل غزالي در دورةدوم شبيه شـيوة عرفـا در تأویـل متـون و امـور      1010-1212، صص ، صص 13031303)غزالي، )غزالي، 
 عالم امکان است.عالم امکان است.

. قاعدة تجریـد،  . قاعدة تجریـد،  11غزالي برای فهم و استنباط از الفاظ عبارتند از: غزالي برای فهم و استنباط از الفاظ عبارتند از:   ييدر دورة نخست، دو مبنای معناشناختدر دورة نخست، دو مبنای معناشناخت
 (.(.3636-8080، صص ، صص 13221322. قاعدة تدرین )رحيميان، . قاعدة تدرین )رحيميان، 88

تـر  تـر  توان از هر لفظي با پيراستن معنای آن از خصوصيات جزئي، معنایي وسيعتوان از هر لفظي با پيراستن معنای آن از خصوصيات جزئي، معنایي وسيعبراساس قاعدة نخست ميبراساس قاعدة نخست مي
منتقل شد و از آن به معنـایي عقلـي و   منتقل شد و از آن به معنـایي عقلـي و      خيالي خيالي   حسي به معنای حسي به معنای  نحوی که از معناینحوی که از معنای  دست آورد بهدست آورد به  و تجریدی بهو تجریدی به

کنـد و  کنـد و  لفظ از جزئيت به کليت و از محدودیت به عموم و شـمول سـير مـي   لفظ از جزئيت به کليت و از محدودیت به عموم و شـمول سـير مـي     کلي رسيد. در این سير، معنایکلي رسيد. در این سير، معنای
(. بنـا بـر   (. بنـا بـر   2121-2424، صـص ، صـص فيصـل التفرقـه  فيصـل التفرقـه  تواند در این راسـتا پـيش رود )غزالـي،    تواند در این راسـتا پـيش رود )غزالـي،    فهم خوانندة متن نيز ميفهم خوانندة متن نيز مي

بایسـت درجـات مراتـب    بایسـت درجـات مراتـب    آن و در صورت امتنـاع آن مـي  آن و در صورت امتنـاع آن مـي    قاعدةدوم در تنگنای حمل  لفظ بر معنای ظاهریقاعدةدوم در تنگنای حمل  لفظ بر معنای ظاهری
 وجودات لحاظ شود. تا بتوان لفظ را بر معنای خيـالي حمـل کـرد، نبایـد بـه سـراغ معنـای عقلـي رفـت.          وجودات لحاظ شود. تا بتوان لفظ را بر معنای خيـالي حمـل کـرد، نبایـد بـه سـراغ معنـای عقلـي رفـت.          

عنـوان مرجـع معنـایي لفـظ در     عنـوان مرجـع معنـایي لفـظ در       همچنين در صورت امکان حمل بر معنای عقلي، نباید وجود تشبيهي را بههمچنين در صورت امکان حمل بر معنای عقلي، نباید وجود تشبيهي را به
 نظر گرفت.نظر گرفت.



 233 گرايی در انديشة مولوی و غزالیگرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويلتأويل 
(Rumi’s and al-Ghazali’s Approach to Hermenutic) 

 

 آیـد. چـون   آیـد. چـون   عنـوان اسـاس نظریـة تأویـل بـه ميـان مـي       عنـوان اسـاس نظریـة تأویـل بـه ميـان مـي         ریه تعدد معـاني بـه  ریه تعدد معـاني بـه  پای نظپای نظاوالً اوالً در دورة دوم در دورة دوم 

الزمة نظریةغزالي در این دوره امکان واجد بودن لفظ نسبت به دو یا چند معنا البتـه در طـول هـم اسـت.     الزمة نظریةغزالي در این دوره امکان واجد بودن لفظ نسبت به دو یا چند معنا البتـه در طـول هـم اسـت.     
تر بودن حمل لفظ بر برخـي معـاني نسـبت بـه معـاني دیگـر نيـز        تر بودن حمل لفظ بر برخـي معـاني نسـبت بـه معـاني دیگـر نيـز        معنای شایستهمعنای شایسته  طولي بودن این رابطه بهطولي بودن این رابطه به

 هست.هست.

 گویـد:  گویـد:   لفظ بـرای روح معـاني براسـاس مـوازات بـين دو عـالم مطـرح اسـت، او مـي          لفظ بـرای روح معـاني براسـاس مـوازات بـين دو عـالم مطـرح اسـت، او مـي           نظریة وضعنظریة وضع  ثانياًثانياً

 دهـد و الفـاظ را فـرع و اگـر مـا بـه معـاني       دهـد و الفـاظ را فـرع و اگـر مـا بـه معـاني       کسي که نظر به حقایق الفاظ کند، معاني را اصل قـرار مـي  کسي که نظر به حقایق الفاظ کند، معاني را اصل قـرار مـي  »»
  ل:ل:، سـا ، سـا )غزالـي )غزالـي « « ایم، این به وضع ثانوی و همراه با انتقال از وضـع اولـي اسـت   ایم، این به وضع ثانوی و همراه با انتقال از وضـع اولـي اسـت   محسوس آن عادت کردهمحسوس آن عادت کرده  

 (.(.11-00صصصص
 کنـد کـه   کنـد کـه   معنـای بـاطني آن، قـوانيني وضـع مـي     معنـای بـاطني آن، قـوانيني وضـع مـي       غزالي برای تأویل و رجوع از معنـای ظـاهر مـتن بـه    غزالي برای تأویل و رجوع از معنـای ظـاهر مـتن بـه    

 عبارتند از:عبارتند از:
(، یا حکـم قطعـي   (، یا حکـم قطعـي   2020-2121، صص، صصالتفرقهالتفرقهفيصلفيصلبودن حمل  بر ظاهر )غزالي، بودن حمل  بر ظاهر )غزالي،   . لزوم قيام برهان بر محال. لزوم قيام برهان بر محال11

کند یـا  کند یـا  رایند تأویل متن را محدود ميرایند تأویل متن را محدود مي(. این قانون، ف(. این قانون، ف1010، ، 14641464، ، المستظهریالمستظهریبه بطالن ظاهر متن )غزالي، به بطالن ظاهر متن )غزالي، 
داند که هرگز نتوان معنا را تنها در سـط  ظـاهر آن فهميـد یـا     داند که هرگز نتوان معنا را تنها در سـط  ظـاهر آن فهميـد یـا     دیگر تنها متني را قابل تأویل ميدیگر تنها متني را قابل تأویل مي  عبارتيعبارتي  بهبه

 شود.شود.اینکه محدود کردن فهم متن به سط  ظاهر، موجب کن فهمي از معنا مياینکه محدود کردن فهم متن به سط  ظاهر، موجب کن فهمي از معنا مي
ای را ای را )همان( این معيار، لزوم وجود قرینـه )همان( این معيار، لزوم وجود قرینـه . تناسب لفظ با معنای ماول از طریق مجاز، استعاره و غيره . تناسب لفظ با معنای ماول از طریق مجاز، استعاره و غيره 88

داند و تفسير به رأی و درنظر نگرفتن بافت زبـاني و  داند و تفسير به رأی و درنظر نگرفتن بافت زبـاني و  ناپذیر ميناپذیر ميباطن اجتنابباطن اجتناب  ظاهر به معنایظاهر به معنای  در گذر از معنایدر گذر از معنای
 کند.کند.موقعيتي متن را موجب نادرست بودن تأویل تلقي ميموقعيتي متن را موجب نادرست بودن تأویل تلقي مي

گانـه؛  گانـه؛  تيـب وجودهـای پـنن   تيـب وجودهـای پـنن   . لزوم تدرین در مراحل حمل  بر مراتب وجودی و مجازگرائي بر اساس تر. لزوم تدرین در مراحل حمل  بر مراتب وجودی و مجازگرائي بر اساس تر33
 توان لفـظ را بـر وجوِد حسـي حمـل نمـود، نبایـد آن را بـر وجـود خيـالي حمـل کـرد            توان لفـظ را بـر وجوِد حسـي حمـل نمـود، نبایـد آن را بـر وجـود خيـالي حمـل کـرد            معنا که تا ميمعنا که تا مي  بدینبدین

کند زیرا باطنيان اسـماعيلي  کند زیرا باطنيان اسـماعيلي  های افراطي اسماعيليه را رد ميهای افراطي اسماعيليه را رد مي(. قانون سوم، تأویل(. قانون سوم، تأویل2121التفرقه، التفرقه،   )غزالي، فيصل)غزالي، فيصل
 االحکـام را نيـز کـه    االحکـام را نيـز کـه    از جملـه آیـات  از جملـه آیـات    قـرآن قـرآن ي آیات محکـم  ي آیات محکـم  دانستند و حتدانستند و حتالتأویل ميالتأویل ميرا الزمرا الزم  قرآنقرآنهم، آیات هم، آیات 

 ثـانوی حمـل شـود، تأویـل     ثـانوی حمـل شـود، تأویـل       ظاهری آن بـه معنـای  ظاهری آن بـه معنـای    المومنين )ع( هرگز نباید بدون معنایالمومنين )ع( هرگز نباید بدون معنایبنا به فرمودة اميربنا به فرمودة امير
 دانـد. وقتـي امـری در سـط  ظـاهری      دانـد. وقتـي امـری در سـط  ظـاهری      کردند؛ این نـوع تأویـل را غزالـي گمـراه کننـده مـي      کردند؛ این نـوع تأویـل را غزالـي گمـراه کننـده مـي      به باطن ميبه باطن مي

نظران قادر به درک آن نباشد، نباید به تأویـل بـرده   نظران قادر به درک آن نباشد، نباید به تأویـل بـرده     ولو اینکه عقل تنگولو اینکه عقل تنگ  شودشودو وجود حسي آن فهميده ميو وجود حسي آن فهميده مي
 شود. شود. 

کند که برخي از ایـن قـوانين، قـوانين دورة    کند که برخي از ایـن قـوانين، قـوانين دورة    اما قوانين تأویل در دورة دوم زندگي فکری غزالي تغيير مياما قوانين تأویل در دورة دوم زندگي فکری غزالي تغيير مي
کـه  کـه    شـود شـود بر قانون دوم از قوانين فوق، قانوني دیگـر مطـرح مـي   بر قانون دوم از قوانين فوق، قانوني دیگـر مطـرح مـي     کند. در این دوره، عالوهکند. در این دوره، عالوهنخست را رد مينخست را رد مي

(. ابن قانون دیگر محدود به متون نيست که قابل (. ابن قانون دیگر محدود به متون نيست که قابل 3838است از لزوم جمع ظاهر و باطن )رحيميان،صاست از لزوم جمع ظاهر و باطن )رحيميان،ص  عبارتعبارت
تـوان  تـوان  تأثير عرفا و صوفيان برای آیات غير متشابه نيـز مـي  تأثير عرفا و صوفيان برای آیات غير متشابه نيـز مـي    بلکه تحتبلکه تحت  ،،انداندحمل بر ظاهر معنای لغوی نبودهحمل بر ظاهر معنای لغوی نبوده

ین است که غزالي در عـين پـذیرفتن   ین است که غزالي در عـين پـذیرفتن   تأویالتي قائل شد. تفاوت دیدگاه غزالي در این قانون با باطنيان در اتأویالتي قائل شد. تفاوت دیدگاه غزالي در این قانون با باطنيان در ا
با ابطال ظاهر، حکم به بـاطن  با ابطال ظاهر، حکم به بـاطن    برأیبرأی  که باطنيان و اهل تفسير که باطنيان و اهل تفسير آورد در حاليآورد در حاليباطني روی ميباطني روی مي  ظاهر، به معنایظاهر، به معنای

 کردند.کردند.ميمي



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 223223
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

 شود:شود:اقسام تأویل از دیدگاه غزالي در سه نوع خالصه مياقسام تأویل از دیدگاه غزالي در سه نوع خالصه مي

مردم منجـر شـود مثـل آیـه     مردم منجـر شـود مثـل آیـه     تأویل آیةمتشابه یا متن به ابهام آن و گمراهي تأویل آیةمتشابه یا متن به ابهام آن و گمراهي   ، که عدم، که عدمتأويل واجبتأويل واجب. . 11

 «.«.یداهلل فوق ایدیهمیداهلل فوق ایدیهم»»

است از تأویل ظني که بدون وجود برهان  قاطع بر رد ظاهر متن باشـد و  است از تأویل ظني که بدون وجود برهان  قاطع بر رد ظاهر متن باشـد و    ، که عبارت، که عبارتتأويل مذمومتأويل مذموم. . 88

 (.(.110110-  112112، بي تا: صص، بي تا: صص11تأویل براساس تفسير برأی )غزالي، احياء علوم الدین، جتأویل براساس تفسير برأی )غزالي، احياء علوم الدین، ج

نيز جایي که عقـل چيـزی را محـال بشـمارد،     نيز جایي که عقـل چيـزی را محـال بشـمارد،       االقتصاد في االعتقاداالقتصاد في االعتقادغزالي در کتاب غزالي در کتاب   . تأويل مجاز:. تأويل مجاز:33

 (.(.100100، ص ، ص 13221322تأویل را واجب و مجاز دانسته است )غزالي، تأویل را واجب و مجاز دانسته است )غزالي، 
 کند:  کند:  غزالي اهل تأویل را به اقسامي تقسيم ميغزالي اهل تأویل را به اقسامي تقسيم مي

دهنـد؛ اینـان کسـاني هسـتند کـه در      دهنـد؛ اینـان کسـاني هسـتند کـه در      کساني که تنها به نقل و ظاهر آن اصالت مـي کساني که تنها به نقل و ظاهر آن اصالت مـي   . اهل تفريط:. اهل تفريط:11

 اند؛اند؛ي به عرصةجهالت فرود آمدهي به عرصةجهالت فرود آمدهاند و به قول غزالاند و به قول غزالمحدودة حس متوقف شدهمحدودة حس متوقف شده

 انـد مثـل معتزليـان و    انـد مثـل معتزليـان و    کسـاني کـه تنهـا بـه عقـل اصـالت داده و نقـل را رهـا کـرده         کسـاني کـه تنهـا بـه عقـل اصـالت داده و نقـل را رهـا کـرده           اهل افراط:اهل افراط:  ..88

 باطنيان؛باطنيان؛

هـا را  هـا را    : که به قول غزالـي خطـر رد احادیـث صـحي ، آن    : که به قول غزالـي خطـر رد احادیـث صـحي ، آن    متوسطان با گرايش به اصالت عقلمتوسطان با گرايش به اصالت عقل. . 33

 کند؛کند؛تهدید ميتهدید مي

 . متوسطان با گرايش به اصالت نقل؛1

اسـت  اسـت  مـدار دانسـته  مـدار دانسـته  : که غزالي ایشان را گروه حق: که غزالي ایشان را گروه حقسطان با گرايش جمع بين عقل و نقلسطان با گرايش جمع بين عقل و نقلمتومتو. . 11

تـوان در  تـوان در  (. شيعة اماميـه را مـي  (. شيعة اماميـه را مـي  3131  ، ص، ص13221322، به نقل از رحيميان ، به نقل از رحيميان 181181-183183  : صص: صص14141414التأویل، التأویل، )قانون)قانون
اهـل  اهـل  . . 11شـود:  شـود:  بنـدی در سـه گـروه دیـده مـي     بنـدی در سـه گـروه دیـده مـي     نيز این تقسيمنيز این تقسيم  الدینالدیناحياء علوماحياء علوماین گروه پنجم قرار داد. در این گروه پنجم قرار داد. در 

 (.(.110110-112112  ، صص، صص88  ، ج، جاحياء علوم الدیناحياء علوم الدین. اهل اعتدال ). اهل اعتدال )33. اهل تفریط،. اهل تفریط،88اسراف، اسراف، 

 مولوی از ديدگاه تأويل

  وو  هـا هـا واژهواژه  وو  هـا هـا نشـانه نشـانه   نظـام نظـام   بازگرداندنبازگرداندن  وو  تأویلتأویل  مولوی،مولوی،  عرفانيعرفاني  اندیشةاندیشة  معنایيمعنایي  نظامنظام  فرایندهایفرایندهای  ازاز  یکيیکي
  کـه کـه   اسـت اسـت   وحـدت وحـدت   عليـای عليـای   نقطـة نقطـة   همـان همـان   یایا  معنامعنا  عالمعالم  ازاز  عبارتعبارت  کهکه  هاستهاست  آنآن  اصلياصلي  مبدأمبدأ  وو  منشأمنشأ  بهبه  مفاهيممفاهيم
  اشـياء، اشـياء،   اسـامي اسـامي   تمـام تمـام   کـه کـه   اسـت اسـت   اسـتوار اسـتوار   اصـل اصـل   ایناین  بربر  موالنا،موالنا،  گرایيگرایي  تأویلتأویل. . گيردگيردميمي  نشأتنشأت  آنجاآنجا  ازاز  چيزچيز  همههمه
  بـه بـه   هـا هـا   آنآن  اصـل اصـل   کهکهحاليحالي  دردر  استاستگرفتهگرفته  تعلقتعلق  هاها  بر آنبر آن  استعارهاستعاره  وو  مجازمجاز  طریقطریق  بربر  صفات،صفات،  وو  حاالتحاالت  ها،ها،انسانانسان
  ازاز  عبـارت عبـارت   بلکـه بلکـه   ،،انـد انـد نبـوده نبـوده   نشـانه نشـانه   یایا  صفتصفت  اصطالح،اصطالح،  مقاممقام  دردر  اسامياسامي  آنجا،آنجا،  دردر  کهکه  گرددگرددميمي  بربر  معنایيمعنایي  عالمعالم

 ::انداندگرفتهگرفته  تعلقتعلق  آنآن  بهبه  وو  شدهشده  عرضهعرضه  مصادیقيمصادیقي  بربر  بعدهابعدها  اند کهاند کهبودهبوده  معنایيمعنایي  حقيقتحقيقت

 فـــرجفـــرج  دریـدندریـدنــــبب  ددــبعبع  آمـدآمـد  پيششپيشش       حــرجحــرج  دردر  جبـــّهجبـــّه  بدریــدبدریــد  صــوفييصــوفيي
 نــجينــجي  مـردمـرد  زانزان  فاشفاش  شدشد  لقـبلقـب  ایناین       فرجــيفرجــي  دریـــدهدریـــده  آنآن  نـــامنـــام  کـــردکـــرد



 222 گرايی در انديشة مولوی و غزالیگرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويلتأويل 
(Rumi’s and al-Ghazali’s Approach to Hermenutic) 

 

 دُرددُرد  حـرفحـرف  خلــقانخلــقان  طبعطبع  دردرــانان  ددــمانمان       بردبرد  شيخشيخ  صافشصافش  وو  فاشفاش  شدشد  لقبلقب  ایناین
 استاست  بگذاشتهبگذاشته  ييــدُردیدُردی  ونونــچچ  رارا  اسماسم       استاست  داشتهداشته  افيافيــصص  نامنام  هرهر  همچنينهمچنين

 ناشگفتناشگفت  صافيصافي  ویویــسس  صوفـيصوفـي  رفترفت       گرفتگرفت  رارا  دردیدردی  خوارستخوارست  گلگل  رکرکــهه
 رودرودييــمم  صفوتصفوت  ههــبب  دلدل  لتلتدالدال  ننــزیزی       ودودــبــبــ  صـافيصـافي  رارا  درددرد  البــدالبــد  گفــتگفــت

 (314ـ 1/0)

  وو  هـا هـا نشـانه نشـانه   . تأویـل . تأویـل 88  احادیـث احادیـث   وو  آیاتآیات  تأویلتأویل  ..11: : استاست  چندگونهچندگونه  مثنویمثنوی  دردر  تأویلتأویل  فرایندفرایند  ازاز  موالناموالنا  کاربردکاربرد
 مفاهيم.مفاهيم.  وو  اصطالحاتاصطالحات  تأویلتأویل  ..33  رمزهارمزها

     وجـه وجـه   بنـابر بنـابر   حـدیث حـدیث   یـا یـا   آیـه آیـه   تفسـير تفسـير   وو  معنـي معنـي   بـه بـه   موالنـا موالنـا   قسمتقسمت  ایناین  دردر  ::احاديثاحاديث  وو  آياتآيات  تأويلتأويل  ..22

   ازاز  اواو  فهـم فهـم   بـا بـا   متناسـب متناسـب   کـه کـه   دهـد دهـد مـي مـي   ارائـه ارائـه   عرفـاني عرفـاني   تـأویلي تـأویلي   آنآن  ازاز  بلکهبلکه  ،،نداردندارد  توجهيتوجهي  آن،آن،  عيعيشرشر  وو  دینيدیني
  بـا بـا   کنـد کنـد مـي مـي   داللتداللت  خداوندخداوند  یگانگيیگانگي  بربر  کهکه  ««اهللاهلل  إالإال  إلهإله  الال»»  کلمةکلمة  ازاز  نمونه،نمونه،  برایبرای. . استاست  غيبيغيبي  اسراراسرار  وو  معارفمعارف
. . اسـت اسـت   آنآن  اصلياصلي  مفهوممفهوم  ازاز  عرفانيعرفاني  داللتيداللتي  البتهالبته  کهکه  کندکندميمي  برداشتبرداشت  دیگریدیگری  مفهوممفهوم  تأویل،تأویل،  فرایندفرایند  ازاز  استفادهاستفاده

  وو  ظهـور ظهـور   برایبرای  مجاليمجالي  حقيقي،حقيقي،  معشوقمعشوق  برابربرابر  دردر  کهکه  کندکندميمي  ارادهاراده  رارا   عشق عشق  غيرتغيرت  مفهوممفهوم  ««اهللاهلل  إالإال  إلهإله  الال»»از از   اواو
  ایایجلوهجلوه  نيزنيز  هستيهستي  مظهرمظهر  زیباترینزیباترین  حتيحتي  اواو  تجليتجلي  برابربرابر  دردر  کهکه  جایيجایي  تاتا  گذاردگذاردنمينمي  باقيباقي  دیگریدیگری  عشقعشق  حضورحضور
 ::نداردندارد

 الال  معنيمعني  ودودــــبب  ننــایای  ققــــعشعش  رترتــــغيغي       دنــــادنــــاــــگنگن  ددــنمـــاینمـــای  رارا  رّدرّدــــزمزم  ررــــهه
 اهاهــسيسي  دیگدیگ  راراــــتت  ههــــمم  ددــایایــــنمنم  ههــــکک         اهاهـــــپنپن  ایای  تتــاینساینس  ووــهه  اهللاهلل  إالإال  إلهإله  الال

 (201ـ 4/2)

  فـرا فـرا   گـوش گـوش   شودشودميمي  خواندهخوانده  قرآنقرآن  وقتيوقتي  بگوبگو  مردممردم  بهبه»»  ::فرمایدفرمایدميمي  پيامبرپيامبر  بهبه  خطابخطاب  دردر  کهکه  دیگردیگر  ایایآیهآیه  دردر
  کـه کـه   معنيمعني  بدینبدین  گرداندگرداندميمي  بربر  عرفانيعرفاني  اشارتياشارتي  وو  مفهوممفهوم  بهبه  تأویلتأویل  فرایندفرایند  بابا  رارا  آنآن  قرآنيقرآني  مفهوممفهوم  موالنا،موالنا،  ،،««دهنددهند
  وو  الهـي الهـي   معـارفِ معـارفِ   درکدرک  بـه بـه   رارا  آنآن  وو  کنـد، کنـد، ميمي  برداشتبرداشت  قرآنقرآن  بهبه  دادندادن  فرافرا  گوشگوش  ازاز  فراترفراتر  مفهوميمفهومي  ««انصتواانصتوا»»  ازاز

  کـه کـه   دهـد دهـد مـي مـي   هشـدار هشـدار   انسانانسان  بهبه  کهکه  معنيمعني  بدینبدین  دهددهدميمي  تعميمتعميم  شوند،شوند،ميمي  روحروح  طراوتطراوت  موجبموجب  کهکه  غيبغيب  اسرار اسرار 
  ازاز  اواو  روحروح  بـاغ بـاغ   کهکه  چراچرا  ندهدندهد  هدرهدر  ارزش،ارزش،  بيبي  سخنانسخنان  وو  علومعلوم  وو  معانيمعاني  فهمفهم  برایبرای  بيهودهبيهوده  رارا  درکشدرکش  وو  ممفهفه  قویهقویه

  کـه کـه   قـرآن قـرآن   اشـارت اشـارت   بـه بـه   کـه کـه   خواهدخواهدميمي  اواو  ازاز  بنابراینبنابراین  استاستماندهمانده  لبلب  خشکخشک  وو  تهيتهي  اسرارغيبه،اسرارغيبه،  وو  الهيهالهيه  معارفمعارف
 ::بگيردبگيرد  بهرهبهره  آنآن  ازاز  وو  کندکند  دقتدقت  خوبخوب  است،است،    آنآن  متنمتن  فرافرا  لطایفلطایف  وو  اسراراسرار  درکدرک  بربر  مبنيمبني

 ننــای راستيای راستيــدش کدش کــن آمن آمــــل زیل زیــر قر قــمماا
 کم نخـــواهد شد بـگو دریاســـت اینکم نخـــواهد شد بـگو دریاســـت این

 الغالغه ه ه آبت را بــه آبت را بــــــــي کي کــوا یعنوا یعنــــــأنصتأنصت
 اغاغــهين تلف کم کن که لب خشکست بهين تلف کم کن که لب خشکست ب
 (3102ـ 1/0)

 



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 221221
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

  ......قب نلم قب نلم   انان    کتمبَ  کتمبَ   وتو  وتو   بَصد أنّهتبَصد أنّهت. .   قصمار  قصمار  یومیوم    طمبقون  طمبقون   آلخ ون آلخ ون  نحننحن))« « السابقونالسابقون  آخرونآخرون»»  موردمورد  دردر
  ازاز  فراتـر فراتـر   اسـت، اسـت،   قرآنـي قرآنـي   اصـطالحي اصـطالحي   کهکه( ( 0202، ص، صمثنویمثنویاحادیث احادیث   ،،11ــ22صص  ،،33جج  مسلم،مسلم،، ، 3030صص  ،،11بخاری، جبخاری، ج

  دیگـر دیگـر   هـای هـای   عللعلل  ازاز  چيزیچيزی  هرهر  غایيغایي  علتعلت  اینکهاینکه  کند؛کند؛ميمي  تأویلتأویل  رارا  غایيغایي  علتعلت  فلسفيفلسفي  مقولةمقولة  آن،آن،  قرآنيقرآني  معنایمعنای

  علـت علـت   ههکک  درختدرخت  ازاز  امااما  آیدآیدميمي  ظهورظهور  دردر  درختدرخت  ازاز  بعدبعد  وو  پایانپایان  دردر  چهچه  اگراگر  کهکه  ميوهميوه  مثلمثل  استاست  ارج ارج   وو  برتربرتر  آن،آن،

 ::دارددارد  سبقتسبقت  است،است،  آنآن  فاعليفاعلي  علتعلت  مجازمجاز  سبيلسبيل  بربر  یایا  مادیمادی

 وة طریـــفوة طریـــفــود ميود ميــبر شجر سابق ببر شجر سابق ب          ریفریفــاش ای ظاش ای ظــــون بون بــابقابقــالسالس  آخرونآخرون

 ودودــک او مقصود بک او مقصود بــت او، زانت او، زانــاول اساول اس          د در وجــودد در وجــودــر آیر آیــوه آخوه آخــــه ميه ميــرچرچــگگ

 (1182ـ 3/0)
  أشلققنَ أشلققنَ   وو  یَحم نَهلم یَحم نَهلم   أنأن  فَمَبَصنَفَمَبَصنَ   جبمل جبمل    وو   ألرضِ ألرضِ  وو    طمو تِ  طمو تِ  ه یه ی   ألامنرَ ألامنرَ  ه ضنمه ضنم  إنّمإنّم»»

  عالمعالم  هایهایکوهکوه  وو  زمينزمين  وو  هاها  آسمانآسمان  بربر  ماما: : ««جهوال جهوال   ظ وام ظ وام   کمنکمن  إنّرإنّر   إلنطمنُ إلنطمنُ  حَمَ َهمحَمَ َهم  وو  انهمانهم

  ورزیـده ورزیـده   امتنـاع امتنـاع   آنآن  تحمـل تحمـل   ازاز  همـه همـه   کردیمکردیم  امانتامانت  عرضعرض  ««ممکناتممکنات  دانيداني  وو  عاليعالي  قوایقوای»»  وو
  بسياربسيار  امانت،امانت،  اداءاداء  وو  مایشمایشآزآز  مقاممقام  دردر»»  همهم  انسانانسان  وو  پذیرفتپذیرفت  ناتوانناتوان  انسانانسان  تاتا  کردندکردند  اندیشهاندیشه

 ((1818//  احزاباحزاب))  ««بودبود  ناداننادان  وو  ستمکارستمکار

  را دررا در  انسـان انسـان   خـواهي خـواهي   افـزون افـزون   اواو  اسـت؛ اسـت؛ نمودهنموده  عارفانهعارفانه  برداشتيبرداشتي  ««جهوالًجهوالً  ظلوماًظلوماً»»  ازاز  نيزنيز  آیهآیه  ایناین  دردر  موالناموالنا

  وو  هـا هـا دشواریدشواری  ازاز  بودنشبودنش  خبرخبر  بيبي  ازجهتِازجهتِ  رارا  اواو  بودنبودن  ناداننادان  وو  استاست  دانستهدانسته  ،،  اواو  جهوليجهولي  وو  ظلوميظلومي  موجبموجب  عشقعشق
 ::استاست  کردهکرده  تلقيتلقي  عشقعشق  ههرارا  هایهایعقبهعقبه

 جهولجهول  وو  استاست  ظلومظلوم  جویيجویي  فزونفزون  ننــزیزی        فَضولفَضول  رارا  انسانانسان  عشــق،عشــق،  فضـلفضـل  کردکرد
 ارارـــکنکن  دردر  ریریــشيشي  خرگـوشخرگـوش  کشدکشدميمي        شکارشکار  مشکلمشکل  ایناین  دردرــانان  وو  استاست  جاهلجاهل

 (4011ـ 3/0)

  ازاز  تأویـل تأویـل   ایـن ایـن   البتـه البتـه   کـه کـه   دارددارد  عارفانهعارفانه  وو  لطيفلطيف  برداشتيبرداشتي  نيزنيز  ««الرّجيمالرّجيم  الشيطانالشيطان  منمن  أعوذباهللأعوذباهلل»»  ازاز  اواو

  أعـوذ أعـوذ   وو  اسـت اسـت   الهـي الهـي   بارگـاه بارگـاه   نگهبـان نگهبـان   کـه کـه   پنداشـته پنداشـته   سگيسگي  صورتِصورتِ  دردر  رارا  شيطانشيطان  نيست؛نيست؛  دوردور  آنآن  اصلياصلي  معنيمعني
  الهـي الهـي   حـریم حـریم   بـه بـه   یـافتن یـافتن   راهراه  او،او،  بـا وجـود  بـا وجـود    کهکه  دانستهدانسته  سگسگ  صاحبصاحب  ازاز  طلبيدنطلبيدن  کمککمک  معنيمعني  بهبه  رارا  انسانانسان  آوردنآوردن
 ::نيستنيست  ممکنممکن

 زتــگزتــگــتيتي  ععـــرفـرفــتت  ازاز  ددــاشاشــبب  گشـتهگشـته        سـگسـگ  چوچو  باشـدباشـد  چهچه  بـهربـهر  ازاز  أعوذأعوذ  ننــایای
 شاشاــرگرگــبب  رهره  سگتسگت  ررــبب  رزنرزنــبب  انگانگــبب          خطاخطا  رکرکــــتت  کـــایکـــای  آنـستآنـست  أعوذأعوذ  ایناین
 ووــتت  اهاهــجج  وو  ودودــزجزج  خواهـمخواهـم  ييــاجتاجتــحح          تـــوتـــو  رگــاهرگــاهــخخ  دردر  ـرـرــبـبـ  بيــابمبيــابم  ــاــاــتـتـ

 ایزستایزستــاجاجــنن  انانــفغفغ  ننــایای  وو  أعوذأعوذ  ننــایای       عاجزستعاجزست  سگسگ  سطوتسطوت  ازاز  ترکترک  چونکچونک
 (8013ـ 1/0)
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  ایـن ایـن   ازاز  یعنـي یعنـي . . اسـت اسـت   گونـه گونـه   تأویـل تأویـل   برداشـتي برداشـتي   نيزنيز  ،،««ابوابهاابوابها  منمن  األبياتاألبيات  أدخلواأدخلوا»»  ::حدیثحدیث  ایناین  ازاز  اواو  برداشتبرداشت
  اینکـه اینکـه   اسـت؛ اسـت؛ آوردهآورده  رویروی  آن،آن،  ازاز  شناسانهشناسانه  معرفتمعرفت  معنایيمعنایي  بهبه  بلکهبلکه  ،،نداشتهنداشته  درنظردرنظر  رارا  آنآن  ظاهریظاهری  معنایمعنای  حدیث،حدیث،

  قـوه قـوه   ازاز  بـودن بـودن   برخـوردار برخـوردار   بـدون بـدون   زیـرا زیـرا   اسـت اسـت   شنيدنشنيدن  مرتبةمرتبة  وو  گوشگوش  مقاممقام  گفتار،گفتار،  مرتبةمرتبة  وو  نطقنطق  بهبه  رسيدنرسيدن  راهراه
 ::یافتیافت  دستدست  ناطقهناطقه  قوةقوة  بهبه  توانتواننمينمي  وایي،وایي،شنشن

 آآ  دردرــــــانان  ععــــسمسم  رهره  ازاز  منطقمنطق  ویویــــسس           رارا  ـقـقــنطـنطـ  ددــــایایــــبب  ععــسمسم  اولاول  ککــزانزان
 ااــــهه  اسباباسباب  ييــــفف  راضراضــاألغاألغ  واواــواطلبواطلب          ـــاـــاــابوابهـابوابهـ  ننــــمم  اتاتــاألبـياألبـي  واواــــــأدخلأدخل

 (1030ـ 1/1)

  سـرمای سـرمای   ازاز  بـردن بـردن   بهـره بهـره   بهبه  وو  داشتهداشته  برحذربرحذر  انانخزخز  سرمایسرمای  ازاز  رارا  مردممردم  آن،آن،  دردر  کهکه  پيامبرپيامبر  ازاز  دیگردیگر  حدیثيحدیثي  دردر
  کـه کـه   آنآن  ظـاهر ظـاهر   معنـای معنـای   ازاز  موالناموالنا  است،است،  نداشتهنداشته  درنظردرنظر  آنآن  ازاز  همهم  باطنيباطني  معنایمعنای  گونهگونه  هيچهيچ  وو  کردهکرده  ترغيبترغيب  بهاربهار

 ::استاستکردهکرده  رجوعرجوع  باطني،باطني،  معنایيمعنایي  بهبه  است،است،( ( صص))  پيامبرپيامبر  مورد توجهمورد توجه

 ینــهارینــهارزز  ارانارانــیی  مپوشـــانيدمپوشـــانيد  ــنــنــــتـتـ          ــارــارــبهـبهـ  ـرمایـرمایــزســزســ  پيغـمبرپيغـمبر  گفتگفت
 کنـدکنـدميمي  انانــدرختدرخت  ااــبب  بهارانبهاران  ــانــانــکـکـ      کنــدکنــدييــمم  آنآن  شمــاشمــا  انانــجج  ااــبب  زانکزانک
 وزانوزان  بــاغبــاغ  بابا  کردکرد  ووــکک  کــندکــند  انانــــــکک          خــــزانخــــزان  ردردــــسس  ازاز  زیدزیدــریریــبگبگ  ليـکليـک
 انـدانـد  کردهکرده  اعتاعتــقنقن  ورتورتــصص  رآنرآنــــبب  همهم          انــدانــدردهردهــبب  ظاهــرظاهــر  بهبه  رارا  ایناین  راویـانراویـان

 بقاستبقاست  وو  استاست  بهاربهار  عينعين  جانجان  وو  عقلعقل        واستواستــهه  وو  نفسنفس  دا،دا،ــخخ  نزدنزد  خزانخزان  آنآن
 (8611ـ 1/01)

  نيزنيز( ( 3232صص  ،،مثنویمثنوی  احادیثاحادیث، ، 1111، ص، صالحقایقالحقایقکنوزکنوز، ، 361361صص  ،،11جج  احمد،احمد،  مسندمسند))« « کائنکائن  هوهو  بمابما  القلمالقلم  جفیجفی»»
  ازاز  رارا  آنآن  وو  اسـت اسـت   کـرده کـرده   دیگرگونـه دیگرگونـه   برداشتيبرداشتي  آنآن  ازاز  اختياراختيار  وو  جبرجبر  مسألةمسألة  حلحل  دردر  موالناموالنا  کهکه  استاست  دیگریدیگری  حدیثحدیث
 ::استاستدادهداده  رجوعرجوع  اعمال،اعمال،  نتيجةنتيجة  بهبه  محتوممحتوم  سرنوشتسرنوشت  مفهوممفهوم

 ر شغل اهـمر شغل اهـمــت بت بــض اسض اســر تحریر تحریــبهبه          القلـــمالقلـــم  فیفیــد جد جــل قل قــأویأویــــهمچنين تهمچنين ت
 جـــــزاجـــــزا  وو  ررــأثيأثيــتت  تتــهسهس  آنآن  ققــالیالی        رارا  رکــاررکــارــهه  ههــکک  تتــوشوشــبنبن  ممــقلقل  پسپس
 ـدتـدتــزایــــزایــــ  ادتادتــــــسعسع  آریآری  ييــراستراست          آیـدتآیـدت  ژژــــــکک  ممــــالقلالقل  جفجف  ـژرویـژرویــکـکـ

 ممــــــالقلالقل  جفیجفی  رخوریرخوریــــبب  آریآری  دلدلــــعع          القلــمالقلــم  جفیجفی  ریریــدبدبــــمم  آریآری  ظـــلمظـــلم
 (3131ـ 1/4)

  تفکـر تفکـر   دردر  نيـز نيـز ( ( 0101، ص، صمثنـوی مثنـوی   احادیـث احادیـث   ،،002002  صص  ،،88، ج، جالبحارالبحار  سفينهسفينه))««االیماناالیمان    منمن  الوطنالوطن  حبُحبُ»»  حدیثحدیث
  عـالم عـالم   یایا  انسانانسان  اصلياصلي  وطنوطن  مفهوممفهوم  وطن،وطن،  ازاز  اواو. . یابدیابدميمي  اشاشدینيدیني  مفهوممفهوم  ازاز  فراترفراتر  مفهوميمفهومي  موالنا،موالنا،  گرایگرای  تأویلتأویل
 ::اوستاوست  زادگاهزادگاه  کهکه  وطنيوطني  نهنه  دارددارد  درنظردرنظر  رارا  معشوقمعشوق  وطنوطن  اایی  غيبغيب

 ه ایسـته ایسـتــــذر مذر مــــن بگن بگــوطوطــالال  از دم حـــباز دم حـــب
 سوی نيستسوی نيست  سوست جان اینسوست جان این  که وطن آنکه وطن آن



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 221221
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

 وی شطوی شطــسس  ذر زآنذر زآنــي گي گــواهواهــر وطن خر وطن خــگگ
 م خــوان غلــطم خــوان غلــطــــاین حدیث راست را کاین حدیث راست را ک

 (8811ـ  4/18)
  مفهـوم مفهـوم   آنآن  ازاز  بلکـه بلکـه   ،،کنـد کنـد نمـي نمـي   تعبيـر تعبيـر   نمـاز نمـاز   شـروع شـروع   وو  االحراماالحرام  تکبيرهتکبيره  معنيمعني  دردر  رارا  ««نمازنماز  تکبيرتکبير»»  مفهوممفهوم  اواو

  وو  ایسـتاده ایسـتاده   عرفاتعرفات  صحرایصحرای  دردر  انسانانسان  گویيگویي  کند؛کند؛ميمي  ارادهاراده  رارا  حيوانيحيواني  نفسنفس  کشتنکشتن  وو  خداوندخداوند  برابربرابر  دردر  فناشدنفناشدن
 ::استاستآوردهآورده  فدیهفدیه  حقحق  برایبرای  رارا  نفسشنفسش  وو  جانشجانش

 شدندشدند  بيرونبيرون  جهانجهان  ازاز  انانــقربقرب  همچوهمچو        ددــدندنــشش  رونرونــمقمق  ااــتکبيرهتکبيره  ااــبب  چونکچونک
 شدیمشدیم  قربانقربان  ماما  توتو  پيشپيش  داداــخخ  ایایــکک          امـامامـام  ایای  تتــــاساس  ننــایای  تکبيرتکبير  ييــمعنمعن
 ييــکشتنکشتن  نفـــسنفـــس    ــذبذب  دردر  همچنينهمچنين          ميکنـيميکنـي  ـــرـــرتتاکباکب  اهللاهلل  ـ ـ ــــــذبذب  وقتوقت

 (8144 ـ 3/0)

  تـرک تـرک   ازاز  عبـارت عبـارت   رارا  آنآن  وو  کـرده کـرده   ارائهارائه  شناختيشناختي  معرفتمعرفت  مفهوميمفهومي  نيزنيز  ««الوثقيالوثقي  عروهعروه»»  قرآنيقرآني  اصطالحاصطالح  ازاز  موالناموالنا
 ::استاستههدانستدانست  شهوانيشهواني  وو  نفسانينفساني  هواهایهواهای

 ویویــهه  رکرکــتت  ننــایای  استاست  ييــوثقوثقــالال  روهروهــعع
 ااــسمسم  ررــبب  رارا  انانــجج  اخاخــشش  ننــایای  ددــرکشرکشــبب

(8/1812) 
  مفهـومي مفهـومي   بيشـتر بيشـتر   کـه کـه ((4141صص  ،،مثنـوی مثنـوی   احادیثاحادیث، ، 123123،ص،ص88،ج،جصغيرصغيرجامع جامع ))  ««المامنالمامن  مرآهُمرآهُ  المامنالمامن»»  حدیثحدیث
  دیـدگاه، دیـدگاه،   ایـن ایـن   دردر  ..اسـت اسـت یافتهیافته  شناسانهشناسانه  معرفتمعرفت  وو  عارفانهعارفانه  مفهوميمفهومي  موالنا،موالنا،  گرایگرای  تأویلتأویل  اندیشةاندیشة  دردر  دارددارد  اخالقياخالقي
  اواو  دلدل  وو  سـينه سـينه   زیرازیرا  استاست  آگاهآگاه  انسانانسان  هستيهستي  اسراراسرار  تمامتمام  بهبه  رسيدهرسيده  ««بنوراللهيبنوراللهي  ینظرینظر»»  مرتبةمرتبة  بهبه  کهکه  مامنمامن  انسان انسان 

 ::استاستشدهشده  هاها  آنآن  انعکاسانعکاس  وو  حقحق  اسراراسرار  پذیرفتنپذیرفتن  مستعدمستعد  نفس،نفس،  هواهایهواهای  ازاز  یافتنیافتن  صيقليصيقلي  بابا

 ددــــشش  ههــــآیينآیين  رارا  يبيبــــغغ  ایایــــههنقشنقش          ددــــشش  ههــــسينسين    ادهادهــــسس  نقشنقش  بيبي  اواو  آنکهآنکه
 بودبود  ننــامامــمم  ةةــآینآین  ننــــامامــــمم  ککــــزانزان          شــودشــود  ننــوقوقــمم  انانــگمگم  ييــبب  رارا  ااــمم  رّرّــسس

 (3140ـ1/1)

  وو  نمـادین نمـادین   تأویـل تأویـل . .   ..  ..  وو  عناصرعناصر  مفاهيم،مفاهيم،  اشياء،اشياء،  ازاز  موالناموالنا  قسمتقسمت  ایناین  دردر: : رمزهارمزها  وو  هاهانشانهنشانه  تأويلتأويل  ..11

  یـک یـک   ازاز  ادادنمـ نمـ   صـورت صـورت   بـه بـه   رارا  ملموسيملموسي  وو  محسوسمحسوس  شيءشيء  یایا  مفهوممفهوم  یایا  عنصرعنصر  هرهر  کهکه  معنيمعني  بدینبدین  کندکندميمي  رمزیرمزی
  مفهـوم مفهـوم   دردر  اواو  ناقـة ناقـة   وو( ( عع))  صـال  صـال    حضـرت حضـرت   نمونـه، از نمونـه، از   برایبرای. . استاستکردهکرده  تلقيتلقي  معرفتي،معرفتي،  یایا  عرفانيعرفاني  مقاممقام  یایا  حالتحالت

 ::استاستشدهشده  دانستهدانسته  جسمجسم  رمزرمز  ناقه،ناقه،  وو  روحروح  رمزرمز  ،،((عع))  صال صال   او،او،  نمادیننمادین  تأویلتأویل  دردر  بلکهبلکه  ،،ننمودهننموده  استفادهاستفاده  آنآن  دینيدیني  

 استاست  فاقهفاقه  دردر  ننــتت  وو  وصلوصل  دردرــانان  روحروح       ههــاقاقــنن  ننــــتت  وو  ال ال ــــصص  ونونــچچ  اواو  روحروح
 نيسـتنيسـت  ذاتذات  ررــبب  ودودــبب  ههــاقاقــنن  بربر  زخمزخم       نيستنيست  اتاتــــآفآف  للــابابــــقق    ــالالــصص  روح روح 

 (8111ـ1/10)
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 ::ازاز  عبارتندعبارتند  نمادیننمادین  هایهایتأویلتأویل  ایناین  انواعانواع  ازاز  دیگردیگر  برخيبرخي

 ملـکملـک  هــمهــم  ماما  سبــوسبــو  هـمهـم  ماما  عربعرب  همهم
 اُفـــکاُفـــک  ننــــمم  عــنهعــنه  یافــکیافــک  ااــمم  جملهجمله

 ععــطمطم  وو  حرصحرص  رارا  زنزن  وو  داندان  شوشو  رارا  عقلعقل
 ععــشمشم  وو  عقلعقل  کرکرــمنمن  وو  ييــظلمانظلمان  دودو  ننــییاا

  (8068ـ 1/3)
 اشاشــمبمب  ایمنایمن  شـيرشـير  ایایــههـمـمتبستبس  ررــــبب       فـاشفـاش  خنـدهخنـده  زدزد  ميمي  فکرفکر  ایناین  ااــبب  شيرشير

 ققــخلخل  وو  مغـرورمغـرور  وو  مستمست  رارا  ااــــمم  ردردــکک       حــقحــق  ایایــههتبسمتبسم  شـدشـد  ااــدنيدني  مــالمــال
 (3630ـ 1/46)

 ـدـدــرسـرسـميمي  کـسکـس  ننآآ  ررــبب  دلدل  نثارنثار  آنآن       مُعـــدیمُعـــدی  وو  استاست  درستدرست  دامندامن  رارا  هرکههرکه
 فجـورفجـور  سنگسنگ  آنآن  دامندامن  دردر  ههــمنمن    هينهين       ـضورـضورــحح  وو  استاست  نيــازنيــاز  آنآن  ووــتت  دامـندامـن

 (8810ـ3/1)
 رارا  نابناب  شــرابشــراب  وو  نــقلنــقل  ووــــتت  جـذبجـذب       را؟را؟  آبآب  گــلگــل  ازاز  چيستچيست  دندنــکشيکشي  آنآن

(3/8812) 
 ـوشـوشــــبجبج  آیدآیدنمينمي  دردر  رحــمترحــمت  بـحربـحر       فـــروشفـــروش  حلـواحلـوا  کــودککــودک  نگـریدنگـرید  ااــتت

 تتــدرسدرس  داندان  زاریزاری  وفوفــوقوقــمم  خودخود  کامکام       تســتتســت  چـشمچـشم  طـفلطـفل  طفل،طفل،  برادربرادر  ایای
 (448ـ 8/3)

 ایسـتایسـتــمم  رارا  انانــایشایش  ووــتت  دلدل  ایای  ردرانردرانــبب
 نيستنيست  پوستپوست  جزجز  کشانکشان  برکن،برکن،  پوستشانپوستشان

 رنگرنگ  رنگرنگ  هایهایگفتهگفته  ود؟ود؟ــبب  چهچه  پوستپوست
 درنــگدرنــگ  ودودــنبنب  ششــکک  آب،آب،  ررــبب  زرهزره  ونونــــچچ

 (1163ـ1/4)
 بـــودبـــود  دریادریا  لــبلــب  ویــم،ویــم،ــگگ  لبلب  ووــچچ  منمن

 بــــودبــــود  إلّاإلّا  رادرادــمم  الگویـــمالگویـــم  ووــچچ  مـــنمـــن
(1/1102) 

  ایـن ایـن   مشمولمشمول  مثنوی،مثنوی،  دردر  کهکه  هایيهایيحکایتحکایت  ترینترینمهممهم  ازاز. . استاست  فراوانفراوان  مثنویمثنوی  دردر  تأویلتأویل  نوعنوع  ایناین  هایهاینمونهنمونه
  ربـا، ربـا،   هـوش هـوش   دژ دژ   الصور یاالصور یا  ذاتذات  قلعةقلعة  دقوقي،دقوقي،  داستانداستان  آب،آب،  سبویسبوی  وو  اعرابياعرابي  مردمرد: : ازاز  عبارتندعبارتند  دارنددارند  قرارقرار  تأویلتأویل  نوعنوع

  دردر  کوتـاه کوتـاه   وو  بلنـد بلنـد   تمثيـل تمثيـل   یـا یـا   داسـتان داسـتان   وپنجـاه وپنجـاه   دویستدویست  حدودحدود  کلکل  دردر  وو  گانگانبازربازر  وو  طوطيطوطي  شهری،شهری،  وو  روستایيروستایي
 ..استاستداشتهداشته  نظرنظر  هاها  آنآن  ورایورای  معانيمعاني  بهبه  کهکه  استاست  آوردهآورده  مثنویمثنوی

  ایایزمينهزمينه  وو  علميعلمي  هرهر  مفاهيممفاهيم  وو  اصطالحاتاصطالحات  موالناموالنا  قسمت،قسمت،  ایناین  دردر  ::مفاهيممفاهيم  وو  اصطالحاتاصطالحات  تأويلتأويل  ..99

  آنآن  بـرای بـرای   جدیدیجدیدی  تعریفتعریف  تأویل،تأویل،  آنآن  کهکه  ایایگونهگونهبهبه  کندکندميمي  تأویلتأویل  خودخود  معرفتيمعرفتي  وو  عرفانيعرفاني  اندیشةاندیشة  بابا  مطابقمطابق  رارا



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 226226
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

 ::هستندهستند  قبيلقبيل  این این   ازاز  زیرزیر  ابياتابيات. . گيردگيردميمي  قرارقرار  مفهوم، مفهوم،   یایا  اصطالحاصطالح
 ناگهـــانناگهـــان  بـــالیبـــالی  بينـــدبينـــد  دمدم  بهبه  دمدم           جهـــــانجهـــــان  بربر  بدگمانيبدگماني  بود؟بود؟  چهچه  حزمحزم

(3/8863) 
 ــرــرــسس  زودزود  رآریرآریــبب  صــفوتصــفوت  آنآن  ازاز  ااــتت      پســـــرپســـــر  ایای  بشکافبشکاف  جبیهجبیه  خواهيخواهي  روحروح

 دبدب  وو  خياطيخياطي  وو  وفوفــصص  اساســلبلب  ازاز  ههــمم           طلبطلب  صفوتصفوت  ددــشش  آنکآنک  ييــصوفصوف  هستهست
 (308ـ1/3)

 شيــخشيــخ  انانــجج  ازاز  خبرخبر  بيبي  رده؟رده؟ــمم  چيستچيست       شيــــخشيــــخ  ایمانایمان  ازاز  غافلغافل  کافر،کافر،  کيستکيست
 فــزونفــزون  جانــشجانــش  خبـرخبـر  زونزونــافاف  رکرارکراــهه           آزمــونآزمــون  دردر  ررــخبخب  جــزجــز  نباشـــدنباشـــد  جانجان

 (3381ـ 8/0)
 شــودشــود  للــخَخَ  زدانزدانــیی  دیلدیلــتبتب  ازاز  خمرشخمرش       شــــودشــــود  مبـدلمبـدل  اواو  آنـکآنـک  ابدالابدال  کيستکيست

(3/4666) 
 خطـاخطـا  ازاز  وظوظــمحفمحف  ستست  محفوظمحفوظ  ههــچچ  ازاز           پيـــــشواپيـــــشوا  رارا  اواو  محفوظستمحفوظست  لــــوحلــــوح

(4/1211) 
 فـــسادفـــساد  آنآن  نصيحتنصيحت  وو  کونکون  دغلدغل  آنآن           اوستــاداوستــاد  ایای  فســادفســاد  وو  کــونکــون  اندریناندرین
 الشي امالشي ام  منمن  رورو  گفتهگفته  فــسادشفــسادش  وآنوآن           پيـمپيـم  خوشخوش  منمن  بيـابيـا  مــيگویدمــيگوید  کــونکــون

 (1103ـ4/4)
 قطــارقطــار  دردرــانان  قطــارقطــار  رارا  ورانورانــکک  وقوقــجج         بيقـراربيقـرار  جهـــانجهـــان  زینزین  توتو  بکـشبکـش  پـسپـس
 ييــادیــادیــــشش  رارا  ــانــانــــزمزم  آخــرآخــر  ماتــمماتــم           هادیـيهادیـي  تــوتــو  بـودبـود  ایناین   هــادی هــادی  کــارکــار

 (1400ـ4/16)

  وو  شـهری شـهری »»  ،،««بچگـان بچگـان   پيـل پيـل »»  ،،««دقوقيدقوقي  »»،،  ««رباربا  هُشهُش  دژدژ»»  نظير،نظير،  مثنویمثنوی  هایهای  حکایتحکایت  ازاز  بسياریبسياری  دردر  موالناموالنا
 ..استاست  زدهزده  تأویلتأویل  بهبه  دستدست. .   ..  ..  ،،««روستایيروستایي

 های غزالی و مولوی در باب تأويلمقايسة ديدگاه

های غزالي در دورة نخست زندگي او که مبنایي عقلي دارد، با دیدگاه مولوی که مشربي عارفانـه  های غزالي در دورة نخست زندگي او که مبنایي عقلي دارد، با دیدگاه مولوی که مشربي عارفانـه  دیدگاهدیدگاه
ها در این دوره تنهـا بـر بنـائي    ها در این دوره تنهـا بـر بنـائي      های آنهای آنست زیرا دیدگاهست زیرا دیدگاهطور کامل قابل مقایسه نيطور کامل قابل مقایسه ني  شناسانه دارد، بهشناسانه دارد، به  و معرفتو معرفت

گـرای غزالـي در دورة دوم   گـرای غزالـي در دورة دوم     ها با هم متفاوت است. دیدگاه تأویـل ها با هم متفاوت است. دیدگاه تأویـل   مشترک استوار است اما مبنای فکری آنمشترک استوار است اما مبنای فکری آن
اش که گرایش صوفيانه یافته است، بادیدگاه مولوی در بسياری از موارد، نظير اهـل تأویـل،   اش که گرایش صوفيانه یافته است، بادیدگاه مولوی در بسياری از موارد، نظير اهـل تأویـل،   زندگي فکریزندگي فکری

توان مولوی را در ایـن  توان مولوی را در ایـن  دیگر ميدیگر مي  عبارتيعبارتي  ، دالیل تأویل و غيره قابل انطباق است یا به، دالیل تأویل و غيره قابل انطباق است یا بهتأویل مجاز و غيرمجازتأویل مجاز و غيرمجاز
 موارد متأثر از اندیشةغزالي دانست.موارد متأثر از اندیشةغزالي دانست.
گرایانة خود از تأویل به پنن وجود قائل اسـت کـه هـر کـدام سـطحي از      گرایانة خود از تأویل به پنن وجود قائل اسـت کـه هـر کـدام سـطحي از      گفتيم که غزالي در نظام عقلگفتيم که غزالي در نظام عقل

يزی نتواند حمل بر معنای ظـاهر شـود،   يزی نتواند حمل بر معنای ظـاهر شـود،   تأویل هستند؛ وجود اول که وجودِحسي است، اگر در این سط  چتأویل هستند؛ وجود اول که وجودِحسي است، اگر در این سط  چ
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که مولوی نه حس و نه ادراکات حسـي را قبـول دارد تـا اینکـه بخواهـد بـه       که مولوی نه حس و نه ادراکات حسـي را قبـول دارد تـا اینکـه بخواهـد بـه         یابد در حاليیابد در حاليمجوز تأویل ميمجوز تأویل مي
 وجودِحسي چيزی اعتماد کند و آن را تأویل ننماید.وجودِحسي چيزی اعتماد کند و آن را تأویل ننماید.

نـای  نـای  بر حس است که در رسـيدن بـه مع  بر حس است که در رسـيدن بـه مع    ترین مراتب معرفتي از نظر مولوی، معرفت مبتنيترین مراتب معرفتي از نظر مولوی، معرفت مبتنيیکي از پایينیکي از پایين
 نامد:نامد:ميمي« « نابينانابينا»»باطني امری، عاجز و قاصر است؛ مولوی این دید و معرفت حسي را باطني امری، عاجز و قاصر است؛ مولوی این دید و معرفت حسي را 

 ده حس دشمن عقل است و کيشده حس دشمن عقل است و کيشــدیدی      ویشویشــده حس بين خده حس بين خــاک زن در دیاک زن در دیــخخ
 دِ ماش خوانددِ ماش خواندــرستش گفت و ضرستش گفت و ضــبت پبت پ       ددــوانوانــاش خاش خــدا اعمدا اعمــس را خس را خــده حده حــدیدی

 ددــدیدیــردا را نردا را نــد و فد و فــــي دیي دیــالالــه حه حــزانکزانک       ددــدیدیــا را نا را نــد و درید و دریــه او کف دیه او کف دیــزان کزان ک
 (1013- 1011، ابيات 8)مثنوی، دفتر 

معنـي کـه   معنـي کـه     داند؛ بـدین داند؛ بـدین غزالي در دورة نخست یکي از قوانين تأویل را عدم  حمل متن بر معنای ظاهر ميغزالي در دورة نخست یکي از قوانين تأویل را عدم  حمل متن بر معنای ظاهر مي
ن ن وقتي مجاز به تأویل متني هستيم که نتوانيم آن را حمل بر معنای ظاهر کنيم یا اینکه فهميدن معنای آوقتي مجاز به تأویل متني هستيم که نتوانيم آن را حمل بر معنای ظاهر کنيم یا اینکه فهميدن معنای آ

آیـات و احـادیثي را کـه    آیـات و احـادیثي را کـه      مثنـوی مثنـوی در سط  اول کالم موجب ابهام و کن فهمي مخاطب شود. اما مولوی در در سط  اول کالم موجب ابهام و کن فهمي مخاطب شود. اما مولوی در 
 است.است.توانند حمل  بر معنای ظاهر شود نيز به تأویل بردهتوانند حمل  بر معنای ظاهر شود نيز به تأویل بردهميمي

تـوان بـا   تـوان بـا   رود، مـي رود، مـي گرای غزالي که از ظاهر به باطن پـيش مـي  گرای غزالي که از ظاهر به باطن پـيش مـي  گانه وجود را در دیدگاه تأویلگانه وجود را در دیدگاه تأویلمراتب پننمراتب پنن
، حس، روح، عقل و روح وحي در دیدگاه مولوی برابر نهـاد؛ ایـن مراتـب وجـود کـه      ، حس، روح، عقل و روح وحي در دیدگاه مولوی برابر نهـاد؛ ایـن مراتـب وجـود کـه      گانه جسمگانه جسممراتب پننمراتب پنن

رسد، ناظر به اختالفِ فهم در درک حقيقـت و معرفـت   رسد، ناظر به اختالفِ فهم در درک حقيقـت و معرفـت   ترتيب از معرفت سطحي به معرفت شهودی ميترتيب از معرفت سطحي به معرفت شهودی مي  بهبه
 کل است:کل است:

 جسم همچون آستين، جان همچو دستجسم همچون آستين، جان همچو دست      تتــاساسدهدهــــر، روح مخفي آمر، روح مخفي آمــجسم ظاهجسم ظاه
 ردردــــر ره بر ره بــــوی روح زوتوی روح زوتــــــــس سس ســــــحح      ردردــــر پر پــــتتييــــــل از روح مخفل از روح مخفــاز عقاز عقــبب

 ودودــر بر بــــــت او زان ست او زان ســه او غيب اسه او غيب اســزانکزانک      ر بودر بودــتتانانــــل پنهل پنهــــي از عقي از عقــــروح وحروح وح
 ددــان نشان نشــر جر جــــدرک هدرک هــــيش ميش مــروح وحروح وح     ددــان نشان نشــي پنهي پنهــــد از کسد از کســــل احمل احمــــعقعق

 (.3801-3804)دفتر دوم، 

وم، جمع بين ظاهر و باطن است یعني معنای باطني و پنهان مـتن  وم، جمع بين ظاهر و باطن است یعني معنای باطني و پنهان مـتن  یکي از قوانين تأویل غزالي در دورةدیکي از قوانين تأویل غزالي در دورةد
معنـای ظـاهری مـتن    معنـای ظـاهری مـتن      زند دیگـر بـه  زند دیگـر بـه  پذیرد اما مولوی هر جا دست به تأویل ميپذیرد اما مولوی هر جا دست به تأویل ميرا با حفظ معنای ظاهر ميرا با حفظ معنای ظاهر مي

دیني دارد حال آنکه بينش مولوی در تأویـل، مبنـایي   دیني دارد حال آنکه بينش مولوی در تأویـل، مبنـایي     کاری ندارد، زیرا معنای ظاهری آیه و حدیث ماهيتيکاری ندارد، زیرا معنای ظاهری آیه و حدیث ماهيتي
 مولـوی  مولـوی  « « علـيکم بالسـواد االعظـم   علـيکم بالسـواد االعظـم   »»ذوقي دارد، بـرای مثـال در تأویـل حـدیث نبـوی      ذوقي دارد، بـرای مثـال در تأویـل حـدیث نبـوی        شناسانه وشناسانه و  معرفتمعرفت

 کلـي تأویـل   کلـي تأویـل     معنای ظاهری کالم توجهي ندارد؛ روسـتا را بـه شـيخ  واصـل ناشـده و شـهر را بـه عقـل        معنای ظاهری کالم توجهي ندارد؛ روسـتا را بـه شـيخ  واصـل ناشـده و شـهر را بـه عقـل          بهبه
 است:است:کردهکرده

 ت در زدهت در زدهــــــد و حجد و حجــــت در تقليت در تقليــدسدس      دهدهــاشاشــــنن  للــخ واصخ واصــد شيد شيــاشاشــه به بــده چده چ
 راسراســبسته در خبسته در خ    ممــران  چشران  چشــون خون خــچچ      ي این هواستي این هواستــللل کل کــر عقر عقــش شهش شهــپيپي

 (.183-188)دفتر سوم، 



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 221221
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

آیـد، مولـوی بـدون    آیـد، مولـوی بـدون    هر کجا بحث خداوند و مسائل مربوط به او پيش مـي هر کجا بحث خداوند و مسائل مربوط به او پيش مـي   مثنویمثنویرسد که در رسد که در نظر مينظر مي  بهبه
 رسد.رسد.هيچ درنگي از ظاهر فرا رفته و به معنای باطني کالم ميهيچ درنگي از ظاهر فرا رفته و به معنای باطني کالم مي

ای دارد که در بخش نخستِ مقاله بـه  ای دارد که در بخش نخستِ مقاله بـه  گانهگانهبندی پننبندی پننتقسيمتقسيم  غزالي در مورد اهل تأویل و نوع تأویل آنانغزالي در مورد اهل تأویل و نوع تأویل آنان
بودن تأویلشان معرفي بودن تأویلشان معرفي   اساس اهل تأویل را برمبنای درست و نادرستاساس اهل تأویل را برمبنای درست و نادرست  آن اشاره کردیم؛ مولوی نيز بر همينآن اشاره کردیم؛ مولوی نيز بر همين

شـناختي  شـناختي    های عرفاني و مفاهيم معرفتهای عرفاني و مفاهيم معرفتکند. اوبا اینکه خود از فرایندتأویلي در توسع بخشيدن به اندیشهکند. اوبا اینکه خود از فرایندتأویلي در توسع بخشيدن به اندیشهميمي
تنها نپذیرفته، بلکه به شـدت نفـي و نقـد    تنها نپذیرفته، بلکه به شـدت نفـي و نقـد      کند اما تأویل نادرست و برخاسته از هوای نفس را نهکند اما تأویل نادرست و برخاسته از هوای نفس را نهاستفاده مياستفاده مي

شود که موالنا در آن تمثيل شود که موالنا در آن تمثيل های این نوع نقد در تمثيل مگس و برگ کاه نمودار ميهای این نوع نقد در تمثيل مگس و برگ کاه نمودار ميکند؛ یکي از نمونهکند؛ یکي از نمونهميمي
نظری به چنـين  نظری به چنـين  گگکند که از روی وهم و گمان و تنکند که از روی وهم و گمان و تنمگس را نماد صاحب تأویل نادرست و باطل تلقي ميمگس را نماد صاحب تأویل نادرست و باطل تلقي مي

 است:است:تأویلي دست زدهتأویلي دست زده

 خرخر  ولولــبب  وو  اهاهــکک  رگرگــبب  ررــــبب  سســمگمگ  آنآن      ررــــسس  راشتراشتــافاف  هميهمي  انانــکشتيبکشتيب  همچوهمچو
 امامدهدهــخوانخوان  ييــکشتکشت  وو  ااــــدریدری  ننــمم  تتــگفگف      مانـدهاممانـدهام  هــيهــي  آنآن  فــکرفــکر  دردر  ييــدتدتــمم
 زنزن  رأیرأی  وو  اهــلاهــل  وو  انانــــکشتيبکشتيب  ردردــــــمم      ننــمم  وو  کشتيکشتي  ایناین  وو  ااــدریدری  ننــایای  ککــایناین
 ـــدـــدــزحـزحـ  رونرونــبيبي  دردرــآنقآنق  ودشودشــنمنمييــمم      عـــمدعـــمد  اواو  ددــرانران  همــيهمــي  ااــردریردریــــسس  ررــبب

 ـسـســخـخـ  ررــویویــتصتص  وو  ررــــخخ  بولبول  اواو  ممــوهوه      مگسمگس  چــونچــون  اطلاطلــبب  للــأویأویــتت  صاحبصاحب
 (1628ـ 1/22)

 کند. او تأویل را نسبت به غزالي نيز تأویلي را که بر اساس تفسير برأی صورت گيرد، نقد مي

؛ که بسان دریا رفتن کسي است تأويل عامی برای خود. 1کند: ه تقسيم ميدست مخاطبان امر به سه

به دریا افکندن کسي است   که بسان تأويل عارف برای عامی؛. 8که شنا نداند، ممنوع و حرام است، 

، یکي از تأويل عارف برای خويش که آن نيز شرايطی دارد .3که شنا نداند، نيز حرام است، 

ه احتمال خطا را در هر سه مورد قطع، شک و ظن غالب بدهد و دیگر اینکه حکم شرایط آن، این است ک
، به نقل از 18 - 41 ، صصالعوام الجامقطعي به اینکه مراد خداوند چنين و چنان است، ندهد )غزالي، 

 (.31، ص 1322رحيميان، 
سـخن  سـخن    -ی مشـخص ی مشـخص بندبنداگر چه نه در قالب یک تقسيماگر چه نه در قالب یک تقسيم–مولوی نيز در مورد مخاطبان تأویل در مثنوی مولوی نيز در مورد مخاطبان تأویل در مثنوی 

 دانـد کـه البتـه در ایـن مـوارد،      دانـد کـه البتـه در ایـن مـوارد،      است. مولوی یکي از دالیل تأویـل را سـط  پـایين درک مـردم مـي     است. مولوی یکي از دالیل تأویـل را سـط  پـایين درک مـردم مـي       گفتهگفته
 کنـد، اگرچـه گـاه تفسـير و تأویـل را متـرادف       کنـد، اگرچـه گـاه تفسـير و تأویـل را متـرادف       برای توضي  معنای آیه و حدیث از لفظ تفسير استفاده ميبرای توضي  معنای آیه و حدیث از لفظ تفسير استفاده مي

 ای پنهـان کـالم در بـين عـوام پرهيـز      ای پنهـان کـالم در بـين عـوام پرهيـز      هـ هـ برد، اما در بسياری از موارد در بيان کردن الیـه برد، اما در بسياری از موارد در بيان کردن الیـه کار ميکار مي  با هم بهبا هم به
 ای دیگـر  ای دیگـر  گونـه گونـه   فهمـي و عـدم فهـم درسـت، حقيقـت را بـه      فهمـي و عـدم فهـم درسـت، حقيقـت را بـه        کند، از ترس  اینکـه مبـادا بـه دليـل کـن     کند، از ترس  اینکـه مبـادا بـه دليـل کـن     ميمي

 بفهمند:  بفهمند:  

 تتــــم درسم درســرت فهرت فهــدر حسدر حســردم انردم انــمم           در فهم تستدر فهم تستــگویم به قگویم به قه ميه ميـآنچآنچ
 (.1140)دفتر چهارم، 



 223 گرايی در انديشة مولوی و غزالیگرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويلتأويل 
(Rumi’s and al-Ghazali’s Approach to Hermenutic) 

 

 کند، محـدودیتي قائـل نيسـت؛ هرجـا     کند، محـدودیتي قائـل نيسـت؛ هرجـا     غزالي احتياط ميغزالي احتياط مي  گونه کهگونه که  مولوی دربارة شرایط تأویل عارف، آنمولوی دربارة شرایط تأویل عارف، آن
راند که گویا قصد حقيقي خداوند از ایـن آیـه همـين    راند که گویا قصد حقيقي خداوند از ایـن آیـه همـين    ای سخن ميای سخن ميگونهگونه  برد، بهبرد، بهآیه یا حدیثي را به تأویل ميآیه یا حدیثي را به تأویل مي

 است:است:بودهبوده

 م اوفتادم اوفتادــالم وهالم وهــدر عدر عــه انه انــون کون کــــچچ          م رادم رادــــــــراهيراهيــــي ابي ابــــذا ربیذا ربیــــگفت هگفت ه
 أویل سفتأویل سفتــر تر تــوهوهــه گه گــــي کي کــآنکسآنکس        گفتگفت  أویلأویلــن تن تــوکب را چنيوکب را چنيــر کر کــذکذک
 ای خویش کَندای خویش کَندــه را ز جه را ز جــان کان کــآنچنآنچن           ددــــــبنبنممــال چشال چشــم و خيم و خيــم وهم وهــالالــعع
 ه باشد حال اوه باشد حال اوــر را چر را چــــربط و خربط و خــــخخ          ال اوال اوــــد قد قــي آمي آمــذا ربذا ربــه هه هــــــا کا کــــتت

 (.8011-8018)دفتر پنجم، 

 است:است:گونه آمدهگونه آمده  ر مجاز تأویل، تحليلي اینر مجاز تأویل، تحليلي اینهای مجاز و غيهای مجاز و غيدر مورد حيطهدر مورد حيطه  الدینالدین  احياء علوماحياء علومدر در 
دليـل ظرفيـت   دليـل ظرفيـت     نفسه دقيق که بر اکثر افهام جز فهم اوليا و انبياء مخفي است، درنتيجه بهنفسه دقيق که بر اکثر افهام جز فهم اوليا و انبياء مخفي است، درنتيجه به  . مطالب في. مطالب في11

 اندک افراد نباید آن را فاش ساخت؛اندک افراد نباید آن را فاش ساخت؛
. مطالبي که دقيق و خفي نباشد، اما افشای آن به حال مردم ضـرر دارد؛ ایـن مطالـب را نبایـد فـاش      . مطالبي که دقيق و خفي نباشد، اما افشای آن به حال مردم ضـرر دارد؛ ایـن مطالـب را نبایـد فـاش      88
 اخت؛اخت؛سس

شده اما به تفصيل نيز قابل تبيين است و این دو مرحله ماننـد قشـر و لـب    شده اما به تفصيل نيز قابل تبيين است و این دو مرحله ماننـد قشـر و لـب      . مطالبي که به اجمال بيان. مطالبي که به اجمال بيان33
 هستند و منافاتي با یکدیگر ندارند؛هستند و منافاتي با یکدیگر ندارند؛

 اسـت، از دیـدگاه   اسـت، از دیـدگاه     شده و دليل آن تأثيرگـذاری بيشـتر بـر مردمـان بـوده     شده و دليل آن تأثيرگـذاری بيشـتر بـر مردمـان بـوده       . مطالبي که به زبان رمز بيان. مطالبي که به زبان رمز بيان44
بایست به قرینـه عقـل و شـرع انجـام     بایست به قرینـه عقـل و شـرع انجـام     توني است که البته تأویل ميتوني است که البته تأویل ميغزالي محلل تأویل، چنين مطالب و مغزالي محلل تأویل، چنين مطالب و م

 گيرد؛گيرد؛
است، مانند اطاعت آسـمان و زمـين، امـا قابـل     است، مانند اطاعت آسـمان و زمـين، امـا قابـل       صورت زبان قال ارائه شدهصورت زبان قال ارائه شده  . مطالبي که از زبان حال به. مطالبي که از زبان حال به11

 (.(.112112و و   114114: صص: صص11  : ج: ج13111311، ، الدینالدین  احياء علوماحياء علومتأویل به زبان حال نيز هست )غزالي، تأویل به زبان حال نيز هست )غزالي، 
اسـت؛ در مـورد ظرفيـت پـائين و فهـم نـاقص       اسـت؛ در مـورد ظرفيـت پـائين و فهـم نـاقص       مطرح نمودهمطرح نموده  مثنویمثنویها را در ها را در ههمولوی نيز همة این دیدگامولوی نيز همة این دیدگا

 است:است:  شناسي نام بردهشناسي نام برده  عنوان یکي از موانع معرفتعنوان یکي از موانع معرفت  ها بهها بهانسانانسان

 ووــــق مگق مگــود مطلود مطلــه به بــامامــالت عالت عــــحح          ووــــــــاهيت عماهيت عمــــز از ادراک مز از ادراک مــــعجعج
 انانــد عيد عيــاشاشــامالن بامالن بــم کم کــپيش چشپيش چش          رّ آنرّ آنــــرِّ سرِّ ســــات و سات و ســاهياهيــه مه مــــزانکزانک

 م شنوم شنوــي کي کــالالــي محي محــــأویلأویلــي ز تي ز تــبب          وید این دورست و گووید این دورست و گوــعقل بحثي گعقل بحثي گ
 (.3014-3018)دفتر سوم، 

کنـد؛ در مـورد   کنـد؛ در مـورد   عقل هر چه را که نتواند در حيطـة شـناخت خـود در آورد، انکـار کـرده یـا تأویـل مـي        عقل هر چه را که نتواند در حيطـة شـناخت خـود در آورد، انکـار کـرده یـا تأویـل مـي        
سـت، دسـت بـه    سـت، دسـت بـه    . چون عقـل قـادر بـه درک آن ني   . چون عقـل قـادر بـه درک آن ني     ..  موضوعاتي چون تسبي  جمادات، نالة ستون حنانه و.موضوعاتي چون تسبي  جمادات، نالة ستون حنانه و.

هـای  هـای  دانـد و جـزو تأویـل   دانـد و جـزو تأویـل    عقلـي مـي   عقلـي مـي    زند. مولوی در این موارد سبب تأویل را سط  نازل معرفتزند. مولوی در این موارد سبب تأویل را سط  نازل معرفتتأویل ميتأویل مي
 شمارد:شمارد:غيرمجاز ميغيرمجاز مي



   ايلواری رقيه کاردل، بتول واعظ 213213
(Batoul Va’ez/ Roqayyeh Kardel Ilvari) 

 

 ه استه استــــــانانــــا بيگا بيگــــواس انبيواس انبيــــــاز حاز ح        ه استه استــــــــانانــر حنر حنــو منکو منکــي کي کــفلسففلسف
 ققــــی خلی خلاالت آورد در رااالت آورد در راــــــس خيس خيــبب          ققــودای خلودای خلــو سو ســرترتــه په پــد او کد او کــویویــگگ

 (.26-3312)دفتر اول، 
 ددــــایت ز آش شایت ز آش شــي کني کنــیطعم و یسقیطعم و یسق          ددــاش شاش شــي في فــد ربد ربــت عنت عنــون ابيون ابيــچچ
 ررــــتا در آید در گلو چون شهد و شيتا در آید در گلو چون شهد و شي       ررــن را در پذین را در پذیــل ایل ایــأویأویــي تي تــچ بچ بــهيهي
 د آن حقيقت را خطاد آن حقيقت را خطاــــه بينه بينــون کون کــچچ          ااــــــل است واداد عطل است واداد عطــأویأویــه ته تــــزانکزانک

 (.3110-3114)دفتر اول،

عقـل، دسـت بـه    عقـل، دسـت بـه      داند آنکه به دليل ضـعفِ داند آنکه به دليل ضـعفِ روست که مولوی هر کسي را قابل برای تأویل نميروست که مولوی هر کسي را قابل برای تأویل نمي  از هميناز همين
 است:است:زند، برداشت او چيزی جز تفسير برأی نيست که غزالي نيز از آن انتقاد نمودهزند، برداشت او چيزی جز تفسير برأی نيست که غزالي نيز از آن انتقاد نمودهتأویل ميتأویل مي

 ل اوستل اوستــــدن ز ضعف عقدن ز ضعف عقــآن خطا دیآن خطا دی
 عقل کل مغز است و عقل جزو پوستعقل کل مغز است و عقل جزو پوست

 ه اخبار راه اخبار راــن نن نــل کل کــأویأویــویش را تویش را تــــخخ
 زار رازار راــــه گله گلــــــوی نوی نــــد گد گــــز را بز را بــــمغمغ

 انانــــد از عيد از عيــاشاشــــه به بــــآن حقيقت را کآن حقيقت را ک
 انانــــــد در ميد در ميــي نگنجي نگنجــــأویلأویلــــچ تچ تــــهيهي

 (.3801-3810)دفتردوم، 

 ( کـه  ( کـه  3333، ص، ص13221322غزالي برای تأویل درسـت قائـل بـه دو قرینـة عقلـي و کشـفي اسـت )رحيميـان،         غزالي برای تأویل درسـت قائـل بـه دو قرینـة عقلـي و کشـفي اسـت )رحيميـان،         
گویـد:  گویـد:  کشفي مـي کشفي مـي    صوفيانة او تعلق دارد. اودر باب قرینة صوفيانة او تعلق دارد. اودر باب قرینة  دومي به مشربدومي به مشرباولي مربوط به تفکر عقلي اوست و اولي مربوط به تفکر عقلي اوست و 

 یابنـد، ایشـان آنگـاه کـه     یابنـد، ایشـان آنگـاه کـه     کننـد، در نمـي  کننـد، در نمـي  حد اعتدال را جز اهل توفيق که امور را با نـور الهـي درک مـي   حد اعتدال را جز اهل توفيق که امور را با نـور الهـي درک مـي   »»
 کننـد؛ پـس آنچـه بـا     کننـد؛ پـس آنچـه بـا     اسرار مطالب، آنچنان که در واقع هست، بر ایشان کشف شـود، بـه نقـل نظـر مـي     اسرار مطالب، آنچنان که در واقع هست، بر ایشان کشف شـود، بـه نقـل نظـر مـي     

 « « کننـد کننـد پذیرنـد و آنچـه را کـه غيرمنطبـق بـا آنـن بـود، تأویـل مـي         پذیرنـد و آنچـه را کـه غيرمنطبـق بـا آنـن بـود، تأویـل مـي         انطبـاق داشـت، مـي   انطبـاق داشـت، مـي     مشاهدة ایشانمشاهدة ایشان
 (.(.126126، ، 11: ج: ج13111311، ، الدینالدین  احياء علوماحياء علوم  ))

 داند:داند:مولوی در مورد قرینةعقلي سخني ندارد اما تأویل اهل معرفت را براساس قرینةکشفي مجاز ميمولوی در مورد قرینةعقلي سخني ندارد اما تأویل اهل معرفت را براساس قرینةکشفي مجاز مي

 ممــــــریریــر ننگر ننگــاهاهــه ظه ظــم و بم و بــدل ببينيدل ببيني          ممــــوریوریــه باطن بين جمله کشه باطن بين جمله کشــا کا کــمم
 ددــکننکننييــر مر مــال ظاهال ظاهــر اشکر اشکــــم بم بــحکحک       تنندتنندييــر مر مــه ظهه ظهــه به بــي کي کــانانــاضياضيــقق

 (8110-8111)دفتر چهارم، 

  معنا را باید از اهل آن شنيد: معنا را باید از اهل آن شنيد:    تأویل و حقيقتتأویل و حقيقت

 انانــــان و در بيان و در بيــد در زبد در زبــامامــه نه نــــآنچآنچ          انانــــــوی از دم زنوی از دم زنــا بشنا بشنــزن تزن تــدم مدم م
 وحوحــــي ني نــــذار در کشتذار در کشتــــا بگا بگــــــــآشنآشن          ر تو روحر تو روحــد بهد بهــا دم زنا دم زنــــزن تزن تــــدم مدم م

 (.1362-1361)دفتر سوم، 



 212 گرايی در انديشة مولوی و غزالیگرايی در انديشة مولوی و غزالیتأويلتأويل 
(Rumi’s and al-Ghazali’s Approach to Hermenutic) 

 

ای دیگر تسبي  جمادات است که خود امری حقيقي است و بنـا برعقيـدة مولـوی نبایـد آن را بـر      ای دیگر تسبي  جمادات است که خود امری حقيقي است و بنـا برعقيـدة مولـوی نبایـد آن را بـر      نمونهنمونه
بـودن  بـودن    بهـره بهـره نماید و دليل آن را بينماید و دليل آن را بيسبيل مجاز یا تأویل فهميد. او با این عقيده بر تأویل  معتزليان انتقاد ميسبيل مجاز یا تأویل فهميد. او با این عقيده بر تأویل  معتزليان انتقاد مي

 داند:داند:از نور درون و صفای روح مياز نور درون و صفای روح مي

 دتدتــــایایــربربــــا با بــههللــأویأویــه ته تــــوسوســوسوس          دتدتــــادات آیادات آیــــ  جم  جمــــــــاش تسبياش تسبيــفف
 ااــــههللــأویأویــــای تای تردهردهــر بينش کر بينش کــــبهبه      ااــههللــدیدیــو قنو قنــان تان تــــدارد جدارد جــون نون نــچچ
 ودودــــي بي بــال غال غــدن خيدن خيــــــوی دیوی دیــدعدع        ي بودي بودــر کر کــ  ظاه  ظاهــرض تسبيرض تسبيــه غه غــکک
 ور حالور حالــدارد ندارد نــو نو نــس کس کــــوان آن کوان آن ک          زالزالــــل اعتل اعتــل اهل اهــأویأویــــود تود تــــن بن بــــایای

 (1681-1688)دفتر سوم، 

هـای  هـای  پـردازد کـه راه تأویـل را بـرای هـر کـدام از فرقـه       پـردازد کـه راه تأویـل را بـرای هـر کـدام از فرقـه       وجود ميوجود مي  ةةگانگان  غزالي، از این جهت به وجوه پننغزالي، از این جهت به وجوه پنن
اقوال صـاحب  اقوال صـاحب    اساس اذعان دارد که هر کس که قول و سخني ازاساس اذعان دارد که هر کس که قول و سخني از  اسالمي باز کند و تسهيل نماید بر هميناسالمي باز کند و تسهيل نماید بر همين

کـه موالنـا در مثنـوی    کـه موالنـا در مثنـوی    ای از این درجات وجود، حمل کند، سخنش درست است. در حـالي ای از این درجات وجود، حمل کند، سخنش درست است. در حـالي شرع را بر درجهشرع را بر درجه
طور که پـيش از ایـن گفتـيم، تأویـل او در محـدودة      طور که پـيش از ایـن گفتـيم، تأویـل او در محـدودة        نماید و هماننماید و همان  ای را مطرح نميای را مطرح نميهيچگاه چنين اندیشههيچگاه چنين اندیشه

 تأویل کالمي و فلسفي نيست.تأویل کالمي و فلسفي نيست.
معني که او بازگشت روح به جسـم را  معني که او بازگشت روح به جسـم را    بدینبدین  ..ي کالمي ميزندي کالمي ميزنددست به تأویلدست به تأویل« « معاد جسمانيمعاد جسماني»»  غزالي دربارةغزالي دربارة
بلکـه بـر ایـن عقيـده اسـت کـه       بلکـه بـر ایـن عقيـده اسـت کـه         ،،کندکندداند اما این جسم را همان جسم دنيوی، تلقي نميداند اما این جسم را همان جسم دنيوی، تلقي نمياز ضروریات مياز ضروریات مي

شود، خلق و آفرینش جدیدی است. پس معني و مفهـوم  شود، خلق و آفرینش جدیدی است. پس معني و مفهـوم  جسمي که روح در آخرت به آن برگشت داده ميجسمي که روح در آخرت به آن برگشت داده مي
در مـورد  در مـورد    ویوی  شـود. شـود. در آن واجب شمرده ميدر آن واجب شمرده مي  ءءه بقاء شي و تجدد شيه بقاء شي و تجدد شيبرگشت در نظر او، آن چيزی است کبرگشت در نظر او، آن چيزی است ک

شـود. او عقيـدة فالسـفه را    شـود. او عقيـدة فالسـفه را    نفس و جسم و پيوند بين این دو عنصر نيز وارد فرایند تأویلي خاص خود مـي نفس و جسم و پيوند بين این دو عنصر نيز وارد فرایند تأویلي خاص خود مـي 
از حـالتي در جسـم اسـت و بيـان     از حـالتي در جسـم اسـت و بيـان       عبـارت عبـارت   پذیرد زیراپذیرد زیرانمينمي  ،،رودرودبر اینکه نفس با مرگ بدن از بين نميبر اینکه نفس با مرگ بدن از بين نمي  مبنيمبني
، حالتي در بدن نيست جز اینکه پيوندی با آن دارد و بـا ایجـاد شـدن آن، او نيـز موجـود      ، حالتي در بدن نيست جز اینکه پيوندی با آن دارد و بـا ایجـاد شـدن آن، او نيـز موجـود      دارد که نفسدارد که نفسميمي
هـای اشـخاص   هـای اشـخاص   پردازد و آن، ایـن اسـت کـه اگـر نفـس     پردازد و آن، ایـن اسـت کـه اگـر نفـس     شود. آنگاه به دليل و استدالل تأویلي خود ميشود. آنگاه به دليل و استدالل تأویلي خود ميميمي

رتبـة  رتبـة  درجه و مدرجه و م  بلکه این اختالف به اختالفِبلکه این اختالف به اختالفِ  ،،مختلف با هم تفاوت دارد دليل بر اختالف ذاتي نفوس نيستمختلف با هم تفاوت دارد دليل بر اختالف ذاتي نفوس نيست
امکان اخـتالف در ایـن   امکان اخـتالف در ایـن     ،،رورو  نفس است پس از ایننفس است پس از این  شود، علم جزو صفات ذاتيشود، علم جزو صفات ذاتيمعلومات اشخاص مربوط ميمعلومات اشخاص مربوط مي

بلکه اختالف آن براساس پيوند به جسم است که در اشخاص مختلف، این صفت علـم  بلکه اختالف آن براساس پيوند به جسم است که در اشخاص مختلف، این صفت علـم    ،،صفت وجود نداردصفت وجود ندارد
کنـد. بحـث   کنـد. بحـث   استفاده مياستفاده ميغزالي، در مورد تناسخ نيز از همين قانون تأویلي خود غزالي، در مورد تناسخ نيز از همين قانون تأویلي خود   یابد.یابد.نيز، مراتب مختلفي مينيز، مراتب مختلفي مي

مدارانـة  مدارانـة    تناسخ در مثنوی بصورت ضمني مطرح شده و مولوی به مانند غزالي به آن براساس شـيوة تأویـل  تناسخ در مثنوی بصورت ضمني مطرح شده و مولوی به مانند غزالي به آن براساس شـيوة تأویـل  
بعـث و نشـور آن   بعـث و نشـور آن     ةةللأأکند اما در عالم آخرت و مسکند اما در عالم آخرت و مس  است. غزالي، تناسخ را در این عالم انکار مياست. غزالي، تناسخ را در این عالم انکار ميخود نپرداختهخود نپرداخته
است که بعث و است که بعث و کند اما بر این عقيدهکند اما بر این عقيدهرا بر آن اطالق نميرا بر آن اطالق نمينماید. اگرچه، در مورد بعث، اسم تناسخ نماید. اگرچه، در مورد بعث، اسم تناسخ را ردی نميرا ردی نمي
 (.(.811811-816816، صص، صص14811481)سالم، )سالم،   ها در آخرت، مفهوم دیگری از معني و مفهوم تناسخ استها در آخرت، مفهوم دیگری از معني و مفهوم تناسخ استنشور انساننشور انسان
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 گيری نتيجه

های آن اسـت. غزالـي در دورة   های آن اسـت. غزالـي در دورة   های مهم غزالي در آثارش مبحث تأویل و قوانين و شيوههای مهم غزالي در آثارش مبحث تأویل و قوانين و شيوهیکي از دغدغهیکي از دغدغه
نـوع  نـوع    اش را در تأویل بر اسـاس پـنن  اش را در تأویل بر اسـاس پـنن  فلسفي دارد، مبنای نظریهفلسفي دارد، مبنای نظریه  -ش که مبنای عقليش که مبنای عقلياانخست زندگي فکرینخست زندگي فکری

گانـه تأویـل   گانـه تأویـل   های پننهای پنناست: وجود ذاتي، حسي، خيالي، عقلي و تشبيهي. برمبنای این ساحتاست: وجود ذاتي، حسي، خيالي، عقلي و تشبيهي. برمبنای این ساحتوجود قرار دادهوجود قرار داده
  زماني جایز است که حمل  معنا بر سط  ظاهر کالم غيرمعقول بنماید در غير این صورت تأویل متنـي بـه  زماني جایز است که حمل  معنا بر سط  ظاهر کالم غيرمعقول بنماید در غير این صورت تأویل متنـي بـه  

شود، تغيير شود، تغيير سطوح معنایي مختلف صحي  نيست. شيوة تأویل غزالي در دورة دوم که به تصوف متمایل ميسطوح معنایي مختلف صحي  نيست. شيوة تأویل غزالي در دورة دوم که به تصوف متمایل مي
کند که براساس آن فهم متن درعين حفظ معنـای ظـاهر، در سـطوح    کند که براساس آن فهم متن درعين حفظ معنـای ظـاهر، در سـطوح    کند. در این دوره قانون وضع ميکند. در این دوره قانون وضع ميميمي

ی قابل مقایسه است. ی قابل مقایسه است. گرای غزالي در بسياری موارد با مولوگرای غزالي در بسياری موارد با مولوپذیر است. تفکر تأویلپذیر است. تفکر تأویلمعنای دیگری نيز امکانمعنای دیگری نيز امکان
منـد سـاختن قـوانين    منـد سـاختن قـوانين    گيرد و چنان نظامي در پي نظامگيرد و چنان نظامي در پي نظامکار ميکار مي  شناسانه بهشناسانه به  مولوی تأویل را در سطحي معرفتمولوی تأویل را در سطحي معرفت

گانة وجود غزالي را در بحث تأویل شاید بتوان با مراتـب معرفتـي جسـم، حـس،     گانة وجود غزالي را در بحث تأویل شاید بتوان با مراتـب معرفتـي جسـم، حـس،     تأویل نيست. سطوح پننتأویل نيست. سطوح پنن
. مولوی برخالف غزالي حتي متنـي را کـه   . مولوی برخالف غزالي حتي متنـي را کـه   عقل، روح و وحي که حرکتي از ظاهر به باطن است، برابر نهادعقل، روح و وحي که حرکتي از ظاهر به باطن است، برابر نهاد

برد بدون اینکه بـه معنـای ظـاهری آن نظـری داشـته      برد بدون اینکه بـه معنـای ظـاهری آن نظـری داشـته      شود به تأویل ميشود به تأویل ميدر سط  اول معنایي فهميده ميدر سط  اول معنایي فهميده مي
اش که جمع بـين معنـای ظـاهر و بـاطن اسـت، بـا مولـوی        اش که جمع بـين معنـای ظـاهر و بـاطن اسـت، بـا مولـوی        دیگر غزالي در تأویل صوفيانهدیگر غزالي در تأویل صوفيانه  باشد. از سویيباشد. از سویي

ی پنهان آیه یا حدیث توجه دارد و در سـط  بسـتر آنکـه در    ی پنهان آیه یا حدیث توجه دارد و در سـط  بسـتر آنکـه در    یابد زیرا موالنا تنها به معنایابد زیرا موالنا تنها به معنافکری ميفکری مي  اختالفاختالف
داند که قادر بـه  داند که قادر بـه  کند. غزالي دالیل تأویل را فهم پاین و متنازل مردم ميکند. غزالي دالیل تأویل را فهم پاین و متنازل مردم ميبستری دیني قرار دارد، توقف نميبستری دیني قرار دارد، توقف نمي

 رو ازطریق تأویل، معنـایي را از مقـام اجمـال بـه مقـام تفصـيل       رو ازطریق تأویل، معنـایي را از مقـام اجمـال بـه مقـام تفصـيل         فهم درست معرفت حقيقي نيستند از اینفهم درست معرفت حقيقي نيستند از این
بارها از فهـم پـائين مـردم در    بارها از فهـم پـائين مـردم در      مثنویمثنوی  ای اذهان متوسط مردم قابل درک باشد. مولوی نيز درای اذهان متوسط مردم قابل درک باشد. مولوی نيز درآورند تا برآورند تا برميمي

است؛ او نيز چون غزالي گاه تأویل هر حقيقتـي را بـرای مـردم عـوام مناسـب      است؛ او نيز چون غزالي گاه تأویل هر حقيقتـي را بـرای مـردم عـوام مناسـب      دریافت حقيقت سخن راندهدریافت حقيقت سخن رانده
 شود.شود.ها در درک معرفت ميها در درک معرفت مي  فهمي آنفهمي آن  داند زیرا موجب کنداند زیرا موجب کننمينمي

کـه مولـوی از آن تنهـا    کـه مولـوی از آن تنهـا    بـرد در حـالي  بـرد در حـالي  کار مـي کار مـي   فلسفي و صوفيانه بهفلسفي و صوفيانه بهغزالي تأویل را در سه سط  کالمي، غزالي تأویل را در سه سط  کالمي، 
کنـد. شـيوة غزالـي در تأویـل صـوفيانه      کنـد. شـيوة غزالـي در تأویـل صـوفيانه      های مختلفي آن را اعمال ميهای مختلفي آن را اعمال ميبرداشتي عرفاني دارد اگرچه با شيوهبرداشتي عرفاني دارد اگرچه با شيوه

هـا و تأویـل   هـا و تأویـل   بعدی است حال آن که مولوی از سه شيوه تأویل آیات و احادیث، تأویل رمزهـا و نشـانه  بعدی است حال آن که مولوی از سه شيوه تأویل آیات و احادیث، تأویل رمزهـا و نشـانه    یکیک
  االنـوار االنـوار مشـکوه مشـکوه و و   الدینالدینعلومعلوماحياء احياء کتاب کتاب   های بزرگ غزالي در دوهای بزرگ غزالي در دو  گيرد. یکي از دغدغهگيرد. یکي از دغدغهميمياصطالحات بهره اصطالحات بهره 

دسـتي  دسـتي  این است که در فهم آیات و احادیث نه به راه باطنيه و نـه بـه راه ظاهریـان بـرود؛ نـه بـه گشـاده       این است که در فهم آیات و احادیث نه به راه باطنيه و نـه بـه راه ظاهریـان بـرود؛ نـه بـه گشـاده       
يقـت مسـمي   يقـت مسـمي   اسماعيليان و نه به جمود حنبليان باشد. نظریة غزالي به اجمال این است که معنای اسم، حقاسماعيليان و نه به جمود حنبليان باشد. نظریة غزالي به اجمال این است که معنای اسم، حق

مسمي باید به عقل و فلسفه و شهود و تجربه و نه به کاربردهای عرفـي زبـان   مسمي باید به عقل و فلسفه و شهود و تجربه و نه به کاربردهای عرفـي زبـان     است و برای یافتن حقيقتاست و برای یافتن حقيقت
جـا را  جـا را    کند و هم تأویـل نابـه  کند و هم تأویـل نابـه  جا ميجا مي  مراجعه کرد. مولوی نيز با توسل به همين دیدگاه است که هم تأویل بهمراجعه کرد. مولوی نيز با توسل به همين دیدگاه است که هم تأویل به

 کوبد:کوبد:فرو ميفرو مي

 ووــاء شناء شنــلّم االسملّم االسمــز عز عــــرّ رمرّ رمــسس        ووــا شنا شنــو از دانو از دانــر چيزی تر چيزی تــاسم هاسم ه
 رشرشــر چيزی بر  خالق سِر چيزی بر  خالق سِــم هم هــاساس        ا ظاهرشا ظاهرشــر  مر  مــر چيزی بر چيزی بــاسم هاسم ه

(1/8-1841.) 
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