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چکیده
استعارۀ تأویلی در معنایی كه در این مقاله برای اوّلین بار در حوزۀ نظریهپردازی ادبی مطرح میشود،
دارای انواع و مراتبی است كه برخاسته از معانی كاربردی تأویل در علوم قرآنی میباشد .در این مقاله به
یکی از مراتب آن به نام استعارۀ تأویلی بر مبنای قاعدۀ توجیه متشابهات قرآنی پرداخته میشود .متشابهات،
مجموعهای از آیات قرآناند كه دارای چند پهلویی معنایی میباشند و تنها به كمک محکمات و ارجاع به
امّالکتاب ،تأویل پذیرند .چندپهلویی معنایی آیات از حوزۀ لفظ خارج و مربوط به حوزۀ معناست.
توجیه تأویلی متشابهات به كمک محکمات ،یکی از مراتب سهگانه تأویل است كه در این مقاله آن را
مورد بررسی قرار داده ،و عالوه بر بیان ضوابط تأویل صحیح و شرایط مؤوّل و تأویل در توجیه متشابهات،
شواهد آن از متون ادبی استخراج و به بحث و بررسی گذاشته شده است؛ تا از این رهگذر ،استعارههای
تأویلی مبتنی بر قاعدۀ توجیه متشابهات را معرفی كرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد و تا آنجا كه مجال
مقال بوده است ،جنبههای تشبیه روایی ،تشبیه ادبی ،استعارۀ تأویلی ادبی و تأویل توجیهیـ روایی آنها بیان
شده است .در این راستا معلوم شد عالوه بر تالش شاعر در استخدام استعارههای تأویلی ،گاهی شاعر توجیه
متشابهات را در مقولۀ جری و انطباق قرار داده و آن را بر مصادیق دیگری نیز تعمیم و تطبیق داده است.

واژگان كلیدی:

تأویل ،استعارۀ تأویلی ،توجیه متشابهات ،ادبیات فارسی.

 .1استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (نويسندة مسؤول)dr.maalmir@gmail.com /
 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاهmalekisharif@yahoo.com /
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 -1مقدمه و درآمد
تأويل ،برگرداندن شیء به غايتی است که از آن اراده شده است يا به عبارت ديگر ،برگرداندن
آيه از معنای ظاهرش به معنايی که دربارة آن محتمل است؛ البته به شرط آنکه معنای به دست
آمده با کتاب و سنّت همخوان باشد (جرجانی ،1333 ،ص /22راغب اصفهانی ،1111 ،ص.)31
جدای از نقطه نظر صاحبنظران مذاهب قرآنی و مکاتب برهانی و نیز برای دستيابی به تعريفی
جامع از تأويل ،آن را از منظر آيات و روايات بررسی میکنیم که به طور خالصه در اين خصوص
میتوان گفت :واژة تأويل  10بار در  15آيه از  0سوره قرآن کريم آمده است و اغلب مبنا و منشأ
مباحثات مفسّران و صاحب نظران دربارة «تأويل قرآن» قرار گرفته است و در اين خصوص آيه
 0سورة آل عمران محوريّت خاصی دارد.
واژة تأويل در قرآن کريم به صورت تأويل در قول و فعل و رؤيا به کار رفته که در تمام
موارد مذکور ،معنای لغوی تأويل محفوظ است ،به گونهای که در آيۀ  51سورة نساء به همان
معنای ارجاع و عاقبت آمده است .در روايات مربوط به تأويل نیز با سه دسته روايت روبرو
هستیم )1 :رواياتی که در آنها تأويل در مقابل تنزيه به کار رفته؛  )2رواياتی که در آنها تأويل و
تفسیر در کنار هم به کار رفتهاند؛  )3رواياتی که در آنها واژة تأويل به تنهايی آمده است .بحث
ديگر اينکه عالوه بر معنای لغوی ،تأويل تحت عناوين مرجع و عاقبت ،سیاست کردن ،تفسیر و
تدبیر ،انتقال از معنای ظاهری لفظ به معنای غیر ظاهر ،تأويل مشتمل بر سه معنای اصطالحی
نیز میباشد که عبارتند از -1 :توجیه متشابهات؛  -2رهیافت به باطن آيات؛  -3جری و تطبیق.
از آنجايی که در مقاالتی جداگانه به بررسی استعارههای تأويلی بر مبنای قاعدة رهیافت به
باطن آيات و نیز جری و تطبیق پرداخته شده است ،لذا مبنای کار در اين مقاله قاعدة توجیه
متشابهات میباشد که به استعارههای تأويلی در حوزة آيات متشابه و تبیین معانی باطنی آنها در
روايات و تفاسیر مأثور و انعکاس آن در آيینۀ زبان و ادبیات فارسی میپردازد و در اين زمینه
میدانیم به طور کلّی ،آيات قرآن کريم به دو دسته تقسیم میشود :محکمات و متشابهات.
«محکمات» ،آيات روشنی هستند که جای هیچگونه انکار و توجیه و سوء استفاده در آن
نیست؛ امّا در «متشابهات» به دلیل باال بودن سطح مطلب ،يا گفتگو دربارة عوالمی که از دسترس
ما بیرون است ،مانند عالم غیب ،جهان رستاخیز ،صفات خداوند متعال و  ...فهم معنای نهايی و
اسرار و پیبردن به کنه حقیقت آنها ،به سرمايۀ خاص علمی نیاز دارد و خداوند متعال میفرمايد:
فقط خدا وند و راسخان در علم ،اسرار اين آيات را میدانند (آل عمران )0 /3 :و برای مردم
تشريح میکنند .راسخان در علم عبارتند از :پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) که از همه اسرار
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اين آيات آگاها ند و نیز علماء و دانشمندان راستین که به موازين ،احکام ،عقايد شرعی و به روش
تأويل متشابهات آشنايی کافی دارند و هر يک به اندازة دانش خود از اين آيات چیزی میفهمند
و برای مردم تشريح میکنند .همین حقیقت است که مردم را برای درک اسرار قرآن به دنبال
معلمان الهی و علمای دينی میکشاند؛ بنابراين در برخورد با متشابهات بايد به احاديث و تفسیر
علمای راستین مراجعه کرد.
بحث ديگر ،تأويل متشابهات است و در اينکه متشابهات را بايد تأويل کرد ،بین اکثر
قرآنپژوهان مخصوصاً ،معتزله و شیعه اتفاقنظر است؛ فقط ظاهرگرايان و بعضی از اشعريان
افراطی و حشويه برآنند که بايد از تأويل پرهیز کرد و آيات متشابه را حمل بر معنای ظاهری
کرد و در چند و چون آن ژرفکاوی نکرد .چنانکه دربارة يک عدّه آيات قرآنی که مربوط به
استواء خداوند بر عرش است ،مالک بن انس گفته است :استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول
است[ ،ايمان به آن واجب است] و سؤال از آن بدعت است (قرطبی ،1115 ،ج ،0صص-211
 .)221حال آنکه خود عرش الهی و استواء خداوند بر آن و بودن عرش بر آب وحمل عرش
توسط فرشتگان ،همه از متشابهات قرآنند و متکلّمان و مفسّران حول معانی آنها بحث و تحقیق
کرده اند .ديگر از تشابهات قرآنی ،آيات مربوط به رؤيت الهی است و تعبیراتی که در آن از چشم
و دست و آمدن و نزول خداوند سخن گفته است .اندک تأ ّملی در اين آيات و توجّه به آيات
ديگر که آيات محکمات هستند ،هرگونه ابهام را از اين دسته از آيات برطرف میسازد و توهّم
جسمانیّت را که خداوند از آن منزه است ،از ذهن دور مینمايد.
در اين مقاله ،با توجّه به تعريف توجیه متشابهات مبنی بر چند پهلويی معنايی آيات ،و
همچنین ،در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها و اينکه دستاويزی بوده برای کژدالن و
باطلکیشان و زمینهساز ايجاد فرقههای مختلف نیز بوده است ،از شاهد مثالهای مرتبط با آنها
که در حوزة اوصاف و افعال خداوند میباشد ،مانند وجه اهلل ،يد اهلل ،عین اهلل ،عرش و کرسی و
 ...استفاده شده است و برای تبیین معانی باطنی آنها ،آنان را از ديدگاه تفاسیر مأثور و روايات،
مورد بررسی و مداقه قرار داده و در موارد ممکن ،جنبههای تشبیه ادبی ،تشبیه روايی ،تمثیل
روايی ،استعارة ادبی و تأويل توجیهی ـ روايی آنها در روايات و تفاسیر مأثور مورد بحث و
بررسی قرار داده و شواهد آنها را از متون ادبی فارسی واکاوی و به نقد و تحلیل گذاشتهايم .لذا
اين مقاله در پی پاسخ به پرسشهای ذيل است:
 )1توجیه تأويلی متشابهات قرآنی در ابداع استعارههای تأويلی چه نقشی را ايفا کرده است؟
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 )2چند پهلويی معنايی آيات و در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها مربوط به لفظ است،
يا معنا و مفهوم؟ و آيا معنا در آيات متشابه از اتقان و استواری الزم برخوردار است؟
 )3از رهگذر آيات متشابه ،تأويل به چند دسته تقسیم میشود و ويژگی تأويل مبتنی بر توجیه
متشابهات چیست و آيا هر کسی میتواند به آن دست يازد؟
 )1استعارههای تأويلی ـ قرآنی مبتنی بر قاعدة توجیه متشابهات ،تا چه میزان در آيینۀ ادبیات
فارسی انعکاس يافتهاند و چه نمودهايی داشتهاند؟

 -8توجیه متشابهات
چنانکه از خود قرآن مجید مستفاد است ،همۀ آيات قرآن به وجهی متشابهند چرا که میفرمايد:
ث كِتابًا ُمتَشابِهًا﴾ (زمر )23 /31 :و به وجهی محکماند؛ زيرا میفرمايد:
ن الْحَدي ِ
﴿اللَّهُ نَزَّلَ َأحْسَ َ
﴿الر كِتابٌ ُأحْكِ َمتْ آياتُه﴾ (هود )1 /11 :و به وجهی بعضی از آيات آن محکم است و بعضی
ْ
متشابه ،آنگونه که در آيۀ هفتم سورة آل عمران میفرمايدُ ﴿ :هوَ الَّذي أَنْزَلَ َعلَيكَ الْكِتابَ مِ ْنهُ آيا ٌ
ُْ الْكِتابِ وَ أُ َخ ُر ُمتَشابِهاٌْ﴾ (آل عمران.)0 /3 :
ْ ُهنَّ أ ُّ
مُحْكَما ٌ

 -3تعریف محکم و متشابه
نگارنده با مراجعه به تعدادی از کتب تفسیر و علوم قرآنی ،مجموعهای از اقوال را پیرامون
محکم و متشابه جمع آورده است که با حذف تکرارها عبارتند از:
ابوعلی جبايی میگويد« :محکم آيهای است که جز يک درجه از معنی را نمیپذيرد و متشابه
آيهای است که دو وجه و باالتر را میپذيرد» (ابن شهر آشوب ،1323 ،ص /2کاشانی،1311 ،
ج ،2ص .)101مجاهد میگويد« :محکم آيهای است که معنای آن مشتبه نمیشود و متشابه آيهای
است که معنای آن مشتبه میشود»( .ابن شهر آشوب ،همانجا) .امّا ابو منصور ماتريدی معتقد
است« :عقل بیان محکم میداند و در متشابه بیمدد نقل دخل کردن نمیتوان»( .کاشفی،1310 ،
ج ،1ص .)13يعنی در تبیین آيات محکم ،عقل کافی است ،امّا در تأويل متشابهات به استمداد از
روايات نیاز داريم و بدون استمداد از مبانی نقلی و صرفاً ،با بیان مبانی عقلی نمیتوان به تأويل
متشابهات پرداخت.
در ديدگاهی ديگر ،جابر بن عبداهلل میگويد« :محکم آن است که تعیین تأويل او معلوم باشد
و متشابه آن است که تعیین تأويل آن معلوم نباشد» (کاشانی ،1311 ،ج ،2ص .)101فخر رازی
نیز بر اين باور است« :محکم آن است که تحصیل علم به آن ممکن باشد و متشابه آن است که
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علم به معرفت آن ممکن نباشد» (عبدالعظیمی ،1332-1 ،ج ،2ص .)13ربیع و سدی نیز گفتهاند:
«محکم ناسخ است که به او عمل بايد کرد؛ و متشابه منسوخ است که به او ايمان بايد آورد ولی
نبايد عمل کرد( ».جرجانی ،1320 ،ج ،2ص .)1عبداهلل بن عباس ،از مفسّران مشهور در طبقه
صغار صحابه معتقد است « :محکم حالل و حرام و فرائض و احکام است و متشابه امثال و مواعظ
است» (جرجانی ،همانجا) .ابن زبیر گفته است« :محکم آياتی است که عبارات آنها تکرار نشده
باشد و متشابه آياتی است که الفاظ آنها تکرار شده باشد» (طبرسی ،1301 ،ج ،3ص .)231قول
ديگر در اين باره آن است که «محکمات آيات مادر کتاباند و امّا متشابهات ،آياتی هستند که
فهم آنها منوط به رد آنها به محکمات است که عقل صافی از شوائب میتواند متشابه را به
محکم برگرداند و اين کار از راسخون در علم ساخته است» (بالغی ،1315 ،ج ،3ص.)211
تعريف ديگر اينکه« :محکم آن است که از ظاهرش ،بدون احتیاج به هیچ قرينهای که همراه آن
باشد ،مراد منظور ،روشن و معلوم باشد و متشابه آن است که بدون قرينه مراد و مقصود از ظاهر
آن معلوم نیست» (طبرسی ،1301 ،ج ،3ص.)231
عبدالرحمن سیوطی اظهار میدارد« :محکمات داللتی روشن دارند؛ ولی معنای متشابهات
مفهوم نیست» (داوود پناه ،1305 ،ج ،5ص .)33بسیاری ديگر ،تعريف ذيل را برای متشابه ارائه
دادهاند« :متشابه آيهای است که در عین آن که به مدلول لفظی خود داللت میکند ،از نظر مقصود
و معنی ،مورد شبهه و ترديد است» (قمی ،1111 ،ج ،1ص /13عیاشی ،بیتا ،ج ،1ص/132
طوسی ،1111 ،ج ،2ص /311طبرسی ،1301 ،صص 113و  ،1331ج ،1صص1و  /151رازی،
 ،1333ج ،1صص /101-103عاملی ،1113 ،ج ،1ص /221فیض کاشانی ،بیتا ،ج  ،1ص/211
بحرانی ،1115 ،ج ،1ص /510حويزی ،1112 ،ج ،1صص /312-313الهیجی ،1333 ،ج،1
ص /210شبر ،1112 ،ج ،1صص 51و  ،1110ج ،1ص.)215
عالمۀ طباطبايی در تحقیقی جامع ،آرای مختلف را پیرامون معنای اصطالحی متشابه ذکر
کرده و به نقض و ابرام آنها پرداخته ،آن گاه خود ،متشابه را چنین معنا کردهاند« :متشابه آن آيهای
است که اوالً ،داللت بر معنا داشته باشد و ثانیاً ،معنايی را که میرساند ،محل شک و ترديد باشد
نه لفظ آيه ،تا از راه قواعد و طريق معمول در نزد اهل زبان ،ترديد ناشی از ناحیه لفظ آيه برطرف
شود .مثالً ،اگر عام است به مخصصّش ارجاع دهد ،يا اگر مطلق است به مق ّیدش برگرداند ،و يا
به نحوی ديگر لفظ را روشن و بدون ترديد سازد ،بلکه همانطور که گفتیم ،آيۀ شريفۀ متشابه
آن است که معنايش مردّد و ناسازگار با آياتی ديگر است ،آياتی که محکم و بدون ترديد است،
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و حال آيات متشابه را بیان میکند ( »...طباطبايی ،1332 ،ج ،3ص /11همان ،ج ،5صص-01
.)31
صاحب التمهید فی علوم قرآن نیز در خصوص معنای متشابه میفرمايد« :متشابه به حسب
اصطالح قرآنی ،لفظی است که محتمل وجوهی از معانی است و در موضع ريب و شبهه قرار
دارد به گونهای که قابلیّت تأويل درست و تأويل نادرست را دارد ،و به خاطر همین احتمال
است که مطمع نظر اهل زيغ و فساد قرار میگیرد ( »...معرفت ،1335 ،ج ،1ص.)112
با توجّه به مطالب گذشته ،میتوان متشابه را در عبارتی کوتاه چنین تعريف کرد :متشابهات
مجموعهای از آيات قرآناند که دارای چند پهلويی معنايی بوده و تنها به کمک محکمات و
ارجاع به امّ الکتاب و کتاب حکیم و مکنون و محفوظ ،تأويل آنها دست يافتنی است.
خداوند در آيۀ  0سورة آل عمران ،دلیل آمدن آيات محکم و متشابه را اين گونه بیان میکند:
«برخی از آن کتاب ،آيات محکم است که آنها اصل و مرجع ساير آيات کتاب خواهد بود و
برخی ديگر آياتی است متشابه ،تا آنکه گروهی که در دلشان میل به باطل است از پس متشابه
رفته و امتحان شوند تا به تأويل کردن آن در دين راه شبهه و فتنهگری پديد آرند در صورتی که
تأويل آن کسی جز خدا نداند .»...لذا طبق تعريف توجیه متشابهات مبنی بر چند پهلويی معنايی
آيات و همچنین ،در موضع ريب و شبهه قرار داشتن آنها به طور کلی الفاظ متشابه را به دو دسته
تقسیم کردهاند:
)1الفاظی که اصالً ،مراد از آنها معلوم نیست مانند :حروف مقطعۀ قرآن کريم.
 )2الفاظی که معنای لغوی آنها بر کسی پوشیده نیست ،امّا نمیتوان آنها را به خدا نسبت داد
و اين گونه جمالت در علم کالم قديم از مباحث دعوابرانگیز بوده است .مثالً مشبهه ،مجسّمه،
ظاهريّه و حشويه آياتی که در آن از وجه و يد خداوند و يا استواء بر عرش سخن آمده را به
معنای ظاهریاش گرفتهاند .در اينکه اين گونه آيات میتواند مورد تأويل و تفسیر ماورايی قرار
گیرد ،اتفاق نظر وجود دارد ،امّا قاعدتاً ،بايد اين تأويالت طبق ضوابط و شرايطی صورت گیرد
که به اختصار به آنها میپردازيم:

 -4ضابطۀ تأویل به معنای توجیه متشابه
به نظر میرسد برای آنکه تأويل متشابه در بستر صحیحی انجام پذيرد ،احراز دو دسته شرايط،
الزم است .دستۀ اول مربوط به شخص ّیت مؤوّل و دستۀ دوّم ناظر به شرايط تأويل است.
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 -9-4شرایط مؤوّل
برخی از شرايط مؤوّل که از خود قرآن و يا روايات مستفاد میشود ،میتوان به اين موارد
اشاره کرد:

 -9-9-4سالمت دل
از مفهوم مخالفت منطوق آيۀ  0از سورة آل عمران که کژدالن و بیمارنهادان را ناشايست در
تأويل معرفی میکند ،چنین برداشت میشود که صاحبان سالمت دل ،اين صالحیّت را دارند.

 -8-9-4استوار اندیشی
مستفاد از آيۀ  0آل عمران با توجّه ويژه به تعبیر ﴿وَ الرَّا ِسخُو َن فِي الْ ِعلْمِ﴾ در فرهنگ قرآنی،
انديشهوران به دو دسته تقسیم میشوند:
گروه نخست استوارانديشان هستند يعنی کسانی که به حقیقت علم و دانش دست يافته ،در
آن دارای ثبات رأی و عقیده شدهاند.
دسته دوم ،سست انديشاناند يعنی کسانی که به جای دستیابی به حقیقت دانش ،به سطوح
برونی آن بسنده کرده ،در نتیجه از ثبات رأی برخوردار نیستند .اينان در برخورد با کمترين شبهه
دچار تزلزل میشوند .بنابراين ،دو نکتۀ اساسی از واژة «راسخ در علم» قابل استفاده است :عمق
انديشه برای دستیابی به حقیقت؛ و ثبات قدم به هنگام دريافت عجز و ناتوانی از درک بیشتر.

 -3-9-4پرهیز از غرضورزی
سالمت دل ،شرط تحصلّی مؤوّل است و پرهیز از غرضورزی شرط تحصیلی به هنگام اقدام
به تأويل است .به ديگر سخن ،افزودن بر تقوای درونی مؤوّل ،ضروری است به هنگام رویآوری
به آيات متشابه ،خود را از پیشداوریهای ناراست و نادرست و تحمیل آن بر قرآن رها سازد.

 -8-4شرایط تأویل
برای آن که تأويل و توجیه متشابه به درستی انجام پذيرد ،رعايت مراحلی چند الزم است،
که به چند مورد آن در ذيل اشاره میشود.
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 -9-8-4كشف آیات متشابه به استناد معیارهای بازشناخت این دسته از آیات
اين نکته بدان جهت حائز اهمیت است که به کارگیری اصول و ضوابط تأويل و پذيرش
حساسیّت آن ،متفرّع بر اين است که متشابه بودن آيه را پذيرفته باشیم .از جمله معیارهای
بازشناخت آيات متشابه میتوان موارد ذيل را معرفی کرد:
الف) وقوع آيه در حوزة گزارههای کالمی؛
میدانیم که بر اساس روايت مشهور نبوی (ص) که فرمودهاند« :اْل ِعلْمُ ثَلَاثَةٌ آيةٌ مُحْ َكمَةٌ أَ ْو
فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ َأوْ سُنَّةٌ قَاِئمَةٌ» (مجلسی ،1113 ،ج ،03ص )223بستر دانش دينی ،عبارت است از
گزارههای کالمی ،گزارههای اخالقی و گزارههای فقهی و نیز با توجّه به رواياتی که در جوامع
حلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ مُحْكَمٍ وَ
روايی ،در تقسیم قرآن آمده است که « ِإنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ َعلَي خَ ْمسَةِ وُجُوهٍ َ
حلَالِ وَ دَعُوا الْحَرَامَ وَ اعْ َملُوا بِاْلمُحْكَمِ وَ دَعُوا اْلمُتَشَابِهَ وَ اعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ»
مُتَشَابِهٍ وَ أَمْثَالٍ فَا ْعمَلُوا بِالْ َ
(همان ،ج ،35ص )133به دست میآيد که آيات قرآن نیز تقريباً ،منطبق با همان سه نوع گزارة
مذکور نازل شده است و نیز معلوم است که حالل و حرام مربوط به حوزة فقه ،و محکم و
متشابه مربوط به حوزة گزارههای کالمی و امثال ،ناظر به حوزة اخالق است.
ب) چند پهلويی معنايی؛
ج) وجود محذور از عمل کردن به اليۀ برونی آيه ،به خاطر وجود آيات محکم يا به خاطر
محذور عقالنی؛
د) دستاويزی اهل زيغ و کژدالن؛
هـ) زمینهسازی ايجاد فرقههای مختلف؛
و -تشابه داشتن پس از بهکار بردن اصول و قواعد زبانشناختی.

 -8-8-4مشخص كردن معنای ظاهری آیه
 -3-8-4مشخص كردن وجه محظور عمل به ظاهر آیه با دلیل عقل قطعی
 -4-8-4مشخص كردن وجوه محتمل معنایی پس از برخورد با محظور عمل به ظاهر
 -1-8-4تعیین مقصود اصلی متکلم با استفاده از شواهد مختلف متنی و غیر متنی
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 -1استعارههای تأویلی بر مبنای توجیه متشابهات قرآنی در ادبیات فارسی
اينک به بیان شواهدی از موارد متشابهات که در آيینۀ زبان و ادبیات فارسی انعکاس يافتهاند
میپردازيم و تحلیل و تبیین معانی باطنی و تأويل آنها را در تفاسیر و روايات ،مورد بررسی قرار
میدهیم .امّا قبل از پرداختن به اين امر ذکر چند نکته ضروری است :اوالً ،اگرچه آيینۀ ادب
فارسی پر است از جلوات مختلف آيات قرآنی و روايات فرقانی در ابعاد لفظی و معنايی ،امّا
يافتن استعارههای تأويلی آن هم بر مبنای توجیه متشابهات قرآنی بسیار دشوار بود و بديهی است
که يک اثر و يا چند ديوان ،شواهد مورد نیاز اين بحث را تأمین نمیکرد .لذا برای يافتن استعاره-
های تأويلی در آيینۀ ادب فارسی مجبور بودهايم بسیاری از دواوين شاعران در دورههای مختلف
را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم شواهد اين نوع از استعاره را پیدا کرده و مورد بحث و
بررسی قرار دهیم .بنابراين ،با بررسی آثار فراوانی توانستیم شواهد اين مقاله را مهیا کنیم و به
بحث بگذاريم.
ثانیاً ،جا داشت تکتک موارد و شواهد را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار میداديم و
شواهد روايی و قرآنی را ترجمه میکرديم که در اين صورت ،حجم مقاله بیشتر از حد متعارف
میشد و لذا نظر به اينکه خوانندگان اين نوع مقاالت ،عموماً ،از صاحب نظران و اشارتی برای
آنها کافی است ،تدبیر را چنین دانستیم که شواهد و موارد استناد را به صورت زيرخطدار،
مشخص کنیم تا منظور اصلی معلوم باشد .نکتۀ قابل ذکر اينکه در بسیاری از موارد ،به ويژه در
قسمت مربوط به تشبیهات روايی ،موارد اينهمانی ،بیشتر از نوع تشبیه بلیغ هستند که اين نوع
تشبیه ،رساترين نوع تشبیه به حساب میآيد که در آن ،فقط طرفین تشبیه يعنی مشبه و مشبهبه
ذکر میشوند.

 -9-1باب اهلل
خلِيفَةُ اللَّهِ َو َأنَا صِرَاطُ اللَّ ِه وَ َأنَا بَابُ اللَّهِ وَ أَنَا
تشبیه روایی :قال علي (ع)َ...« :أنَا حُجَّ ُة اللَّهِ وَ أَنَا َ
خَا ِزنُ ِعلْمِ اللَّهِ( »...صدوق ،1110 ،ص  /35مجلسی ،ج ،21ص .)111همچنین رسول خدا (ص)
ت الطَّرِيقُ إِلَي اللَّهِ وَ أَْنتَ النَّبَأُ اْلعَظِيمُ
ت حُجَّةُ اللَّهِ وَ َأْنتَ بَابُ اللَّهِ وَ َأنْ َ
به علی (ع) فرمود« :يا َعلِيُّ أَْن َ
وَ َأْنتَ الصِّرَاطُ اْلمُسْتَقِيمُ وَ َأْنتَ اْلمَثَلُ الْأَ ْعلَی ( » ...فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،5ص.)203

تشبیه ادبی :قاآنی ( ،1333ص ،01ب )12در منقبت علی بن ابی طالب (ع) میگويد:
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وجه اهلل اوست دل مبر از وی به هیچ باب

باب اهلل اوست پا مکش از وی به هیچ

استعارۀ تأویلی :در شعری از نیر تبريزی قابل مشاهده است ( ،1333ص ،13ب.)5-3
سالها ماندی تو حیران در جواب

کرد تعلیمت در آخر بوتراب

گفت بر گو ،تو خداوند جلیل

من کمین عبد تو ،نامم جبرئیل

جبرئیال من خلیفۀ آن شهم

وارث اسرار آن باباللهم

ابیات فوق از مثنوی تحت عنوان «آمدن جبرئیل به ياری حضرت سید الشهداء» است که
موضوعش گفتگويی بین امام حسین (ع) و جبرئیل میباشد .در اين ابیات ،حضرت (ع) از تعلیم
دادن بوتراب به جبرئیل ياد میکند و خود را نیز وارث اسرار آن باب اهلل میداند .در نتیجه باب
اهلل استعاره از حضرت علی (ع) میباشد.
تأویل توجیهی« :و يف االحتجاج عن أمري املؤمنني (ع) وَ قَدْ جَ َعلَ اللَّهُ ِل ْل ِعلْمِ أَ ْهلًا وَ فَرَضَ عَ َلى الْ ِعبَادِ
طَاعَتَهُمْ بِ َقوْلِهِ ﴿وَ أْتُوا الْبُيُوتَ ِمنْ َأبْوابِها﴾ وَ الْبُيُوتُ هِيَ بُيُوتُ اْلعِلْمِ الَّذِي اسَْتوْدَعَهُ الْ َأنْبِيَاءَ وَ َأبْوَابُهَا
حنُ بَابُ اللَّهِ وَ بُيُوتُهُ الَّتِي يُؤْتَي
حنُ الْبُيُوتُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ َأنْ يُؤْتَي ِمنْ َأْبوَاِبهَا وَ نَ ْ
َأ ْوصِيَاؤُهُمْ .وعنه (ع) نَ ْ
مِنْهُ َف َمنْ بَاَيعَنَا وَ أَقَرَّ ِبوَلَايَتِنَا فَقَدْ أَتَي الْبُيُوتَ ِمنْ َأْبوَابِهَا وَ َمنْ خَالَفَنَا وَ َفضَّلَ َعلَيْنَا غَيْ َرنَا فَقَدْ أَتَي
الْبُيُوتَ ِمنْ ظُهُورِهَا( »...فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،1صص .)220-223چنانکه مالحظه میشود علی
(ع) در اين تأويل تطابقی ،بر طبق قاعدة جری و تطبیق ،ائمۀ هدی (ع) را بیوت و ابواب علم
مستودع در انبیاء معرفی کرده و میفرمايد« :ما باب اهلل و بیوت الهی هستم».

 -8-1عرش و كرسی
ُم ا ْستَوي الْعَرْش﴾ (فرقان)51 /25 :؛
ش ا ْستَوی﴾ (طه)5 /21 :؛ ﴿ث َّ
ن عَ َلي الْعَ ْر ِ
آیات قرآنی﴿ :الرَّحْم ُ
﴿إِلَّا بِما شاءَ ،وَ ِس َع كُ ْرسِيُّ ُه السَّماواِْ َو الْ َأرْض( ﴾...بقره.)255 /2 :
تشبیه روایی« :قال علي (ع) :أنَا اللَّوْحُ ،أَنا الْقَ َل ُم ،أنَا العَرْشُ ،أنَا الكُرْسِيُّ» (عاشور ،بیتا ،ص.)111
تشبیه ادبی :خاقانی ( ،1333ص ،3ب )11در تشبیهی ادبی ﴿َ ...علَي الْعَرْشِ اسْتَوي﴾ را قدر
مصطفی (ص) معرفی میکند:
پس آسمان به گوش خرد گفت شک مکن

کان قدر مصطفی است علی العرش استوی

نیز عطار ( ،1333ص ،330ب )3-5سینه را کرسی و دل را عرش میخواند و میگويد:
لوح و قلم به قطع دماغ و زبان توست

لوح و قلم بدان وز لوح و قلم مپرس

کرسی است سینۀ تو عرش است دل درو

وين هر دو نیست جز رقمی وز رقم مپرس
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نسیمی ( ،1331غزل شماره  )131نیز در تشبیهی تأويلی میگويد:
سرم عرش است و پا کرسی از اين برتر مکان نبود

جگر دوزخ دلم جنت که منظرگاه جانانم

شاه نعمت اهلل ولی نیز ( )311 ،1333در رويکردی تشبیهی میگويد:
اطلس است و ثابتات از تخت او اينها بود

عرش اعظم کرسی حق عقل و نفس آمد پديد

نیز حزين الهیجی ( ،1303ص ،13ب )11خشت بارگاه امام رضا (ع) را عرش اکبر مینامد:
بود خشتی از بارگاه جاللش

که در ديدهها عرش اکبر نمايد

استعارۀ تأویلی :استعارة تأويلی را میتوان در اشعار بسیاری سراغ گرفت که از جمله آنها
میتوان به ترتیب ،ابیاتی از سنايی و محتشم کاشانی را مثال آورد (سنايی ،1333 ،ص ،115ب/13
محتشم کاشانی ،بیتا ،ص ،230ب:)11
قامت عرش با همه شرفش

ذرهای پیش ذروة شرفش

پشت عرش از حمل اين بارگران صد جا شکست
قامت کرسی ز عظم اين عزا صد جا شکست
عرش و کرسی واژههايی قرآنی و جزو الفاظ متشابه به حساب میآيند و دستآويزی برای
فتنهانگیزان بودهاند تا آنها را دلیل بر جسمانیت خدا بگیرند .لذا تأمل در آيات ديگر که آيات
محکمات هستند ،هرگونه ابهام را از اين آيات برطرف میسازد .برای نمونه ،آياتی چون ﴿ال
تُ ْدرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ ُهوَ يُدْ ِرُْ الْأَبْصارَ﴾ (انعام )113 /3 :و ﴿لَيْسَ كَ ِم ْثلِهِ شَيْ ٌء﴾ (شوری،)11 /12 :
زمینۀ هرگونه تشبیه خداوند به انسان و موجودات مادی را از بین میبرد .در شعری از نظامی نیز
چنین آمده است (نظامی ،1335 ،ص ،133ب:)13
عرشی به طناب عرش زد دست

خاکی به نشیب خاک پیوست

شاعر در اين بیت متشابه را در مقولۀ جری و تطبیق قرار داده و آن را در استعاره از روح به
کار برده است .بیت مذکور در مرگ پدر مجنون است و شاعر ،روح او را از لحاظ علوی بودن
و نداشتن تعلّ ق به عالم جسمانی به عرش تشبیه کرده و آن را در مقابل کالبد خاکی قرار داده
است.
صورَ ُة اْلعُ ْنصُ ِر الْأ ْعظَ ِم ،وَاإلِ َمامُ َع َلي صُورَ ِة اْلعَقْلِ اْلكُلِّ
حمَّدا (ص) ُه َو ُ
تأویل توجیهیَ « :وا ْعلَمْ أنَّ ُم َ
صورَ ُة الْبُ ُروج االثْ َني
شر ُ
صورَ ُة الْكُرْسِيِّ َ .وأئِ َم ُة الْاثْنَا عَ َ
س ْينُ ُه َو ُ
شَ ،والْحُ َ
صورَ ُة اْلعَرْ ِ
ن ُه َو ُ
سُ
َ ...والْحَ َ
صورَ ُة اْلعَالَ ِم» (قندوزی ،1113 ،ج ،13ص .)212-211نیز مجلسی
ي ُ
حمَّد اْلمَهْدِ ّ
شر ،وَاإلمَامُ ُم َ
َع َ
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ش اْلعَ َظ َم ِة َو الْجَ َلالِ َو الْ ُقدْرَ ِة» (مجلسی ،1113 ،ج ،3ص .)333منظور
مینويسد« :اْلمُ َرادُ ِبالْ َع ْرشَِ ،عرْ ُ
از عرش و کرسی نیز که در قرآن ذکر گرديدهاند ،تدبیر و ادارة امور هستی است که در روايات
نیز به دو صورت ذکر گرديده است :علم ،و همه موجودات غیر از خداوند و شايد منظور تدبیر
فراگیر الهی باشد که منبعث از علم و قدرت اوست (معرفت ،1335 ،ج ،3ص.)122-123
عطار نیشابوری ( ،1333صص ،31-11ب )211-15اينگونه زيبا در وصف حضرت ختمی
مرتبت (ص) میسرايد:
آن چه اول شد پديد از غیب غیب

بود نور پاک او بی هیچ ريب

بعد از آن آن نور عالی زد علم

گشت عرش و کرسی ولوح و قلم عرش

بعد از آن ،آن نور پاک آرام يافت

عالی گشت و کرسی نام يافت

عرش و کرسی عکس ذاتش خاستند

خاستند

پس

ماليک

از

صفاتش

در مقالی ديگر ،اصل و منشاء عرش و کرسی را نور پاک حضرت محمد (ص) میداند (همو،
 ،1351ص 311و :)313
ز نور اوست اصل عرش و کرسی

چه کروبی چه روحانی چه قدسی

ز نورش گشت پیدا کرسی و عرش

يقین هم لوح وجنت نیز و هم فرش

اين تأويلهای توجیهی به جهت آن است که شاعران معتقدند حضرات وجودی رسول خدا
(ص) و علی (ع) در مقام مقعد صدق ،نزد ملیک مقتدرند و بر اين اساس ،حتی از عرش و
کرسی نیز باالترند چنان که موالنا گويد (مولوی 1333 ،الف ،دفتر ،5ب:)2311
برترند از عرش و کرسی و خال

ساکنان مقعد صدق خدا

موالنا حتی دل را در مقام خرابی توحید که نائل به مقام اسقاط اضافات گشته ،از عرش و
کرسی و لوح و قلم برتر میداند (همو1333 ،ب ،ص ،1151ب:)5
ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد

دل خراب که آن را کهی بنشماری

نیز نور علیشاه اصفهانی ( ،1301ص )53در عظمت مقام علی (ع) میگويد:
ما چو با نور علی گشتیم يار

عرش و کرسی پايۀ ايوان ماست

 -3-1عین اهلل
صنَ َع عَلي عَيين﴾ (طه.)31 /21 :
آیۀ قرآنیَ ...﴿ :و ِلتُ ْ

استعارههای تأویلی بر مبنای قاعدۀ توجیه متشابهات قرآنی در آیینۀ ادبیات فارسی 931

ب اللَّهِ وَ أَنَا بَابُ اللَّه» (کلینی،1330
تشبیه روایی« :قال علي (ع) :أنَا عَ ْينُ اللَّهِ وَ َأنَا يَدُ اللَّهِ وَ َأنَا جَنْ ُ
ج ،1ص /111شیخ صدوق ،1333 ،ص .)10نیز« :قالَ أَمِريُ اْلمُ ْؤمِنِنيَ (ع) فِي خُطْبَةٍَ :أنَا الْهَادِي وَ َأنَا
اْلمُهْتَدِي َ ...و َأنَا حَبْلُ اللَّهِ اْلمَتِنيُ وَ َأنَا عُ ْروَةُ اللَّهِ اْلوُثْقَي وَ َك ِلمَةُ التَّقْوَي وَ َأنَا عَ ْينُ اللَّهِ وَ لِسَانُهُ الصَّادِقُ
اللهِ
وَ يَ ُدهُ وَ أَنَا جَ ْنبُ اللَّهِ الَّذِي يَقُولُ َأنْ تَقُولَ نَ ْفسٌ يا حَسْرَيت عَلي ما فَرَّ ْطتُ فِي جَ ْنبِ اللَّهِ وَ َأنَا يَدُ َّ
ف حَقِّي فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
حمَةِ َو اْل َمغْفِرَةِ وَ َأنَا بَابُ حِطَّةٍ َمنْ عَرَفَنِي وَ عَرَ َ
اْلمَبْسُوطَةُ َعلَي عِبَا ِدهِ بِالرَّ ْ
(مجلسی ،1113ج ،1ص.)3
تشبیه ادبی( :سنايی ،1333 ،ص ،115ب)11-21
خه خه ای جان علیک عین اهلل

ای گلستان علیک عین اهلل

استعارۀ تأویلی( :خاقانی ،1333 ،ص ،115ب )11-21
ديوان مرا که گنج عرشی است

عین اهلل گنجبان ببینم

تأویل توجیهی :عین اهلل میتواند تأويلی از بصیرت خدا باشد که البته ،با اين ترکیب در قرآن
صنَ َع عَلي
کريم نیامده است؛ امّا از مضامین آيات مستفاد میشود .برای نمونه در آيه ﴿ ...وَ لُِت ْ
عَيين﴾ (طه )31 /21 :که در رابطه با افکندن موسی (ع) به درياست ،خداوند میفرمايد :ما محبت
تو را بر دلها افکنديم تا تربیت و پرورشات به عین و نظر ما انجام گیرد .بیت خاقانی نیز از
قصیدهای است در مدح و ستايش مظفرالدين قزل ارسالن ايلدگز که ظاهراً ،او را عین اهلل خوانده
است و در بحث تطبیقات که در مقولۀ جری و تطبیق ارائه گرديده است ،جزء تطبیقات باطل و
مخالف نص آيات قرآن کريم قرار میگیرد.
ري ِة َواْلمَعْرِ َف ِة َو ُس ِّمیَ
ص َ
ن الْبَ ِ
کَ :ا ِن اصْنَ ِع الْفُ ْلکَ ِب َما َاعْ َطيْنَاکَ ِم َ
صنَ ِع الْ ُف ْلكَ ِب َأعُْينِنا﴾ َو اْلمُ َرادُ ِب َذِل َ
﴿وَ ا ْ
جلَّ ﴿تَجْرِي
ک أَعُْينًا َع َلي جهَ ِة التَّ َوسُّ ِع( »...همدانی ،1125 ،صص َ «.)331-331قدْ قَالَ اهللُ َعزَّ َو َ
َذِل َ
حفْ ِظي» (مجلسی،
صنَ َع عَلي عَيْنِي﴾ َمعْنَاهُ َع َلي ِ
جلَِّ﴿ :لتُ ْ
ك َقوُْل ُه َعزَّ َو َ
ح ْفظِ َنا َو َك َذِل َ
بِ َأعُْيِننَا﴾ أيْ ِب ِ
 ،1113ج ،1ص.)13

 -4-1قبضۀ خدا
ْ
ْ مَ ْطوِيَّا ٌ
اللهَ َحقَّ قَ ْدرِهِ وَ الْأَ ْرضُ جَميعًا َقبْضَُتهُ َي ْوَْ الْقِيامَةِ وَ السَّماوا ُ
آیۀ قرآنیَ ﴿ :و ما قَدَرُوا َّ
شرِكُونَ﴾ (زمر.)30 /31 :
بِيَمينِ ِه سُبْحانَهُ َو تَعاىل عَمَّا يُ ْ
تشبیه ادبی :در شعری از مولوی آمده است ( 1333الف ،دفتر ،1ب :)2105
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دست پیر از غايبان کوتاه نیست

دست او جز قبضة اهلل نیست

استعارۀ تأویلی :نیز در شعری از همو قابل مشاهده است (همان ،دفتر ،1ب )1315
مرده زنده کرد عیسی از کرم

من به کف خالق عیسی درم

کی بمانم مرده در قبضۀ خدا

بر کف عیسی مدار اين هم روا

تأویل توجیهی:
ضتُ ُه
ض جَمِيعًا قَ ْب َ
« َعنْ ُسلَ ْيمَانَ ْبنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَْلتُ َأبَا عَبْدِ اللَّه (ع) َعنْ قَ ْولِ اللَّ ِه عَزَّ َو جَلَّ ﴿ َو الْ َأرْ ُ
َي ْوَْ الْقِيامَةِ﴾ فَقَالَ َيعْنِي ِملْكَهُ لَا َي ْملِكُهَا َمعَهُ أَحَدٌ وَ الْقَ ْبضُ ِمنَ اللَّهِ َتعَالَي فِي َم ْوضِعٍ آخَرَ اْلمَنْعُ وَ الْبَسْطُ
صطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ َيعْنِي ُيعْطِي وَ
التوْسِيعُ َكمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اللَّهُ يَ ْقبِضُ َو َيبْ ُ
مِنْهُ الْإِعْطَاءُ وَ َّ
ُيوَسِّعُ وَ َيمْنَعُ وَ ُيضَيِّقُ وَ الْقَ ْبضُ مِنْهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي وَجْهٍ آخَرَ الْأَخْذُ فِي وَجْهِ الْقَبُولِ مِنْهُ َكمَا قَالَ ﴿ َو
ْ
يَأْخُذُ الصَّدَقاِْ﴾ أَيْ يَقَْبلُهَا ِمنْ أَ ْهلِهَا وَ يُثِيبُ َعلَيْهَا قُ ْلتُ فَ َقوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ السَّماواُْ َمطْ ِويَّا ٌ
بِيَمِينِهِ﴾ قَالَ الْ َيمِنيُ الْيَدُ وَ الْيَدُ الْقُدْرَةُ وَ الْ ُقوَّةُ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ السَّ َموَاُْ َمطْ ِويَّاٌْ بِقُ ْدرَتِ ِه وَ قُوَّ ِت ِه
شرِكُونَ﴾» (صدوق ،بیتا ،ص.)132
ُسبْحانَ ُه َو تَعاىل عَمَّا يُ ْ
ض جَمِيعًا
حقَّ َع ِظ َم ِت ِه ﴿ َو الْ َأرْ ُ
« َو ِفي قَوْلِ ِه َت َعالَي ﴿ َو ما قَدَرُوا اللَّ َه حَقَّ قَدْرِه﴾ َأيْ مَا َعظَّ ُموا اهللَ َ
ك أخْبَ َر اهللُ ُسبْحَانَ ُه َعنْ َك َمالِ ُقدْ َرِتهِ
ج ِميعِ َك ِّف َ
ت َع َليْهِ ِب َ
ضتُهُ َيوْ َْ الْقِيامَةِ﴾ الْقَ ْبضَ ُة ِفي اللُّ َغ ِة َما قَ َبضْ َ
َقبْ َ
ض ِب َكفِّ ِه َف َي ُكونَ ِفي قَ ْبضَ ِت ِه
ض َع َليْهِ الْقَابِ ُ
ي ِء الَّ ِذي يَقْبِ ُ
َف َذ َك َر َأنَّ الْأرْضَ ُك ّل َها مَ َع ِع َظ ِم َها ِفي مَقْدُورِ ِه َكالشَّ ْ
ب ِفيمَا بَ ْي َن َنا لِ َأنَّا نَ ُقولُ َه َذا ِفي قَ ْبضَ ِة ُفالنٍ َو ِفي يَ ِد ُفال ٍن إذَا هَا َن َع َليْهِ
خا ُط ِ
َو َه َذا تَفْهِيمٌ َل َنا عَ َلي َعادَ ِة التَّ َ
ف ِفيهِ َو إنْ لَمْ يَقْبِضْ عَ َليْهِ» (طبرسی ،1301 ،ج ،3ص /115مجلسی ،1113 ،ج ،1ص.)2
صرُّ ُ
التَّ َ

 -1-1قلب اهلل
اللهِ اْلوَاعِي َو لِسَانُ اللَّ ِه النَّاطِقُ وَ َعيْنُ
تشبیه روایی« :قال أمري املؤمنني (ع)َ :أنَا ِعلْمُ اللَّهِ وَ َأنَا َق ْلبُ َّ
اللَّهِ النَّاظِرَةُ وَ َأنَا جَ ْنبُ اللَّهِ وَ َأنَا َيدُ اللَّهِ» (صفار ،1332 ،ص.)31
استعارۀ ادبی :در ابیات ذيل «قلب اهلل» در استعاره از امام حسین (ع) به کار رفته است:
ناگهان تیر سه شعبه از کمین

کرد قصد آن خديو راستین

کرد قصد آن خديو راستین

جا نجست و رو به قلب اهلل کرد

کرد شه رنگین محاسن زان خضاب

گفت چونین رفت خواهم نزد باب

(نیر تبريزی ،1333 ،ص ،111ب.)13-11
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 -1-1لوح و قلم /قلم االعلی
سطُرُون﴾
ل ُهوَ ُقرْآنٌ مَجِيدٌ فِي َلوْحٍ َمحْفُوظ﴾ (بروج)22 /35 :؛ ﴿ن وَ الْ َقلَمِ وَ ما يَ ْ
آیات قرآنی﴿ :بَ ْ

ك الْأَ ْك َر ُْ الَّذِي َعلَّ َم بِالْ َقلَم﴾ (علق.)1 /13 :
(قلم)1 /33 :؛ ﴿اقْ َرأْ وَ رَُّب َ
تشبیه روایی« :قال علي (ع) :أنَا اللَّوْحُ اْلمَحْفُوظُ َوَأَنا الْقَ َل ُم الْأ ْعلَي» (عاشور ،بیتا ،ص.)121
تشبیه ادبی:
خفته از احوال دنیا روز و شب

چون قلم در پنجۀ تقلیب رب

(مولوی 1333 ،ب ،ج ،1ب .)313
جامۀ کون را علم عقل است

روح لوح آمد و قلم عقل است

(اوحدی مراغهای ،1305 ،ص ،323ب.)21
شاه نعمت اهلل ( ،1333ص ،330ش )25و بیدل دهلوی ( ،1330ص ،212ب )1به ترتیب در
ابیات زير از چنین تشبیهاتی سود جستهاند:
عقل کل را گر قلم خوانی رواست
چیست آدم مفرد کلک دبیرستان رب

زان که نقش لوح محفوظ او نگاشت
کین همه اوضاع اسمار است ترکیبش سبب

استعارۀ تأویلی :سیف فرغانی ( ،1331غزل ،111ب ،)5فیض کاشانی ( ،1330ص ،233ب )1و
حزين الهیجی ( ،1303ص ،30ب )13به ترتیب اين چنین لوح و قلم را تأويل کردهاند:
لوح عشاق ز اغیار کجا گیرد نقش

قلم اعلی محتاج نباشد بمديد

عشق استفاده از قلم و لوح حق کند

در مکتب خدا رخ خوبان سبق کند

مقصود قضا شیر خدا قاضی فردا

کاول رقم آمد سبقش لوح وقلم را

صورَ ُة اْلعُ ْنصُ ِر الْأ ْعظَ ِمَ ،واإلِ َمامُ َع َلي صُورَ ِة اْلعَقْلِ الْكُلِّ
حمَّدا (ص) ُه َو ُ
تأویل توجیهیَ « :وا ْعلَ ْم أنَّ ُم َ
صورَ ُة النَّ ْفسِ الْکُلِّ َية َو هِي اللَّوْحُ اْلمَحْفُوظُ ( »...قندوزی،
َو ُه َو الْقَ َل ُم اْلاَعْ َلي ِل َه َذا اْلعَالَم ،وَ َفاطِ َم ُة ِهي ُ
 ،1113ج ،13صص .)212-211در قاموس اهل معرفت ،حقیقت محمديه ،مظهر اسم جامع
رحمانیه ،عقل کلی ،فیض اقدس و قلم اعلی است (قیصری رومی ،1305 ،صص1211و )1210
ی االسْمُ الرَّحْ َمنِ،
که تشبیهات هرمنوتیکی و تأويل آنها از اقوال زير کامالً ،مالحظه میگردد « :فَهِ َ
وَهُوَ رَبِّ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ ،وَهُوَ ُأمُّ الْکِتَابِ وَالْ َقلَمُ الْأَ ْعلَى وَلَوْحُ الْ َقضَاءِ عِ ْندَ أَرْبَاب الْعِ ْرفَان» (خمینی،
حمَانِ،
ي َمرْتِ َب ُة الْاسْمِ الرَّ ْ
شرْطِ ُكلِّيَّاتِ الْأشْيَاء فَ َقطْ ،فَ ِه َ
خ َذتْ بِ َ
 ،1303ج ،1صص231وَ «.)121وإذَا ُأ ِ
ضا وَُأمِّ الْكِ َتابِ َوالْقَ َل ِم اْلاَ ْعلَي» (قیصری رومی ،1305 ،صص-23
سمَّي ِب َل ْوحِ الْ َق َ
ب اْلعَقْلِ الْأَوَّ ِل اْلمَ َ
َر ّ
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 .)21همچنین قوامی رازی ( ،1301ب )23-25در توحید و منقبت و تخلص به مدح سید اجل
شرف الدين محمد نقیب ،قلم را «قلم امر» و لوح را «لوح کن» بیان میکند و میگويد:
از امئی چو خواست شدن مصطفی خجل

پروردگار کارش از آن جا کز اصطفاست

از دست قدرت و قلم امر و لوح کن

قرآن نگار کرد و همه عذر او بخواست

نیز محتشم کاشانی (بیتا ،ص ،311ب )1در ترجیعبندی در منقبت علی (ع) میسرايد:
عقل اول کز طفیلش میرسد لوح و قلم

پیش دانا واپسین طفل دبستان شماست

و قاآنی ( ،1333ص ،13ب )3-2نیز در تأويل توجیهی آن میگويد:
نفس بسیط ،عقل مجرد ،روان صرف

مصباح فیض ،راح روان ،روح اتقیا

مصداق لوح ،معنی نون ،مظهر قلم

نور ازل ،چراغ ابد ،مشعل بقا

 -1-1وجه اهلل
شرِقُ َو الْمَغْرِبُ فَأَْينَما ُتوَلُّوا َفثَمَّ وَ ْجهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وا ِسعٌ عَليمٌ﴾ (بقره/2 :
آیات قرآنی﴿ :وَ ِللَّهِ الْمَ ْ
اللهِ إِهلًا آخَ َر
)115؛ ﴿ ...وَ َيبْقي َوجْهُ رَِّبكَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْراِْ﴾ (الرحمن)20 /55 :؛ ﴿وَ ال تَدْعُ َمعَ َّ
ُل شَيْءٍ هاِلكٌ ِإالَّ وَ ْجهَ ُه ( ﴾...قصص.)33 /23 :
ال إِلهَ إِلّا ُه َو ك ُّ
جعْفَرٍ (ع) فَ َأنْشَأَ يَقُولُ ابْتِدَاءً مِنْهُ ِمنْ غَيْرِ أَنْ
تشبیه روایی« :عَن ْ أَ ْسوَدَ ْبنِ َسعِيدٍ قَالَ كُ ْنتُ عِنْدَ َأبِي َ
خلْقِهِ َو
حنُ عَ ْينُ اللَّهِ فِي َ
حنُ وَجْهُ اللَّهِ َو نَ ْ
حنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَ ْ
ب اللَّهِ وَ نَ ْ
حنُ بَا ُ
حنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَ ْ
أَسْأَلَهُ نَ ْ
الصلَاةُ
حنُ َّ
حنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ فِي عِبَا ِدهِ» (مجلسی ،1113 ،ج ،1ص)13؛ قال الصادق (ع)« :يا دَاوُدَ! نَ ْ
نَ ْ
حنُ وَجْهُ اللَّهِ» (شیخ صدوق ،1110 ،ص)515؛
حنُ قِ ْبلَةُ اللَّهِ وَ نَ ْ
حنُ َكعْبَةُ اللَّهِ وَ نَ ْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ  ...وَ نَ ْ
قَالَ أَمِريُ اْلمُؤْمِنِنيَ (ع)َ« :أنَا وَجْهُ اللَّهِ وَ َأنَا جَ ْنبُ اللَّهِ وَ َأنَا الْ َأوَّلُ وَ أَنَا الْآخِرُ وَ َأنَا الظَّاهِرُ وَ َأنَا الْبَا ِطنُ»...
(شیخ طوسی ،بیتا ،ج ،2ص.)101
تشبیه ادبی :قاآنی از تشبیهات روايی فوق بهره گرفته و در منقبت علی بن ابی طالب (ع) او را
وجه اهلل خوانده است؛ البته شعرای زياد ديگری نیز توجیه متشابهات را در مقولۀ جری و تطبیق
قرار دادهاند:
وجه اهلل اوست دل مبر از وی به هیچ وجه

باب اهلل اوست پا مکش از وی به هیچ باب
(قاآنی ،1333 ،ص ،01ب.)12
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کای حسین ای نوح طوفان بال

اين همان عهد است و اينجا کربال

اندرآ وجه اهلل باقی تويی

مقصد اقصی ز خالقی تويی
(نیر تبريزی ،1333 ،ص ،112ب.)13-15

ملک الشعرای بهار ( ،1333ج ،1ص ،152ب )3نیز رخ علماء را روی خدا میخواند:
بدين دلیل و بدين حجت وبدين برهان

درست مظهر روی خدا رخ علماست

استعاره تأویلی:
مشرکی رو سوی وجه اهلل کرد

تیره ابری رو به سوی ماه کرد
(نیر تبريزی ،1333 ،ص.)111

وجه اهلل در بیت فوق در استعارة تأويلی از امام حسین (ع) به کار رفته است که درون سويۀ اين
استعاره ،نوعی توجیه متشابهات و بهرهگیری از مقولۀ جری و تطبیق در اين توجیه است که
معموالً ،بسیاری از شعرا از اين شگرد انطباقی و جاریسازی مصداقی و تمثیلی در استعارههای
تأويلی مبتنی بر قاعدة توجیه متشابهات بهرههای فراوانی بردهاند .برای نمونه ،ملک الشعرای بهار
( ،1333ج ،1ص ،132بیت )1در منقبت امام زمان (عج) میگويد:
مژده که روی خدا ز پرده برآمد

آيت داور به خلق جلوهگر آمد

َم َوجْهُ اللَّهِ﴾ (بقره )115 /2 :و ﴿ َو يبْقي َوجْهُ رَِّبكَ ذُو
تأویل توجیهی :طبق آيات ﴿فَأَْينَما ُتوَلُّوا َفث َّ
الْجَاللِ وَ الْإِكْراِْ﴾ (الرحمن ،)20 /55 :وجه میتواند تأويلی از بقا و جلوة خداوند باشد؛ چنانکه
سنايی ( ،1333ص ،31ب )11نیز در تأويل آن گفته است:
يد او قدرت است و وجه بقاش

آمدن حکمش و نزول عطاش

فیض کاشانی ( ،1330ص ،01ب )3-2نیز اينگونه به تأويل توجیهی «روی خدا» میپردازد:
فاش ببین گه دعا روی خدا در اولیاء

بهر جمال کبريا آينۀ صفا طلب

گفت خدا که اولیاء روی من و ره منند

هر چه بخواهی از خدا بر در اولیاء طلب

سرور اولیاء نبیست وز پس مصطفی علیست خدمت مصطفی کن و همت مرتضی طلب
در مواضعی ديگر (همان ،ص ،111ب ،1ص ،13ب )1اهل معنا را که مقام اتمّ و اکمل آنها
ائمه (ع) هستند ،روی خدا معرفی کرده است:
هر يکی در دگری روی خدا می بیند

همچو آيینه همه واله و حیران همند

سوی وجه اهلل رهی میخواستم روشن چو مهر

ز اهل عصمت يکبیک رويی به ياد آمد مرا
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روايات ذيل نیز مصاديقی برای تأويل توجیهی «وجه اهلل» به شمار میآيند؛ البته بر موارد
ديگری همچون «يد اهلل ،عین اهلل ،باب اهلل ،لسان اهلل و »...نیز انطباق داردَ « :عنْ خَيْ َثمَةَ قَا َل سَأَْلتُ
َأبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) َعنْ قَ ْولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هاِلكٌ إِلَّا وَ ْجهَ ُه﴾ قَالَ دِينَهُ َو كَانَ رَسُو ُل اللَّهِ (ص)
حنُ
خلْقِهِ َو نَ ْ
وَ أَمِريُ اْلمُؤْمِنِنيَ (ع) دِينَ اللَّهِ وَ َوجْهَهُ وَ عَيْنَهُ فِي عِبَا ِدهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَ َدهُ عَ َلي َ
وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَي مِنْهُ» (مجلسی ،1113 ،ج ،21ص110؛ صدوق ،بیتا ،ص)151؛ «وَ هُمْ وَجْهُ
َم وَ ْجهُ اللَّه﴾ هُمْ بَقِيَّةُ اللَّهِ َيعْنِي اْلمَهْدِيَّ الَّذِي يَأْتِي عِنْدَ انْ ِقضَا ِء َه ِذهِ
اللَّهِ الَّذِي قَال﴿ :فَأَينَما ُتوَلُّوا َفث َّ
ن
جوْرًا» (طبرسی ،1333 ،ج ،1ص)252؛ «﴿كُلُّ َم ْ
ض عَدْلًا كَمَا مُ ِل َئتْ ُظلْمًا وَ َ
النَّظِرَةِ فَ َي ْملَأُ الْأَرْ َ
اللهُ
حنُ اْلوَجْهُ الَّذِي يُ ْؤتَي َّ
َعلَيْها فانٍ وَ َيبْقي َوجْ ُه رَِّبكَ﴾ .قَالَ :دِينُ رَِّبكَ وَ قَالَ َعلِيُّ ْبنُ الْحُسَ ْينِ (ع)َ :ن ْ
منهُ» (مجلسی ،1113 ،ج ،1ص.)5
در راستای کالم فوق که رسول اهلل (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) را دين و وجه اهلل میخواند،
خاقانی میگويد ( ،1333ص  ،313ب:)1
بنمود صبح صادق دين محمدی

هین در ثناش باش چو خورشید صد زبان

بابا افضل کاشانی نیز میسرايد ( ،1333ص ،13قطعه:)213
گر مهر علی در دل و جانت نبود

از دين محمدی نشانت نبود

 -0-1یداهلل ،دست خدا
آیۀ قرآنی﴿ :يدُ اللَّهِ َفوْقَ أَيديهِ ْم﴾ (فتح.)01 /84 :
ني (ع) قَالََ« :أنَا ِعلْمُ اللَّهِ وَ َأنَا َق ْلبُ اللَّهِ الْوَاعِي وَ لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ
تشبیه رواییِ « :إنَّ أَمِريَ اْلمُؤْمِنِ َ
ج ْنبُ اهللِ،
حنُ َ
عَ ْينُ اللَّهِ النَّاظِرَةُ وَ َأنَا جَ ْنبُ اللَّهِ وَ َأنَا يَدُ اللَّه» (صفار ،1332 ،ص)31؛ «قال عليَ :ن ْ
حنُ َي ُد اهلل» (طريحی ،1113 ،ج ،1ص.)113
َن ْ
تشبیه ادبی:
موالنا ( 1333الف ،دفتر ،1ب )223در بیت ذيل ،دست ولی خدا را دست خدا معرفی میکند:
آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست

نايبست و دست او دست خداست

استعاره تأویلی:
گويند پا نهاد به دوش نبی علی

از طاق کعبه خواست چو اصنام را شکست
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آن جا که حق نهاد به صد احترام دست

جاه و جالل بین که يداهلل پا نهاد

(ايرج مريزا ،ديوان ،ص ،717ب.)2-7
از آنجا که بسیاری از مفسّران و علمای اسالم و عرفا و نیز ائمۀ هدی (ع) اينگونه کلمات
را تأويل کردهاند ،بايد اذعان داشت که متشابهات نیز جزء الفاظ تأويلپذيرند .مثالً ،سنايی غزنوی
در تأويل و تفسیر آيات ﴿يدُ اللَّهِ َفوْقَ أَيديهِمْ﴾ (فتح ...﴿ ،)11 /13 :وَ َيبْقي وَ ْجهُ رَِّبكَ ذُو الْجَال ِل
ك َو الْمَ َلكُ
ن َعلَي الْعَرْشِ ا ْستَوی﴾ (طه﴿ ،)5 /21 :وَ جا َء رَبُّ َ
وَ الْإِكْراِْ﴾ (الرحمن﴿ ،)20 /55 :الرَّحْم ُ
صَفًّا صَفًّا﴾ (فجر )22 /31 :و ﴿إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَ ْتحُ﴾ (نصر )1 /111 :ابتدا میسرايد (سنايی،
 ،1333ص ،01ب:)11-1
آن يکی رجل گفته ،آن يک يد

بیهده گفتهها ببرده ز حد

وآن دگر اصبعین و نقل و نزول

گفته و آمده به راه حلول

وآن دگر استواء عرش و سرير

کرده در علم خويشتن تقدير

يکی از جهل گفته قعد و جلس

بسته بر گردن از خیال جرس

وجه گفته يکی ،دگر قدمین

کس نگفته ورا که مطلب اين

زينهمه گفته قال و قیل آمد

حال کوران و حال پیل آمد

متشابه بخوان در او ماويز

وز

بگريز

آن چه نص است جمله آمنا

وآن چه اخبار نیز سمعنا

خیاالت

بیهده

اما سنايی در ادامه ،خود به تأويل و تفسیر میپردازد و میگويد:
يد او قدرتست و وجه بقاش

آمدن حکمش و نزول عطاش

قدمینش جالل قهر و خطر

اصبعینش نفاذ حکم و قدر

ای که در بند صورت و نقشی

بستۀ استوی علی العرشی

صورت از محدثات خالی نیست

در خور عز اليزالی نیست

زانکه نقاش بود و نقش نبود

استوی بود وعرش و فرش نبود

استوی از میان جان میخوان

ذات او بسته جهات مدان

کاستوی آيتی ز قرآن است

گفتن ال مکان ز ايمان است

...ينزل اهلل هست در اخبار

آمد و شد تو اعتقاد مدار

(همان ،صص ،33-31ب .)22-11موالنا نیز در تأويلی مصداقی و تطبیقی ،دست خضر و
پیر طريقت را دست حق معرفی میکند و میفرمايد:
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صبر کن بر کار خضری بی نفاق

تا نگويد خضر رو هذا فراق

گر چه کشتی بشکند تو دم مزن

گر چه طفلی را کشد تو مو مکن

دست او را حق چو دست خويش خواند

تا «يد اهلل فوق ايديهم» براند
(مولوی 1333 ،الف ،دفتر ،1ب.)2102-2101

ابیات زير نیز از اين قبیل هستند (همان ،دفتر ،5ب 2015و دفتر ،2ب:)1113
رو يداهلل فوق ايديهم تو باش

همچو دست حق گزافی رزق پاش

چون يداهلل فوق ايديهم بود

دست ما را دست خود فرمود احد

ق أَيديهِمْ﴾ (فتح )01 /84 :و ابیات فوق که بر خلیفۀ
اللهِ َفوْ َ
تأویل توجیهی :با توجّه به آيۀ ﴿ي ُد َّ
اللهی پیامبر (ص) اشاره داشت و بیعت با دست پیامبر (ص) را بیعت با خدا میشمرد ،میتوان
چنین نتیجه گرفت که دست خدا ،در حقیقت اشاره به پیامبر (ص) و خلیفۀ خدا داردَ « :عنْ
سلِمٍ قَالَ سَأَْلتُ َأبَا َجعْفَرٍ (ص) فَ ُق ْلتُ َقوْلُهُ عَزَّ َو جَلَّ ﴿يا إِْبلِيسُ ما َمنَ َعكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما
حمَّدِ ْبنِ مُ ْ
مُ َ
الن ْعمَةُ؛ قَالَ اللَّهُ ﴿وَ اذْكُرْ َعبْدَنا َاوََُ ذَا الْأَيْدِ﴾ وَ قَا َل
َخلَ ْقتُ بِيَدَيَّ﴾ فَقَالَ الْيَدُ فِي َكلَامِ اْلعَرَبِ الْ ُقوَّةُ وَ ِّ
ُوةٍ وَ قَالَ ﴿وَ أَيَّدَهُمْ ِبرُوحٍ مِ ْنهُ﴾ َأيْ قَوَّاهُمْ» (مجلسی ،1113 ،ج،1
﴿وَ السَّماءَ َبنَيْناها بِأَيْدٍ﴾ أَيْ بِق َّ
ص /1حويزی ،1301 ،ج ،1ص .)111در تأيید کالم فوق ،قوامی رازی ( ،1301ب )23-25در
تأويلی توجیهی دست ،در قالب تشبیه بلیغ ،مراد از آن را دست قدرت معرفی میکند و میسرايد:
از دست قدرت و قلم امر و لوح کن

قرآن نگار کرد و همه عذر او بخواست

« َعنْ خَيْ َثمَةَ قَالَ سَأَْلتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) َعنْ َقوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هاِلكٌ إِلَّا وَ ْجهَهُ﴾ قَا َل
دِينَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ َأمِريُ اْلمُؤْمِنِنيَ (ع) دِينَ اللَّهِ وَ وَ ْجهَهُ وَ عَيْنَهُ فِي ِعبَا ِدهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي
حنُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يُؤَْتي مِنْهُ» (مجلسي ،0811 ،ج ،48ص.)091
يَنْطِقُ بِهِ وَ يَ َدهُ َعلَي َخلْقِهِ وَ نَ ْ

 -1-1یمین اهلل
ن
حنُ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَ َنحْ ُ
حنُ َكلِ َمةُ اللَّهِ وَ نَ ْ
تشبیه روایی« :قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص)« :وَ نَ ْ
حنُ خَ َزنَةُ وَحْيِ اللَّهِ وَ سَ َدنَةُ غَ ْيبِ
حنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ وَ َن ْ
حنُ َيمِنيُ اللَّهِ وَ نَ ْ
حنُ جَ ْنبُ اللَّهِ وَ نَ ْ
وَجْهُ اللَّهِ وَ نَ ْ
خلْقِهِ
الر ْكنَ فَ ِإنَّهُ َيمِنيُ اللَّهِ فِي َ
اللَّه» (مجلسی ،1113 ،ج ،25ص)22؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص)« :اسَْت ِلمُوا ُّ
ُيصَافِحُ بِهَا َخلْقَهُ ُمصَافَحَةَ اْلعَبْد» (عالمه حلی ،1110 ،ج ،3ص.)112
تشبیه ادبی :در شعری از عطار نیشابوری آمده است ( ،1333ص ،11ب:)320-323
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حق تعاالش از کمال احترام

برده در توريت و در انجیل نام

سنگی از وی قدر و رفعت يافته

پس يمین اهلل خلعت يافته

تأویل توجیهی« :انَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَقُولِ :إنَّ الْ ُمؤْمِنِنيَ َعنْ َيمِنيِ اللَّهِ وَ بَ ْينَ يَدَيِ اللَّهِ ،وُجُوهُ ُهمْ
ض َوأُ ِمنَ الشَّ ْمسِ الضَّاحِيَةِ( »...میرزا نوری ،بیتا ،ج ،1ص)11؛ «انَّ رَسُولَ اللَّهِ
الث ْلجِ وَ أَ ْ
َأبَْيضُ ِمنَ َّ
الث ْلجِ
ن َيمِنيِ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ َأبَْيضُ ِمنَ َّ
ن َيمِنيِ اْلعَرْشِ بَ ْينَ يَدَيِ اللَّهِ وَ عَ ْ
خلْقًا عَ ْ
(ص) كَانَ يَقُولِ :إنَّ ِللَّهِ َ
الش ْمسِ الضَّاحِيَة» (مازندرانی ،1121 ،ج ،1ص)11؛ « َقالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)َ :عنْ َي ِمنيِ
ض َوأُ ِمنَ َّ
وَ َأ ْ
اللَّهِ وَ ِكلْتَا يَدَيْهِ َيمِنيٌ َعنْ يَ ِمنيِ الْ َعرْشِ َقوْمٌ عَ َلي وُجُوهِهِمْ نُورٌ لِبَاسُ ُهمْ ِمنْ نُورٍ َع َلي كَرَاسِيَّ ِمنْ نُورٍ فَقَالَ
لَهُ َعلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَؤُلَاءِ فَقَالَ لَهُ شِيعَتُنَا وَ َأْنتَ إِمَامُهُمْ» (حمیری قمی ،1113 ،ص.)31

نتیجهگیری
از بررسی اقوال مختلف در تبیین معنای اصطالحی محکم و متشابه ،نکات قابل توجّهی به
شرح زير به دست میآيد:
 -1چند پهلويی معنايی متشابه مربوط به لفظ نیست تا در حوزة زبانشناسی قابل حل باشد؛
بلکه مربوط به معنا ،مفهوم ،مصاديق و لوازم لفظ است .متشابهات به عکس محکمات که دارای
اتقان و استواری معنايی میباشند ،دارای استواری معنايی نیستند و به عکس در چارچوب چند
پهلويی معنايیاند و از اين رو ،در آنها زمینه دستاويز باطلکیشان وجود دارد و چون اين گونه
آيات ،تاب معانی ناصواب دارند ،نیاز به تأملّی بايسته است.
« -2ام الکتاب» بودن محکمات بدين معناست که در تأويل و بازگشت متشابهات ،مرجع،
آيات محکماند و ردّ و ارجاع متشابهات برای دستیابی به مقصود اصلی ،ظهور مصاديق و لوازم
کالم ضروری است .به عبارت ديگر ،همانگونه که از آيات قرآن برمیآيد کتاب ،دو يا چند
مرحله دارد :مرحلۀ پیش از نزول ،تنزيل و مرحله پس از نزول و تنزيل .اين کتاب در مرحلۀ
پیش از نزول و تنزيل ،در مرتبه عالی و اعلی ،محفوظ است و در مرحلۀ پس از نزول و تنزيل
در طول زمان ،تفصیل و تفريق يافته است .اين کتاب محکم ،حکیم ،ام الکتاب ،محفوظ و مکنون،
در مراتب نزول همان محکمات است که در لباس عبارات و کلمات و  ...در آمده ،متشابه گرديده
است .متشابهات ،به اصول محکمات که مضمون اصلی آيات و در ضمن متشابهات است ،تأويل
میگردد و لذا اين تشابه در مراتب طولی تا ام الکتاب و کتاب محکم و محفوظ و مکنون میباشد.
پس چند پهلويی معنايی متشابه ،به خاطر برخورد آيه متشابه با داللت آيۀ محکم نیز میباشد.

 944دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

 -3يکی از نمودهای استعارة تأويلی ،برساخته و برخاسته از توجیه متشابهات است که نماد
و نمودهای آن دارای عقبههای آيات قرآنی و تشبیهات روايی و توجیهات تأويلی است که شاعر
عالوه بر شگرد خلق استعاره ،کوشیده است بر مبنای آيات و روايات ،تأويلی از آيه يا آيات
متشابه ارائه داده و به همین خاطر نوعی از استعارة ويژه را ابداع نمايد.
 -1الفاظ و آيات قرآنی عالوه بر نقش ايجادی ،در نمودهای تصويری و بالغی استعارههای
تأويلی ،تأثیر قابل توجّهی گذاشتهاند و بسیاری از استعارات قرآنی و تأويالت فرقانی آنها در
آيینۀ ادبیات فارسی منعکس شدهاند.
 -5استعارة تأويلی مبتنی بر توجیه متشابهات ،تصويری ايجازی در مراتب مجاز به عالقۀ
مشابهت است که خالق آن ،ضمن ارئۀ صورتی شاعرانه ،در پی ارائۀ معنايی باطنگرايانه و
ماورايی از متشابهات قرآنی با استمداد از محکمات فرقانی و مدلولهای مأثور روايی و جری و
انطباقهای محتوايی است.
 -3اگر چه شاعرانی چون قاآنی ،سیف فرغانی ،قوامی رازی ،بهار و حتی ايرج میرزا از قرآن
در خلق استعارة تأويلی بهره بردهاند ،امّا غالباً اين نوع استعاره ،برساختۀ شعرای تأويلگرا و
عارف مسلک است .از مهمترين اين افراد میتوان به اين اسامی اشاره کرد :سنايی ،عطار ،مولوی،
خاقانی ،حزين الهیجی ،اوحدی مراغهای ،فیض کاشانی و نیر تبريزی .اين مسأله بیانگر نقش
تأويالت عرفانی و باطن گرايانۀ ماورايی در خلق شگردهای بالغی است.
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 .72طربسي ،امحد بن علي؛ االحتجاج علي اهل اللجاج؛ حتقيق :حممد باقر خرسان ،منشورات النعمان 7781 ،ق.
 .75طربسى ،فضل بن حسن؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :داراحياء التراث العرىب 7719 ،ق.
 .71ــــــ؛ ترمجه تفسري جممع البيان؛ ترمجه :رضا ستوده ،هتران :مؤسسه انتشارات فراهاىن 7781 ،ق.
 .71طرحيي؛ جممع البحرين؛ يبجا :مکتبة النشر الثقافة االسالمية 7218 ،ق 7711 /ش.
 .78طوسى ،ابوجعفر حممد بن حسن؛ التبيان ىف تفسري القرآن؛ قم :مكتب االعالمى االسالمى 7219 ،ق.
 .79عاملى ،على بن احلسني ابن اىب جامع؛ الوجيز؛ قم :دارالقرآن الكرمي 7277 ،ق.
 .21عاشور ،سيد علي؛ الوالية التکوينيه الل حممد (ص)؛ يبجا :مصادر عقائد شيعه ،ىبتا.
 .27ــــــ؛ حقيقة علم آل حممد (ص) و جهاته؛ يبجا :مصادر عقائد شيعه ،ىبتا.
 .22عبدالعظيمى حسي ى ،حسني بن امحد الشاه؛ اثىن عشرى؛ هتران :ميقات 7712-2 ،ش.
 .27عطار ،حممد بن ابراهيم؛ منطق الطري؛ تصحيح :حممدرضا شفيعي کدکين ،هتران :سخن 7787 ،ش.
 .22ــــــ؛ َيوان اشعار؛ هتران :مؤسسة انتشارات نگاه 7781 ،ش.
 .25ــــــ؛ اهلي نامه؛ تصحيح :فؤاد روحاين ،هتران :انتشارات کتابفروشي زوار 7757 ،ش.
 .21عياشی ،حممد بن مسعود؛ تفسري العياشی؛ حتقيق سيد هاشم حمالتی ،هتران :املکتبةالعلمية االسالمية ،بی تا.
 .21فيض كاشاين ،مال حمسن؛ الصاىف ىف تفسري كالْ اهلل؛ مشهد :دار املرتضی للنشر ،ىبتا.
 .28ــــــ؛ َيوان؛ تصحيح :سيد علي شفيعي ،هتران :نشر چکامه 7711 ،ش.
 .29قاآين ،مريزا حبيب؛ َيوان اشعار؛ تصحيح :حممد جعفر حمجوب ،هتران :امري کبري 7771 ،ش.
 .51قرطيب ،عبد اهلل بن حممد؛ تفسري القرطي؛ بريوت :موسسة التاريخ العريب 7215 ،ق.
 .57قمي ،علي بن ابراهيم؛ تفسري القمي؛ تصحيح :سيد طيب موسوي ،قم ،مؤسسه دار الکتاب 7212 ،ق.
 .52قندوزي؛ ينابيع املوَة لذوي القريب؛ حتقيق :سيد علي اشرف احلسيين ،هتران :چاپخانه اسوه 7271 ،ق.
 .57قوامي رازي ،بدرالدين؛ َيوان؛ تصحيح :جالل الدين حسيين ارموي ،هتران :سپهر 7712 ،ش 7722 /ق.
 .52قيصري رومي ،حممد داود؛ شرح فصوص احلکم؛ هتران :انتشارات علمي و فرهنگي 7715 ،ش.
 .55كاشاىن ،مالفتح اهلل؛ منهج الصاَقني ىف الزاْ املخالفني؛ هتران :كتابفروشى اسالميه 7722 ،ش.
 .51كاشاىن ،نورالدين حممد بن مرتضى؛ املعني؛ قم :كتاخبانه آيت اهلل العظمی مرعشى جنفى ،ىبتا.
 .51کاشاين ،افضل الدين حممد؛ َيوان؛ تصحيح :مصطفي فيضي و ديگران ،يبجا :کتابفروسي زوار 7717 ،ش.

استعارههای تأویلی بر مبنای قاعدۀ توجیه متشابهات قرآنی در آیینۀ ادبیات فارسی 941
 .58كاشفی ،فخرالدين على بن حسني واعظ؛ تفسري مواهب عليه؛ هتران :كتابفروشى اقبال 7771 ،ق.
 .59کليين ،حممد بن يعقوب؛ کايف؛ تصحيح :علي اکرب غفاري ،هتران :حيدري 7711 ،ش.
 .11الهيجى ،هباء الدين حممد؛ تفسري شريف الهيجى؛ هتران :مؤسسه مطبوعاتى علمى 7717 ،ش.
 .17مازندراين ،مالصاحل؛ شرح اصول کايف؛ حتقيق :ابواحلسن شعراين ،بريوت :دار احياء التراث 7227 ،ق.
 .12جملسي ،حممدباقر؛ حبار االنوار؛ حتقيق :حممد باقر هببودي و عبدالرحيم رباين ،بريوت 7217 :ق.
 .17حمتشم کاشاين؛ َيوان؛ به کوشش مهرعلي گرگاين ،هتران :کتابفروشي حممودي ،يبتا.
 .12معرفت ،حممد هادى؛ التمهيد ىف علوْ القرآن؛ ترمجه علي اکرب رستمي ،قم :متهيد 7785 ،ش 7719 /ق.
 .15مولوي ،جالل الدين حممد؛ کلياْ مشس تربيزي؛ هتران :چاپخانه سپهر 7717 ،ش.
 .11ـــــ؛ مثنوي به مهراه کشف االبياْ نيکلسون؛ به کوشش :حممد جواد شريعت ،هتران :کمال 7717 ،ش.
 .11مريزاي نوري؛ مستدرک الوسائل؛ بريوت :مؤسسه آل البيت (ع) ،يبتا.
 .18نسيمي ،سيد عمادالدين؛ َيوان اشعار؛ تصحيح :پرويز عباسي داکاين ،هتران :انتشارات برگ 7719 ،ش.
 .19نظامى گنجوی؛ كلياْ مخسه؛ تصحيح :وحيد دستگردي ،هتران :نشر طلوع 7785 ،ش.
 .11نيّر تربيزي ،حممد تقي؛ َيوان اشعار؛ تصحيح :هبروز ثروتيان ،هتران :چاپ بني امللل 7781 ،ش.
 .17ويل کرماين ،شاه نعمت اهلل؛ کلياْ َيوان؛ هتران :انتشارات کتابفروشي فخر رازي 7717 ،ش.
 .12مهداىن ،قاضی عبداجلبار بن أمحد؛ متشابه القرآن؛ حتقيق :عدنان حممد زورزور ،قاهره 7225 :ق.

