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 چکیده:
 دیریشعر مولوی بکاردیری مفاهیم قرآنی ازجمله بهرهیکی از ویژدیهای فکری زمینه و هدف: 

از شخصیتهای قرآنی است. مولوی صرفاً در بکاردیری اعالم قرآنی، نگاه تلمیحی اقتباسی ندارد؛ 

های قرآنی بویژه شخصیت پیامبران را تأویل میکند. موالنا بلکه او با نگاه هرمنوتیکی، عناصر قصّه

 کند و تصاویر بالغی از تأویالت خود میسازد.در این فرایند خالقانه عمل می

ها بعد از بیان كلیات، انواع تشبیه نگارنددان این پژوهش با توصیف و تحلیل داده روش مطالعه: 

تأویلی فشرده برخاسته از قصّج قرآنی عیسی )ع( را تحلیل میکنند تا رابطج معنادار بسامدها 

 مشخص دردد.

پربسامدترین نوع تشبیه، تشبیه فشردۀ )بلیغ( اضافی است كه موالنا : در این پژوهش هایافته

ابتدا قصّه یا آیج قرآن را بر مبنای قاعدۀ جری و تطبیق و رهیافت به باطن تأویل میکند؛ آنگاه 

طبق شیوۀ بالغی خود، تصاویر بدیعی همچون عیسی روح، مریم عشق، دهوارۀ قالب، دجّال غم، 

و این بیانگر آن است كه مولوی با رویکردی درونی و معرفتی به قصص و آفریند مریم نی و... می

 شخصیتهای قرآنی مینگرد و نگاه نو به شخصّیت پیامبران ازجمله حضرت عیسی )ع( دارد.

موالنا قصّج عیسی )ع( را كه امری بیرونی است با ذهنیات و مشرب ذوقی خود  گیری:نتیجه

ن را تأویل میکند و این باب را بر مخاطب دشوده است كه اندازی عرفانی آآمیزد و با چشممی

هركسی به فراخور فهم و نگرش خود میتواند تصاویر و تركیبات نغز و بالغی در سایج تأویل ایجاد 

نماید. در این مقاله نگارنددان شکلهای تشبیه فشرده را بلحاظ نوع تأویل و ابداعی و تقلیدی 

 اند.ین كردهبودن و نیز حسی و عقلی بودن تبی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the intellectual characteristics of 
Molavi's poetry is the use of Quranic concepts, including the use of Quranic 
characters. Molavi does not merely adopt a suggestive view in using the 
Quranic declaration; Rather, he interprets the elements of the Qur'anic stories, 
especially the character of the prophets, with a hermeneutic view. Rumi acts 
creatively in this process and creates rhetorical images from his interpretations. 
METHODOLOGY: The authors of this research, by describing and analyzing the 
data, after stating the generalities, analyze the types of intensive interpretative 
similes arising from the Quranic story of Jesus (PBUH) in order to determine the 
meaningful relationship of the frequencies. 
FINDINGS:  In this research, the most frequent type of simile is the compressed 
(eloquent) additional simile, in which Rumi first interprets a story or a verse of 
the Qur'an based on the rule of running and applying and reaching the interior; 
Then, according to his rhetorical style, he creates original images such as Jesus 
of the Spirit, Mary of Love, the cradle of mold, the antichrist of grief, Mary of 
straw, etc., and this shows that Molavi looks at the stories and characters of the 
Qur'an with an internal and cognitive approach and a new look at It has the 
character of prophets including Jesus (pbuh). 
CONCLUSION: Rumi mixes the story of Jesus (pbuh) which is an external matter 
with his mentalities and tastes and interprets it with a mystical perspective and 
he has opened this chapter to the audience that everyone can use images and 
combinations according to their understanding and attitude. To create poetry 
and rhetoric in the shade of interpretation. In this article, the authors have 
explained the forms of intensive simile in terms of the type of interpretation, 
creativity, and imitativeness, as well as sensory and intellectuality. 
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 مقدمه
ها دیری از قصص االنبیاء و اجزای این قصّههای عرفانی بهرهها و اندیشهیکی از شگردهای عرفا برای بیان تجربه

بعنوان شاعری عارف بطور است كه در قرآن ذكر شده است. از آنجا كه قرآن اصلیترین آبشخور عرفا است و مولوی 

درایش صرفاً از قرآن بعنوان تلمیح و اقتباس و ظاهر انگیزی متأثر از آیات و قصص قرآنی است، ذهن تأویلشگفت

ت و ها و آیات قرآنی داشته اسآیات قرآن بهره نبرده بلکه او با استفاده از تأویل، نگاهی دیگردونه و بدیع به آموزه

تأویل بویژه قاعدۀ جری و تطبیق و رهیافت به باطن، برداشت متفاوتی از آنها ارائه نموده  هایبا استفاده از دونه

كه باعث ایجاد شگردهای بالغی مثل استعاره، تشبیه و مجاز است. او در این فرایند خالقانه عمل كرده، بطوری

ج ی ناشی از تأویل داستان و قصّبار تشبیهات تأویلتأویلی دردیده است. در این پژوهش، نگارنددان برای اولین 

اند؛ به این صورت كه ابتدا در اشعار مولوی شواهدی بصورت اتُّفاقی از این شگرد بالغی عیسی )ع( را بررسی كرده

یجاد اند كه پرسشهایی در این پژوهش ارا استخراج نموده، آنگاه برپایج تحلیل محتوا به تجزیه و تبیین آنها پرداخته

 :شد و عبارتند از

 دالیل استفادۀ مولوی از تأویل قصص قرآنی پیامبران بویژه قصّج قرآنی عیسی )ع( و عناصر آن چه بوده است؟

 مولوی در خلق تشبیهات تأویلی از قصص قرآنی چه هدفی داشته است؟

 

 سابقۀ پژوهش

داستان «( در 4399)در زمینج شخصیت پیامبران و قصص قرآنی، آثار ارزشمندی وجود دارد. ازجمله پورنامداریان 

، به تحلیل شخصّیت پیامبران و تفاسیری كه مولوی از آنها دارد پرداخته است و نیز «پیامبران در كلیّات شمس

رویکرد موالنا به قرآن در چهار شکل اقتباس لفظی و « مولوی و قرآن تأویل یا تفسیر»( در مقالج 4391سیّدی )

( 4394ل و خاستگاه آن را تبیین نموده است. همچنین سنگری و حاجی )معنوی و تفسیر و تأویل و نیز شرایط تأوی

اند و شخصیت سی پیامبر را بر در پژوهش خود به برداشتهای عرفانی مولوی از قصص قرآنی و پیامبران پرداخته

چند  جز اند، بدون اینکه به ارزش بالغی تأویالت بپردازند. در حوزۀ بالغت تأویلیمذاق عرفانی خود تأویل كرده

كه استعارات تأویلی در  4345و مدیری و مالمیر،  4341، ملکی شریف و مالمیر، 4346مقالج محدود از مالمیر، 

اند كه در حوزۀ شعر مولوی و دیگران را براساس جری و تطبیق و توجیه متشابهات مورد واكاوی قرار داده

 ای دیده نشد.شتهپردازی و زیباشناسی تأویل نقطج آغازند، مقاله و نونظریه

پژوهش حاضر اختصاصاً به شگردهای بالغی )با تأكید بر تشبیه فشردۀ تأویلی( برخاسته از داستان حضرت عیسی 

)ع( در اشعار موالنا پرداخته است كه مقاله یا اثر پژوهشی در این زمینه به رشتج تحریر درنیامده است و این مقاله 

 در نوع خود بدیع است.

 

 بحث و بررسی

 تأویل، هرمنوتیک و موالنا
در كتب لغت و تفسیرهای عربی و فارسی تأویل به معانی مختلف آمده و اقوال مختلفی در باب آن نقل دردیده 

است. ریشج اختالف و تعداد معانی درخصوی واهۀ تأویل، شاید به خود قرآن برمیگردد؛ چراكه این واهه هفده بار 

ه.ق( آورده است: اول دارای   345از آن منظور شده است. ابن فارس )متوفای  در قرآن بسامد دارد و معانی مختلفی

انتهای امر، تأویل كالم به معنی  –6ابتدای امر كه واهۀ اول به معنی ابتدا، از این اصل است.  –4دو اصل است: 
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و  61، ی 4374اد )به نقل از شاكر، عاقبت و سرانجام كالم... اَولَ الْحُکْمَ اِلَی أهْلِهِ، یعنی حکم را به ایشان ارجاع د

63.) 

ای است درجهت بازدشت به اصل و خاستگاه خود درجهت رسیدن به عاقبت و تأویل: حركت ذهنی شیء یا پدیده

(. تأویل از اوّل است؛ یعنی رجوع به اصل و بازدشت، 96: 4394نتیجج آن، همراه با تدبیر و مراقبت از آن )ابوزید، 

(. بطور كلی تأویل قرآن، برداشتهای باطنی است 663: 4371ی بازدشت است )راغب اصفهانی، و المآل: مکان و جا

كه از الفاظ قرآن صورت میگیرد كه بسی فراتر از فهم ظاهری آنهاست و مراتب معنایی مختلف قرآن را مشخص 

أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ  عمران است: )هُوَ الَّذِیسورۀ آل 7میکند. كلیدیترین آیج قرآن در مبحث تأویل، آیج 

اءَ تَأْوِیلِهِ بَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَجِ وَابْتِغَمُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَا

 لمیزاناو الْأَلْبَابِ( و در إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ 

ای در تعریف تأویل آمده است: تأویل هر چیز، حقیقتی است كه آن چیز از آن سرچشمه میگیرد و آن چیز بگونه

 (.346ق:  4144دهنده و حامل و نشانج اوست )طباطبایی، قتحقُّ

 هرمنوتیک»در میان متفکران غربی تأویل بعنوان هرمنوتیک شناخته شده است. این واهه اولین بار در كتاب  

م. تألیف شده، آمده است و حدود یک دهه است كه بحث  4451كه در سال « جی. سی. دانهاوسر»اثر « مقدس

(. در تعریف هرمنوتیک 149: 4375رمنوتیک مطمح نظر متفکران غربی قرار درفته است )احمدی، درمورد تأویل ه

های هرمنوتیک، دانشی است كه به فرایند فهم یک اثر میپردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده»آمده است: 

. در این باب باید دانست كه دونادون هستی، اعمّ از دفتار و رفتار متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی میکند

نظریج صوفیه و عرفا در باب تأویل كامالً منطبق بر هرمنوتیک غرب نیست؛ بلکه نوعی هرمنوتیک ذوقی و علمی را 

صوفیه به كار میبستند كه هدفشان آشکار ساختن معنای پنهان آیات و احادیث و نیز باورپذیر كردن و ملموس 

 (.64: 4394)مصنف و صیادی، « اقوال و شطحیات صوفیانه بوده است نمودن قصص رمزی و حکایات و توجیه

ها كه نشاندهندۀ اشیاء در زبان هستند به عالم معنا. بطور بازدرداندن نشانه»نگاه موالنا در باب تأویل اینگونه است: 

ئله كه این مسكلی رویکرد عرفا و صوفیه به تأویل كتاب و حدیث از مهمترین شاخصهای میراث آنهاست؛ بطوری

(. از شروط تأویل 31-64: صص 4397مدی آسیابادی، )مح« باعث پیدایش علمی به نام مستنبطات دردیده است

ای، نمیتوان به تأویل قرآن پرداخت. آن كسی كه خود را از عالم معنا به موالنا این است: تا خود را تأویل نکرده

 السافلین دنیا تنزل داده است و دامی برای بازدشت به عالم معنا برنداشته نمیتواند كالم حق را تأویل كند:اسفل

 ای تأویل حرف بکر راردهك

 بر هوا تأویل قرآن میکنی

 

 خویش را تأویل كن نه ذكر را 

 پست و كژ شد از تو معنی سنی

 (4595 –45 4/94)مثنوی، د                   

از ویژدیهای مهم مولوی ارتباط وثیق او با آیات قرآن است كه به شکلهای مختلف در شعر او دیده میشود. او داهی 

به ظاهر یک آیه استناد میکند. داهی بطور مستقل آن را تفسیر میکند و در بعضی موارد آیه را بعنوان شاهد  صرفاً

بحث مطرح میکند یا فقط محتوای آن را در نظر دارد. در شعر او بویژه مثنوی، حدود دوهزار استناد قرآنی دیده 

 (.364: 4354رفته است )فروزانفر، پنجاه مورد آیج غیرتکراری مورد بحث قرار د و میشود كه ششصد

 های تأویلگونه

حث كه مرتبط با مب« ب و ج»در كتب تفسیری و علوم قرآنی تأویل با سه رویکرد بررسی شده است كه رویکرد 

 است مختصراً معرفی میشود:
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 الف( توجیه متشابهات، ب( رهیافت به باطن آیات، ج( جریّ و تطبیق.

به معنای جریان داشتن و جاری شدن است و در اصل به معنی حركت منظُّم در جریّ در لغت جریّ و تطبیق: 

طول مکان است؛ مثل جریان آب و جریان كشتی در دریا. واهۀ تطبیق بر وزن تفعیل از مادۀ طبق دراصل به معنی 

ق، ج  4155قرار دادن چیزی بر چیز دیگر است؛ آنگونه كه آن را بپوشاند و مساوی یکدیگر باشند )ابن منظور، 

(. در اصطالح قرآنی، تأویل بر مبنای جری و تطبیق براساس وحدت معانی و تکثُّر مصداقی است؛ درچه 654: 45

ممکن است ظاهر آیه درخصوی مصداق و مورد خاصی باشد، بخاطر وحدت مالک و مناط، همین آیه میتواند به 

 مصداق و مورد دیگر قابل تأویل باشد.

ای از قرآن را بر مواردی این رویکرد میگوید: این شیوۀ اهل بیت و ائمه )ع( است كه آیهدر تعریف  المیزانصاحب 

(. ایشان 16: 4344؛ هرچند خارج از موضوع نزول آن باشد )طباطبایی، كه قابل انطباق با آن است، تطبیق میکنند

)ع( است و این ذوق ائمه )ع( است در ادامه میفرماید: و بدان كه جریّ اصطالحی است كه بردرفته از فرمایش ائمه 

(. 16كه آیات قرآن را به مواردی كه قابل انطباق با آن است به شرط سازداری با اعتبار عقلی، تطبیق میدهند )همان:

قاعدۀ جریّ و تطبیق میتواند بر همج آیات قرآنی جاری شود؛ چون ادر آیات قرآنی فقط منحصر به صدر اسالم و 

بج تاریخی پیدا میکند و پویایی و حركت قرآن در بستر زمانها از قرآن سلب میگردد و این اقوام دذشته باشد، جن

 قاعدۀ جریّ و تطبیق درحقیقت از شگردهای تداوم حیات قرآن در طول اعصار است.

؛ 94:41ق، ج  4153)مجلسی، « آیَجٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ الْقُرْآنِ مَا فِی»به استناد روایت مشهور رهیافت به باطن: 

بر معنی ظاهری معنی باطنی هم دارند و این فقط در آیات متشابه ( تمام آیات قرآنی عالوه4:14ق،  4144بحرانی، 

 اریم؛ لذا تفاوت این دو رویکرد در این دونه است:نیست؛ بلکه در آیات محکم هم رهیافت به باطن د

در آیات متشابه به معنی ظاهر بخاطر ناسازی با مفاد آیات محکم، مراد و منظور جدی خدا نیست؛ درحالیکه در 

مراد جدی خداوند است. مثالً  -هرچند تا چندین الیه نیز باشد-رهیافت به باطن آیات، مفاد ظاهری و باطنی آیات 

( ازطریق رهیافت به باطن، طعام را به غذای روح و معنوی و 61)عبس/« طَعامِهِ إِلى فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ»یج تأویل آ

(. بر این اساس در این مقال تشبیهات تأویلی در قصّج 467: 35 ، ج4345علم، تأویل میکنند )صادقی تهرانی، 

ه كه منطبق بر جریّ و تطبیق به مصادیق و رهیافت به روایی و قرآنی عیسی )ع( و اجزا و عناصر سازندۀ آن قصّ

 باطن است تحلیل دردیده و مورد كاوش و تحلیل محتوای قرار میگیرد.

 

 اسنادی فشردۀ و اضافی فشردۀ بخش دو در تأویلی( )تشبیهات تأویلی تصاویر تحلیل 

 رداشتب و تأویل میشود، مواجه هقصّ عناصر با كه بار هر مولوی كه داشت توجّه باید اضافی: تأویلی تشبیهات

 جدید تجربج و موضوع فراخور به بلکه بداند، روح رمز فقط را )ع( عیسی مثالً كه نیست اینگونه دارد؛ نوی و جدید

 آفریند.می جدید معنی

 

 عیسی جان

 (4647عازر از افسون او حشر شد از دور خویش  )كلیات شمس: غ  /عیسی جان دررسید بر سر عازر دمید 

 افیاض تركیب بصورت باطن، به رهیافت برپایج )ع( عیسی حضرت شخصّیت و قصّه محتوای از مستفاد مولوی

 این هك ساخته تأویلی تشبیه عشق مسیح و حسن، مسیح خوبی، مسیح و جان مسیح و روح عیسی و جان عیسی

 مولوی یتب این در است. مضاف رمز و نماد الیهمضاف شاهد این در نامید. نیز سمبولیک تشبیه میتوان را تشبیهات
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 كرد، زنده را او روز چهار از بعد و بود )ع( عیسی حضرت دوستان از كه را عازر دانسته، )ع( عیسی همچون را جان

 عنیم در مجموعاً را جان عیسی تركیب پورنامداریان مییابد. دوباره حیات )ع( عیسی حضور با كه میداند جسم رمز

 اتحی كامل پیر نظر با كه میداند مریدی را عازر و میداند پیر از استعاره را جان عیسی و است دانسته استعاری

 ابحس به تشبیهی اضافج را جان عیسی میتوان نگارنددان نظر به اما (693 :4394 )پورنامداریان، است یافته دوباره

 )ع( عیسی همچون عشق كه ردك نگاه بیت به اینگونه و دانست عشق همتراز ارزشمندی ازلحاظ را جان و آورد

 ثانی والدت آن به عشق كه باشد مرده روح از مصّرحه ایاستعاره میتواند عازر و میبخشد سالک به دوباره حیات

 این تركیب تركیبی ابداعی است كه ذهن مولوی آن را ایجاد كرده است. میدارد. ارزانی

 حس، خشکی دید بر خشکی فتاد

 

 دعیسی جان پای بر دریا نها 

 (4/574)مثنوی، د                               

در این بیت مولوی میگوید حس ظاهری زادۀ همین عالم ظاهر است اما عیسای روح پای همّت بر دریای حقیقت 

 (.645: 4399نهاده است )زمانی، 

 و نیز: 

 عیسی جان از ثریا فوق ثریا میکشی

 

 بی فوق تحتی هر دمش تا رب اعلی میکشی 

 (69)كلیات شمس، ترجیعبند، ب              

 رَفَعَهُ وَمَا قَتَلُوهُ یقِینًا بَلْ»در این بیت، مولوی مستفاد از داستان مصلوب شدن حضرت عیسی )ع( و تحت تأثیر آیج 

میگوید: معراج روح را با عروج حضرت عیسی )ع( به آسمان چهارم انطباق داده است و  (459-457)نساء/« اللَُّهُ إِلَیهِ

جان را از دنیای مادی به اوج آسمان عروج میدهی و بدون قید مکان هر لحظه او را بسوی خداوند میکشانی و به 

او را به آسمان برد و دیدار او بر ایشوع  -تعالی–و حق »آمده است:  ترجمج تفسیر طبریوصل معشوق میرسانی. در 

دار كردند، پنداشتند كه عیسی است و عیسی خود به آسمان برده  او كند كه مهتر جوانان بود و او را بگرفتند و بر

اند: نقل از پیامبر جایگاه عیسی )ع( را آسمان دوم دانسته كشف االسرار(. در 663-661: 4بودند )تفسیر طبری، ج 

جان (. و نیز در ابیات: عیسی 414: 6االسرار، ج )كشف« شب معراج عیسی )ع( به آسمان دوم دیدم»اسالم )ی( 

 (.3546( و مسیح جان )غ، 4749و  6445)غ،

 

 جدول شمارۀ یک: اجزای تشبیه تأویلی

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 رهیافت به باطن )رمز( ابداعی اضافی حسی عقلی عیسی جان

 

 عیسی روح
 عیسی روح تو با تو حاضر است

 

 است نصرت از وی خواه كو خوش ناصر 

 (6/15)مثنوی:                                         

 یسیعشبه پاكی و باصفایی، روح را با در این بیت، مولوی با استفاده از لفظ عیسی )ع( و ملهم از قصّج او با وجه

 و تاس افزوده خود كالم بالغت بر تأویلی تصویر خلق با روح برای )ع( عیسی دادن قرار رمز با و داده انطباق )ع(

 وبیخ بسیار یار كه بطلب كمک و یاری او از پس دارد؛ حضور تو وجود در و است تو با همیشه روح عیسی میگوید:



 614/ ()ع(نگاهی به سبک انواع تشبیهات تأویلی در شعر مولوی )با تأكید بر قصّج روایی و قرآنی حضرت عیسی

 

 هب باطن به رهیافت شکلهای از یکی چراكه است؛ نموده عمل باطن به رهیافت طبق مولوی تأویل، این در است.

 (.4355)غزلیات، روح عیسی نیز: و نماداست. و رمز بردن كار
 

 جدول شمارۀ دو: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 رهیافت به باطن )رمز( تقلیدی اضافی حسی عقلی عیسی روح

 

 عشق مسیح
 تا زآن نصیب بخشد دست مسیح عشق

 

 مرد مرده را سعادت و بیمار را روا 

 (656)همان، غ                                    

داستان شفای  (14)آل عمران/« وَأُبْرِئُ الْأَكمَهَ وَالْأَبْرَیَ وَأُحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَُّهِ»در این بیت، مولوی مستفاد از آیج 

مسیح »بیماران و زنده كردن مرددان را با استفاده از رهیافت به باطن و رمزدشایی از قصّه با خلق تشبیه تأویلی 

بخش دانسته است. درحقیقت قصّج بیرونی شفای بیماران و زنده ، عشق را همچون مسیح شفابخش و زنددی«عشق

 خاصّیت عشق، این انطباق تأویلی را ایجاد نموده است.كردن مرددان را درونی كرده و برای محسوس كردن 

 

 مسیح خوبی
 به جهانیان نماید تن مرده زنده كردن

 

 دور عازر آمدسوی چو مسیح خوبی تو  

 (776)همان، غ                                    

در این بیت، مولوی مطابق قصّج شفا دادن بیماران و زنده كردن مرددان ازجمله عازر كه بعد از چهار روز او را  

 باطن، به رهیافت بنیاد بر (14)آل عمران/ « وَأُبْرِئُ الْأَكمَهَ وَالْأَبْرَیَ وَأُحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَُّهِ» آیج قزنده كرد و طب

 دانسته یخوب نماد و رمز را )ع( مسیح آنگاه و كرده مانند مسیح به را كردن نیکی و خوبی تأویلی، تصویری در ابتدا

 )ع( عیسی همانطوركه كه معنا بدین باشد؛ كامل انسان و پیر برای استعاره میتواند اینجا در تركیب كل البته است.

 ثانی والدت و دوباره زنددی دمش مسیح، همچون نیز كامل ولی و پیر میکند، زنده دوباره را عازر ازجمله مرددان

 کند.می زنده اند،مرده تن دور در كه را جانهایی و مسیحاست چونان پیر مجملتر، عبارت به میبخشد. خود مرید به

 (.6565و نیز: مسیح حسن )غزلیات، 

 

 جدول شمارۀ سه: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 خوبی

 

 مسیح

 

 عقلی

 

 حسی

 

 اضافی

 

 ابداعی

 

 رهیافت به باطن )رمز(
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 جدول شمارۀ چهار: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 جری و تطبیق ابداعی اضافی حسی عقلی مسیح عشق

 

 قدیم مریم عشق

 مریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب

 

 داد نیابد خرد چون كه چنین فتنه زاد 

 (995)همان، غ  

عِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَی جِذْ» در این بیت با استفاده از قصّج تولُّد حضرت عیسی )ع( و مبتنی بر آیات قرآنی از جمله

در تأویلی بالغی بر پایج رهیافت به باطن، مولوی  (63)مریم/« النَُّخْلَجِ قَالَتْ یا لَیتَنِی مِتُُّ قَبْلَ هَذَا وَكنْتُ نَسْیا مَنْسِیا

در ذریّت آدم نهاده شد، با  (476)اعراف/« أَلَسْتُ بِرَبُِّکمْ قَالُوا بَلَی»عشق قدیم را یعنی همان عشقی كه با میثاق 

مریم انطباق میدهد و این عشق قدیم است كه مسیح عجب را، كه مجازی استعاری از شمس تبریزی میتواند باشد، 

 نمایی و عرض اندام كند.میزاید و عقل و خرد دربرابر این عشق تسلیم میشود و نمیتواند قدرت

 

 جدول شمارۀ پنج: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی_حسی بهمشبه مشبه

 )رمز( رهیافت به باطن ابداعی اضافی حسی عقلی مریم عشق قدیم

 

 مریم دل

یح        نوار مسییی یم دل نشیییود حییامییل ا  مر

 

 تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد 

 (744)همان، غ  

قَالَ »توسط جبرئیل و نیز مستفاد از آیج در این بیت با استفاده از محتوای داستان حامله شدن حضرت مریم )ع( 

ام و آمده -عزوجل-دفتم مترس كه من جبرئیلم، رسول خدای  (44)مریم/« إِنَُّمَا أَنَا رَسُولُ رَبُِّک لِأَهَبَ لَک غُلَامًا زَكیا

در تصویر ( 65)مریم/« لَمْ أَک بَغِیاقَالَتْ أَنَُّی یکونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یمْسَسْنِی بَشَرٌ وَ»تا تو را بدهم غالمی پاک و نیز آیج 

كه مریم )ع( توسط جبرئیل حامل نور مسیح شد، دل نیز تا از هوسها و تأویلی بر پایج جری و تطبیق، همچنان

حسهای ظاهری رها نشود و بند اشتغال از پای دل دسسته نگردد، نمیتواند به انوار معرفت برسد. همانگونه كه در 

و كان خویش میپیوندد و نور و امانت خدای نادیدنی به دل نهان و ناپیدا میرسد. و نیز  عالم خواب، دل به اصل

 (.6413و  174مریم جان )غ،
 

 جدول شمارۀ شش: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 جری و تطبیق ابداعی اضافی حسی عقلی مریم دل



 654/ ()ع(نگاهی به سبک انواع تشبیهات تأویلی در شعر مولوی )با تأكید بر قصّج روایی و قرآنی حضرت عیسی

 

 مریم نی
 بر نی قند است در او مضمر بادی كه زند

 

 وآن مریم نی ز آن دم حامل شده حلویا 

 (6)كلیات شمس، ترجیع، 

خْنَا ها فَنَفَوَالَُّتِی أَحْصَنَتْ فرج»در این بیت مولوی با الهام از داستان حامله شدن حضرت مریم )ع( و مستفاد از آیج  

عفتی و به یادآور زنی را كه دامان خود را از آلوددی به بی (44)انبیاء/« آیجً لِلْعَالَمِینَفِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا 

پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و فرزندش مسیح را نشانج بزردی برای جهانیان قرار دادیم. بر پایج 

كه حضرت مریم )ع( از روح خداوند در  تأویل جری و تطبیق، تصویر تشبیهی مریم نی را ایجاد كرده است. یعنی

او دمیده شد و حامله دشت، باد نیز در نی میدمد و حامل از نیشکر میگردد. مولوی در این تأویل، تمثیلی زنده از 

 شدن مریم )ع( بر سبیل جری و تطبیق به مصادیق تبیین فرموده است.طبیعت برای قصّج حامله 

 

 جدول شمارۀ هفت: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 رهیافت به باطن )رمز( ابداعی اضافی حسی عقلی مریم نی

 

 دجال غم، دجال هجر
 كو عیسی خنجركشی دجال بدكردار را  دجال غم چون آتشی دسترد ز آتش مفرشی

 (61)همان، غ                                          

اند: دجّال مسیح كاذب است كه به اعتبار تمویه و فریبکاری به این از عناصر قصّجعیسی )ع( دجّال است كه دفته

 هاینام خوانده شده است. ظهور دجّال از عالئم آخرزمان است. از عالئم مشهور جسمانی این شخصیت شریر، افسانه

د و میان دو چشمش با حروف مقطعه كلمج آن است كه چشم راست او كور یا ممسوحه است، یعنی میدرخش

 (.179: 4314نوشته شده كه هر مؤمنی میتواند آن را بخواند )خزائلی، « كافر»

اند؛ المقدس فرود آمدهاندكند و به بیتدر آن روز عرب اندک»اوصاف و افعال او اینگونه آمده است:  االسراركشفدر 

المقدس امام فراپیش شود و تکبیر مؤذن اقامت دوید و در مسجد بیتامام ایشان مردی است صالح، نماز بامداد را 

احرام بندد كه ناداه عیسی )ع( فرود آید و آن امام قدم باز پس نهد تا فراپیش شود. دجال چون در عیسی نگرد، 

ی دررسد و بگذارد و بردردد و عیسی )ع( دوید: مرا بر تو ضربتی زدنی است كه از آن فرا پیش نتوانی شدن؛ آنگه به

بن مریم در امّت من حکمی داددر باشد و پیش روی استوار است او  و او را كشد. مصطفی )ی( دفت: عیسی

صلیب را بشکند و خوک را بکشد و كفر بردارد و كین و عداوت و بغض و حقد در هیچ دل نماند؛ دردان بی زهر 

ار كنند و ایشان را دزندی نرسد و دست در دردن شوند و ددان با مردم نرم و رام شوند. كودكان دست در دهان م

(. مولوی با علم به داستان دجّال، آن را با ذهن تأویلی و 413-411: 6االسرار، ج شیر افکنند و نترسند )كشف

ساختارشکن نگاه كرده است و با خلق تصویر تشبیهی از این عنصر قصّج عیسی )ع( بر پایج رهیافت به باطن، آن را 

است. تشبیه مفاهیم غم و هجر و جفا كه در طریق عشق امری نامطلوب است به دجّال، بار معنوی نسته رمز غم دا

ردار كو عاطفی این شخصیت را توضیح میدهد. در هر سه تشبیه مسیح شخصیتی است كه دربرابر دجّال زشت

سازی او با این كلمه آشکار یبدر بیت ذیل ترك (.144: 4399ایستد و عمل او را خنثی میکند )پورنامداریان، می

 است:
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 دجّال هجر بر سرم از غم قیامت است

 

 البد فسون عیسی و تیمارم آرزوست 

 (156)همان، غ                                  

به شبه كه امری عقلی است، دجّال را با وجهدر این تشبیهات تأویلی اضافی، مولوی برای تجسّم بخشیدن به مشبه

اینگونه  مرموزات اسدیو تشبیهی تأویلی و تقلیدی خلق كرده است. در  به ذكر كردهپلیدی بعنوان مشبه زشتی و

همچنین روح و نفس در جهان انسانیّت حاصل آمدند، اما روح به آسمان دل بردند و دجاُّل »تشبیه آمده است: 

جسمانی به كمال خود رسید. اوّل نفس را در زمین بشریت بند كردند مدت چند سال تا قوای بشری و اعضای 

دجّال نفس از بند طفولیت بیرون آمد و بر خر صفات حیوانیت نشسته و خرابی جهان انسانیت آغاز نهاد و به هوا 

 ( كه415-414)مرموزات اسدی: « دعوی خدایی كردن درفت و دوزخ حری و شهوت را بهشت مراد طبع مینمود

 (.156(. و نیز: دجّال جفا )63)جاثیه/« هَوَاهُ... أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَُّخَذَ إِلَهَهُ»

 

 جدول شمارۀ هشت: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 غم

 هجر

 

 دجال

 دجال

 

 عقلی

 عقلی

 

 حسی

 حسی

 

 اضافی

 اضافی

 

 ابداعی

 ابداعی

 

 رهیافت به باطن )رمز(
" 

 

 

 گهوارۀ قالب

 مسیحی است به دهوارۀ قالبجان همچو 

 

 آن مریم بندندۀ دهوارۀ ما كو 

 (6474)همان، غ                                    

 «فَأَشَارَتْ إِلَیهِ قَالُوا كیفَ نُکلُِّمُ مَنْ كانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیا»مولوی طبق قصّج عیسی )ع( و در مهد سخن دفتن او  

ع رهیافت به باطن عمل نموده و با خلق تشبیه تأویلی، دهواره را رمز جسم دانسته بر پایج تأویل از نو (64)مریم/

 است و مسیح را در تشبیه دسترده رمز جان دانسته كه این مسیح جان در دهوارۀ جسم قرار دارد.

 

 جدول شمارۀ نه: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 رهیافت به باطن )رمز( تقلیدی اضافی حسی حسی دهواره قالب

 گور فنا
 عازر وقتم به دمت ای مسیح

 
 

 حشر شدم از تک دور فنا

 (655)همان، غ                                       

وَأُبْرِئُ »در این بیت با توجه به قصّج زنده شدن عازر بعد از سه روز كه از دوستان حضرت عیسی )ع( بود و نیز آیج  

های خود را مولوی قصّه را به درون خود برده و اندیشه (14)آل عمران/« الْأَكمَهَ وَالْأَبْرَیَ وَأُحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَُّهِ

با خلق تصاویر زیبایی از نوع استعاره و تشبیه تأویلی از هر دو نوع اضافی و اسنادی، خود را  با آن انطباق داده و



 653/ ()ع(نگاهی به سبک انواع تشبیهات تأویلی در شعر مولوی )با تأكید بر قصّج روایی و قرآنی حضرت عیسی

 

درمقابل پیر و معشوق )شمس( همچون عازر دانسته و دم مسیحایی پیر است كه قالب مرده او را از دور فنا حشر 

 میکند و حیات دوباره میبخشد.

 

 جدول شمارۀ ده: اجزای تشبیه

 بهمشبه مشبه
-حسی

 عقلی
 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی

 جری و تطبیق تقلیدی اضافی حسی عقلی دور فنا

 

 تشبیه تأویلی اسنادی

 تو )شمس(، عیسی، من )مولوی(، مرغ:
 تویی عیسی و من مرغت تو مرغی ساختی از دل

 
 چنانکه دردمی در من چنان در اوج پرانم 

 (4141)همان، غ 

قُ أَنُِّی أَخْلُ»در این بیت، مولوی متأثُّر از قصّج به پرواز درآمدن مرغ كه از دل میساخت و در او میدمید و مطابق آیج 

با تأویلی بر پایج جری و تطبیق، این  (14)آل عمران/« لَکمْ مِنَ الطُِّینِ كهَیئَجِ الطَُّیرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیکونُ طَیرًا بِإِذْنِ اللَُّهِ

قصّه را به تأویل برده تا ارتباط خود با شمس و عیسی وقت را با ارتباط عیسی )ع( و مرغ دلی انطباق دهد. آیه و 

به تعبیر دیگر مولوی خود را همچون آن مرغ دلی و بیجان حضرت عیسی )ع( میداند كه با دم مسیحایی شمس 

سی درمورد مرغ عی ترجمج تفسیر طبریدر تبریزی زنده میشود و به والدت ثانی میرسد و بر آسمان پرواز میکند. 

و مردمان او را دفتند چه حجت داری؟ دفت حجت من آن است كه من از دل مرغی بسازم و بدو »)ع( آمده است: 

ای دل . دفتند كه بکن. عیسی )ع( پاره-عز و جل–اندر دمم و آن مرغ زنده دردد و اندر هوا بپرد به فرمان خدای 

زنده دشت و اندر هوا بپرید و آن مرغ  -عز و جل-بکرد و بدو اندر دمید و به فرمان خدای برداشت و از آن مرغی 

 (.135-134: 6)تفسیر طبری، ج « این خفاش است كه در شب پرد

 جدول شمارۀ یازده: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 تو

 من

 عیسی

 مرغ

 حسی

 حسی

 حسی

 حسی

 اسنادی

 اسنادی

 ابداعی

 ابداعی

 جری و تطبیق

 جری و تطبیق

 صبغۀ اهلل، خُم رنگ هو
 صبغج اهلل است خم رنگ هو

 

 ها یکرنگ دردد اندر اوپیسه 

 

 (6/4314)مثنوی، د 

در این بیت، متأثر از قصّج رنگرزی عیسی )ع( كه در اكثر تفاسیر داستان مشابهی از آن نقل شده است و آن هم 

ره اند. صبغج اهلل نیز اشاهای رنگین در آن فرومیکرد، همه بیرنگ و سفید میشدهبود كه چون عیسی )ع( جامهاین 

(. مولوی طبق تأویل جری و 439)بقره/ « صِبْغَجَ اللَُّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَُّهِ صِبْغَجً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ»دارد به آیج 
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نگ هو انطباق داده و از آن تصویر تأویلی ایجاد نموده و از رنگ خدا، رنگ توحید و تطبیق، صبغج اهلل را با خم ر

آمده: این صبغه آن است كه قرآن به وی اشارت میکند:  كشف االسرارست. در اسالم و یا فطرت الهی اراده كرده ا

(. مولوی 4/396االسرار: )كشف .«لُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَۀمَوْ كُلُ»و مصطفی دفت: « َ اللَُّهِ الَُّتِی فَطَرَ النَُّاسَ عَلَیهَافِطْرَۀ»

در این بیت میگوید: صبغج اهلل رنگ حق است و هركس رنگ حق بگیرد و از همه رنگهای دیگر پاک شود، خود با 

حق یکی میگردد. او انسان كامل است كه میان خود و حق جدایی احساس نمیکند، چنین انسانی رنگهای دلبستگی 

های صدرنگ از خم عیسی )ع( یکرنگ صفاتی كه منبعث از نفس حیوانی است از روح خود میزداید و مثل جامه و

، صبغج اهلل به معنی ایمان آمده، المیزانآید و آلوددیها را از روح و فطرت خود پاک میسازد. در تفسیر بیرون می

به قول اهل اشارت این همان »آمده است:  سراركشف اال(. در 176چون ایمان یک نوع رنگ خدایی است )المیزان: 

 (.397: 4 االسرار، ج)كشف« آمیزان پاک است به صبغج اهلل رنگین استرنگ بیرنگی است، یعنی هر كه از رنگ رنگ

 

 جدول شمارۀ دوازده: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 جری و تطبیق تقلیدی اسنادی حسی عقلی خم رنگ هو صبغج اهلل

 

 دل، مریم
 دل مریم آبستن یک شیوه كند با من

 

 عیسی دوروزه تن در دفت زبان آید 

 (444)همان، غ                                    

( و نیز قصّج حامله 44)مریم/« زَكیاقال إِنَُّمَا أَنَا رَسُولُ رَبُِّک لِأَهَبَ لَک غُلَامًا »مولوی در این بیت، مستفاد از آیج 

شبه پاكی و قداست به مریم مانند كرده و با شدن حضرت مریم )ع( توسط حضرت جبرئیل )ع(، دل را با وجه

رمزدشایی از این قصّه، مریم را طبق رهیافت به باطن قصّج رمزی برای دل پاک دانسته است و میگوید دل عاشق 

یعنی نور حق و یا شمس است. روح عاشق )مولوی( چند روزی مهمان تن است، مریمی است كه آبستن از معشوق، 

اكنون عیسایی است كه ادر به نطق درآید به اشارت معشوق است كه سراسر دل او را در تسخیر خود دارد. به 

عبارتی به ارادۀ معشوق است كه عاشق لب به سخن میگشاید و سخنان حکمت و معرفت بر زبانش جاری میشود 

 (.553: 4399پورنامداریان، )

 جدول شمارۀ سیزدهم: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 رهیافت به باطن )رمز( تقلیدی اسنادی حسی عقلی مریم دل

 

 عیسی/ مریم-تو

 هم آدم و آن دم تویی هم عیسی و مریم تویی

 

 بده درویش راهم راز و هم محرم تویی چیزی  

 (45)همان، غ                                          



 655/ ()ع(نگاهی به سبک انواع تشبیهات تأویلی در شعر مولوی )با تأكید بر قصّج روایی و قرآنی حضرت عیسی

 

در این بیت، مولوی وجود معشوق )شمس( را در شخصیت عیسی و مریم و آدم )ع( دیده و او را با آنها انطباق داده 

كامل عصر  و طبق جری و تطبیق از آنها تصویر تأویلی از نوع اسنادی ساخته است و از آنجا كه شمس، انسان

شبه بزردی و قداست و تأثیرپذیری، وجود شمس را همسان با انبیا دانسته است؛ مولوی است، بر این پایه با وجه

چراكه همه آنها از یک نور واحد هستند. دیوان شمس سرشار از رقص و پایکوبی است، چراكه در حالت مستی و 

كه با جرئت میتوان ات روح شمس با اوست، بطوریبیخودی سراینده سروده شده است. در جای جای این غزلی

پردازیهای این دیوان تداعی نام شمس برای مولوی است. او در این بیت هم كه در حالت شور دفت اغلب شخصیت

و مستی سروده شده است، هر راز و محرم رازی را وجود شمس میبیند كه این وجود را در شخصیّت اولیا و انبیا 

 .متبلور ساخته است

 

 جدول شمارۀ چهاردهم: اجزای تشبیه

 نوع تأویل تقلیدی-ابداعی اسنادی-اضافی عقلی-حسی بهمشبه مشبه

 تو

 تو

 عیسی

 مریم

 حسی

 حسی

 حسی

 حسی

 اسنادی

 سنادی

 تقلیدی

 تقلیدی

جری و تطبیق جری و 

 تطبیق

 

 گیرینتیجه

خود سخت تحت تأثیر قرآن و قصص قرآنی است. در این تأثیرپذیری او برای  های عرفانیمولوی در بیان تجربه 

های عرفانی خود دست به تأویل میزند. از جملج این تأویالت، برداشت او از ها و اندیشهمحسوس كردن تجربه

ی و تطبیق و رهیافت به باطن، شخصیت شخصیت پیامبران و از آن جمله حضرت عیسی )ع( است كه بر پایج جر

ها را از حالت تاریخی و داستانی صرف خارج كرده و با تأویل آنها، غبار كهنگی و تکرار را از آنها و عناصر آن قصّه

چهرۀ آنها زدوده است. در این پژوهش تركیبات بالغی و تصویری ازجمله تشبیهات تأویلی و انواع آن، ازقبیل 

افی و اسنادی تحلیل شده و تصاویر ابداعی زیبایی همچون دهوارۀ قالب، عیسی روح، عیسی تشبیهات فشردۀ اض

جان، مریم عشق، دجّال غم، و دجّال هجر بررسی دردید و زیباشناسی و بالغت ناشی از آفرینش این تصاویر مورد 

یات ن تخلُّص شعری در غزلتأمل قرار درفت و رابطج معنادار بسامد تشبیه فشرده با اصل كمگویی و خموشی بعنوا

مولوی تبیین دردید. نیز نشان دادیم كه موالنا بر مبنای قاعدۀ وحدت معنا و تکثر مصادیق در فرایند تشبیه تأویلی 

است. بر این اساس برداشتهای ذوقی و معرفتی خود را معناپذیر نموده  و در آیینج بالغت تصویری هنرنمایی كرده

است. با عنایت به اشراف مولوی بر قرآن و روایات، وی هم به جنبج روایی  یت بخشیدهو آن را برای مخاطبانش عین

و تصاویر تأویلی چون دجّال هجر و جفا و... برخاسته از این دیدداه  و هم به جنبج قرآنی داستان انبیا نظر داشته

 است.

وست تکراری دیده میشود آنگونه كه شیوۀ اتصایر اشعار مولوی بلحاظ تقلیدی و ابداعی اغلب ابداعیند و ادر تصویر  

چونان خالقیت به خرج میدهد كه مخاطب كمترین ماللی احساس نمیکند. او در آفرینش تشبیهات تأویلی 

تفاده های حسی اسبههنرمندانه، تجربیات و اندیشج عرفانیش را به خواننده منتقل میکند و در این كاركرد از مشبه

 مخاطب دارد و این با شیوۀ منبری او سازدار است. میکند، چراكه از هر دستی
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  نویسندگان مشاركت

رازی دانشگاه  ادبیات و علوم انسانیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی محمدابراهیم مالمیرآقای دكتر  است. شده استخراج كرمانشاه

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مراد میریسلطانآقای اند. بوده مطالعه این

 ها و راهنماییهایبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فاطمه كالهچیانسركار خانم دكتر اند. نقش داشته

 پژوهشگرسه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در اند.تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

 ادبیات و علوم انسانیدانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهرازی كرمانشاه دانشگاه 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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