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چکیده
عرفا به اشکال گوناگونی در شعر و نثر طرح نو درافکندهاند و آثاری متفاوت با ويژگیهای
ادبی شاخص ،خلق كرده اند بها وید نیز عارفی است دارای سبک و اثری پديـد آورده اسـت كـه
به یحا ويژگیِ تلويلی -تفسیری قاب تلم است در ايم پژوهش ،روش هـای تـلويلی بها ویـد و
نسبت تلوي با تداعی معانی بررسی شده است روش تحقیق به صورت تحلیلی -توصـیفی اسـت؛
بديم صورت كه با استخرا و بررسی كلیة تلوي های اثر و تطبیق آنها با معانی مفسـران ،تفـاوت
برداشتها و ه چنیم خالقیت مؤی نشان داده شـدهاسـت بررسـی مصـاديق نشـان مـیدهـد كـه
مه تريم اصول و مبانی عرفانی با بسامدهای متفاوت در آفرينش تلويـ هـای معـارف مـؤثر بـوده
است ،اما اص «محو هستی» بیشتريم اهمیت و بسامد را دارد ،عالوه بر آن« ،عشق» ،از ديگر مبانی
مه عرفان بها وید در خلق تلوي به شمار میآيد ايم پژوهش همچنیم نشان میدهد كه مؤی از
روش هايی مانند «تعري و بازتعري »« ،تركیش»« ،تخصیص»« ،تعلی » و «دگرگونیهای روايـی»،
در خلق تلوي بهره برده است ،اما تداعی معانی شیوة خلّاقانه و مبدعانة او به شمار میآيد؛ روشـی
كه در آن بر اسـاس اصـول تـداعی و بـه كمـک تشـبیه ،اسـتعاره ،تمثیـ  ،تضـاد ،جنـاس و ديگـر
آرايههای بالغی ،بخشی از مه تريم تلوي های معارف خلق شده است و مله ايم ديـدگاه اسـت
*تاريخ ارسال مقایه 9316/23/92 :
 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس( .نويسندة مسؤول)
 -2استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خلیج فارس.
 -3کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

تاريخ پذيرش نهايی مقایه 9316/99/92 :
E-mail: jaberi@pgu.ac.ir
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كه میان تلوي  ،بالغت و تداعی نسبتی برقرار است و نیز تلويـ همـواره روشـی بـرای رسـیدن بـه
معنای متم نیست؛ بلکه شیوه ای برای خلق معانی نوی است كه رويی به سوی مـتم مرجـع و سـری
در دنیای خالقانة مؤی دارد
واژههایکلیدی :عرفان ،تلوي  ،هرمنوتیک ،بها وید ،معارف بها وید

-1مقدمه
تفسیر و تلوي مستلزم درک متون مقدسی بوده كه بازخوانی و به روز شدن از
خصايص آنها بودهاست ايم متون عالوه بر بازخوانی و تفسیر كه ضرورتهای خاص
خود را داشته است ،تلثیر مستقیمی در خلق متمهای جديد و آفرينش معانی نو در ادبیات و
فرهنگ پس از خود داشته اند كتاب معارف بها وید از جمله آثاری است كه ه جايگاه
ممتازی از من ر عرفان دارد ه تلثیر نوآورانه و زيبايی از قرآن كري برگرفتهاست
 -1-1بیان مسئله
تفسیر و تلوي در معارف به روش حدي

نفس به كار رفته است؛ نوشتههايی كه بر اثر

تداعی معانی بر زبان و صفحات جاری شدهاند ،اما در مبانی عرفانی ريشه دارند و با نگاهی
هنرمندانه ،نگاشته شدهاند سؤاالت ايم پژوهش چنیم است كه تلوي در معارف چه ابعادی

دارد؛ مبانی شک گیری آن چیست و با توجه به اينکه تداعی معانی از مختصات معارف
بها وید است ،چه پیوندی میان تلوي و تداعی برقرار است؟ روش تحقیق ،تحلیلی -
توصیفی است؛ بر ايم مبنا كه اصول و مبادی تلوي و تداعی استخرا شده و بر اساس
آنها ،متم معارف مطایعه و فیشبرداری شده و كلیة شواهدی كه مصداقی برای تلوي
بوده ،استخرا و نهايتاً با بهگزينی شواهد و امثال ،بنیادهای تلويلی و عرفانی بها وید بررسی
شدهاست
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-2-1پیشینة تحقیق
مقایة «شیوههای تفسیر و تلوي

در معارف بها وید» (دشتی و سهرابی)9312 ،

نزديک تريم تحقیق به موضوع ايم پژوهش است ،اما با وجود فض تقدم ،نقدهايی به آن
وارد است؛ نخست اينکه در آن دو موضوع گسترده؛ يعنی تفسیر و تلوي و در كنار آن
مقايسههايی با ابیات مثنوی مطرح شدهاست و ايراد مه تر راجع به كلمة شیوههاست كه
خواننده را متوقعِ ديدن شیوههای تفسیر و تلوي میكند؛ اما چنانکه بايد برآورده نمیشود
پژوهش حاضر شیوه و نتايج جديدی در بر دارد و با ساير كارهای انجامشده متفاوت است
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
به یحا اهمیت تلوي در عرفان و اهمیت كتاب معارف بها وید در ادب فارسی و نیز
از ايم یحا كه ايم اثر ،تلثیری عمیق بر موالنا و مثنوی داشته است ،ايم پژوهش به مقویة
تلوي و تداعی در كتاب معارف اختصاص يافته است همچنیم ،بررسی رابطة تلوي و
تداعی می تواند نوع خاصی از تلوي را كه مبتنی بر تداعی است معرفی و برخی از وجوه
آن را تبییم نمايد

-2بحث
 -1-2مبانی نظری تحقیق
تلوي معادل تقريبی «هرمنوتیک» است و در تعري

آن گفتهاند« :هرمنوتیک عل يا

ن رية تفسیر است ريشة واۀةی هرمنوتیک ،واۀة يونانی  hermeneueinبه معنای تفسیر
كردن ،به زبان خود ترجمه كردن ،و به معنای روشم و قاب فه كردن و شرح دادن است»
(مکاريک )269 :9300 ،هدف تلوي ايم است كه «نشان دهد درستی شیوهای از خواندن،
از ساير شیوهها محتم تر است» (احمدی )517 :9300 ،اما چه كسی میتواند به معنای متم
دست يابد و اساساً آيا معنای متم قاب دسترسی است؟ سؤاالتی از ايم قبی كه طی سدهها
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مطرح بوده است ،مکاتش فکری گوناگونی را ،به ويژه در دو سدة اخیر ،ايجاد كرده است؛
برخی مانند «شالير ماخر» و «ديلتای» ترديدی نداشتند كه متم دارای معنايی قطعی است
(همان )501 :و به دنبال رهیافتی به درون ذهم مؤی

بودند و نقد «مؤی محور» را شک

دادند برخی مانند «گادامر» و «هايدگر» هدف از تفسیر را خودِ متم میدانستند« :چگونه
يک اثر جدا از فرهنگ اصلی و موقعیت تاريخیاش میتواند با مخاطش امروزی خود
ارتباد برقرار كند و توس

او فهمیده شود» (مکاريک)262 :9300 ،؛ ايم دسته ،نقد

«متممحور» را شک دادند گادامر در ن رية خود به دو مقویة معنا و مقصود قا شده است
و ايم دو را از ه تفکیک كرده است او معتقد است كه «معنای متم ،مستق از ذهنیّت
مؤی

وجود دارد و احیاناً با آن متفاوت است» (مقدادی )951 :9313 ،و برخی مانند

«استنلی فیش» ديدگاهی راديکایی ارايه كردهاند؛ ن ريهای كه به تفسیر يا نقد
«خوانندهمحور» موسوم است او معتقد است كه «متم هیچ معنای از پیش تعییم شدهای
ندارد ،بلکه معنای آن يکسره محصول نحوة تفسیر ماست» (مکاريک)266 :9300 ،
مفسران اسالمی برای قرآن معانی اليهای (دارای هفت بطم) قا و به دنبال كش

آنها

بودهاند و ديدگاهشان به ن رية هرمنوتیکیِ «مؤی محور» نزديک است برخی از
صاحشن ران و نیز مفسران ايرانی -اسالمی ،از تلوي تعاريفی ارا ه كردهاند از جمله:
تلوي  ،معنای باطنی و پوشیدة قرآن است (كُربَم)05 :9302 ،؛ منصرف ساختم آيه با روش
استنباد به سوی معنای «احتمایی» است به گونهای كه با آية پیش و بعد از آن و نیز با كتاب
و سنت سازگار باشد (زركشی)000 ،0 :9209 :؛ ترجیح يکى از معانى «محتم » آيه است
بدون قطع و يقیم به آن و بدون شهادت (سیوطی)9912/0 :9200؛ تلوي  ،حم آيه بر معنی
«محتم » است (میبدی )02 /0 :9369و باألخره اينکه تلوي فرآيندی است كه مبتنی بر
حركت ذهم در «كش » پديدهها يا پیجويی عاقبت آنهاست (ابوزيد)300 :9302
دقت در ايم تعاري

نکات مهمی را نشان میدهد؛ ترجیح معنای «محتم » و ايمكه

تلوي عبارت از حركت ذهم در «كش

پديدهها» است ،بیانگر ايم است كه تلوي به قوة

خلّاقانة مؤوّل وابسته است ،اما خالقیّتی كه با متم تلوي شده پیوند دارد« :اگر [مؤول] با

پاییز و زمستان 69

57

بررسی تأوی و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد

آنچه تلوي میكند (به معنايی) همسان نباشد ،تلوي نیست ،بلکه متنی جديد است كه به
متم اول ربطی ندارد و اگر با آنچه تلوي میكند(به معنايی) متفاوت نباشد ،تلويلی از متم
نیست بلکه رونوشتی از آن است» (وانسهايمر)935 :9313
دربارة نگرش تلويلی بها وید مسئلهای ديگر نیز قاب تلمّ است و آن رابطة تلوي های
او با تداعی معانی است كه موضوع جديدی است و برای اوییم بار در ايم مقایه به آن توجه
شده است تداعی معانی دارای تعاري

و ابعادی است« :تداعی ( )associationدر یغت

به معنی يکديگر را فراخواندن است و در روانشناسی رابطة میان يک پديده با انديشههای
مربود به آن را تداعی گويند» (داد )903 :9307 ،سه اص مشابهت ،مجاورت و تضاد،
بنیاد تداعی معانی را تشکی میدهد؛ اصویی كه با دانش بالغت نیز دره آمیختهاند
«كلمات و عبارات و تصاويری كه در يک اثر ادبی به كار میروند يا شبیه به يکديگر
هستند يا مجاور هـ و در واقـع مکم ه از طريق استمرار هستند و يـا مخـای

هـ

هـستند» (براهنی )302: 9375 ،اينکه چه نسبتی میان تداعی و تلوي برقرار است ،موضوعی
است كه در بخش نهايی مقایه بررسی خواهد شد
 -2-2بستر زبانی ،مبانی و روشهای تأویلی بهاءولد
در ايم بخش سه مبح

به اختصار مطرح خواهد شد نخستیم بح

تلوي (حروف ،ضماير ،واۀگان و ) است در مبح

راجع به بستر زبانی

دوم ،مه تريم پرسش ايم است كه

كدام مبانی عرفانی ،بستر فکری و اعتقادی تلوي های بها وید بوده است در بخش سوم
برخی از مه تريم شیوه هايی كه بها وید در آفرينش تلوي به كار گرفته ،بررسی شده
است
-1-2-2بستر زبانی
زبان ،مجموعة دره تنیدهای است متشکّ از حروف ،كلمات ،تركیبات ،جمالت و
ايم پرسش وجود دارد كه در متون عرفانی كدام جز زبان تلوي پذير است؟ حروف،
كلمات يا جمالت؟ دربارة بها وید چگونه است؟ جز اول ايم پرسش را پاسخ گفتهاند،
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كدكنی با بررسی دو رسایة نحو ایقلوب امامِ قشیری و رسایه در معنی خواصِّ عل ِ صرف
از صايمایديم علی تركه ،به ايم نتیجه رسیده است كه در «سمبوییس  ،زبان صوفی هیچ
مرزی ندارد و برای ايم طايفه« ،همه چیز» میتواند زمینة تداعی معانی ،برای ایقا تجارب
روحانی و سلوكی ايشان قرار گیرد» (شفیعی كدكنی )937 :9310 ،فوالدی شرح مفصلی
از زمینه های زبانی تلوي عرفا ارايه كرده است از جمله :تلوي حروف ،اعداد ،اشکال
هندسی ،اشعار ،اعمال ،منامات ،نباتات ،آالت ،ایبسه و ( فوالدی )931 :9301 ،در كتاب
معارف از بستر حروف ،ضماير ،كلمات ،ه نشینیِ كلمات و آيات بهره برده شده است:
حروف :تلوي رمزی حروف در متون تفسیری و عرفانی سابقة طوالنی و پرفراز و
نشیبی دارد پ نويا موضوع رمزوارگی حروف را با اصطاح «جفر» بررسی كرده است و
آن را عل ارزش نمادی حروف ایفبا معنی كرده است (نويا )936 :9373 ،در معارف ايم
مبح

گستردگی ندارد و شواهد اندكی برای آن يافتی  ،اما همیم موارد اندک نشان از

توجه او به بعد رمزآمیز حروف مقطعه در قرآن است؛ مانند «ای » كه از آن به فنای در حق
تعبیر كرده است (بها وید)929-922/9 :9350
ضماير :كاربرد فراوان و رمزآمیز ضماير در متون عرفانی يکی از ديگر ويژگیهای آثار
عرفانی است (شفیعی كدكنی ،)013-329 :9310 ،اما عالوه بركاربرد فراوان ضماير ،تلوي
ضماير نیز نکته ای قاب تلم است ايم مقویه نیز در معارف شواهد اندكی دارد؛ مانند تلوي
ضمیر مخاطش «ک» به وحدت گوينده(حق) و شنونده(پیامبر) (همان )929-922 :و تلوي
ضمیر موصویی «مم» به ابدال و اوییا (همان)920 :
واۀگان :بیشتريم بسامد تلوي در معارف راجع به واۀگان است؛ مانند :عقبه (همان:
 ،)362امانت (همان ،)963/0 :نهر (همان)927 /9 :؛ فلق (همان ،)022 :یباس (همان)53 :
ساير شواهد ايم مقویه در جدویی كه در ادامه میآيد قاب مشاهده است برخی از ديگر
واۀگانی را كه بها وید تلوي كرده است در جدول زير میتوان مشاهده كرد:
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واژۀ قرآنی
ملک ( يوس )9/
بلد ( ابراهی )35 /
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ترجمة کلمه یا آیة قرآنی

معنای تأویلی و غیر مادی بهاءولد

ملک مصر( طبری:9290،

ملک آن است كه ربوبیت را بدانست

)93/21

(همان)920:

شهر مکه(میبدی- /5 :9369،

«در ايم جهان قرارم مده» (همان)900:
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)009
رياح ( فرقان)27 /

وزش بادِ پیش از باران

وزش رياح روح (همان)52:

رزق(هود آية )6

روزی

مؤانست با حق(همان)00:

نصر (نصر  )9مکه

پیروزی مسلمانان ،شهرهای ظفر بر یشکر غفلت ،بیرون آمدن از مکة مکنة

مدينه ،هجرت،

مدينه و مکه و

تم و (همان)962:

تلوي بر اساس محور همنشینی :در ايم نوع تلوي  ،بر اساس ساير كلماتی كه در يک
گزاره آمده است ،تلويلی صورت گرفته است؛ مانند تلوي رزق به ادراک به كمک واۀة
انفاق كه در كنار آن آمده است« :و مِمّا رزَقناهُ يُنفَقُون» (بقره)3/
تلوي جمله :بديمگونه است كه از كلیّت آيهای معنايی عرفانی برداشت میكند؛ مانند
برداشتی سلبی كه از آية ايجابیِ سورة ابراهی دارد «ربِّ اجعَ هذَا ایبَلَدِ آمِناً؛ يعنی در ايم
جهان قرارم مده» (همان)900:
-2-2-2مبانی تأوی در معارف بهاءولد
ناممکم يا دشوار است كه بتوان مه تريم مبانی مشترک تمامی مکاتش عرفانی را تعییم
كرد (استیس )35 :9302 ،و نیز دشوار است كه بتوان اصول مشتركی را بیان كرد كه در
میان تمامی مکاتش عرفانی مسلمانان مشترک باشد؛ اما عرفان به طور كلی مبتنی بر
انديشهای ايد اییستی است كه بر اساس آن حقايق در جهانی ديگر است و فراقی میان انسان
و حق افتاده است و تمام سعی عارف زدودن عوام فراق است بها وید قرآن را بر مبنای
اصویی مانند اعتقاد به «حجاب هستی»« ،مانعیت ماده در وصول به حق»« ،عشق و مزه»،
«فانی شدن در حق»« ،اعتقاد به اوییا» و «ارزش دل» تلوي كرده است هرچه مانع وصال
باشد ،حجاب است و كش

حجابها دشوار تحم رنجِ زدودن حجابها به ياری عشق

ممکم است و بستر عشق ،قلش است و راهنمای سفر مخاطرهانگیز وصال ،پیر است بنابرايم
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شماره22

اجماالً میتوان گفت در معارف مه تريم مبانی تلوي ذي دايرة فراق و وصال كه شایودة
عرفان است ،قاب بررسی است
-1-2-2-2حجاب هستی؛ علت فراق و مانع وصال

وجود و هستی معانی متکثری دارد ،اما وجودی كه وصال و فنا مستلزم ذهول آن است
معادل نفس است و « نفس عبارت از وجود مطلق است كه به واسطة نقا ص نفس ،محجوب
شده است و چنانک ه وجود مطلق به طور جز ی دانسته نخواهد شد ،حقیقت نفس نیز به نحو
كلی دانسته نخواهد شد ،بلکه آثار نفس شناخته میشود» (سجادی )763 :9301 ،نیز
میتوان گفت هستی ،همان حجاب است« ،هرچه ظاهر میشود و با ظهور خود به دل
میآيد حجاب است؛ به ايم معنی تنها يک حجاب هست و آن جهان است» (نويا:9373 ،
 )395بها وید مبدع نگرش تلويلی به مصاديق هستی و نفس نیست ،به عنوان مثال در تفسیر
منسوب به امام صادق« ،خلع نعلیک» به معنی قطع عاليق آمده است (همان )921 :و شايد
بتوان برای ديگر شواهد تلويلی او مثالهايی در متون پیش از معارف جستجو كرد و در
صورت انجام چنیم تحقیقی می توان حدود ابداع يا تقلیدی بودن كار او و ديگر عرفا را
دربارة هر تلويلی نشان داد ،اما از آنجا كه هستی مه تريم حجابِ وصال است ،بها وید در
ايم باره بیشتريم تلوي ها را به كار برده است و به زبانی ديگر ،حجابِ هستی «تصوير
كانونیِ» 9اثر اوست و میتوان معنای هستی را در مصاديقی كه برای آن آورده است،
جستجو كرد بها وید ،كلمات «امانت»« ،محجوبون»« ،عقبه»« ،نعلیک»« ،رزق»« ،خُسر»،
«نهر»« ،یباس»« ،میزان» ،و

را در پیوند با «هستی» تلوي كرده است سه نوع گزاره ،زمینة

حركت ذهنی بها وید به سوی تلوي واۀگان مختل

به هستی را فراه كرده است :ای :

گزارههايی با مضمون عرضه كردن ،بخشیدن ،سپردن و ؛ مانند عرضة امانت (بها وید،
 )963/0 :9350ب :گزارههايی با مضمون بهرهمند شدن ،دیبسته شدن ،خواستم و ؛ مانند
نوشیدن از نهر( ،همان )927 /9 :گزارههايی با مضمون واگذاركردن ،رها كردن ،عبور
كردن و ترک كردن؛ مانند ترک ناموزونی و ترک ایتباس(همان 53 :و  )05در جدول زير
میتوان برخی از تلوي های بها وید دربارة هستی را مشاهده كرد:
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کلمة
 -9امانت (احزاب)70/
 -0محجوبون (مطففیم)95/

ترجمة آیه

11

تأوی یا برداشت بها ولد

اختیار ،عبادت هستی و منی (همان( )963/0 :پذيرش امانت عام
و

فراق است )

منکران قیامت

نفس كه از ن ر بها وید كافر واقعی است (همان/9 :
( )029محجوبان كسانی هستند كه دچار هستیاند)

-3آية  9سورة اسرا

مشتم
معرا پیامبر

بر سبک شدن جس شرد عرو است (همان)000/9 :
(جس مانع وصال است )

-2انفاق و نزول رزق( ،آية روزی

یزوم ترک ادراک و فرصت حیات؛ به عنوان بخشی

 3سوره بقره)

مه از هستی انسان(همان( )02/9:ادراک مانع وصال
است)

-5نهر(سورةبقره،آية)021

رودخانه

نهر سمب تماي به جهان(همان( )927 /9 :نوشیدن از
نهر سمی پذيرفتم موانع وصال است)

 -2-2-2-2عشق؛ محرک وصال

عشق يکی از مه تريم مبانی تصوف و مشخصه عرفان بها وید و موالناست در معارف به
مقویة عشق بسیار توجه شدهاست بها وید دربارة عشق چنیم گفتهاست« :حکمت ایلّه از
خلقت جهان به جز محبّت نبود ،از آنكه هیچ صفتى ازيم معنى كام تر نبود» (همان/9 :
 )929عشق محرک وصال است بها وید بر اساس اوصاف عشق كه دگرگونكنندگی،
سوزانندگی و آفرينندگی است برخی از آيات را تلوي كرده است و نهايتاً عشق با همیم
صفات است كه انسان را به وصال میرساند در جدول زير برخی از تلوي های راجع به
عشق را میتوان ديد:
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ترجمة آیه

واژۀ قرآنی

قس به طور

 9وایطور(طور)9 /

شماره22

تأوی یا برداشت بها ولد
«يعنی باطم كوه طور چو از اهلل واق

شد ،از عشق پاره پاره

شد » (همان( )922 /9 :بر اساس ويژگی دگرگونكنندگی
عشق)
ََفَرَََيْتُ ُ اینَّارَ آيا آن آتشی را بر افروخته شدن آتش عشق و شهوت (بها وید شهوت را

0
ایَّتِی

تُورُونَ

واقعه)79/

( كه بر میافروزيد نیز تبلوری ناپايدار از یذتهای بهشتی میداند) (همان/9 :
مالح ه كردهايد؟

( )073سوزانندگی عشق)

-3-2-2تأوی بر اساس احوال به وصال رسیدگان
برخی از تلوي های بها وید دربارة كسانی است كه در نگرش او به وصال رسیدهاند از
ن ر او پیامبر دارای چنیم مقامی است استغراق در عای وصال سبش شده كه او حق را منشل
اعمال خود بداند و حتی نسبت دادن تنزي به حق را با همیم تلوي موجه كرده است:
«عزّت انبیا علیه ایسّالم همه در ترک منى بود؛ نگفتند كه مم چنیم مىكن و چنیم
مىفرماي

همه به ایلّه حوایه كردند؛ «َِنَّهُ یَقَوْلُ رَسُول كَرِي ؛ نگفت قول مم چنیم است؛

به ایلّه ايم قول را حوایه مىكردند تا ایلّه گويد« :تَنزِي ٌ مِم رَبِّ ایعایَمِیمَ»» (بها وید:9350
)019 /9
 -3-2روشهای تأویلی بهاءولد
در پژوهش های عرفانی دربارة تلوي مباح
شیوه های تلوي  ،كمتر بح

بسیاری مطرح شده است ،اما دربارة

و تلمّ شده است اينکه عرفا معانی نوی از آيات برداشت

كردهاند سخنی صحیح است ،اما چگونه و با چه شیوههايی؟ شیوههايی كه در ادامه میآيد
بر اساس تلم در مصاديق تلوي در كتاب معارف بوده است و دارای ارزش توصیفی
است؛ يعنی در سخم مؤی

مکتوم و موجوداند و همچون دستور و گرامر كار او به شمار

میآيند و غایباً مبتنی بر دگرگونیهايی هستند كه در برداشتهای بها وید نسبت به معنای
آيات روی داده است
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 -1-3-2تعریف و بازتعریف

ارا ة تعري

نو و نیز اراية تعري های گوناگون از يک واۀه يا موضوع واحد يکی از

شیوه های تلويلی بها وید است در ايم شیوه مستقیماً از اصطالحاتی كه در تعري

كاربرد

دارند استفاده شده است؛ مانند« :معنی َخلع نعلیک ايم است كه » (همان« ،)92 :ملک آن
است كه » ( )920و

بها وید با ايم شیوه ،تعريفی نو از واۀه يا عبارتی قرآنی ارايه

میكند؛ مانند اينکه از «هو اهلل» تعريفی نو ارايه كرده است« :ایلّه ایهام داد كه ایلّه و هو ایلّه
عبارت است از خوشیها و مرادها و مشیّتهاس همه مخلوقات » (همان933 /9 :و  )932گاه
نیز واۀهای را در مواضع مختلفی تعري

و بازتعري

كرده است؛ مانند كلمة «رزق» كه

يکبار به مؤانست با اهلل(همان)00 :؛ بار ديگر به خوشی (همان933 :و  )932و در تلويلی
ديگر از آن به صورت كنايی به عنوان «فرصت حیات» ياد كرده است
-2-3-2توسیع (گستردن مصادیق معنا)

توسیع به معنای گستردن است و میتوان آن را يکی از شیوههای تلويلی بها وید
دانست مثال ايم عنوان ضمیر موصویی «مَم» در آيةََ« :فَمَم شَرَحَ ایلَّهُ صَدْرَهُ یِلإِسْالمِ»
(زمر )00/است كه مصداق آن را پیامبر دانستهاند (ابوایفتوح رازی )396 /96 :اما بها وید
آن را توسعه داده و «ابدال» معنی كرده است؛ يعنی مصداق آن را گسترش داده و ابدال را
ذي مصاديق آن قرار داده است « تا بدانى كه نور صدر منشرحانكه ابدالاند چه نواها
مىدهند» (بها وید)920 /9 :9350 ،
-3-3-2تخصیص

به معنای خاص كردن و اختصاص دادن است و يکی از روشهای تلويلی بها وید زير
ايم عنوان قاب تقسی است در ايم روش ،واۀهای كه مصداقی عام دارد ،به گونهای تلوي
میشود كه مصداقی خاص بیابد در ايم مثال واۀههايی مانند تیم و زيتون را كه نام دو
میوهاند(تهرانی )92 :9296 ،به طور مختص در ارتباد با اوییا و خاک پای ايشان معنی شده
است« :وایتّیم وایزّيتون؛ قس به ك

پای بزرگان؛ تقوي قیمت و قیمتِ گرانمايگی بود،

آدمی از همه گرانمايه[تر] است» (بها وید)930 /0 :9350 ،
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شماره22

 -2-3-2ترکیب

با روش تركیش ،واۀهای به واۀة قرآنی اضافه میشود؛ آنگونه كه با ايم افزايش معنای
تازهای به دست میآيد برخی از تركیباتی كه بها وید با واۀههايی مانند رياح ،رزق ،مدينه
و

ساخته است از ايم قرار است :رياح روح (بها وید ،)52 /9 :9350 ،رزق مؤانست

(همان )00 :مدينة وحشت و غربت (همان)962:
-5-3-2تعلی

با ايم شیوه برای گزارهای كه در آيه بیان شده دییلی عرفانی ذكر میشود در سورة
َسرا به معرا پیامبر اشاره شده است ،بها وید برای معرا دییلی بیان كرده است؛ از ن ر او
راز معرا جسمانی پیامبر در تغییری است كه در جس او روی داده است او ايم تغییر را
با عبارت «سبک شدن كندة جس » بیان كرده است« :سُبْحانَ ایَّذِی ََسْرس بِعَبْدِهِ یَیْالً ؛ روح
تو را چندان قوت مىدهند كه كایبد را چون كُنده بر پاس برداشته مىدواند و مىبرد؛ چه
عجش اگر آن كُنده را سبک گردانند تا به یح ه ،مسافت بسیار را قطع كند» (بها وید،
)000 /9 :9350
-9-3-2دگرگونی روایی

شیوة ر وايت بها وید نیز قاب تلم است او ضمم اينکه عنصر يا عناصری از آيه را
تلوي میكند ،در روايت نیز شیوههای متفاوتی دارد؛ از جمله :بهكارگیری «روايت اول
شخص جمع» برای آيهای با «روايت امری»« :معنی اخلع نعلیک ايم است كه هرچند از تم
مردار بیش انديشی رنج بیش میبینی

» (بها وید ،)92 /9 :9350 ،به كارگیری «گفتگوی

دو طرفه» در تلوي «جملة خبری»« :و مِمّا رزَقناهُ يُنفَقُون (بقره )3/ای اهلل! همه را
مصروف به تو كردم؛ زيرا كه خون و ري و گوشت ،حضرتت را نشايد؛ از اهلل ایهام آمد
كه خون و رگ و پی تو را به مح قبول نهادي و عفو كردي » (همان )02 :بهكارگیری
روايت «اول شخص» يا «حدي

نفس» در تلوي جملة «امری» روايت اول شخص در

معارف بسامد بااليی دارد تا آنجا كه ايم اثر را حدي

نفس دانستهاند (زريمكوب:9300 ،

)070؛ چنانكه گويی آن آيه يا آيات دربارة او و در توصی

احوال او نازل شده است:

(همان« )92 :همزادپنداری» ؛ در ايم شیوه گويی آيه بر زبان او جاری شده و همانگونه كه
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اص آيه به شیوة سوم شخص جمع آمده ،در تلوي آن از همیم زاويه بهره برده است كه
نوعی همزادپنداری با گويندة اصلی نیز قاب دريافت استَِ« :نَّا فَتَحْنا یَکَ فَتحاً مُبِیناً
(فتح) 9/؛ شما درهاس غیش را بزنید تا ما گشايی ؛ آخر سنگ خارا را توانستی شکافتم؛ دلِ
سنگیم تو را ه توانی شکافتم» (همان )62 :بهكارگیری روايت «امری» در تلوي آيهای
با روايت «خبری»« :وَ هُوَ ایَّذِی جَعَ َ یَکُ ُ ایلَّیْ َ یِباساً؛ گفت اس آدمى جهدس كم تا از
ایتباس بیرون آيى! (همان 53 :ونیز )05/ 9 :به كارگیری جملة «سلبی» در تلوي آيهای با
محتوای ثبوتی و دعايی« :اجع هذا ایبلد آمناً؛ يعنی در ايم جهان قرارم مده ،مرا با محبت
خود آرام ده» (همان)900:
-7-3-2تداعی

تداعی را میتوان يکی از شیوههای تلويلی بها وید دانست ،اما دارای تفاوتها و
مختصاتی است تداعی چنان كه گفته شد بر اساس سه اص مشابهت ،مجاورت و تضاد
شک میگیرد و در معارف ،مشابهت بیشتريم بسامد را دارد مشابهت را میتوان توسعه داد
و برخی از ديگر آرايههای ادبی را نیز ذي آن به شمار آورد؛ از آن جمله است :استعاره،
تمثی و جناس(بر اساس شباهت ظاهری در كلمات) كه حاوی مفهوم مشابهت هستند و
ذي عنوان مشابهت بررسی خواهند شد بنابرايم اگرچه رابطة بالغت و تلوي را نمیتوان
در ايم مقایه بررسی كرد ،اما چنانکه به اجمال در ادامه خواهد آمد ،میتوان دانست كه
برخی از عناصر بالغی با تداعی و تلوي  ،نسبت و رابطهای مستقی دارند
-1-7-3-2شباهت و مجاورت زمینة تأوی های مبتنی بر تداعی

تشبیه آسمان و زمیم به مرد و زن ،يکی از شبکههای تداعی در مثنوی را به وجود
آورده است؛ تشبیهی كه بر اساس اشاره به خلقت آسمان و زمیم تداعی شده است ايم كه
آسمان و اجرام آن متحرک (بیقرار و سمب فاعلیت) و زمیم ثابت (دارای قرار و رمزی از
مفعوییت) تصور می شده است تداعی اول؛ و از ايم ن ر كه مرد به گرد زن و حوايج او
میگردد و تالش میكند و زن در خانه متمکم است ،تداعی دوم (شباهت بر اساس باور) و
بر اساس شباهت ظاهری خورشید و ماه به مسکوكات طال و نقره تداعی سوم شک گرفته
است:
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«خَلَقَ ایسَّماواتِ وَ ایلَرْضَ فِی سِتَّةِ ََيَّام مهلتى بود در ترتیش تركیش آفرينش ايم دو
جفت ؛ چنانکه آفرينش آدم و حوّا را مدّتى بايست؛ آسمان بسان مرد سرگردان به
دكانهاس كسش و زمین چون كدبانويان قرار گرفته است؛

اس دو اص ! هرگز هیچ

فرزندس [همچو فرزند] آدم نیاوردهايد بر كبود دل و عق چون آفتاب و ماه ،همچون
درستهاس زر در آسمان» (بها وید)030 /9 :9350 ،
تلوي مراتش آفرينش بر اساس شباهتی میان مطایش آيه با مسلیة تطور شک گرفته
است متم آيه چنیم استََ « :مَّم جَعَ َ ایلَرْضَ قَراراً وَ جَعَ َ خِالیَها ََنهاراً وَ جَعَ َ یَها رَواسِیَ
وَ جَعَ َ بَیْمَ ایبَحْرَيْمِ حاجِزاً» (نم  )69 /آيه دالیت بر وحدانیت خداوند دارد ،اما بها وید از
آن دگرگونی احوال عناصر آفرينش ،مقايسة انسان با ساير آفريدهها و برتری او از یحا
دارا بودن اختیار ،عق  ،تمییز و دانش را برداشت كرده است (بها وید )000 /9 :9350،در
موضعی ديگر با آوردن همیم آيه (زمر)01 /؛ آن را در تبییم حال خود به كار برده است،
اما ايم بار تداعی آزادتر است و از نابسامانی حال كافر ،تقلّش و تحوّل حال خود را به ياد
آورده است« :چون در دل آمد كه تقلّش و تحوّل روح مم به رحمم است پس گفت ايم
همه منزیت مم از رحمم است و كایبد مرا او مىگرداند» (بها وید)307-306 /9 :9350،
نمودار تداعی ايم مثال به شک زير است:
نابسامانی حال کافری که دو سرور دارد

تداعی تحول روح راوی به دست رحمن

يکی از تلوي های خاص و متفاوت معارف دربارة آية چه و هفت سورة فرقان است،
مطابق ايم آيه ،شش همچون یباس است وجه شبه ايم تشبیه ،تناسش شش با خواب و
آرامش است اما بها از قِب آن ،واۀة ایتباس را ساخته و سپس آن را به كایبد نسبت داده و
توصیه كرده كه بايد برای خرو از كایبد تالش كرد« :وَ هُوَ ایَّذِی جَعَ َ یَکُ ُ ایلَّیْ َ یِباساً؛
گفت اس آدمى جهدس كم تا از ایتباس بیرون آيى! آخر از خاک ،پلیته كایبدت را و از
آب ،روغم او ساختند و هر دو را تركیش كردند و آذركى از نور علّییم كه روح است در
وس گردانیدند چندان جهدس بکم كه همه كایبد تو نور گردد» (همان)53 :
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کاربرد آیهای مشتم بر واژۀ «لباس»

تداعی کلمة «التباس» در معنای وابستگی به

هستی

-2-7-3-2تأوی بر اساس تداعی و تمثی

برخی از تلوي های معارف براساس تمثی شک گرفته است در ايمگونه تلوي ها،
يک تمثی قرآنی يادآور يک يا چند تمثی ابداعی شده است ،از آن جمله است؛ آية 01
سورة زمر؛ مضمون آيه چنیم است كه وقتی يک غالم را دو سرور مختل ایرَی اداره
كنند ،شراي غالم ناگوار خواهد بود و ايم ت مثیلی استدالیی برای یزوم وحدانیت پرودگار
عای است بها وید ايم آيه را دربارة مخاطبی بیان میكند كه ذهم آشفتهای دارد و چنیم
ذهنی را به ديگ عاشورا تشبیه میكند« :گفت در كارهاس پراكنده ،از بهر [هر] كارس خود
را بارس كرده ،مگر در میان راه از گرانبارس بخواهى خفتم ،و يا چون كشتى كه از هر
جنس درو مى نهى تا بر خشکى بمانى؛ ديگ عاشورايى را چنديم حوايج نکنند كه تو در
خود مىكنى! آخر ايم بار گران كجا خواهى برد؟» (بها وید)063 /9 :9350،
تمثی «بیضة وجود و مرغ عدم» برای بیان چگونگی آفرينش ،بر اساس دو واۀة «حی» و
«میت» آورده شده است مطابق آية نوزده سورة روم ،خداوند از درون وجود مرده ،زنده
میآفريند ايم عبارت شگفتانگیز ،برای بها وید ايم امکان را فراه میآورد كه از امور
مختفلی كه میتواند مصداق ايم معنا باشد سخم بگويد ،منتهی او مصاديق را كلّیتر دانسته
است ،مثالً ،از وجود ،عدم ،خورشید ،سپیدهدم و شبانهروز سخم گفتهاست و ايمكه روز و
شش نیز مصداق زنده و مردهای هستند كه مدام از بطم وجود يکديگر متوید میشوند:
«يُخرِ ُ ایحَیّ مِمَ ایمَیِّتِ؛ زردة بیضه آفتاب است؛ بازِ سپیدهدم سپیده او ،پوست تنک او
هواس شیشه رنگ آرس چو مرغ ،ايم جهان باشد؛ بیضهاش ك ازيم نباشد آنگاه فرخِ
حركات و تدبیر در وس پديد آمدن گیرد و پر و بالِ آمدشد ظاهر شود» (همان)022 :
کاربرد واژههای «حیّ» و «میّت»
تمثی «بیضة وجود و مرغ عدم»

تداعی مضمون وجود و عدم

تداعی
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-3-7-3-2تأوی بر مبنای تداعی و استعاره مکنیه

در ايم نوع تلوي  ،حركت بر مبنای تداعی است ،اما در درون تداعی از استعاره بهره
برده شده است در شاهد مثایی ،قدرت بازگردانندگی خاک -كه تا دانه در آن نپوسد
نمیرويد -يادآور بازگردانندگی آب شده است آب سیالن و حركتی رو به زمیمهای
فر وتر دارد و ايم رمز يا وجه شباهتی برای قا شدن صفت افتادگی برای آب شده است
آتش جنبش و سیّاییتی به سوی باال دارد و معموالً با غرور و باالنگری شباهتی دارد و ايم
شباهت ،استعارة غرورِ آتش را آفريده است« :اس مؤمم! خاک ه فرمانبردار است؛
همچنان چش و گوش در وس انداز و مترس ؛ َنَّا رَادُّوهُ َِیَیْکِ؛ بعد از پرورش بسیار اكنون
آب چو فرمان بردارتر از آتش آمد الجرم چون تیغ آمد بر سر آتش  ،امّا آتش چاكر
مرتبه جوس است؛ عبادتِ آتش قیام است و عبادت آب سجود است و سجود افض است
بر قیام؛ پس آب چو عابدترست ،حیات چیزها را در وس نهی » (بها وید)37 /9 :9350 ،
در ادامه تصوير رقص و دست افشانی خاک را بیان كرده است در ايم برداشت،
افتادگی خاک ديگر به معنای پستی آن يا وضعیتی جغرافیايی نیست ،بلکه حایتی است
همچون مراقبة صوفیان (همان )30 ،شبکة تداعی ايم مثال به شک زير است:

بازگرداندن
موسی به مادر؛
رمزی از انقیاد

تأویل و تداعی سجود آب بر اساس استعارۀ فروافتادگی آب
تأویل و تداعی قیام آتش بر اساس استعارۀ برروندگی آتش
تأویل و تداعی استعارۀ مراقبۀ خاک بر اساس فرو افتادگی آن

آب
-2-7-3-2تداعی بر اساس مجاورت و تضاد

غایش تلوي هایِ تداعیبنیاد معارف ،بر اساس مشابهت و مجاورت شک گرفته است
پیش از ايم ،تداعی بر مبنای مجاورت در عناصری چون آب و آتش و خاک (همان)37 :
ماه و خورشید و ابر (همان )030:و باز و مرغ و بیضه و فرخ (همان )022:را ديدي  ،اما در
مثال زير عنصر مجاورت و تضاد ،مشتركاً در پیدايش تلوي نقش داشته است در ايم مثال
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از فلق و غسق هر دو فرياد كردهاست؛ در حاییكه فلق سمب روشنايی است و كلمة رمزیِ
مثبتی دانسته میشود برای ايم تلوي ِ خاص ،دییلی قانع كننده نیز بیان كرده است و واۀة
فلق را رمزی از عُجشِ عبادت دانسته است« :قُ اَعُوذُ بِربِّ ایفَلق ( فلق)9/

و فلق؛

روشنايی طاعات و ایهامات است ،مم از فتنة عُجش او كه غالم ترک روز است ترسان ؛ مِم
شر غاسق اذا وقش؛ و از فتنه نفس اماره [نیز] ترسان

» (همان)022:

بر اساس آنچ ه كه دربارة رابطة تلوي و تداعی آمد؛ در ايم نوع تلوي  ،معانی جديدی
خلق میشود؛ همچنانكه در ساير تلوي هايی كه پیش از ايم بررسی شد نیز چنیم بود ،اما
در ايمجا معانی تازه اگرچه می تواند مبتنی بر اصول عرفانی تلقی شود ،اما بر مبنای شباهت،
مجاورت يا تضاد شک گرفته و ساختار و پردازش متفاوتی دارد و بر خالقیّت فردی متکی
است مهمتر ايمكه ايم معانی جديد ،نوعی توسعة هنری متم به شمار میآيد و صرفاً
تالشی برای تفسیر متم نیست؛ درحاییكه در تلوي های نوع اول گاه با واۀگان تعري ساز
و تفسیری (از قبی يعنی ،مقصود ايم است و ) مستقیماً آيه تعري

و تفسیر میشود

-3نتیجهگیری
ايم پژوهش نشان میدهد كه بها وید در تلوي های خود ،اغلشِ انديشههای بنیاديم
عرفانی را كه منشل برداشتهای متفاوت او بوده به كار بردهاست و ايم ضمم اينکه در
ترسی هندسة انديشههای عرفانی او كمک میكند ،نشان دهندة ايم است كه محو هستی
مه تريم بنیاد تلويلی او بودهاست و بیشتريم بسامد راجع به همیم مبناست او در تلوي
هستی از واۀگان و آيات گوناگونی بهره برده است و ايم بدان سبش است كه تبییم حجاب
هستی مهمتريم مسئله و تصوير كانونی اثر او به شمار میآيد عالوه بر هستی ،عشق به
عنوان محرک وصال ،مزه به عنوان علت تماي به زيبايیهای گذران و دوستداشتنی
جهان ،ديگر مبانی تلوي در معارف هستند
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بها وید از بستر زبان به شک متنوعی بهره برده است؛ او از حروف ،ضماير ،واۀگان و
جمالت قرآنی در تلوي استفاده كرده است و ايم حاكی از دقت و آگاهی او از
نگرشهای تلويلی عرفاست با ايم حال ،تلوي حروف و ضماير در اثر او بندرت به كار
رفته است و بیشتريم تلوي دربارة كلمات يا كلیت آيات صورت گرفته است
ايم تحقیق همچنیم نشان میدهد كه تلوي های بها وید دارای شیوهها و روشهايی
هستند كه همچون دستور كار او به شمار میآيند و میتوان موارد ديگری را بدان افزود
تعري

و بازتعري  ،توسیع ،تركیش ،تعلی و دگرگونیهای روايی ،بخشی از ايم روشها

هستند ايم روش ها نشان دهندة ايم هستند كه در معانی تلويلی صرفاً نبايد به معانی جديد
نگريست ،بلکه شیوههايی كه به كمک آنها معانی پرورده شده است نیز مه است
اما تداعی نیز روشی است در خلق تلوي نقش داشته است و در همة انواع تلوي قاب
رديابی است ،اما در معارف به دو نوع تلوي میتوان قا

شد :نوع اول چنان است به

شکلی محدود به توسعة متم نیز كمک كرده است؛ مثالً واۀهای به خلق معنای جديدی
منجر شده است ،از جمله آنچه كه به عنوان تداعی واۀگانی در متم آورده شده است؛ اما
نوع دوم سیاییت و آزادی بیشتری دارد هنرنمايی بها وید در ايم نوع تلوي ها مشهودتر و
بار هنری اثر او وزيمتر است ايم نوع تلوي مؤيد ايم ديدگاه است كه تلوي صرفاً روشی
برای معنی كردن متم نیست و نمیتوان چنیم عملی را تالشی برای تفسیر دانست؛ بلکه
شیوه ای برای تبلور خالقیّت است ،اما خالقیّتی كه ريشه در متم مرجع دارد در ايم شیوه
گاهی چند تشبیه ،استعاره يا تمثی نو بر مبنای آيه يا آياتی قرآنی خلق میشود ،گاهی
مؤی

به بیان حال خود می پردازد ،گاهی با آوردن حسم تعلی معنايی جديد و قاب قبول

ارا ه میكند و
یادداشتها
 -9تصويركانونی برگرفته از ن رية دكتر محمود فتوحی است (فتوحی)77 :9301 ،
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92

فوالدی ،علی رضا ( )9301زبان عرفان تهران :سخم

95

كادن؛ جی ای ( )9302فرهنگ ادبیات و نقد ترجمـه كـاظ فیروزمنـد تهـران :نشـر
شادگان.
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شماره22

كربم ،هانری ( )9312تخی خالق در عرفان ابن عربی ترجمة انشـا اهلل رحمتـی
چاپ دوم تهران :جامی

97

كربم ،هانری ( )9302تاریخ فلسفه اسالمی ترجمه سید جواد طباطبايی تهران :كوير

90

سجادی ،سید جعفر ( )9301فرهنگ اصطالحات و تعابیر قرآنی تهران :طهوری
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میبدی ،ابو ایفض رشید ایديم میبدس ( )9379کشف األسرار و عدۀ األبرار تصـحیح
على اصغر حکمت تهران :امیر كبیر
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میرصادقی ،جمال و میرصادقی ،میمنـت ( )9377واژهنامة هنر داستاننویسی تهـران:
انتشارات كتاب مهناز
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نويا ،پ ( )9373تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ترجمة اسماعی سعادت تهران :مركز

00

واينســهايمر ،جو ـ ( )9313هرمنوتیککک فلسککفی و نظریککة ادبککی .ترجمــة مســعود
علیا تهران :ققنوس
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يونگ ،كارل گوستاو ( )9372خاطرات ،رؤیاها ،اندیشهها ترجمه پـرويم فرامـرزی
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پورنامداريان ،تقی و طهرانی ثابت ،ناهید (« )9300تداعی و فنون بـديعی» فنـون ادبـی
سال اول ،ش  9ص 9 -90
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مشهدی ،محمدامیر و طاهری ،زهرا (« )9310تکـرار و تـداعی ،ويژگـی سـبکی ن ـامی

درمن ومة خسرو و شیريم» فص نامة تخصصی ن
ش 0ص .363 – 309
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