
 و کاربست آن تأویلی ا به مقولهپرویکرد مولان
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 چکیده

.مولانا جلال الدّین داشلللگه اند کاوانهامیق و ژرا ااهلل حقیقت وااراان همواره به هسلللگا ن اه   

تأویل آنها را گذر از تفسللیرهای مومول و مگوارو و هر چیز مهم ترین راه وصللول به حقیقت مولوی 

مگون  و ابارات کلماتبه نیکا ما داند که ورای الیرغم وااداری به ظاهر الفاظ وی  .شلللملاردما 

ما تواند نهاد  رهیاات بدانها که نهفگه اسلللت مفاهیما ،چون قرآن کریم و احادیث نبوی مقدّسلللا

به مهاسلللبت های مثهوی  بهابراین درکهد. نلاآرام و غوغلای درون او و هر جویهده ی حقیقت را آرام

مفاهیم و همه ی  ونقاب از چهره ی این ابارات  ،دقیقبلا تلأویلات ظریف و  مخگلف ما کوشلللد تلا

ز این ا اسللگفاده از مهابک کگابخانه ایبا تحلیلا و -توصللیفابه شللیوه ی  .این پژوهشبردارد مقولات

ر در حقایق مجال ظهو ،مولانادر جهانبیها مهظر به مثهوی ن ریسگه و به این نگیجه رسیده است که 

 و بایدجهان حقیقا را در ورای جهان واقوا جست. واقویّات را نما یابهد
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 مقدّمهل 1

 لسانکه در . چهانبه موها بازگردانیدن است« لاو»از ریشه مصدر باب تفویل  تأویل     
)ابن  «ا و ثلاثیه ای رجک و اادتأویلهو تفویل من اول یوؤل  تأویل» آمده است: الورب

  بازگشت کردن از چیزی، توبیرخواب، حیله شراا»ابارت است از:  تأویل. (31: 1131مهظور،

سوی جهگا که احگمال داشگه باشد، بیان کردن از ه گردانیدن کلام از ظاهر بدر اصطلاح و

 .(32: 1131)گوهرین،  «لسوی اوّه ابارتا به ابارت دی ر، گردانیدن کلام ب

و به اصل آن چیز است،  به موهای بازگرداندن چیزی به اوّل تأویل در زبان اارسا و اربا،     

کهد بیانا را از ظاهر به موهای حقیقا آن بر ما تأویلکسا که با این توضیح، بهابراین 
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، انگقال دادن کلام از جای اه اصلا خود تأویلگوید: ماه ق(  825-803)ابن جوزی  گرداند.ما

ا دلیل نباشد ظاهر لفظ رهآن ر گبه جای اه دی ری است که اثبات آن نیازمهد دلیلا است و ا

 .(33-31: 1133شاکر، ) شودنما

 مسگصفادر  ه ق(720-715) ، شرحا است که غزالاتأویلترین تواریف یکا از جامک     

که در مورد آیات رود چهانکار مابه {نه لفظ}در مورد کلام و موها و  تأویل»است:  آورده

 تأویل است. حضرت یوسف )ع( آمده یهکه در قصّرؤیا چهان تأویلاست و  کار راگهمگشابه به

است و اصطلاحًا  حضرت موسا )ع( با رجل صالح آمده یهکه در قصّچهاناامال نیز داریم 

سوی دلالت مجازی )موهای باطها( بیرون آوردن نفس از دلالت حقیقا )موهای ظاهری( به

که به ارو و اادت زبان اربا و قوااد مجاز از جمله تسمیه چیزی به نظیر آن یا آن است با

قارن آن یا به سایر اموری که در کلام مجازی جریان دارد، به سبب آن یا به لاحق آن یا به م

 (.137 :1153مشاها، )خرّ «اخلالا وارد گردد

ترین این شوریدگان و ااراان، هرگز ه ق(، از برجسگه353)واات ولانا جلال الدین بلخام     

خویش  سوز خود را مخفا و دی ران را از حظّهای مسگانه و ااایتنگوانست اریادها و داوی

محروم سازد. او به ناچار به همین الفاظ ااگباری که ابزار بیان ادراکات حّسا واقلا است 

شید هایا از حقیقت را به آن بخ، قابلیت بازگویا نشانهتأویلگیری از تمّسک جسگه و با بهره

راسگای خود در  مثهویاز ویژه در واقک، او از شور تولیما و اراانا و به (.57: 1155ای، )اژه

موضواات و حکایاتا را با مفاهیم اراانا ، در مثهوی مولاناپیشبرد اهدااا بهره جسگه است. 

  آمده است.ر صدد ارشاد و هدایت ناآگاهان برو د خگهساو با ادراکات دیها خود مطرح ما

ن اه مولوی به نظر و بیهش مخصوص به خود را دارد و از این مهظر  تأویلمولوی در بحث      

 بدون توجه به لفظ صورت مثهویدر  قرآن تأویلبا ن اه رایج صوایانه مگفاوت است.  تأویل

ه این درحالا است ک .مخالف با لفظ نباشد تأویل ،کهددر حقیقت مولوی سوا ما؛گیردنما

    (.70: 1133)ابراهیما، اه از چهین ویژگا برخوردار نیسگهدبسیاری از تفاسیر مگصوّ

 وهشروش و هدو پژ-1-1

ه شده ای نوشگگیری از ابزار کگابخانهکه با روش توصیفا ل تحلیلا و با بهرهپژوهش این     

مثهوی  در آنو مصادیق  تأویلچ ون ا ن رش، کارکرد و کاربست کوشد تا به تبیین است، ما
 بپردازد. (1131نیکلسون،  ی ریهولدنسخه) موهوی
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 ی پژوهشپیشیههل 3ل 1

ن الدّیاز نظرگاه مولانا جلال تأویلی چهین در زمیههو هم تأویلموها و چ ون ا  یدر حوزه   

 :که به برخا از آنها اشاره ما شود است صورت گراگهپژوهش هایا محمّد بلخا 

کاظم شاکرکه در  ( اثر محّمدتأویلشهاسا )موهاشهاسا و روش تأویلهای روشکگاب ل 1   

داخگه پر تأویلدر بوسگان کگاب به چاپ رسیده است، نویسهده به بررسا موهای  1133سال 

این کگاب با موضوع تفاوت بارز  نامد.مَثَل و مُمَثَّل مای آن با آیات قرآن را رابطه  یو رابطه

م در آیات قرآن کری تأویلدر این مطلب است که اثر نامبرده تهها به بررسا مقاله مورد بحث 

 .پرداخگه است

سال  وب،کابدالحسین زرینها و تمثیلات مثهوی( به قلم )نقدو تفسیر قصه بحردرکوزهل 3     

ا، های انبیکوب در این اثر، داسگاندر انگشارات الما تهران مهگشر گردیده است، زرین1133

 هایها و تمثیلات مثهوی را بر حسب شکل و مضمون در اصلخصوصاً رسول خدا )ص(، قصه

مجزا مورد بررسا قرار داده است. وجه تمایز این اثر با تحقیق صورت گراگه، تفاوت در بحث 

 نظر است. و هدو مورد

 (1137) «تأویلتفسیر یا ، مولوی و قرآن»اهوان در جسگاری با  سیّد حسین سیّدی -1     

دیدگاه مگأخران بررسا و پس از آن خاسگ اه  را از تأویلو  موهای لغوی و اصطلاحا تفسیر

پذیرد ا را ماتأویلنویسد مولانا و مااجست و جو کرده است،  تأویلدیدگاه مولوی را نسبت به 

اتا برخلاو ظاهر، در نهایت به تأویلدور نباشد و با وجود دست یازیدن به  قرآنکه از مراد 

 ا موگدل ااگقاد دارد.یلتأو

نویسد از نظر ما (1137« )و انواع آن در مثهوی تأویل»با نام  در پژوهشا رضا روحانا -7    

جز محرم رازدان نیست. در  مثهویباطها ات و اشارات تأویلاصلا  یمولانا، مخاطب و دریابهده

ه نیست بلک تأویلچه از دیدگاه مولانا اهمیت دارد صرو حقیقت این پژوهش نشان داد که آن

 .هددا است که از قرآن و اخبار ارائه ماتأویلاو از ی کههده، هدو و ان یزه تأویلتر شخص بیش

 

 تحلیلل 3



4 
 

اسلاما به زام  ن، ااراان و ارقمگفکّراا است که هریک از ، تفسیر خاصّ تأویلغرض از      

صوایه  شهاساازدیدگاه مورات اند.احیاناً از احادیث و اخبار نمودهو  قرآن مجیدخود از آیات 

هاسا ش( است و از مهظر هسگاتأکید امده بر الم باطن )حقیقت( در برابر الم ظاهر )شریوت،

لشان به موهای بازگرداندن امور به ااقبت الاوه بر موهای بازگرداندن امور به اوّ تأویلااراانه، 

ی گردد، دربارهشود به او نیز خگم مامهظر اراا هر آنچه با حق آغاز مار آنها نیز هست. د

از جمله اثبات این موضوع  ؛ات قرآنا در االم اسلام نیز مباحث زیادی مطرح شده استتأویل

ات قرآنا در اصر حضرت رسول )ص( وجود داشگه و در میان صحابه کسانا چون تأویلکه 

اند )خدادادی شهرت داشگه تأویلمهدی از دانش سبب بهرهاس به حضرت الا )ع( و ابن ابّ 

 و کاربست آن تأویلی رویکرد مولانا به مقولهبا این ن اه، در ادامه به (. 30: 1120و همکاران،

 رداخگه خواهد شد.پ

      
 مولوىاز دیدگاه  تأویلوجوب ل 1ل 3

 غیر الاقه ی دوکه به نواا  ق موش با چغر، در داسگان تولّمثهوی در داگر ششممولانا    

 ،نجامداق مادهد و با پایانا که به پشیمانا موش از این تولّیکدی ر را نشان ما به جهسهم

را درک « اذاب هو الفرق همرح هالجماا» تهها ظاهر روایت چونچغرکه  ما گیردچهین نگیجه 

و درک موهای باطها  تأویلبه به سفارش به اجگماع در این حدیث قهاات کرد و  اقط نمود و

و باید از ظاهر  قطوا است تأویل، دچار هلاکت گردید. پس در چهین مواردى وجوب نرسیدآن 

 گذر کرد تا حقیقت را درک نمود:

 تلااى مّگسک از هر دو را دل 

 زبان         رازگویان با زبان و بى

 

 همدگر را قصّه خوان و مسگمک 

 دان تأویلرا  هحمَرَ همااالجَ

 (3318-13/ 3)د                   

  

نارسا هسگهد و مفهوم ظ الفاز آنجا که گاه انماید که چهین مولانا بر این باور تاکید ماهم   

 لازم است: «تأویل» پس ،شودغایا آن رسانده نما

 لفظ در موهى همیشه نارسان

نطق اسطرلاب باشد در حساب                    

 «                                                  لسان قد کلّ» گفت پیمبر زآن 

 ر داند زچرخ و آاگابدَچه قَ
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 ستیاالک زوپرّهچرخى کین  خاصه

 

   ستیاآاگاب از آاگابش ذرّه

 (                                                                                             1011-18/ 3)د                  

 ممدوح از ن اه مولانا  تأویل ل3ل 3

 شود:ممدوح از مهظر مولوی در سه بود مطرح ما تأویل   

 ک داشگه باشد. شهاسانه:  باید پویایا و تحرّبود غایت

 شهاسانه: باید ظاهر کلام را نفا نکهد و نص برخلاو آن نباشد.بود موضوع

 .(12: 1133)ابراهیما،  : باید مبگها بر کشف و شهود باشدشهاسانهبود ااال

صریح قرآن مغایرتا نداشگه باشد،  نصّ ا است که با حکمتأویلممدوح و صحیح  تأویل   

د و موهای باطها و دی ری اهم شومذموم که به صراحت ظاهر ااگهایا نما تأویلبرخلاو 

 گردد.ما

رنج  ینماید و مقهور پوسگهما تأویلایاز در ابیات زیر در حقیقت کسا است که رنج ها را    

 و ت نهفگه استاشق و محبّ ،بیهد که در دل این رنجیابد و ماشود و به باطن آن راه مانما

زیرا او به اواقب امور بیهاست  مقرب حق است که ایازوار به هر بلا مرحبا گوید، یبهده او

-ا است که ااقبتتأویلات صحیح و پسهدیده نزد مولانا، تأویلاز (. 872-873: 1152 زمانا،)

ای که درک و اهمش برخلاو حقیقت نباشد، مولانا در ماجرای ایاز و نیز در بین باشد به گونه

را نشان داده است. مولانا موگقد است کسا  تأویلات حضرت یوسف )ع( این لتأویتوبیرات و 

اندیش باشد و باطن امور را در نظر داشگه باشد مانهد کسا است که رنجا را مگحمل که ااقبت

 کهد.شود اما آن رنج را توایقا الها محسوب ماما

 این هما گفت و دل او ما طپید           

 که مهم کین بر زبانم ما رود    

 باز ما گوید بحقّ دینِ او 

 یره شود    کِا بَقذو زشتِ من ط

 اتِ رنج     تأویلمُبگَلَا چون دید 

 ایاز صابر است    تأویلصاحب 

 همچو یوسف خواِب این زندانیان 

 

 از برای آن ایاز با ندید 

 این جفا گر بشهود او چون شود

 ینِ او که ازین اازون بود تمک

 وز غرض وز سِِّر من غاال بود

 بُرد بیهد کا شود او ماتِ رنج 

 کو به بحر ااقبگها ناظرست 

 هست توبیرش بپیش او ایان
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-1232/ بیت 8)د                  

1228) 

 مولانا ن اه از مذموم تأویل ل1ل 3

د و موگقد داننمان ر صورت گراگه باشد قابل قبول ا را که براساس اقل جزئاتأویلمولوی    

ی ذات و صفات خداوند ناتوان توان برآن ااگماد کرد؛ اقل جزئا از درک و مشاهدهاست نما

شود و محال رو اهم، شهاخت و شهود حق را توسط محرمان درگاه نیز مهکر مااست از این

  جوید:شمرد و برای این امور موهای دی ری که باطها است، ماما

 و ذات او   در وجود از سرّ حق

 چون که آن مخفا نماند از محرمان 

 اقل بحثا گوید این دُورست و گَو 

 قُطب گوید مر ترا ای ُسست حال                      

 واقواتا که کهونت برگشود

 ه زندان کرم چون رهانیدت ِزد

 

 دورتر از اهم  و اسگبصار کو  

 ذات و وصفا چیست کان ماند نهان

 مُحالا کم شهَوا تأویلبا ز 

 وست آید مُحال آنچ اوق حالِ ت

 نمودنه که اوّل هم ُمحالت ما 

 تیه را برخود مکن حبس سگم 

 (3387-85/ بیت 1)د                 

 

ر در تبه قصد ماندن بیش تأویلات ناصحیح و مورد نکوهش از دیدگاه مولانا تأویلاز دی ر      

های نفسانا و دنیایا خود دست به گاه برای کسب بهره دنیا و بهره جویا از آن است؛ انسان

 گیرد وجایا که گاه از آیات و روایات برای این هدو بهره ما زند تاامور ما تأویلتوجیه یا 

 کهد:و موها ما تأویلی نفس خود ها را مطابق میل و خواسگهآن

 جهبان تو دُم    گرچه دُوری دُور ما 

 مِ تیز          چون خری در گِل اگد از گا

 جای را هموار نکهد بهرِ باش                

 حسِّ تو از حسِّ خر کمگر بُدست             

 رخصت ما کها              تأویلدر وحل 

 کین روا باشد مرا من مُضطَرم               

 َوجهَکُموا لّحیثُ ما ُکهگُم اَو 

 دَم بدَم جهبد برای ازِم خیز

 داند او که نیست آن جای مواش

 که دل تو زین وَحَلها برنَجست

 خواها کز آن دل برکَهاچون نما

 حق ن یرد ااجزی را از کرم
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 خود گراگسگت تو چون کفگارِ کور            

 

 این گراگن را نبیها از غرور

 (1187-30/ بیت 3)د                  

 مثهویدر  تأویلمصادیق رویکرد و کاربرد  ل7ل  3

است که جای و آشکار چهان بارز زده، آن تأویلت به دس مثهوی مولانا درمطلب که  این   

 چهدگونه است: تأویلبه ارآیهد  مثهویرویکرد مولانا در . گذاردهیچ تردیدی باقا نما

 اصطلاحات و مفاهیم تأویل. 1ها و رمزها نشانه تأویل. 3آیات و احادیث  تأویل. 1 

 صورت تأویلها هایا را دید که در آنتوان آیات، روایات و داسگانبه اراوانا ما مثهویدر      

 و قرآن مولانا، اراان و اندیشه مهبک ترینبزرگ و بخشروشها یسرچشمه، گراگه است

 مهبک و مهشاء تمام توالیم و آرای و احادیث را کریمقرآن مولانا  ؛است پیامبر)ص( احادیث

 .کهدا ماخویش از اراان تا اخلاق تلقّ

-أویلتاین است تا  گیرد، تلاش او بره به لفظ صورت نمابدون توجّ در مثهوی قرآن تأویل   

 ق ویه به حقارا بدون توجّ قرآنکسانا که  این حال بر ا درهایش مخالف با لفظ نباشد امّ

 داند:ما یکاخوانا خواندن را با شاههامهگونه قرآنگراگه و اینخرده ،نمایهداسرارش قرائت ما

 آیات در مثهوی مولانا تأویلل 1 ل7ل 3

 ااراو: یسوره113یآیه ل3-7-1-1

 (.113ااراو: ) «اَانَْگَقمْهَا مِهُْهمْ اَأَغْرَقَْهاُهمْ اِا الَْیمِّ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتَِها َوکَانُوا اَهْهَا غَااِلِینَ»آیه:    

های کردیم، زیرا آیات و نشانه در دریا غرق ها راآن انگقام گراگیم و هاسرانجام از آنترجمه: 

 .(133مشکیها: )ما را تکذیب کردند 

خود ب ذرد و در برابر قدرتا که به او  آنکه از حدّ» :نویسدشهیدی در شرح این ابیات ما   

یش دهد تا در طغیان پبایسگد باید سزا ببیهد. چهانکه کااران را خدا مهلت ما ،قدرت بخشیده

شهیدی، « )و هم ابرتا برای دی ران گردند هم کیفر دهد گیرد تاروند، سپس آنان را ما

1151 :3.) 

 کشاند وسپارد و آن را به اضای اراان ماما تأویلبه دست مولوی بحث انگقام الها را     

 ،گر انسان خود را در مقابل حق اانا نبیهدموهاست که ا به اینگوید انگقام الها در این آیه ما

 خواهد شد: مواجهاین انگقام  با
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در  ؛هدکشکار شیر، گرگ و روباه را به اهوان مثالا ذکر ما ی هقصّتر برای روشه ری بیش   

تر را بزرگ حیوانبهدی سیماین داسگان شیر از گرگ خواست که صید را قسمت کهد او در تق

تر را برای روباه در نظر گرات، این امل کوچکجانور برای شیر، شکار مگوسط را برای خود و 

از  تمثیلا ه را به اهواناین قصمولانا او سبب گردید تا شیر در دم سرش را از تن جدا کهد، 

موبود و محبوب و وجود قائل شدن برای خویش و ادم تسلیم محض در برابر  دیدن خود

 مطرح نموده است:

 هد سر آن سراراز                گرگ را برکَ

 ر              پی م است ای گرگِ ههُا مِ مهَ قَانگَ اَ

 

 ری و امگیازنماند دوسَ تا 

 امیر   چون نبودی مرده در پیشِ 

 (1103-1101/بیت1د)               

 ی اگح:سوره 32یآیه -3

رَسُولُ اللَّهِ وَاّلَذِینَ مَوَهُ أَشِدَّاءُ اَلَى اْلکُّفَارِ رَُحمَاءُ بَیْهَهُمْ تَرَاهُمْ رُکًَّوا سُجَّدًا یَْبگَغُونَ مَُحمَّدٌ » :آیه   

ا اِ لُُهمْاَضْلًا مَِن اللَِّه وَِرضْوَانًا سِیمَاهُْم ِاا وُجُوهِهِْم مِنْ أَثَرِ السُّجُوِد َذِلکَ َمثَلُهُْم اِا الگَّوْرَاِة وَمَثَ

اْلُکفَّاَر  الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ اَآزََرهُ اَاسْگَغْلََظ اَاسْگَوَى اََلى سُوقِِه یُوْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِِهمُ

  .(32)اگح:  «وَاَدَ اللَُّه الَّذِیَن آمَهُوا وََامِلُوا الصَّالِحَاِت مِهُْهمْ مَْغفِرَةً وَأَجْرًا اَظِیمًا

نیرومهد  ر اهد در برابر کفّهمراه اویت و کسانى که سخدا یارسگاده)ص(  دمحمّ» ترجمه:    

ا که بیهدر حال رکوع و سجود مىهمواره  ها رامهربانهد، آن شان در میان خود، سرسختو

ا هآنی )ابادت و خشوع( طلبهد، نشانهپیوسگه اضل و بخشش خداوند و خشهودی او را ما

ها در انجیل هاست در تورات، و صفت آنپیداست؛ این صفت آن در رخسارشان اثر سجده در

های آن را برآورده و تقویت کرده تا کلفت و سگبر شده همانهد زراا است که )خداوند( جوانه

دارد )خدا چهین کرده( طوری که کشاورزها را به ااجاب وا ماهای خود ایسگاده بهو بر ساقه

کفّار را به خشم و غیظ آورد. خداوند به کسانا از آنان که ایمان آورده و ها ی آنتا به وسیله

 .(818اند آمرزش و پاداشا بزرگ واده داده است )مشکیها: های شایسگه انجام دادهامل

ب توجّ ش فگا و شود وماو سگبر ضویف را که قوی ی هاین شاخالدیّن، مولاناجلال   

 حق رشدکهد که در اشق ما تأویلو ااراا  ل انسان ااشقان یزد به حاکشاورزان را بر ما

 محو شده است:کرده و 

 م:ی روهسور 80 یآیه -3-7-1-1



9 
 

هُوَ  وَ ا الْمَوَْتىِلَک لَُمحْإِنَّ ذَ  آثَارِ رَْحمَتِ اللَّهِ کَیَْف یُحِْیا الْأَرَْض بَوْدَ مَوْتِهَا اَانظُرْ إِلَى» آیه:   

 .(80)روم:  «کُلِّ َشاٍْء َقدِیرٌ اَلَى

کهد. حقا پس به آثار رحمت خدا به ر که چ ونه زمین را پس از مرگش زنده ما»ترجمه:    

 .(702)مشکیها:  «هاست و او بر همه چیز تواناستمرده یهکه خدا زنده کههد

به  ثهویمدر  مولانا ،بیان ر حالات و تجربیات حسا و دیها مولوی است توبیری به مثهوی     

تا مفاهیم مورد  آوردام یاست، رو یسرشار یو موهو اااطف باری تمثیل و حکایت که دارا

 ود وب که سر به زانو گذاشگه و در خود ارو راگهای صواای هقص در اونظر خود را بیان کهد، 

گوید ما؛ چهین به آثار رحمت الها به رکه به او شد مبها بر اینکه در پاسخ به ااگراضا 

و اکس  ،شوداز آن مشاهده ما چه بیروننآو  وجود داردآثار رحمت الها در دل انسان 

 :ق درونا استیحقابازتابا از 

 وا                  رُنظُست اُگامر حق بشهو گف

 سوَگفت  آثارش دلست ای بو الهَ

 جان باغها و سبزه ها در اینِ 

 

 و رحمت آر رُ سوی این آثارِ  

 آثارست و بس برون آثارِ آن

 بر برون اکسش چو در آب روان 

 (1130-3/ بیت 7)د               

 ی بقرهسوره 330یآیه-3-7-1-7

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِِنا َکیْفَ تُحْاِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَْم تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِْن لَِیطْمَئِنَّ »آیه:    

 قَالَ اَُخذْ أَرْبَوَةً مِنَ الطَّیْرِ اَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْوَلْ اََلى ُکلِّ جَبَلٍ مِهْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اْداُهُنَّقَلْبِا 

  .(330)بقره: « یَأْتِیهََک سَوْیًا وَااَْلمْ أَنَّ اللََّه اَزِیٌز حَکِیمٌ

پروردگارا به من نشان ده که مردگان را ه یاد آر( هه اما که ابراهیم گفت، بو )»ترجمه:     

 به) کها، گفت: آیا ایمان نداری؟ گفت چرا، ولکن)درخواست کردم( تا قلبمچ ونه زنده ما

ها را به خود نزدیک گردان الیقین( آرامش یابد، گفت: پس چهار )نوع( پرنده ب یر و آناین

لوط به هم( کن، سپس بر هر کوها)در ت ببیها( و ریز ریز )و مخها را به دقّ)تا الائم جسما آن

آیهد. و ها را بخوان، که شگابان به سوی تو ماگاه آنها را قرار ده، آنای از آناین اطراو( پاره

 .(77)مشکیها:  «ر و حکیم استیناپذبدان که خداوند مقگدر شکست

وق طها دی ری ساراانا و دریاات موهای با تأویلیکا دی ر از آیاتا که مولانا آن را به    

از موهای ظاهری پرندگان گذر کرده و آن چهار وی  ی بقره است.سوره 330 ی آیه ،داده است



01 
 

داند و مراد خدا را در این آیه، از میان پرنده را نماد چهار صفت ناپسهد در وجود انسان ما

از  نماد یکاکهد و هریک را نماید. او اساما پرندگان را ذکر مابردن این چهار صفت بیان ما

دین است؛ ببه این مطلب اشاره کرده میهاگراشقزمانا نیز در داند. کریم صفات ناپسهد ما

طلبا، زاغ را نماد آرزو، بط را نماد حرص و آز و خروس را نماد ترتیب که، طاووس را نماد جاه

 :کهدشهوت موراا ما

 چار وصف است این بَشَر را دل اشار          

 ای خورشید هُش                  تو خلیل وقگا

 زآنک هر مرغا ازیهها زاغ وش   

 چار وصف تن چو مرغان خلیل       

 ای خلیل اندر خلاص نیک و بد  

 

 چار میخ اقل گشگه این چهار 

 این چهار  اطیاِر  رهزن   را    بکُش 

 هست اقل ااقلان را دیده کش

 بِسمِل ایشان دهد جان را سبیل

 رهد پاها زسَد سر ببُرشان تا

 ( 10-17/ بیت 8)د                   

 ی القسوره 7ی آیه ل8

 ﴾7﴿ «مِن شَرِّ الَهّفَّاثَاتِ اِا الْوُقَدِ  وَ »آیه:    

 (.307 )مشکیها:« هاو از شر زنان )جادوگر( دمهده در گره»ترجمه: 

 بربا تکیه بر روایت پیام نمایدو توبیری جالب و انحصاری ارائه ما تأویلمولانا در این آیه     

 :کهد ما تأویلرا به دنیا « نفاثات»، که دنیا را جادوگر خطاب کرده است )ص(

 زآن نَبا دُنیات را سحّاره خواند           

 هین اسوس گرم دارد گهده پیر 

 در درون سیهه نَّفاثات اوست 

 ساحرة دنیا قوی دانا زنیست 

 

 اندکو باَاسون خلق را در چَه نش 

 را دَم گرمش اسیر کرده شاهان

 اُقدَه های سِحر را اِثبات اوست 

 پای اامه نیست هحَلِّ سِحر او ب

 (1121-23/ بیت 7)د                

اکگفا کهد از بسیاری از حقایق محروم شده است؛ پس  قرآناگر کسا بخواهد تهها به ظاهر     

ا أویلتدر قرآن،  تأویلمولوی ضمن پذیرش  بروید قرآنکهد به سمت موانا باطها توصیه ما

و به ا مثهویاتا برخلاو ظاهر در تأویلپذیرد که از مراد و مهظور قرآن به دور نباشد، گاه را ما

 :ا موگدل و میانه ااگقاد داردتأویلخورد امّا در نهایت به چشم ما
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 :ی شمسهسور 11-17آیات -3-7-1-3

َاکَذَّبُوهُ َاوَقَرُوهَا َادَمْدََم اََلیْهِْم رَبُّهُْم بِذَنْبِهِْم  .اللَّهِ نَاقَةَ اللَِّه وَُسقْیَاهَاَاقَاَل لَُهْم رَسُولُ »آیه:    

 (11-17: شمس) «اَسَوَّاهَا

ها گفت: از آسیب به شگر خدا و مهک وی از سیراب شدن پس پیامبر خدا به آن»ترجمه:     

را تکذیب کردند و شگر خدا را کشگهد، پس ها او .امّا آندر نوبت خودش برحذر باشید

« کلّا هلاک کرد و همه را با خاک یکسان کردان بههشها را به کیفر گهاپروردگارشان آن

 (.828)مشکیها: 

مولانا  تأویلی هها با مقولواژه یا واژگانا در آن ای از آیات قرآن است کهت اوق نمونهآیا    

ست ا مولوی جسم صالحان تأویلو  صالح از دید یهناق ذیل، ابیات در. ندادی ری یااگه یسیما

دست  یتقمواّبه  کههد با نابود کردن آنهای ظالم کمیه اها است که گمان ماو برای انسان

و   ن را حقیرآاکری  کوتهخاطر ه ها بکه حقیقت چیز دی ری است و آندرحالا اند،یااگه

 :بیههدمانابودشدنا 

 ر       گُ د شُ صالح بصورت بُ ةناق

 

 رمُ ریدندش زجهل آن قومِ ا بُپَ 

 (3802/ بیت 1د)                    

 صالح چو جسم صالحان        ةناق

 ت ز حکم مرگ و دردمّتا بر آن اُ

 

 شد کمیها در هلاک صالحان  

 ا چه کرد اهَیَ قسُ  الله وَ هاقَنَ

 ( 3813-11یت ب /1د)          

 ی طهسوره 8یآیه-3-7-1-5

 .(8طه: )« الرَّحْمَُن اََلى الْوَرِْش اْسگَوَى»آیه:     

 (.113)مشکیها:  «خدای رحمان بر تخت )ارمانروایا االم( قرار گراگه»ترجمه: 

اگر کسا به رتبگا رسید که »: نویسدما مثهویداگر سوم شرح در  (303: 1130)شهیدی    

 .«و خداستیکسره به خدا پیوسگه و دل او در تصرّ رها گردید،های دنیوی از الاقمهدی

ارش در ی هواژا خود، تأویلهای الدّین محّمد براساس اقاید ااراانه و دیدگاهمولانا جلال   

 است، ها تصفیه کردهها و پلیدیمها که خود را از ناپاکاؤبه قلب م طه رای سوره 8 ی یهآ

 او ارش را قلب اارو ما داند: .نمایدما تأویل



02 
 

 ادل مومور شد پاک از هو ختِت

 حکم بر دل بود ازین با واسطه

 

 یوَاسگَ رشِا الوَلَحمن اَلرَّاَ ر ویب 

 حق کهد چون یاات دل این رابطه

 (1338-3/ بیت 1)د                 

ر د قرآن تأویلبحث  ؛مثهوی است آیات قرآن در تأویلهایا از آیات ذکرشده، تهها نمونه   

 گهرا کار به آیات کثرت. خوردواور به چشم ماث اراانا است و بهترین مباحاز مهم مثهوی

 است نآ نشان ر ها،آن تأویل و تفسیر سر از چه و تلمیح تضمین، اقگباس، سر از چه مثهوی در

 است. بوده قرآن بهد در مولوی زبان و ذهن که

 

 احادیث و روایات در مثهوی مولانا  تأویل ل3 ل7ل  3

 درک و بهگر اهم برای که یابدما یرموز و اسرار یدربردارنده قرآن همانهد را دیثاحا مولانا   

 رتیبت بدین و نمایدما تأویل نیز را هاآن  اهگه او ،هسگهد تأویل نیازمهد هاآن باطها موهای

 قرآن ویلتأ و تفسیر طریق از است مثهوی نظم اصلا دلیل که را الها حقایق و ااراان لطایف

 ایلهوسی غالباً  مثهوی در آن محگوای یا حدیث از صورتا نقل چهینهم کهد. ما بیان دیثاحا و

  .شودما محسوب مخاطب یشبهه راک یا اامدّ  بیان برای

-ام نمایان آشکار صورت به مثهوی در نیز را پیامبر یچهره ،قرآن به مولانا شدن نزدیک    

 در هک است موضوااتا از پیامبر نفس یبهذت و اشایسگ  ،ااخلاق مکارم انسانیت، گرداند.

 رد )ص( ااظم پیامبر سیمای است. شده مطرح اراوان او مثهوی در سپس و مولانا هایاندیشه

 رتینسه  او اخگیار یهکف و است برخوردار اخگیار و قدرت از که است انسانیت سیمای مثهوی

 هاحکایت این در است؛گراگه بهره حکایات از اشوارش ینیتب در مولانا .اوست جبر یهکف از

 هد:کما یاد )ع( المومهینامیر و )ص( ااظم پیامبر از غیرمسگقیم گاها و مسگقیم گاه مولانا

و  از جاناند و انگقاد مولانا به راویان ظاهرگرا که تهها به موهای ظاهری روایات بسهده کرده    

 کهد:اش حکایت ماهای کلامااند نیز از ان یزهبهره گذاشگهباطن این اقوال، خود و دی ران را با

وا باغگهموا بَرد الربیک اانّه یومل بِابدانکم کما یومل باشجارکم و اجگه»حدیث نبوی:  -3-7-3-1

ا غهیمت دارید، زیرا که بباد بهاری را : بَردَ الخریف اانه یومل بابدانکم کما یومل باشجارکم

کهد و از سرمای پاییزی پرهیز کهید چرا که با کهد که با درخگان ماهای شما آن مابدن

 .«کهدکهد که با درخگان ماهای شما آن بدن
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هرگاه انسان پا هوای نفسانا گیرد و روزگار در تحصیل شهوت صرو کهد  از دیدگاه مولانا    

گردد و ادراک گمان از پیشرات و ترقا موهوی محروم ماباو از تربیت درست دور ماند 

 شود پس تربیتی ادراک و حس حیوانا مگهزل مامرتبهحال اسگوداد است بهموهوی او که به

راسگین و صحبت مرد کامل مانهد بهار است و پیروی نفس مانهد باد سرد خزان که برگ و بار 

اازاید این روایت را مهسوب به حضرت اروزانفر ما. (371تا: ریزد )اروزانفر، باخرد را ما

ا در کگاب احادیث و قصص مثهوی از امام امّ ،رسول اکرم )ص( تاکهون در جایا نیااگه است

رسد بپرهیزید و سرمای بهاری را که در کهد: از سرمای خزانا که در اول ماالا )ع( نقل ما

کهد که با را سرما در هر دو حالت آن ماشود پیش باز روید و بپذیرید زیآخر سال آغاز ما

 (23: 1138اروزانفر، دهد )سوزاند و در آخر برگ و بار ماکهد در اول مادرخگان ما

مولانا نظر کسانا که بهار و خزان را در این حدیث به بهار و خزان ظاهری تفسیر کرده و     

رد به اقل را که باید بدان روی آو «بهار»دهد ومورد نقد قرار ما ،اندبر آن صورت قهاات کرده

 لتأوی ،الله که همراها با آن موجب رسگ اری و شکفگ ا روح استو جان و نفس پاک اولیا

 یکهد و آن را مایهو توبیر ما تأویلخزان را به نفس و هواهای نفسانا  چهینهم ؛نمایدما

های اراانا با آموزه تأویلآن روی برگرداند، این  که باید از ما نمایدموراا مرگ روح آدما 

  وی سازگار است:

 گفت پیغمبر ز سَرمای بهار       

 زانکه با جان شما آن ما کهد 

 لیک ب ریزید از سرد خزان      

 راویان این را به ظاهر بُرده اند 

 خبر بودند از جان آن گروه             با  

 فس و هواست آن خزان نزد خدا نَ

 زوی در نهان    مر تو را اقلیست جُ 

 لّا شود                  او کُ لِّتو از کُ زوِجُ

 

 تن مپوشانید یاران زیههار 

 کآن بهاران با درخگان ما کهد 

 کآن کهد کو کرد با باغ و رَزان

 هم برآن صورت قهاات کرده اند

 کوه را دیده ندیده کان به کوه 

 بهارست و بقاستاقل و جان این 

 و اندر جهانقلا بجُل الوَکامِ

 ا شودلّ فس چون غُل بر نَکُ اقلِ

 (3073-85/ بیت 1)د                   

 بخشیدنِ  آگاها درصدد سویا از او :پردازدما تأویل به مورد سه در مولانا اوق ابیات در    

 که جاآن ،دباشی داشگه توجه موها و باطن به و دنکهی توجه ظاهر به که است مطلب این
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 رد کان و است ظاهر از تمثیلا کوه حقیقت در د؛انندیده را آن مودن و دیده را کوه گوید:ما

 و آدما نفس ،خداوند نزد را خزان یسرما که جاستآن ترآشکار تأویل موها. مثل کوه درون

 جزیا اقل است ذکر قابل داند.ام جان و اقل شود،ام اشادمان موجب که را یبهار یسرما

 مگفاوت ،شده شهاخگه مذموم او نظر از که اقلا آن با شودما مطرح مولانا سوی از جااین که

 بست. خواهد را نفس پای زنجیری همانهد اقل این است.

 ییرپ همانهد بهار یسرما و هسگهد بهار چون پاک انفاس گوید:ما که ستا آن سوّم تأویل     

 یهاسانان درشت و نرم از که کهدام توصیه زیبا اتأویل در مولانا کهد.ام ایجاد کمال که است

 و بخشدام اسگحکام را او دین و ستا سالک نفک به هاآن یدو هر زیرا شد، آزرده نباید کامل

 .باشد آن هایلغزش و نفس هوای از یااگ اناتنج از تواندما وسیلهاین به
 

 نهاحهّ سگون حکایت-3-7-3-3

 حهّانه سگون به مربوط آنها از یکا است. شده نقل یبسیار روایات ،یمثهو جای جای در   

 شده تشکیل درخگان های شاخه و گیاه از مسجد های سگون و سقف ههوز کهزمان آن است،

 ،بود محراب یرو پیش در که یاخرما درخت یهساق یسو به نماز هه ام در )ص( پیامبر بود

 فت:گ صحابه از ایک داد.ام تکیه درخت یساقه آن بر نیز خطبه وقت به ایشان .خواندام نماز

 یههدبب را تو مردم تا اایسگب آن بر جموه روز که بسازم یچیز تو یبرا که اخواه ،پیامبر یا

 آن یبالا بر )ص(پیامبر و ساخت پله سه یمهبر مرد آن پس ری.آ ارمود: بشهوند، را سخهت و

 بر سگون یا ارمود: پیامبر شد، مگمایل او یسو به درخت ی ساقه و سگون آن ایسگاد، و رات

 ونسگ یا گفت پس نالید، من به درخت ساقه این که ارمود اصحاب به آن اه باش. خود یجا

 تا اخواه اگر و بخورند اتمیوه از مرداننیک تا بهشانم بهشت در را تو اخواه اگر ب یر، آرام

 23-25 :1138 )اروزانفر، برگزید دنیا بر را آخرت سگون آن .یبود کهچهان سازم انخل را تو

). 

و اقاید خاص اصول و مبانا اراانا  براساس الّدین محمّد بلخااز جمله مولانا جلالاراا      

به نظر مولانا . پرداخگهدچهین احادیث و روایات مهقول مابه خوانش مگن قرآنا و هم خود

ا کههد، از حواس  و درک اولیا برا انکار ما )ص(مسجد پیامبرایلسواانا که ناله کردن سگون 
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ند در واقک، ایهان امکان وجود اهبرد تأویلدست به انکار یا و به همین دلیل است که  اندبهره

 شوند:آن سگون را مهکر ما ینواا سمک )شهیدن( برای تشخیص ناله

  رسول هجر از حّهانه اُسْگُنِ

 گونسُیااخواه پیغمبرچه گفت

 اتاخگ من از بودم من دتسهَمَ

 کههد انخل ترا اخواهمی گفت

 دکهه یسرو ترا االم آن در یا

 قاشبَ شد دایم که خواهم آن گفت

 زمین اندر کرد دان را سگون آن

    

 قولاُ ارباب همچو زد ما ناله 

 خون گشت اراغت از جانم گفت

 اساخگ مسهد تو مهبر سر بر

 هدهچِ  میوه تو ز اغرب و اشرق

 ابد تا بمانا تازه و تر تا

 مباش اچوب از کم غاال یا بشهو

 دین یومِ گردد حشر ممردُ چو تا

-12 بیت /1)د                

3111) 

ت اقر بااث اخر من اس: الانبیاءسائر  الفقر اخری و به أاگخر الا»ی حدیث درباره -3-7-3-1

 .(10: 32، ج1701)مجلسا،  «کهمسبب آن بر سایر انبیا ااگخار ما و به

 وید:گا چهین ماتأویل امولانا در شرح این حدیث از رسول خدا، موهای این کلام را در بیان   

بلکه نیاز به خداوند  ،ی نیست)ص( از این حدیث و ااگخارشان بر اقر، اقر مادّ هدو پیامبر

ی دست نیاز به سو گان،سوی دون همّ تا بهدگان خدا به هه ام نیاز به جای دست نیاز به است

یرا برخوردار است ز از جای اه والایااقر در نزد اراای اسلاما . نیاز دراز کههدخدایا غها و با

سلسله مراتب االم کون و اساد برتر دیده و  یدست حق را از همهها طبق این اصل، آن

 نمایهد:خویش را تهها از او طلب ما هاینیازمهدی

 هاسَ آمد آن بهرِ خریاَ قراَ

 نههد نآز خرابا در را گهجها

 گزین خلوت ورَ هدکَ نادان رپَ

 خوارلقمه هم ةلقم هم تو زآنک

  

 هاغَ در گریزم ااانطمّ ز تا 

 رههد وا مراناُ اهلِ رصحِ ز تا

 این و آن خرج جمله ن ردی تا

 دارهوش جان ای ماکولا و آکل

 (518-513 بیت /8)د                
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  «الایمان حبُ الوطن من»حدیث  -3-7-3-7

یابد. او از وطن، مفهوم وطن اش ماگرای مولانا، مفهوما اراتر از مفهوم دیهاتأویلدر تفکر    

د کیت و تأنظر دارد نه وطها که زادگاه اوس اصلا انسان یا االم غیب یا وطن موشوق را در

 :ما کهد تا مفهوم باطها سخن پیامبر را دریابید

 لن ب للذر ملله ایسلتطَاللوَللبحلُم از دَ

 طگلر وطن خلواهلا گلذر زآن سلوی شَ

 که وطن آن سوست جان این سوی نیست 

 این حدیث راست را کللم خللوان غلللط

 (3111-13/ بیت 7)د                          

 ها و رمزهانشانه تأویل ل1 ل7ل 3

ارائه نمادین و رمزی  تأویل، مفاهیم، اهاصر و... مولانا از اشیاات، تأویلاز در این قسمت    

صورت نماد از یک که هر اهصر یا مفهوم یا شاء محسوس و ملموسا را به اموهبدین دکهما

او  ی هی نمونه، از حضرت صالح )ع( و ناقاست. براا کردهاراانا یا موراگا تلقّ  حالت یا مقام

نمادین او، صالح )ع(، رمز روح و ناقه، رمز  تأویلبلکه در  دیها آن اسگفاده نهمودهر مفهوم د

 است:جسم دانسگه شده

 استاو چلون صللالح و تللن نلاقله  روح ِ

 آاللات نیست قللابلل صلاللح روحِ

 

 روح انلدر وصل و تلن در ااقه است 

 زخم بر نلاقله بلود بلر ذات نیسلت

 (3118-13/ بیت 1)د                 

ی شیر و ویژگا های آن برای بیان مقاصد اراانا خویش از واژه  1012-7مولانا در ابیات    

د ن رد؛ در ن اه مثبت، خداوناو به شیر با دو ن اه مثبت و مهفا در ابیات خود ما ؛بردبهره ما

)ع(، مردان  د )ص(، حضرت الا)ع(، حضرت یوسفبزرگ و شخصیت هایا چون حضرت محمّ

 اره و... است. با اینش شیر ظاهر شدند و در ن اه مهفا شیر توبیری از نفس امّحق و ... در نق

توضیحات در ابیات اوق ن اها مثبت از شیر ارائه ما دهد و مهظور او از این واژه، باری توالا 

 است.

ا آن طفلا که باید ب رید تا رحمت حق هسگا امّ ه با طفل حلوااروش روبرودر ظاهر قصّ   

 .(307:1152اسگولاما، ه است )مرد آگا چشم ،بجوشد
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 های لطف و رحمتید تا درب ر کهد که بایدما تأویلمولوی از کودک حلوااروش به ااراا    

وجود جسم خاکا و امیال دنیوی خود  گوید چشمان اارو باید برما و گشوده شودالها براو

 ب رید تا خداوند او را از زندان تن و اسارت نفس نجات دهد.

 .است در مثهوی اراوان تأویلی این نوع هانمونه   

 

 اصطلاحات و مفاهیم تأویل ل7 ل7ل  3

 اراانا یهای را مطابق با اندیشلم و زمیههدر این قسمت، مولانا اصطلاحات و مفاهیم هر ا   

جدیدی برای آن اصطلاح یا موهای  ،تأویلای که آن گونهکهد بهما تأویلو موراگا خود 

 . گیردما قرار مفهوم

هد کالاحرام و شروع نماز توبیر نمارا در موها تکبیره« تکبیر نماز»او مفهوم برای نمونه     

 کهد:اراده ما را اهاشدن در برابر خداوند و کشگن نفس حیوانا مفهومِ  بلکه از آن

 چونک بلا تکبیرهلا مقلرون شلدنلد

 هسللت ای املامموهلا تکبیر ایل

 اکبر میکهلا اللهوقت ذبللللح 

 

 همچو قربلان از جهان بیرون شدند 

 شدیم کلای خلدا پیش تو ما قربان

 اشگهنفس کُ  بحِ در ذِ همچهین 

 (3177-3/ بیت 1)د                   

ی حزم را که به موهای دوراندیشا است به موهای بدگمانا نسبت ، واژه3301مولانا در بیت     

 ات مولانا برطبق اقاید و باورهای خود اوست.تأویلکهد، ما تأویلبه جهان 

برد و آن اصطلاح کاار را از موهای لغوی آن به موهای دی ری ما 1133و  1138در ابیات     

ها مو ،خبر و غاال باشدرا به حال کسا که از ایمان قلبا و پیوند مردان الها با خداوند با

صال ی واست که اارو را نشهاسد و او را واسطه گوید در حقیقت کسا کاارمولانا ما .کهدما

 حق و راه رسگ اری خود نسازد.

 

 

 

 گیرینگیجه
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ولوی الیرغم توجّه به ظاهر م ست.موهوی،انوکاس ن اه تأویلا مولانایکا از وجوه جذّابیت مثهوی     

مگوقّف نما کهد زیرا موگقد است  ظواهر کلمات و توابیرخود را درالفاظ و پایبهدی به دلالت های آن، 

نارسا هسگهد و مفهوم غایا خود را اااده نما کههد بهابراین تأویل  ،در تبیین امق موانا که لفظ ها

به حسّاسیت تأویل واذاان  یک ضرورت ما شمارد. وی الیرغم وقووبرای دسگیابا به حاقّ مطلب را 

اقل  صاحباندر تضاد و تهاقض نیست  نصّظاهربه این امر که یک تأویل خوب واجد پویایا است و با 

را زی نما داندورود بدین بحث ئا را از تأویل برحذر ما دارد و دنیامداران هواپرست را شایسگه ی جز

یان که البگّه م قویّات است و نه حقیقت هامهگهای گسگره ی جهانبیها این ااراد، وا موگقد است که 

تأویلات ظریف و نکگه سهجا های دقیق مولانا در آیات قرآن ، . واقویّت تا حقیقت ااصله بسیار است

مگون با ارزش را در مقابل دیدگان  مخاطب پهجره ای تازه از بطن های هفت توی این احادیث نبوی و...

 ما گشاید.
 
 
 

 

 مهابک

 .نوبت دوم، تهران: مهفرد ، قرآن کریم،(1135مشکیها )آیت الله ل 

، نشریه 73، سال132ی مسلسل، شماره«قرآن در مثهوی مولوی تأویل»(، 1133ل ابراهیما، مهدی؛ )
 ی ادبیات الوم انسانا تبریز.دانشکده

 .، قم: نشر ادب الحوزهلسان الورب(، 1131) ،الدّین محمّدل ابن مهظور، ابوالفضل جمال

-11 ی، شماره«قرآن تأویلل  از دیدگاه مثهوی )موضوع تفسیر قرآن تأویل»( 1155) ؛ای، تقااژهل 

  ی ادبیات و الوم انسانا دانشکده اصفهان.ی دانشکدهمجله، 17

)مگن و تولیقات داگر  ،روماالدّین محمّد بلخا ل مثهوی مولانا جلال(، 1158) ؛ل اسگولاما، محمد

 ، چاپ پهجم، تهران: انگشارات زوار.و تصحیح و توضیح ، مقدمه و تحلیلاوّل(

، چاپ اوّل، تهران: نشر : هفگاد بحث و تحقیق قرآناقرآن پژوها(، 1153) ؛الدّینل خرّمشاها، بهاء

 ارهه ا مشرق. 

در پژوهشا در چ ون ا » (،1120یدالله جلالا پهدری، ) ملک ثابت ود، مهدی ل خدادادی، محمّ

، پژوهشا زبان و ادبیات اارسا –اصلهامه الما ، 33ی، شماره«تبریزیات قرآنا شمس تأویل

 81-12صص
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، دانش اه کاشان، 10-2ی و انواع آن در مثهوی موهوی{، شماره تأویل(، }1137ل روحانا، رضا )

  های ادبای پژوهشاصلهامه

، چاپ دوازدهم، مثهویها و تمثیلات : نقد و تفسیر قصهبحر درکوزه(، 1133) کوب، ابدالحسین؛ل زرین

 تهران: انگشارات الما .

 ، داگر پهجم، چاپ سوّم، تهران: اطلااات. شرح جامک مثهوی موهوی (،1152) زمانا، کریم؛ل 

، 73، سال 123ی مسلسل، شماره«تأویلتفسیر یا  :مولوی و قرآن»(، 1137) ،ل سیدی، سیّدحسین

  .تبریزی ادبیات و الوم انسانا دانش اه نشریه دانشکده
ی در سه حوزه تأویلشهاسا موهاشهاسا و روش :قرآن تأویلهای روش(، 1133) ؛کاظمشاکر، محمّدل 

 روایا، باطها و اصولا، چاپ سوِّم، قم: بوسگان کگاب.

 ، چاپ سّوم، تهران: انگشارات امیرکبیر. احادیث و قصص مثهوی(، 1138) ؛الزمانبدیکل اروزانفر، 

جزو سوّم از داگر اوّل مشگمل بر شرح ابیات از : شرح مثهوی شریف)با تا(،  ؛----------------ل 

 انگشارات زوار.تهران: ، 1013تا  1213

 ، جلد سوّم، چاپ اوّل، تهران: زوار. شرح اصطلاحات تصوو(، 1131) گوهرین، سید صادق؛ل 

 ،الأئمة الأطهار الیهم السلامبحارالأنوار الجاموة لدرر أخبار  ،(1701؛ )ل مجلسا، محمدباقربن محمدتقا

 .دار احیاء الگراث الوربابیروت(: -)ط ،32ج

چاپ سوّم،  نیکلسون، ، به همّت ریهولد مثهوی موهوی(، 1131جلال الدین محمّد؛ )ل مولوی، 

: انگشارات مولا.تهران  
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Rumi's Approach to Interpretation and Its Application 

 

Abstract                 

People of the truth and mystics have always had a profound view of 

existence. Mowlana Jalaluddin Rumi believes that the most important way 

of arriving at the truth of anything is by going beyond the common and 

conventional explanations and opting for interpretation instead. Although 

faithful to the apparent meanings of words, Mowlana knows well that there 

lies hidden meanings behind the words and phrases of holy scriptures such 

the Holy Koran and hadiths of Prophet Muhammad whose understanding 

could comfort his and any seeker of truth’s soul. For this reason, he tries 

on various occasions to unveil the meanings of these words and notions 

through keen and subtle interpretations. Using a descriptive-analytical 

approach to research and library resources, this study looks at Masnavi and 

concludes that in the Mawlana's worldview, truths do not find a chance to 

manifest themselves in realities. Rather, the world can be truly understood 

only beyond the real world. 

Keywords: Mowlana, Masnavi, interpretation, al-Koran, hadiths 
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