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چكیده

نویسنده این اثر در مقام طرحاندیشة ابنسینا( 359 -416ق) در باب چیستی ،چرایی ،مبانی،
قلمرو و چگونگی تأویل و تبیین عرفانی آن است .نزد ابنسینا تأویل بر عمل زدودن حجاب
از چهرة حقیقت برای رسیدن به چهرة ناب آن اطالق میشود که در خواب و دین پیاده
میشود .چرایی تأویل را ذات پیچیدة حقیقت و نیاز انسان به شکافتن آن موجه میکند.
عارف بر اساس آموزة عوالم و والیت ،همزبانِ ابنسینا است .عمل تأویل بر مبانی هستی
شناسانه(الیههای عمیق هستی) انسان شناسانه( قدرت و شأن آدمیدر درک این حقایق) و
معرفت شناسانه(الیههای متنوع در معرفت آدمی) استوار است .عارف با آموزة ظهور و بطون
و سخن از سلوک پذیری نفس آدمی ،همراهِ ابنسیناست .چگونگی تأویل ،در افقِ رمزین
بودن دین و رمزگشایی از حقایق آن قابل فهم است .اینجا تفکر مشایی ابنسینا غالب میشود
و عارف ناخرسندانه به آن مینگرد .هدف نویسنده ،استنطاق ایناندیشه ،توسع بخشیدن به آن
و فهم نقاط قوت و کاستی احتمالی اش در ساحت مسائل جدید و رویکرد فرافلسفیِ عرفان
نظری است و روش او تدقیق و تحلیل فلسفی ـ عقلی در واژگان و گزارههاست.
کلیـدواژههــا :تأویل ،ابنسینا ،عارف ،حقیقت ،دین.
مقدمه

این اثر به تحلیل و بازشکافیاندیشة ابنسینا در موضوع تأویل و تبیین آن بر پایة مکتب ابن عربی
اختصاص دارد .تأویل در سپهراندیشة دینی از چنان قوام و مقامیبرخوردار است که نتوان مشرب
فکری و فرقهای در میان مسلمانان یافت که از این حقیقت دست تهی کرده باشد .این تحفة فکر
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بشری فرصتی بزرگ برای عالمان مسلمان بود چراکه از حقایق و ژرفای دین نقاب بر میافکند و
البته به واسطة تأویالت من عندی و بی مالک یک تهدید هم بود .شاید کمتر مشرب فکری و
فرقهای در میان مسلمانان بتوان یافت که بر ظواهر سخن گوینده بسنده کند و این رویکرد در
تفسیر وحی مشاهدهپذیر است .آغازین زمینههای شکل گیری تأویل و بسنده نکردن به ظواهر را
میتوان در تأویل صفات خدا دید .این رویکرد ،به تدریج در دیگر آموزههای دینی اجرا شد و
تأویلِ آموزههای دینیای همچون قضا و قدر ،معاد و بهشت و جهنم مد نظر قرار گرفت .همواره
"چند و چون تأویل" محل اختالفات جدی عالمان مسلمان بوده اما کم نیستند کسانی که در اصل
تأویل و اینکه برخی آموزههای وحی را به ظاهر نتوان پذیرفت ،هم رأی باشند .اشاعره ضمن
باور به این صفات و حمل آنها به معانی عرفی و متداول بر خدا ،کیفیت و تشبیه را از این صفات
باز ستاندند ( اشعری ،ص 22؛ شهرستانی ،ج ،1ص  .)92سلفیون آنها را برای خدا حقیقی شمردند
و عقل را از فهم آنها ناتوان دانستند(ابوزهره ،ص )177 -185معتزله رویکرد تأویل را پذیرفتند و
این صفات را بر معنایی خالف ظاهر حمل کردند( ابن احمد ،ص .)227شیخ صدوق (متوفای
 381ق) با باور به عینیت ذات و صفات و برای دفاع از این عینیت ،همة صفات ثبوتی را به سلب
باز گرداند(شیخ صدوق ،ص  148و  .)223قاضی سعید قمی( )1045-1103صفات مشترک
واجب و ممکن را تنها در لفظ مشترک دانست و اشتراک معنوی را بر نتابید( قمی ،ص-247
 .)179مالصدرا(980 -1050ق) و به پیروی او مالهادی سبزواری(1212-1289ق) و عالمه
طباطبایی به اشتراک معنوی صفات باور دارند(شیرازی 1410 ،ق ،ص 120؛ سبزواری ،ص 605؛
طباطبایی 1416 ،ق ،ص  .)283در این تلقی ،ذات واحد است و تکثر صفات به ترکب ذات
نمیانجامد ( شیرازی ،همان).
گرچه آغازین نقاط بروز پدیدة تأویل در جامعة فکری مسلمانان ،متون بحث برانگیز وحی بوده
اما این پدیده نزد عالمانی که تفکر هستی شناسانه نسبت به عالم دارند ،قلمرو گسترده تری پیدا
میکند .ابنسینا به صراحت واژة تأویل را در خصوص وجوداتی همچون خواب یااندیشهها و
اقوال عالمان استفاده کرده است .او برخالف مفسران و عارفان و فیلسوفانی همچون ابن عربی و
مالصدرا که بخش عمدهای از سپهراندیشة خویش را مستقیماً به وحی و متون دینی(آیات و
روایات) اختصاص دادهاند ،کمتر بر این نمط بنشسته و به ندرت آثاری از او بتوان یافت که
مستقیماً بر این متون تکیه کند .او در پنج رساله و معراج نامه شطری از این رویکرد را انعکاس
داده؛ همان که در رویکرد امثال ابن عربی و صدرا بسی بیش از اینهاست .البته او تأویالتی در
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داستانهای رمزین نیز دارد که میتوان آنها را در اشارات و تنبیهات ،رساله الطیر( که البته به شیخ
اشراق هم منسوب شده است) و قصیدة عینیه مالحظه کرد .رویکرد ما در این اثر توجه به آن
دسته از آثار ابنسیناست که میتواند در پاسخگویی به مسائل مطرح در چارچوب این اثر نقش
ایفا می کند .بدین جهت ،در مقام تحلیل و تشخیص صدق و کذب تأویالت او از متون دینی و یا
بیاناندیشههای خویش در خصوص داستانهای رمزین او نیستیم و البته از چنین آثاری در راستای
اهداف و دغدغههای خود بهره میبریم.
ما در طراحی این اثر ،این پیش فرضها را پذیرفتهایم .1 :ابنسینا یک فیلسوف مشایی است؛
 .2تبیین سخن او در خصوص تأویل بر پایة اندیشههای عرفان نظری امکان پذیر است .مسئلة ما
متشکل از دو وجه مرتبط به یکدگر است؛ وجهی ناظر به تحلیل اندیشة ابنسینا در خصوص
تأویل و وجهی ناظر به تبیین رهاوردهای این تحلیل بر اساس مکتب ابن عربی .با توجه به این
که این اثر بر پایة مکتب ابن عربی شکل گرفته ،نویسنده به ابن عربی و شاگردان او همچون،
قونوی ،جندی ،قیصری ،عبدالرزاق کاشانی و امثالهم توجه داشته است .اگر بخواهیم تفکر ابن
عربی را در هر حوزهای بشناسیم ،او را در قالب یک سنت عرفانی مستمر که در او و شاگردانش
تبلور یافته مالحظه میکنیم و این یک الزام ،جهت فهم سخن اوست .بر اهل فن پوشیده نیست
که از مهمترین انتظارات و پیچیدهترین کارهای عالمان تبیین است (فرامرزقراملکی ،1385 ،ص
 .) 95تبیین یعنی موجه سازی یک نظریه در پرتو نظریة دیگر که در نتیجة آن ،ابواب جدیدی از
پرسشها و دانشها فراروی هر دواندیشة گشوده میشود .تبیین که رهاوردش طرح پرسشهای
جدید است ،دانش را فربه تر و ژرف تر از آن که مینماید ،جلوه میدهد و این همان حیات
مستمر علم است.
در این رویکرد تبیینی ،ادله ،مبانی ،بناها و آنچه در یک نظریه وجود دارد ،در شعاع اندیشة
دیگر مالحظه میشود و افقهای جدیدی پیش روی توجهات عالمان گشوده میشود .اگر یک
اثر علمی ،توجهات جدیدی را رهنمون شود و دیدة عالمان را بر حقایقی متوجه کند ،اثری در
خور توجه است .در همین راستا ،اگر پرسیده شود چه چیزی ضرورت یک مسئله را موجه
میکند ،بدون شک "نیاز به تبیین مسائل" از پاسخهای اساسی است .نویسنده در این اثر رویکرد
تبیینی به مسئله دارد و میکوشد ثمرات برشمرده از این رویکرد را در این مسئله اجرا نماید .او
در سپهر آثار موجود ،خال چنین رویکردی را مالحظه کرده و چنین میاندیشد که با تبیین اندیشة
ابنسینا در شعاع مکتب ابن عربی ،تا حدی این نیاز پاسخ داده میشود و برخی حقایق عرفانی
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نهان دراندیشة ابنسینا باز گشوده شود .برای تحلیل اندیشة ابنسینا در موضوع تأویل ،آن را در
قالب پنج عنوان که در حکم مسائل فرعی این اثر است ،باز شکافتهایم؛ حقیقت(چیستی)،
چرایی ،مبانی ،قلمرو و چگونگی تأویل .توجه به این نکته مهم مینماید که ابنسینا توجه به طرح
اندیشهاش در قالب این عناوین( مسائل فرعی) ندارد و نویسندگان معاصر نیز در قالب این طرح
به اندیشة ابنسینا نپرداختهاند .با توجه به جدید بودن این طرح و نیز با توجه به اینکه اندیشة
ابنسینا در پرتواندیشههای عرفان نظری تبیین میشود؛ کاری که کمتر نویسندهای به آن توجه
داشته ،این اثر ،نوشتة جدیدی در خصوص اندیشة ابنسینا در مسئلة تأویل است .توجه به این
نکته ضروری است که گرچه بر پایة مکتب ابن عربی به تبیین عرفانی اندیشة ابنسینا پرداختهایم،
اما به لحاظ آنکه حوزة عرفان نظری متقدم بر این مکتب است ،گاه به متقدمان نیز استشهاد
کردهایم .نویسنده دغدغة آن دارد که با عرضة اندیشة ابنسینا در موضوع تأویل به مسائل جدید
و توجه به این اندیشه در قالب رویکرد فرافلسفیِ عرفان نظری ،ابعاد جدیدی از اندیشه ابنسینا را
به دست آورد و بدان توسع بخشد .البته در این مسیر ،اشتراکات و تفاوتهایی میان اندیشة
ابنسینا و عارف وجود دارد و چه بسا این رویکرد ،به مقایسه نیز بینجامد .بر این پایه ،گاه به بیان
کاستیهای محتمل یا ترجیح اندیشهای بر دیگری اشاره خواهیم کرد .در نتیجه دغدغة نویسنده
شامل دو جنبة اصلی و فرعی است؛ دغدغة اصلی ،استنطاق اندیشة ابنسینا(در جهت فهم برخی
ابعاد پنهان عرفانی آن) و توسع بخشیدن به آن در پرتو مسائل جدید و رویکرد فرافلسفیِ عرفان
نظری؛ و دغدغة فرعی ،بیان برخی از کاستیهای احتمالی و انتخاب و ترجیج اندیشههای مقبول
است .در خصوص چگونگی و روند حل مسئله ،در مرتبة نخست ،عمل تحلیل و بازشکافی نظر
ابنسینا را از رهگذر مسائل فرعی و بر پایة منابع اصلی سامان میدهیم و سپس ،در قالب همان
مسائل و از رهگذر مبانی و آرای عرفانی مرتبط با موضوع ،یافتههای مرتبه نخست را تبیین
میکنیم.
برخی از آثار معاصران که در آنها کلید واژههای "تأویل" و "ابنسینا" وجود دارد ،عبارتاند
از :پایان نامة"بررسی آراء بولتمن و مقایسة تأویل او با تأویل ابنسینا" و مقاالتی با عناوین"تحلیل
انتقادی تأویل ابنسینا و میرداماد از نظریة مثل افالطونی از منظر سید احمد علوی و مالمحمد
آقاجانی"؛ "بررسی ارتباط تعبیر خواب و تأویل آیات بر مبنای دیدگاه ابنسینا و شیخ اشراق"و
"تفاوت تأویلی آیة مبارکه نور از منظر ابنسینا و مالصدرا" .این آثار به لحاظ صورت مسئله،
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هدف ،چارچوب ،دغدغهها و نتایج با اثر کنونی تفاوت دارد و به جهت نگاهِ نو نویسنده به مسئله
و عدم پوشش آن از سوی چنین آثاری ،تحقیق در این مسئله موجه مینماید.
معناشناسی تأویل

پیش از ورود در معنا شناسی این واژه ،به لحاظ تشابهی که این واژه با مفهوم تفسیر دارد ،ذکر
مقدمهای در خصوص نسبت این دو واژه مناسب به نظر میرسد .این دو واژه در مطالعات و
پژوهشهای دینی بسیار استفاده میشود .تعریف عالمان از آنها ،بنابر منظرشان بسیار گونهگون
است .اما از جهت نسبت این دو مفهوم با هم شاید بتوان به سه قول اشاره کرد؛ بسیاری
ازاندیشمندان ،تفسیر را اعم از تأویل میدانند اما برخی دیگر تأویل را اعم میشمارند و دیگرانی
نیز این دو مفهوم را مترادف تلقی میکنند( شاکر ،ص 23-40؛ عمید زنجانی ،ص.)70
از حیث لغت ،واژة «تأویل» مصدر باب «تفعیل» ،از مادة «أول» به معنای «بازگشت به اصل» است
(آل یوول اوالً و مآالَ،ای رجع)(راغب اصفهانی ،ص .)31تأویل در اصطالح مؤلفان و مفسران
حوزة علوم اسالمی با فاصله گرفتن از معنای لغوی ،به معنی توجیه و تبیین آیات متشابه و فهم
الیههای معنایی درونی ترایات (شاکر ،ص ) 29یا عبور از معنای ظاهری به معنایی محتمل است.
این گذار البته به ضرورت و جهتی معقول صورت میگیرد که آن ضرورت ،میتواند ناسازگاری
با مسلّمات دینی یا اصول یقینی باشد (شیرازی ،1360 ،ج ،4ص.)158
اندیشمندان مسلمان در حوزههای گوناگون از قبیل فلسفه ،عرفان ،تفسیر ،اصول فقه و کالم،
ضمن تبیین کارکرد ممتاز «تأویل» و اثبات اعتبار معرفتی آن ،به عنوان یک روش برای کشف
حقیقت ،بهرههای فراوان از آن بردهاند .از جمله جهمیه (برای فرار از تجسیم) ،معتزله (برای
اجتناب از قول به جبر و رؤیت) ،باطنیه و اخوان الصفا (برای تألیف بین عقل و شرع) به «تأویل»
آیات و احادیث پرداختهاند .حتی کسانی همچون ابوالحسن اشعری و امام حنبل نیز در پارهای
موارد ضرورت تمسک به «تأویل» را تصدیق کردهاند و امام محمد غزالی و بسیاری از مفسران
دیگر نیز در برخی مسائل« ،تأویل» را یگانه راه حل شناختهاند(زرینکوب ،ص.)121
قائالن به «تأویل» را در دو گروه اصلی میتوان طبقهبندی کرد؛ گروه نخست کسانیاند که
«تأویل» را فقط در حوزة زبان (سخن و متن) جاری میدانند و معتقدند هر سخنی دارای تفسیری
و تأویلی است .گروه دوم کسانی هستند که نه تنها برای هر سخنی ،بلکه برای هر پدیدهای ،ظاهر
و باطنی و تفسیر و تأویلی قائلند (عمید زنجانی ،ص .)122در عرفان هر نمودی متضمن بودی
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است و به تعبیر اسالمی ،هر ظاهری باطنی دارد .تأویل به معنای رفتن از ظاهر به باطن و از واقعیت
خارجی به واقعیت داخلی است(نصر ،ص .)123اما همان طور که هستی دارای ظاهر و باطن و
تأویل است ،قرآن نیز به عنوان مجموعهای از گزارهها دارای تأویل است .در تأویل عرفانی
میتوان به فهم باطن قرآن دست یافت و از ژرفای محتوای قرآن و حقیقت معنای نهفته در آن،
پرده برداشت (کاشانی ،بی تا ،ج 4 ،1و 49؛ آملی ،1414 ،ج.) 302 ،1
حقیقت و سطوح معنایی تأویل در نظرگاه ابنسینا

ابنسینا واژة تأویل را در خصوص پدیدة خواب ،قرآن و نظریههای علمیاستفاده کرده است.
سطح نخست از حقیقتِ معنایی تأویل در خواب مطرح میشود .خوابها بر دو دستهاند؛ برخی
به تأویل نیاز دارند و برخی نه .ویژگی خوابهای تأویل پذیر آن است که حقیقتِ حکایت شده
در آنها برای شخص ،در حین خواب دیدن ،آشکار نیست چراکه حقیقت ،در صورت حقیقیِ
واحد و یکپارچة خود بروز نکرده ،بلکه در حالت چند چهرگی و در قالب اَمثال و اشباهش برزو
پیدا کرده است .در این ساختار ،تأویل بدین معناست که از پسِ این تکثر ،به آن حقیقت اصلی
دست یابیم (ابنسینا،1375 ،ص 156؛ همو،1400،ص .)225
سطح دیگر از حقیقت معنایی تأویل در رموز دین مشاهده میشود .نزد ابنسینا زبان دین و
تأویل کامالً به یکدیگر وابستهاند .دین با زبان رمز و با الفاظ پر از ایماء و اشاره با آدمیسخن
گفته است .بر این پایه ،نباید به ظواهر دین و ظواهر سخن نبی اکتفا کرد و در پسِ هر ظاهری،
سخن و حقیقتی نهان وجود دارد .او همگام و همزبان با افالطون و بسیاری دیگر از الهیون یونان،
بر این سخن استوار است که بدون فهم درستی از این رموز و الفاظِ پر از ایماء و اشاره ،نتوان نظر
به سپهر ملکوت الهی دوخت .از سخنان ابنسینا پیداست که ذات سخن هر نبی و هر کتاب
آسمانی چنین اقتضایی دارد و چون دین به سخن آید ،رمزین زبان گشوده است .حال ،ستون
عمل تأویل ،بر این کارکرد بنیان دارد که از ظواهر دین و سخن نبی رمز گشوده و از نهانش پرده
براندازد  .به عبارت دیگر ،با تأویل ،آدمیبه نهانگاه وحی پای مینهد و این تنبیهی است که
بسندگی به ظواهر ،ترازوی معرفت به دین نیست .ابنسینا کمتر در مقام تأویل قرآن بر آمده و
گاهی بر اساس رمزین بودن دین ،آیاتی از قرآن را که در آن کلماتی همچون نور ،عرش و ...
آمده ،تأویل کرده است (ابنسینا ،1326 ،ص .)125
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امر سومیکه در سخن ابنسینا واژة تأویل بدان تعلق یافته ،اقوال و نظریههایی است که معانی
جدید را بر تابد .بر این اساس ،نظریهای را که یک عالم به بیان آورده ،عالمیدیگر میتواند با
رعایت ضوابطی به معنا و یا معانی دگر بازگرداند .البته نظریة نخست باید بتواند بار این معانی
جدید را برکشد و این معانی قابل انطباق بر نظریة آغازین باشند .ابنسینا در بسیاری از آثار و
سخنانش چنین استفادهای از تأویل کرده است .بر این بنیان ،تأویل ،روش ارجاع نظریه مبدأ به
معانی نوینی است که طی آن هم مبدأ چنین تاب و توانی داشته باشد و هم آن دگر بر این اصل
بنشیند و انطباق پذیرد (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،1ص  232 ،228 ،28 ،25؛ همو،1373 ،ص ،229
236؛ همو ،2005 ،ج ،4ص.)153 ،151
چنانچه دیدیم ابنسینا تأویل را درسه موضوع استفاده کرد؛ نخست پدیدهای خارجی( به معنای
یک حقیقت خارجی) مثل خواب ،دوم دین و سوم نظریهها .در این سه امر ،یک تصور مشترک
وجود دارد .این تصور مشترک ارجاع یک چیز به امر دیگری است .اما تفاوتی میان خواب و
رموز دین از سویی و نظریهها از سوی دیگر وجود دارد و آن بنیان مشترک "ارجاع به امری
باطنی" در خواب و رموز دین است .شاید اجرای این تصور در نظریهها آسان نباشد و مراد از
ارجاع در اینجا ،ارجاع یک حقیقت به سطح بیرون از سطح اصلی(مبدأ یعنی همان نظریه نخست)
قلمداد شود.
چرا باید تاویل کرد؟

مهمترین دغدغة این حکیم مشایی کشف حقیقت است .اگر ممکن میبود که انگشتان اندیشة
حکیم به سادگی به حقیقت گره خورد و صراحت حقیقت بر جان او بنشیند ،شاید سخن از
جایگاه حقیقتی به نام تأویل ،چنین مهم جلوه نمیکرد .اما داستان تأویل از آنجا رخ برمیتابد که
حقیقت با همة نهانگاههای ش فرارروی حکیم چهره برافروخته است .پس اگر بپرسیم این همه نیاز
حکمت به تأویل چراست؟ پا سخ را در ذات حقیقت و وجود بواطن آن پیدا میکنیم .این ژرفای
گیرایاندیشه ،نه در چهرهای آشکار ،بلکه در صورتی پنهان ،فکر و جان تأویلگر را به خود فرا
میخواند و نیاز به تأویل را در او زنده میدارد .سپهر حکمیعقل و جان آدمی به قرب حقیقت
محتاج است و این نزدیکی و نیاز ،تبلور بخش ژرفای حقیقت است .تأویل همان عمل و آینه
انسانی است که صورت ژرف و نهان حقیقت را برگشوده و گزارش میدهد.
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گوهر تأویل که ژرفای حقیقت را جلوه میدهد ،بر پدیدههایی همچون علم ،الهام ،وحی و
کالم وابستگی مییابد و از این توشه ،قدرت انعکاس ابعادی از ژرفای حقیقتشان را پیدا میکند.
این پدیدهها حقایقی انسانیاند و از جمله ابعاد انسان در نسبت با خدا والیت انسان نسبت به
خداست .آدمیدر سایه و ساحت والیت ،این حقایق را در خویش پدیدار میسازد .در این شبکه
معنایی که از انسان ،خدا ،والیت ،متعلقات تأویل و تأویل شکل گرفته ،ابنسینا بر مفهوم والیت
تکیه میکند و انتخاب آن چرایی تأیل را روشن میسازد .توضیح آنکه انسان میتواند به ساحت
قرب الهی التفات کند و والیت حق را به آغوش کشد .در نتیجة این دگرگونی وجودی و التفاتی
آدمی ،عنایات و الطافی در صورت علم ،الهام ،وحی1و کالم بر جانش فرو مینشیند .گاه این
الطاف و عنایات ،معنای صریحی دارد و هیچ پیرایهای در بر ندارد که از این رهگذر ،بی هیچ
واسطه و ابزاری همچون تأویل ،قابل شناخت میشود.
این جاست که در چرایی تأویل ،پای مفهومِ دیگری به میان میآید؛ صراحت .توضیح آنکه در
پدیدة خواب ،بر پایة والیت آدمی نسبت به خدا و بر اساس منشأیت ملکوت نسبت به صورت
نومیه ،اگر یک حقیقت بی هیچ کثرتِ پیرایهای تبلور یابد ،به تأویل نیاز نیست .اما اگر این
حقیقت قدسی پای بست پیرایه باشد ،معنای دقیق و صریح آن روشن نخواهد بود .در این حالت،
نیاز به راهی برای برگشودن حقیقت و عمق معانی این واقعه است .اینجاست که ابنسینا ابزاری به
نام تأویل را نشان میدهد تا پیرایهها از حقیقت زدوده و اعماق آشکار گردد .او نام تحلیل را هم
به میان میآورد تا تأویل را با عمل تجزیه و واکاوی هم افق سازد( ابنسینا،1375 ،ص  .)156در
نتیجه اگر بپرسیم که چرا برای فهم حقیقت ،نیاز به تأویل است؟ باید بگوییم که قرب وجودی
انسان به حقیقت و بروز آن با پیرایههای وجودی یا عدم آن زمینه بروز تأویل است .این تحلیل
گری که برون سازِ حقیقت از پوشیدگی است ،در حکایات عرفانی ابنسینا هم به کار آمده
است .در تمثیل ابسال و سالمان؛ تمثیل مقامات و درجات عرفانی آدمی" ،تأویل" یگانه ابزار فهم
باطن است .رمزهای این تمثیالت و گرهِ زبانیشان را به تأویل سپردن ،همان انتظار گشودن
رمزهاست( همان ،ج ،3ص367؛ همو ،1327 ،ص .)173مقامات عرفانی انسان ،خود حاوی الیهها
و ژرفایی است که گاهی گزارشِ آنها دربند پیرایههایی تمثیلی است .در این صورت ،حقیقت،
در پرده تمثیل مستور شده است و تأویلگر با عبور از این پرده ،به سوی حقیقت چشم میگرداند
و عطف نظر میکند.
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حال نوبت تبیین عرفانی این نگرش سینوی است .به عنصر مشترک عارف و فیلسوف یعنی
"ژرفای حقیقت" توجه میکنیم .در این ساحت فکری ،آموزة عرفانی"عوالم گوناگون هستی"
اشارهای به همین ژرف بودن حقیقت است(قیصری ،ص 28ـ30 ،27؛ جامی ،ص  29و  .)52در
این افق معنایی ،هستی در قالب حقایق آشکار و نهان بروز کرده است .هم اینک ،ما که در جهان
مادی هستیم ،در سطح ظواهر هستی پیدا شدهایم .عبور از معبرِ این ظواهر برای یافتن نهانِ هستی،
یک اصل اساسی است .اینجاست که عمل تأویل تبدیل میشود به یک روش عام در بروز حقایق
و هر چیزی را میتوان در پرتو تأویل مالحظه کرد .عارف نگرش تأویلی به واقعیت را در پرتو
کالم الهی مطرح میکند و البته این سان تمرکز بر چنین مصداقی در توجهات ابنسینا مشهود
نیست .عارف به ساختار کالم خداوند توجه میدهد و یک دین وحیانی را از جنس کالم الهی
میداند .کالم ،ابراز بیانِ علم خدا به حقایق هستی است و از این رهگذر ،وحی چهرهای سخن
وار به خود گرفته است .پیداست که در افق وحی ،خداوند به اسم و صفت متکلم بروز کرده
است و با توجه به عینیت ذات و صفات ،متکلم بودنِ خداوند که بروز وحی است ،نامتناهی
است(صدرالدین قونوی ،ص  .)199بدین ترتیب ،وحی به عنوان باطن کالم خدا ،تناهی ندارد.
ادعای عدم تناهی ،با توجه به اینکه وحی همان علم خدا و مظهر آن است ،روشن تر میشود.
عارف اعتقاد دارد کالم و وحی الهی ،ظاهری دارد و باطنی .این حقیقتِ دو وجهی ،کامالً
منسجم و یکپارچه است و ظاهر و باطن ،آن را پراکنده و دوگانه جلوه نمیدهد (ابن عربی ،بیتا،
ج ،3ص .)94ظاهر و باطن ،مراتب یک حقیقتند و حقیقت ،در هر دو وجود دارد و بدین رو،
وحی یکپارچه می نماید .ظاهرِ وحی همان الفاظ است و باطن آن ،معانی ژرفِ نهفته در ورای
الفاظ .وحی که نازل میشود ،دارای حالتِ در بردارندگیِ ظاهر و باطن است .وقتی به ظاهر وحی
مینگریم ،الیتناهی بودن بروز ندارد ،اما با وجودِ وجه باطنیِ وحی ،این عدم تناهی جلوه
میکند(شیرازی ،1363 ،ص23؛ خمینی ،ص .)50تأویلِ کالم اهلل در ادیان وحیانی ،برای نشان
دادنِ معانی باطنی کالم خداست و اگر در جستجوی چرایی آن باشیم ،باید آن را در ذات الکالم
بجویی م .باطن ذات کالم الهی شامل بی نهایت معانی نهفته است که قدم عارف در وادی تأویل،
به قدر سعة وجودی خود است ،نه آن بی نهایت(غزالی ،ص .)28
در تفسیر اندیشة ابنسینا در چرایی تأویل ،دو مفهوم رخ بر تابید؛ مفهوم والیت و عدم صراحت.
اما نظاره به این دو مفهوم در پرتو اندیشة عارف ،سلوک و مجاهدت را به میان میآورد که
حقایق ،مواریث مجاهدات و سلوک است 2.مراد آن است که عارف تأویل وجود را با سلوگ
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گره میزند و بنیان آن را بر سلوک مینهد .این پایهگذاری عرفانی و چنین اهتمامی ،از مختصات
عارف است .اما ابنسینا مفهوم عدم صراحت را با معنای آشکاری در پیرایه ،مطرح کرد .از حیث
عرفانی ،ممکن است واقعیت در قالب صورت مثالی بروز پیدا کند .طرح مسئلة پیرایهها در اندیشة
ابنسینا ،با عالم مثال مرتبط است .در این عالم "کشف صوری" 3رخ میدهد .فهم باطنِ صورت،
منوط به عبور از صورت است که خود ،یک عمل تأویلی است .اما اگر عارف به "کشف
معنوی" ،کشف بدون صورت و مثال ،رسید ،4در ظرف کشف ،اندیشة ابنسینا قابل تطبیق نیست
چراکه تأویل موضوع خود را از دست داده است .اما اگر گزارش عارف از آن معنا به صورت
5

تشبیه معقول به محسوس باشد ،اندیشة ابنسینا در باب تأویل موضوع پیدا میکند.
مبانی تأویل

در اندیشة ابنسینا ذکر صریحی از مبانی تأویل نیست اما در حد بضاعت خویش ،به برخی از آنها

اشاره میکنیم .یکی از این مبانی ،این مبنای هستی شناسانه است" :حقیقت الیههای وجودی
گوناگون دارد" .یک حقیقت وجودی چند الیه ،گاهی پدیدة خواب است و گاهی حقیقت

وحی .از این مبنای هستی شناسانه به این مبنای معرفت شناسانه میرسیم" :چنانچه حقیقت دارای

الیههای گوناگونی است ،معرفت آدمیهم به تناسب این چند الیگی ،الیههای مختلفی دارد".
در واقع این خود هستی است که آگاهی آدمیرا به سوی چند الیگی سوق میدهد .از دیگر

مبانی این تفکر ،این مبنای انسان شناختی است":قدرت و شأن انسان در فهم حقایق پیچیده و چند

الیة باطنی" .اگر ابنسینا اصل تأویل را در حقایق پیچیدة هستی پذیرفته است ،باید اذعان کرد که

این اصل از وجود قوهای خاص در وجود آدمیپرده گشایی میکند .آدمیقدرت دارد که با
توجه به کمال ذاتی خویش و قدرت در تکمیل استعداداتش ،از ورای این الیهها به نظاره حقیقت
بنشیند و حضور معانی باطنی حقیقت را در جان و ذهن خویش احساس کند.
عارفان نیز همچون ابنسینا به مبانی فکری خود در خصوص تأویل تصریح ندارند اما چه بسا
بتوان در البال و سایههای سخنانشان این مبانی را فهم کرد .از حیث وجودی ،عارف به سان
ابنسینا ،وجود الیههای گوناگون هستی را میپذیرد و سخن از ظاهر و باطن برای حقایق هستی

6

بر همین مشرب است .تأویل بر مبنای وجودِ ظهور و بطون شکل میگیرد .البته پایههای وجودی
ظهور و بطون ،فارغ از عارف و عمل تأویل وجود دارد .در فر ایند عمل تأویل عارف میتواند به
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مقام کشف باطن بار یابد و آن را در ساحت معرفتش بنشاند .البته با توجه به آنکه درجات عارفان
در معرفت به باطن یکسان نیست ،آگاهیهای تأویلی نیزیکسان نخواهد بود.
از حیث انسان شناختی ،عارف نیز به قدرت انسان در فهم ژرفای هستی و بواطنش اذعان دارد،
اما آن را در ظل وحدت حق تعالی تفسیر میکند و میگوید ولیّ حق تعالی ،معانی باطنی وحی
را از متن وحی و با عنایت و اشاره و لطف خداوند در مییابد (ابن عربی ،ج ،1ص  .)281پس
آدمی این قوه را دارد که از وحی به عنوان یک نمونة متعالی از حقایق هستی پرده بردارد و
ژرفای آن را آشکار کند .این سخن عارف بر قدرت نهفته در جان آدمیاشاره میکند و هم افق
با اندیشة ابنسیناست .اما گرچه عارف باطن وحی را در سایة سار عنایت حق به جان میپذیرد،
ولی آیا میتوان تبیینی در فر ایند دستیابی به این معرفت ارائه داد؟ پاسخ آنکه باطن وحی و باطن
آدمیهر دو وجودند .عارف در اثر مجاهدت و عنایت حق ،به کماالت وجودی دست مییابد و
وجودش با وجود باطن وحی به اتحاد میرسد .نتیجة این اتحاد وجودی ،معرفت به بطن است.
البته این اتحاد به قدر سعه و ژرفای وجود بطن نیست بلکه به قدر وجود عارف است .یعنی وجود
بطنِ کالم اهلل به اعتبار اهلل ،فراتر از وجود عارف است .عارف در حد سعه وجودی اش با بطن
متحد شده و زان پس ،به آن آگاه میشود(خمینی ،ص50؛ شیرازی ،1363 ،ص  23و  .) 39باید
توجه داشت که یک "بطن" دو حیثیت دارد؛ حیثیت وجودی و حیثیت علمی .برای عارفی که از
حیثیت وجودی با بطن متحد میشود ،حقایق علمی نهفته در بطن آشکار میشود .باید دقت کنیم
گرچه در اندیشة ابنسینا آدمی قوة معرفت به حقیقت هستی و باطن آن دارد ،ولی عارف بنا بر
مبانی انسان شناختی خود ،تفسیری عرفانی از این قوه ارائه میدهد .عارف در در معنای این قوه،
افق جدیدی گشوده و گرانباری آن را بیش از آنچه در اندیشة سینوی است ،جلوه میدهد .در
این افق معنایی جدید ،باید قدرت انسان بر سلوک الی اهلل و اتحاد وجودی( به قدر سعة انسان ،نه
به قدر عدم تناهی بطون) با بطون کالم الهی را مد نظر قرار داد.
قلمرو تأویل

ابنسینا چه قلمرویی را در مسئلة تأویل مد نظر قرار داده است؟ اهمیت این پرسش بدان روست
که به انتظام اندیشة ابنسینا در این موضوع کمک میکند .با توجه به آنکه ابنسینا تأویل را در
حقایق خواب ،دین و اقوال عالمان جاری کرد ،پس تأویل در سه قلمرو اجرا میشود .خواب
گرچه یک حقیقت درونی و به اعتباری خاص است ،اما یک پدیده است و امثالی دارد .پس
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هرچه ویژگیهای ی همچون آن دارد و مثل آن است ،محمل عمل تأویل است .پیشتر در خصوص
ویژگیهای این پدیده و شرایط تأویل پذیری آن توضیح دادیم .باید به همین شرایط در
پدیدههای همسو با آن ،توجه کامل شود .دومین حقیقت ،دین است .خصوصیت دین نزد ابنسینا
رمزین و ذو بطون بودن آن است .حال ،هر پدیدة دیگر که همچون دین ذو بطون باشد ،در قلمرو
تأویل قرار میگیرد .حقیقت سوم اقوال عالمان بود .هر قولی یک علم حصولی نظری است .اگر
تأویل اقوال عالمان بر حسب شرایطی امکان دارد و با توجه به اینکه این اقوال علم حصولی نظری
است ،پس باید گفت در علوم حصولی نظری که هم افق اقوالند و تحت شرایط مشابه آن قرار
دارند ،تأویل امکان پذیر است .در نتیجه تأویل در حقایقی همچون خواب ،دین و علوم حصولی
نظری قلمرو دارد.
اما از حیث عرفانی همة هستی قلمرو تأویل است .عارف اعتقاد دارد همة حقایق پس از اسم
"اهلل"  ،تحت چهار اسم کلی اول و آخر و ظاهر و باطنند ،پس میتوان گفت :لکل شیء ظاهر و
باطن ( قیصری ،ص .)14بنابر این مبنای فراگیر ،بدون توجه به مصادیق( نظریة ابنسینا مبتنی بر
مصادیق بود) به نظریهای جامع دست مییابیم و مصادیق اندیشة ابنسینا ،مصداقی از این نظریه
جامع است.
چگونگی عمل تأویل

این مهم با توجه چند امر روشن میشود :معیارهای تأویل و اموری که تأویل بدان تعلق میگیرد.
در خصوص خواب ،ابنسینا قواعدی را به صورت کلی بیان میکند .او مصداق مشخصی از
خوابها را مد نظر تأویلی خود قرار نداده تا چگونگی تأویل بر اساس آن بیان شود .اما میتوان
برای تأویل یک خواب ،روندی کلی را در نظر گرفت .نخست باید تشخیص دهیم که آیا این
خواب الزم التأویل است یا نه و افزون بر این باید تشخیص دهیم که فرد با ملکوت ارتباط یافته
است؟ اگر مشخص شود که صورت نومیه ،منشأ در ملکوت دارد ،روند تأویل شروع میشود.
البته در ادامة این روند ،باید دید این صورت ،پیچیده در کثرت معانی است یا نه؟ اگر یک
صورت ملکوتی ،پیچیده در کثرت معانی باشد ،حلقههای این روند کامل شده است .زین پس
تأویلگر باید صورت را از کثرت معانی و نشانهها و خصوصیات کنونی بزداید .او باید حقیقت را
از تمثیل کنونیاش برون برد و حقیقت امر را دریابد .این راه با تحلیل و تجرید ممکن خواهد
بود( ابنسینا .)156 ،1375 ،اما اینکه در یک مصداق چگونه این مراحل اجرا میشود ،در سخن
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ابنسینا نمونهای نیافتیم .گویا ابنسینا نظر به مصادیق ندارد و بنا بر مشی فلسفی و حکیمانه اش ،به
رویکردهای کلی نظر داشته است.
اما در خصوص دین و وحی چنانچه اشاره کردیم او زبان دین را رمزین میداند .او برای آن که
این رموز را سر گشاید ،از حکمت خود مدد میگیرد .در این جهت ،آن حقایقی را که بر مبنای
اندیشة حکمیخود به دست آورده ،حقیقتِ رمزهای آیات قرآن دانسته است .او در تفسیر آیة
 35سورة نور ،واژة سماوات و ارض را به کل وجود ،واژة مشکاة را به عقل هیوالنی و واژه
مصباح را به عقل بالفعل تأویل میکند و هر کدام از این واژگان قرآنی را یک رمز به شمار
میآورد .ابنسینا گاهی حقیقت یک رمز قرآنی را واضح میداند و بدون هیچ توضیحی ،حقایقی
برای آنها بر میشمارد؛ همچون آن زمان که سماوات و ارض را رمز کل هستی دانسته است .با
این حال ،در حرکتهای رمز گشایانهاش ،چه بسا توضیحات دقیق و عمیقی دهد تا آنچه که
حقیقتِ یک رمز قرآنی است ،به کمال ،چهره برفروزد .او این کار را در تأویل و رمز گشایی از
واژگان قرآنی مشکاة و مصباح انجام داده است .اما چرا این تفاوتها در سطوح رمزگشایی
وجود دارد؟ شاید بدان سبب باشد که برخی رمزهای قرآنی نسبت به تأویالت تأویلگر از چنان
بعدی برخوردار است که پذیرش آن جز با دست یازیدن به برخی توضیحات و تدقیقات ممکن
نشود؛ گویا چنین رخنهای جز به این رویکرد پوشش نیابد.
دقت در این نکته مهم است که او در فر ایند رمز گشایی و عمل تأویلی خود ،مفردات و
واژگان را رمز گشایی میکند .گویا اعتقاد دارد هر واژه ،دارای معنایی حقیقی ،در پسِ این رمز
است و باید با یافتن آن معنا ،معنا و مفهوم تأویلی به یک گزاره داد و به عبارت دیگر ،او
میخواهد از رهگذر تأویل مفرادت ،به تأویل گزارهها دست یابد .بدین ترتیب ،چنانچه تأویلگر
به ضروت تدقیقِ تأویل گرایانه در تصورات و مفاهیم نرسیده باشد ،درک درست تأویلی از
گزارهها نخواهد داشت .آنچه در اینجا جلب توجه میکند ،استفاده از فهمهای پیشینی اش برای
رمز گشایی از واژگان رمزین قرآن است .این فهمهای پیشینی از حکمت و تفلسفات او در
خصوص هستی بر آمده است .گویا در روند فکریِ رمز گشاییِ وحی ،نمیتوان به آنچه از

تفلسفِ در هستی به دست آمده ،عنایت نداشت .شاید چنین میاندیشد که اگر رمزهای قرآن
محمل بروز هستیاند  ،باید حقایق هستی و فهم درستشان را از عقل و عمل فلسفی طلب کرد.
اینجاست که پیوندهایی میان عقل فلسفی و حقایق این رمزها برقرار میشود و به واسطة فلسفة
سینوی ،رمزهای این آیات بر گشوده میشود(ابنسینا ،1327 ،ص.)127
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اما از حیث عرفانی ،عارف با سلوک وجودی خود به قرب حقایق باطنی هستی میرسد .او به
قدر وجود خود با الیههایی از حقیقت متحد میشود و در نتیجة این قرب وجودی ،به بواطن
هستی معرفت مییابد .با توجه به این افق معنایی ،سخن ابنسینا در خصوص ارتباط نفس آدمیبا
ملکوت در برخی خوابها و ظرفیت معرفتی این خوابها ،قابل تفسیر است .توضیح آنکه در
خواب ،نفس انسانی در اثر فرارفتن از مقام ماده ،در حد سعة خود ،به وجود قرب مییابد و در
حد خویش به آن معرفت پیدا میکند .پس از بیداری ،باید دگربار به آن حقیقت توجه کند تا با
تأویل و تحلیل آن ،حقیقت را چنان که هست ،باز یابد .نکتة دیگر مطرح شده در اندیشة ابنسینا،
پیچیده شدن خوابِ تأویلپذیر در کثرت و تلبسات آن است که اصل تجرید را ضروری میکند.
از حیث عرفانی ،باطن ،نهان در پرده ی ظواهر است و ظواهر ،حجاب باطن شده و به طور کلی
حق ،در حجابِ ظواهر است( اسیری الهیجی ،ص  .)51بر این اساس ،در عمل تأویل از حجاب
ظواهر برون رفته و به عین حقیقت میرسیم .آنچه به عنوان تلبسات مطرح کردیم ،همان
حجابهایی است که باید از سطح حقیقت زدوده شود.
البته آنچه محور حرکت تأویلی عارف است ،شهود و سلوک است که در نزد ابنسینا چنین
چیزی اصل نیست .ابنسینا برای آنکه وحی را تأویل کند از مبانی مشایی خود بهره میبرد و
عارف از مبانی سلوکی خود .این دو مبنا در دو حوزة جداگانهاند؛ یکی حوزة سلوک وجودی و
یکی نظرورزی مشایی .اگر امکان تعامل و هم افزایی نظر و عمل امر معقولی باشد ،عارف و
ابنسینا میتوانند از افق فکری یکدیگر بهره برند .شاید ابنسینا در کتاب اشارات و تنبیهات ،با
تحلیلهای فلسفی خود از عرفان ،چنین رویکردی را جست و جو کرده باشد .اما به هر حال در
عرفان ،طور شهود ورای طور عقل است و در عین پذیرش حجیت عقل ،در قلمرو خودش
(همدانی ،ص ،)93-98پایِ عقل نسبت به براق عرفان "چوبین بُود"6.پس انگیزهها و سخنها در
باب اتحاد من جمیع الجهات عارف و فیلسوف به جز "ترس نرسیدن" 7نمیافزاید.
نتیجه

ما در این اثر در جست و جوی چیستی ،چرایی ،مبانی ،قلمرو و چگونگی تأویل در اندیشة
ابنسینا و تبیین عرفانی آن بودیم و اکثراً اندیشة ابنسینا صراحتی در این امور نداشته و باید از
سخنش مطالبی را استنباط کرد .بر این اساس ،این مطالب بیان شد؛ نخست :در تصور ابنسینا و
تعریفی که میتوان از سوی او پیشنهاد داد ،تأویل یک عمل و روش تلقی میشود .در این روش
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ما میخواهیم حقیقت را که ممکن است در حجاب باشد ،از حجاب بر آوریم و به صورتِ ناب
و واقعی آن بنگریم .به نظر میرسد که در اندیشة ابنسینا سطوحی از واقعیاتِ تأویلی( خواب،
دین و اقوال عالمان) مطرح شده تا خوانندگانِ این اندیشه ،تصور یک فیلسوف مشایی را از
تأویل به دست آورند .دوم :در با ب چرایی تأویل ،بابد توجه کنیم که واقعیت ،گاهی در متن
خود ،نیاز به تأویل را داراست و آدمینیز همواره نیاز به فهم حقیقت و قرب به آن را در متن جان
و ذهنش احساس میکند .در تبیین عرفانی این سخن ابنسینا ،آموزه عرفانی عوالم هستی و
والیت انسان کامل نسبت به خدا را مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که حقیقت سطوح گوناگونی
دارد که به الیههای عمیق آن ،با والیت و قرب به خدا میتوان دست یافت .سوم آنکه ساختار
ذهنی این حکیم مشایی نمی تواند بدون توجه به مبانی تأویل ،همت به تأویل گمارد یعنی مبانی
هستی شناسانه( وجود الیههای متنوع در حقیقت) مبانی معرفت شناسانه(وجود الیههای متنوع
معرفتی در شناخت انسان) ،مبانی انسان شناسانه(قدرت و شأن انسان در شناخت این الیهها).
عارف با طرح مبحث ظهور و بطون در وجود ،الیههای متنوع هستی را میپذیرد .او قدرت
آدمیرا در فهم این الیهها مشروع میداند و این را با واژة انسان کامل و والیت انعکاس میدهد.
او سخن ابنسینا را با جهت دهی به اعماقِ قدرت شهود آدمی ،گرانبارتر میکند .چهارم آنکه
قلمرو تأویل شامل هستی ،دین و علم است .عارف همة هستی را محل و قلمرو تأویل میداند و
آنچه ابنسینا میگوید ،مصداقی از کبرای کلی نظریة اوست .پنجم :در باب چگونگی تأویل،
ابنسینا در خصوص چگونگی خوابی خاص ،تأویلی ارائه نداده و به بیان معیارهایی کلی بسنده
کرده است .با این حال ،در خصوص متون دینی ،به مثابه یک تأویلگر ،قد فراز کرده و از وجوه
حقیقت دین ،کشف حقیقت کرده است .در این مسیر ،به مفردات آیات و مبانی حکمیخود
توجه تام دارد و گویا دین و حکمت را از این جهت دو سوی متحد یک حقیقت میداند؛ سویی
رمزین و وحیانی و سویی عقلی و بشری .افق فکری عارف در روند تأویل ،در فضای شهود است.
اگر ابنسینا در روند شکل گیری تأویل از مبانی مشایی خود بهره میگیرد ،عارف از مبانی
عرفانی خود استفاده می کند .در خصوص چگونگی تأویل ،اتحاد من جمیع الجهات این دو
ممکن نیست و رهاوردهای تأویلی یکسان نخواهند بود.
یادداشتها

 .1تذکر این نکته ضرورت دارد که اجرای این ادعایِ ابنسینا در وحی ،با نظریة زبانی او در زبان
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دین ،تهافت دارد .ابنسینا زبان دین را رمزین میداند و اگر چنین باشد ،نباید بتوان گزارهای از
گزارههای دین را یافت که تأویل پذیر نباشد .البته نویسنده ،این نظریة زبانی را نمیپذیرد و
اعتقاد دارد چنین تعمیمی در تمامیگزارههای دین محال است .گرچه ادعای ابنسینا عام است
اما اگر به طور خاص به اسالم و قرآن بنگریم و آن را به عنوان مصداقی از مصادیق دین مد نظر
قرار دهیم ،میبینیم که گزارههایی در متن قرآن مجید خداوند وجود دارد که حاوی معانی
صریح و خارج از محدوده رموزند .فهم آیه لیس کمثله شی مترتب بر رمز و تأویل نیست و

چنین آیاتی به عنوان وحی ،ناقض نظریه زبانی ابنسیناست .المشاهدات مواریث المجاهدات
(مستملی بخاری ،1363 ،ج 2؛ ص .)691
 .2برای مطالعه در موضوع کشف صوری ،ر.ک (:قیصری ،،1381 ،فصل هفتم).
 .3برای مطالعه در موضوع کشف صوری ،ر.ک (:قیصری ،،1381 ،فصل هفتم).
 .4در موضوع تشبیه معقول به محسوس ،ر.ک( ابن ترکه ،1375 ،ص .)195
 (.5قیصری،1381ص .)14
 .6پای استداللیان چوبین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود( مولوی ،1373 ،ص .)88

 .7ترسم نرسی به کعبه وصل

ای رفته به راه ماورایی ( مولوی ،1384 ،ص .)1185
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