صهبای نور ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار  ،1396صص43ـ 52

تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو
قاسم پور حسن 1/یزدان سهرابی فرد /2اشرف نوروزیان

3

چکیده
سنت فكری – فلسفی غرب از افالطون و ارسطو و حتی پیشتر از آن  ،تا قرن بیستم و در اندیشه و آرای آنان تحت تاثیر رویكردی دو قطبی ،
گفتار را بر نوشـــتار ترجیح می داده اســـت  .در این نگره  ،انتقال کامل معنا از طری  ،گفتار  ،امكان پذیر می نمود ؛ حال آنكه نوشـــتار تنها فرع و
جانشین گفتار قلمداد می شد .
بطور طبیعی  ،چنین رهیافت کالم محورانه ای  ،سرانجام عرصه را برای هر منوتیک کالسیک فراهم می کرد  .آن جا که دغدغه وصول به نیّت
مؤلف  ،هدف تف سیری عنوان می شد  .با نگاهی گذرا به تاریخ و فرهنگ ایران – ا سالمی  ،می توان مدعی شد  ،که با چنین تجربه و تلقی م شابه ،
در گفتمان اندیشگی زبان و ادب کالسیک مواجه هستیم  ،چنان که به طور خاص  ،ناصرخسرو این مهم را سامان بخشیده است  .وی از یكسو با
تمهید مقدمات نظری و در قالب عناوینی چون نام و نامدار  ،نط  " ،نط و قول و کالم " و " قول و کتابت "  ،به دفاع از کالم محوری می پردازد
و سرانجام به برتری گفتار بر نو شتار رای می دهد و دیگر سو  ،با تفكیک میان تنزیل به عنوان ظاهر کتاب و شریعت و تاویل به مثابه باطن و روح
آن  ،حصول به نیت مؤلف ،هدف غایی مؤوّل معرفی می نماید  ،این مقاله طرح و شرح مبسوط این مدعّا خواهد بود .
واژگان کلیدی :
گفتار  ،نوشتار  ،ناصر خسرو  ،تأویل  ،هرمنوتیک  ،ادب کالسیک

 .1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول).
 .2دانشجوی دکتری.

 .3کارشناسی ارشد ( مدرس پیام نور لرستا

ghasemepurhasan@gmail.com
ysf_98@yahoo.com
noruzi7568@yahoo.com

صهبای نور ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1396

44

مقدمه
به محض پذیرفتن این سخن که ((نقد ادبی باید " روشن
" یا " نظریه ای " را طلب کند که به ویژه متناســـب با رمز

دوران و اف کنونی ما باشـــد ،این خوانش موجب فهم نمی
شــود  ...متن با ما ســخن نمی گوید  .اگر متن را به اف خود
منتقل کنیم نوعی در هم شدن اف ها صورت گرفته است .

گشــایی اثر انســانی در اثر  ،یعنی معنای آن باشــد  .خود در

در این درهم شدن ،برخورد و گفتگوی گذ شته و امروز

آ ستانه قلمرو ب سیار گ سترده ای می بینیم که " با تمامی ر شته

ممكن می شـــود (احمدی ،همان .)101-102:از آنجا که "

های دانایی انســانی و نیروی ادراک و فهم انســانی ســرو کار

قدیمی ترین و محتمالً هنوز هم شـــایع ترین فهم از کلمه

دارد" ( .ریچارد .)14 :1382 ،

هرمنوتیک  ،به اصول تأویل کتاب مقدس اشاره دارد " (پالمر،

هرچنـد هنوز هم"آن چـه برای هرمنوتیـک آزمونی

پیشین. )42 :

مشــخصـاً حیاتی محســوب می گردد  ،قلمرو تحقیقات ادبی

شاید بهترین متونی که می شود با آنها به چنین مكالمه ای

ا ست  ،زیرا این تحقیقات به رو شنی با تف سیر متون سروکار

نشست  ،متون کالسیكی باشند که از سویی مهم ترین دغدغة

دارد و به عالوه متونی که در اینجا تفســیر می شــوند ،بیش از

آن ها مباحث و مسائلی از این دست باشد و از سوسس دیگر

هر نوع دیگری مسئله ساز و پر دردسرند" (.احمدی:1381 ،

برای گفتمان حاضــر امروز حرف داشــته باشــند؛" اد بیات

)66

اســـماعیلیه "در کنار متون تأویل گرایانه ای همچون متون
شاید به همین دلیل هم با شد که برخی پی شنهاد می کنند

عرفانی  ،توس پر رنگی از دایره هرمنوتیک عملی سنت تأویل

به جای غرق شــدن در دنیای اســطوره و تاریخ آن هم برای

گرایانه ی ســـرزمین ما را تشـــكیل می دهد .این پژوهش به

نو شتن تاریخ علم تأویل ! راه دیگری برگزیده شود ؛ گزینش

بررســی نگاه یكی از ادبای اســماعیلیه به نام ناصــرخســرو

نمونه هایی که رو شن گر شكل های متفاوتی از تأویل متون

قبادیانی با توجه به آثار مكتوب آن خواهد پرداخت .

باشــند .به نظر این بزرگان " با دقت در این نمونه ها ؛ هم راه

در این رهگذر مشخص خواهد شد که شاعر ونویسنده

گشوده می شود که انواع گوناگون تأویل متون  ،بیشتر و بهتر

اســـماعیلی به تأ ویل آگاهانه و احیان ًا افراطی از گزارده های

دانســته شــوند و هم خواندن این متون پیشــنهادی  ،راهنمایی

دینی  ...پرداخته و آن را در نوشته های خود به نمایش گذاشته

برای تأویل اموری غیرمتنی هم چون کنش ها  ،رویدادها و

است ومشخص خواهد شد که دست کم در بخشی از ادبیات

حالتها را هم آسان تر می کند( " .احمدی ،همان)67-66 :

کالسیک ایرانی بحث هایی ازاین دست رواج داشته است .

این رویكرد در ذات خود  ،جذاب یت منحصـــر به فرد

در حوزة ادبیات  ،ابن مقنع  ،فردوســی ،ناصــرخســرو،

دیگری نیز دارد؛ فاصــله زمانی! یعنی آن شــكافی که میان اف

موالنا ،ســـعدی ،حافظ و عین الفضـــات همدانی ،تأمالت

روزگار پیدایش یک متن با اف روزگار بازخوانی یا تأویل آن

گرانقدری را در اندیشــه تأویلی بر جای نهاده اند  ....تأویل در

وجود دارد ،همین فاصـــله زمانی ،منش زمان مند و تاریخی

تمام ادبیات  ،بر تف سیر تمثیلی ا ستوار ا ست .سعدی حكایت

فهم را هم نشـــان می دهد .ما در جریان خوانش یک متن

مشـهور بلبل و مور را در یكی از مجالس خود ذکر می کند و

کالســیک ...خودمان را در اف روزگار و شــرایط زیســتی و

با آن که در حكایت ،نتیجه اخالقی و تعلیمی آن توســط مور

فرهنگی گذ شـــته قرار نمی دهیم  ،ما حتی اگر آرزو داشـــته

دوراندیش به بلبل ســرخوش و بی خبر و غافل گوشــزد می

باشیم هومر یا سوفولكس قرار گیریم باز در یونان باستان یا در

شـــود ،خود به تأویل جامع تری می پردازد ؛ " ای عزیزان ،

ایران آن روزگار زندگی نخواهیم کرد  ،ما متن را به اف دوران

قصة بلبل بشنوید و صورت حال خود بدان جمله حمل کنید

منتقل می کنیم و بر پایة همین که فاقد هرگونه ارتباطی با

 ...در بهار دنیا چون بلبل غافل مباشـــید و در مزرعة دنیا به
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" در اســـاطیر ایران نیز به دلیل تقدســـی که به منثره
( یعنی گفتار مقدس ) داده می شــود و به دلیل اهمیتی که

شــاهنامه فردوســی و مثنوی مولوی و دیوان حافظ ،تماماً

ایزد مانســـرســـپند  ،ایزد موکل برکالم مقدس که دهمین

این رویكرد تأویلی را تعقیب می نمایند که اســتوار بر تفســیر

آفریده مینوی اورمزد است  ،در دنیای فراسویی ایران دارد،

تمثیلی از متون و گفتارهاســت  .ناصــرخســرو از یكســو با

خط م قامی نمی یا بد و هرگز قدرت آن هم پای نیروی

رویكردی زبان شـــناســـانه و در قالب عناوینی چون " نام،

جادویی سخن نمی شود  .ما نه تنها ایزد موکل بر نگارش

نامدار" "،نط و قول و کالم " " ،نور قول و کتابت "؛ یعنی

نداریم ؛ بلكه در فرهنگ کهن ایرانی خط پدیده ای دیوی

با تمهید مقدماتی نظری به دفاع از کالم محوری می پردازد و
سرانجام به برتری گفتار بر نوشتار رأی می دهد ...و از سوی

و هنری است که تهمورث از اهریمن و دیوان می آموزد "
(آموزگار . )414 .:1386 ،

دیگر با تفكیک میان تنزیل به عنوان ظاهر کتاب و شــریعت و
تأویل به مثابة باطن و روح آن  ،همســـو با کالم محوری در
غرب که به هرمنوتیک کال سیک ختم شده ا ست ح صول به
نیت مؤلف را  ،هدف غایی مؤوّل معرف می نماید.

کالم محوری در آثار و اندیشۀ ناصرخسرو
ناصرخسرو از جهت ارائه مباتی نظری و پرداختن
مســـتقل و دقی به مقولة برتری گفتار بر نوشـــتار در
ادب کالسیک استثناست .

قرآن و تأویل آن از دیدگاه ناصر خسرو
با نگاهی به تاریخ تفكر در ایران در می یابیم که اساساً
رویكرد دوقطبی و دوگانه گرای نه تنها مختص ســـرزمین
غرب نیســـت ؛ بلكه می توان ادعا کرد  ،چنین نگره ای
گفتمان حاکم بر دنیای قدیم بوده  ،ذهن و زبان مردم شرق
و غرب عالم رادر نوردیده اســت  .چنان که تقســیم بندی
هایی چون اهورا مزدا و اهریمن  ،روح و جســـم ،نور و
ظلمت ،خیر و شـــر  ،مرد و زن ،ملک و ملكوت ،گفتار و
نوشتار و  ...قرن ها با اثبات یكی و نفی دیگری همراه بود.
گفتار و نوشــتار بارزترین نمود و تحق زبان به عنوان
یک توانایی ذهنی اســت  .گفتار ریشــه در ذات و طبیعت
انســانی دارد  ،حال آنكه نوشــتار خاســتگاهی اجتماعی و
فرهنگی دارد و برای ث بت و ضـــبط ز بان گف تاری مورد
استفاده قرار می گیرد  .بنابراین  ،گفتار در مقایسه با نوشتار
از قدمت طوالنی تری برخوردار اســت و خط و نوشــتار
پدیده ای ن سبت ًا جدید مح سوب می شود  .فر ضیه ای که
بسـیاری از فیلسـوفان و زبانشـناسـان بر اصـالت آن تاکید
دارند .

اگرچه ناصرخسرو در باب برتری گفتار بر نوشتار
با بن ما یه های م تافیزیكی اش در قول اول و دوم
زادالمسافرین بتفصیل آمده است ؛ اما در برآیندی کلی
و با تامل در آثار دیگر وی از جمله جامع الحكمتین و
خوان اخوان در می یابیم که ناصــرخســرو آرای زبان
شــناســانه ای دارد که بر پایه رویكرد کالم محورانه او
شــكل گرفته اند  .بنابراین  ،پیش از آنكه به متافیزیک
حضــور در اندیشــه ناصــر خســرو بپردازیم  ،مروری
کوتاه بر آرای آوا محورانة او خواهیم داشت .
-1نظام زبان و تحقق مادی آن
ناصــرخســرو در یكی از محوری ترین مباحث زبان
شنا سیک  ،به نظام زبان در معنای "عام " و "خاص" آن
می پردازد  .امری که از همان آغاز  ،موضـــوع مطالعات
فلســفی بوده و بعدها و در دوره جدید  ،زبان شــناســی
متكفل بحث و بررسی پیرامون آن گردیده است (صفوی،
.)1386:1-76
در نظر وی "نط " به عنوان صـــفت جوهری نفس
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ناطقه  ،به زبان در مفهوم عام و اجتماعی آن مربوط است.

برد مردم را سوی مق صود او و نام بر پانزده روی ا ست .

ویژگی که نوع انسانی فارغ از کودک و خرد و کوچک و

یكی را از موضوع خواننده ؛ یعنی نهاده چون آب و آتش

بزرگ و ملیت و مذهب و ...از آن برخوردار است " .پس

و خاک و جز آن که معروف اســـت  ،میان اهل ل غت

نط نه تازی ا ست نه پار سی  ،نه هندی و نه هیچ لغتی ،

پارســی و نه از بهر معنی مر آب را آب خوانند و مرآتش

بل قوّتی اســت از قوت ها و نفس انســانی که مردم بدان

را آتش  ،بلكه نام نهاده چنین باشد "(ناصرخسرو:1384،

قوت معنی را که اندر ضــمیر او باشــد  ،به آواز و دفع و

 )9و "اگر گوید نام چی ست گوییم حرف ها ست ترکیب

قولی به دیگر بتواند رســانیدن  .پس مر آن قوّت را کاین

کرده باتفاق گروهی که دلیل بر عینی از اعیان " (همان،

ف عل ازاو آ ید  ،نط گفت ند حك ما دین و فلسـ ـ فه"

.)9 :1341

(ناصرخسرو .)185-184: 1363 ،
وا ما "قول" و "کالم" در تلقی وی  ،به "ز بان" در

اکنون کــه بــا نظــام زبــان در ابعــاد عینی و ذهنی
( عام /خاص  ،فردی/اجت ماعی) آن از یكســـو و راب طة

مفهوم فردی و تجسـ ـّم عینی آن برمی گردد  .پس نط

قراردادی میان الفاظ و معانی (دال/مدلول) از سوی دیگر

سخن دان سته با شد و ناگفته  ،و کالم منط گفته با شد .

 ،در هند سة معرفتی نا صرخ سرو آ شنا شدیم به تحلیل

قول جزهای کالم باشـــد که هر یكی را معنی باشـــد و

نگاه او به مقولة " گفتارو نوشتار " می پردازیم .

جملگی آن جمع شــود برگذاردن یک معنی کآن جزبدان
قولها گزارده نشود(همان .)187 ،

نظریۀ برتری گفتار بر نوشتار در اندیشۀ ناصرخسرو
(کالم محوری)

-2رابطۀ دال و مدلول

ناصــرخســرو در زادالمســافرین و در میان اقوال

یكی از مباحثی که در تاریخ اندیشــه شــرق و غرب

بیســت وهفتگانه کتاب  ،قول اول و دوم را به " گفتار

همواره مورد نزاع صـــاحبنظران بوده  ،رابطه میان لفظ و

و نوشتار " اختصاص داده است  .قول اول " اندر قول

معنی اســت (صــفوی .)19-3 :1386 ،بعضــی از علمای

که آن اندر علم حا ضر ا ست " و قول دوم اندر کتابت

اهل لغت و ب سیاری از علمای ا صول  ،قائل به قرارداد یا

که آن در علم غایبانست " .عناوینی که براعت استهالل

توافقی در نظام اجتماعی و حیات طبیعی زبان های عالم

گونه بر پیش فرا نویسنده در طرح موضوع و سمت

بوده اند (شــفیعی .)316 :1373 ،در این میان  ،عده ای بر

و سوی غایی آن ناظر است  .اگرچه ژرف ساخت این

نظریه ذاتی بودن داللت الفاظ تاکید داشـــته اند ؛ یعنی به

تقابل و برتری گفتار به " امكان انتقال کامل معنا "

نوعی میان دال و مدلول ( ،لفظ و معنی) – این همانی –

برمی گردد  .در یــک نمودار کلی  ،می توان علــل

( ) Identialقائل بوده اند .گرچه باید یادآور شـــد که

ترجیح گفتار را بر نوشتار در ذهن و زبان ناصرخسرو،

زبان شـــناســـی جدید داللت ذاتی الفاظ را رد می کند .

بصورت ذیل طبقه بندی کرد :

جالب اینجا ست که نا صرخ سرو در زمرة آن د سته قرار

 -1زبان گفتار به جهت ویژگی حضــور :

می گیرد که قراردادی بودن م یان ال فاظ و م عانی عق یده

( به تعبیر دریدا ح ضور کامل ) ،جنبة ا صیل و طبیعی

دارند و آن را حاصل تواف افراد اجتماعی تلقی می کنند.

زبان محســوب می شــود ؛ حال آنكه نوشــتار جنبة

"و بدانید که نام داللت است بر نامدار و نامدار از نام
بی نیاز ا ست و نام حرف های ترکیب کرده ا ست که راه

ثانویه و جانشین گفتار بشمار می رود .
" گفتار شــریف تر از نوشــتار اســت  ،از بهر آنكه
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گفتار از دانا مر حا ضران را با شد و نو شتن مر غایبانرا

حكم ج سم معنا و چون گفتار در مقای سه با نو شتار به

اولیتر باشد بیافتن علم (ناصرخسرو )7 :1341 ،و قول

معنا نزدیكتر اســت ارزش بیشــتری دارد  " .معنی روح

حكایتیســـت از آنچه در نفس داننده اســـت و کتابت

است مر روح کتابت را و قول مر معنی را جسم است و

حكایتیست از قول  ،پس نوشته حكایت حكایت باشد

کتابت مر قول را ج سم ا ست و بدین شرح که کردیم

از آنچه در نفس خداوند علم است و قول حكایتیست

پیدا آمد که معنا به قول نزدیكتر اســـت ازو بكتابت و

از آنچه اندر نفس اوست  .پس پیدا شد که قول لطیف

مق صود از قول وهم از کتابت معنی ا ست و آنچه او به

تر و شریف تر است .

مقصــود دانا نزدیكتر باشــد شــریفتر از آن باشــد که

 -2اصـــل انتقال معنا بطور تام و تمام از

بمقصود او دورتر باشد "(همان.)9،

طری زبان گفتار امكان پذیر اســـت  .چراکه امكان

 -6چون م یان نفس ناط و ز بان گف تار ،

مكالمة بی وا سطه  ،رودررو و پر سش و پا سخ وجود

میانجیان زنده وجود دارند در مقام مقایســـه با نســـبت

دارد  .اما این اصــل در زبان نوشــتار با تردید و امكان

نفس ناطقه و زبان نوشـــتار که میانجیان مرده حاکمند .

کمتری همراست " حاضران اندر آنچه ازقول بر ایشان

مقصود معنی روشنتر و دقیقتر به شنونده انتقال می یابد.

پو شیده شودبگویند باز تواند گ شتن و گوینده بعبارتی

"ا ندرین فصـــل (نوشـــ ته) نفس را [بم یانجیی

دیگر آن معنی را که قول بر آن باشــد بشــنونده تواند

م یانج یان بی جان ند چون قلم و کا غذ و ســـ یاهی و

ر سانیدن و مر خوانندگان نو شته را چون چیزی از آن

(همگان نازندگانند جز دســـت و آن ) نیز از محل و

بر ایشان مشكل شود بنویسنده بازگشتن می نباشد .از

مرکز نفس که آن دماغ اســت  ،دور اســت و اندر فعل

بهر آنكه نوی سنده را نیابند و اگر بیابند ممكن با شد که

قول مر نفس را د ست افزار شش و سینه و حلقوم و

از خداوندان علم نباشد؛ بلكه نسخت کنندة آن باشد "

زبان و کام و جز آن است که همگان زندگانند و بدماغ

(همان.)8-7،

که محل و (ومرکز نفس) اوست نزدیكند  .بدین سبب

 -3امكان ا شتباه در گفتار کمتر از نو شتار

اســت که مقصــود نفس ناطقه از قول مر شــنونده را

اســـت " .و نیز اندر قول اشـــتباه کمتر از آن افتد مر

معلوم تر از آن شود که مر خواننده را از نوشته [شودی

شنوندگان را که اندر کتابت مرخوانندگان نوشته را  .از

چون قول به نفس نزدیكتر اســـت  ،از کتابت [وی بدو

بهر آنكه اندر نوشــته حرفهاســت  ،بســیار که به دیدار

مخ صوص تر ا ست و مر نفس را بر حا صل کردن این

اندر کتابت مانند یكدیگر است وآن حرفها اندر شنودن

مصــنوع که (قول اســت میانجیان و دســت افزارهایش

مانند یكدیگر نیستند "(همان.)8،

نزدیكند و زنده هســتند و کتابت را میانجیان و دســت

 -4گفتار در مقایسه با نوشتار همانند روح

افزارهایش دورند و زنده نیستند" همان.)11 ،

اســت در برابر جســم  " .بمثل قول روحانی اســت و

 -7نط (ز بان در مع نای عام) بخشـــش

کتابت جســمانی و نیز گوییم که قول مر کتابت را بمثل

الهی اســــت که گف تار ب عد فردی و بروز عینی آن

روح اسـت  ،مر جسـد را نه بینی که چون از نوشـته به

محسوب می شود حال آنكه نوشتار در مقایسه با گفتار

قول مر جوینده آن معنی را که نوشته از بهر اوست خبر

جنبة ثانوی پیدا می کند و محصول اکتساب و تعلم در

می دهد  ،آنكس از نگرستن اندر آن نوشته بی نیاز شود

نزد معلم و مربی است .
" اکنون گوییم که قول اثریســـت  ،از نط و نط

"(همان.)9 ،
 -5معنا به مثابه روح اســـت و گفتار در

مر نفس ناطقه را جوهریست و کتابت مر او را عرضی
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ا ست  ...از بهر آنكه نط هر او را عطای الهی ا ست ،

و مشخص صورت نگرفته است ؛ " اما رویكردهای معرفت

جوهری و کتابت مر او را تكلفی اســـت اکتســـابی

شــناســانه و هســتی شــناســانه به تاویل در فرهنگ و تمدن

(همان.)15 ،

اسالمی صورت پذیرفته است ( .پورحسن .)20 :1384

مقایسه میان تأویل و هرمنوتیک
گرچه در زبان فارســـی معادلی برای هرمنوتیک با تعبیر
غربی آن نمی توان یافت ؛ اما ظاهراً به نظر می ر سد بهترین
معادل در ترجمة واژة التینی (  ) Interpretationواژة
تاویل باشـــد  " .هانری کربن [در کتاب اســـالمی ایرانیی ،
تفسیر راپله نخست دانایی و تاویل را پله دوم می دانست و
تفهیم را به معنای دقی و شگرد شنا سیک واژة هرمنوتیک
می شناخت که تنها به یاری مكاشفه  ،اشراق و الهام دانستنی
است "(پورحسن.)31 :1384 ،
چنین به نظر می رســـد که اگر چه در مغرب زمین
هرمنوتیک به منظور فهم روشـــمند از متون دینی پدید آمد؛
اما بتدریج به عنوان یک علم مســتقل  ،مورد توجه اندیشــه
مندان و متفكران قرار گرفت  ،به گونه ای که گسترة وسیعی

ناصرخسرو و تأویل
یکم  :تعریف ناصرخسرو از تأویل
ناصرخسرو تحت تاثیر عمی آموزه های اسماعیلی ،
توجة ویژه ای به تأویل دارد تاآن جا که به جرأت می
توان گفت که در حد نظریه پردازی پیش رفته است  .این
مهم به نحو بارزی در کتاب وجه دین ظهور می یابد .
ناصرخسرو در آغاز  ،مقدمات نظری وجوب و ضرورت
تاویل را مطرح می کند و پس از آن به تاویل آیات و
احكام می پردازد  .ما در ادامه به تفضـــیل بدان خواهیم
پرداخت .
اما ناصــرخســرو پیشــینة تاریخی تاویل را در ســنت
یهودی دنبال می کند و آن را به یوشع می رساند .
تاویل را طلب که جهودان را
این قول  ،پند یوشع بن نون است

؛ اعم از متون دینی و غیر دینی را تحت تاثیر خود قرار داد و
نظر یه پرداز های بســ یاری در خصـــوص حدود ثغور و
چارچوب و چگونگی آن به انجام رســید  .ظاهراً چنین می
نماید که تاویل و یا تفسیر در عالم ا سالم هرگز این استقالل
و اهتمام را پیدا نكرد و حتی اگر بدانها پرداخته شده است –

(ناصرخسرو)257 :1363 ،
اگر در غرب هرمس پیــام آور خــدایــان بــه مردم
مح سوب می شود و خا ستگاه تاریخی هرمنوتیک به او
باز می گردد " بنا به باور عالمان مســـلمان  ،هرمس بانی

به تعبیر پاره ای از صـــاحبنظران – همواره در ذیل تفســـیر

علومی همچون طب و نجوم و کیمیا بوده اســـت و در

قرآنی و یا تف سیر حكمی – علمی و عرفانی بوده ا ست  .بر

آنجا که هرمس با ادریس و الیاس نبی (ع) یك سان درنظر

همین اساس هرمنوتیک را صرفا با اصول و مبانی تفسیری

گرفته می شــد  ،مقتضــیات نبوت و اتصــال دانش او به

قرآن قابل تطبی می دانند (ریخته گران .)262 :1378 ،
با این وجود  ،آن چه که بغایت قابل تامل اســـت  ،این
واقعیت است که تاویل در تاریخ و فرهنگ اسالمی – صرفاً

منابع الوهی و وحیانی اضـــافه می گردید" (کلباســـی،
. )138 :1386
پرواضــح اســت که ناصــرخســرو تحت تاثیر عمی

در ذیل متون دینی – آیات و احادیث و احكام – محدود

آموزه های ا سماعیلی ا ست وازاین رو توجه ویژه ای به

نماند؛ بلكه رفته رفته از متون دینی به متون فلسفی  ،عرفانی،

تاویل در آثار خود دارد  .تاآن جا که به جرأت می توان

ادبی و  ...قدم گذاشت .

گفت تا حد نظریه پردازی پیش رفته است .ما در ادامه به

اگرچه در این حوزه  ،نظریه پردازی تئوریک بطور دقی

اجمال بدان خواهیم پرداخت  .اما تعریف ناصرخسرو از
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تاویل  " :باز بردن ســـخن باشـــد به اول او و اول همه

شود  ،همین غور در معنی و بواطن امور پنهانی است وگرنه

موجودات ابداع است که به عقل متحد است و موید همه

در امور ظاهری و محسوسات تمامی مردم یكسانند (همان،

رسوالن عقل است" (ناصرخسرو1363 ،؛ . )116

. )64
ناصــرخســرو در کتاب " وجه دین " ابتدا مبانی نظری

دوم  :مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی تاویل

تاویل را بیان کرده  ،در ادامه به تاویل آیات پرداخته اســت .

نا صرخ سرو بر پایه رویكرد دو قطبی بر این باور ا ست

وی از وجوب پیامبر و امام برای راهنمایی ب شر  ،به حقانیت

که آنچه در عالم ه ست بدو ق سم ا ست  :یا ظاهر ا ست یا

یک فرقه خاص می رســد و فرق دیگر اســالمی را از دایره

باطن  .مح سو سات را با حواس ظاهری می توان دریافت ؛

اعتبار و اعتنا ساقط می کند  .در واقع پس از صغری و کبری

اما معقوالت و هر آنچه باطن اسـت تنها به سـرپنجة عقل و

منطقی و عقالنی بدین جا می ر سد که تنها فرقة اهل نجات

علم دریافتنی هستند و حواس از درک آنها عاجزند .

از میان فرق هفتاد وســه گانه  ،شــیعة اســماعیلیه با قرائت

" پس گوییم که هرچه آشــكار اســت  ،بذات او خود

ر سمی وبخ شنامه ای خلفای فاطمی م صر ا ست .پر وا ضح

آشـكار اسـت نه بدان روی که مردم آن را به حواس بیابند ؛

است که چنین تلقی و تصوری بر بنیادی ایدئولوژیک استوار است .

بلكه اگر مردم او را یابند یا نیابند او خود آشكار است  .چون

ایدئولوژی به عنوان قدرت برتر  ،تعریف و تفســیر یكه

این جهان و آنچه اندر این ا ست و اگر مردم مر این را نبینند

و خاص دارد و تک صــدایی قدرت مســلط  ،راه را بر چند

پنهان نشــود ؛ بلكه آشــكارائی او بدان اســت که اگر حس

صدایی در تلقی باختینی آن می بندد  .تک صدایی حاکم "

درســـت بدو رســـد مر او را بیابد و همچنین گوئیم که آن

در نهایت انكار می کند که بیرون از آن آگاهی دیگری با

چیزی که او پنهان ا ست به ذات پنهان ست و اگر مردم او را

همان حقوق و قادر به پا سخی با همان درجه اعتبار  ،وجود

به عقل نیابند آن چیز از حد پنهانی بیرون نشـــود و بیافتن

دارد  .تک گویی به انكار غیر و اســـتقالل و کفایت آن به

مردم نیز مرو را آشــ كار نگردد و پن هان چون عالم لطیف

عنوان یک من با حقوق مساوی برمی خیزد  .تک گویی  ،به

است و جان مردم و محدثی عالم و اسپری شدن روزگار و

خودی خود کامل و کافی است و از این رو نسبت به پاسخ

اثبات صانع و جز آن و پوشیدگی این چیزها بدانست که مر

غیر ناشنواست و به انتظار چنین پاسخی نمی نشیند و هیچ

آن را به حواس نتوانند یافتن " (ناصرخسرو. )63 :1384 ،

توان موثری برای آن قائل نیست  .تک گویی وانمود می کند

ناصر خسرواز تقسیم بندی امور عالم به محسوسات و

که آخرین کالم ا ست " (تودوروف  .)203 :1377،چنان که

معقوالت نقبی به شــریعت می زند و مناســک ومراســم و

در این عبارت از وجه دین  ،تصلب و تشقف اشاره شده را

عبادات مذهبی را که مكلف به انجام آن هســـتیم در دایره

به رو شنی می توان دریافت " از جمله فرقهای م سلمانان بر

امور ظاهری و محسوسات قرار می دهد  :مانند نماز و روزه

ح آن گروه اند که همه فرقهای دیگر مرورا مخالفند و آن

و زکات و حج و جهاد و جز آن  ...این همه را می توان به

فرقه نیز مر همه فرقه ها را مخالف اســـت  ...و هیچ فرقتی

حس دریافت  .اما پاره ای از عقاید و باورهای دینی وجود

نیست اندر هفتاد و دو فرقه مسلمانان که مرو را کافر خوانند

دار ند که در دایرة امور معقول و باطنی جای می گیر ند ،

مگر این گروه شریعت که می گویند که امام از ذریت رسول

مانند علم توحید و اثبات پیغمبری و بهشت و دوزخ و ثواب

اهلل عل یه وآ له اســـت و امامت ا ندر فرز ندان اوســـت "

و عقاب و حشر و حساب و فنای عالم و جز آن.

(ناصرخسرو.)21 :1384 ،

اســاسـاً آنچه که مایه برتری آدمیان بر یكدیگر تلقی می

در ادامه خواهیم دید اســاسـاً عرصــة تاویل  ،فقط برای
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خواصی گشوده است که البته سرانجام به رأس هرم ؛ یعنی

و شــریعت معرفی می کند  ،آن چنان که پیشــتر از قول  ،به

خلفای فاطمی محدود می شــود  .عالوه بر این  ،همان طور

مثابة روح نوشتار نام برده بود.

که از نام کتاب بر می آید (وجه دین) ،ناصــرخســر ســطوح

"  ...پایندگی هر ظاهری به باطن اوســـت  ،چنانكه

مختلفی برای حقیقت قائل نی ست و بر یک معنای خاص و

پایندگی عالم به جملگی مردم  .همچنین که از مردم جســد

ی كه نظر دارد  ،برخالف آن چه که در تلقی عر فانی آن به

کثیف آ شكارا ست و روح لطیف پنهان ست و بدان از نیكان

چشم می خورد .

پیدایند و نیكان از بدان پنهانند  .پس همچنین کتاب خدای

باری  ،رویكرد دو قطبی وی که پیشتر در صورت گفتار

و شــریعت رســول صــلی اهلل علیه وآله پیداســت و معنی و

و نوشـــتار مطرح گردید  ،در اینجا در قالب ظاهر و باطن

تأویل ای شان پنهان ست از نادانان و پیدا ست مردانایان را که

جلوه می کند  .نا صرخ سرو برای اثبات ظاهر و باطن کتاب

ایشــان بدان از نادانان جداند و دیگر آنكه کتاب و شــریعت

و شریعت و در نهایت وجوب تاویل  ،به مفاهیم و مصادی

چون دو جســد اســت و معنی و تأویل مر آن جســدها را

فراوانی اشـــاره می کند که غالب ًا به جای جای کتاب جامع

چون روح ا ست و همچنانكه ج سد بی روح خوار با شد ،

الحكمتین و قریب به ش صت صفحه از کتاب وجه دین را

کتاب و شــریعت را بی تأویل و معنی مقدار نیســت نزدیک

به خود اختصـــاص می دهد  .در جامع الحكمتین  ،پس از

خدای"(ناصرخسرو. )66-65 :1384 ،

ذکر انواع ســخن (امر،ندا ،خبر ،اســتخبار) از قول ارســطو و

در گشــایش و رهایش نیز بر اســاس نگره دوقطبی و با

شــرح و بســط آن  ،در رویكردی تاویلی  ،وجوب تاویل و

تفكیک میان تنزیل و تأویل  ،تنزیل را به نردبانی مانند می

مؤوّل را نتیجه می گیرد  .از امر به عقل اول  ،از ندا به نفس

کند که از آ سمان به سوی زمین فرو ه شته اند و نف سهای

کلی و از خبر به رســـول خدا تعبیر می کند ؛ چه این که آن

مردم مومن ،بدان وســـیله از پایه های آن باال می رود تا به

چه در کتاب خدا مســطور اســت به خل می رســاند و اما

آسمان برسد و عمل به تنزیل و شریعت ،همان باال رفتن از

اســتخبار که به پرســش از خبر مربوط می شــود  ،منزلت

پایه های نردبان است تا روزی که به سر نردبان برسد که آن

خداوند تاویل است " که خل را استخبار از و بایست کردن

علم تأویل است "(ناصرخسرو 1380؛ . ) 110-111

از هر چه از کتاب است ازامثال و رموزومتشابه ،تا از ظلمات
مثلها به نورتاویل بیرون آیند"(ناصرخسرو.)80 :1363،

به نظر می رسد  ،چندان دشوار نباشد که با تأمل در آثار
ناصــرخســرو به این نكته تفطن یابیم که کفة تأویل و باطن

در جایی دیگر متشــابهات قرآنی را ســبب ســاز بروز

شــریعت در اندیشــة او  ،در مقایســه با کفة ظاهر کتاب و

بزرگترین اشــتباهات معرفی می کند که تنها با کیمیای تاویل

شریعت بی شتر سنگینی می کند  .امری که به نوعی در برابر

می توان گره از این کار فرو بسته گشود (← همان .)115 ،

رای غالب نظریه پردازان اسماعیلی قرار می گیرد که به تعادل

آن چه که از فحوای کالم ناصــرخســرو برمی آید می

و توازن در میان ظاهر و باطن اعتقاد داشتند (فاطمیان در دوره دوم).

توان چنین استنباط کرد که به طور کلی ظواهر در حكم پلی

در برآیندی کلی می توان گفت  :نا صرخ سرو هم سو با

ا ست تا به آرمان شهر باطن و به تعبیر دیگر  ،تأویل د ست

اند شمندان ا سماعیلی که نظریات تأویلی خود را بر ا ساس

یازد  .چنان که به قول وی " ق صد اندر این عالم مر آن عالم

مثال و ممئول ســـامان بخشـــیده اند  ،به نوعی رای دقی و

راســت " در نظر او پایداری ظاهر پدیده های ظالم به باطن

نهایی خود را در باب تأویل این چنین صـــادر می کنند " :

آنها برمی گردد  .با چنین پیش فرضـــی  ،به اقامه دالئل و

شــریعت ظاهر حقیقت و حقیقت باطن شــریعت اســت ...

براهینی می پردازد تا ســرانجام تأویل را به عنوان کتاب روح

شــریعت مثال و حقیقت ممئول اســت .ظاهراً با ادوار عالم
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تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو

دگرگونی است.اما باطن مبین قدرت الهی است و دستخوش

بر ساند و سه دیگرمرتبت امامت ا ست که ظاهروباطن

دگرگونی نمی شود" (ناصرخسرو 1384؛ . )67-51

راامام نگه داردوخل رابراندازه طاقت ایشـــان ازعلم
تأویل بهره دهداندرزمانی" (ناصــرخســرو-1328:85،

شایستگان تأویل

86؛جامع الحكمتین.)291-290،

حال که ناصـــرخســـرو برای آیات و احادیث و

اکنون مشــخص شــد که امامان معصــوم  ،وارثان

احكام  ،جنبه های ظاهری و باطنی قائل اســت  ،جای

اصــلی و حقیقی در تأویل اند  .اما پرســش دیگری که

این پرســـش باقی می ماند که در نظر او چه کســـانی

اینجا مطرح می شود ،اینست که در غیبت امام معصوم،

شایستگی آن را دارند که به تأویل بپردازند ؟ آن چنان

این میراث به چه کسی یا کسانی سپرده خواهد شد ؟

که از آثار نا صرخ سرو برمی آید  ،وی  ،ظاهر قرآن را

یا اساساً تأویل درغیبت امام معصوم ،تعطیل می گردد؟

معجزة رســـول و فهم باطن و تأویل قرآن را معجزة

پا سخ نا صرخ سرو به این پر سش باز هم سویی با

امامت معصــوم می داند  " .اما منزلت رســول – علیه

عقاید ا سماعیلیه در این خ صوص ا ست .فرهاد دفتری

ال سالم – تألیف کتاب و شریعت ا ست بی تأویل  .اما

در این باره می نویسد  " :تأویل ح و امتیاز منحصربه

منزلت و صی  -ر سول علیه ال سالم  -تأویل کتاب و

فرد امام مع صوم و هدایت یافته الهی  ،امام فاطمی بود

شریعت است بی تنزیل" ( ناصر خسرو1363 ،؛ .)291

که می توانست علم به معنای درونی نهفته در احكام و

در واقع" ،امامان در نگره اســـماعیلی بطور عام و

فرائض دینی را به اع ضای مرتبه پائینتر سل سله مراتب

نا صرخ سرو به گونه ای خاص  ،مانند شارع تا حدی

دعوت منتقل ســازد .در غیبت قائم ،حقای را تنها می

از تایید برخوردارند و مؤید به تایید الهی هســتند و از

توان به منتخب و گزیده ای از بشــریت ؛ یعنی جامعه

زمره موبدان بشمار می روند " (واکر1377 ،؛ . )86

ا سماعیلی که اهل الدعوه ه ستند باز گفت آن هم امام

بنابراین جایگاه رفیعی را در هندســـه معرفتی و

فاطمی و بزر گان مرا تب دعوت که در خد مت او

اعتقادی اســماعیلیان بر خود اختصــاص داده اند تا آن

هســتند ؛ بویژه به توســط حجت های دوازده گانه و

جا که به ا سماعیلیان تعلیمیه می گفتند  .چرا که محور

داعیان زیر دست آنها " (دفتری1376 ،؛ . )286

بنیادین عقاید فلسفه آنان اخذ و تعلیم از امامان است .

به نظر می ر سد  ،این که نا صرخ سرو در هیچیک

در نگرة اســـماعیلیه  ،تأویل و ارشـــاد به باطن آن ،

از مصـــنفات خود ادعا نمی کند  ،افكاری را که طرح

وظیفة امام و و صی و جان شین او ست  .در واقع فهم

کرده متعل به شخص اوست  ،ریشه دراین باور داشته

اســرار شــریعت ممكن نیســت  ،مگر از طری ائمه و

اند (برتلس. )200 :1347 ،

انصار ائمه و دعات (← آقا نوری . )279 :1384 ،
همچنین در نظر ناصرخسرو دین دارای سه مرتبت

نتیجه گیری :

است  :نخست از اول مرتبت نط است و آن پیغمبری

اگر چه بالغت کالســـیک ادب فارســـی  ،بر پایة

اســت که شــریعت آرد و تألیف کتاب و اعمال کند و

ترجیح گفتار بر نوشتار استوار است و شواهد و قرائن

خل را بر پذیرفتن ظاهر تكلیف ک ند و دیگر مرت به

زیادی از این دســـت در متون قدیم وجود دارد ؛ اما

وصایت است که بنیادتأویل،مثلها ورمزهارامعنی بگوید

ناصر خسرو  ،کاملترین و دقی ترین مبانی تئوریک را

و خل راازموج شـــبهت به خشـــكی وایمنی حقیقت

دربرتری گفتارونوشتارسامان بخشیده است .وی برای
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نیل به چنین مقصـــودی باطرح پاره ای ازآرای زبان

 -2آموزگار.ژاله .)1318(.زبان فرهنگ اسطوره،تهران :معین

شنا سیک،مانندنظام زبان دربعدفردی و اجتماعی،تحت

 -3احمدی ، 1381 ،ســاختار و هرمنوتیک  ،انتشــارات

ع ناوین«نط وکالم وقول»راب طه قراردادی م یان لفظ
ومعنی ت حت ع ناوین« نام و نامدار،و ...تمه یدات الزم
رابرای اتخاذچنین موضعی فراهم می آورد.

گام نو  ،چاپ دوم  ،تهران 1381 ،
 -4برتلس ،آ .ی  .)1347(.نا صرخ سرو و ا سماعیلیان ،
ترجمة.آرین پور ،تهران:بنیاد فرهنگ ایران.

وی همچنین  ،بر این باور پای می فشــرد که کالم

 -5پالمر ،ری چاردا  ،علم هرمنوت یک  ،ترج مه مح مد

گفتاری می تواند روح گوینده را مجسم کند و مقصود

سعید حنایی کا شانی  ،انت شارات هرمس،چاپ دوم

و مرادش را به بهترین وجه به شـــنو نده و م خا طب

تهران1382 ،

برســاند .مقوله ای که زبان نوشــتاری به خاطر غیاب

 -6پور حســـن ،قاســـم.)1384( .هرمنوت یک تطبیقی،

گوینده فاقد این خ صی صه ا ست  .نا صرخ سرو تحت

همانندی فلسفه تأویل در اسالم و غرب ،تهران :دفتر

تأثیر عقاید اســماعیلیه ،که برای پدیده های عالم ظاهر

نشر و فرهنگ اسالمی.

و باطنی قایل بودند.ایات و احادیث احكام نیز دارای
جنبه های ظاهری باطنی می دانند .جنبه ظاهری قرآن
تنزیل نامیده میشـــود و جنبه باطنی آن تأویل .در واقع
تنزیل نردبان اســت و تأویل رســیدن به ســر نردبان و
آگاهی بر آن چه که مق صود و مراد مولف بوده ا ست .
ه مان طور که در هرمنوت یک کالســـ یک هرمنوت یک
دستوری که به زبان و معنا شناسی خودمتن می پردازد،
در واقع مدخلی اســت  ،برای ورود به هرمنوتیک فنی
که از ز بان فرا تر میرود و ذهن یت و ن یت مولف را
بررســی می کند ،تءویل در نظر ناصــر خســرو  ،باز
بردن سخن به اول تعبیرمی شود براین اساس  ،تنهاامام
مع صوم جان شینان شان( فاطمیان م صر) و دعات آنان ،
شــایســتگی تأویل کتاب شــریعت می یابند .درواقع ،
اندیشــه کالم محوری ناصــرخســرو و باور به معنای
ا صیل نهفته در متن  ،سرانجام به هرمنوتیک کال سیک
ختم می شود که همین سازوکار را دنبال می کند.

 -7دفتری ،فرهاد .)1376( .تاریخ و عقاید اســـماعیلیه،
ترجمه فریدون بدره ای ،تهران :فرزان روز.
 -8ریخته گران ،محمدرضـــا  .)1378(.منط و مبحث
علم ،هرمنوتیک ،تهران :کنگره.
 -9شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1373( .موسیقی شعر،
تهران :انتشارات آگاه.
 -10صــفوی ،کورش .)1380( .زبان شــناســی و ادبیات،
جلد اول :نظم .تهران  :انتشارات هرمس.
 -11کلبا سی ا شتری ،ح سین .)1386( .هرمس و سنت
هرمسی ،تهران :نشر علم.
 -12نا صرخ سرو .)1363( .جامع الحكمتین ،به اهتمام معین
هنری کربین ،تهران :کتابخانه طهوری انتشارات آگاه.

 -13خوان االخوان ،تحشـــیــه علی اکبر قویم ،تهران:
انتشارات اساطیر.
 .)1378( -14دیوان ،به تصـــحیح مجتبی مینوی و مهدی
محق  ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
 .)1341( -15زاد المســـافرین ،تصـــحیح مح مد بذل

منابع:

الرحمن ،تهران:کتــابفروشـــی محمودی ،مســـجـد

 -1آ قا نوری " .)1384( .اســ ماعیل یه ،و باطنی گری،
اسماعیلیه " (مجموعه مقاالت) ،قم :مرکز مطالعات و
تحقیقات ادیان و مذاهب.

سلطانی.
 .)1380( -16گشایش و رهایش ،مصحح سعید نفیسی،
به اهتمام عبد الكریم جربزه دار .تهران :اساطیر.

