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چکيده
مذاهب ،از دیرباز عالوه بر شباهتها ،تفاوتهایي با هم داشتهاند که منجر به جدال بين آنها شده است .در این ميان ،اسماعيليّه
همانند فرقههاي دیگر اسالمي ،داراي اصول و فروع مشترک و بعضاً متفاوت باا ساایر ماذاهب اسات .تأویا گرایاي ییاي از
ویژگيهاي خاصّ اسماعيليّه است که موجب تمایز آن ،از سایر مذاهب ميشود .ناصرخسارو باه عناوان «حجّات» در ماذهب
اسماعيلي ،بارها مسئلة تأوی را در متون نظم و نثر خود به کار برده است .وي معتقاد اسات ،شاریعت و معاار

دیناي داراي

ظاهر و باطن است و شریعت بدون تأوی هيچ ارزشي ندارد و مانند جسد بدون روح است .در این مقاله ،ابتدا معناي لغاوي و
اصطالحي تأوی  ،بررسي ،سپس به مسئلة تأوی از دیدگاه قرآن ،حدیث ،فلسفه ،کالم ،عرفان و تصوّ

و هرمنوتيا

ررداختاه

ميشود .در ادامه به مبحث تأوی از دیدگاه اسماعيليّه و بهخصوص حیيم ناصرخسرو اشاره ميشود.
کليدواژهها :مذهب ،اسماعيليّه ،شعر فارسي ،تأوی  ،ناصرخسرو ،قرن رنجم هجري قمري
 -1مقدّمه
تأوی  ،مشتقّ از لفظ «أول» و به معني بازگرداندن است .تأوی از کلمات کليدي قرآن و همچنين از اصطالحات علوم قرآني اسات
که در حوزة حدیث ،حیمت ،عرفان ،علوم بالغي و ادبي هم کاربرد دارد .تأوی به معناي رجوع و بازگشت باه اصا اسات و در
اصطالح برگرداندن کالم از معناي ظاهري به معناي غيرظاهر و باطني است.
تأوی متون و معار

دیني در همة ادیان بهخصوص در بين اه کتاب وجود داشته است .با ظهور اسالم و نزول قرآن کاریم،

تأوی آیات الهي در بين مسلمين رواج یافت .تأوی مورد انیار هيچ ی
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مباني فلسفي و کالمي استوار است .آنها تأوی را به همة ظواهر دیني تعميم ميدهند و معتقدند متون مقدّس دیني رموز و اشاراتي
هستند که حقایق رنهاني و اسراري در آن نهفته است.
با مطالعة تاریخ دعوت این کيش و بررسي آثار اندیشمندان و دعات آنها ميتوان به این نیته دست یافات کاه اسااس تفیّار و
رفتار و گفتار آنها ،توجّه به باطن بوده است و «باطنيّه» و «اه تأوی » سزاوارترین اصطالحي اسات کاه خاود یاا دیگاران ،باراي
ريروان این فرقه برگزیدهاند.
ناصرخسرو ،متفیّر برجستة اسماعيليان ،بر آن است که شریعت بدون تأوی هيچ ارزشي ندارد .همان گونه که جساد بايروح،
بيارزش است .آن کس که باطن شریعت را نداند ،نه تنها از دین بيبهره است ،بلیه مورد بيزاري رسول خدا (ص) نياز مايباشاد
(ر.ک :ناصرخسرو.)66 :9342 ،
مذهب اسماعيليّه ،نقش مهمّي در ساختار فیري مردم بهخصوص در قرن رنجم و ششم داشته است و فرقههاي دیگاري واون
قرامطه ،نزاریّه و ...از آن منشعب شدند که هر کدام در زمان خود تأثيرات مهمي داشتهاند.
حیيم ناصرخسرو ،در همين فضاي فیري و عقيدتي رشد کرده است و شخصيّت وي در همين حوزه شی گرفته اسات .وي
خود ،نظریهررداز اسماعيلي است و مقام حجّت را در این مذهب دارد ،بنابراین الزم است تا به ییاي از مهامتارین مباحاث شاعر
ناصرخسرو که مبحث تأوی است ،توجّه گردد؛ زیرا تأوی در تفیّر اسماعيليّه و در شعر ناصرخسرو ،جایگاه ویژهاي دارد .منظاور
از تأوی  ،مفاهيمي استعاري است که از قرآن و حدیث و احیام شریعت به دست ميآید .اسماعيليان در اینباره ،حادیثي از رياامبر
اکرم (ص) نق ميکنند که مفهوم آن ونين است« :من صاحب تنزی هستم و علي(ع) ،صاحب تأوی اسات» (کليناي)89 :9369 ،
به نظر آنها نباید در ظاهر قرآن یا حدیث یا شریعت توقّف کرد و باید به باطن آن رسيد و تأوی آن را دانست.
ناصرخسرو در کتاب زادالمسافرین تأوی را اینطور تعریف ميکند« :تأوی ويزي نيست مگر بازبردن معني هار ويازي را باه
آن ويزي که اوّل ،آن بوده است» (ناصرخسرو ،بي تا« .)400 :رس هر که از امّت بر تنزی بایستاد و مر تأویا را طلاب نیارد ،بار
مثال کسي بود که از درخت انگور برگ خورد و از بار دور بماند» (ناصرخسرو ،بي تا.)490 :
 -1-1بيان مسئله :سؤال اصلي رژوهش ایان اسات کاه تأویا ويسات و جایگااه آن کجاسات .همچناين تأویا در اشاعار
ناصرخسرو وه جایگاهي دارد و اصوالً وه انگيزهاي سبب روي آوردن اسماعيليّه بهخصوص ناصرخسرو به تأوی شده است.
 -2-1ضرورت و اهمّيّت تحقيق :ناصرخسرو از جمله شاعراني است که شعر را در خدمت تفیّر و عقيدة خود به کار گرفتاه
است .وي با ابزار شعر ،عقاید خود را به جامعه عرضه ميکند .او در مقام حجّت ،در واقع یا

نظریّاهرارداز و ایادلولوگ ماذهب

اسماعيلي است .در متون نظم و نثر ناصرخسرو ،بارها مسئله تأوی به عنوان ییي از ارکان تفیّر وي مطرح مايشاود ،او تأویا را
روح دین ميشمارد و تنزی را بدون تأوی مردود ميداند.
از آن جا که در جهان امروز ،مسئله تأوی در متون مقّدس به شیلي جّدي مطرح شده است و ییي از شاخه هاي نقد ادباي باا
عنوان نقد هرمنوتي

هم تأوی گراست ،ضرورت دارد تا تأوی مورد نظر ناصرخسرو متفیّر و ماتیّلم بازرگ قارن رانجم هجاري

قمري را بشناسيم و تفاوتهاي تفیّر وي را با دیگر مذاهب مخصوصاً مذهب شيعه مقایسه کنيم .ایان راژوهش موجاب افازایش
آگاهي مخاطب در حوزه تفیّر فلسفي و تأوی گرایي مي شود و شناخت تآوی را از دیدگاه قرآن ،حدیث ،عرفان و تصاوّ  ،علام
کالم ،فلسفه و هرمنوتي

ميسر ميکند .این رژوهش همچنين ،به خواننده یاري ميرساند تا جریانهاي انحرافي و افراطي تأوی را

شناسایي کند.
 -3-1پيشينة پژوهش :دربارة اسماعيليّه ،ناصرخسرو و تأوی  ،به طور جداگانه کتابها و مقاالت بسياري تأليف شاده اسات؛
مانند شرح دیوان ناصرخسرو از دکتر مهدي محقّق و کتاب اساماعيليّه از مارشاال .گ .هاجسان و کتااب اساماعيليّه و قرامطاه از
عار

تامر و کتاب ساختار و تأوی متن از باب

احمدي.
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بنابر یافتهها ،دربارة تأوی در شعر ناصرخسرو تنها مطالب رراکناده اي در مقااالت مختلاف نگاشاته شاده اسات؛ مانناد مقالاة
«بازتاب افیار اسماعيليّه در آثار ناصر خسرو» نوشته رروین تاجبخش یا مقالة «قرآن و تأویا آن از دیادگاه ناصرخسارو» از دکتار
رضا روحاني» در مقالة اخير تنها به جنبههاي تأوی قرآني در شعر ناصرخسرو ررداخته شده و دیگر جنباه هااي آن مغفاول ماناده
است .امّا در مقاله حاضر به انواع مختلف تأوی اشاره خواهيم کرد ،سپس تأوی مورد نظر ناصرخسرو را بازخواهيم شناخت.
 -4-1روش پژوهش :روش کار در این مقاله ،کتابخانهاي و سندکاوي است.
 -2بحث
 -1-2معنای لغوی و اصطالحی تأویل
در لسانالعرب آمده است« :تأوی از مادة «أول» است .األول« :الرّجوع ،أوّل إليه الشيء رَجَعَه» .تأوی در لغت باه معنااي برگشات
دادن و برگشتن است» (قرشيّ .)949/9 :9311 ،واژة تأوی از ریشة «آل  -یؤول» به معناي «بازگشتن» گرفته شده و معاني دیگاري
نيز براي این ریشه بيان شده است؛ مانند «رجوع به اص »« ،رجوع به عاقبت»« ،صيرورت» و «رجوع و صايرورت» (ر.ک :سايوطي،
بي تا.)11/8 :
لغت شناسان وهار معنا براي تأوی در باب امور عيني بيان کردهاند« :إرجعه»« ،إرجعه و ردّه»« ،رَدّهُ إلی للَایََیِ للمُیالدِ ِنهی ُ» و
«فَسَرَ مَا یُؤَوَلُ اهلل الشَيُ» (ر.ک :ابن فارس9990 ،م؛ قرشيّ9311 ،؛ راغب اصفهاني :9360 ،ذی واژة اول) .آنان همچنين معناي زیر
را براي کاربرد تأوی در مورد کالم آوردهاند« :خبر دادن به معناي کالم ،تدبير و تقدیر و تفسير کالم ،تفسير باطن لفظ و خبر دادن
از حقيقت مراد ،تبيين معناي متشابه ،استخراج معناي کالم بر خال

ظاهر بر وجهي که مجااز یاا حقيقات باشاد ،ارجااع کاالم و

برگرداندن آن از معناي ظاهري به معناي مخفيتر و بازگرداندن ییي از دو احتمال به آنچه مطابق ظاهر است»( .ر.ک :ابانمنظاور،
قرشيّ و فيروزآبادي ،ذی واژة اول).
دهخدا در لغتنامه ،تأوی را اینگونه تعریف کرده است« :تأوی یعني ويزي را به ويزي بازگرداندن .مشتق از أول است که در
لغت به معني رجوع است .در اصطالح ،گردانيدن کالم از ظاهر به سوي جهتي که احتمال داشته باشد .راغب گوید« :تفسير اعمّ از
تأوی است و استعمال آن بيشتر در الفاظ و مفردات است؛ ليین استعمال تأوی بيشتر در معاني و جملههاست و بيشتر در کتااب-
هاي الهي به کار ميرود .تأوی تفسير باطن لفظ است و مأخوذ است از اول و آن بازگشت به عاقبت کار اسات» (دهخادا:9311 ،
ذی واژه).
 -2-2تأویل قرآنی
واژة تأوی در قرآن هفده بار به کار رفته است :هشت بار در سوره یوسف واژة تأوی آمده است که بيشتر به معناي تعبيار خاواب
است؛ دو بار در سوره آل عمران دربارة آیات متشابه قرآن؛ دو بار در سورة کهف در بارة بعضي کارهاي ناماأنوس و دور از انتظاار
ییي از بندگان صالح خدا؛ سه بار دربارة وعدهها و وعيدهاي قرآن و دو بار دربارة جوهر و واقعيت ،درسات وزن کاردن و حاقّ
مردم را بهدرستي ادا کردن و برگرداندن کارها به خدا و رسولش.
 -1-2-2معانی قرآنی تأویل
تنوّع کاربرد واژة تأوی در قرآن ،آن را در کانون بحثهاي لغتشناسان ومفسّران قرار داده است؛ بهویاژه نویساندگان کتاابهااي
وجاااوه قااارآن ،باااه مناسااابت بحاااث از واژه تأویااا  ،باااه توضااايح مرادهااااي قرآناااي از ایااان واژه ررداختاااهاناااد.
به طور کلّي ،مفسّران وهار معني براي تأوی ذکر کردهاند .9 :حقيقت رؤیا  .8مرجع در منازعات  .3تیذیب از روي جه به تاوی
 .4تأوی کارهاي خضر.
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 -2-2-2محکم و متشابه درقرآن
خداوند در آیة  1سورة آلعمران ميفرماید« :هُوَ الَذِيَ أَنزَلَ عَلَيْ َ الْیِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْیَمَاتٌ هُنَ أُمُ الْیِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَاا
الَذِینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَ اللّهُ وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُاونَ آمَنَاا بِاهِ
کُ ٌ مِنْ عِندِ رَبِنَا وَمَا یَذَکَرُ إِالَ أُوْلُواْ األلْبَابِ» (سورة آل عمران ،آیة.)1
اوست کسى که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد .رارهاى از آن آیات محیم روشان اسات؛ آنهاا اسااس کتااب هساتند و
[رارهاى] دیگر متشابهاتاند [که تأوی رذیرند] امّا کسانى که در دلهایشان انحرا

است براى فتناهجاویى و طلاب تأویا آن [باه

دلخواه خود] از متشابه آن ريروى مىکنند با آنیه تأویلش را جز خدا و راسخان در علم کسى نمىداند[ .آنان که] مىگویند ما بدان
ایمان آوردیم همه [وه محیم و وه متشابه] از جانب رروردگار ماست و جز خردمندان کسى متذکّر نمىشود که قرآن مشاتم بار
دو گونه آیه است :محیم و متشابه؛ کساني که قلبهایشان کژي دارد ،آیات متشابه را دنبال ميکنناد و باه اساتناد آنهاا بار اثباات
دیدگاههاي خود احتجاج ميکنند و در جستوجوي تأوی آن آیاتاند.
مقصود از آیات متشابه ،آیاتي است که از آنها معاني گوناگوني را ميتوان برداشت کرد؛ یعني نميتاوان هايچ یا

از معااني را

مقصود قطعي خداوند دانست؛ زیرا الزم است آیات متشابه را با توجّه به آیات محیم تفسير کرد .مقصود از آیاات محیام ،آیااتي
است که مطالب آن به گونهاي روشن باشد که قاب توجيه و برداشت انحرافي نباشد .تفاوت این آیه با موارد ريشاين در ایان اسات
که در اینجا قرآن (همه یا بخشي از آن) داراي تأوی معرفي و در ادامة آیه تصریح شده است که تأوی قرآن را فقط خدا ميداناد.
بسياري از مفسّران گفتهاند «وَالرَاسِخُونَ فِيالعِلمِ» که در این آیه بعد از «اللّه» آمده ،عطف به آن و مشمول همين گزاره است؛ یعناي
تأوی قرآن را فقط خدا و راسخان در علم ميدانند.
 -3-2-2تفاوت تأویل و تفسير
«تأوی  ،ظن به مرادِ متیلم است و تفسير ،قطع بدان است؛ زیرا تفسير بيان معناي لفظي است کاه احتماال وجاه و معناایي دیگار
براي آن وجود ندارد ،امّا در باب تأوی ونين نيست» (زمخشري ،بي تا.)331/9 :
 -3-2تأویل از دیدگاه حدیث
 -1-3-2معنای حدیث مؤوَل
برخي احادیث ،همانند برخي آیات قرآن کریم ،متشابهند و ییي از اقسام حدیث متشابه ،حدیث مؤوَل (در مقاب مُجم و ظااهر)
است؛ یعني حدیثي که به واسطه شاهد عقلي یا نقلي برخال

ظاهر حم ميشود .به عبارت دیگر ،در بعضي از احادیث نميتوان

معناي ظاهري را رذیرفت و قرینة قطعي وجود دارد که مراد گوینده خال
نصوص قرآن و احادیث دیگر یا دلي عقلي قطعي یا عر

ظاهر حادیث باوده اسات« .ایان قریناه ممیان اسات

متشرّعان باشد .گاهي نيز ی

حدیث به جهت برخي مصالح ،به اجمال

یا با الفاظ مجازي و کنایي و از این قبي صادر شده است» (ر.ک :کليني.)89/2 :9369 ،
 -2-3-2کاربرد تأویل در احادیث
واژة تأوی و مشتقّات آن در حدیث ،بهویژه حدیث شيعه و غالباً مرتبط با قرآن بسيار آمده اسات و در ماوارد نسابتاً زیاادي ،ایان
کاربردها به مناسبت بحث از آیات قرآن ،واژة تأوی ناظر به امر خارجي است .در کالم اه بيت ،موارد زیادي از تأوی هاي قرآن
آمده است که به عنوان نمونه به وند مورد اشاره ميشود؛ براي مثال دربارة آیة  39سورة انفال امام باقر(ع) بيان کردهاند که «تأویا
این آیه هنوز نرسيده است» (ر.ک :کليني.)809/2 :9369 ،
در بارة آیة  6سورة قصص از ريامبر اکرم (ص)روایت شده است که «ما تأوی این آیهایم» (مجلسي .)943/1 :9364 ،دربارة ایان
آیه همچنين از امام صادق (ع) روایت شده است که ريامبر اکرم (ص) به حضرت علي (ع) و دو سبْط خویش نگریست و گریست
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و آنان را مستضعفان رس از خود ناميد ،آنگاه امام صادق(ع) ادامه دادند که این آیه تا روز قيامت در حقّ ماا جااري اسات» (ابان
بابویه )19 :9369 ،طبق این بيان ،تأوی اساساً ناظر به فهم معناي دروني متن نيست بلیه موضوع آن شناختِ مصداقها و واقعيّات
مورد نظر در متن است .نیتة مهم این است که در حدیث ،از راهیابي به وجوه مختلف معنایي یا هر تالشي در ایان خصاوص ،باا
عنوان تأوی یاد نشده است.
شاید از همين منظر و براي ريشگيري از هرگونه معناآفریني و برداشت مخالف با ظاهر لفظ (تأوی اصطالحي) در قارآن  -از
آن دست که نزد غاليان رواج داشت  -بوده است که بنا بر روایت نعماني از امام صادق (عليهالسالم) ،حضرت علي (علياهالساالم)
دربارة آیات مشتم بر احیام تصریح کردهاند که تأوی آن در همان تنزی آن است و نسبت به نمااز ،زکاات و  ...نبایاد از هماان
مصداق خارجي معيّن فراتر رفت (ر.ک :مجلسي.)90/98 :9364 ،
 -4-2تأویل از دیدگاه فلسفی
تأوی  ،در اصطالح ،نق و صر

کالم از معناي ظاهر به معناي محتم دیگر است به شرطي که با دلي باشد و مخالف با کتاب

و سنّت نباشد« .تأوی در فلسفه از دو حيث جریان دارد :اوّل در مباحث فلسفي و دوم در مبااحثي کاه از طریاق مبااني فلسافي،
تفسيري از قرآن و حدیث اراله بشود» (کوربن .)848-849/9 :9311 ،در اینجاا باه کتاابهااي تاأویلي برخاي فيلساوفان اشااره
ميشود:
الف) فارابي« :کتابِ الجمع بين رأیي الحیيمين فارابي را ميتوان نوعي تأوی دانست که در آن اختالفاتِ ظااهريِ افالطاون و
ارسطو به وحدت باطنيِ حیمت آن دو مؤَّول ميشود؛ زیرا گاوهر اصالي آن دو حیمات ،ییاي اسات» (ر.ک :فااخوري:9312 ،
400/8ا)401
ب) فلسفة باطني ابنسينا :در مجموعة آثار ابنسينا ،تأليفاتي هست که با نوشتههاي مشّالي وي تفاوت دارد .در زماره ایان آثاار
سه داستان تمثيلي «حيّ بن یقظان» و «رساﻟﺔ الطّير» و «سالمان و ابسال» قرار ميگيرد .باا مطالعاه ایان آثاار بعضاي جنباههااي
برجستة فلسفة باطني ابن سينا آشیار ميشود.
ج) آثار تأویلي سهروردي« :سهروردي نيز در رسال رمزي خود که اغلب به فارسي است ،این جنبه از فلسفة ابنسينا را دنباال
کرده و آن راگسترش داده است» (ر.ک :نصر.)69-62/9 :9314 ،
د) تأوی در نظر ملّاصدرا :به عقيدة او ،آدمي باید یا مؤمن به ظواهر بدون تصرّ

و تأوی باشد یا عاار

راساخ در تحقياق

حقایق ومعاني با مراعات ظواهر و صور مباني و در هر صورت باید از انیار شریعت که زندقه است و از تأوی به معاانيِ عقلاي
فلسفي و مفهومات عام کلّي ،که درحقيقت ،ابطالِ شریعت است ،دوري گزیند.
ملّاصدرا مالک تحقيق در فهم متشابهات قرآن و حدیث را مطابقت عوالم ميداند و آن را مسل

شریف بعضي علماي اسالم

همچون غزّالي ميخواند .وي در عبارتي ميگوید که هر آنچه در این عالم است ،مثالها و قالبهایي براي عالم آخارت اسات و
آنچه در آخرت است ،به نوبة خود ،مَثَ و شبيه حقایق و اعيان ثابته است که مظاهر اساماءاللّهند و خداوناد هايچ وياز را در دو
عالم خلق نیرده مگر آنیه براي آن مثال و نمونهاي در عالم انسان قرار داده است .انسان ،خليفة خادا در عاالم اسات و از اینجاا
معاني و حقایق عرش و کرسي و اِستَوي و آیات و احادیث مشابه معلوم ميشود (ر.ک :شيرازي.)918-966/4 :9313 ،
 -5-2تأویل عرفانی
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صوفيان خود را اه محبّت و اخالص ميدانستهاند و این امور را وصف باطن تلقّي ميکردهاند« ،بنابراین از آنجا که آناان در
مقاب ظاهر دین که علم شریعت و اصول فقه با آن سر و کار دارد به باطن و اسراري براي دین قای بودهاند ،عرفان و تصوّ

را

اساساً ميتوان مسلیي تأویلي به شمار آورد» (ر.ک :ميبدي.)96/8 :9369 ،
عرفا نيز همچون حیما ،از تشبيه و تعطي تبرّي جسته و با نفي تقليد در ایمان ،راه نجات را در تاالش و طلاب حقيقات و
جستوجوي دالی توحيد یافتهاند« .عرفا در آثار خود به این مطلب اشاره کردهاند که وه بسا بسياري از محققّان امّات اساالم در
باب حقایق بر بعضي انبياي بنياسرالي برتري داشتهاند و احتياج حضرت موسي باه خضار و اساتفاده حضارت داوود از لقماان،
شاهدي بر این اموراست» (ر.ک :مولوي :9364 ،دفتر سوم.)901/
عرفا درمورد طریق اه باطن و ارباب تأوی به احادیث متناسب با آن استناد کردهاند ،از جملاه حادیث مشاهور «اِنَّ لِلْقارآنِ
ظَهْراً و بطناً و لِبَطْنِهِ بَطْناً اِلي ﺳاﺒْﻌاِ َِابْطِنٍ» که در برخي روایات «الي سَبْعينَ بطناً» آمده است« .آنان معتقدند در حاالي کاه حقاایق و
اسرار و بواطن امور براي همگان روشن نيست ،نزد کامالن و اولياءاهلل عيان است» (ر.ک :ميبدي)301/1 :9369 ،
 -1-5-2کالم مولوی :مولوي از این معنا به صراحت تعبير کرده و عجز از ادراک ماهيات را «حالت عامّه» دانساته و گفتاه اسات
که سرّ سرّ ماهيات ريش وشم کامالن عيان است و نتيجه گرفته که منشأ بسياري از اختالفات ،ندیدن تمام حقيقت است.
در کاااف هااارکس اگااار شااامعي بُااادي

اخاااااتال

از گفتشاااااان بيااااارون شااااادي
(مولوي :9364 ،دفتر سوم)394 /

 -2-5-2انواع تأویل در آثار عرفانی
تأوی در سه مورد در آثار عرفاني مطرح شده است:
 -9تأوی قرآن مجيد که ناظر به متشابهات و آیاتِ به ظاهر متناقض و حرو

مقطّعه است.

 -8تأوی احادیث که به روایات رؤیت و معراج و مانند آن مربوط ميشود که اصطالحاً متشابهات حدیث هستند.
 -3تأوی بعضي از گفتار عرفا مانند شطحيّات و بهطور کلّي رموز و متشابهات و تلویحات.
 -1-1-8نمونهای از تأویالت قرآنی عرفا
در بارة تأوی قرآن مواردي آورده ميشود که براي مثال به ی

نمونه اشاره ميشود.

عبدالرّزّاق کاشاني در تفسير آیة  860سورة بقره مينویسد «وهار ررندهاي را که حضرت ابراهيم -عَلي نَبيِّنا وآلِهِ وَ عَلَيهِالسَاالم -از
باب اطمينان قلب نسبت به رستاخيز مردگان به دستور خدا ذبح کرد و عبارت بود از طاووس و کاال و خاروس و کباوتر یاا
مرغابي ،به ترتيب به حبّ جاه و حرص و شهوت و دنياطلبي تأوی کردهاند» (ر.ک :کاشاني942/9 :9912 ،ا.)949
ميبدي در کشفاألسرار در تأوی «ظَهَرَالفِسَادُ فِيالبَرِ وَالبَحرِ» دریا را اشاره به دل عار  ،یا قواي روحي و معنوي او مايداناد.
وي دریا را رمز دل و خشیي را رمز نفس دانسته است (ر.ک :مشرّ .)821 :9328 ،
-6-2هرمنوتيك
هرمنوتي  9دانشي است که به فرآیند فهم ی

اثر ميرردازد و وگونگي دریافت معنا از ردیدههاي گوناگون هستي اعم ّ از گفتاار،

رفتار ،متون نوشتاري و آثار هنري را بررسي ميکند« .دانش هرمنوتي
و راهیاري وجود دارد تا خوانندگان ی

به دنبال یافتن راسخي براي این ررسش است که آیاا روش

متن ،با بهکارگيري آن روش به دریافت معناي ثابتي از آن متن دست یابند ،یا اینیه درک

و فهم هر مخاطبي مختصّ اوست و با دیگري تفاوت دارد» (ر.ک :احمدي ،ش)39/90
. Hermeneatic

1
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 -1-6-2ریشهشناسی هرمنوتيك
«هرمنوتي  ،از فع یوناني « Hermeneueinبه معناي «تأوی کردن» اشتقاق یافته اسات و باا واژه هارمس (خاداي رياامرساان
یونانيان) داراي ریشة مشترک است .هرمس واسطهاي بود که به عنوان مفسّر و شارح ،محتواي ريام خدایان را که ماهيّات آن فراتار
از فهم آدميان بود ،براي آنها به گونهاي قاب درک ميآورد» (رالمر.)99 :9390 ،
 -2-6-2تاریخچة هرمنوتيك
هرمنوتي

از نظر تاریخي به سه دوره تقسيم ميگردد:
 )8هرمنوتي

فلسفي  )3هرمنوتي

مدرن

 )9هرمنوتي

کالسي

 -9هرمنوتي

کالسي  :همزمان با عبور از قرون وسطي و از ميان رفتن سيطرة مسيحيّت کاتولي  ،کتاب مقّدس از زیار ساایة

کليسا خارج شد و به ميان مردم آمد .در این زمان که مردم براي خواندن و فهم کتااب مقادّس باه آزادي رسايده بودناد ،نيااز باه
قواعدي بود تا از هرج و مرج در تأوی و تفسير ريشگيري کند و به خواننادگان باراي فهام درسات و درک معنااي اصالي متاون
راهیاري نشان دهد.
شالیر ماخر 9و ویلهلم دیلتاي 8دو تن از دانشمندان این دوره بودند که اصول اوّليّة دانش هرمنوتي
گذاردند « .این دو معتقد بودند که ی

معناي غایي و ی

را در قارن ناوزدهم بنياان

فهم نهایي از اثر وجود دارد؛ وظيفة مفسّر است که با شناخت اثر ،بررسي

نشانههاي درونمتني و اصالح روش تفسير تالش کند تا به آن معناي نهایي دست یابد .دیلتاي همچنين معتقد بود کاه باراي فهام
متن ،باید از نيّت مؤلّف آگاه بود و باید دانست که او متن مورد نظر خود را با واه هادفي آفریاده اسات» (ر.ک :احمادي:9310 ،
 .)131/8اشیال نظر دیلتاي این است که دستيابي به قصد و نيّت مؤلّف ،به جهت بعد زمان و میان ،هميشه مقدور و ميسّر نيسات
و در مورد متون مقّدس هم ونين ويزي امیانرذیر نيست.
 -8هرمنوتي

فلسفي :در قرن بيستم ميالدي ،تحوّل بزرگي در هرمنوتي

روي داد و این دانش را به عرصاة تاازهاي گذاشات

3

1

4

که عوام اصلي این تحوّل را باید فيلسوفان نامداري وون مارتين هایدگر  ،هانس گادامر ر رییور و  ...دانست .در هرمنوتي
فلسفي ،اعتقاد بر این است که درک و استنباط هر خواننده ،منحصر به خود اوست و باه تعاداد خواننادگان یا
متفاوت وجود خواهد داشت .اشیال اصلي نظریّات هرمنوتي

ماتن ،فهامهااي

فلسفي این است که با نفي روش ،هار فهام و اساتنباطي از اثار را

قاب توجيه ميداند و این امر را طبيعي و ناگزیر قلمداد ميکند و به این وسيله ،راه را بر قرالتهاي متفااوت و متضااد از یا

اثار

ميگشاید.
 -3هرمنوتي

مدرن« :در دوران معاصر ،تالش زیادي صورت گرفته است تا بر خال
6

هرمنوتي

خاص براي دستیابي به فهمي واحد اراله شود .نمایندگان بزرگ این دوره «اميليوبتي» و «اِری
گادامر ،سعي در احياي آموزه هاي هرمنوتي

کالسي

فلسافي ،شايوه و راهیااري
1

هرش» با نقد نظریّات هایدگر و

دارند و ميکوشند براي دغدغه هاي ذهني شالیر ماخر و دیلتااي ،قاعادهاي

منسجم و اصولي تعریف کنند .قاعدهاي که هم «روش فهم» را توجيه کند و هم به دریافت «فهم نهایي» از اثر نایا گاردد .اِریا
هرش عقيده دارد که در تفسير متن ،دو برداشت مستق از ییدیگر وجود دارد :نخست معنایي که از الفاظ متن دریافت مايشاود،
دیگري شواهد آن معاني در دوراني که اثر تفسير ميشود .سپس توضيح مي دهد که معناي لفظي همواره ثابت است امّا شاواهد آن
1

. Schleiermacher
. Wilhelm Dilthey
3
. Martin Heidegger
4
. Hans-Georg Gadamer
5
. Paul Ricoeur
6
. Emilio Betti
7
. Eric Donald Hirsch
2
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معنا در هر دورهاي فرق مي کند .مثالً قلم ،دری

دوره ممین است به قلم ني اطالق شود؛ در دورة دیگر به مداد زغاالي و زمااني

هم به خودنویس اطالق گردد .امّا در تمامي این سه دوره ،معناي قلم ی

ويز بيشتر نيست« ،وسيله اي براي نوشاتن» .وي معتقاد

است که اگر وه هميشه نمي توان به معناي نهایي مورد نظر مؤلّف دست یافت ،امّا با به کاارگيري روش ،ضامن دریافات معنااي
درست تر ،معاني نادرست و لغزان را نفي نمود» (واعظي)429 :9321 ،
 -3-6-2هرمنوتيك و قرائتهای مختلف از دین
هرمنوتي

را مي توان دانش تفسير شناسي یا معناشناسي یا تأوی گرایي قلمداد کرد .به همين خاطر است که با حوزههاي مختلفاي

وون الهيّات ،فلسفة هنر ،نقد ادبي ،تفسير متون مقدّس و ...ارتباط دارد .بي تردید ،بحث روشهاي تفساير و فهام متاون مقادّس،
ريشينة کهني در علوم اسالمي دارد .در واقع ،عمده مباحث هرمنوتيیي -البتّه با مباني متفاوت -در علوم اسالمي ،باه خصاوص در
علم تفسير ،اصول و عرفان نظري با گسترهاي فراوان مطرح بوده است .امّا در سالهاي اخير نظریه رردازيهاا و بحاثهااي روش
شناسانة جدیدي در راستاي فهم ،تفسير وبرداشت از متون دیني مبتني بر امیان قرالتهاي مختلف از دین وگازارههااي دیناي ر
نموده است .این روییرد ها که توسّط برخي از روشنفیران مسلمان عرب وغير عرب مطرح ميشود ،برگرفته از هرمنوتيا
محور به شيوةگادامر 9است .این متفیّران ،خواستهاند اصول و روشهاي مباحث هرمنوتي

مفسّار

فلسفي را در تفسير قرآن و روایاات و

در منطق فهم دین به کار گيرند .احتمال افتادن این افراد در گارداب تفساير باه رأي وجاود دارد و بایاد دانسات کاه فهام انساان
خطارذیر است و به هيچ وجه این راه براي تأوی متون مقدّس به سرانجام نمي رسد.
-7-2تأویل از دیدگاه مذاهب کالمی
 -1-7-2معتزله
در عالم اسالم« ،بسياري از معتزله در رفع ظواهر زیادهروي کردند و به انیار و تأوی عذاب قبر ،نیيار و منیار ،ميازان ،صاراط،
معراج جسماني حضرت رسول و مانند اینها ررداختند» (مير ولي الدّین821/9 :9368 ،ا )822
 –2-7-2ظاهریّه
رس از ريدایي اصحاب رأي و قياس (ريروان ابوحنيفه) ،داوودبن علي اصفهاني مذهب ظاهریّه را بنيان نهاد .ريروان این مذهب باه
ظاهر الفاظ وحي تمسّ

ميجستند« .آنان تأوی را رد کردند و معتقد شدند که دست و روي و وشم ،معاني مجازياناد و ماراد

از آنها فقط خداست» (ر.ک :فرّو 391/9 :9368 ،ا.)400
 -3-7-2اشاعره
اشاااعره کااه خااود را اهاا ساانّت و جماعاات ناميدنااد ،بااا نظرگاااههاااي معتزلااي بااه مخالفاات برخاسااتند.
«این طایفه برآن هستند که در باب تأوی  ،راه ميانه ريمودهاند ،به این معني که در خصوص مبدأ و رحمت و علوّ حق تعاالي بااب
تأویاا گشااودهانااد ،امّااا در مااورد معاااد و آخاارت بااه ظااواهر بساانده کااردهانااد» (رک :الهيجااي)1/9 :9306 ،
 -4-7-2طبيعيّون
«طبيعيّون در تأوی زیادهروي کردند و همه ويزهایي را که دربارة آخرت در قرآن و روایات وارد شده اسات ،باه لاذّات و آالم
عقلي روحاني تأوی نمودند و به این ترتيب ،حشر اجساد و معاد جسماني را منیر شدند» (شيرازي.)961/4 :9313 ،
 -5-7-2دیدگاه اماميّه
اماميّه هروند به تسليم در برابر شرع و نبي و امام قای اند ،براي احتراز از محذور دور ،مانند معتزله ،مستقلّات عقلي را رذیرفتهاند،
امّا هر گونه تأوی باید مستند به گفتار المّة اطهار (ع) باشد.
Gadamer

1
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 -6-7-2اسماعيليان
در دیدگاه اسماعيليّه ،هر ويزي در این عالم ظاهر و باطني دارد ،ظاهر در هر امري به منزلة قشر و روسته و باطن در حیم مغاز آن
است« .اسماعيليّه معتقدند ظاهر دین اموري مث نماز و روزه و دیگر عبادات است و باطن آن علم توحيد و اثبات نبوّت و معااد و
مانند اینهاست .کتاب و شریعت و ناموس نيز به عنوان شيء موجود ،احیام و حدودي دارناد کاه باراي اها شاریعت و علمااي
احیام ،از خاص و عام ،ظاهر و ريداست و در عين حال ،احیام و فروعات داراي اسرار و باطنهایي است که جاز بار خاواص و
راسخان در علم شناخته نيست» (ر.ک :ناصر خسرو )24-12 :9316 ،مذهب اسماعيليّه را به سبب همين اعتقاد و ترجيح بااطن بار
ظاهر و حتّي ترک ظاهر ،باطنيّه گفتهاند.
به اعتقاد آنان ،بحث دربارة حشر و نشر و محاسبه و ماهيّت و کيفيّت آن باه طریاق تصادیق قاول مخباران صاادق و افازودن
برهانهاي عقلي و حجّتهاي فلسفي انجام رذیر است و همين ،نيازمند راکي نفس و طهارت اخالق و ریاضت در علومي است که
وقو

به حقيقت این سّر از طریق آن علوم ممین ميشود.

 -7-7-2معلّمان تأویل
ناصرخسرو در این زمينه مينویسد« :لفظ کتاب خدا تنزی است که ريامبران ،آن را ميآورند و در آن اختال

هست ،امّا معاني آن

که به آن تأوی گویند ،واحد است و گفتن آن با اوصياست .بنابراین ،تأوی و تعليم امام ترجمان وحاي و کتااب خداسات ،باراي
وصول به وحدت الزم و ضروري است؛ زیرا لفظ قرآن و حدیث مانع از تفرقه و اختال

نميشود» (ناصرخسرو.)94 :9316 ،

 -8-7-2مراتب تعليم
تعليمات اسماعيليّه معموالً رنهاني انجام مي گرفته است و مراتب تعليم در نظر آناان ،از نااطق و اسااس و اماام و بااب گرفتاه تاا
حجّت و داعي و مأذون در آثارشان به تأوی از قرآن و احیام بيان شده است« .به اعتقاد آنان این مراتب با مراتب وجود از جهات
رتبه تطابق دارد و بسياري از تأویالت آنها بر مبناي همين مراتب انجام ميگيرد» (ر.ک :کرماني9961 ،م.)143-148/8 :
 -9-7-2عقاید کالمی ناصرخسرو درباره تأویل
ناصرخسرو قبادیاني ازجمله شاعراني است که نظم و نثر خود را در خدمت تفیر و عقيدهشان قرار دادهاند .وي رس از آشانایي باا
افیار اسماعيليان و ورود به عرصة تبليغ اندیشه هاي فاطمي ،در جاي جاي آثاار خاود ،باه تبياين اصاول فیاري ماذهب خاویش
ررداخته است .ییي از مهمترین مساللي که در شعر وي مشهور است و بارها بدان تأکيد شده توجّه به تأوی آیات الهاي اسات .او
بر این باور است که براي آیات الهي ظاهر و باطني وجود دارد و ررداختن به ظاهر آیات ،بدون تأوی  ،نهتنهاا موجاب رساتگاري
انسان نميشود ،بلیه وي را به وادي گمراهي ميکشاند.
 -1-9-7-2مذمّت اهل ظاهر
به گفتة ناصرخسرو در زادالمسافرین ،نادانان به امثال و ظواهر کتاب خدا توجّه کردهاند و مشاموالت و باواطن و معااني آن را وا-
نهادهاند .اینان به سبب تیيه بر محسوسات از معقوالت و معاني رمزهاي کتاب خدا دور افتاده و به هواي نفس خویش تابع رأي و
قياس شده و از رسيدن به علم الهي بازماندهاند.
ناصرخسرو به مناسبت بحث تناسخ ،رذیرندگان کتاب خدا را به دو گروه اکتفاکننده به ظاهر و اه تأوی تقسيم کرده و گفتاه
است که اه تأوی نيز وند دستهاند« :جماعتي که به باطن محض روي آوردهاند و ظاهر را مهم گذاشاته و اها ظااهر از اینهاا
معذورترند .این گروه خود ،دو فرقه شدند ،جمعي عقاید دهریان را برگرفتند و جمعاي مانناد ابویعقاوب ساگزي باه تناساخ در-
آویختند.
این دسته از اه تأوی قای شدند که دانستن باطن الزم است و بر اساس دانسته باید عم کرد .ولي از آنجا که انسان مرکّاب
از جسم ظاهر و نفس باطن است ،حفظ ظاهر و باطن ،هر دو ،ضروري است .دستة اخير ،ريروان خاندان رسولاناد .باا ایان هماه،
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ناصرخسرو با ردّ معاد جسماني که از آن به تناسخ اه ظاهر تعبير ميکند و ردّ تناسخ اه باطن ،ميگوید که نفاس راس از جادا
شدن از جسد ،به ک ّ خویش(عق کلّي) ميريوندد و لذّت بينهایت نفس آدمي ،عقلي است» (ر.ک :ناصار خسارو ،باي تاا-480 :
)423
 -2-9-7-2تأویل احکام شریعت
ناصرخسرو در کتاب وجه دین به تأوی احیام شریعت ررداخته و آنها را با اصول و باورهاي اسماعيلي منطبق ساخته اسات؛ ماثالً
دربارة روزه با استناد به آیة  86سورة مریم ،که ناظر به نذر حضرت مریم است که روزه بگيرد و با مردم سخن نگوید ،قای اسات
که باطن روزه ،خودداري از شرح و بيان باطنِ کتاب و شریعت است و روز ،دلي بر ظاهر و تنزیا اسات و در آن ،بياان تأویا ،
جایز نيست ،امّا شب ،دلي بر باطن و تأوی است که در آن امساک و احتراز الزم نيست؛ یعني در ميان یاران و اه باطن باازگفتن
حقایق و اسرار رواست (ر.ک :ناصرخسرو .)830-892 :9342 ،ناصرخسرو در این کتاب از علم اعداد و حرو

و حسااب جُما

بسيار استفاده کرده است.
 -3-9-7-2تأویل در اشعار ناصرخسرو
ابيات ناصرخسرو را ميتوان به وند دستة اصلي تقسيم کرد:
 -9ابياتي که ناصرخسرو در آن ،رابطة تنزی و تأوی را بيان ميکند .وي تنزی و تأوی را همراه و میمّ ییدیگر ميداناد و آنهاا
را مانند تار و رود درهمتنيده به شمار ميآورد .ولي براي تأوی شأن و جایگاه ویژهاي قای است و تأوی را به کاروان ساالر قافله
و مروارید درخشان تشبيه ميکند.
باااه حلّاااه دیااان حاااق در راااود تنزیااا

بااااه ایشاااااان یافااااات از تأویاااا تااااااري
(ناصرخسرو)818 :9322 ،

علااام تاااأویلي باااه تنزیااا انااادر اسااات

وز مثااا ا دارد باااااه سااااار بااااار قوفلاااااه
(همان)829 ،

شورست واو دریاا باه مثا صاورت تنزیا

تأویاا ا وولؤلؤساااات سااااوي مااااردم دانااااا
(همان)1 ،

 -8ابياتي که بر ارزش تأوی تأکيد دارند.
هااار کاااه بااار تنزیا ا باااي تأویا ا رفااات

او باااه وشااام راسااات در دیاان اعاااور اسااات
(همان)34 ،

وااون نااداني ره تأویاا بااه علمااش نرسااي

وروااه ییيساات ميااان ماان و تااو حیاام کتاااب
(همان)929 ،

 -3ابياتي که تأکيد دارند علم تأوی نزد خداست.
تاااااااأویلش از خزاناااااااة آن یاااااااابي

کاااز خلاااق نيسااات هااايچ کساااش همتاااا
(همان)898 ،
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 -4ابياتي که به تأوی داشتن قرآن اشاره دارد.
بااررس از ساارّ قاارآن وعلاام تااأویلش باادان

گر همي زین وه باه ساوي عارش برخاواهي رسايد
(همان)13 ،

 -1ابياتي که به معلّمان تأوی بهویژه حضرت علي(ع) اشاره دارد.
نبااااارد مگاااار ز اباااار تأویاااا قطاااار

بااااار اشاااااجار و بااااار کشاااااتزار علاااااي
(همان)926،

ماااااار نهفتااااااه دختاااااار تنزیاااااا را

معنااااي و تأویاااا حياااادر زیااااور اساااات

مشاااااای تنزیااااا بااااااي تأویااااا او

بااار گلاااوي دشااامن دیااان خنجااار اسااات
(همان)31 ،

وي اشاره ميکند که جنگ حضرت علي(ع) بر رایة تأوی است.
معاادن علاام علااي بااود بااه تأوی ا و بااه تيااغ

مایااة جنااگ و بااال بااود و جاادال و ررخاااش
(همان)816 ،

ناصرخسرو معتقد است که تأوی در زمان اه کتاب هم بوده است و در دین اسالم ادامه ريدا ميکناد و باه دسات حجّات و
مأذون ميرسد.
تأویااااا حاااااق در شاااااب ترساااااایي

شااامع و وااارا عيساااي و شااامعون اسااات

ایااااان علااااام را قرارگاااااه و گشاااااتن

اناااادر ميااااان حجّاااات و مااااأذون اساااات
(همان)811 ،

 -11-7-2مخالفان اسماعيليّه
«اسماعيليان را جهت عقاید باطني آنان به کفر و الحاد و تزویر و قول به اباحه تأوی منیرانه معجزات متّهم کرده و حیم باه مبااح
بودن خونشان دادهاند» (ر.ک :دانشرروژه)393/9 :9344 ،
غزّالي ،اعتقاد اسماعيليّه را در باطن با قایالن به ثنویّت و فالسفه و در ظاهر با شيعه موافق دانساته و ماذهب آناان را در معااد
همان مذهب فالسفه شمرده است (ر.ک :غزّالي8003 ،م )46/9 :ناصرخسرو در مورد مخالفان خود ميگوید:
وون به مشای هااي تاأویلي بگيارم راهشاان

جز به ساوي زشات گفاتن ره ندانناد اي رساول
(همان)143 ،

 -11-7-2قلمرو مصادیق تأویالت باطنيّه
مصادیق تأویالت اسماعيليّه را ميتوان به سه گروه عمده تقسيم نمود.
 -9تأوی آیات و احادیث به مراتب و درجات دیني که خود به سه بخش تأوی آیات به عق و نفس ،تأوی آیات به اساس
و ناطق ،تأوی برخي از آیات به حجّت و باب و داعي و مأذون و مستجيب تقسيم ميشود.
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 -8تأویالت عددي و ذوقي؛ مانند تأوی کلمة «ال إله الّا اهلل» در کتاب وجه دین ناصرخسرو.
 -3تأویالت در فروع فقهي و عملي مانند تأوی دربارة نماز و روزه که در آنها تأوی احیام شرعي آورده

ميشاود (ر.ک:

آقانوري)892-821 :9329 ،
 -12-7-2اختالف اماميّه با اسماعيليّه در تأویل
اسماعيليان با شيعيان دوازده امامي وجوه مشترکي در عقاید کالمي و سياسي و فقهي دارند .آنها در تأوی و تطبيق آیات قرآناي بار
اشخاص و گرو ههاي خاص وجوه مشابهي نهوندان اندک با شيعه دارند .با این همه ،با مراجعه به مصادیق تأوی و تطبيق هر یا
از این دو تفیّر ،ميتوان به اختال هایي نيز دست ريدا کرد.
 -9ريشفرض تأویالت اسماعيليّه و توجيهکنندة آن ،نظریّة «مث و ممثول» است؛ در حالي کاه تاأویالت و روایاات تاأویلي
شيعه با استناد بر روایات و گفتار امامان معصوم (ع) است.
 -8اسماعيليان ،تأوی را به همة امور دیني تعميم دادهاند و ردیدهاي مانند بول را نيز داراي تأوی و باطن ميدانند .به هماين
علّت آثار آنها آکنده از تأوی فروع فقهي و تأویالت در امور تیویني و عقلي است.
 -3اسماعيليان ،اگروه اساس و امام را معلّم تأوی دانستهاند و معتقد هستند که این تأوی ها را از آنها گرفتهاند ،هايچگااه از
امام نام نبرده و نق قول آنها مستند به گفتار امامان معصوم نيست.
 -4موارد جرح و تعدی عالمان شيعي نسبت به برخي از روایات تأویلي و ردّ و نقد سند آنها در کتابها فاراوان اسات ،امّاا
در ميان کتابهاي تأویلي اسماعيليّه ذکر سلسله سند و ثقه بودن راوي مطرح نيست.
 -1محور تأوی ها در روایات شيعه ،امامان یا شيعيان و دوستداران اه بيت(ع) است ،امّا در آثار اسماعيلي ،اگروه از المّه و
اه بيت(ع) ،سخن به ميان ميآید ،ريوسته محور تأوی ها ،ناطقان و اساس و حجج و دعات و دیگار سلسالة مراتاب و
حدود و درجات دیني آنان است (ر.ک :آقانوري.)301-306 :9329 ،
 -3نتيجه
ییي از بنياديترین ویژگيهاي شعر ناصرخسرو بحث تأوی است .وي معتقد است قرآن داراي ظاهر و باطن اسات و اگار کساي
باطن شریعت و قرآن ،یعني تأوی آن را نداند به بيراهه ميرود .وي تنزی بدون تأوی را در اشعارش مردود ميشمارد و تنزی را
وون شوري دریا و تأوی را وون لؤلؤ و مروارید ميداند .او تأوی را ررّ خرد و فض به حساب مايآورد .ناصرخسارو باه طاور
گسترده ،در کتابهاي نثر خود به مسئله تأوی ررداخته است و در کتاب وجه دین برخي از تأویالت خود را آورده است.
اسماعيليان ،با توجّه به ريشفرض مث و ممثول ،تأوی را به همة امور دیني تعميم دادهاند و آثاار آنهاا آکناده از تأویا فاروع
فقهي و تأویالت عددي و تأوی در امور تیویني و عقلي است .اساماعيليان اگرواه اسااس و اماام را معلّام تأویا دانساتهاناد و
معتقدند که این تأوی ها را از آنها گرفتهاند ،ولي نق قول آنها مستند به گفتار ایشان نيست .آثاري مانند کشفاألسرار ميبدي که باه
تأوی عرفاني آیات ررداختهاند ،بر مبناي ذوق و برداشتهاي عارفانه نوشته شده است ،در واقع ،این آثار جنبهاي ادباي و هناري و
شعرگونه دارند و این سخنان همه زمزمههایي عاشقانه است و با تأوی هاي اسماعيليّه تفاوت اساسي دارد.
تأوی و برداشت از متون دیني مبتني بر امیان قرالتهاي مختلف از دین و گزارههاي دیني که توسّط برخي روشنفیران مطرح
شده است ،برگرفته از هرمنوتي

مفسّرمحورِ گادامري است .این متفیّاران خواساتهاناد ،اصاول و روشهااي مباحاث هرمنوتيا

فلسفي را در تأوی قرآن و روایات به کار گيرند .باید دانست که فهم انسان خطارذیر است و نميتوان درباره وحي -که کالم الهي
است -هرمنوتي

را به کار گرفت؛ زیرا هيچگاه نمي توان ادّعا نمود که منظور خداوند ،همان ويزي باوده اسات کاه ماا برداشات
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کردهایم .رس تنها راه صحيح در تأوی متون دیني استناد به گفتار المّة اطهار (عليهالسّالم) است .از آن جهت که ایشان علم خود را
از خداوند گرفتهاند و «مطهّرون» مورد نظر قرآن هستند و «یُطَهِّرَکُمْ تَطْهيراً» در شأن آنها نازل شده است.
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