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تأويلگرايی در انديشة مولوی و غزالی
بتول واعظ

نویسنده مسئول

رقيه کاردلايلواری
چکيده

این پژوهش به بررسي دیدگاه غزالي و مولوی در مورد تأویل ميپردازد؛ نخست معنـای
لغوی و اصطالحي تأویل و موارد آن در قرآنکریم مـورد بررسـي قـرار گرفتـه ،سـپس
قوانين تأویل ،شرایط ماول و مسألة تأویل مجاز و غيرمجاز و تفسير بـه رأی بـه بحـث
گذاشته شده و نشان داده شدهاست که غزالي بهرغـم رسـالههـایي کـه در رد باطنيـه و
اسماعيليه نوشته ،در فهم متون متأثر از رویکرد تأویلگرایانة آنها اسـت .بخـش سـوم
مقاله به دیدگاه تأویلگرای مولوی ميپردازد که برمبنای آن تأویل در سه سط تأویـل
آیات و احادیث ،رمزها و نشانهها و اصطالحات عرفاني صورت گرفتهاست .بخش چهارم
مقاله ،دربارة مقایسة دیدگاههای غزالي و مولوی دربارة تأویل و قوانين آن ،تأویل قرآني
و کالمي ،شرایط و دالیل تأویل ،تأویل مجاز و غيرمجاز و قراین تأویل است که اندیشة
تأویلگرای مولوی را در تأویلهای صوفيانه غزالي تاحدودی متأثر از او نشان ميدهد.
واژگانکليدی :غزالي ،مولوی ،تأویل ،تأویل عرفاني ،باطنگرایي ،قوانين تأویل.

 .استادیار زبان وادبيات فارسي ،دانشگاه عالمه طباطبائيbatoolvaez@yahoo.com ،
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه عالمه طباطبائيkardelilvari911@st.atu.ac.ir ،
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مقدمه
فهم متن و رسيدن به معنا یا معناهای پنهان کالم یکي از دغدغههای مهم در خوانش متون مقـدس و
متنهایي است که ظرفيت معنایي باالیي دارند؛ مسألة فهم که بحثي معرفتشناختي است بـرای فالسـفه
هرمنوتيک اهميت بهسزایي دارد .مهمترین شيوه و ابزار فهم از طریق تفسير و تأویل صورت ميگيرد کـه
بهویژه در متون عرفاني –که یکي از آبشخورهای اصلي آن دین است -بهعنوان راهکار اصلي فهـم ارائـه
ميشود.
"جاللالدین محمدبلخي" معروف به "موالنا" و "ابوحامد محمدغزالي" که مشرب اولـي بـر تصـوفي
عاشقانه و ذوقي ،و مسلک دومي بر تصوفي زاهدانه و مبتيبر خوف استوار است ،در فهم الیههای پنهـان
متن (بهویژه قرآن و احادیث و اسرار سلوک) و انتقال آن به مخاطبان خود از فرایند «تأویـل» بسـي سـود
جستهاند؛ کمتر آیه و حدیثي در آثار این دو یافت ميشود که به تأویل برده نشده باشد .اما تأویل بهعنـوان
یکي ابزار فهم در نظام فکری آنها چارچوب و ضوابطي دارد که راه را بـرای همـه بـاز نمـيگـذارد .هـم
مولوی در مثنوی و هم غزالي در آثار خود بحثي مفصل در باب تأویـل مجـاز و غيـر مجـاز و شـرایط آن
دارند؛ البته دیدگاههای غزالي در باب قانون تأویل نسبتبه مولوی بسيار منسجمتر و علميتـر اسـت زیـرا
مولوی به هرچيز از بعدی معرفتشناسانه مينگرد «برای مولوی متن فقط یک اثر نوشتاری یای گفتاری
نيست ،بلکه کل عالم هستي یک متن است که باید به تفسير و فهـم آن نایـل شـد؛ بـهبيـاندیگـر همـة
موجودات جهان آفرینش از خدا و جهان گرفته تا حيات انسان بهعنوان یک متن برای موالنا قابل مطالعـه
و تفسير و تأویل است» (نصری ،1324 ،ص  )121اما غزالي که حتي تا آخر عمر هم تفکـری فلسـفي بـر
اندیشههای صوفيانهاش موج ميزند ،بيش از آنکه تأویل را در بستری عارفانه مطرح کند ،با نگرشي دیني
با آن برخورد ميکند و بيشتر در پـي آن اسـت کـه بـرای تأویـل قـانوني وضـع کنـد تـا معيـاری بـرای
خوانشهای درست و نادرست از متن ميباشد؛ به بياني دیگر ،غزالي به بحث تأویل از بيرون مـينگـرد و
هدفش از وضع قانون تأویل ایجاد نظامي مشخص است که راه هرگونه فهم غيـرمنطقـي از متـون را بـر
مخاطبان سد کند .درحاليکه تأویل برای مولوی تنها یک شيوه برای کشف الیههای پنهان معنـا اسـت و
نه نظاممند کردن تأویل در ساختاری عقلي یا منطقي.
از اینرو بر آن شدیم تا بحث تأویل و مباحث مربوط به آن را بهعنوان فرایندی مهـم در عمـل فهـم از
دید مولوی و غزالي بر رسيم و اختالفها و اشتراکهای فکری آنها را در استفادة از تأویـل و شـرایط آن
بازنمائيم .مقالةحاضر بر پنن بخش استوار است:
الف) پيشينة پژوهش
ب) مفهومشناسي تأویل
ج) تأویل از دیدگاه غزالي
د) تأویل از دیدگاه مولوی
ه) مقایسة نظام فکری غزالي و مولوی در بحث تأویل
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پيشينة پژوهش
در مورد تأویل از دیدی مولوی و غزالي بهطور جداگانه پژوهشهایي صورت گرفتـهاسـت؛ مقالـهای بـا
عنوان مولوی و هرمنوتيک فلسفي از "عبداهلل نصری" به عمل فهم از دید مولوی پرداختهاست که بيشتر
با هرمنوتيک فلسفي "گادامر" و "هایدگر" قابل مقایسه است .مقالهای بـا عنـوان تأویـل و قـانون آن از
دیدگاه غزالي به قلم"مجيد رحيميان" نگارش یافته است .پایاننامههایي با موضوع تأویل آیات و احادیث
در مثنوی و غزليات شمس انجام گرفته که بيشـتر تـأویلي را در مـورد آیـات و احادیـث مثنـوی بررسـي
نمودهاست .همچنين مقالهای با عنوان معرفتشناسي از دید مولوی و قلم نگارنده و "محمود بشيری" در
کتاب ماه ادبيات و فلسفه چاپشده که بيشتر در زمينة انواع معرفت در مثنوی اسـت .آنچـه مقالـه حاضـر
درصدد پرداختن به آن است ،مقایسة نظام فکری مولوی و غرالي در مورد تأویل و شيوههـای آن اسـت و
از آنجا که مولوی در برخي جهات متأثر از آرای فکری غزالي است ،این مقایسه بيشتر مـيتوانـد مواضـع
فکری آنها را در مورد اصل تأویل نشان دهد.
مفهومشناسی تأويل
 .2تأويل در لغت
«معنای لغوی کلمة «تأویل» از ماده اَوْل به معنای رجـوع و بازگشـت اسـت :آلَ ادشی ء ییؤةلا اةال:
آن چيز بازگشت؛ اةّلَ ادیه ادشی ء ::آن را بازگردانيـد؛ اادیت عین ادشی ء :از آن روی گردانـدم .بنـابراین
معنای تأویل ،بازگشت به اصل شيء و فعل باشد یا سخن و حـدیث بـرای کشـف داللـت و معنـای آن»
(نصر حامد ابوزبد ،1321 ،ص .)326
براساس گزارشي که در مقایيساللغه آمده ،تأویل از مادة اَول بـهمعنـای بازگشـت اسـت و آن دارای دو
اصل است .1 :ابتدای امر .8 ،انتهای امر .اول بهمعنای ابتدا مأخوذ از این اصل است و عاقبـت و سـرانجام
از اصلدوم گرفته شدهاست (قاسمپور ،1321 ،ص .)38
"مقات" نيز در تفسير خود معنای دوم یعني عاقبت و سرانجام را برای تأویل برگزیده است .در حاليکه
"بالشر" ،تأویل را به توضیح (سأنبئکَ بتأویلٍ الم ت تطلتعل ه صلر ًلب کهـف )12 :یـا تخمـين
(وزنو بم قطعمس مطتقصت ذ ک خص ٌ و حطن تأویال :اسراء )31-ترجمه ميکنـد" .مقاتـل" آن را بـه
عاقبت ترجمه ميکند .پس تأویل نه بهمعنای تفسير واقعي آینده بلکه بهمعنای خودِ واقعي آینده بهعنـوان
عاقبت با نتيجة فعل کنوني یا گذشته است (پل نویا ،1313 ،ص .)38
ما با دو نوع تأویل سرو کار داریـم :یکـي تأویـل بـه معنـای سـرآغاز و دیگـری بـه معنـای سـرانجام.
صاحب الفرقان في تفسير القرآن نيز با دیـدگاه ویـژة خـویش دو نـوع تأویـل بـرای قـرآن قایـل اسـت؛
«قرآن دو تأویـل دارد :تأویـل مبـدأ و تأویـل معـاد و خـود حجتـي اسـت در وسـط آن دو ،تأویـل مبـدأ،
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منبعي است کـه قـرآن بـا اصـل و فصـولش برگرفتـه از آن اسـت و واقعيـت تأویـل معـاد را خبـرهـایي
تشکيل ميدهند که در متن قرآن جلب توجه ميکنند (صـادقي ،ج 108 ،11بـه نقـل از سـجادی،1310 ،
ص .)00
 .1تعريف تأويل و معنی اصطالحی آن
یکي از جامعترین تعاریف تأویل ،شرحي است کـه غزالـي در مستصـفي آوردهاسـت« :تأویـل در مـورد
کالم و معنا و نه لفظ بهکار ميرود چنانکه در مورد آیات متشابه بهکار رفتهاست و تأویل رؤیـا چنانکـه در
قصة حضرت یوسف (ع) آمده؛ تأویل اعمال نيز داریم چنانکه در قصه حضرت موسي (ع) بـا رجـل صـال
آمدهاست و اصطالحاً بيرون آوردن نفس از داللت حقيقـي (معنـای ظـاهری) بـهسـوی داللـت مجـازی
(معنای باطني) است بيآنکه به عرف و عادت زبان عربي و قواعد مجاز از جمله تسميه چيزی به نظيـر آن
یا به سبب آن یا به الحق آن یا به مقارن آن یا به سایر اموری که در کالم مجازی جریـان دارد ،اخاللـي
وارد گردد» (خرمشاهي ،1310 ،ص .)104
"سبکي" معتقد است« :تأویل عبارت است از حمل ظاهر لفظ بـر معنـای محتمـل مرجـوح .اگـر ایـن
اقدام از روی دليلي باشد ،صحي است و اگر برمبنای چيـزی باشـد کـه گمـان دليـلداشـتن رفتـهاسـت،
فاسد .و اگر هيچ دليلي وجود نداشته باشد ،تأویل نيست ،بلکه بازی و سـرگرمي اسـت» (زیبـدی،1000 ،
ص .)811
"زرکشي" ،تأویل را چنين تعریف ميکند« :چهارم تفسيری است که به اجتهاد عالمان بـاز گـردد ،ایـن
را غالبا تأویل مينامند که عبارت است از گردانيـدن ل فـظ بـه سـوی مـرجعش یـا مقصـدش .لـذا مفسـر
صرفاً ناقل است اما تأویلکننده استنباط ميکند؛ کار او عبارتست از استنباط احکـام ،بيـان و ایضـاح امـور
مجمل و تخصيص عبارات عام» (زرکشي ،ج ،8ص 100به نقل از نصر حامـد ابوزیـد ،همـان کتـاب ،ص
.)308
نظر "عالمهطباطبائي" در مورد تأویل چنين است« :تأویـل هرچيـز حقيقتـي اسـت کـه آن چيـز از آن
سرچشمه ميگيرد و آن چيز بهگونهای تحققدهنده و حامل و نشانه اوست» (طباطبـائي ،سـال :ج  ،3ص
.)40

 .9تأويل در قرآن
واژة تأویل در عنوان تفاسير مشهور اهل سنت تشيع آمدهاست .این تفسيرها آشکارا به شـناخت امـوری
پرداختند که با ظاهر هر لفظ همخوان نيست و از این رهگذر نه تفسير بلکـه تأویـل بـهحسـاب مـيآینـد
(احمدی ،1318 ،ص .)160در قرآن کریم این کلمه هفده بار بهکار رفتهاست که هفـت بـار آن بـه تعبيـر
خواب (تأویلاالحادیث) در داستان حضرت یوسف (ع) مربوط ميشود .در چند مورد هم بهمعنای بـاطني و
مرموز بهکار رفتهاست ازجمله دوبار در داستان حضرت موسي (ع) و مصاحب او (رجـل صـال  ،خضـر) .در
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آیة  0سورة یوسف« :مسأله تعليم و تعلم که از سنخ آموختن است ،مطرح شـدهاسـت ،از ایـنرو تأویـل از
امــور آمــوختني اســت» (کــارگر ،1323 ،ص  .)1تأویــل در آیــات  18الــي  12ســوره کهــف بــهمعنــای
«کشف داللت پنهان کارهاست؛ این داللت پنهان را نميتوان دریافت مگر باواسطة افق غيـر عـادی کـه
همان علملدني است و به آن بنده صال عطا کردهاند .اعتراض موسـي (ع) ناشـياز نـوعي تأویـل از ایـن
اعمال براساس دانش و افق فکری خودش بود» (نصر حامد ابوزید ،1321 ،ص.)326
یکي از دالیل بهوجود آمدن مبحث تأویل ،آیات متشابه بودهاست زیرا بسياری تأویل را فقط در مـورد
آیات متشابه جایز دانستهاند و نه آیات محکم .غير از متصـوفه بيشـترین تأویـلهـا را مـيتـوان در ميـان
«فرقة اسماعيليه» یافت .نمونة بارز آن وجه دین "ناصرخسرو" است؛ اسماعيليه ظاهر را دليـل بـر بـاطن
ميشمارند ،بنابراین باطن ممثول و ظاهرش مثل است .نظریة مثـل و ممثـول نـهتنهـا در مـورد آیـات و
احادیث بلکه در تمام سطوح هستي صادق است (پورنامداریان ،1304 ،ص « .)8صوفيه» تأویلهای خـود
را استنباط ميناميدند «درحقيقت خودِ صوفيه وقتي که از روش خود سـخن مـيگوینـد ،آن را نـه تفسـير
ميخوانند و نه تأویل بلکه آن را استنباط مينامند و این خود کلمهای است که منشأ قرآني دارد و آنهـا را
برای بهتر متمایز کردن خود از دیگران اختيار کردند» (پـل نویـا ،1313 ،صـص .)182-181دليـل اینکـه
آنها تأویلهای خود را استنباط ناميدهاند ازنظر "ابن عربـي" بـه ایـن دليـل اسـت کـه از اهـل ظـاهر و
قشریون و فقيهان ميترسيدهاند.
ميدانيم که فقها که قرآن را از نظر لغوی یا فقهي ميخوانند ،قرائـت اسـتعاری صـوفيان را بـهعنـوان
بدعتي کفرآميز و مخالف قرآن محکوم ميکنند؛ درحقيقت چون نگرشي مبتنيبر تقيه مفرط آن بـه ظـاهر
شرع بر اسالم رسمي تسلط یافته و تقریبا بهصورت نگرش مألوفاسالمي درآمدهاست ،صوفيان در چشـم
تاریخ چهرهای کموبيش مخالف دین یافتهاند؛ قرائت قرآن آنان قرائتي متأخر و بيگانه از اسـالم نخسـتين
تلقي شدهاست (همان ،ص.)12
تأويل از ديدگاه غزالی
تأویل ازجمله مسائلي است که ميتوان آن را از دغدغههای اساسي غزالي در دو دوران مهم زندگياش
دانست .تأکيد بر قيد دو دوران مهم زندگي غزالي از آنجهت است که مبنای فکری او در باب تأویل و
شيوههای آن قبل و بعداز تحول روحياش با هم متفاوت است .هدف غزالي در دورة نخست «بيشتر
تعصب کالمي یا حتي سياسي و وفاداری به خليفه وقت و تنگ کردن جا برای باطنيان و تأویل گرایان
بيحساب و کتاب بوده است اما در دوران دوم به جهت تعدیل جو متعصبانه و باز کردن جایي برای امکان
تأویل و فهم عميقتر از متون مقدس بود» (رحيميان ،1322 ،ص  .)80در اغلب آثار غزالي چه آنها که
مربوط به دورة نخست زندگي او هستند ،نظير قانونالتأویل و فيصلالتفرقه و القسطاسالمستقيم و چه
آثاری که در دوران دوم زندگي فکری او تأليف شدهاند؛ نظير احياء علومالدین ،المنقذ منالضالل و
مشکوهاالنوار مبحث تأویل ،جایگاه قابلتوجهي دارد.
مفهوم تأویل را از دید غزالي ميتوان در دو دورة تحول فکریاش در دو تعریف خالصه کرد:
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 .1عبور روشمند از ظاهر متن به معنای مجازی لفظ و براساس قرینةعقلي .8 ،عبور روشمند از ظـاهر
متن به باطن و روح معنای لفظ در عين حفظظاهر و براساس قرینة قعـي اعـم از عقلـي ،نقلـي و کشـفي
(همان).
مفهوم نخست تأویل بيشتر بر مبنای عقلي و فلسفي استوار اسـت امـا مفهـوم دوم ،مبنـایي عرفـاني و
معرفت شناختي دارد که زمينـة اصـلي در تـأویالت صـوفيه و عرفاسـت .غزالـي در دورة نخسـت مبنـای
نظریهاش را در تأویل بر اساس پنن نوع وجود قرار دادهاست (غزالي1414 ،ق  /صص:)21-10
 .1وجود ذاتی :که عين ،خارج و منشأ ادراک و انتقال صورت است از خارج بـه ذهـن ماننـد حقيقـت
خورشيد یا حقيقت مرگ؛
 .8وجود حسی :که تمثل وجود ذاتي در قوة باصره و ذهن است بـه شـرط حضـور و همزمـاني بـين
بيننده و دیدهشده مانند تمثل حقيقت مرگ بهصورت قوچ؛
 .9وجود خيالی :که تمثلي مانند تمثل حسي است اما هنگام غيبت و عـدم همزمـاني محسـوس بـا
حس؛ مانند رؤیت واقعيتي که در زمانهای گذشته روی دادهاست؛
 .1وجود عقلی :که درکِ روح ،معنای چيزی در ساحتِ عقل بهنحو کلي و بدون صورت اسـت ماننـد
روح معنای «ید» که قدرت است؛
 .1وجود تشبيهی :که وجود چيزی مغایر با چيز دیگر است اما مشابه با آن درجهتي از جهـات ماننـد
انتساب غضب یا شوق به خداوند به واسـطه تشـابه آثـار مترتـب بـر غضـب و شـوق (رحيميـان،1322 ،
صص.)82-81
غزالي در دورة دوم که به «تصوف» متمایل شد و دغدغة او از رجوع از ظاهر هـر متنـي بـه بـاطن آن
بود ،مبنای جهانشناختياش را تمایز بين دو جهان غيب و شـهادت و تـوازی ایـن دو عـالم مـيدانسـت
(غزالي ،1303 ،صص  )10-12شيوة تأویل غزالي در دورةدوم شبيه شـيوة عرفـا در تأویـل متـون و امـور
عالم امکان است.
در دورة نخست ،دو مبنای معناشناختي غزالي برای فهم و استنباط از الفاظ عبارتند از .1 :قاعدة تجریـد،
 .8قاعدة تدرین (رحيميان ،1322 ،صص .)36-80
براساس قاعدة نخست ميتوان از هر لفظي با پيراستن معنای آن از خصوصيات جزئي ،معنایي وسيعتـر
و تجریدی بهدست آورد بهنحوی که از معنایحسي به معنایخيالي منتقل شد و از آن به معنـایي عقلـي و
کلي رسيد .در این سير ،معنایلفظ از جزئيت به کليت و از محدودیت به عموم و شـمول سـير مـيکنـد و
فهم خوانندة متن نيز ميتواند در این راسـتا پـيش رود (غزالـي ،فيصـل التفرقـه ،صـص .)21-24بنـا بـر
قاعدةدوم در تنگنای حمل لفظ بر معنای ظاهری آن و در صورت امتنـاع آن مـيبایسـت درجـات مراتـب
وجودات لحاظ شود .تا بتوان لفظ را بر معنای خيـالي حمـل کـرد ،نبایـد بـه سـراغ معنـای عقلـي رفـت.
همچنين در صورت امکان حمل بر معنای عقلي ،نباید وجود تشبيهي را بهعنـوان مرجـع معنـایي لفـظ در
نظر گرفت.
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در دورة دوم اوالً پای نظریه تعدد معـاني بـه عنـوان اسـاس نظریـة تأویـل بـه ميـان مـيآیـد .چـون
الزمة نظریةغزالي در این دوره امکان واجد بودن لفظ نسبت به دو یا چند معنا البتـه در طـول هـم اسـت.
طولي بودن این رابطه بهمعنای شایسته تر بودن حمل لفظ بر برخـي معـاني نسـبت بـه معـاني دیگـر نيـز
هست.
ثانياً نظریة وضع لفظ بـرای روح معـاني براسـاس مـوازات بـين دو عـالم مطـرح اسـت ،او مـيگویـد:
«کسي که نظر به حقایق الفاظ کند ،معاني را اصل قـرار مـيدهـد و الفـاظ را فـرع و اگـر مـا بـه معـاني
محسوس آن عادت کردهایم ،این به وضع ثانوی و همراه با انتقال از وضـع اولـي اسـت» (غزالـي ،سـال:
صص.)1-0
غزالي برای تأویل و رجوع از معنـای ظـاهر مـتن بـهمعنـای بـاطني آن ،قـوانيني وضـع مـيکنـد کـه
عبارتند از:
 .1لزوم قيام برهان بر محالبودن حمل بر ظاهر (غزالي ،فيصلالتفرقه ،صص ،)20-21یا حکـم قطعـي
به بطالن ظاهر متن (غزالي ،المستظهری .)10 ،1464 ،این قانون ،فرایند تأویل متن را محدود ميکند یـا
بهعبارتيدیگر تنها متني را قابل تأویل ميداند که هرگز نتوان معنا را تنها در سـط ظـاهر آن فهميـد یـا
اینکه محدود کردن فهم متن به سط ظاهر ،موجب کن فهمي از معنا ميشود.
 .8تناسب لفظ با معنای ماول از طریق مجاز ،استعاره و غيره (همان) این معيار ،لزوم وجود قرینـهای را
در گذر از معنایظاهر به معنایباطن اجتنابناپذیر ميداند و تفسير به رأی و درنظر نگرفتن بافت زبـاني و
موقعيتي متن را موجب نادرست بودن تأویل تلقي ميکند.
 .3لزوم تدرین در مراحل حمل بر مراتب وجودی و مجازگرائي بر اساس ترتيـب وجودهـای پـننگانـه؛
بدینمعنا که تا مي توان لفـظ را بـر وجو ِدحسـي حمـل نمـود ،نبایـد آن را بـر وجـود خيـالي حمـل کـرد
(غزالي ،فيصلالتفرقه .)21 ،قانون سوم ،تأویلهای افراطي اسماعيليه را رد ميکند زیرا باطنيان اسـماعيلي
هم ،آیات قرآن را الزمالتأویل ميدانستند و حتي آیات محکـم قـرآن از جملـه آیـاتاالحکـام را نيـز کـه
بنا به فرمودة اميرالمومنين (ع) هرگز نباید بدون معنایظاهری آن بـه معنـایثـانوی حمـل شـود ،تأویـل
به باطن ميکردند؛ این نـوع تأویـل را غزالـي گمـراه کننـده مـيدانـد .وقتـي امـری در سـط ظـاهری
و وجود حسي آن فهميده ميشود ولو اینکه عقل تنگ نظران قادر به درک آن نباشد ،نباید به تأویـل بـرده
شود.
اما قوانين تأویل در دورة دوم زندگي فکری غزالي تغيير ميکند که برخي از ایـن قـوانين ،قـوانين دورة
نخست را رد ميکند .در این دوره ،عالوه بر قانون دوم از قوانين فوق ،قانوني دیگـر مطـرح مـيشـود کـه
عبارت است از لزوم جمع ظاهر و باطن (رحيميان،ص .)38ابن قانون دیگر محدود به متون نيست که قابل
حمل بر ظاهر معنای لغوی نبودهاند ،بلکه تحتتأثير عرفا و صوفيان برای آیات غير متشابه نيـز مـيتـوان
تأویالتي قائل شد .تفاوت دیدگاه غزالي در این قانون با باطنيان در این است که غزالي در عـين پـذیرفتن
ظاهر ،به معنایباطني روی ميآورد در حاليکه باطنيان و اهل تفسير برأی با ابطال ظاهر ،حکم به بـاطن
ميکردند.
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اقسام تأویل از دیدگاه غزالي در سه نوع خالصه ميشود:
 .1تأويل واجب ،که عدمتأویل آیةمتشابه یا متن به ابهام آن و گمراهي مردم منجـر شـود مثـل آیـه
«یداهلل فوق ایدیهم».
 .8تأويل مذموم ،که عبارت است از تأویل ظني که بدون وجود برهان قاطع بر رد ظاهر متن باشـد و
تأویل براساس تفسير برأی (غزالي ،احياء علوم الدین ،ج ،1بي تا :صص.)110- 112
 .3تأويل مجاز :غزالي در کتاب االقتصاد في االعتقاد نيز جایي که عقـل چيـزی را محـال بشـمارد،
تأویل را واجب و مجاز دانسته است (غزالي ،1322 ،ص .)100
غزالي اهل تأویل را به اقسامي تقسيم ميکند:
 .1اهل تفريط :کساني که تنها به نقل و ظاهر آن اصالت مـيدهنـد؛ اینـان کسـاني هسـتند کـه در
محدودة حس متوقف شدهاند و به قول غزالي به عرصةجهالت فرود آمدهاند؛
 .8اهل افراط :کسـاني کـه تنهـا بـه عقـل اصـالت داده و نقـل را رهـا کـردهانـد مثـل معتزليـان و
باطنيان؛
 .3متوسطان با گرايش به اصالت عقل :که به قول غزالـي خطـر رد احادیـث صـحي  ،آنهـا را
تهدید ميکند؛
 .1متوسطان با گرايش به اصالت نقل؛
 .1متوسطان با گرايش جمع بين عقل و نقل :که غزالي ایشان را گروه حقمـدار دانسـتهاسـت
(قانونالتأویل :1414 ،صص  ،181-183به نقل از رحيميان  ،1322ص  .)31شيعة اماميـه را مـيتـوان در
این گروه پنجم قرار داد .در احياء علومالدین نيز این تقسيمبنـدی در سـه گـروه دیـده مـيشـود .1 :اهـل
اسراف .8 ،اهل تفریط .3،اهل اعتدال (احياء علوم الدین ،ج  ،8صص .)110-112
تأويل از ديدگاه مولوی
یکي از فرایندهای نظام معنایي اندیشة عرفاني مولوی ،تأویل و بازگرداندن نظـام نشـانههـا و واژههـا و
مفاهيم به منشأ و مبدأ اصلي آن هاست که عبارت از عالم معنا یا همـان نقطـة عليـای وحـدت اسـت کـه
همه چيز از آنجا نشأت ميگيرد .تأویل گرایي موالنا ،بر این اصـل اسـتوار اسـت کـه تمـام اسـامي اشـياء،
انسانها ،حاالت و صفات ،بر طریق مجاز و استعاره بر آن ها تعلق گرفتهاست در حاليکه اصـل آن هـا بـه
عالم معنایي بر ميگردد که در آنجا ،اسامي در مقام اصطالح ،صفت یا نشـانه نبـودهانـد ،بلکـه عبـارت از
حقيقت معنایي بودهاند که بعدها بر مصادیقي عرضه شده و به آن تعلق گرفتهاند:
صــوفيي بدریــد جبـــّه در حــرج
کـــرد نـــام آن دریـــده فرجــي

پيشش آمـد بعـد بــدریـدن فـــرج
این لقـب شد فاش زان مـرد نــجي
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این لقب شد فاش و صافش شيخ برد
همچنين هر نام صـافي داشته است
هـرک گل خوارست دردی را گرفت
گفــت البــد درد را صـافي بـــود
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مانـد انـدر طبع خلــقان حـرف دُرد
اسم را چـون دُردیـي بگذاشته است
رفت صوفـي سـوی صافي ناشگفت
زیـن داللت دل بـه صفوت مـيرود
(0/1ـ )314

کاربرد موالنا از فرایند تأویل در مثنوی چندگونه است .1 :تأویل آیات و احادیـث  .8تأویـل نشـانههـا و
رمزها  .3تأویل اصطالحات و مفاهيم.
 .2تأويل آيات و احاديث :در این قسمت موالنـا بـه معنـي و تفسـير آیـه یـا حـدیث بنـابر وجـه
دیني و شرعي آن ،توجهي ندارد ،بلکه از آن تـأویلي عرفـاني ارائـه مـيدهـد کـه متناسـب بـا فهـم او از
معارف و اسرار غيبي است .برای نمونه ،از کلمة «ال إله إال اهلل» که بر یگانگي خداوند داللت مـيکنـد بـا
استفاده از فرایند تأویل ،مفهوم دیگری برداشت ميکند که البته داللتي عرفاني از مفهوم اصلي آن اسـت.
او از «ال إله إال اهلل» مفهوم غيرت عشق را اراده ميکند که در برابر معشوق حقيقي ،مجالي برای ظهـور و
حضور عشق دیگری باقي نميگذارد تا جایي که در برابر تجلي او حتي زیباترین مظهر هستي نيز جلوهای
ندارد:
هــر زمــرّد را نمـــایـد گنــدنــــا
ال إله إال اهلل هـو اینسـت ای پنـــاه

غيــرت عشــق ایـن بــود معني ال
کــه نمــایـد مــه تــرا دیگ سيـاه
(2/4ـ )201

در آیهای دیگر که در خطاب به پيامبر ميفرماید« :به مردم بگو وقتي قرآن خوانده ميشود گـوش فـرا
دهند» ،موالنا ،مفهوم قرآني آن را با فرایند تأویل به مفهوم و اشارتي عرفاني بر ميگرداند بدین معني کـه
از «انصتوا» مفهومي فراتر از گوش فرا دادن به قرآن برداشت ميکنـد ،و آن را بـه درک معـارفِ الهـي و
اسرار غيب که موجب طراوت روح ميشوند ،تعميم ميدهد بدین معني که به انسان هشـدار مـيدهـد کـه
قویه فهم و درکش را بيهوده برای فهم معاني و علوم و سخنان بي ارزش ،هدر ندهد چرا که بـاغ روح او از
معارف الهيه و اسرارغيبه ،تهي و خشک لب ماندهاست بنابراین از او ميخواهد کـه بـه اشـارت قـرآن کـه
مبنيبر درک اسرار و لطایف فرا متن آن است ،خوب دقت کند و از آن بهره بگيرد:
امـر قـل زیــن آمـدش کـای راستيـن
کم نخـــواهد شد بـگو دریاســـت این
أنصتـــوا یعنـي کـــه آبت را بــه الغ
هين تلف کم کن که لب خشکست بـاغ
(0/1ـ )3102
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در مورد «آخرون السابقون» (نحن آلخ ون طمبقون یوم قصمار .بَصد أنّهت وتو کتمبَ ان قب نلم...
بخاری ،ج ،1ص ،30مسلم ،ج ،3ص2ـ ،1احادیث مثنوی ،ص )02که اصـطالحي قرآنـي اسـت ،فراتـر از
معنای قرآني آن ،مقولة فلسفي علت غایي را تأویل ميکند؛ اینکه علت غایي هر چيزی از علل هـای دیگـر
آن ،برتر و ارج است مثل ميوه که اگر چه در پایان و بعد از درخت در ظهور ميآید اما از درخت که علـت
مادی یا بر سبيل مجاز علت فاعلي آناست ،سبقت دارد:
بر شجر سابق بـود ميـوة طریـــف
آخرونالسـابقـون بــاش ای ظـریف
اول اسـت او ،زانـک او مقصود بـود
گـرچـه ميــوه آخـر آیـد در وجــود
(0/3ـ )1182
«إنّم ه ضنم ألامنرَ ه ی طمو تِ و ألرضِ و جبمل فَمَبَصنَ أن یَحم نَهلم و أشلققنَ
انهم و حَمَ َهم إلنطمنُ إنّر کمن ظ وام جهوال» :ما بر آسمان ها و زمين و کوههای عالم
و «قوای عالي و داني ممکنات» عرض امانت کردیم همـه از تحمـل آن امتنـاع ورزیـده
اندیشه کردند تا انسان ناتوان پذیرفت و انسان هم «در مقام آزمایش و اداء امانت ،بسيار
ستمکار و نادان بود» (احزاب )18/
موالنا در این آیه نيز از «ظلوماً جهوالً» برداشتي عارفانه نمودهاسـت؛ او افـزون خـواهي انسـان را در
عشق موجب ظلومي و جهولي او  ،دانسته است و نادان بودن او را ازجهتِ بي خبر بودنش از دشواریهـا و
عقبههای راه عشق تلقي کردهاست:
کرد فضـل عشــق ،انسان را فَضول
جاهل است و انـدر این مشکل شکار

زیـن فزونجویي ظلوم است و جهول
ميکشد خرگـوش شيـری در کنــار
(0/3ـ )4011

او از «أعوذباهلل من الشيطان الرّجيم» نيز برداشتي لطيف و عارفانه دارد کـه البتـه ایـن تأویـل از
معني اصلي آن دور نيست؛ شيطان را در صورتِ سگي پنداشـته کـه نگهبـان بارگـاه الهـي اسـت و أعـوذ
آوردن انسان را به معني کمک طلبيدن از صاحب سگ دانسته که بـا وجـود او ،راه یـافتن بـه حـریم الهـي
ممکن نيست:
ایـن أعوذ از بـهر چه باشـد چو سـگ
این أعوذ آنـست کـــای تــرک خطا
تــــا بيــابم بـــر در خـرگــاه تـــو
چونک ترک از سطوت سگ عاجزست

گشـته بـاشـد از تــرفـع تيـزتــگ
بـانگ بـرزن بـر سگت ره بـرگـشا
حـاجتـي خواهـم زجـود و جـاه تـو
ایـن أعوذ و ایـن فغـان نـاجـایزست
(0/1ـ )8013
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برداشت او از این حدیث« :أدخلوا األبيات من ابوابها» ،نيز برداشـتي تأویـل گونـه اسـت .یعنـي از ایـن
حدیث ،معنای ظاهری آن را درنظر نداشته ،بلکه به معنایي معرفت شناسانه از آن ،روی آوردهاسـت؛ اینکـه
راه رسيدن به نطق و مرتبة گفتار ،مقام گوش و مرتبة شنيدن اسـت زیـرا بـدون برخـوردار بـودن از قـوه
شنوایي ،نميتوان به قوة ناطقه دست یافت:
زانـک اول سمـع بــایــد نطـــق را
أدخلـــوا األبـيـات مــن ابوابهـــــا

ســوی منطق از ره سمــع انـــدر آ
واطلبـوا األغـراض فــي اسبابهــا
(1/1ـ )1030

در حدیثي دیگر از پيامبر که در آن ،مردم را از سرمای خزان برحذر داشته و به بهـره بـردن از سـرمای
بهار ترغيب کرده و هيچ گونه معنای باطني هم از آن درنظر نداشته است ،موالنا از معنـای ظـاهر آن کـه
مورد توجه پيامبر (ص) است ،به معنایي باطني ،رجوع کردهاست:
گفت پيغـمبر زســــرمای بهــــار
زانک بـا جـان شمــا آن مـيکنــد
ليـک بگـریـزید از ســرد خــــزان
راویـان این را به ظاهــر بـردهانــد
آن خزان نزد خـدا ،نفس و هـواست

تـــــن مپوشـــانيد یـاران زینــهار
کــــان بهاران بـا درختـان ميکنـد
کـــان کــند کـو کرد با بــاغ وزان
هم بــرآن صـورت قنـاعت کردهانـد
عقل و جان عين بهار است و بقاست
(01/1ـ )8611

«جفی القلم بما هو کائن» (مسند احمد ،ج ،1ص ،361کنوزالحقایق ،ص ،11احادیث مثنوی ،ص )32نيز
حدیث دیگری است که موالنا در حل مسألة جبر و اختيار از آن برداشتي دیگرگونـه کـرده اسـت و آن را از
مفهوم سرنوشت محتوم به نتيجة اعمال ،رجوع دادهاست:
همچنين تــأویـل قـد جـفیالقلـــم
پس قلـم بنـوشـت کـه هـرکــار را
کـــژروی جفالقلــم کـــژ آیـدت
ظـــلم آری مــدبـری جفی القلــم

بهـر تحریـض اسـت بـر شغل اهـم
الیـق آن هسـت تـأثيـر و جـــــزا
راستـي آری سعـــادت زایــــــدت
عــدل آری بــرخوری جفی القلـــم
(4/1ـ )3131

حدیث «حبُ الوطن من االیمان»(سفينه البحار ،ج ،8ص  ،002احادیـث مثنـوی ،ص )01نيـز در تفکـر
تأویل گرای موالنا ،مفهومي فراتر از مفهوم دینياش ميیابد .او از وطن ،مفهوم وطن اصلي انسان یا عـالم
غيب یا وطن معشوق را درنظر دارد نه وطني که زادگاه اوست:
از دم حـــبالـوطـن بگــذر مــه ایسـت
که وطن آن سوست جان این سوی نيست
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گـر وطن خـواهـي گـذر زآن سـوی شط
این حدیث راست را کــم خــوان غلــط
( 18/4ـ )8811
او مفهوم «تکبير نماز» را در معني تکبيره االحرام و شـروع نمـاز تعبيـر نمـيکنـد ،بلکـه از آن مفهـوم
فناشدن در برابر خداوند و کشتن نفس حيواني را اراده ميکند؛ گویي انسان در صحرای عرفات ایسـتاده و
جانش و نفسش را برای حق فدیه آوردهاست:
چونک بـا تکبيرهـا مقـرون شـدنـد
معنـي تکبير ایـن اســت ای امـام
وقت ذبــــ اهلل اکبتـــر ميکنـي

همچو قربـان از جهان بيرون شدند
کـای خـدا پيش تو ما قربان شدیم
همچنين در ذبـ نفـــس کشتنـي
( 0/3ـ )8144

موالنا از اصطالح قرآني «عروهالوثقي» نيز مفهومي معرفتشناختي ارائهکـرده و آن را عبـارت از تـرک
هواهای نفساني و شهواني دانستهاست:
عـروهالـوثقـي است ایـن تـرک هـوی
بـرکشـد ایـن شـاخ جـان را بـر سمـا
()1812/8
حدیث «المامن مرآهُ المامن» (جامع صغير،ج،8ص ،123احادیث مثنـوی ،ص)41کـه بيشـتر مفهـومي
اخالقي دارد در اندیشة تأویل گرای موالنا ،مفهومي عارفانه و معرفت شناسانه یافتهاسـت .در ایـن دیـدگاه،
انسانمامن که به مرتبة «ینظر بنوراللهي» رسيده به تمام اسرار هستي انسان آگاهاست زیرا سـينه و دل او
با صيقليیافتن از هواهای نفس ،مستعد پذیرفتن اسرار حق و انعکاس آنها شدهاست:
آنکه او بينقش ســاده سينــه شــد
سـرّ مـا را بـيگمـان مـوقـن شــود

نقشهــای غــيب را آیينــه شــد
زانــک مــامــن آینـة مـامـن بود
(1/1ـ)3140

 .1تأويل نشانهها و رمزها :در این قسمت موالنا از اشياء ،مفاهيم ،عناصر و  . . .تأویـل نمـادین و
رمزی ميکند بدین معني که هر عنصر یا مفهوم یا شيء محسوس و ملموسي را بـه صـورت نمـاد از یـک
حالت یا مقام عرفاني یا معرفتي ،تلقي کردهاست .برای نمونـه ،از حضـرت صـال (ع) و ناقـة او در مفهـوم
دیني آن استفاده ننموده ،بلکه در تأویل نمادین او ،صال (ع) ،رمز روح و ناقه ،رمز جسم دانسته شدهاست:
روح او چـون صــال و تــن نـاقـه
روح صـالـ قــابـل آفــات نيست

روح انـدر وصل و تـن در فاقه است
زخم بر نـاقـه بـود بـر ذات نيسـت
(10/1ـ)8111
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برخي دیگر از انواع این تأویلهای نمادین عبارتند از:
هم عرب ما هـم سبــو ما هــم ملـک
جمله مـا یافــک عــنه مــن اُفـــک
عقل را شو دان و زن را حرص و طمـع
ایـن دو ظلمانـي و منـکر عقل و شمـع
(3/1ـ )8068
بــر تبسـمهـای شـير ایمن مبـاش
شير بـا این فکر ميزد خنـده فـاش
کـرد مــا را مست و مغـرور و خلـق
مــال دنيـا شـد تبسمهـای حــق
(46/1ـ )3630
آن نثار دل بـر آن کـس ميرســـد
هرکه را دامن درست است و مُعـــدی
هين منـه در دامن آن سنگ فجـور
دامـن تـو آن نيــاز است و حــضور
(1/3ـ)8810
جـذب تــو نــقل و شــراب ناب را
آن کشيـدن چيست از گــل آب را؟
()8812/3
بـحر رحــمت در نميآید بجـــوش
تـا نگـرید کــودک حلـوا فـــروش
کام خود مـوقـوف زاری دان درسـت
ای برادر طفل ،طـفل چـشم تســت
(3/8ـ )448
بـردران ای دل تـو ایشـان را مـایسـت
پوستشان برکن ،کشان جز پوست نيست
پوست چه بـود؟ گفتههای رنگ رنگ
چــون زره بـر آب ،کـش نبـود درنــگ
(4/1ـ)1163
من چـو لب گـویــم ،لــب دریا بـــود
مـــن چـو الگویـــم مـراد إلّا بــــود
()1102/1
نمونههای این نوع تأویل در مثنوی فراوان است .از مهمترین حکایتهایي که در مثنوی ،مشمول ایـن
نوع تأویل قرار دارند عبارتند از :مرد اعرابي و سبوی آب ،داستان دقوقي ،قلعة ذات الصور یا دژ هـوش ربـا،
روستایي و شهری ،طوطي و بازرگان و در کل حدود دویست وپنجـاه داسـتان یـا تمثيـل بلنـد و کوتـاه در
مثنوی آورده است که به معاني ورای آنها نظر داشتهاست.
 .9تأويل اصطالحات و مفاهيم :در این قسمت ،موالنا اصطالحات و مفاهيم هر علمي و زمينهای
را مطابق با اندیشة عرفاني و معرفتي خود تأویل ميکند بهگونهای که آن تأویل ،تعریف جدیدی بـرای آن
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اصطالح یا مفهوم ،قرار ميگيرد .ابيات زیر از این قبيل هستند:
دم به دم بينـــد بـــالی ناگهـــان
حزم چه بود؟ بدگماني بر جهـــــان
()8863/3
تـا از آن صــفوت بـرآری زود ســـر
روح خواهي جبیه بشکاف ای پســـــر
مـه از لبـاس صـوف و خياطي و دب
هست صوفـي آنک شـد صفوت طلب
(3/1ـ)308
چيست مـرده؟ بيخبر از جـان شيــخ
کيست کافر ،غافل از ایمان شيــــخ
هـرکرا افـزون خبـر جانــش فــزون
جان نباشـــد جــز خبـر در آزمــون
(0/8ـ )3381
خمرش از تبـدیل یـزدان خَـل شــود
کيست ابدال آنـک او مبـدل شــــود
()4666/3
از چـه محفوظ ست محفـوظ از خطـا
لــــوح محفوظست او را پيـــــشوا
()1211/4
آن دغل کون و نصيحت آن فـــساد
اندرین کــون و فســاد ای اوستــاد
وآن فــسادش گفته رو من الشي ام
کــون مــيگوید بيـا من خوش پيـم
(4/4ـ)1103
جـوق کـوران را قطــار انـدر قطــار
پـس بکـش تو زین جهـــان بيقـرار
ماتــم آخــر زمــــان را شـادیـــي
کــار هــادی این بـود تــو هادیـي
(16/4ـ)1400
موالنا در بسياری از حکایت های مثنوی نظير« ،دژ هُش ربا»  «،دقوقي»« ،پيـل بچگـان»« ،شـهری و
روستایي» . . . ،دست به تأویل زدهاست.
مقايسة ديدگاههای غزالی و مولوی در باب تأويل
دیدگاههای غزالي در دورة نخست زندگي او که مبنایي عقلي دارد ،با دیدگاه مولوی که مشربي عارفانـه
و معرفتشناسانه دارد ،بهطور کامل قابل مقایسه نيست زیرا دیدگاههای آنها در این دوره تنهـا بـر بنـائي
مشترک استوار است اما مبنای فکری آنها با هم متفاوت است .دیدگاه تأویـلگـرای غزالـي در دورة دوم
زندگي فکریاش که گرایش صوفيانه یافته است ،بادیدگاه مولوی در بسياری از موارد ،نظير اهـل تأویـل،
تأویل مجاز و غيرمجاز ،دالیل تأویل و غيره قابل انطباق است یا بهعبارتيدیگر ميتوان مولوی را در ایـن
موارد متأثر از اندیشةغزالي دانست.
گفتيم که غزالي در نظام عقلگرایانة خود از تأویل به پنن وجود قائل اسـت کـه هـر کـدام سـطحي از
تأویل هستند؛ وجود اول که وجودِحسي است ،اگر در این سط چيزی نتواند حمل بر معنای ظـاهر شـود،
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مجوز تأویل ميیابد در حاليکه مولوی نه حس و نه ادراکات حسـي را قبـول دارد تـا اینکـه بخواهـد بـه
وجودِحسي چيزی اعتماد کند و آن را تأویل ننماید.
یکي از پایينترین مراتب معرفتي از نظر مولوی ،معرفت مبتنيبر حس است که در رسـيدن بـه معنـای
باطني امری ،عاجز و قاصر است؛ مولوی این دید و معرفت حسي را «نابينا» مينامد:
خـاک زن در دیـده حس بين خـویش
دیـده حـس را خـدا اعمـاش خـوانـد
زان کـه او کف دیـد و دریـا را نـدیـد

دیـده حس دشمن عقل است و کيش
بت پـرستش گفت و ضـدِ ماش خواند
زانکـه حـالـي دیــد و فـردا را نـدیـد
(مثنوی ،دفتر  ،8ابيات )1013- 1011

غزالي در دورة نخست یکي از قوانين تأویل را عدم حمل متن بر معنای ظاهر ميداند؛ بـدینمعنـي کـه
وقتي مجاز به تأویل متني هستيم که نتوانيم آن را حمل بر معنای ظاهر کنيم یا اینکه فهميدن معنای آن
در سط اول کالم موجب ابهام و کن فهمي مخاطب شود .اما مولوی در مثنـوی آیـات و احـادیثي را کـه
ميتوانند حمل بر معنای ظاهر شود نيز به تأویل بردهاست.
مراتب پننگانه وجود را در دیدگاه تأویلگرای غزالي که از ظاهر به باطن پـيش مـيرود ،مـيتـوان بـا
مراتب پننگانه جسم ،حس ،روح ،عقل و روح وحي در دیدگاه مولوی برابر نهـاد؛ ایـن مراتـب وجـود کـه
بهترتيب از معرفت سطحي به معرفت شهودی ميرسد ،ناظر به اختالفِ فهم در درک حقيقـت و معرفـت
کل است:
جسم ظاهـر ،روح مخفي آمــدهاسـت
بـاز عقـل از روح مخفـــيتــر پــرد
روح وحــي از عقــل پنهــانتـر بود
عقــل احمــد از کســي پنهـان نشـد

جسم همچون آستين ،جان همچو دست
حـــس ســــوی روح زوتــر ره بــرد
زانکـه او غيب اسـت او زان ســـر بـود
روح وحـيش مــدرک هــر جـان نشـد
(دفتر دوم.)3801-3804 ،

یکي از قوانين تأویل غزالي در دورةدوم ،جمع بين ظاهر و باطن است یعني معنای باطني و پنهان مـتن
را با حفظ معنای ظاهر ميپذیرد اما مولوی هر جا دست به تأویل ميزند دیگـر بـهمعنـای ظـاهری مـتن
کاری ندارد ،زیرا معنای ظاهری آیه و حدیث ماهيتيدیني دارد حال آنکه بينش مولوی در تأویـل ،مبنـایي
معرفتشناسانه و ذوقي دارد ،بـرای مثـال در تأویـل حـدیث نبـوی «علـيکم بالسـواد االعظـم» مولـوی
به معنای ظاهری کالم توجهي ندارد؛ روسـتا را بـه شـيخ واصـل ناشـده و شـهر را بـه عقـلکلـي تأویـل
کردهاست:
دسـت در تقليــد و حجـــت در زده
ده چـه بـاشـد شيـخ واصـلنــاشـده
چـون خـران چشـم بسته در خـراس
پيـش شهـرعقـل کلـي این هواست
(دفتر سوم.)183-188 ،
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بهنظر ميرسد که در مثنوی هر کجا بحث خداوند و مسائل مربوط به او پيش مـيآیـد ،مولـوی بـدون
هيچ درنگي از ظاهر فرا رفته و به معنای باطني کالم ميرسد.
غزالي در مورد اهل تأویل و نوع تأویل آنان تقسيمبندی پننگانهای دارد که در بخش نخستِ مقاله بـه
آن اشاره کردیم؛ مولوی نيز بر هميناساس اهل تأویل را برمبنای درست و نادرستبودن تأویلشان معرفي
ميکند .اوبا اینکه خود از فرایندتأویلي در توسع بخشيدن به اندیشههای عرفاني و مفاهيم معرفتشـناختي
استفاده ميکند اما تأویل نادرست و برخاسته از هوای نفس را نهتنها نپذیرفته ،بلکه به شـدت نفـي و نقـد
ميکند؛ یکي از نمونههای این نوع نقد در تمثيل مگس و برگ کاه نمودار ميشود که موالنا در آن تمثيل
مگس را نماد صاحب تأویل نادرست و باطل تلقي ميکند که از روی وهم و گمان و تنگنظری به چنـين
تأویلي دست زدهاست:
همچو کشتيبـان همي افـراشت ســر
مـدتـي در فــکر آن هــي مانـدهام
اینـک ایـن دریـا و این کشتي و مـن
بـر ســردریـا همــي رانـد او عـــمد
صاحب تـأویـل بـاطل چــون مگس

آن مگـس بــر بـرگ کـاه و بـول خر
گفـت مـن دریــا و کشتـي خوانـدهام
مـــرد کشتيبــان و اهــل و رأی زن
مـينمـودش آنقـدر بيـرون زحـــــد
وهـم او بول خــر و تصـویـر خـــس
(22/1ـ )1628

غزالي نيز تأویلي را که بر اساس تفسير برأی صورت گيرد ،نقد ميکند .او تأویل را نسبت به
مخاطبان امر به سهدسته تقسيم ميکند .1 :تأويل عامی برای خود؛ که بسان دریا رفتن کسي است
که شنا نداند ،ممنوع و حرام است .8 ،تأويل عارف برای عامی؛ که بسان به دریا افکندن کسي است
که شنا نداند ،نيز حرام است .3 ،تأويل عارف برای خويش که آن نيز شرايطی دارد ،یکي از
شرایط آن ،این است ک ه احتمال خطا را در هر سه مورد قطع ،شک و ظن غالب بدهد و دیگر اینکه حکم
قطعي به اینکه مراد خداوند چنين و چنان است ،ندهد (غزالي ،الجامالعوام ،صص  ،18 - 41به نقل از
رحيميان ،1322 ،ص .)31
مولوی نيز در مورد مخاطبان تأویل در مثنوی –اگر چه نه در قالب یک تقسيمبندی مشـخص -سـخن
گفتهاست .مولوی یکي از دالیل تأویـل را سـط پـایين درک مـردم مـيدانـد کـه البتـه در ایـن مـوارد،
برای توضي معنای آیه و حدیث از لفظ تفسير استفاده ميکنـد ،اگرچـه گـاه تفسـير و تأویـل را متـرادف
با هم بهکار ميبرد ،اما در بسياری از موارد در بيان کردن الیـههـای پنهـان کـالم در بـين عـوام پرهيـز
ميکند ،از ترس اینکـه مبـادا بـه دليـل کـنفهمـي و عـدم فهـم درسـت ،حقيقـت را بـهگونـهای دیگـر
بفهمند:
آنچـه ميگویم به قـدر فهم تست

مـردم انـدر حسـرت فهـم درســت
(دفتر چهارم.)1140 ،
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مولوی دربارة شرایط تأویل عارف ،آنگونه که غزالي احتياط ميکند ،محـدودیتي قائـل نيسـت؛ هرجـا
آیه یا حدیثي را به تأویل ميبرد ،بهگونهای سخن ميراند که گویا قصد حقيقي خداوند از ایـن آیـه همـين
بودهاست:
گفت هــذا ربیــي ابــراهيــــم راد
ذکـر کـوکب را چنيـن تـأویل گفت
عـالـم وهـم و خيـال چشـمبنـــد
تــا کـــه هـذا ربـي آمـد قــال او

چــون کـه انـدر عـالم وهـم اوفتاد
آنکسـي کــه گـوهـر تـأویل سفت
آنچنـان کـه را ز جـای خویش کَند
خــربط و خــر را چـه باشد حال او
(دفتر پنجم.)8011-8018 ،

در احياء علومالدین در مورد حيطههای مجاز و غير مجاز تأویل ،تحليلي اینگونه آمدهاست:
 .1مطالب في نفسه دقيق که بر اکثر افهام جز فهم اوليا و انبياء مخفي است ،درنتيجه بهدليـل ظرفيـت
اندک افراد نباید آن را فاش ساخت؛
 .8مطالبي که دقيق و خفي نباشد ،اما افشای آن به حال مردم ضـرر دارد؛ ایـن مطالـب را نبایـد فـاش
ساخت؛
 .3مطالبي که به اجمال بيانشده اما به تفصيل نيز قابل تبيين است و این دو مرحله ماننـد قشـر و لـب
هستند و منافاتي با یکدیگر ندارند؛
 .4مطالبي که به زبان رمز بيانشده و دليل آن تأثيرگـذاری بيشـتر بـر مردمـان بـودهاسـت ،از دیـدگاه
غزالي محلل تأویل ،چنين مطالب و متوني است که البته تأویل ميبایست به قرینـه عقـل و شـرع انجـام
گيرد؛
 .1مطالبي که از زبان حال بهصورت زبان قال ارائه شدهاست ،مانند اطاعت آسـمان و زمـين ،امـا قابـل
تأویل به زبان حال نيز هست (غزالي ،احياء علومالدین :1311 ،ج  :1صص 114و .)112
مولوی نيز همة این دیدگاهها را در مثنوی مطرح نمودهاسـت؛ در مـورد ظرفيـت پـائين و فهـم نـاقص
انسانها بهعنوان یکي از موانع معرفتشناسي نام بردهاست:
عجــز از ادراک مــاهيت عمــــو
زانکــه مـاهيـات و ســرِّ ســرّ آن
عقل بحثي گـوید این دورست و گو

حــالت عـامـه بـود مطلـق مگــو
پيش چشـم کـامالن بـاشـد عيـان
بـي ز تـأویلــي محـالـي کـم شنو
(دفتر سوم.)3014-3018 ،

عقل هر چه را که نتواند در حيطـة شـناخت خـود در آورد ،انکـار کـرده یـا تأویـل مـيکنـد؛ در مـورد
موضوعاتي چون تسبي جمادات ،نالة ستون حنانه و . . .چون عقـل قـادر بـه درک آن نيسـت ،دسـت بـه
تأویل ميزند .مولوی در این موارد سبب تأویل را سط نازل معرفتعقلـي مـيدانـد و جـزو تأویـلهـای
غيرمجاز ميشمارد:
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فلسفـي کـو منکـر حنـانــــه است
گـویـد او کـه پـرتـو سـودای خلـق
چـون ابيـت عنـد ربـي فـاش شـد
هيـچ بـي تـأویـل ایـن را در پذیـر
زانکــه تـأویـل است واداد عطـــا

از حـــواس انبيــا بيگــانـــه است
بـس خيـــاالت آورد در رای خلــق
(دفتر اول.)26-3312 ،
یطعم و یسقـي کنـایت ز آش شــد
تا در آید در گلو چون شهد و شيــر
چـون کـه بينــد آن حقيقت را خطا
(دفتر اول.)3110-3114،

از همين روست که مولوی هر کسي را قابل برای تأویل نميداند آنکه به دليل ضـعفِعقـل ،دسـت بـه
تأویل ميزند ،برداشت او چيزی جز تفسير برأی نيست که غزالي نيز از آن انتقاد نمودهاست:
آن خطا دیـدن ز ضعف عقــل اوست
عقل کل مغز است و عقل جزو پوست
خــویش را تـأویـل کـن نـه اخبار را
مغــز را بــد گــوی نـــه گلــزار را
آن حقيقت را کــه بــاشـد از عيــان
هيــچ تــأویلــي نگنجـد در ميـــان
(دفتردوم.)3801-3810 ،
غزالي برای تأویل درسـت قائـل بـه دو قرینـة عقلـي و کشـفي اسـت (رحيميـان ،1322 ،ص )33کـه
اولي مربوط به تفکرعقلي اوست و دومي به مشربصوفيانة او تعلق دارد .اودر باب قرینةکشفي مـيگویـد:
«حد اعتدال را جز اهل توفيق که امور را با نـور الهـي درک مـيکننـد ،در نمـيیابنـد ،ایشـان آنگـاه کـه
اسرار مطالب ،آنچنان که در واقع هست ،بر ایشان کشف شـود ،بـه نقـل نظـر مـيکننـد؛ پـس آنچـه بـا
مشاهدة ایشان انطبـاق داشـت ،مـي پذیرنـد و آنچـه را کـه غيرمنطبـق بـا آنـن بـود ،تأویـل مـيکننـد»
( احياء علومالدین :1311 ،ج.)126 ،1
مولوی در مورد قرینةعقلي سخني ندارد اما تأویل اهل معرفت را براساس قرینةکشفي مجاز ميداند:
مـا کـه باطن بين جمله کشـوریــم
قـاضيـانـي کـه بـه ظهـر مـيتنند

دل ببينيـم و بـه ظـاهـر ننگـریـــم
حکـم بــر اشکـال ظاهـر مـيکننـد
(دفتر چهارم)8110-8111 ،

تأویل و حقيقت معنا را باید از اهل آن شنيد:
دم مـزن تـا بشنـوی از دم زنـــان
دم مــزن تــا دم زنـد بهـر تو روح

آنچــه نـامـد در زبـان و در بيــان
آشنــــا بگــذار در کشتــي نــوح
(دفتر سوم.)1362-1361 ،
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نمونهای دیگر تسبي جمادات است که خود امری حقيقي است و بنـا برعقيـدة مولـوی نبایـد آن را بـر
سبيل مجاز یا تأویل فهميد .او با این عقيده بر تأویل معتزليان انتقاد مينماید و دليل آن را بيبهـره بـودن
از نور درون و صفای روح ميداند:
فـاش تسبيــــ جمــادات آیــدت
چـون نـدارد جــان تـو قنـدیـلهـا
کـه غـرض تسبيـ ظاهـر کـي بود
ایــن بــود تــأویـل اهـل اعتــزال

وسـوســه تـأویـلهـا بــربـایــدت
بهــر بينش کـردهای تــأویـلهــا
دعـوی دیـــدن خيـال غـي بــود
وان آن کــس کـو نـدارد نـور حال
(دفتر سوم)1681-1688 ،

غزالي ،از این جهت به وجوه پننگانةوجود مي پـردازد کـه راه تأویـل را بـرای هـر کـدام از فرقـههـای
اسالمي باز کند و تسهيل نماید بر هميناساس اذعان دارد که هر کس که قول و سخني از اقوال صـاحب
شرع را بر درجهای از این درجات وجود ،حمل کند ،سخنش درست است .در حـاليکـه موالنـا در مثنـوی
هيچگاه چنين اندیشهای را مطرح نمينماید و همانطور که پـيش از ایـن گفتـيم ،تأویـل او در محـدودة
تأویل کالمي و فلسفي نيست.
غزالي دربارة «معاد جسماني» دست به تأویلي کالمي ميزند .بدینمعني که او بازگشت روح به جسـم را
از ضروریات ميداند اما این جسم را همان جسم دنيوی ،تلقي نميکند ،بلکـه بـر ایـن عقيـده اسـت کـه
جسمي که روح در آخرت به آن برگشت داده ميشود ،خلق و آفرینش جدیدی است .پس معني و مفهـوم
برگشت در نظر او ،آن چيزی است که بقاء شي و تجدد شيء در آن واجب شمرده ميشـود .وی در مـورد
نفس و جسم و پيوند بين این دو عنصر نيز وارد فرایند تأویلي خاص خود مـيشـود .او عقيـدة فالسـفه را
مبنيبر اینکه نفس با مرگ بدن از بين نميرود ،نميپذیرد زیرا عبـارت از حـالتي در جسـم اسـت و بيـان
ميدارد که نفس ،حالتي در بدن نيست جز اینکه پيوندی با آن دارد و بـا ایجـاد شـدن آن ،او نيـز موجـود
ميشود .آنگاه به دليل و استدالل تأویلي خود ميپردازد و آن ،ایـن اسـت کـه اگـر نفـسهـای اشـخاص
مختلف با هم تفاوت دارد دليل بر اختالف ذاتي نفوس نيست ،بلکه این اختالف به اختالفِ درجه و مرتبـة
معلومات اشخاص مربوط ميشود ،علم جزو صفات ذاتينفس است پس از اینرو ،امکان اخـتالف در ایـن
صفت وجود ندارد ،بلکه اختالف آن براساس پيوند به جسم است که در اشخاص مختلف ،این صفت علـم
نيز ،مراتب مختلفي ميیابد .غزالي ،در مورد تناسخ نيز از همين قانون تأویلي خود استفاده ميکنـد .بحـث
تناسخ در مثنوی بصورت ضمني مطرح شده و مولوی به مانند غزالي به آن براساس شـيوة تأویـلمدارانـة
خود نپرداختهاست .غزالي ،تناسخ را در این عالم انکار ميکند اما در عالم آخرت و مسألة بعـث و نشـور آن
را ردی نمينماید .اگرچه ،در مورد بعث ،اسم تناسخ را بر آن اطالق نميکند اما بر این عقيدهاست که بعث و
نشور انسانها در آخرت ،مفهوم دیگری از معني و مفهوم تناسخ است (سالم ،1481 ،صص.)811-816
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نتيجهگيری
یکي از دغدغههای مهم غزالي در آثارش مبحث تأویل و قوانين و شيوههای آن اسـت .غزالـي در دورة
نخست زندگي فکریاش که مبنای عقلي -فلسفي دارد ،مبنای نظریهاش را در تأویل بر اسـاس پـنننـوع
وجود قرار دادهاست :وجود ذاتي ،حسي ،خيالي ،عقلي و تشبيهي .برمبنای این ساحتهای پننگانـه تأویـل
زماني جایز است که حمل معنا بر سط ظاهر کالم غيرمعقول بنماید در غير این صورت تأویل متنـي بـه
سطوح معنایي مختلف صحي نيست .شيوة تأویل غزالي در دورة دوم که به تصوف متمایل ميشود ،تغيير
ميکند .در این دوره قانون وضع ميکند که براساس آن فهم متن درعين حفظ معنـای ظـاهر ،در سـطوح
معنای دیگری نيز امکانپذیر است .تفکر تأویلگرای غزالي در بسياری موارد با مولوی قابل مقایسه است.
مولوی تأویل را در سطحي معرفتشناسانه بهکار ميگيرد و چنان نظامي در پي نظاممنـد سـاختن قـوانين
تأویل نيست .سطوح پننگانة وجود غزالي را در بحث تأویل شاید بتوان با مراتـب معرفتـي جسـم ،حـس،
عقل ،روح و وحي که حرکتي از ظاهر به باطن است ،برابر نهاد .مولوی برخالف غزالي حتي متنـي را کـه
در سط اول معنایي فهميده ميشود به تأویل ميبرد بدون اینکه بـه معنـای ظـاهری آن نظـری داشـته
باشد .از سویيدیگر غزالي در تأویل صوفيانه اش که جمع بـين معنـای ظـاهر و بـاطن اسـت ،بـا مولـوی
اختالف فکری ميیابد زیرا موالنا تنها به معنای پنهان آیه یا حدیث توجه دارد و در سـط بسـتر آنکـه در
بستری دیني قرار دارد ،توقف نميکند .غزالي دالیل تأویل را فهم پاین و متنازل مردم ميداند که قادر بـه
فهم درست معرفت حقيقي نيستند از اینرو ازطریق تأویل ،معنـایي را از مقـام اجمـال بـه مقـام تفصـيل
ميآورند تا برای اذهان متوسط مردم قابل درک باشد .مولوی نيز در مثنوی بارها از فهـم پـائين مـردم در
دریافت حقيقت سخن راندهاست؛ او نيز چون غزالي گاه تأویل هر حقيقتـي را بـرای مـردم عـوام مناسـب
نميداند زیرا موجب کنفهمي آنها در درک معرفت ميشود.
غزالي تأویل را در سه سط کالمي ،فلسفي و صوفيانه بهکار مـيبـرد در حـاليکـه مولـوی از آن تنهـا
برداشتي عرفاني دارد اگرچه با شيوههای مختلفي آن را اعمال ميکنـد .شـيوة غزالـي در تأویـل صـوفيانه
یک بعدی است حال آن که مولوی از سه شيوه تأویل آیات و احادیث ،تأویل رمزهـا و نشـانههـا و تأویـل
اصطالحات بهره ميگيرد .یکي از دغدغههای بزرگ غزالي در دو کتاب احياء علومالدین و مشـکوهاالنـوار
این است که در فهم آیات و احادیث نه به راه باطنيه و نـه بـه راه ظاهریـان بـرود؛ نـه بـه گشـادهدسـتي
اسماعيليان و نه به جمود حنبليان باشد .نظریة غزالي به اجمال این است که معنای اسم ،حقيقـت مسـمي
است و برای یافتن حقيقت مسمي باید به عقل و فلسفه و شهود و تجربه و نه به کاربردهای عرفـي زبـان
مراجعه کرد .مولوی نيز با توسل به همين دیدگاه است که هم تأویل بهجا ميکند و هم تأویـل نابـهجـا را
فرو ميکوبد:
اسم هـر چيزی تـو از دانـا شنـو
اسم هـر چيزی بـر مـا ظاهرش

سـرّ رمــز عـلّم االسمـاء شنــو
اسـم هـر چيزی بر خالق سِـرش
(.)1841-8/1
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