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چكیده
بحث از زبان عرفان در گرو ارائه ویژگیهایی است که آن را متمایز از دیگر گونههای زبانی معرفیی
کند .تأکید بر وجود اصطالحات حوزة تصوف و یا حضور عناصر هنری -ادبی در این زبیان نایان
از برخوردی غیرمسألهوار با مبحث زبان عرفان در اغلب پژوهشهای پیاین دارد .مقالة حاضیر بیر
آن است تا تأویل را به عنوان ویژگی و اصل اساسی شکلگیری و گسترش زبان عرفان معرفی کند .زبیان
عرفان در مسیر خود با گذر از مفاهیم و ساختارهای زبانی موجود در فرایندی تأویلی به ارائیة مفیاهیم و
ساختارهایی نو میپردازد .اهمیت نقش تأویل گذشته از گونههیای آشیکار و مرسیوآ آن در تولیید رف
ساختهایی است که عامل اصلی گسترش معنایی و صوری زبان عرفان بیود انید .ایین نگیا «ظیاهر» و
«باطن» را نیز با صرف نظر کردن از معانی مرسوآ هستیشناختی یا معرفتشناختی آنها بیا تعبییری زبیان
شناختی و براساس خروج از بافت پیاین و ورود به بافتی نو معرفی میکند .رفساختهای تیأویلی و
نقش آنها در حرکت باطنی معنا موجب میشوند تا زبان عرفان بیش از محور همناینی بر روی محیور
جاناینی گسترش یابد؛ عاملی که برجستگی وجه ادبی در متون عرفانی را نیز در پی دارد.
واژههای کلیدی
زبان عرفان تأویل بافت الیههای معنایی.
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد mohammadi.alireza@lit.sku.ac.ir
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 .1مقدمه
اگر به قرآن همچون منبعی بنگریم که سنت عرفانی با تعمق در آن موجب زاییش عناصیری بیرای
شکلگیری حیات عرفانی و دینی خود شد است (نویا  )3-8 :3131این کتیا

آسیمانی را نقطیة

آغازی برای شکلگیری عناصر زبانی در سنت عرفان اسالمی در نظر گرفتهایم .در مقابل ارجاع بیه
قرآن در تاریخ تصوف را عاملی برای به نمایش گذاشتن تصویری زیبا از سنت عرفانی نیز میتیوان
پنداشت با این هدف که اوالً مقدمهای برای دیگر اهداف این سنت فیراهم آیید و نانییاً تصیوف «از
طرف امت اسالمی مورد انکار کامل قرار نگیرد» (گلدزیهر  .)331 :3181بنیابراین ارجیاع و اسیتناد
مداوآ تعالیم تصوف اسالمی به قرآن چه به منظور استفاد از منبعی برای غنای آموز هیا و چیه بیه
قصد ماروعیتبخای به این تعالیم هموار پیوستگی قرآن و تعیالیم تصیوف را بیه دنبیال داشیته
است .این نکته را نباید از یاد برد که در هر یک از این دو حالیت بایید تفاسییر قیرآن را نخسیتین
مهمترین و نیرومندترین تجربهها در شکلگیری و گسترش زبان عرفان در نظر گرفت .تفاسیر قیرآن
با ورود به فضای فکریِ تصوف با گرایش به سوی «معنایی سوای معنای ظیاهری و لفظیی» (نوییا
 )8 :3131به سوی تأویل متمایل شدند؛ چنانکه کمتر آیهای در این متون میتوان یافت که در فهیم
آن به معنای لفظی و ظاهری بسند شد باشد .این نگا و شیوة دریافت کیمکیم بیا فراتیر رفیتن از
آیات قرآن به احادیث و سخنان ماایخ صوفیه و در نهایت به پدید ها و امور روزمر نیز گسیترش
یافت .با توجه به اهمیت نقش تأویل در سنت عرفانی پیژوهش در زبیان عرفیان و همچنیین نیوع
دریافت و فهم پدید ها در تصوف اسالمی از توجهی جدی به مقولة تأویل ناگزیر است.
مطالعات پیاین دربارة تأویل در تصوف اسالمی را در دو دسته کلی مییتیوان گنجانید :نخسیت
مطالعاتی با تأکید بر مولفههای معرفتی و اندیاگانی که به جهیانشناسیی تصیوف و عرفیان توجیه
دارند و از مهمترین آنها میتوان به آنار هانری کربن و همفکران او اشار کرد؛ و دوآ مطالعیاتی کیه
نتیجة تأکید بر مولفههای زبانی و ادبی است و برخی نمونههای آن را در آنیار پژوهایگرانی چیون
شفیعی کدکنی ( )3131نویا (  )3131پورنامداریان ( )3181مارف ( )3181فیوالدی ( )3183و...
میتوان یافت.
اگر با تمرکز بر آنار دستة دوآ به بررسی تأویلپژوهی در حوزة تصوف بپردازیم از اشار بیه دو
کاستی مهم در آنها ناگزیریم :اوالً در برخی از آنها تأکید نویسند بر ویژگیهای زبانی موجب تلقی
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متن عرفانی همچیون میتن ادبیی و در نتیجیه تلقیی تأوییل بیه مرابیه شیگرد و ویژگییای ادبیی و
زیباشناختی شد است .آشکار است که این رویکرد نمیتواند بر تفاوتهای میان زبان بهکیار رفتیه
در متون ادبی و متون عرفانی تاکید کند از این رو نتایج آن نیز ماابه میواردی خواهید شید کیه در
متون ادبی و غیرعرفانی نیز بهسادگی مااهد میشود .اشیارة میربیاقری فیرد و آلگونیه ( )3183بیه
ناکارآمدی تحلیل فرمالیستی زبان عرفان نیز تا حدودی به همین کاستی نظیر دارد؛ هرچنید آنیان از
منظری دیگر -یعنی نادید انگاشتن «تجربة پیشزبانی» از سیوی نگیرش فرمالیسیتی -بیه موضیوع
نگریستهاند (میرباقریفرد و آلگونه  13 :3183به بعد) .نانیاً در برخی دیگر از آنها بیه دلییل اینکیه
توجه خود را تنها بر تأویلهای موجود در متون تفسیری معطوف کرد اند ارائیة تحلیلیی جیامز از
زبان عرفان (فراتر از متون تفسیری) با دشواری مواجه شد است.
مقالة حاضر با بهر گیری از مطالعات پیاین در پی آن است تا با بررسی تأویل به عنوان فرایندی
زبانی به نقش آن در شکل گیری و گسترش زبان عرفان بپردازد .بنابراین از سیویی بیا صیرف نظیر
کردن از ویژگیهای زیباشناختی و ادبی به چگونگی عملکرد تأویل مییپیردازد و از سیوی دیگیر
نقش تأویل در پیدایش و گسترش زبان عرفان را نیه تنهیا در متیون تفسییری بلکیه بیا نگیاهی بیه
مجموعة متون عرفانی و زبان به کار رفته در آنها بررسی خواهد کرد.
 .2تفسیر و سیاق
یکی از نخستین تجربههای تأویل در سنت اسالمی را باید در تالش صوفیان و صحابه در تفسییر و
فهم آیاتِ قرآن جستجو کرد .از منظر هرمنوتیک تفاسیر قرآن در هر سطحی گویای برخورد مفسیر
یا مؤوّل با متن هستند .بنابراین هر کنش تفسیری به میزان تداخل فهم مفسر با متن مقاصد مفسر را
نیز بر متن تحمیل میکند (معماریان و احمدیزاد  .)31 :3181با وجود این در سنت تفسیری میا
مرزی به ظاهر قاطز و ماخص میان دو مقولة تفسیر و تأویل وجود دارد 3که آشکارترین معیار این
تمایز میزان وفاداری برداشتِ فرد (مفسر مؤول) به کتا

و سنت اسیت .بنیابراین از منظیر سینتِ

تفسیری حتی تأویلهایی که از طریق روایات ائمه به ما منتقل شد انید نییز بایید بیه نیوعی رابطیة
معناشناختی میان ظاهر نصّ و تأویل آن پایبند باشند (شاکر .)13 :3133 :این مسأله پای «سییا » بیه
عنوان یکی از قدیمیترین و دامنهدارترین مباحث تفسیری را به میان میکاد .اهمیت ایین موضیوع
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برای مقالة حاضر آنجاست که سیا یکی از مهمترین معیارها برای قضاوت دربارة تفاسیر و بهوییژ
رابطة میان تفسیر و تأویل محسو

میشد است .بهطور کلی سییا را مییتیوان بیه معنیای کلییة

قراینی دانست که موجب فهم معنای کلمه یا جملهای میشوند .این قیراین را در ییک دسیتهبنیدی
کلی میتوان به قراین و ناانههای لفظی (کلمات و جمالتی که کالآ مورد نظر را تاکیل میدهنید)
و ناانههای حالی (شرایط تاریخی و بیرونیِ تولید کالآ) تقسیم کرد( 1بابایی .)311 :3181
مفسران توجه به سیا کلمات و جمالت را یکی از مهمتیرین را هیای دسیتییابی بیه معنیای قیرآن
میدانند تا جایی که تفسیر قرآن بدون توجه به این عامل را اغلب موجیب خطیا و لشیزش در فهیم میراد
متکلم تلقی کرد اند (زرکای  .)111 1 : 3131برهمین اساس دلیل رد برخی تفاسیر از سوی مفسیران
نیز گا عدآ سازگاری آن با سیا کالآ ذکر شد است (برای نمونه ر.ک .طباطبایی .)111/1 :3131
در این میان توجه به این نکتة تاریخی نیز ضروری است که طیرد و قبیول تفاسییر در دور هیای
نخست معموالً با میزان پیوستگی و ارتباط آن با مأنورات دینی سنجید و بر همین اساس تفاسییری
که انری از روایتی دینی در آنها یافت نمیشد گا به عنوان تفسیر به رأی طرد میشید اسیت .ایین
امر در سد های بعد تشییراتی مییابد و در برخی نظریهها علم لشت (دریافت متن) در کنار علیم بیه
اسبا

نزول دو شرط اساسی برای تفسیر دانسته میشود (مصالیی پوریزدی و گرامیی -33 :3183

 .) 31بعدها در میان مفسران افزون بر مأنوراتِ دینی دریافتهیای شخصییِ مفسیر از میتن نییز بیا
رعایت شرایطی همچون عدآ تناقض میان کلمات خداوند از دایرة اتهاآ تفسیر به رأی خیارج شید.
با وجود این توجه به مبانیای ظاهراً نابت و ماخص همچون علم لشت و اسیبا

نیزول پیرد از

احتیاطهایی برمی دارد که مفسران هموار در برخورد با کالآ خداوند بر خود الزآ میشمرد اند .این
احتیاطها را حتی در میان عرفا و به طور خاص در داوریها و اظهار نظرهای مسیتقیم آنیان دربیارة
تأویل و باطنگرایی میتوان دید.
 .3مبانی نظری تأویل در سنت عرفانی
هنگامی که از تأویل در سنت عرفانی سخن میگوییم تأکیدمان به طور خاص بر مجموعة تعیاریف
و نظریههایی است که با هدف بیان احکاآ اوصاف شرایط و غایات تأویل از درون سینت عرفیانی
برآمد است .با بررسی مجموعهای از این بیانات و گیزار هیا مییتیوان چنید مفهیوآ کلییدی را در
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شکلگیری مبانی نظری تأویل در سنت عرفانی بازشناخت که عبارتند از:
الف -سرچامة معنایی :این مولفه که از معنای لشوی تأویل نیز برمیآیید گوییای هیدف غیایی
تأویل یعنی بازگرداندن متن به معنای «حقیقی و اصیل» خیود اسیت (کیربن  .)311-311 :3183از
این رو تأویل معموالً در تقابل با تنزیل تعریف میشود (محمدی آسیابادی  .)18 :3183این تقابیل
ناان میدهد که معنایی با نزول در کسوتی ظاهری به شکل متن حاضر درآمد (تنزیل) و مؤوّل بیا
کنای متقابل آن را به صورت اول (اصلی) خود باز میگرداند .در اینجا توجه به این نکته ضروری
است که در این نگا معنای «اصلی» معنیای مجیازی -هماننید آنچیه در اسیتعار و مجیاز کایف
ص ظاهر را بیه معنیای اصییل و حقیقیی آن (بیه حقیقیت آن) کیه
میشود -نیست بلکه « تأویل ن ّ
تابیهات نص ظاهر رمز آنند برمیگرداند» (کربن .)313 :3183
 ظاهر و باطن :باور به عوالم موازی یک باور کیهانشناختی باستانی است که عاملی مهیم درپیدایش مبانی نظری تأویل در سنت عرفان اسالمی نیز محسو

میشود .1مبنای این اندیایه بیاور

به وجود نوعی تناظر تاابه و همارزی میان الیهها و طبقات عالم اسیت .تعمییم ایین تنیاظر و هیم
ارزی به رابطة میان اجزای عالم نیز موجب درک هر پدید بهعنوان نمایندة چییزی دیگیر در همیان
جهان یا جهانی دیگر میگردد .بر این اساس تنزیل و تأویل نیز بیانگر سیر رفت و برگایتی معیانی
در این عوالم هستند؛ هر معنا در عالمی باالتر (باطن) در انر تنزیل به صیورت پدییداری (میتن) در
عالم پایینتر (ظاهر) در می آید و مؤوّل با تأویل آن پدیدار به کاف باطن آن میپیردازد (محمیدی
آسیابادی  .)13-18 :3183آشکار است که در اینجا معنای باطنی اشار به معنای اصلی یا نخسیتینی
دارد که به عنوان حقیقت باید نمایان شود.
ج -اهمیت حال مؤوّل :تقابل دوگانة «ظاهر /باطن» لزوماً به معنای تقسیم بسترهای ظهور معنا به
دو الیة یاد شد نیست بلکه چنانکه از ایدة عوالم موازی برمیآید تعداد این عیوالم بییشیمار و بیه
همین میزان نیز معانی باطنی قابل تصور است .بنابراین در سنت عرفانی از آنجا که الیههای معنیاییِ
متن با طبقات و الیههای روحی انسان متناسب است (کربن  )11 :3181کاف این معانی وابسته به
حال درونی مؤوّل دانسته میشود چنانکه عیارف هرچیه «در مراتیب و حیاالت بیاالتر رود ابیوا
تاز ای در ادراک معانی قرآن بر وی گاود میشود» (زریینکیو

 .)111 :3131نوییا بیا بررسیی

نخستین تفاسیر عرفانی تأکید احادیث بر چندالیه بودن قرآن را به این معنی میداند که این روایات
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به وابستگی تفسیر (تأویل) به تجربة روحانی اشار میکنند بنابراین هر فرد بر حسب مییزان تجربیة
روحانی خود به یکی از این الیههای معنایی دست مییابد (نویا .)381 :3131
با این توضیحات و با توجه به بحث سیا میتوان ظهور مناقاات در بیا

تیأویالت صیوفیه و

تقابل آن با تفسیر را از دو زاویه بررسی کرد :نخست تأکید سنت تفسیری بر سیا حالی (بیهوییژ
مأنورات دینی) داعیة صوفیه مبنی بر دریافت قلبی و درونی را چندان برنمیتابد .این نکته بیه بیروز
اختالفاتی در سندیت تفاسیر صوفیه و دیگر فرقههای تفسیری (بهوییژ اهیل حیدیث) انجامیید کیه
حتی در شیوة بیان و شگردهای زبانی و ادبی در بیان زنجیرة روایات نیز خودنمیایی مییکنید .میرالً
سلسلة روایاتی چون «حسین روایت کند از رویای صادقه از ملک حکییم از کیرو

کبییر از لیو

محفوظ از علم که هیچ کس حیق را نپرسیتید چییزی عزیزتیر از محبیت حیق را» (روزبهیان بقلیی
شیرازی  )111 :3181را میتواند رونوشیتی نقیضیهوار از شییوة عملکیرد اهیل حیدیث باشید کیه
«میکوشید اند هر پار از گفتار رسول را با سلسلة روایت نقل کنند تا اعتماد هر چه بیایتر شینوند
و مخاطب را جلب کنند» (شفیعی کدکنی  )331 :3131و بر اعتبار سیخن خیود بیفزاینید .عبیارات
«رویای صادقه» «ملک حکیم» «کرو

کبیر» و ...گذشته از مسائل ادبی و زبانی از سویی بر ابتنیا

سخن بر دریافتی باطنی و شخصی داللت دارد و از سوی دیگر بیر تالشیی-هرچنید ناکیاآ– بیرای
ماروعیتبخای به چنین دریافتی .شاید بتوان گفت یکی از کارکردهای مفاهیمی چون «وحیی دل»
(مولوی  )3811 /1 :3131و یا نظریههایی چون «والیت» و همناینی نظری آن با مباحث مربوط به
تأویل (شایگان  )331-311 :3181نیز برساختن نظامی بود اسیت کیه بتوانید در برابیر معیارهیای
مفسران (بهویژ اهل حدیث) توجیهکنندة پایهها و منابز تأویالت صیوفیانه باشید .ایین نکتیه خیود
ناان از غلبة گفتمانی دارد که هر نوع تفسیر خارج از معیارهای تفاسیر منقول را با عنوان تفسیر بیه
رأی میراند .گفتنی است بسیاری از گونههای دیگر تفسیر که چندان بر مأنورات تکیه نداشیتند نییز
برای بقا و کسب ماروعیت از اذعان به بناشدن تفسیر بر نظر مفسر پرهیز می کرد اند و آن را بیه
نوعی به روایات و انر سلف صالح وابسته میکرد اند (مصالیی پوریزدی و گرامی .)83 :3183
دوآ تاکید سنت تفسیری بیر لیزوآ همخیوانی تفسییر بیا سییا کتیا

(سییا لفیا) در برابیر

تأویلهای صوفیه قرار می گیرد که همخوانی چندانی با آن ندارند .در این وجه بیه جیای سیوال از
اعتبار تفسیر و منبز آن میزان همخوانی آن با متن مورد سوال قرار میگیرد .باور صوفیه به ایین کیه
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تأویل سخن را به معنای اصلی آن بازمیگرداند گیا موجیب خیروج آن از قراردادهیای عیادی و
رسمی زبانشناختی میشود؛ چنانکه برخی از آنها هیچ توجیه زبانشناختیای نمیپذیرند (محمیدی
آسیابادی  .)18 :3183به همین دلیل معموالً تأویل را (در برابر تفسیر) برداشتی بدون ارتباط معنایی
با ظاهر لفا میدانند (طباطبایی .)11-11 :1 3131
 .4تأویل در زبان عرفان
مولفههای سهگانهای که در بخش پیاین به عنوان مبانی نظری تأویل در سینت عرفیانی از آنهیا ییاد
شد تقریباً در تمامی متونی که به نظریهپردازی دربارة تأویل پرداختهاند دید میشیود .از آنجیا کیه
این تعاریف و نظریهها تحت تأنیر مبانی نظری تصوف و با تنفس در همان فضا رشد یافتهانید بیه
جاست نظریهپردازی در با

تأویل و در قالب اظهارنظرهای مستقیم را از کردارهای زبانی مؤوّل به

عنوان نمونههای عینی تأویل جدا کرد .تلقی تأویل همچون کرداری زبانی یعنی هیر آنچیه بیهطیور
عینی و گذشته از قوانین حاکم بر آن در کنش تأویل روی میدهد .بر این اساس شاید بتوان برخیی
اظهارات در با

تأویل را متفاوت از فرایند زبانیِ تأویل در متون عرفانی نیز یافت .عیدآ توجیه بیه

این نکته گا موجب سواالت و سردرگمیهای دربارة وجود این تناقضات در متون عرفانی میشیود
(قاسمپیور  .)131 :3131یکیی از دالییل ایین تفیاوتهیا و تناقضیات را مییتیوان سیلطه و غلبیة
گفتمانهای قدرتمند هر عصر بر نظریهپردازی دربارة هر امر بهویژ امور دینی و مذهبی دانست .در
بحث تأویل نیز با توجه به اینکه نخستین و مهمترین متون مورد توجه صوفیان متون مقدس بهویژ
قرآن بود است مسالة قوانین حاکم بر تأویل (بهویژ در سطح نظرییهپیردازی) از اهمییت وییژ ای
برخوردار بود است.
فاصلة میان فهم مفسران و مؤوّالن با متن قرآن در دور های مختلف نایانهای از تیاریخی بیودن
مسالة فهم و تفسیر است .هرچند این موضیوع حتیی در کتابیت و ترجمیه قیرآن در قیرن نخسیت
هجری نیز نمونههایی دارد (گلدزیهر « )18-11 :3181تفسیر به رأی» عنیوانی بیود اسیت کیه بیا
معیار میزان سندیت (ماروعیت) تفسیر هموار تفاسیر راستین (معتبیر) را از غیرراسیتین (نیامعتبر)
جدا میکرد است .تفسیر به رأی معانی مختلفی را در تاریخ اسالآ به خود دیید اسیت (مصیالیی
پوریزدی و گرامی  ) 81-38 :3183با وجیود ایین هرچیه از گفتمیان تصیوف بیه سیوی گفتمیان
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متارعین فقها و متکلمین حرکت میکنیم معیارهای آن از مواردی چون شرایط روحیی میؤول بیه
مواردی بیرونی مانند تناسب با سیا متن و ابتنا بر کالآ سلف صالح و معصیوآ تبیدیل مییشیود.
بنابراین چنانکه گفته شد شاید یکی از اهداف صوفیه از تأکید بر معیارهایی چون «معنیای اصیلی» و
«حاالت روحی مؤول» تالش برای کسب ماروعیت معنای دریافیت شید از تأوییل بیرای سینت
عرفانی در برابر نظریههای رقیب بود است .تأکید بر این مولفهها در نظریهپیردازیهیا و گفتارهیا و
بیانات مستقیم نیز نوعی انگات نهادن بر ریاة الهیی و مایروع و غیرفیردی دریافیتهیای بیاطنیِ
صوفیان بود است .پس شاید بتوان گفت نظریهپردازیها و اظهارات مستقیم دربارة تأویل بیا تکییه
بر معیارهایی همسو با گفتمانهای غالب به دنبال توجیه تأویلهای صوفیه بود اند.
گذشته از بیانات مستقیم درسوی دیگر بررسی تأویل در کردارها و کنشهای زبانی صوفیه نییز
میتواند موضز تأویل نسبت به گفتمانهای دینی مرسوآ در تاریخ اسیالآ را مایخص کنید .شیاید
کنشهای تأویلی به دلیل خروج از سلطة گفتمانهای مسلط بیش از اظهارنظرها و بیانیات مسیتقیم
بتواند ما را به ماهیت و کارکردهای تأویل نزد صوفیه نزدیک کند؛ همان گونه کیه کیارکرد و نقیش
یک آیین یا باور خاص در فرهنگی مفروض بیش از آنکه از دل تعاریف قواعد پیاین نظریههیا و
بیانات مستقیم نظریهپردازان حاصل شود نتیجة چگونگی حضیور آن آییین ییا بیاور در زنیدگی و
کردارهای افراد اجتماع است (اسماعیل  .)1 :3138در بخشهای بعدی حضور و نقیش تأوییل در
زبان عرفان را با توجه به میزان آشکارگی سیاختار تیأویلی در دو بخیش تأوییل مسیتقیم و تأوییل
غیرمستقیم پی خواهیم گرفت.
 .1-4تأویل مستقیم:
منظور از تأویل مستقیم بخشهایی است که در آنها فرایند تأوییل بیه قصید ظاهرسیازی معنیای
باطنیِ متنی ماخص انجاآ میگیرد .در این نمونهها ابتدا متن اصلی (الیة ظاهری) بیان می شیود و
پس از آن تأویلی با هدف دستیابی به الیهای بیاطنی صیورت مییگییرد .ایین سیاخت میوازی را
میتوان ساخت اصلی و بنیادین تأویل خواند که ریاة آن (از نظر ساختار صوری) در تأویل آییات
قرآن در تفاسیر عرفانی یافتنی است .مرالً میبدی در تفسیر آیة « وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ فِی اللّهِ مِن بَعْیدِ مَیا
ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ اآلخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَ» (نحل  )13آورد است« :هرکیه
از اوطان غفلت هجرت کند جالل احیدیت او را بیه مایاهدة وصیلت رسیاند هرکیه از صیحبت
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مخلو هجرت کند الطاف کرآ او را به صحبت خود را دهد هرکه از خود هجیرت کنید دل وی
محط رحل عاق حقیقت گردد» (میبیدی  .)131/3131:1در ایین عبیارات بیه وضیو بیا تیأویلی
مستقیم روبرو هستیم که نتیجة حرکت موازی متن (الیة اول) و تأوییل آن (الییة دوآ) اسیت .الییة
دوآ به صورت جز به جز به موازات الیة نخست ایجاد میشود که این ساختار میوازی و دوالییه
به قصد آشکارسازی معنا برجستهترین ویژگی تأویلهای مستقیم است .توجه به این نکته ضروری
است که رابطههای دال و مدلولی ایجاد شدة «هجرت کردن :ترک غفلیت» «هجیرت کیردن :تیرک
خالیق» و یا «هجرت کردن :ترک خود» بر توجیهی زبانی و لشوی استوار نیستند .این نوع تأوییلهیا
نه تنها در سنت تأویل عرفانی اسالمی بلکه در بقیة سنتهای تأویلی نیز مرسوآتیرین شییوة تأوییل
محسو

میشد اند .از تفاسیر رواقیون بر داستانهای هومر تیا سینت تأوییل در دیینهیای یهیود و

مسیحیت (سندمل  )13 :3133همگی بر ساخت بنیادین و دوالیة تأویل اسیتوار بیود انید .گفتنیی
است بسامد باالی گونة تمریل در عهد جدید و قدیم یکی از دالیل غلبة تأویلهای مستقیم در مییان
این سنتهاست؛ چنانکه در آنار تفسیری فیلون تأویل ناآها اعداد و فرامین دینی (سیندمل :3133
 )11-13به صورت ساخت مستقیم و دوالیة تأویل آشکارا به چام مییخیورد .در تفاسییر قرآنیی
معموالً اینگونه تأویلها با خروج از قراردادهای عادی زبان (سیا لفا یا بافت زبانی) و قرینههای
مربوط به شرایط زمانی و موقعیتی (اسبا

النزول بافت بیرونی یا سیا حالی) اگر بر پایة هیچ یک

از مأنورات نیز بنا ناد باشند از نظر سنت تفسیری مردود شناخته میشوند.
آنچه برای مقالة حاضر اهمیت دارد دو مورد نخست یعنی بافت زبانی و بافت موقعیتی است که
خروج مؤول از آنها مهمترین عامل زبانیِ شکلگیری اینگونه تأویلهیا محسیو

مییشیوند .ایین

شکل از تأویل افزون بر تفاسیر قرآن به عنوان روشی مرسوآ و پرکاربرد برای فهیم متیونی غییر از
قرآن (همچون احادیث پیامبر و اقوال ماایخ صوفیه) نیز هموار مورد اسیتفاد قیرار گرفتیه اسیت.
برای نمونه روزبهان بقلی در شر شطحیات در پی بیان معانی نهفته در سیخنانی اسیت کیه بیا نیاآ
شطح از آنها یاد میشود .وی گا با روش و ساختاری ماابه آنچه در تیأویالت عرفیانی صیوفیه در
با

آیات قرآن میتوان دید (تأویل مستقیم) به این کار دست زد است.
چنانکه در مقدمه نیز یادآوری شد بیاترِ مطالعات مربوط به تأویل (بهویژ آنها کیه تأوییل را بیه

عنوان پدید ای زبانی مینگرند) به همین بخش از تأویلها یعنی تأویلهای مستقیم نظر داشتهانید.
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برخی پژوهشها همچون «ناانهشناسی تفسیر عرفانی» و «تفسیر قرآنیی و زبیان عرفیانی» بیه دلییل
تمرکز بر تفاسیر عرفانی این گرایش را تا حدی آگاهانه در پیش گرفتهاند .نمونههای میورد بررسیی
در این دو کتا

به دلیل اینکه به قصد ارائة تفسیر و تأویلی از آیات قرآن نوشته شد اند نیاگزیر از

ساخت بنیادین تأویل تبعیت کرد اند .این نکتیه در میورد نمونیههیای میورد مطالعیة پورنامیداریان
( )3181نیز تا حدی صد میکند .در پژوهش وی نیز تأوییل داسیتانهیای رمیزی بیهروشینی بیر
ساخت تأویلهای مستقیم استوارند.
محمدی آسیابادی ( )3183نیز در بررسی «هرمنوتییک موالنیا» بیه چنید مرحلیه در تأوییلگیری
مولوی اشار میکند .وی نخستین بخش آن را تبدیل ناانه بیه کلمیه مییدانید« :تأوییل هیر نایانه
بازگرداندن آن به مرحلهای است که کلمه بود و میان دال و مدلول آن مناسبتی وجود داشته اسیت.
به بیان دیگر تأویل ناانه یافتن وجه تسمیه یا وجیه اشیتقاقی حقیقیی بیرای آن اسیت» (محمیدی
آسیابادی  .)18 :3183هرچند ارائة این نگا از سوی مؤلف ابزار مفیدی برای تحلیل زبان عرفیان را
پیش روی مخاطب قرار میدهد نمونههای مورد بررسی وی (همچون بررسی تأویل و یافتن «وجه
اشتقاقی» برای ناانة «فرجی» از سوی موالنا) نیز از نظر ساخت زبانی تا حدودی بر ساختار بنیادین
تأویل استوارند.
نمونههایی که شفیعی کدکنی نیز از تأویالت صوفیه در مباحث مختلفی همچیون صیرف و نحیو
(شفیعی کدکنی  :3131فصیل  )3و فقیه (شیفیعی کیدکنی  :3131فصیل  )33و شیطرنج (شیفیعی
کدکنی  )311 -313 :3131ارائه و از آنها با عنوان «تیأنیر تخییل و نگیا هنیری بیه مجموعیههیای
مختلف از جمله الهیات» یاد کرد است همگی از نظیر سیاختار از سیاخت بنییادین تأوییل بهیر
می جویند .مرالً ابوالرجا چاچی در تأویل اصطالحات و مفیاهیم فقهیی گونیههیایی از تأوییلهیای
مستقیم را بهکار گرفته است که مجموعهای است از داللیتهیای حاصیل ازخیروج زبیان از بافیت
معنایی متن« :دست شستن چیست؟ دست از بایست خود شستن روی شسیتن چیسیت؟ آ

روی

خود به نزدیک خلق از روی فرو شستن هردو دست شستن چیست؟ هر دو دست را از بایست هر
دو عالم فروشستن» (چاچی  33 :3113به نقل از شفیعی کیدکنی  .)331-333 :3131فیوالدی نییز
در بررسی تأویل در زبان عرفان از نمونههایی ماابه آنچه در مورد شیفیعی گفتیه شید سیود بیرد
است (فوالدی .)311-311 :3183
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این گونه تأویلها از نظر فرآ چه با نمونة نقل شد از تفسیر کافاالسرار ماابه باشد و چه بیا
آنچه از روضهالفریقین نقل شد برآنند تا خروج از بافت را به صورت ایجاد تنیاظری ییک بیه ییک
میان عناصر متن و معنای باطنی متن آشکار کنند؛ فرایندی که مجموعة بزرگی از تأویلهای مسیتقیم
را در متون عرفانی ایجاد میکند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که تلقی تأویل همچون راهبردی برای توجیه عقاید میذهبی
و فرقهای زاییدة تأکید بر تأویل هیای مسیتقیم اسیت .همیانطور کیه معمیو ًال تأوییلهیای معتزلیه را
«ضرورتی اجتنا ناپذیر برای رفز تناقض ظاهری ادله عقلی و ادلیه شیرعی» (ابوزیید )331 :3183
دانستهاند برخی نیز برآنند تا تأویلگرایی صوفیان را راهی بیرای «تأییید اصیول مکتیب عرفیانی و
شهودی خود» (قاسمپور  )33 :3131بدانند .آشکار است که این نگا بییش از هیر چییز برآمید از
مطالعه بر روی تأویلهای مستقیم بود است .به نظر میرسد بیرای تبییین جایگیا تأوییل در زبیان
عرفان توجه به گونة دیگری از تأویلها نیز ضروری است.
 .2-4تأویل غیرمستقیم:
هرچه از شکل دوالیه موازی همرا با تناظر یک به یک و آشکار و مستقیم مییان دال و میدلول
در تأویلهای مستقیم دور میشویم مجموعة دیگری از تأویالت را مییابیم که مییتیوان از آنهیا بیا
عنوان تأویلهای غیرمستقیم یاد کرد .1این موارد از مهمترین بخشهایی هستند که میتوانند بر تأنیر
نگا تأویلی در شکلگیری زبان عرفان گواهی دهند .به عبارت دیگر اگر از داللتهای اندیاگانی و
معرفتی تأویل در کاف معنا و نوع رابطة معنای کاف شد با متن بگیذریم (موضیوعی کیه میورد
توجه سنتهای تفسیری است) تأویل در معنای گذر از ظاهر میتن بیه معنیای بیاطنی را مییتیوان
همچون روشی دانست که بیاترین تأنیر را در گسترش زبان عرفان و تولید مضامین و بنماییههیای
متون عرفانی داشته است.
تأویلهایی که از میبدی و چاچی در بخشهای پیش نقل شد با گذر از سیاخت بنییادین تأوییل
به نمونههایی چون نمونة زیر تبدیل میشوند« :بایزید گوید رحمه اهلل علییه کیه سیی سیال از حیق
غایب بودآ .غیبت من از او ذکر من بود از او .چون بناستم او را در همه حال یافتم تا به حدی که
گویی من او بودآ [ ]....یعنی چون او مرا در ازل به سبق عنایت کرد ذکر او در حق مین ذکیر مین
بود در حق او و ذکر او مرا نیکوتر آمد از ذکر من در حق او .حقیقت ذکر آنست کیه میذکور تیو را
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یاد کند .چون در ذکر او باشی اگرچه ممتحن باشی و محبو

چون ذکر او تو را نایب گایت تیو

حق را ذاکری» (روزبهان بقلی .)333 :3181
این نمونه که همچون دو نمونة پیاین به شیر ِ معنیای برآمید از میتن اصیلی (سیخن بایزیید)
میپردازد هر چند ظاهراً از ساخت بنیادینِ تأویل پیروی نمیکند از زیرساختی تیأویلی (بیهمعنیای
گذر از ظاهر به باطن) در خلق مضمون خود بهر جسته است .این زیرساختِ تأویلی عبارت است
از تلقی دو معنا از ذکر :یکی به معنای لشوی و مصطلح و دیگری به معنیایی کیه حاصیل خیروج از
بافت مرسوآ زبان است و در گفتمان عرفانی میتوان از آن بهعنوان معنای باطنیِ ذکر ییاد کیرد .بیه
عبارت دیگر در ظاهر کالآ ساخت موازی و بنیادین تأوییل (بیه معنیای حرکیت میوازی و رابطیه
مستقیم و متناظر میان متن و معنا) به چام نمیخورد ولی حرکت زبان و خلق معنا حاصل فرایندی
مبتنی بر تأویل و چندالیه پنداشتن امور است .در اینجا نیز دوالیگیِ تأویل خود را در خیروجِ زبیان
از سیا یا بافت متن به نمایش میگذارد .گفتنی است فرایند ییاد شید بیا حرکیت از تأوییلهیای
مستقیم به طرف تأویلهای غیرمستقیم پنهانتر و دیریا تر میگیردد .چنانکیه افیزون بیر شیر و
تفسیرها در بیان تجار

عرفانی نیز میتوان محوریت منطق و نگا تأویلی را یافت ]...[« :از بایزیید

شنیدآ که میگفت :توبة مردمان از گناهان است و توبة من از ال اله اال اهلل .من با حیروف و جیوار
میگویم و حق بیرون از حروف و جیوار اسیت» (شیفیعی کیدکنی  .)331 -331 :3133در ایین
نمونه که برآمد از تجربه و دریافتی عرفانی است حرکت و گسترش متن در گرو برداشتی تیأویلی
از توبه است .در اینجا میتوان شاهد تأنیر نگاهی تأویلی در ساختی غیر از ساخت معمول و آشنای
تأویل بود .به عبارت دیگر ما با دو وجه معنایی توبه روبرو هستیم بدون اینکه در حرکتی میوازی و
آشکار یکی مدلول دیگری پنداشته شود.
در بسیاری از پژوهشهای پیاین تلقی زبان عرفیان همچیون زبیانی ادبیی (ر.ک .مقدمیة مقالیه
حاضر) موجب غفلت از این روند بنیادین در شکلگییری زبیان عرفیان شید اسیت .در ایینگونیه
مطالعات زبان مورد استفاد در متون عرفانی تنها به دلیل مضامین عرفیانی و ییا بیهکیارگیریِ آن از
سوی نویسند ای عارف بهعنوان زبان عرفانی تلقی میگردد .این رویکرد در ساد ترین شکل خیود
با ابزاری ادبی چون استعار تابیه رمز پارادوکس و ( ...فوالدی  113 :3183به بعد) و در شیکل
پیچید تر و قابل تأملترِ خود با معیارهایی چون تقدآ و غلبة زبان بر معنی (شیفیعی کیدکنی :3131
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 )311-311به تحلیل زبان عرفان میپردازد .توجه به این نکته در مطالعة زبان عرفان ضروری اسیت
که بخشهایی از متون عرفانی که با آشکار کردن صناعات ادبیی میورد توجیه قیرار مییگیرنید نییز
معموالً در رفساخت خود بر مبنای ساختاری تأویلی گسترش مییابند .به عبیارت دیگیر در ایین
بخشها بیش از آنکه تاخص زبان عرفان وامدار صناعات ادبی موجود در متن باشید وابسیته بیه
ساختهای تأویلی موجود در رفساخت متن است .صریحترین نظیر در ایین بیار از آن شیفیعی
کدکنی است که با تکیه بر چنین بخشهایی «زبان را وسییلة کایف عیوالم روحیی و تجربیههیای
معنوی صوفیه» (شفیعی کدکنی  )313 :3131و تازگی زبان را معیاری برای تیازگی تجربیة صیوفی
برمیشمارد (شفیعی کدکنی  .)311 -313 :3131شایان ذکر است وی در شر دیدگا خود تا حید
زیادی تازگی زبان را نیز در گرو معیارهیایی همچیون عاطفیه تخییل رمیز چنیدمعنایی (شیفیعی
کدکنی  )81 :3131و بهویژ عامل موسیقی کالآ میبیند (شفیعی کدکنی  .)331 :3131مرالً وی در
نمونههایی که از تفاسیر روزبهان نقل می کنید بیر محورییت تناسیبات لفظیی و صیوتی کلمیات در
شکلگیری متن و مفاهیم آن تأکید میکند « :والبیا مین بسیم :ای ببهیایی بقیا اروا العیارفین فیی
بحارالعظمه [

 :بها بقا بحار] و السین من بسم :ای بسنایی سیمت اسیرار السیابقین فیی هیوا

الهویه [س :سنا سر سابقین] والمیم من بسم :ای بمجدی وردت المواجید الی القلو

الواجیدین

من االنوار المااهد [آ :مجد مواجیید مایاهد ]» (شیفیعی کیدکنی  .)311 :3131در ایین نمونیه
عبارات داخل قال

را شفیعی کدکنی برای تأکید بر نقش مهیم تناسیبات لفظیی (موسییقی کیالآ و

جادوی مجاورت) در شکلگیری تفسیر روزبهان بر متن افزود است .اگر با توجه به مطالبی کیه در
سطور پیاین ذکر شد به این نمونه و تحلیل آن بنگریم خواهیم دید در اینجا نیز رفسیاخت میتن
براساس نگاهی تأویلی چندالیه مبتنی بر تقابل میان ظاهر و باطن و خیروج از بافیت کیالآ شیکل
گرفته است .روزبهان با حرکتی باطنی در معانیای که آنها را با وا های عارفین سابقین و واجدین
آشکار کرد به نوعی بر نسبت باطنی میان آنها تأکید میکند .بنابراین شایسته است تا رفسیاخت
کالآ را زادة نگا تأویلی و بافتگریزِ عرفانی و صنایز ادبی و تناسبات لفظی را تنها متعلق به برونة
زبان بدانیم .اهمیت این نکته در اینجاست که چنین زیرساختی را در تفسیر روزبهان از سخن بایزید
( نمونة پیاین) نیز میتوان دید با این تفاوت که برونة زبان (تناسبات لفظی و موسیقیایی) در نمونة
حاضر آشکارتر از نمونة پیاین است .به عبارت دیگر آنچه شکلگیری زبان عرفیان در نمونیههیای
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یاد شد را تضمین میکند خروج مداوآ زبان از بافت و سیا کیالآ برمبنیای سیاختهیای تیأویلی
است و تناسبات و صناعات لفظی و ادبی در برخی متون بهعنوان برونیة زبیان حضیور دارنید و در
برخی دیگر نه .بنابراین میتوان گفت منطق اصلی حاکم بر فرایند شکلگیری میتن نگیا چندالییة
تأویلی و مبتنی بر گذر از بافت است و نه محوریتِ تناسبات لفظی.
تأکید بر صناعات ادبی به جای زیرساختهای تأویلی در کتا

«زبیان عرفیان» نییز برجسیتگی

دارد .فوالدی در تقسیمبندی وجو زبان عرفان وجه تأویلی را سوای وجه ادبی (که آن را بیهطیور
پراکند در سطح تناقضی و محاکاتی مییابد) در نظر گرفته است .وی هرچند به ارتبیاط مییان ایین
ت بنییادین تأوییل
وجو اشار کرد (فوالدی  ) 311 :3183بیه دلییل تأکیید ناخودآگیا بیر سیاخ ِ
(تأویلهای مستقیم) 1بهکارگیری صناعات ادبی چون تابیه و استعار و تناقض و رمز و ...را سوای
بحث تأویل و از مهمترین محملهای ظهور تجربه عرفانی برشمرد است (فیوالدی  )331 :3183و
از همین رو بسیاری از نمونههای خود را بدون توجه به رفساخت تأویلی آنها (خروج از بافیت)
و با تأکید بر برونیة ادبیی زبیان در وجیو تناقضیی و محاکیاتی جیای داد اسیت .1اهمییت رف
ساختهای مبتنی بر تأویل در این نکته است که در کتا

«زبان عرفیان» آنهیا را افیزون بیر وجیو

محاکاتی و تناقضی به عنوان زیرساخت وجه استداللی زبان عرفان نیز میتوان یافت .یعنیی گذشیته
از نمونههایی که نقش ادبی برجستهای دارند آنجا که زبان عرفان به قصد تدوین «عرفان فلسیفی» و
«عرفان نظری» و مصادیقی چون «تعاریف» و «تقسیمات» بهکیار گرفتیه مییشیود (فیوالدی :3183
 )311 -311نیز اغلب میتوان حرکت زبان بر مبنای خروج از بافت را شاهد بود.3
مقایسهای که روزبهان بقلی میان عارف و سابق و واجد انجاآ داد در دیگر متون عرفانی نییز بیه
صورتهای مختلف سابقه دارد .مرالً میبدی با معیار میزان قر

بیه خداونید چنیین قیاسیی را مییان

«مخلص و عارف و موحد» یا «مرید (مزدور) و مراد (میهمیان)» انجیاآ داد اسیت (میبیدی :3131
 .)11/1با دقت در چنین نمونههایی میتوان دریافت که اوالً در همة آنها حرکیت بیه سیوی معنیای
باطنی بهطور نسبی به آفرینش مفاهیم نو میانجامد و نانیاً از نظر معرفتی برای فهم درجیة قیر

در

افراد چندان راهگاا نیست .به عبارت دیگر بسیاری از این توضیحات که با هدف شر متن اصیلی
خلق شد اند بهجای شفافسازی به نوعی بر ابهاآ متن میافزاینید (تقیوی  .)13 :3181دلییل ایین
ابهاآ اهمیت داشتن نگا تأویلی در برابر نگاهی معرفتی و روشنگرانه در زبان عرفان اسیت .از ایین

نقش تأويل در گسترش زبان عرفان 112 /
دو نکته میتوان نتیجه گرفت که بسیاری از این تقسیمبندیها و قیاسها نه میان مفاهیمی مایخص
و از پیش موجود بلکه میان مفاهیمی رخ داد اند که در مقایسه با مفهومی دیگیر و بیا هیدف فراتیر
رفتن (به سوی باطن) از آنها ایجاد می شوند .عیارف و سیابق و واجید در تقابیل بیا یکیدیگر معنیا
می یابند و تفاوت آنها (چنانکه روزبهان مدعی است) در میزان عمق معنایی آنهاست .به همین دلییل
چنین مفهوآسازیهایی همچنان میتواند ادامه یابد و از سوی نویسیند ای دیگیر مفهیومی تیاز بیه
منظور عمق بخایدن به مفاهیم موجود خلق و معرفی شود .این فرایند بیش از آنکه در پی توضییح
مفاهیم از پیش موجود باشد در پی خروج از بافتی است که مفیاهیم و اصیطالحات پیایین در آن
ایجاد شد اند .این نکته که ریاههای آن را در مبانی معرفتی تصوف نیز مییتیوان یافیت (محمیدی
کلهسر و خزانهدارلو  )83 -88 :3188یکی از مهمترین معیارهای مطالعه دربارة زبان عرفان است.
نگا تاریخی و اجتماعی به فرایند شکلگیری زبان عرفان نیز اهمیت این نگا را آشکار میکننید.
تحقیقاتی که بر نقش عوامل سیاسی – اجتماعی در شکلگیری نظاآ تصوف و بهوییژ زبیان عرفیان
تأکید میکنند نگا قدرتطلبانه و انحصاری امویان به مفاهیم دینی را دلیل موضزگیری صوفیان در
برابر این مفاهیم و سو دادن آنها به سوی معانی باطنی میداننید .بنیابراین در ییک نگیا تیاریخی
میتوان شاهد حرکت اصطالحات و مفاهیم عرفانی به سوی معانی درونیتر و جدیدتر بود؛ چنانکه
اگر در تفاسیر اولیه –همسو با روش قرآن کریم -مفاهیم در ساختهای دوگانیای چیون «خیوف/
رجا» یا « اسالآ /کفر» شکل میگرفتند با تهی شدن این اصطالحات از معانی اولیه هربیار حرکتیی
در راستای عمقبخای به این اصطالحات شکل میگرفته است .مریم مارّف این فرایند دییالکتیکی
را بهصورت برآمدن معنایی نو و باطنی از دل تقابل اولیه پی میگیرد؛ همچنانکه تبدیل شیدن تقابیل
«اسالآ /کفر» به «ایمان /اسالآ» را میتوان در راستای همین فراینید درک کیرد (مایرف .)13-83 :3181
اگر فرایند خلق مفاهیم و اصطالحات نو در زبان عرفان را محصول مقابلة تصوف بیا هنجارهیای معنیاییِ
مرسوآ و تهی شدن مفاهیم دینی در دور هیای مختلیف اجتمیاعی بیدانیم (مایرف )311-333 :3181
آنگا میتوان به جایگا مهم و تاریخی تأویل در شکلگیری زبان عرفان پی برد.
روش تأویلی با گذر از بافت و الیة معنایی موجود و ورود به بافتی نو از دو سو به شیکلگییری
زبان عرفان کمک میکند :الف -خلق اصطالحات و مفیاهیم عرفیانی؛ ایین رونید بییش از همیه در
تأویلهای مستقیم دید میشود و تأکید آن بر خلق مفرداتی چون نمادهای عرفانی است .به همیین
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دلیل است که تحقیقات مبتنی بر تأویالت مستقیم نیز بر نمادپردازی در زبان عرفان تأکیید کیرد انید
(برای نمونه ر.ک .نویا 8-3 :3131؛ محمدی آسیابادی 31-81 :3183؛ فوالدی .)311 :3183
 حرکت زبان و خلق مضامین نو در متون عرفانی با منطقی مبتنی بر تشییر بافت معنایی؛ ایینروند نیز بیش از همه در تأویلهای غیرمستقیم یافته میشود .این نکته نه تنها در دور های مختلیف
تصوف بلکه در یک متن خاص نیز عاملی تعیین کنند است .در نمونهای که از شیر روزبهیان بیر
سخن بایزید نقل شد آنچه به روزبهان مجال گسترش و پیابرد متن را میدهد منطق زبیانی مبتنیی
بر گذر از بافت موجود به بافت جدید معنایی است؛ بهطوری که وی میتوانست با در نظیر گیرفتن
معنایی باطنیتر برای «واجد» متن خود را گسترش بیاتری نیز ببخاد .در این نمونه حرکیت زبیان
بر اساس رفساختی تأویلبنیان است که موجب ارائة شرحی نو بر سیخن بایزیید و بیه تبیز آن
شر ها یا پاسخهای احتمالیِ دیگری نیز به شر روزبهان میشود .بنابراین گسیترش میتن بییش از
آنکه در گرو مفاهیمی پیاین و یا غلبة زبان (در معنای تناسبات لفظی و صوتی) باشد در گرو مییل
مؤوّل به گذر از بافت موجود و ورود به بافتی نو است.
با توجه به این مطالب تقابل میان ظاهر و باطن نیز معنایی دیگرگون مییابد .این تقابیل در نگیا
سنت عرفانی به تأویل معانی ظاهری را در برابر معانی باطنی و آن سَریای قرار میدهید کیه تنهیا
وسیلة دستیابی آن شرایط ویژة روحی مؤوّل است .در مقابل بررسی تأویل (بیهوییژ گونیههیای
غیرمستقیم) در زبان عرفان ناان می دهد که در فرایند تأویل ظاهر بر معنایی مرسیوآ و موجیود و
باطن بر معنایی غیرمرسوآ نو و گا ناسازگار با سیا (بافت) داللت دارد .از این رو گذر از ظیاهر
به باطن نیز عبارت است از گذر از معنایی که بهدلیل در دسترس بودن قدرت انرگذاری خیود را از
دست داد و به عبارتی به «اسمی بیرسم» تبدیل شد است.
این میل به گذر از الیة معنایی آشنا به معنایی ناآشنا تا به حدی است که گا فرضِ کلی و ذهنیی
بودن معنای باطنی در برابر عینی بودن معنای ظاهری را نیز تا حدی دگرگون مییکنید .بیه عبیارت
دیگر هرچند در بسیاری از نمونهها (بهویژ در بیانات مستقیم سنت عرفانی دربارة تأویل) معنیای
باطنی معموالً معنایی ذهنیتر و کلیتر از معنای ظاهری در نظر گرفتیه مییشیود (شیفیعی کیدکنی
 )113 -113 :3131حرکت زبان عرفان بر مبنای تأویل گا رونیدی دیگرگونیه دارد« :اکنیون اگیر
کسی خواهد که مرو را ماللت کنند گو دو رکعت نمیاز کین درازتیر ییا دیین را بیه تمیامی ببیرز»
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(هجویری  .)113 :3118در اینجا مالمتی بودن نه در گرو تظاهر بیه تیرک فیرایض و اعمیال شیرع
بلکه در گرو تظاهر به انجاآ آن دانسته شد است .این برداشت جدید از مفهوآ مالمتی نییز حاصیل
نگاهی مبتنی بر ساخت تأویلی است .این تعبیر که میتواند به عنوان معنای باطنی مالمتیگیری (بیا
توجه به سیا حالی و بافت موقعیتی تاریخی) محسو

شود خالف پنداشیت معمیول بیه جیای

رفتن به سوی ترک کنشهای عینیای چون نماز (ظاهر آیینها) به سوی انجاآ آنها گاآ برمییدارد

.8

بنابراین میتوان گفت گا نگا تأویلی میتواند در مسیری مخیالف آنچیه معمیوالً مییپیمایید گیاآ
بردارد .دلیل این نکته را باید در مفهوآ متفاوتی که کنشهای زبانی تأویل (در برابر نظریهپردازی در
سنت عرفانی) از تقابل میان ظاهر و باطن به دست میدهند یافت .هر مفهوآ (حتی مفهیومی ظیاهراً
باطنگرایانه) با مرسوآ شدن و در دسترس قرار گرفتن به ظاهری بیرو تبدیل میشود که بایید در
فرایندی تأویلی احیا شود .این توضیحات ناانگر تبدیل شدن تأویل از یک ساخت بنیادین و نابیت
(که نمونههای آن را در تفاسیر عرفانی میتوان یافت) به عاملی برای حرکیت و رشید زبیان عرفیان
است .یکی از تبعات این امر احیا مفاهیم و معانی مرسیوآ و مبتیذل در نتیجیة ییک فراینید زبیانی
است .در این کارکردِ تأویل حساسیتِ مؤول نسبت به معانیِ مرسوآ و مبتذل اسیت کیه زمینیهسیازِ
شکلگیری و تقویت تأویل در بطن زبان عرفان میشود .بنابراین تأویل را میتیوان نتیجیة مییل بیه
خروج از بافتی موجود و مرسوآ به منظور ایجاد بافتی نو و تجربه ناد دانست .این نکته بیه دلییل
ارتباط تنگاتنگ تأویل و زبان عرفان به این زبان نیز را مییابد .بیه همیین دلییل زبیان عرفیان نییز
همچون آموز های عرفانی از ویژگیای تجربهبنیاد برخوردارند .به عبارت دیگیر زبیان عرفیان «بیه
دلیل پیوند با تجربه هموار در صییرورتی زمیانمنید و در فراینیدی سرشیار از شیدن فیراروی و
برانداختن و برساختن مداآ شکل می گییرد چنانکیه هییچ مرکیز زبیانی نابیت و اسیطور ای در آن
نمیتوان یافت» (محمدی کلهسر و خزانهدارلو  .)33 :3131تجربهبنیادی و زمانمندی زبیان عرفیان
همان عواملی هستند که شکلگیری زبان مفاهیم مضامین و اصطالحات عرفانی را با رهیا شیدن از
قید تعاریف قواعد و اصولِ از پیشمعلوآ در فرایندی تأویلی و مبتنی بیر خیروج میداوآ از بافیت
موجود ممکن میکنند.
گرایش به گذر از بافت معنایی موجود در متون عرفانی در شدیدترین شکل خود نوعی مییل بیه
معناگریزی را نیز در این متون میپرورد .این میل حاصل خروجِ مداوآ از بیافتی اسیت کیه در پیی
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نضج و انعقاد معنایی خیاص اسیت .زبیان عرفیان بیه جیای حرکیت در راسیتای بافیت موجیود و
دستیاب ی به معنای مورد نظیر بافیت بیا خیروج میداوآ از آن بیه سیوی گرییز از معیانی درحیال
شکلگیری گاآ برمیدارد .مرالً در گفتگوی زیر« :گفتند ناان بندگی چیست؟ گفیت آنجیا کیه مینم
ناان خداوندی است هیچ ناان بندگی نیسیت» (شیفیعی کیدکنی  .)111 :3181پاسیخ ابوالحسین
خرقانی حاصل گریز از بافتی است که پرساگر در پی ایجاد و تداوآ آن است .این گریز از بافت و
معنای موجود در نمونهای دیگر (بسته بیه بافیت ایجیاد شید ) مییتوانید شیکلی دیگرگیون بیابید:
« پرسیدند که وقت چه بود؟ گفت ندانم .پس گفت وقت فعل حق است بوالحسن بنیدگی را توانید
آموخت فعل حق را نتواند آموخت» (شفیعی کدکنی  .)111 :3131هرچند این دو نمونه را میتوان
به شرایطی موقعیتی چون صحو و سکر عارف نیز مربیوط دانسیت آنچیه میا از سیاخت زبیانی آن
درمی یابیم تالش زبان برای گریز از بافت نخستین و موجیود میتن اسیت .بیه عبیارت دیگیر ایین
نمونهها از سویی حاصل شکلگیری مفاهیم بند و خداوند (حق) در یک ساختار تیأویلی (ظیاهر و
باطن) و بدون توجه به معانی زبانی آنهاست و از سوی دیگر پاسخهای داد شد نتیجة خیروج از
بافتی است که پرساگر در پی ایجاد آن بود است .به همین دلیل این دو پرسش دو پاسخ متنیاقض
را دربارة رابطة میان حق و خلق پدید میآورد که هیچیک به روشنگری دربارة پرسیشهیای طیر
شد نیز نمیپردازند.
نتیجه
با توجه به مطالب گفته شد میتوان دریافت که یکیی از مهیمتیرین عوامیل در شیکلگییری زبیان
عرفان غلبة ساختهای تأویلی در متون عرفانی است .هرچند پاییههیای نظیری تأوییل را بایید در
اصلی هستیشناختی (باور به وجود جهانهای موازی) جُست تأویل با خروج از اقتدار این اصول به
اصلی روششناختی در تصوف تبدیل میشود که پیآمدهایی زیباشناختی نیز در پی داشیته اسیت .بیر
همین اساس میتوان تأویل را در مرکز تمامی کنشهای هنری و زیباشناختیِ تصوف در نظر گرفت.
ساد ترین شکل تأویل بهصورت ساخت بنیادینی ظهور میکند کیه نمونیههیای آن را در تفاسییر
قرآن و تأویلهای صوفیانه از داستانها و تمریلها و ...میتوان دیید .در سیویی دیگیر تأوییلهیای
غیرمستقیم با خارج کردن زبان از بافت معمول و موجود و ورود به بیافتی نیو و تجربیه ناید بیه

نقش تأويل در گسترش زبان عرفان 112 /
گسترش زبان عرفان کمک میکنند .به نظر میرسد مهمترین عامیل تایخّص زبیان عرفیان و میتن
عرفانی شکلگیری آنها بر مبنای رفساختی تأویلی (بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم) اسیت .بیه
عبارت دیگر آنچه بیش از همه موجب تمایز زبان عرفان از سایر گونههیای زبیانی (از جملیه زبیان
ادبی فقه علم و روزمر ) میشود نقش پررنگِ نگا تأویلی و زایش زبان در فرایند حرکت از ییک
بافت و الیة معنایی به بافت و الیة جدید است .گفتنیی اسیت بیا وجیود اهمییت و بسیامد بیاالی
تمهیداتی ادبی چون تناسبات لفظی و موسیقیایی در متون عرفانی چندان نمیتوان از آنها بیهعنیوان
ویژگیهای زبان عرفان ناآ برد زیرا این عوامل را باید ویژگیهایی ماترک میان زبان عرفان و زبان
ادبی محسو

کرد .در اینجا عواملی چون تناسبات لفظی را باید متعلیق بیه برونیة زبیان عرفیان و

فرایند خروج از بافت را بهعنوان عامل گسترش زبان عرفان را متعلق به درونة زبان تلقی کرد.
اهمیت این نگا در اینجاست که تأویل و ساختهای برآمد از آن را بیهعنیوان موتیور محیرک
زبان عرفان معرفی میکند؛ نکتهای که میتواند بهعنوان ویژگیای سیبکشیناختی افیزون بیر تمیایز
نهادن میان گونههای مختلف متون عرفانی و سطو کاربردهیای گونیاگون زبیان عرفیان بیهعنیوان
سنجهای برای مرز نهادن میان زبان عرفان و زبان ادبی نیز مورد توجه قرار گیرد.
خروج از بافت در راستای حرکت به سمت معانی باطنی موجب میشود که گا حتی در متیونی
که در پی استدالل و ارائه تعریف هستند با غلبه محور جاناینی بیر همنایینی روبیرو باشییم .ایین
نکته عاملی است که برآمدن وجه ادبی متون عرفانی را در پی دارد .به عبارت دیگیر وجیو ادبیی و
هنریِ زبان عرفان بیش از تناسبات لفظی (به عنوان برونة زبان) برآمد از غلبة محور جاناینی (بیه
عنوان درونة زبان) است .با توجه به مطالب گفته شد آشکار اسیت کیه غلبیة محیور جانایینی در
پیوند مستقیم با حضور مداوآ رفساختهای تأویلی در زبان عرفان است .به همین دلیل معرفیت
اقناعی و تخییلی حاصل از متون عرفانی حتی در فلسفیترین شکل خود اگرنه قویتیر از معرفیت
یقینی پابه پای آن به پیش میرود.
گسترش زبان عرفان بر پایة نگا تأویلی و راهیابی این نگا به تأویلهای غیرمستقیم را مییتیوان
ویژگیای دانست که با پیش رفتن از سالهای اولیة شکلگیری تصوف بیه سیوی سید هیای میانیه
برجستهتر میشود .با پررنگ تر شدن این عامل عیدآ وفیاداری بیه بافیت موجیود نییز برجسیتگی
بیاتری مییابد .بنابراین سنت تفسیری نیز در داوری خود نسبت به برداشتهای عرفانیِ صوفیه از
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مبانی دینی بهمرور انعطاف کمتری ناان میدهد .دلیل این امر نیز حرکت هر چیه بیایتر زبیان بیر
محور گذر از بافت موجود است که به ویژ در شر متون دینی عدآ سازگاری با سیا آیات را در
پی دارد.
پینوشتها
 -3این نکته را نباید از یاد برد که تأویل در دور های تاریخی و متون دینی و عرفانی معیانی و تلقییهیای
گوناگونی  -به ویژ در نسبت آن با تفسیر -داشته است (ر.ک .قاسمپور 11-13 :3131؛ طیارمی و سیلیمان
حامت  .)131 -113 :3181اما آنچه برای این مقاله مهم اسیت شییو ای از شیر و فهیم میتن اسیت کیه
امروز با عنوان تأویل از آن یاد میشود و اگرچه ردّ پای آن را در دیگر نحلههای تفسیری همچیون معتزلیه
نیز میتوان یافت بیش از همه در تفاسیرعرفانی به عنوان روشی غالب خودنمایی میکند .این شییوة فهیم و
شر متن گذشته از ناآ آن از نظر مفهومی در برابر شیو ای قرار میگییرد کیه بیر ظیاهر میتن تأکیید دارد
(پاکتچی  .) 183 :3183بنابراین هنگامی که از تمایز و تقابل تأویل و تفسیر سخن میگوییم به تمیایز مییان
این دو روش –فارغ از اسامی آنها در طول تاریخ -اشار داریم.
 -1برای مطالعة تقسیمات دیگری از سیا ر.ک .قائمینیا 131 -131 :3183
 -1گفتنی است در میان صوفیان احادیری همچون «انزل اهلل القرآن علی سبعه احرف لکلّ حرف منها ظهیر و
بطن و لکل حرف حد و لکلّ حد مطلز» (طبری  )3 :3 3131که بر وجیود الییههیای مختلیف معنیایی در
قرآن اشار دارد نیز بهعنوان یکی از مهمترین انگیز ها برای تأویل محسو

میشوند .توجیه بیه ایین نکتیه

ضروری است که در بطن این احادیث نیز نوعی گرایش به همارزی و تاابه میان پدید های عیالم مایاهد
میشود.
 -1تأویلهای مستقیم و غیرمستقیم دوگونه ظهور زبان عرفان نیستند بلکه دو سر پیوستاری هستند که زبیان
عرفان بر آن ظاهر میشود.
 -1فوالدی در بحث تأویل تنها به مواردی نظر دارد که به نمادپردازی و سمبولیسم عرفانی خیتم مییشیود.
این نمونهها به دلیل وجود تناظری یک به یک میان عناصر متن و معنای بیاطنی آنهیا از گونیههیای تأوییل
مستقیم شمرد میشوند.
 -1یکی از دالیل این درهمریختگی تقسیمبندی غیرروشمند وجو زبان عرفانی اسیت؛ از جملیه اینکیه بیا
صرف نظر کردن از ظرفیتهای زبانی و ادبی تأویل آن را در برابر قسمهایی چون وجه محاکیاتی (کیه بیر
صناعات ادبی تاکید دارند) قرار داد است.
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 -3به عبارت دیگر حتی در نمونههای وجه استداللی (بر اساس تقسییمات فیوالدی) نییز اغلیب مییتیوان
زیرساخت تأویلی را بهعنوان محور شکلگیری زبان عرفان یافت (برای مطالعة نمونیهای از وجیه اسیتداللی
ر.ک .فوالدی .)311 :3183
 -8این نکته ارتباط چندانی به پایبندی هجویری به ظواهر شریعت به دلیل تعلق اندیاة وی به مکتب بشداد
ندارد .یافتن ناانههای این نگا در میان عارفان منسو
نماز ناکردن حجا
کردن حجا

تو نیست نماز کردن چرا حجا

به مکتب خراسان دلیلی است بیر ایین میدعا« :اگیر
توست؟ پس دیدی کیه آنجیا ضیعف هسیت؟ چیون

است» (شمس تبریزی .)313 :3181

منابع
 -3قرآن کریم
 -1ابوزید نصر حامد .)3183( .رویكرد عقالنی در تفسیر قرآن ترجمه احسان موسوی خلخالی
تهران :نیلوفر.
 -1اسماعیل عزییز .)3138( .زمینة اسالمی شاعرانگی تجربةة دینةی .ترجمیه دارییوش آشیوری.
تهران :نارو پژوهش فرزان روز.
 -1بابایی علی اکبر .)3181( .روششناسی تفسیر قرآن قم :پژوهاگا حوز و داناگا .
 -1پاکتچی احمد« .)3183( .تفسییر» دائیر المعیارف بیزرا اسیالمی زییر نظیر کیاظم موسیوی
بجنوردی تهران :مرکز دائر المعارف بزرا اسالمی.
 -1پورنامداریان تقی .)3181( .رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ویراست سیوآ تهیران:
علمی فرهنگی.
 -3تقوی محمد« .)3181( .شطح :سرریزهای رو بر زبیان» مجلةه دانکةكده ادبیةا

و علةو

انسانی دانکگاه تربیت معلم ش  11ص .13-33
 -8چاچی خمرکی ابوالرجیا  .)3113( .روضةه اففةریقی

بیه اهتمیاآ عبیدالحی حبیبیی تهیران:

انتاارات داناگا تهران.
 -3روزبهان بقلی شیرازی .)3181( .شرح شطحیا

تصحیح هنری کوربن تهران :طهوری.

 -31زرکای بدرالدین محمدبن عبداهلل .) 3131( .افبرهان فی علو افقرآن بیروت :دارالمعرفه.
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 -33زرینکو

عبدالحسین .)3131( .سر نی تهران :علمی فرهنگی.

 -31سندمل سموئل .)3133( .سرچکمه تأویل ترجمه فریدالدین رادمهر تهران :نیلوفر.
 -31شاکر محمد کاظم« .)3133( .تأویل قرآن و رابطه زبان شناختی آن با تنزییل قیرآن» معرفةت
ش  11ص .13-11
 -31شایگان دارییوش .)3181( .هانری کورب ؛ آفاق تفكر معنوی در اسال ایرانی ترجمیه بیاقر
پرهاآ تهران :فرزان.
 -31شفیعی کدکنی محمدرضا .)3131( .زبان شعر در نثر صوفیه تهران :سخن.
 .)3181( .---------------- -31نوشته بر دریةا :از میةراع عرفةانی ابوافحسة نرقةانی
تهران :سخن.
 .)3133( .--------------- -33دفتر روشنایی :از میراع عرفانی بایزیةد بسةطامی تهیران:
سخن.
 -38شمس تبریزی محمد ابن علیی .)3181( .مقاال

شةم

وییرایش جعفیر میدرس صیادقی

تهران :نار مرکز.
 -33طارمی حسن؛ سلیمانحامت رضا« .)3181( .تأوییل» دانکةنامة هاةان اسةال زییر نظیر
غالمعلی حداد عادل تهران :بنیاد دائر المعارف اسالمی.
 -11طباطبایی محمدحسین .)3131( .افمیزان فی تفسیرافقران افكریم قم :دفتر انتاارات اسالمی.
 -13طبری محمدبن جریر .) 3131( .هامع افبیان فی تفسیر افقرآن بیروت :دارالمعرفه.
 -11فوالدی علیرضا .)3183( .زبان عرفان تهران :سخن و فراگفت.
 -11قائمینیا علیرضا .)3183( .بیوفوژی نص :نکةانهشناسةی تفسةیر قةرآن تهیران :پژوهایگا
فرهنگ و اندیاه اسالمی.
 -11قاسمپور محسن .)3131( .هریان شناسی تفسیر عرفانی تهران :سخن.
 -11کربن هانری .)3183( .اب سینا و تفسیر عرفانی ترجمه انااهلل رحمتی تهران :جامی.
 .)3181( . -------- -11تاریخ فلسفه اسالمی ترجمه جواد طباطبایی تهران :کویر.
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 -13گلدزیهر ایگنیاس .)3181( .گرایشهای تفسةیری در میةان مسةلمانان ترجمیه سیید ناصیر
طباطبایی تهران :ققنوس.
 -18محمدی آسیابادی علی .)3183( .هرمنوتیک و نمادپردازی در غزفیا

شم

تهران :سخن.

محمدیکلهسر علیرضیا؛ خزانیهدارلیو محمیدعلی« .)3188( .بسیترهای آفیرینش هنیری در متیون
عرفانی» پژوهشهای زبان و ادبیا

فارسی ش 8ص .33-31

« )3131( .-------------- -13درآمدی برطنز عرفانی :با نگیاهی انتقیادی بیه پیژوهشهیای
حوزة طنز» مت پژوهی ادبی ش  18ص .11-31
 -11مارف مریم .)3181( .نکانهشناسی تفسیر عرفانی تهران :نالث.
« .)3181( . -------- -13هنجارگریزی اجتماعی در زبان صیوفیه» زبان و ادبیا

فارسةی ش

 11ص .311-313
 -11مصالییپور یزدی عباس؛ گرامی محمد هادی« .)3183( .سیر تحول خیوانش تفسییر بیه رای
در پنج سدة نخست هجری» پژوهش دینی ش 11ص.311-83
 -11معماریان جهانداد؛ احمدیزاد حسن« .)3181( .تاریخ تأویل و هرمنوتیک در عیالم اسیالآ»
نامه فرهنگ شمار  18ص .33-83
 -11مولوی جاللالدین .)3131( .مثنوی معنوی تصحیح رینولد نیکلسون تهران :صفیعلیاا .
 -11میبدی ابوالفضل رشیدالدین .)3131( .ککف االسرار و عده االبةرار بیه اهتمیاآ علییاصیشر
همت تهران :امیرکبیر.
 -11میرباقریفرد سید علی اصشر؛ آلگونیه جونقیانی مسیعود« .)3183( .تحلییل فرمالیسیتی زبیان
عرفان لوازآ و عواقب آن» جستارهای ادبی ش  33ص .13-18
 -13نویا پل .)3131( .تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ترجمه :اسماعیل سعادت تهیران :مرکیز نایر
داناگاهی.
 -18هجویری علیابن عرمان .)3118( .ککف افمحجوب تصحیح وکوفسکی تهران :طهوری.
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