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  ناصر خسرو آراء و آثارمعنا و مبناي تاویل در 
  حسن بلخاري قهی

  مقدمه
 من قبر میان: «که دانند من جمله این تاویل مشهورشان از یکی از روایات پیامبرص می اسماعیلیه را خداوندگاران تاویل

 دقیقِ تبیین براي را روایت این اسماعیلیه »1دارد قرار بهشت باغهاي از باغی، کنم می موعظه آن يرو که منبري و
 چون متونی در و دانستند فلسفه را قبر و نموده تفسیر شریعت ظاهر را منبر آنان .کردند هزینه عالم در فلسفه جایگاه
، ظاهر همان منبر: « دهند حوالت پنهانی و باطنی ییمعنا به را حدیث این نمودند سعی، جرجانی هیثم ابو قصیده شرح
 آن احکام و شریعت ظاهر قبر این در که دارد ضرورت زیرا است فلسفه قبر اما است آن احکام و شریعت یعنی

 که است محشري صحراي و حقیقت باغ دارد قرار منبر و قبر میان که بهشت باغ .شود تالشی و تجزیه دستخوش
 اسرار تعلیم در ضروري اي مرحله به را آن فلسفه از دریافت این بنابر گیرند می سر از را ابدي زندگی ،اسرار به آشنایان
  )115 ص، کربن هانري، اسالمی فلسفه (تاریخ »کند می تبدیل

 ویژه به اسماعیلیه رویکرد تاثیر تحت اسماعیلی, یک و »خراسان زمین حجت« عنوان به خسرو ناصر تردید بدون
 اخوان چون کسانی استداللی - حکمیهاي  اندیشه از بیشتر رسد می نظر به پذیري تاثیر این .دارد قرار اویلت حوزه در

خود  از پس دانشمندان و حکما بر شگرفی تاثیر اسالمی المعارف دائره اولین مولفان عنوان به که باشد الرسائل در الصفا
اگر به جایگاه مهم ناصرخسرو قبادیانی در حکمت و ادب ، اسالمیعمیق اخوان بر اندیشه در تأثیر و نفوذ : « 2گذاشتند
بر نقش گسترده ، از الرسائل اخوان مثال آوریمرا ثیرپذیري وسیع وي در جامع الحکمتین أو تنموده اشاره نیز اسالمی 

یعنی نزدیک ، هجري 462جامع الحکمتین که به تصریح مؤلف در سال  .ایم آنان در حکمت اسالمی برهانی دیگر آورده
به ، و بنیادش بر گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی بود، نگاشته شده رسائلبه یک قرن پس از تألیف 

تألیف ، در پاسخ به قصیده خواجه ابوالهیثم احمد بن الحسن الجرجانی، درخواست امیر بدخشان ابوالمعالی علی بن اسد
اثبات صانع و ذکر «نی است؛ از جمع میان شریعت و فلسفه گرفته تا رویکرد ناصرخسرو در این کتاب کامالً اخوا .گردید

، انباذقلس، سقراط، آن با اقوال متکلمین تأییدقول پیامبر و امام جعفر صادق و ، با استناد به آیات قرآن» توحید او
وشن است که نیاز به تأثیرپذیري ناصرخسرو از آراء اخوان در جامع الحکمتین چنان صریح و ر .افالطون و ارسطا طالیس

اندر هیئت و خاصه و رسم و «همچون تعریف تابع النعل بالنعل صنعت در باب  .گونه استدالل و اقامه برهانی ندارد هیچ
در در قیاس با تعریف صنعت ، 3»اگر گوید حد صنعت چیست؟ گوییم نهادن صورت اندر هیولی«جامع الحکمتین: »ِ حد

                                                             
ارأَ هذَا 1 بِی شَ له ص النَّ و ا بِقَ نَ م ی رِي ب قَب رِي و ب نْ ضَۀٌ مو نْ ر اضِ م ؛ رِی نَّۀِ ج  .153 ص الهدى، بأعالم الورى إعالم الْ
 نهاده اسالم صوفیان و اندیشمندان همه بر عظیم اثري رسائل: «است معتقد اسالمی فلسفه تاریخ در نیز کربن هانري چون متتبعی محقق 2

 وجود را آن روشن دلیل و دانسته بسیار را مسلمان بزرگ دانشمندان بر اخوان رسائل تأثیر اسالم، در فلسفه تاریخ در بور دي همچنین.  »است
 و  دانسته، اخوان آراء مدیون را غزالی محمد امام حتی وي. است بوده پخش اسالم جهان در کتب این از که داند می بسیاري خطی هاي نسخه
در این باب ر ك به هندسه خیال و . داند می گسترش قابل نیز حاضر عصر تا حتی را اسالم جهان در اخوان تأثیر یخیتار وسعت

 1388زیبایی(پژوهشی در حکمت هنر و زیبایی نزد اخوان الصفا) از نگارنده نشر فرهنگستان هنر
، 1363بن و محمد معین، تهران، کتابخانه طهوري، چاپ دوم، . جامع الحکمتین، ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، تصحیح و مقدمه هانري کر3
  .89ص
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صنعت (یا صناعت) صدور : هو اخراج الصانع من فکره و وضعه فی الهیولی«اخوان:  ئلاالرس »فی الحدود والرسوم«رساله 
  )315ص، 3 ج، (رسائل 1 .»صورت از نفس صانع و نهادن آن بر هیولی است

فلسفی و هاي  و سنت است لکن گستردن حوزه آن تا متن اندیشهقرآن در عرصه اسماعیلیه وجه مهم تاویالت  
   .استاخوان الصفا نمونه بارز این ادعا رسائل  .تاویل آنان با اهل تفسیر است کالمی, نقطه فارق میان

علت این رویکرد و تاکید شدید اسماعیلیه بر تاویل, ترویج و شیوع مواضع تاویلی امامان حال سوال این جاست: 
جذب وفاداران و براي جلب و از نان ذوأا نوعی ترفند فکري داعیان و مشیعه بویژه امام جعفر صادق ع است ی

اما در این که ناصرخسرو نیز به عنوان یکی از این داعیان ادامه کالم سخن خواهیم گفت این معنا در از هواخواهان؟ 
   .ت اهل تاویل است تردیدي نیستدبش

  ی تعریف تاویل است با استناد به لغت: پوي در آثار منثور خود گاه در 
و خداوند ) «116(جامع الحکمتین ص» و اول همه موجودات ابداع استــ و تاویل باز بردن سخن باشد به اول او«

77وجه دین ص»(ردتاویل که معنی چیزها را به اول حال باز ب (  
  و گاه تفسیر مفهوم تاویل: 

س معنی تنزیل کثیف گردانیدن لطیف است و معنی تاویل لطیف گردانیدن کثیف است و باز بردن به اول آنچه پ« 
  )109شایش و رهایش صگ»(بوده است

  کند:  می ن جست و جوطو گاه نسبت آن را با علم با
  )32جامع الحکمتین ص»(جویند می راقرآن اهل تاویل گروهی هستند که باطن «

  داند:  می را شرط رسیدن به تاویل و گاه شریعت
  )109(گشایش و رهایش ص» هرکه شریعت را به کار نبندد به علم تاویل نرسد« 

  دهد:  می ن را شرحآو غایت  و گاه هدف
خلق را هاي  و بباید دانست که تنزیل بر مثال نردبان بایه است که از آسمان فروهشته اند از براي برشدن نفس«

ایان بر شدن او آن باشد که تنزیل و پایان نردبان به سر شود تا به آسمان رسد و از پسوي آسمان, باید که مومن از 
فرودین است از نردبان, تا روزي که به سر نردبان برسد که آن علم تاویل است چنانکه خداي  ایهپشریعت را بگیرد که 

و بدون تردید در این توصیف تنزیل و تاویل  (همان)» الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه« گوید:  تعالی می
  2» باشد می تاولیش آن بطن و تنزیلشآن قر ظهر« متاثر از کالم بلند حضرت امام جعفر صادق ع است که فرمودند 

ال اله «کند همچون تاویلی که از چهارگانگی  می تاویلنیز رسما عالوه بر تاویل آیات و روایات, معانی را خود و گاه 
و  241(خوان االخوان صص دارد کلید براي فتح و گشودن تمامی معانی و حقیقتهاهاي  و نسبت آن با دندانه »اال اهللا
242(  
) و 115است و کار وصی تاویل (جامع الحکمتین ص نزیلنیز برشمردن و تاکید کردن بر این معنا که کار نبی ت و
  )299خداوند تاویل است (همان  ع علی

نج ستاره پ) و و 61رسول را آفتاب و وصی را ماه (وجه دین ص» و القمر اذا تلیها والشمس و ضحیها«و در تاویل 
  )297یعنی: امام , باب , حجت, داعی و ماذون (جامع الحکمتین ص ، داند می و آفتابمدبر را زیردست این ماه 

                                                             
  .   هندسه خیال و زیبایی ص 1
 ظهر: «  فرمود حضرت. »  نباشد بطنی و ظهر داراي که اي نیست قرآن آیه در«  که پرسید روایت این درباره) ع( اباجعفر حضرت از شخصی  2
 انتشارات -- . تبریزي باغی کوچه محسن میرزا حاج تصحیح ؛ قمی صفار/  الدرجات بصائر ه ر ك ب . »  باشد می تاولیش آن بطن و تنزیلش آن

 196 ص/  مرعشی اهللا آیت کتابخانه
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تنزیل  .و در تمامی این معانی تحت تاثیر این راي اخوان الصفا قرار دارد که هستی داراي ظاهري است و باطنی
 تمامی که برادرم اي بدان پس«قول اخوان در تاکید براین معنا چنین است:  .ظاهر شریعت است و تاویل درك باطن آن

 از »ناموس« بدرستی و، مغز و لُب آنها باطن و استخوانند و پوست امور ظاهر .باطنی و دارند ظاهري عالم این موجودات
ن و ظاهر حدودي و احکام، ناموس این .است جهان این در مردم حضور هنگام از عالم این در موجود اشیاء جمله بی 
 دارد وجود نیز بواطنی و اسرار، حدود و احکام این براي اما دانند می را آنها عام و خاص لمايع و شریعت اهل که دارد
  )277ص، 1 ج، (الرسائل .»ندارند معرفت بدان علم در راسخون و خواص جز که

 شرح زیر .قبادیانی در باب تاویل گسترده تر از آن است که در این مختصر گفته آیدناصر خسروشگفتیهاي تامالت 
   .بیان دو مثال از آثار ناصر خسرو در تبیین مفهوم و کارکرد تاویل , پس از تعریف و تعیین مصادیق تاویل در آثار اوست

×××××××××××××××××××××××××××× 
 او گرایش و تعبد این .است قرآنی هاي اندیشه و مبانی به معتقد و وفادار اسماعیلی یک چنان که گفتیم ناصرخسرو

بر این بنیاد و در ابتداي این بحث اشارتی هرچند  .است قرآنی آیات به وسیعش استنادات مهم بسیار عاملقرآن  به
ضرورت دارد به ویژه متکی بر این معنا که حکماي مسلمان با استناد به آیات قرآن کوتاه به معنا و مفهوم تاویل در 

ارتباط قائل به  پردازان مؤید این معناست که اولین نظریهتاریخ «کردند به عنوان مثال:  می حقایق برهانی را تبیین، قرآن
و پیش از آنان در آثار کسانی چون کندي و یند الصفا اخوان، در تمدن اسالمی میان مراتب عقل و ارواح بشري با آیه نور

السالم باشند که  ثر از احادیث معصومین علیهمأرسد اخوان نیز خود مت و البته به نظر می یابیم نمیفارابی چنین نشانی 
   1 .اند ارائه فرموده، مشکوه، مصباح، ویلی از نورأت، در برخی روایات

                                                             
فی العله «اخوان در فصلی از فصول رساله جامعه با عنوان  :و اما شرح این برادران از نسبت مراتب عالم و آیه نور به اختصار چنین است. 1

با بیان سه نظریه اصلی در این باب، یعنی نظریه ابداع دفعی (دفعه واحده)، نظریه ابداع  ،»العلما فی ابداع الباري سبحانه العالمالموجبه الختالف 
در آنِ واحد به صورت مرتب، » کن«خداوند امور الهیه محض را با قول  :دارند اظهار می ،(از لطایف به کثائف) تدریجی و نظریه ابداع ترتیبی

الزمان و بالمکان و بدون ارکان و هیوال بیافرید که این آفرینش شامل عقل کلی، نفس کلیه، هیولی اُولی و صور مجرده بود. عقل اول از منظم، ب
نقوش، رنگها و اشکالی بود که نفس در هیولی مرتسم  نیز صور مجرد .سایه نفس نور عقل شد و هیولی وجود یافت و نفس، خود فیضِ ،نور باري
اتصال آن با نور عطارد و نفوذ آن بر ماه و از آن  از دیدگاه اخوان تمامی این امور الزمانند و مثال آن اشراق نور شمس است بر زهره و ساخت.

شاهدمثال اخوان بر  .گردد جا بر عالم خلق، که از دیدگاه آنان حضور این نور، صور، نقوش، رنگها و تصاویر عالم علوي را در عالم خلق سبب می
ه «کید حضرت حق در انتهاي آیه که این خود ضرب امثال است بر مردم و نیز استناد اخوان به آیه أاثبات این معنا همان آیه مشهور است. ت و لَ

لى ثَلُ الْأَعم ماوات و الْأَرضِ  الْ ی السلهاي اعلی در آسمانها و زمین ، وف شود  صاحبان رسائل می سبب این استنتاج )،27 ،روم، (از براي اوست مثَ
مثال هیولی است و  ،همچون نفس کلیه است که منبعث از نور عقل و منور بدان است و زجاجه ،عقل اول است و مشکاه ،»مثل نوره«که تمثیل 

چنان که همچون فیض عقل بر نفس که بسان ستاره درخشان صور مجرد است. و هم ،گیرد شفاف، از این رو که نور نفس در  هیولی جریان می
نفسی  ؛شود موجب حرکت و حیات جمیع موجودات می همچنین نفس ،افروزد روغنِ مستخرج از درخت زیتون، نور چراغها و قندیلها را بر می

است و » تمسسه نار یکاد زیتها یضی و لو لم«تمثیل  ،که به امر حق خلق گردیده و بسیط است خارج از هرگونه ترکیب و تألیفی. بساطت نفس
بنا به این اتصال، زیباترین اشکال  ؛که متصل بنور است ینور عقل است بر فراز نفس و آتش ،»نور علی نور«و مصداق  ،د شرافت و لطافت آننما

 ،شیطان گفت: من از او بهترم ،»قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین« - ترین امثال است و اگر ابلیس نیز بدان افتخار نمود و عظیم
بدلیل همین اتصال به نور بود زیرا آتش به دلیل لطافت، میل رفعت دارد و خاك  -)»12ف،اعرا( :(انسان) را از خاك مرا از آتش خلق کردي و او

کما  العقل، یعنی العقل االول، الذي هو اول مبدع ابدعه کمشکات، النفس الکلیه، المنبعثه منه، المضیئه بنور  فاما قوله مثل نوره،: میل سفلی
الشفافه، المضیئه بما یسري بها من فیض النفس علیها، کفیض العقل   الزجاجه الهیولی الولی، المصباح المشرق بنور اهللا، و تضیء المشکات بنور

نفس الکلیه، ذات ال غربیه، ال علی نفس، کأنها کوکب دري الصوره المجرده، المکوکبه باالنوار الذاتیه، یوقد من شجره مبارکه، زیتونه، ال شرقیه، و
القنادیل بالزیت المستخرج من شجره الزیتون، الشرقیه و ال  المصابیح، و الحرکه، الجمیع الموجودات، کوقود الفروع الثالثه، معطیه الحیاه، و

یتصل  لو لم   و شرفها، تکون عقالً تسسه النار، نور علی نور، تکاد لطافتها، غربیه، بل مبدعه بامراهللا، ال مرکبه، مال مؤلفه، یکاد زیتها یضیء و لو لم
  ل، و اعظم بها، فلما امدها بخیراته، فکان نور علی نور، کذلک نورالعقل، فوق نورالنفس، و یضرب اهللا امثال للناس، و لذلک کانت النار اجل االشکا

 ßادامه                                                                                                                                                                    
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 خود زیرا .خواهیم داشتقرآن  در تأویل ماهیت و مفهوم به نظري شد گفته چه آن بنیاد بر ابتدا در، بنابر این 
   .شود می محسوب تأویل از ناصرخسرو نظر کشف در مهمی بسیار مدخل

*****  
  و مصداق تاویل در قرآنمعنا 
 رجعت، کرده تعریف را  آن المفردات در اصفهانی راغب چه چنان و است قرآنی اصطالح یک تأویل دانیم می چه  چنان

 رفته کار بهقرآن  آیه 15 در و بار 17 کلمه این )31مفردات ص .اي الرجوع الی االصل، (التاویل من االول .است اصل به
 چه و بیند می را ستاره 11 و ماه و خورشید سجدة خواب که گاه آن چه است یوسف باب در آیات این از برخی .است

 گاه آن است خضر به مربوط تأویل آیات از بخشی همچنین .کند می تأویل را زندانی دو و فرعون هاي خواب که هنگامی
 فعل سه، که تقاضاي موسی استمسیر رسیدن به علم رشد  در و پذیرد می خود متابع و پیرو عنوان به را موسی که

 تأویل کند خضر نمی کند و صبوري پیشه می اند اما چون موسی بی تابی تأویل نیازمند که افعالی، دهد می انجام شگفت
 و رویا، خواب راقرآن  در معنا منزل که، آیات این بر عالوه .گزیند می گوید و سپس از موسی مفارقت بازمی را ها آن

 آیه ویژه به برند می فراتر بسیار راقرآن  در تأویل منزل و محمل که هستند نیز دیگري آیات دهد می رقرا روزگار حوادث
 آنانی دارد بیان می و گوید می سخن متشابه و محکم آیات به کتاب آیات تقسیم از خداوند آن در که 1عمران آل مشهور
زیغ قلوبی که تأویل محمل و منزل عنوان به نیز را متشابه آیات، آیه این .دآین برمی متشابه آیات تأویل دنبال به دارند م 
 آیات تنها نه تأویل دهد می نشان تأویل دیگر کاربردهاي نیز و آیات تفسیر و شرح اما .دهد می قرار موردتوجهقرآن  در

 بنا و شود می وبمحس آیت خداست غیر هرچه دقیقا بر بنیاد این معنا که .شود می شامل را آیات تمامی بلکه، متشابه
 بسطقرآن  تمامی به را آیات تأویل شمول که کسانی هستند رو همین از .دارد تأویل قابلیت بودن  نشانه و آیت همین به
   .دانند می قابل تأویل) هستی تمام یعنی( مبین را کتاب تمامی کهقرآن  آیات تنها نه، آن از فراتر حتی و دهند می

                                                                                                                                                                                   
à    

و هذا  و ذلک ان النار تتحرك الی العلو بالطبع، » خلقتنی من نار و خلقته من طین«لما قال   االمثال، متصله بالنور، و لذلک افتخر بها ابلیس،
چه ذکر کردیم پیرامون تأثیرپذیري اخوان از روایات معصومین به ویژه  . و اما آن485ص ،رساله جامعه: بعالجماد التراب، بتحرك الی اسفل بالط

حدثَنَا إِبرَاهیم بنُ هارونَ الْهِیتی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ هجري، ظهور دارد:  381امام ششم در این حدیث از توحید صدوق، اثر شیخ صدوق، متوفی 
بنُ صبِیحٍ قَالَ حدثَنَا ظَرِیف بنُ نَاصحٍ عنْ عیسى بنِ راشد عنْ حمد بنِ أَبِی الثَّلْجِ قَالَ حدثَنَا جعفَرُ بنُ محمد بنِ الْحسینِ الزُّهرِي قَالَ حدثَنَا أَحمد أَ

ی قَونِ ع فیسنِ الْحب یلنِ عب دمحصم رِ النَّبِیدی صلْمِ فالْع شْکَاةُ نُورقَالَ الْم باحصیها مشْکاةٍ فلَّ کَمج زَّ وع هل-  ردۀُ صاجۀٍ الزُّججاجی زف باحصالْم
ال شَرْقیۀٍ و ال غَرْبِیۀٍ قَالَ لَا یهودیۀٍ و لَا  - د منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ قَالَ نُورعلی ع صار علْم النَّبِی ص إِلَى صدرِ علی ع الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب دري یوقَ

نُورٍ یعنی إِماماً مؤَیداً بِنُورِ الْعلْمِ   نُور على -یسأَلَء و لَو لَم تَمسسه نار قَالَ یکَاد الْعالم منْ آلِ محمد ع یتَکَلَّم بِالْعلْمِ قَبلَ أَنْ  یکاد زیتُها یضی -نَصرَانیۀٍ
هـ.ق،   1398صدوق، قم، جامعه مدرسین قم،  التوحید، شیخ....: و الْحکْمۀِ فی إِثْرِ إِمامٍ منْ آلِ محمد ع و ذَلک منْ لَدنْ آدم إِلَى أَنْ تَقُوم الساعۀُ 

  . ر ك به هندسه خیال و زیبایی158شمسی، ص1357
1 وه يذ ذینَ فَأَما متَشَابِهات وأَُخرُ الْکتَابِ أُم هنَّ محکَمات آیات منْه الْکتَاب علَیک أَنزَلَ الَّ غٌ قُلُوبِهِم فی الَّ یونَ زتَّبِعا فَیم هتَشَاب نْهغَاء م تتْنَۀِ ابالْف تابغَاءو 

ها تَأْوِیلمو لَمعی إِالَّ تَأْوِیلَه خُونَ اللّهالرَّاسی ولْمِ فقُولُونَ الْعنَّا یآم نْ کُلٌّ بِهم ندنَا عبا رمذَّکَّرُ و لُواْ إِالَّ یابِ أُوقرآن[= کتاب این که کسى ..ا وست  األلْب [
 اما] پذیرند تاویل که[ متشابهاتند دیگر] اى پاره[ و کتابند اساس آنها است] روشن و صریح[= محکم آیات آن از اى پاره فرستاد فرو تو بر را

 خدا جز را تاویلش آنکه با کنند مى پیروى آن متشابه از] خود دلخواه به[ آن تاویل طلب و جویى فتنه براى است انحراف دلهایشان در که کسانى
 جز و ماست پروردگار جانب از] متشابه چه و محکم چه[ همه آوردیم ایمان بدان ما گویند مى] که آنان[ داند نمى کسى دانش در داران ریشه و

 )7ال عمران ( شود نمى متذکر کسى خردمندان
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داده و رجعت به آن  قرار بازگشتگاه تاویل را نیز در یکی از آیات خویش موردتوجه، اویلعالوه بر بیان منازل تقرآن 
 آن کردید تنازع اي شی یا امر در چه چنان شود می متذکر نسا سورة 59 آیه در خداوند .1است خوانده تأویل نیکوترین را
 در تأویل احسن این .است تأویل زیباترین، حال عین در و نیکوترین شما براي این، بازگردانید او رسول و خدا سوي به را

 با سنجش و کردن پیمانه به وفاکردن آن طی که اسرا سورة 35 آیه یعنی .است شده تکرار نیزقرآن  دیگر جاي یک
 و، او رسول و حق حضرت به امر ارجاع معناي به تأویل، آیه دو این در .است تأویل نیکوترین و خیر، مستقیم قسطاس

ةَ «، معنا این دلیل .است فطرت بنیاد بر لعم و رأي رَ ه فطْ رَ الَّتی اللَّ اس فَطَ ا النَّ هلَی آیۀ مابعد و ماقبل زیرا است »2 ع 
 معرفت از اي مرتبه به انسان، امور ترین جزئی در حتی، حق حضرت اوامر بستن کار به دهد می نشان، اسرا سورة تأویل
 همان یا عمران آل سورة آیۀ در همچنین .دریابد را روزگار حوادث ماهیت، ضرخ حضرت همچون تواند می که رسد می
 .دارند تأویل استعداد نیز العلم فی راسخون، خداوند بر عالوه، علما برخی تفسیر به بنا متشابه و محکم مشهور آیۀ

ادر این فرا العلم فی راسخون و اهللا اال میان »واو« مفسران از برخی دانیم می چه چنان مز: و لَم ع ی ه ه إِالَّ تَأْوِیلَ  اللّ
ونَ لْمِ فی والرَّاسخُ ع  معتقدند دانند می استیناف واو را واو این که آنانی .عاطفه واو برخی و گرفته استیناف واو از آیه را الْ

زیغ  قلوبهم فیقرآن  یرتعب به که هستند کسانی مقابل نقطه، آیه این در العلم فی راسخون و خداست آنِ از صرفاً تأویل
 براي که اي دسته .مواجهیمقرآن  به کنندگان رجوع از دسته دو با آیه این در گروه این تفسیر بنا به عبارتی به .اند

 آنان مقابل در اما .زیغ قلوبهم که فی هستند کسانی اینان و روند می متشابه آیات سراغ به تأویل ابتغاي و فتنه ابتغاي
 یعنی تلویحاً .متشابه و چه محکم چه داریم ایمانقرآن  آیات کل به ما گویند می که هستند یالعلم فی راسخون
 در .متعبداً ایمان داریم هردوقرآن  متشابه و به محکم بلکه دهیم نمی قرارقرآن  از غریب هاي تأویل مبناي را متشابهات

قرآن  در دیگر قراین است لکن استیناف واو آیه بیان صحت ظاهر گرچه معتقدند که هستند کسانی، نظر این مقابل
 فی راسخون و اهللا اال تأویله ومایعلم: «خواند چنین دلیل همین به و گرفت عاطفه واو توان می را واو که است آن بیانگر
رند بنابر این آنانی که قلوبی مزیغ دا .دانند نمی راسخند علم در که کسانی آن و خدا جز راقرآن  تأویل یعنی .»العلم

و جالب این که ناصرخسرو نیز واو را واو  .را تأویل حقیقت نه کنند می جستجوقرآن تاویالت خودسرانه خویش را در 
 فروبردگان پنجه و بزرگان و خداي جز تأویل گفت: «کند می معنا چنین را آن، فراز فوق ذکر از پس زیرا داند می عاطفه
 تأویلی به سپس و داند می اهللا رسول وصی را تأویل علم خداوند آن, از پس که مهمتر این و »نداند کس دین علم اندر

 حرف دو حساب ناصرخسرو دیدگاه از .است گرفته نیز حق و وصی معادل را علی جمل حساب به که کند می استناد
 این دآور می سپس و علی حساب با است برابر وصی حرف سه حساب نیز و علی نام با است برابر جمل حساب به حق
 به است سخن بازبردن تأویل گیرد می نتیجه و ذکر را مقدماتی منطقی استنتاج یک بنیاد بر گاه آن و است لطیفی سطر
 آن مقدمه دو ازین برهانى نتیجۀ پس .شود زایل بدو اشتباه آنچ است تأویل آنگاه، است بحقّ اشتباه زوال چو و«: آن اول
ست تأویل که آید د و، متّحدست بعقل کو ابداعست موجودات همۀ أول و، او بأول باشد سخن نبازبرد تأویل و .حقّ مؤی 
ست ابداع که دانستن آید پس واجب .عقلست رسوالن همۀ  علیهم أنبیا بتوسط پذرفتست عقل از بتأویل سخن که حقّ
الم ا .الس ۀ که گویند را عقل جوهر مر سرور ام   )116جامع الحکمتین ص»( .اوست جوهر المأوى جنّ

                                                             
ا 1 ا یهینَ أَیذ إِن منکُم اَألمرِ وأُولی الرَّسولَ وأَطیعواْ اللّه أَطیعواْ آمنُواْ الَّ  اآلخرِ والْیومِ بِاللّه تُؤْمنُونَ کُنتُم إِن والرَّسولِ اللّه إِلَى فَرُدوه شَیء یف تَنَازعتُم فَ

کرٌ ذَلنُ َخیسأَحامرى در گاه هر پس کنید اطاعت] نیز[ را خود امر اولیاى و پیامبر و کنید اطاعت را خدا اید آورده ایمان که کسانى اى  تَأْوِیلًا و 
 و بهتر این بدارید عرضه] او[ پیامبر] سنت[ و خدا] کتاب[ به را آن دارید ایمان بازپسین روز و خدا به اگر یافتید نظر تالفاخ] دینى[

  )نسا59( است تر فرجام نیک
2 مفَأَق کهجینِ ولدیفًا لنْطرَةَ حف ی اللَّهفََطرَ الَّت ا النَّاسهلَییلَ لَا عدقِ تَب  با را خود روى پس - یعلَمونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ ولَکنَّ الْقَیم الدینُ ذَلک للَّها لخَلْ

 همان است این نیست تغییرپذیر خداى آفرینش است سرشته آن بر را مردم خدا که سرشتى همان با کن دین این سوى به حق به تمام گرایش
  )روم 30( دانند نمى مردم بیشتر ولى پایدار دین
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از بسط و  است ناصرخسرو آثار در تأویل شناسی به دلیل ضرورت در اختصار و از این رو که محور سخن مفهوم 
 نوع تردیدي هیچ بدون که دهیم می قرار تأکید مورد را نهایی لطیفۀ این گذریم اما می قرآنتفصیل معناي تاویل در 

 و دارد صورتی .باطنی و دارد ظاهري هستی کل بل وقرآن  آیات از آیتی هر دهد می نشانقرآن  در تأویل کاربرد
 بیشترقرآن  تأویل از ناصرخسرو امثال .یافت نمی ضرورت تأویل شد نمی باطن و ظاهر این به تقسیم هستی اگر .سیرتی
برآمده  معانی بر این معناي بنیادین تکیه دارند که زنند می تأویل به دست خود آثار در اگر فلذا اند یافته را ضرورت این

معانی اي که در  .از حقیقتی تام و تمام اند (به تعبیر شمس تبریزي در مقاالت: المعنی هو اهللا) فلذا باید تاویل شوند
   .تنزیل محجوب گشته اند و در تاویل باید که منور گردند

  از تاویالت اوهایی  شرح رویکرد تاویلی ناصرخسرو و بیان نمونه
که عالوه بر خداوند ، تعریف خسرو از تاویل را بیان کردیم و نیز در ادامه این معنا را، هپیش از این و در مقدم 

 راسخون فی العلم نیز از دیدگاه ناصر خسرو قادر بر تاویل اند و این شاید اذنی است که به خود و حکیمانی چون خود
رویکرد تاویلی ناصر خسرو و ذکر امثالی از  ادامه کالم شرح .و بل هستی را تاویل کردقرآن توان آیات  می دهد که می

   .تاویالت اوست
وي پس از  .پردازد می به تاویل صراط» صراط چیست؟«خسرو در مسأله بیست و هفتم گشایش و رهایش با عنوان  

 از تر باریک، کشیده است دوزخ سر بر گویند همى ایدون که چیست صراط« که برادر اى پرسیدى«تعریف صراط که 
 در او از بدبخت و رسد بهشت به و بگذرد او از بخت نیک، گذشت بباید او از را خلق همۀ و، شمشیر از تیزتر و موى
راه را ، )و اشاره به این نکته که معادل صراط در فارسی راه است111، (گشایش و رهایی .»بدانیم تا کن بیان افتد؟ دوزخ

روند و راه باطن راهی است که  مان است که مردم بر آن راه میراه ظاهر ه .کند ظاهر و باطن تقسیم می .به دو قسم
صراط ، استدالل عقلی ناصرخسرو در این که عالوه بر صراط کشیده بر جهنم .نفس در نیکی و بدي راهرو آن است

ا اطَ دیگري نیز هست (و یا صراط معانی دیگري نیز دارد) یکی از آیات سوره حمد است: اهدنَ رَ الص ق ستَ المکه خود  .یم
 یکى صراط خداى اگر و«است: قرآن نشان وجود صراط مستقیمی است در هستی و دیگري اشاره به آیتی دیگر از آیات 

عم اَلَّذینَ مع فَأُولئک: «کردن دعا این نفرمودى را ما گذشت و رفت ببایستى آن بر را ما که بودى کرده ه أَنْ م اَللّ لَیهِ نَ ع م 
ی دیقینَ و ینَاَلنَّبِ اَلص و داء اَلشُّه ینَ وحال درست شد که این راه نفس است و گذشتن او را شاید نه ) پس 69نسا: »(»اَلص

   .بایست از آنها بگذرد و نه جسم همان) به عبارت ساده تر راههایی نیز در عالم هست که نفس می»( جسم را
نخست انبیا که  .پردازد می شهداء و صالحین، صدیقین، انبیاء سپس خسرو به بیان مراتب مطرح در آیه یعنی

فعل انبیاء رساندن  .بار بر آنان منت نهاد و سپس وصی یا اوصیاي آنان که همان صدیقین مذکور در آیه اند خداوند اول
مثالی که در گفتار بنابراین اوصیا ا .اخبار آن جهان به مردمان است و کار صدیقین یا اوصیا نیز تاویل این اخبار است

جا کار وصی تأویل است و تأویل یعنی  در این .کنند می ها را براي مردمان کشف گشایندو حقیقت آن انبیا هست را می
اند در  شهدا و گواهان حق، دارند که قرار اوصیا امامان از پس .گشودن حقیقت گفتار انبیا و کشف امثال در بطن آنها

   .هاي مردمان به دست آنان است ن که صالح و هدایت نفسمیان خلق و نیز فضال و محبا
کند تأویل این  می او ضمن تکرار تعریف صراط تاکید .گردد ناصرخسرو پس از تأویل آیه فوق به تأویل صراط بازمی

توري و پردازد و آن را منزلت مردم میان س بنابراین او به تأویل تعریف صراط می .تعریف را باید دریافت نه ظاهر آن را
لق حیوانی و روحانی فرشتگی می چه سمت  بر سر طنابی متزلزل قرار دارند چنان، خواند بدین سخن که مردمان میان خُ

خسرو رسما این  .رسند و اگر راه ستوران برگزینند مقصدشان دوزخ خواهد بود و سوي فرشتگی برگزینند به بهشت می
ن این است که بهشت رستن ماست از عالم ستوري و دوزخ درماندن تأویل این سخ«خواند:  می دریافت خود را تأویل

تأویل به پاي دارد خویشتن را استوار کرده باشد و سوي دست چپ تافته و از  بی، و اگر مردم شریعت .است بدان سیرت
ي دست راست سو صراط به دوزخ اندر افتد و اگر علم بیاموزد و شریعت را به کار نبندد دعوي فرشتگی کرده باشد و به
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تافته و از صراط به دوزخ افتد و چون به راه مردمی برود که هم از ستوري بهره دارد و هم از فرشتگی کاري که نصیب 
 به گویند گذشت صراط از چون و، جسم اوست بکند و علم که نصیب نفس است بیاموزد بر صراط مستقیم رفته باشد

 از چون او نفس .بندد کار دو هر عمل هم و علم هم رود راست راه به چون که آن بهر از است چنان هم و رسید؛ بهشت
، گشایش و رهایش»( .بحقیقت بهشت و، است فرشتگان محل که رسد علوى عالم به اوست صراط که برود کالبد این

113(  
 او گاهدید از اوست نظر و رأي متن در حکمی و فلسفی کامالً بینشی بیانگر، صراط از ناصرخسرو لطیف تأویل 
 وجه به توجه بدون صرف ستوري که این کما, ستوري حیطه و حوزه در زیستن بدون نه اما است فرشتگی, کمال

 و بهشت و، معنا و ماده، آخرت و دنیا میان کردن جمع با لکن است کمال به رسیدن، حقیقت .تابد برنمی را فرشتگی
رندگی .هم از دو این کردن منها نه .جهنم تر دقیق عبارت به یا و است نهفته جمع همین در دقیقاً راطص باریکی و ب 
 انسان .دارد فرشتگی و ستوري ناصرخسرو تعبیر به یا آخرت و دنیا اجتماع و تألیف در انسان یک که استعدادي و قدرت
 باید او .ستور نه و باشد فرشته باید نه انسان لکن .بهیمیت وجهی و است فرشتگی وجهی .دارد المنزلتین بین مقامی
صراط از دیدگاه ناصرخسرو ایستادن و استقرار در  .است وجه دو این مطلق میانه در زیستن به او انسانیت و باشد انسان
هرکه حد و حق خویش را نشناسد و فراتر از آن را طلب کند  .شود اي است که منزلت هر شخصی محسوب می میانه

شاهدمثال او در معناي فوق  .از صراط مستقیم به دوزخ خواهد افتادسوي سمت چپ تافته باشد و الجرم با انحرافی 
بیان مراتب داعی در اندیشه اسماعیلیه و سپس حفظ منزلت و مرتبت خویش با دوري کردن از مرتبتی که حق و حد او 

ساس و نهایت ا، امام، حجت، داعی، ماذون، مستجیب، کند: مؤمن وي مراتب داعیان را ابتدا چنین بیان می .نیست, است
بند  کامال پاي  دهد به آن می اي است که ناصرخسرو نشان چه بیان کردیم مراتب داعیان در دستگاه اسماعیلیه آن .ناطق
تواند خود  که داعی نمی تواند خود را بهتر از داعی بداند و منزلت او را دعوي کند کما این از دیدگاه او ماذون نمی .است

پس هرکه دعوي مراتب باالتر کند راه چپ را برگزیده و در دوزخ سقوط  .....قس علی هذارا بهتر از حجت بداند و 
شاهدمثال او در این افراط  .که هر کس فروتر از خویش بایستد او نیز راه دوزخ پیش خواهد گرفت همچنان .خواهد کرد

ز آن کس دانم که برتر از من مرا به آموختن حاجت نیست و من بهتر ا«هرکه گوید: "و تفریط بسیار جالب است: 
او به » چه خداي تعالی از علم روزي کرده مرا بس است مرا آن«وي دعوي فرشتگی کرده باشد و هرکس گوید: » است

  (همان)"»ها همه از صراط مستقیم تافته باشند و جاي همه آتش دوزخ باشد این .ستوري رضا داده باشد
ه لعن« «ص) مؤید رأي و نظر اوست: استناد ناصرخسرو به یک روایت از پیامبر(  و بالنساء الرجال من المشتبهین اللّ

 که باد زنانى بر و کنند ماننده زنان به را که خویشتن باد مردانى بر خداى لعنت: گفت، »بالرجال النساء من المشتبهات
  )114همان »( .کنند ماننده مردان به خویشتن

رد وي تنها شرط بسالمت و عافیت گذشتن از صراط را اعتدال و گذا کالم بعدي ناصرخسرو تردیدي باقی نمی
 امید و بیم میان که است آن حق ایمان و« که  کار بردن اصطالحاتی چون بیم و امید و تذکر این به .داند روي می میانه
 طلب علم باشد رترب تو از که آن از و بیاموزى را خویش زیردستان بیاموزند را تو که باشد آن درجۀ را تو اگر و باشى
   .) روایت دیگر خوف و رجا در ادبیات عرفانی اسالم است114ص »(کنى

  تأویل در کتاب جامع الحکیمین
که به بلخ  گوید پس از آن در نخستین کاربرد تأویل در جامع الحکیمین ناصرخسرو از مراتب و سابقه علمی خود می

 را حقّ دین علم، بودم کرده درس را فلسفه علماء کتب مر آنک با و، بازآمدم زمین ب دین«گوید  می .بازگشته است
  )17ص ، جامع الحکیمین»(داشتم  شریعت است بحفظ کتاب باطن و تأویل کآن

ا«ناصرخسرو با ذکر آیه شریفه  ه أَلَ لَّ ینُ لالد صال ن اتَّخَذُوا والَّذینَ الْخَ م ه وناء د یل ا أَو م مه د بع ا نَ الی إِلَّ ونَ رِّب ه إِلَى قَ  اللَّ
فَى ه إِنَّ زلْ کُم اللَّ حی منَهی ی با ف م مه یهونَ ف فُ ل نَّ یخْتَ ه إِ ا اللَّ دي لَ هنْ ی م و ه ب اذ ار کَ ) آن را با ذکر عنوان اهل 4زمر: »(کَفَّ
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السالم و  یند ما را بیرون از محمد علیهگو کند که این سخن مثل است بر کسانی از امت که همی تأویل چنین تأویل می
   .)32همان ص »(عترت او کسانی را دوست باید داشتن که ما را به خداي تعالی نزدیک گرداند

اعتقاد شیعه را نوعی ، هاي مختلف کالمی در توحید و ضمن رد آنها ناصرخسرو در این بخش با ذکر اعتقاد گروه
، است تأویل را خداى کتاب مر: گویند که اند رسول خاندان شیعت گروه دیگر سه و«گوید  تأویل عقلی بر شمرده و می

 بر ما توحید که است منزلتى-گویند-تعطیل و تشبیه میان و کنیم نفى خالق از را مخلوق صفات گویند عقلى بتأویل اما
ادق جعفر امام از آرند خبر و، آنست الم علیه الص گفت او »تشبیه؟ یا است تعطیل حقّ« که پرسیدند وى از که الس 

و در ادامه و در شرح ماجراي تشبیه و تنزیه در علم کالم اسالمی نکته بسیار ظریفی  .)33(ص  »المنزلتین بین منزلۀ«
کنند در حالی که خود را متابع  می شود و آن این که هستند کسانی که بر اثر اغواي ابلیس پیروي باطل را متذکر می

او ضمن ذکر آیه هم میان تفسیر و تأویل تفاوت  .سوره معارج است در باب قوم نوح 25خسرو دانند شاهد مثال  می حق
ا«آیه معارج چنین است:  .گوید حقیقت تاویل را باز می، و هم با استناد به آیات دیگر قرآن، نهد می مم هِمات طیئَ وا خَ قُ رِ  أُغْ

وا لُ خا فَأُدار لَم نَ دوا فَ هم یجِ ن لَ و منِد ه ار اللَّ کنند که  می خسرو معتقد است اهل ظاهر این آیه را چنین تفسیر» 1أَنص
مردمی  .بر بنیاد مثل و تمثیل استقرآن مخاطب آن مردم نوح اند اما اهل باطن و تأویل معتقدند سخن خداوند در 

تاویل یعنی آن که مخاطب هماره بنابر این  .کند اما مخاطب آن همه انسانها در همه زمانها هستند می خاص را بیان
 غرقه بطوفان که، گوید همى را نوح قوم مر سخن این که گفتند ظاهر تفسیر اهل« بداند: قرآن خود را مخاطب صریح 

د و« قوله: گوید مى چنانک، است مثل سبیل برقرآن  اندر تعالى خداى سخن گفتند تأویل و باطن اهل و .شدند قَ رَبنا لَ  ضَ
اسِ لنّ ل نْقرآن اَلْ هذَا یف ثَلٍ کُلِّ مد وساطت و جبرئیل بسفارت را کریم کتاب این تعالى خداى و»  .2م المصطفى محم 
الم علیه ت که، فرستاد ما سوى، الس دور خویشتن از استقرآن  اندر که را امثال که است واجب ما بر .مصطفاایم ام 

 ما بر است واجب پس .باشد »مانند« و مثل بپارسى، تعالى خداى از دانیم خویش تحذیر و تنبیه را آن مر بل  نیندازیم
شاید  )37 ص(»است ایشان شأن در نیک مثل که باشیم آنها از  بل، شأن ایشانست بد در مثل که نباشیم آنها مانند که

فقط در میخوانی چنان بخوان که گویی قرآن اساس جمله مشهور شیخ اشراق شده باشد که چون ، همین معناي ظریف
   .3شان تو نازل شده است

هرکه «شمارد زیرا  می شود و تقلید را البته روا محقق و موحد تفاوت قائل می، خسرو میان مقلد، در ادامه کالم
توان به خدا رسید و این تقلید  از منظر حجت خراسان از تقلید و تحقیق است که می» تقلید نپذیرد به تحقیق نرسد

حال هرکه کتاب و شریعت را به تقلید پذیرفت باید که به تأویل کتاب و شریعت  .نه باطل البته تقلید از حق است
قرآن شاهد مثال او در باب وجوب تاویل کالم مشهور و بلند پیامبر به علی ع است که: من از براي تنزیل  .پردازد

الم علیه- رسول از چنانک خبرست«جنگیدم تا باید براي تاویلش بجنگی:  از: گفت، بود نشسته یاران وزي بار که-الس 
 انّ« قوله: خبر بدین .آن تنزیل بر بکشتمتان و کردم من چنانک، کتاب تأویل بر کند جنگ شما با که کسى باشد شما
ه رسول اى: گفت بکر ابو پس»  .تنزیله على قاتلتکم کما الکتاب تأویل على یقاتلکم لمن منکم  که هستم کس آن من اللّ
ه رسول یا: گفت عمر پس .نه: گفت رسول کنم؟ جنگ این  من: گفت عثمان پس .نه: گفت کس؟ آن هستم من اللّ

ه؟ رسول یا، هستم عل خاصف ذاك: «گفت رسول کند؟ جنگ کتاب تأویل بر آنک کیست پس: گفتند .نه: گفت اللّ »  .النّ
ه رضى-  طالب ابى بن على: بنگرستند .دوزد نعل همى که آنکسست: گفت  نعلین و، بود نشسته دیگر بصفۀ، بود-عنه اللّ

 شریعت و کتاب تأویل خداوند که دانستند آنگه .کشید اندر و همى -بود شراکش گسسته که -دوخت همى پیغامبر

                                                             
  )معارج25( نیافتند یارانى خدا برابر در خود براى و شدند درآورده آتشى در] مرگ از پس[ و گشتند غرقه گناهانشان سبب به] تا[ 1
 )27زمر( پندگیرند آنان که باشد آوردیم مردم براى مثلى گونه هر قرآن از این در و   2
ا   أنزل ما القرآن کأنّه اقرأ و 3       139    4 ج    اشراق شیخ مصنفات مجموعه فقط شأنک فی إلّ
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، شمرد که در متن آنها استعداد به شبهه افکندن مخاطبان هست ) ناصرخسرو سپس آیاتی را برمی59همان ص»(اوست
   .وسیله آن شبهات زدوده شود ت محکم نباشد عقل را هدایتی نیست تا بهشود اگر تأویل آیا پس متذکر می

  تاویل اقوال حکما از منظر ناصر خسرو
بلکه تاویل اقوال حکما در شناخت عمقی ، و تاویل آنقرآن اینک نه در باب ، روایت دیگري از نوع تاویل ناصرخسرو

شود تا هم مصداقی بر  بازگشت داده میقرآن این معانی به گرچه در نهایت تمامی  .تر از رویکرد تاویلی او موثر است
ازعتُم تبعیت فَإِن یء فی تَنَ رُدوه شَ ه إِلَى فَ ولِ اللّ الرَّسو..... کرٌ ذَل نُ خَی س أَحا و (که بهترین تاویل است) باشد و هم  تَأْوِیلً

   .ت و بساسقرآن ، موید این نظر خسرو که تنها بازگشتگاه امور تاویلی
×××××××××××××××××××××××  

در جامع » اندر قول ارسطاطالیس اند چهار قسم سخن«یکی از مهمترین مباحث ناصرخسرو در باب تأویل در باب 
  شود که:  این بحث با سوالی دیگر از ابوالهیثم خطاب به ناصر خسرو آغاز می .الحکمتین آمده است

  سه دیگرش خبرست و چهارم استخبار؟        سخن چرا که چهار است: امرو باز ندا    
سؤال (چیزي خواستن) و خبر ، استخبار (خبر گرفتن)، زند که وي اقسام سخن را امر و سپس ارسطو را مثال می

از دیدگاه ناصرخسرو منظور ارسطو از تقسیم سخن به اقسام چهارگانه آن بوده است که در کدام قسم  .دانسته است
  ت و در کدام قسم نه؟امکان دروغ گفتن هس

هر «در سه قسم از چهار قسم فوق یعنی امر و استخبار و سؤال امکان کذب وجود ندارد زیرا به تعبیر ناصرخسرو 
یعنی اگر کسی امر کرد بنشین ظرف نشستن  .)74ص »(قسمی از آن سه قسم سخن بر یک چیز افتد که جز آن نباشد

همچون  .این مسأله در مورد سؤال یا استخبار نیز صادق است .رود ن نمیدقیقاً همان است و احتمال امر دیگري در آ
   .گوید مرا طعام ده (سؤال) یا کجا رفتی؟ (استخبار) که شخص می هنگامی

در استثنا چون این  .خبري که خود دو قسم دارد: استثنا و حکم قطع .اما در قسم خبر امکان صدق و کذب هست
حکم قطعی نیست ، اند امکان دروغ نیست اما اگر خبري بیان شد که مردم نویسنده» اگر دود باشد آتشی هست»حکم 

   .زیرا ممکن است مردم نویسنده باشند و ممکن است که نباشند
شود اگر تأملی در این باب کردیم خواستیم تا روشن کنیم  دهد و متذکر می می ناصرخسرو شرحی از منطق ارسطو

نظم کرد منظورش از چهار قسم سخن چه بود؟ اما هدف خسرو از بیان این چهار قسم,  کسی که در ابتدا از ما سؤالی به
   .شرح منطقی آنها نیست بلکه ارائه روایتی تأویلی از چهارقسم سخن است

تعالی که در  واسطه آن عالم ابداع شد امر حق از دیدگاه ناصرخسرو وجه اول سخن همان امر است لکن امري که به 
ا«گر شد:  (کن)جلوهدو حرف ك و ن  ا إِنَّم ولُنَ شَیء قَ إِذَا ل اه ردنَ ولَ أَن أَ قُ ه نَّ ن لَ ونُ کُ ا«: 1فَیکُ علیهم-تأویل اهل جواب ام 

الم سدیگر و نداست دیگر و امرست اقسام آن از نخست و است قسم بچهار سخن چرا که گوید که-را کس آن مر- الس 
قان جملۀ است کز گفته مرد بیت این ندرینا که چنین استخبارست چهارم و خبرست ، بودست حقّ بذیل دین متعلّ
 را آن و حرف بدو بود سخن یک آن که گفتند آن را ابداع و خدایست بأمر اندروست آنچ با عالم وجود: گفتند که آنست

 گشت سخنى بمثل ینا و شد متّحد بدو امر که آمد پدید اول عقل بارى امر کز بود آن قول این معنى و .گفتند »کن«
ولُنا إِنَّما« قوله: گفت خدا چنانک، آمد حرف پدید دو آن از، اندروست هرچ با عالم خود که حرف بدو شَیء قَ إِذا ل ناهدر  أَ
ولَ أَنْ قُ ه نَ نْ لَ ونُ کُ   )76(همان  .»فَیکُ

 .آید از آن کل هستی پدید می شده و امر حق است که به دو حرف نازل ، بنابراین از منظر خسرو, وجه اول سخن 
یابد زیرا به اعتقاد اهل تأویل  می نفس کلی از عقل کلی به امر حق تعالی بعثت .امر حق در منزل اول, عقل اول است

                                                             
 )40نحل( شود مى موجود درنگ بى باش گوییم مى آن به قدر همین کنیم اراده را چیزى وقتى ما 1
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امر است که ، پس اولین قسم از اقسام اربعه سخن .جمله ناصرخسرو) ك نشان عقل کلی و ن نشان نفس کلی است (من
معنایی که با فلوطین و اثولوجیایش وارد فرهنگ اسالمی  .ها را در خود دارد تمامی هستنده به منزلت عقل است و عقل

   .شد
 .استدالل او در این باب جالب توجه است .قسم دوم ندا است این ندا از دیدگاه ناصرخسرو معادل نفس کلی است 

به عبارت دیگر در  .دهد را نشان مینفس نشان قابلیت و پذیرش است و حالت ندا نیز در جان خود قابلیت پذیرش 
عربی دارند) و جایگاه نفس قابلی  جایگاه عقل فاعلی است؛ (همان جایگاهی که اسما در عرفان ابن، شناسی وجود مراتب

دهد و منادي باید استقبال نموده و  نادي ندا می، دانیم که در ندا منادي عربی) و می است (نقش اعیان در عرفان ابن
قسم سوم خبر است  .نفس است، پس از منظر ناصرخسرو قسم دوم سخن ندا و منزلت آن در مراتب وجود .پذیرا گردد

خبر منزلت نبی مکرم(ص) است زیرا ، از دیدگاه ناصرخسرو و بر بنیاد تأویل او، که احتمال صدق و کذب در آن هست
 .میانجی میان عالم لطیف و عالم کثیف استرسول  .دهد مردمان را از خداوند تعالی این اوست که نبی است و خبر می

الم علیه رسول آنک بهر و ز«کند که سخن یک رویه نباشد:  می الزام، این تنزل معنا از جهان لطیف به جهان کثیف الس 
 محکم ازو بهریرا، بودن نشایست رویه یک بخلق خداى از او سخن که، کثیف عالم میان و لطیف عالم میان بود میانجى
لها و، گرفتن تواند دلیل متشابه بر محکم از تا، ارواح چو آمد واجب متشابه بهرى و، اجسام چو مدآ واجب  کتاب اندر مثَ
ص »(عنی برخی از اخبار محکم است و برخی متشابه تا ارواح از محکم به متشابه دلیل تواند گفتن، اجساداند مثال بر

78(.   
اجساد ، اند و امثالی که بر مثال اجسادند جود دارد که بر مثال ارواحاي و معانیقرآن تعبیر خسرو چنین است که در 

خسرو نسبت روح و جسد و معنا و  .شرح خسرو در این باب شگفت است .باید به ارواح رسند و امثال با تأویل به معانی
داز منظر او خلقت مردمان در آفرینش بسیار نیکو  .گوید بازمیقرآن مثال را با تأثیر از آیات  قَ ا است بنا به شریفه لَ قْنَ لَ  خَ

انَ ی الْإِنسنِ ف س وِیمٍ أَح قْ هقرآن ، تر از انسان اما نیکوتر و لطیف 1تَ زَّلَ است بنا به شریفه اللَّ نَ نَ س أَح یثد ا الْح اب ا کتَ ابِه شَ  متَ
یان رُّ مثَ ع شَ قْ ه تَ ود منْ ونَ الَّذینَ جلُ شَ لینُ ثُم ربهم یخْ هم تَ ود وبهم جلُ لُ رِ إِلَى وقُ کْ ذ ه دى ذَلک اللَّ ه ه دي اللَّ هی ه نْ بِ م اء  یشَ
ن ملْ ول ه یضْ ا اللَّ فَم ه نْ لَ م اد و مثل یعنى- جفتگان یکدیگر مانند کتابى، حدیثى نیکوتر فرستاد فرو خداى: گفت: «2ه 

 آنگاه بینند شگفت مثلهاء اندرو چو یعنى- بلرزد تن بر ترسکاران پوستهاء بدان هک-جان و تن چو باطن و ظاهر و ممثول
 و گیرد قرار دلهاشان بیابند را مثلها آن تأویل چو یعنى-تعالى خداى ذکر سوى ایشان دلهاء و پوستها شود نرم باز

 راه است تأویل یعنى-ىخدا راست راه آنست گفت آنگه و -، نیست راست بباطن است تشبیه بظاهر آنچ که بپرسند
 بالء از یعنى آن که-نمودن نتواند راه کس را او مر کند گم راه که را خداى هر و، خواهد کرا هر نماید راه بدو و-راست
  )79(همان»  .نمودن نتواند راه کسى را او مر، نشنود و نجوید کتاب مثلهاء تأویل خداى

چه سبب قرار و  یعنی آن .ها گرداندن امثال است به حقیقت آنبینیم از دیدگاه ناصرخسرو تأویل باز که می چنان
حال چرا قسم سوم سخن رسول است و معادل خبر؟ زیرا کتاب خدا به تشابه فرود آمده و اختالف  .شود ها می ایمان دل

 انبندگ ده خبر: گفت خدا چنانک، بود خداى رسول خبر خداوند«مفسران خود دلیلی روشن بر این تشابه است پس 
به عبارت دیگر بر بنیادتشبیه رسول و خبر و این که اخبار آورده شده توسط پیامبر ص  .»رحیممم و غفور من که مرا
توان گفت) پس  نمی (کذب هرگز .تواند خبر صدق موجود باشد هم صدق نما می همقرآن مسطورند پس در قرآن در 

شود که در خبر صدق و کذب داریم و در  چنین برقرار مینفس ارتباط میان کتاب(و در اصل رسول این اخبار) و خبر 
                                                             

 )التین 4( آفریدیم اعتدال نیکوترین در را انسان براستى] که[ 1
 از بدنشان پوست هراسند مى پروردگارشان از که آنان است کرده نازل وعید و وعد متضمن متشابه کتابى] صورت به[ را سخن زیباترین خدا 2
 خدا را که هر و نماید راه آن به بخواهد را که هر خدا هدایت است این گردد مى نرم خدا یاد به دلشان و پوستشان سپس افتد مى لرزه به آن

 زمر) 23نیست ( راهبرى را او کند گمراه
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همانند قرآن توان میان خبر و کتاب از این منظر شباهت قائل شد زیرا متشابه  نمی البته .کتاب نیز محکم و متشابه
در  که احتمال چند معنااي  همتشابه یعنی آی .پذیریم که به هرحال با محکم متفاوت است می اما .کذب در منطق نیست

مگر این که این  .آن برود لکن از میان آنها تنها یکی صادق باشد که در این صورت معناي متشابه قطعا کذب نیست
یکی صادق و ، وجه تشبیه خسرو را چنین تاویل کنیم که منظور او این بوده که از میان معانی مختلف یک آیه متشابه

خالصه این  .ب و خبر درست است ورنه تشبیه نابجا و غلطی استدر این صورت نفس تشبیه میان کتا .ما بقی کاذبند
که مبناي نسبت میان منزلت رسول به عنوان نبی و خبرآور با خبر, رجوع به متن اخباري است که رسول در کتاب 

 خبر چرا سخن اقسام چهار از قسم سوم که کردیم درست پس: «  .آورده که برخی از آنها متشابه و برخی محکم اند
  (همان)» دین اصل چهار از است اصل سوم نیز رسول آنک بهر از، است

 اقسام از قسم چهارم و«اما قسم چهارم استخبار است و این استخبار در تأویل ناصر خسرو معادل تأویل است: 
 باشد نپرسید، خبر از سپس استخبار و، شنودند آنچ از است واجب چرا و چون که رسیدن بر یعنى، آمد استخبار سخن
 اندر هرچ از کردن بایست ازو استخبار را خلق که، بود را تأویل خداوند مر منزلت این و .است مشتمل آن بر خبر آنچ از

لها ظلمات از تا، متشابه و رموز و امثال از کتابست ه« قوله: گفت خداى چنانک، آیند بیرون تأویل بنور مثَ  اَلَّذینَ ولی اَللّ
وا رِج آمنُ میخْ نَ ه م لُمات لَى اَلظُّ ورِ إِ لنُّ م إِنَّما« قوله: گفت که تعالى خداى بقول بود رسول وصى مؤمنان ولى»  .اَ ه ولیکُ للّ  اَ

و ه ولُ سر ینَ وونَ اَلَّذ یم ق ینَ یوااَلَّذ الةَ آمنُ اَلص ونَ و تُ کاةَ یؤْ م و اَلزَّ ونَ ه ع الم علیه او الیتو تثبیت و تصحیح بر و» .راک الس 
 چنانک، آمد استخبار سخن اقسام از چهارم قسم چرا که کردیم درست پس .ایم گفته سخن بتمامى کتاب این بآغاز

 که کردیم ظاهر و، حقّ دین اصول است از اصل چهارم نیز تأویل خداوند، سخن اقسام از است قسم چهارم استخبار
ه الحمد و است چهار سخن اقسام که آنست بهر از، خلق بعقالء است هرسید میانجى چهار بدین تعالى خداى سخن  للّ

ه صلّى و العالمین رب ه على اللّ د نبی 80(همان  .اجمعین صحبه و آله و محم(  
  چگونه؟ .رود می بنابراین ناصر خسرو از مراتب سخن ظاهر به مراتب سخن باطن

به واسطه کالم است که ما فی الضمیر آشکار  .اري مکنونسخن پیدایی امر پنهان است یا به دیگر سخن عامل آشک
ناصرخسرو با استناد به این معنا مراتب ظاهر را در  ظاهراً .گردد می شود یا نطق باطن در صورت نطق طاهر هویدا می

داع امر است که عالم بواسطه آن ظاهر و اب، بر بنیاد تأویل او نخست مرتبه سخن در هستی .کند می باطن آن تاویل
شود یا ظرف قبول و پذیرش آن و سوم خبر است که  دوم ندا است یعنی وجود نفسی کل که پذیراي امر می، شود می

محکم آن بسیار روشن است  .آورد مشتمل بر آیات محکم و متشابه می منزلت آن رسول است یعنی خبرآوري که کتابی
بنابر این  .از حقیقت خبر که جز با تأویل ممکن نیست و متشابهش نیازمند تاویل و چهارم استخبار است یعنی پرسش

رمزگشایی  .و وقوف به ذات این کتاب استقرآن جایگاه گشایش بطن و باطن ، هاي ناصرخسرو جایگاه تأویل در اندیشه
   .ترین قول خسرو در شناسایی مفهوم تأویل است جامع، از باطن

*****  
  تاویل هفت نور 

فلذا در شرح تاویل از منظر او تمامی اقوالش را باید  .ناصر خسرو یکسره تاویل استدر باب حکمت و تفسیر, قول 
خسرو در جامع الحکمتین در شرح  .اما در این مقاله مختصر ذکر یک مورد کوتاه دیگر خالی از لطف نیست .تاویل کرد

  شود:  تاویلی که با این بیت آغاز می .هفت نور تأویلی دارد که شنیدنی است
  نور بتابد چنانک هر یک را          ازو پذیرد باندازه لطافت نار و هفت

 رسد استناد ها به امهات می وي در شرح این معنا به قول حکما و فالسفه در باب انوار فلکی و لطافتی که از آن
یا هفت ستاره مدبر رسد از عالم عالی است یعنی عالمی بیرون از افالك  به تعبیر حکما لطافتی که به امهات می..کند می

   .که همچون روزنهایی هستند از آن عالم, درین عالم
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ها و طبایع در پذیرش این انوار  انوار به موجودات میرسد اما همه طینت، بنابر این از عالم عالی به واسطگی افالك
این تفاوت در  .لچه طینت سیم و مس و آهن و زیرجد و لع طینت زر و طینت یاقوت متفاوتند چنان .یکسان نیستند

تأکید  .نبات و حیوان نیز هست و از همین رو است که در هستی مراتب بسیار هست در پذیرش لطافت نور یا عدم آن
این تفاوت اندر موجودات از جهت پذیرندگان همی پدید «ناصرخسرو همچون تمامی حکما و فالسفه بر این است که 

   .)109ص »(آید نه از جهت تفاوت عالم
ها به  تأویل ناصرخسرو از این هفت نور یا هفت فلک و بازگرداندن آن، چه مهم است و مرتبط با این تحقیق ناما آ

چه در عالم علوي  اصل خویش است: از منظر او بنا به این اصل اصیل که هرچه در عالم حسی است اثري است از آن
ات کآن«زلی: است پس این هفت ستاره حسی خود دلیلی هستند بر هفت نور اولی ا تهااند أزلی  جسمانیات انوار مرین علّ

   .همان)»( .را
دهد به شرح زیر: وي نور اول از هفت نور ازلی را  نوري قرار می، ناصرخسرو از براي هر فلکی، پس بر بنیاد اصل فوق

عاقل و ، ه است (عقلیعنی این که عقل داراي سه مرتب» مجموعیت عقل«خواند و نور دوم را عقل و نور سوم را  ابداع می
معقول) و عقل تنها موجود عالم است که خاصیتی عظیم دارد هم داننده خویش است (یعنی هم عاقل است و هم در 

نور چهارم نفس است که منبعث از عقل است و نور  .عین حال معقول) و هم ذاتش از براي خویش هویداست (عقل)
جبرییل و ، تعبیر ناصرخسرو در ظاهر شریعت, جد و فتح و خیالبه  .پنجم جد و نور ششم فتح و نور هفتم خیال

   .اند میکاییل و اسرافیل
وي همچنین هفت فلک شمس و قمر و زحل و مشتري و مریخ و زهره و عطارد را در جان عالم صغیر یعنی انسان 

   .ادراك فعل ارادت و بقا، علم قدرت، داند حیات را نیز مثال هفت جوهر ابداعی انسان می
*****  

کاري که اخوان الصفا و  .خالصه و نتیجه این که خاصیت تاویل, گسترانیدن افق اندیشه در فضاي بیکرانه معناست
اسماعیلیه در تمدن اسالمی آغاز و کسانی چون ناصر خسرو قبادیانی نهادینه کردند, بی شک در گسترش افقهاي 

شد تاویل جسارتی عظیم در  می زد و عقال روح می رچه عقل حده .عقالنیت و اندیشگی بر بنیاد تاویل بسیار موثر بود
بخشید و یقینا خداوندگاران تاویل چون ابن عربی و موالنا از این خوان  می اندیشه ورزي و کشف افقهاي فکري جدید

ابن عربی توان دید چرا در فرهنگ اسالمی از ابن سینا به شیخ اشراق و  می اینک بسیار روشن .بسیار بردندهاي  بهره
   .از تنزیل به تاویل، از ظاهر به باطن .رسیدیم

  منابع
سن افرا قرآن  1392کریم, نشر ح  

  خوان االخوان َ ناصر خسرو به کوشش علی اکبر قویم انتشارات اساطیر
  گشایش و رهایش َ ناصرخسرو َ به کوشش سعید نفیسی انتشارات اساطیر

کتابخانه ، تهران، تصحیح و مقدمه هانري کربن و محمد معین، ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، جامع الحکمتین 
  1363، چاپ دوم، طهوري

 1384نشر اساطیر ، ناصر خسرو، وجه دین
، فرانسه ایرانشناسی انجمن کویر انتشارات، اول چاپ، طباطبایی جواد ترجمه، ، کربن هانري، اسالمی فلسفه تاریخ
  1373 .تهران
  2005 لبنان – بیروت، للمطبوعات االعلمی موسسه نشر، فاالو وخالن الصفا اخوان رسائل 
هندسه خیال و زیبایی(پژوهشی در حکمت هنر و زیبایی نزد اخوان الصفا) حسن بلخاري قهی نشر فرهنگستان  
 1388هنر
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 چاپ، فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه نشر، کربن هانري مقدمه و تصحیح، اشراق شیخ مصنفات مجموعه
  1380 سوم

  مرعشی اهللا آیت کتابخانه انتشارات .تبریزي باغی کوچه محسن میرزا حاج تصحیح ؛ قمی صفار , الدرجات بصائر
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