صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی
با تأکید بر اندیشة آیتاهلل جوادی آملی
رضا مالیی

*

حمید پارسانیا

**

چکیده
روش تأویل براساس حکمت متعالیه ،ویژگیهای خاصـی دارد .ایـن روش وقتـی بـرای فهـم
پدیدههای اجتماعی بهکار میرود ،توصیفی عمیق از آنها عرضـه میکنـد .هـدف ایـن نوشـتار
ال جـوادی آملـی
صورت بندی روش تأویل براساس حکمت متعالیه و با تأکیـد بـر آراء آیـت ه
است .در این مقاله پس از اشاره به مبانی و مراحل روش تأویل براسـاس حکمـت متعالیـه ،بـه
تبیین "تأویل وجودی" و "تأویل مفهومی" پرداخته و دو مرحلۀ "خرق حجاب" و "بازگشـت
به اصل" برای رسیدن به چهره باطنی پدیدهها بیان میشود .یافتههای این پژوهش چنین است:
«دانشمند علوم اجتمـاعی بـا بـهکارگیری ایـن روش پـس از خـرق حجابهـای فهـم پدیـدۀ
اجتماعی ،به اصل و چهرۀ باطنی آن ها که همان نماد و نشانه بودن است میرسد»؛ «چهرۀ باطنی
پدیدههای اجتماعی ،نشانهها و نمادهایی هستند که اسما و صفات الهی را در صحنۀ اجتماعات
انسانی و روابط حاکم بر آنها نشان میدهند»؛ نتیجه اینکه ،فهـم پدیـدههای اجتمـاعی ،اعـم از
حقیقی و اعتباری ،جز در پرتو فهم اسماء الهی حاکم بر آنها امکانپذیر نیست.
کلیدواژهها :تأویل وجودی ،تأویل مفهومی ،خرق حجاب ،بازگشت به اصل ،باطن ،پدیده اجتماعی.
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تاریخ دریافت۷۷/۳۰/۳۹ :؛ تاریخ پذیرش. ۷۷/۳۷/۱۰ :

مقدمه
روش مسیر مشخص و قاعدهمنـدی اسـت کـه دانشـمندان بـرای رسـیدن بـه حـل
ْ
مسئلههای علمی طی میکنند .روششناسی دربارۀ این مسیر بحث ،قواعد آن را مشخص
و محدودۀ بهکارگیریاش را تعیین میکند و درنهایت تواناییها و ضعفهای آن را نشان
میدهد .این مقاله دربارۀ مسئلهای در روششناسی است.
روشها تقسیمهای مختلفی دارند .یکـی از آنهـا تقسـیمبندی تبیینـی ،تفهمـی و
انتقادی است .این تقسیم براساس هدف پژوهش است؛ یعنی هدف پژوهش یـا تبیـین
عل هت پدیده یا فهم پدیده یا نقد است .در ایـن مقالـه ،مسـئلهای را دربـارۀ روشهـای
تفهمی بررسی میکنیم.
فیلسوفان مدرن برای فهم پدیـدهها از روشهـای ویـژهای اسـتفاده کردهانـد؛ ماننـد
روشهای پدیدارشناسانه یا روشهای هرمنوتیک .ویژگی مشترک هردو روش این است
که همواره از سحح پدیدهها فراتر میروند و درصدد شناختن عمق پدیدهها هستند؛ یعنی
در این روشها نگاه ظاهری و سححی را کنار میزنند ،به ژرفای پدیدهها توجه میکننـد
و ازآنپس پدیده را میفهمند.
روش تأویل درمیان اندیشمندان مسلمان ،اعم از عارفـان ،فیلسـوفان ،مفسـران و ،...
جایگاه ویژه ای دارد .آنان این روش را برای فهم پدیدهها بهکار گرفته و باطن پدیدهها را
توصــیف کردهانــد .ایــن روش ماننــد همــۀ روشهــای دیگــر ،از هستیشناســی و
معرفتشناســی ویــژهای بهرهمنــد اســت .در ایــن مقالــه ،روش تأویــل را براســاس
هستیشناسی و معرفتشناسی حکمت متعالیه و با تأکید بر اندیشههای آیت هال جـوادی
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آملی صورتبندی میکنیم .صورتبندی روش تأویل (مبـانی ،مراحـل و انـواع تأویـل)
براساس حکمت متعالیه چگونه است؟ بهکارگیری آن در علوم اجتماعی ،چه فهمی را از
پدیدههای اجتماعی بهارمغان میآورد؟

 .1مبانی تأویل متعالیه
 .1.1معنای تأویل

تأویل در لغت بهمعنای «اَول»« ،رجوع» یا همان «بازگشت بـه اصـل» اسـت .معنـای
لغوی تأویل ،معنای جامعی است که مصادیق فراوانی دارد؛ بنابراین اگر مفهـومی ریشـه
در مفهوم دیگری داشته باشد و به آن بازگردانده شود یا اگـر وجـودی ریشـه در وجـود
دیگری داشته باشد و به آن بازگردانده شود ،تأویـل رخ داده اسـت .معنـای اصـحالحی
تأویل نیز همان معنای لغویاش است؛ ازاینرو دانشمندانی که از روش تأویـل اسـتفاده
کردهاند ،برای شناختن پدیدهها ،به شناختن باطن آنها رویآوردهاند؛ زیـرا اصـل و ذات
پدیدهها را همان چهرۀ باطنیشان میدانستند (جوادی آملی1524 :8731 ،؛ چیتیک.)824 :8738 ،
 .2.1مبانی هستیشناسی تأویل متعالیه

هستیشناسی حکمت متعالیه ،سحح و عمق دارد .در سحح مباحث حکمت متعالیـه،
کثرت تشکیکی هستی را میپذیرند؛ اما در مباحث عمیق ،که مختار نهایی ایـن حکمـت

با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

8711ب.)451 /7 :

وحدت شخصی هستی بهمعنای انحصـار هسـتی در هسـتی بیکـران الهـی اسـت؛
بهگونهایکه در عرض یا در طول او هیچگونه هستی دیگری مغـایر بـا آن قـرار نخواهـد
گرفت؛ بنابراین پدیدههای دیگر ،موجوداتی مستقل از هستی بیکران الهی نیستند ،بلکـه

نشانۀ هستی بیکران الهیاند« .آینه بودن»« ،نشانه بودن» یا بهتعبیر قرآن کریم «آیه بـودن»،
خاصیتی است که تمام ابعاد پدیده را دربر میگیرد؛ بنـابراین ذات ،اوصـاف و همینـین
افعال پدیده ،همگی آیه ،نشانه و نمودند؛ بهگونهای که پدیدهها با ذات خود ،ذات بیکران
الهی و با اوصاف خود ،اسما و صفات الهی و با افعال خود ،فعل هستی بیکـران الهـی را
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای روشن شدن معنای تأویل از دیدگاه آیت هال جوادی ،به پاورقی شماره  ۱مراجعه کنید.
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است ،از این کثرت گذر میکنند و وحدت شخصـی هسـتی را میپذیرنـد (جووادی آملوی،
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نشان میدهند (جوادی آملی8711 ،ب541 /3 :؛ چیتیک 31 :8738 ،و .)33
براساس این هستیشناسی ،پدیدههای متکثر در جهان هسـتی ،کـه چیـزی یـر از
تجلیات هستی نیستند (صوراامتتلمیی )742 /2 :8318 ،،مراتبی دارند ،برخی از مراتب آن حسی
و طبیعی ،برخی خیالی و مثالی و برخـی عقلیانـد (جووادی آملوی 777 /2 :8713 ،وو  .)775ایـن
مراتب تجلیات ،بر یکدیگر محابقاند (طباطبوایی .)83 :8581 ،مقصود از تحابق این است کـه
مرتبۀ باالتر همان مرتبۀ پایینتر است؛ اما نقایص و محـدودیتهای مرتبـۀ پـایینتر را
ندارد؛ پس نوعی اینهمانی بر سراسر مراتب تجلیات حاکم است .اینهمانی مقتضـی
آن است که مرتبۀ پایین ،ظاهر پدیده و مرتبۀ باال باطن پدیده باشد

(صوراامتتلمیی/8 :8318 ،،

821؛ جوادی آملی8711 ،امف 741 /1 :و  .)742براساس تحابق تجلیات بر یکدیگر ،حقیقت و اصل
پدیده را باید در مراتب مافوق آن جستوجو کـرد؛ بنـابراین پدیـدههای محسـوس و
طبیعی ازآنجاکه نشانهاند ،حقیقتشان را باید در مرتبۀ مثالی جست .پدیدههای مثـالی نیـز
چون نشانهاند ،حقیقتشان را باید در مرتبۀ عقل و حقیقت مرتبۀ عقل را بایـد در مرتبـۀ
اسما و صفات الهی جست.
بنابراین هویت و ذات هر پدیده ،نشانه بودن برای مراتب مافوق خود است؛ پس فهم
پدیده ،وابسته به فهم آن چیزی است که پدیده آن را نشان میدهد؛ یعنـی همـان مراتـب
مافوق هستی یا باطن پدیده .فقط با فهم آن باطن است که اصل و ذات پدیده را خـواهیم
فهمید (اب،عربی.)352 :8734 ،
 .3.1مبانی انسانشناسی تأویل متعالیه

انسان حقیقتی است که در متن هـویتش متحـرک اسـت .حرکـت بـهمعنای خـروج
فعلیـت مرتبـۀ قـوی آن اسـت.
قوه مرتبۀ ضعیف پدیده و
ْ
تدریجی از قوه به فعل استْ .
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فعلیت پدیده نیز مراتب مختلفی دارد .برخی مراتب آن حسی و طبیعی ،برخی خیـالی و
مثالی ،برخی عقلی و برخی دیگر از مقولۀ اسـما و صـفات الهیانـد .حرکـت جـوهری
انسان ،او را از مرتبۀ حسی و طبیعیاش میگذرانـد و بـه مراتـب مثـالی ،عقلـی و الهـی
میرساند .در مسیر این تحرک و پویایی ،انسان با حقایق مثـالی ،عقالنـی و الهـی متحـد

میشود .این اتحاد به گسترش وجودی انسان دامن میزند .این گسترش وجودی ،یعنـی
انسان میتواند از موجودی صغیر به عالَمی کبیر تبدیل شود .عالم کبیر حقیقتی است کـه
همۀ حقایق مادون خود را در خود جای میدهـد (جووادی آملوی .)811 /7: 8713 ،ایـن ویژگـی
باعث میشود انسان بتواند از درون خود با حقایق مادون خود رابحۀ وجودی برقرار کند
و به فهم باطن و ذات آنها برسد.
 .2تأویل متعالیه
 .1.2تعریف وانواع تأویل متعالیه

تأویل روشی است که برای فهم ابعاد باطنی یک پدیده بـهکار مـیرود .فهـم پدیـده
همان علم به ذات و اوصاف پدیده است .چون علم را به دو دستۀ حصولی و حضـوری
تقسیم میکنند ،فهم پدیده نیز دو راه دارد :با علم حصولی و با علم حضوری.
علم حصولی ،علمی است که بهواسحۀ مفاهیم بهدست میآید؛ ولی علـم حضـوری،
بیواسحه اسـت و بـا اتحـاد و یگـانگی وجـودی عـالم بـا پدیـدهها بهدسـت میآیـد؛

با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

است و «تأویل وجودی» که در حوزۀ علم حضوری است.

تأویل مفهومی ،تأویلی است که دانشمند با بهکارگیری مفاهیم تالش میکنـد چهـرۀ
باطنی پدیده را بفهمد و به واقعیت پدیده پیببرد .رهاورد این نوع تأویل ،فهم واقعیـت و
باطن پدیده ازپس پردۀ مفـاهیم اسـت .مفـاهیم چیزهـایی هسـتند کـه تمـام حیثیتشـان
حکایتگری از ماورای خود است (طباطبوایی)71 :8581 ،؛ ازاینرو میتواننـد بـاطن و واقعیـت
پدیدهها را صادقانه حکایت کنند؛ اما این حکایت مانند مشـاهدۀ واقعیـت پدیـده از دور
است .این مشاهده اگرچه ممکن است صادقانه باشد ،هرگز همیون مشاهدۀ واقعیـت از
نزدیک و بیواسحه نیست .مقصود از فهم واقعیت پدیده ازپس پردۀ مفاهیم ،همین نکتـه
است (جوادی آملی.)877 /8 :8713 ،
تأویل وجودی ،تأویلی است که دانشمند با حرکت در متن وجود خود ،سعی میکند
به گسترشی وجودی برسد؛ بهگونهایکه وجودش متحد و یگانه با وجود پدیده شده و با
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برایناساس ،روش تأویل دو دسته دارد« :تأویل مفهومی» کـه در حـوزۀ علـم حصـولی
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این اتحاد و یگانگی ،باطن و واقعیت پدیده را بفهمـد .رهـاورد ایـن نـوع تأویـل ،فهـم
واقعیت و باطن پدیده بدون هرگونه واسحه است (جوادی آملی  48 :8713و .)43
 .2.2مراحل تأویل متعالیه

ل مراحلی دارد .مراحل هر روشی قدمهای منظم و مترتباند که دانشـمند
روش تأوی ْ
پس از طی آنها به نتیجه میرسد .روش کلی تأویل با صـرفنظر از تأویـل مفهـومی و
وجودی ،مراحلی دارد که روح این روش است ،اگرچه ممکن است هم تأویل مفهـومی
و هم تأویل وجودی ،مراحل خا

خود را نیز داشته باشند.

روش کلی تأویل دو مرحله دارد :خرق حجاب و بازگشت به اصل .نتیجۀ طی کردن
ایندو مرحله ،ظاهر شدن چهرۀ باطنی پدیده و فهمیدن ذات پدیده خواهد بود.
حجابهایی که روش تأویل با خرق آنها آ ـاز میشـود ،واقعیـت را بـر دانشـمند
میپوشانند و فهم واقعیت را ناممکن یا دستکم نادرست میکنند .این حجابها خـارج
از هستی دانشمند نیستند .واقعیت خارج از هسـتی دانشـمند ،فاقـد هرگونـه حجـاب و
پوشیدگی است ،بلکه دانشمند است کـه ممکـن اسـت در حجـاب قـرار گرفتـه باشـد؛
بنابراین روش تأویل ،حجابهایی را خرق میکند کـه درون دانشـمند قـرار دارنـد ،نـه
بیرون او (صراامتتلمیی884 /8 :8318 ،؛ جوادی آملی.)231 /7 :8713 ،
هریک از دو روش تأویل مفهومی و وجودی ،حجابهایی متناسب با خـود دارنـد؛
بنابراین در مسیر مفهومی ،حجابها از مقوله مفـاهیم و در مسـیر وجـودی ،حجابهـا
مربوط به هستی و وجودند .هریک از حجاب های مفهـومی و وجـودی ،سـححی را از
واقعیت پدیده از دسترس فهم خارج میکنند.
پسازآنکه دانشمند حجابها را خرق کرد ،امکان بازگشت بـه اصـل (مرحلو دم ألمیو )
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فراهم میشود و با توجه کردن و رویآوردن به اصل و واقعیت پدیدهها ،آنهـا را چنـان
مشاهده میکند که هستند .پس از این مشاهده ،میتوانـد ویژگیهـای پدیـده را بفهمـد؛
دراینصورت ،فهم محقق شده است.

 .3.2تأویل مفهومی

تأویل مفهومی بهمعنای جریان دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل در مسـیر
مفهومی است .مفاهیمی که روش تأویل در مسیر آنهـا قـرار میگیـرد ،تمـام حیثتشـان
حکایت کردن از پدیـدهها و نشـان دادن آنهاسـت (جووادی آملوی8711 ،ب .)718 /2 :حکایـت
مفاهیم از پدیدهها یا صادق است یا کاذب.
مفهـومی
گام اول در تأویل مفهومی ،خرق حجابهای مفهومی اسـت .حجابهـای
ْ
مقبوالت یا مشهورات کاذبی هستند که بر فهم دانشمند از پدیدهها اثر پنهان میگذارند و
این فهم را دچار کجی میکنند .مقبوالت یا مشهوراتی که حجاب فهم میشوند ،قضایایی
هستند که بدوناینکه صادق باشند ،دانشمند صدق آنها را مسلم انگاشـته اسـت .مسـلم
دانستن آنها باعث میشود دانشمند در صدق آنهـا تردیـد نکنـد و پدیـده را از همـان
منظری بفهمد که مقبوالت یا مشهورات کاذب تصویر میکننـد و درعینحـال ،دانشـمند
گمان کند واقعیت پدیده را چنان فهمیده است که هست و بهاصحالح دچار جهل مرکب
خرق حجاب در حجاب های مفهومی ،یعنی دانشمند به کذب این دسته از مقبوالت
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

یا مشهورات حکم کند .چنین چیزی وقتی ممکن است که دانشمند از ابتدا توجه کند که
در فرایند فهم پدیده ممکن است تحتتأثیر مقبوالت یا مشـهورات کـاذب زمـان خـود
باشد؛ پس او باید به قضایای مؤثر بر فهمش توجـه کنـد و آنهـا را بـا دقـتنظر بیابـد.

قضایایی که دانشمند در این مرحله شناسایی میکند ،باید دو ویژگـی داشـته باشـند)۱ :
دانشمند آنها را مسلم انگاشته و در صدقشان هیچ تردیدی نداشـته باشـد (وجـود ایـن
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باشد (جوادی آملی8711 ،ج.)831 :

قضایای در مسیر فهم نوعا با فلت دانشمند همراه است؛ بـههمیندلیل ،خـود دانشـمند
آنها را بهآسانی پیدا نمیکند و باید از ذهنش فلتزدایی کرد)؛  )۱بر فهـم دانشـمند از
پدیده اثرگذار باشند.
دانشمند پس از شناسایی مقبوالت یا مشهورات مؤثر بر فهمـش ،بایـد صـادق یـا
کاذب بودن آنها را بررسی کند .اگر کذب آنها را متوجه شد ،به نادرستیشـان حکـم
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کند یا دستکم صدقشان را معلق کند و آنها را در مسیر فهم پدیـدهها بـهکار نگیـرد.
حکم کردن به کذب مقبوالت یا مشهورات یا حکم نکردن به صـدق آنهـا و بـهتعلیق
بردن صدقشان همان خرق حجابهای مفهومی است .خرق حجـاب هـای مفهـومی،
دانشمند را از جهل مرکب و ذهنیت کاذبش به واقعیت رها و بازگشت او را به اصل و
واقعیت پدیده ممکن میکند.
قضایایی که بر فهم دانشمند اثرگذارند ،لزوما کـاذب و رهـزن فهـم نیسـتند ،اگرچـه
گاهی چنیناند .دانشمند در مسیری که روش تأویل را بهکار میگیرد ،به این نکته التفات
پیدا میکند که «فهم متأثر از سلسلهقضایای پنهان است» .اگر قضایای اثرگـذار بـر فهـم،
کاذب باشند ،باید خرق شوند؛ ولی اگر صادق باشند و بر فهم پدیده اثرگذار ،باید تثبیت
شوند .دانشمندی که روش تأویل را بهکار میگیرد ،برای فهم پدیده ناچار است مبادی و
اصول موضوعهای را بپذیرد؛ وگرنـه نمیتوانـد بـه اصـل و واقعیـت پدیـده رویآورد؛
بهعبارتدیگر ،همانطورکه مقبوالت و مشهورات زمانه گاهی مسیر فهم واقعیت را سـد
میکنند ،وجود مبادی و اصول موضوعه ،این مسیر را همـوار میکننـد (صوراامتتلمیی:8717 ،،

« .)35تثبیت یا تحصیل مبادی و اصول موضوعۀ فهم» مرحلۀ اختصاصی تأویـل مفهـومی
است که بعد از مرحلۀ اول تأویل مفهومی (خرق حجاب) قرار میگیرد و امکـان تحقـق
مرحلۀ نهایی تأویل مفهومی (بازگشت به اصل) را فراهم میکند (جووادی آملوی8711 ،ج 831 :م

 811 /8 :8712و .)837
مبادی و اصول موضوعهای که برای بازگشت به اصل پدیده باید آن را تحصیل کـرد،
عبارت است از اینکه «پدیدهها منحصر در سـحح ظاهریشـان نیسـتند ،بلکـه بـاطن یـا
باطنهایی دارند .ظواهر پدیدهها فقط نشانه و نمود آن بـاطن اسـت و در پرتـو فهـم آن
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باطن میتوان واقعیت پدیده را فهمید ».توجه به این مبادی و تصدیق آنهـا ،دانشـمند را
در مسیر بازگشت به اصل پدیده قرار میدهد؛ برهمیناساس ،توجه او به باطن پدیـدهها
جلب میشود و با بهکار گیری مفاهیم سعی میکند باطن پدیدهها را بفهمد.
پس در تأویل مفهومی پسازآنکه مقبوالت و مشهورات کاذب خرق شـد ،مبـادی و

اصول موضوعۀ الزم بهدست آمد و امکان مشاهدۀ بـاطن پدیـده فـراهم شـد ،دانشـمند
میتواند با بـهکار گیـری مفـاهیم ،بـاطن یـا باطنهـای پدیـدهها را بفهمـد و ازآنپـس،
ویژگیهای چهرۀ باطنی را توصیف کند.
 .1.3.2نسبت تأویل مفهومی با روشهای استداللی

برخی روشهای جاری در علم حصولی ،برای تحصیل علم یقینی محابق با واقعیـت
خارجی بهکار میرود .این روشها ،روشهایی برهانیاند که یا از مواد تجربی یا عقلی یا
نقلی یا  ...استفاده میکنند .تأویل مفهومی روشی در عرض یا مقابل این روشها نیست،
بلکه دانشمند وقتی از روش تأویل مفهومی استفاده میکند ،براهین مختلف را برای طـی
مراحل تأویل مفهومی بهکار میگیرد؛ برایناسـاس ،دانشـمند بـرای خـرق حجابهـای
مفهومی و کشف کذب برخی مقبوالت و مشهورات ،از رهاورد برهان اسـتفاده میکنـد.
همینین برای تحصیل برخی دیگر از مبادی و اصولی کـه فهـم واقعیـت بـاطنی پدیـده
نیازمند آنهاست یا برای بازگشت به واقعیت باطنی پدیده ،از بـراهین مختلفـی اسـتفاده
تأویل مفهومی در علم حصولی شکل میگیرد و براساس منحـق حـاکم بـر مفـاهیم،
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

مراحل دوگانۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل را طی میکند؛ درواقع ،تأویـل مفهـومی
روش عامی است که به روشهای برهانی را جهت میدهد .جهتی کـه تأویـل مفهـومی
دنبال میکند ،همان بهکارگیری براهین عقلی ،نقلی یا  ...برای خرق حجابهای مفهومی،
تحصیل مبادی و اصول صادق و بازگشت به باطنهای مختلف پدیـده اسـت تـا امکـان
توصیف مفهومی ویژگیهای باطنی پدیده فراهم آید.
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میکند که گاهی بر مواد عقلی و گاهی بر نقلی و  ...مبتنیاند.

 .2.3.2تأویل مفهومی در حکمت متعالیه

تأویل مفهومی روشی است که تاکنون بسیاری از فیلسـوفانی کـه درصـدد شـناخت
واقعیت باطنی پدیدهها بودهاند ،آن را ارتکازی بهکار گرفتهاند ،اگـر چـه ایـن فیلسـوفان
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سخنی از تأویل مفهومی بهمیان نیاوردهاند و همواره واژۀ تأویل را ناظر به تأویل وجودی
استعمال کردهاند.

1

حکمت متعالیه نیز از این روش برای فهمیـدن و توصـیف واقعیـات بـاطنی هسـتی
استفاده کرده است .حکمت متعالیه برای نیل به باطنیترین چهرۀ پدیـدههای هسـتی ،در
مرحلۀ خرق حجاب ،مقبوالت و مشهورات نادرسـت را باطـل یـا بـه تعلیـق میبـرد و
ازآنپس ،مبادی و اصولی را برای نیل به چهرۀ باطنی هستی میپذیرد ،در پرتو آنهـا بـه
ذات و اصل پدیدهها بازمیگردد و درنهایـت ،بـاطنیترین چهـره پدیـدهها را توصـیف
میکند ،اگر چه این توصیف ازآنجاکه مباحث فلسفی دربارۀ کلیات هستی است ،ناظر به
پدیدههای کلی هستی است.
حجاب های مفهومی ای که حکمت متعالیه آنها را خرق و باطل میکنـد ،بـهترتیب
عبارتاند از:
« .۱واقعیات متکثر از مقولۀ ماهیات هستند ».اصیل پنداشتن ماهیات ،یکی از مشهوراتی
است که شناخت هر پدیدهای را تحتتأثیر قرار میدهد .براساس قبول ایـن مشـهوره ،هـر
پدیده حقیقتی ماهوی است که استناد وجود به آن جز با استناد مجازی امکانپـذیر نیسـت.
استناد مجازی وجود به ماهیات ،بهمعنای یرواقعی و اعتباری بودن وجـود پدیدههاسـت.
اصالت ماهیت حجابی است که چهـرۀ وجـودی پدیـدهها را میپوشـاند و دانشـمند را از
مشاهده و توصیف این چهره محروم میسازد .حکمت متعالیه با حکم بـه بحـالن اصـالت
ماهیت ،این حجاب را خرق میکند و در شناخت پدیدهها بهسوی چهره وجودی پدیدهها
بازمیگردد ،اصل و ذات پدیدهها را در این چهره جستوجو میکند و سرانجا ْم پدیدهها را
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1آیت هال جوادی آملی اگرچه واژۀ تأویل را در حوزۀ تأویل وجودی بهکار برده و تأویالت مفهومی را در حوزۀ تفسیر
جای دادهاند ،تصریح کرده اند که معنای تأویل میتواند اعم از تأویل وجودی و تفسیر مفهومی باشد؛ بنابراین از
دیدگاه ایشان اگر برای فهم باطن پدیده از مفاهیم استفاده شود ،نوعی تأویل مفهومی رخ داده است (جوادی آملی،
 .)۰۱۷ :۱۰۵۹در این نوشتار ،مراد از تأویل همین معنای عام است که در ابتدای نوشتار به آن اشاره کردیم.

توصیف وجودی میکند (جوادی آملی8711 ،ب 531 /8 :و .)533
« .۱وجودات متکثر هویاتی مستقل از مبدأ خود هسـتند ».اسـتقالل هـویتی بـهمعنای
استقالل وجودی است .استقالل وجودی مقابـل وابسـتگی وجـودی اسـت .مقصـود از
وابستگی وجودی ،وابستگی و احتیاجی است که در متن وجود پدیده نسبت بـه وجـود
مستقل مستقر میشود .بهتعبیر حکمت متعالیه وابستگی وجودی ،یعنی عینالربط بـودن
یک وجود به وجود مستقل .عینالربط بودن یعنی وجـود ربحـی و تمـام کمـاالتش ازآن
وجود مرتبطالیهی هستند که در هستی خود مستقل و بینیاز است .ربحیت نهتنها مستلزم
وابستگی ذاتی آن وجود به وجود مستقل است ،بلکه مستلزم وابستگی فهم آن وجود بـه
فهم وجود مستقل خواهد بود؛ بهطوریکه تا وجود مستقل فهـم نشـود ،هـیچ فهمـی از
وجودی که عینالربط است ،بهدست نخواهد آمد.
مستقل پنداشتن وجودات ،حجابی است که بـر شـناخت و فهـم هـر پدیـدهای اثـر
میگذارد .این حجاب امکان بازگشت به اصل شیء (واقعیت ربحـی پدیـده) را مسـدود
که میتوان آنها را بدون شناخت مبدأ هستیبخش فهمید .حکمت متعالیه با خـرق ایـن
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

پیشفرض ،مانع دیگری را در فرایند فهم کنار میزند و راه فهمیدن و بازگشت به اصـل
پدیده را به دانشمند نشان میدهد .حکمت متعالیه با خرق این حجاب به دانشمند نشـان
میدهد که برای فهم پدیدهها چارهای جز فهم مبدأ هستیبخش پدیدهها ندارد و فقط در
پرتو شناخت این مبدأ است که میتوان اصل و ذات پدیده را توصیف کرد (هتان).

 ۰ـ «وجود متکثر است ».پذیرش کثرت وجودی بهمعنای پذیرش اسـتناد وجـود بـه
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میکند .این حجاب باعث میشود دانشمند گمان کند پدیدهها وجودات مستقلی هسـتند

حقایق متکثری است که در جهـان تحقـق دارنـد .حکمـت متعالیـه اگرچـه در مباحـث
سححی خود کثرت وجودی را کثرت تشـکیکی میدانـد؛ امـا در مباحـث عمیـق خـود
نادرست بودن این دیدگاه را اثبات میکند و انحصار هستی را به ذات مقدس باریتعالی،
تحت عنوان «وحدت شخصی هستی» تأیید میکند.
مسلم انگاشتن کثرت وجودی در جهان هستی ،حجاب مفهومی دیگـری اسـت کـه
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مانع فهمیدن و بازگشتن به اصل پدیدهها میشود .اصل و ذات پدیـدهها چهـرۀ نمـادین
آنهاست .پذیرش کثرت هستی ،مانع فهمیدن این چهره میشـود .نمـاد بـودن پدیـدهها
یعنی پدیدهها در ذات خود فاقد هرگونه هستی و کماالت هستیاند .ایـن فقـدان باعـث
میشود هرگونه هستی و کماالتی را که در پدیدهها مشاهده مـی کیـنم ،نشـانۀ هسـتی و
کماالت حقیقتی مستقل بدانیم .نشانه بودن ،اصل و ذات پدیدههاست .دانشـمند پـس از
خرق حجاب کثرت هستی میتواند به این اصل بازگردد .بازگشت به این اصلریال زمینه
فهم و توصیف باطنیترین و اصلیترین بُعد پدیـدهها را فـراهم مـیآورد .نشـانه بـودن
خصوصیتی نیست که مختص ذات پدیدهها باشد ،بلکـه افزونبـر ذات ،وصـف و فعـل
پدیدهها را نیز شامل میشود؛ بدینترتیب پدیده در تمام ابعاد خود ،اعم از ذات ،وصـف
و فعل ،نشانهای است که حقیقت برتر از خود را نشان میدهد.
حکمت متعالیه با تأویلهای مفهومی در مرحلۀ نخسـت ،حجـاب هـای مفهـومی را
خرق میکند .سپس ذات پدیده را با حرکت از سحح پدیده به عمـق آن ،بـهترتیب ذاتـی
وجودی ،ربحی و نمادین معرفی میکند و چهـرۀ نمـادین پدیـدهها را بـاطنیترین بُعـد
پدیدهها میداند و با شناخت آن امکان فهم و توصیف دقیق پدیده را فراهم میکند (هتان).
 .4.2تأویل وجودی

تأویل وجودی بهمعنای جریان دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل در مسـیر
وجودی است .حجابهایی که در این نوع تأویل خرق میشوند ،همیون اصل و ذاتـی
که دانشمند بهسوی آن بازمیگردد ،در حوزۀ وجود حضور دارند.
حجابهایی که در حوزۀ وجود حضور دارند ،حجابهای وجود پدیـدهها نیسـتند،
بلکه حجابهای وجود دانشمندند .حجابهای وجود دانشمند در وجود او مسـتقرند و
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مانع ارتباط وجودی دانشمند با پدیدهها ازیکسو و اتحاد وجـودی دانشـمند بـا وجـود
پدیدهها ازسویدیگر و باالخره مانع حصول فهم وجودی از پدیدهها میشوند.
ارجاع حجابها به وجود دانشمند بهمعنای این نیسـت کـه اصـل وجـود دانشـمند،
حجاب فهم دانشمند باشد؛ زیرا اگر اصل وجود ،حجاب فهم باشد ،با خرق این حجاب

باید اصل وجود دانشمند خرق شود و ازبین برود؛ پس فاهمی وجود نخواهد داشـت تـا
بخواهد واقعیت و چهرۀ باطنی پدیده را بفهمد .مقصود از این حجابها محدودیتها و
تعیناتی هستند که وجود دانشمند را فراگرفتهاند .این محدودیتها باعث میشود وجـود
دانشمند از وجود پدیدهها جدا شود ،وجود دانشـمند در محـدودهای محصـور شـود و
وجود پدیده در محدودهای دیگر .همین محدودیت عامل جدایی وجـودی دانشـمند از
پدیده و مانع فهم وجودی میشود (جوادی آملی8717 ،امف.)854 :
خرق این حجابها بهمعنای زدودن محدودیتهای وجودی دانشمند اسـت .زدودن
این محدودیتها باعث گسترش وجودی دانشمند میشود (آشوتیایی)454 :8734 ،؛ بهگونـهای
که وجود او را از حصار خویشتن درمیآورد و به وجود گسـتردهای تبـدیل میکنـد کـه
میتواند به گستردگی تمام هستی باشد (ایزمأسو .)74 :8714 ،خروج از محدودیت و گسترش
وجودی دانشمند با حرکتی جوهری رخ میدهد که در مـتن وجـودی دانشـمند محقـق
میشود .تحرک وجودی دانشمند ،همان سلوک علمی و عملی دانشـمند در مسـیر رفـع
اتحاد وجودی او با پدیدهها خواهد بود .اتحاد وجودی دانشمند با پدیدهها عامل تحقـق
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

علم حضوری و شهودی دانشمند به پدیدهها میشود .علم شـهودی بـه پدیـدهها ،فهـم
بیواسحهای را از وجود پدیدهها رقم میزند که امکان هر خحایی را منتفی میکند.

در تأویل وجودی بهمحضاینکه حجاب ها خرق شدند ،اصل و ذات پدیده خـود را
نشان میدهد .چنین نیست که ابتدا حجاب ها خرق ،سـپس امکـان بازگشـت بـه اصـل
حاصل شود و بعد دانشمند بکوشد اصل و ذات پدیده را بفهمد ،بلکه دانشمند همینکـه

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

رذایل و کسب فضایل است .نتیجۀ این تحرک وجودی ،گسـترش وجـودی دانشـمند و

از وجود خود خرق حجاب کرد و از انیت خود گذشت ،به اصل و ذات اشیا میرسـد و
فهمی وجودی از واقعیت یا چهرۀ باطنی پدیده بهدسـت مـیآورد؛ بنـابراین مرحلـۀ دوم
تأویل وجودی (بازگشت به اصل) با تحقق مرحلۀ اول تأویل وجـودی (خـرق حجـاب
های وجودی) تحقق پیدا میکند.
دانشمند پس از اتحاد وجودی با پدیدهها و کسـب آگـاهی حضـوری و شـهودی از
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واقعیت وجودی پدیدهها ،با قوای ذهنی خـود بـه نـوعی آگـاهی حصـولی از پدیـدهها
میرسد؛ یعنی اتحاد وجودی دانشـمند بـا پدیـدهها باعـث پیـدایش آگـاهی حضـوری
دانشمند از پدیدهها میشود .آگـاهی حضـوری وقتـی در دسـترس قـوای ذهنـی قـرار
میگیرد ،عامل پیدایش آگاهی مفهومی و حصولی در افق ذهن دانشمند میشـود .عقـل،
خیال و حس ،قوای ادارکـی دانشـمندند کـه میتواننـد هـم درک شـهودی و هـم درک
مفهومی از پدیدهها بهدست آورند .هریک از این قوهها حسب حرکت جوهری دانشمند
بهسوی عالم قدس و حسب میزان اتحاد وجودی دانشمند با واقعیتهای عـالی هسـتی،
درکی حضوری و شهودی از مراتب مجرد پدیـدههای هسـتی پیـدا میکننـد؛ ازایـنرو
دانشمند میتواند شهودی عقالنی ،مثالی یا خیالی و همینین حسی بهرهمند باشـد .اگـر
حرکت جوهری دانشمند او را با هسـتیهای عقالنـی هسـتی متحـد کنـد ،او میتوانـد
هستیهای عقالنی را با عقل خود درک کند و شهودی عقالنی را تحصیل کند و پـس از
شهود عقالنی ،درکی مفهومی از هستیهای عقالنی بهدست آورد .اگر دانشمند با وجـود
مثالی ـ خیالی پدیدهها متحد شود ،به شهود مثالی میرسد و میتواند درکـی مفهـومی در
افق قوۀ خیال خود بهدست آورد و . ...
 .1.4.2نسبت تأویل وجودی با روشهای نقلی

شهود چهرۀ باطنی پدیده اگرچه مختص دانشمندی است که در سلوک وجـودیاش
گسترش یافته و با وجود پدیده به یگانگی رسیده اسـت ،دانشـمند سـالک میتوانـد بـا
گزارشهای مفهومی ،مشهوداتش را به دیگرانی انتقال دهد که این گسترش وجـودی را
بهدست نیاورده اند و اینگونه آنها را از چهرۀ باطنی پدیدهها آگاه کند.
اگر گزارش شهود چهرۀ باطنی پدیدهها به محک برهان درآیـد یـا انسـان معصـوم
08

چنین گزارشی دهد ،برای همگان پذیرفتنی است .نقل از انبیا و اولیائی کـه معصـوم از
هر خحایی هستند ،زمینۀ فهم همگانی را از چهرۀ باطنی پدیـده فـراهم میکنـد (جووادی

آملی.)884 :8715 ،
چون بیشتر انسانها در سـلوک وجـودی ناتوانانـد ،از بـهکارگیری روش تأویـل

وجودی محروماند؛ اما وجود انسانهای کامل ،که گسـترش وجودیشـان بـه پهنـای
جهان هستی است و هریک عالَمی کبیرند ،زمینۀ فهم چهـرۀ بـاطنی پدیـدهها را بـرای
دیگر انسانها فراهم میکند .انسان کامل بهدلیل گسترش وجـودیاش ،بـر پدیـدهها و
چهرههای باطنی آنها احاطه دارد؛ بهگونهایکه از درون وجود خود به ظـاهر و بـاطن
پدیدهها راه مییابد و واقعیت پنهان آنها را شهود میکند .اگر این انسان رهاورد شهود
خود را گزارش کند ،گزارشی نقلی است که راهنمـای همگـان بهسـوی اصـل و ذات
پدیدهها خواهد بود.
گزارش نقلی انسان کامل از چهرۀ باطنی پدیدهها به همگان ،گزارشی مفهومی اسـت
و چون همگان به حوزۀ مفاهیم دسترسی دارند ،امکـان فهـم بـاطن پدیـدهها از درییـۀ
مفاهیم بهکاررفته در این گزارش میسر میشود .استفاده از نقل یا گزارشهای معصـومان
از مشهوداتشان ،فرایند تأویل را به تأویل مفهومی منتقـل میکنـد؛ پـس میتـوان گفـت
اگرچه تأویل وجودی را انسان کامل محقق میکند ،گزارشهای او از مشهوداتش ،زمینۀ

 .1.3تعریف پدیدههای اجتماعی

با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

 . 3تأویل متعالیه در علوم اجتماعی

علوم اجتماعی ،علومیاند کـه از پدیـدههای اجتمـاعی بحـث میکننـد .پدیـدههای
اجتماعی دربارۀ کنش اجتماعی انساناند .کنش اجتمـاعی انسـان را در علـوم اجتمـاعی
گاهی از این منظر که «کنش اجتماعی چیست؟ چه عواملی در شکلگیری آن مؤثرند؟ آیا
معنا دارد یا نه؟ معنا را چگونه میتوان کشف کرد؟ و  »...محالعه میکنند و گاهی از ایـن
منظر که «این کنش چه آثاری دارد؟ نقش این کنش در شـکلگیری نهادهـای اجتمـاعی
چیست؟ و »...؛ بنابراین علوم اجتماعی یا دربارۀ کنش اجتماعی انسان یا دربارۀ آثار ایـن
کنش بحث میکنند .این آثار نیز به حقیقی و اعتباری تقسیم میشوند .آثار اعتباری کنش
اجتماعی انسان ،آثاریاند که با خواست انسان بر کنش اجتماعی انسان مترتب میشـوند
و اعتباری و قراردادی بهوجود میآیند .معانی اعتبـاری همیـون ملکیـت ،زبـان (کـه از

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

بهکار گرفتن روش تأویل مفهومی را برای همگان فراهم میکند.
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معانی حقیقـی و اعتبـاری حکایـت مـیکنـد) ،نهادهـای اجتمـاعی همیـون خـانواده،
ساختارهای مختلف جوامع و  ...انواع اعتباراتی هستند که با کنش اجتماعی انسان تحقق
پیدا میکنند؛ یعنی انسان وقتی اراده میکند اینها را بهوجود آورد ،با کنش اجتمـاعیاش
آنها را ایجاد میکند .آثار تکوینی کنش اجتماعی انسان ،آثاریانـد کـه بـدون خواسـت
انسان یا جامعۀ انسانی بر کنش اجتماعی انسان مترتب میشوند؛ برای مثال ،وقتی جمعی
از انسانها قوانین الهی را در عرصۀ اجتماعی رعایت نکنند ،طبق متـون دینـی ،خداونـد
برکات و نعماتی را که از آسمان و زمین به آنها اهدا میکند ،سـلب و موجبـات نقمـت
اجتماعی را برای جوامع انسانی فراهم میکند.
 .2.3هستی نمادین پدیدههای اجتماعی

از دیدگاه حکمت متعالیه همۀ پدیدهها آیـه ،نمـاد یـا نشـانهاند؛ بهطوریکـه هسـتی
نمادین آنهـا چیـزی یـر از نشـان دادن یـا حکایـت کـردن از حقیقتـی برتـر نیسـت؛
برایناساس ،پدیدههای اجتماعی نیز نمادها و نشانههایی هستند کـه از چیـزی در ورای
خودشان حکایت میکنند .ازآنجاکه کنش اجتماعی انسان و همینین آثاری کـه بـر ایـن
کنش مترتب میشود ،پدیدههای اجتماعیاند ،هستیهایی نمادین و نشانهای خواهند بود
که با همۀ ابعاد هستیشان از چیزی در ورای خود حکایـت میکننـد .چـون پدیـدههای
اجتماعی یا حقیقیاند یا اعتباری ،نمادها یا نشانههایی که در علوم اجتمـاعی دربارهشـان
بحث میکنند ،یا حقیقیاند یا اعتباری (جوادی آملوی8717 ،ب .)144 /7 :نشـانه بـودن نمادهـای
اعتباری ،با خواست انسان یا جامعۀ انسانی تحقق پیدا میکند؛ یعنی اینهـا بـا خواسـت
انسان ویژگی آیینگی و نمود بودن را پیدا میکننـد؛ امـا نشـانه بـودن نمادهـای تکـوینی
بهگونهای ذاتی ،تکوینی و بدون خواست انسانی محقق است (جوادی آملی8717 ،ب.)145 /7 :
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 .3.3چگونگی فهم هستی نمادین پدیدههای اجتماعی

هویت نشانهای پدیدههای اجتماعی اقتضا میکند هر فهمی از آنها وابسته به فهم آن
چیزی باشد که آن را نشان میدهند؛ پس برای فهم پدیدههای اجتماعی ،چارهای نیسـت
که مشارالیه و محکیعنه این پدیدهها فهمیده شود.

براساس دیدگاه حکمت متعالیه اسماء الهی بنیادیترین و اصلیترین حقایقیاند کـه
همۀ پدیدهها ازجمله پدیدههای اجتماعی به آنها اشاره میکنند؛ بنابراین فهم پدیدههای
اجتماعی در گرو فهم اسمائی الهی است که در متن این پدیدهها حضور دارند.
اسماء الهی حقایقیاند که در فراینـد ظهـور حقتعـالی در تعینـات مختلـف تحقـق
مییابند .پیدایش اسماء الهی را میتوان با تمثیل عبور نور بیرنگ از شیشـههای رنگـین
تصویر کرد .در این تمثیل ،تعینات همان شیشههای رنگین و ظهور حقتعالی همان نـور
بیرنگ است .وقتی نور بیرنگ به شیشههای رنگین میتابـد و از آنهـا عبـور میکنـد،
رنگ آنها را به خود میگیرد؛ بدینترتیب نوری که پیش از تابیدن و گذر از شیشۀ قرمز،
هیچ رنگی نداشت ،پس از تابیدن به شیشۀ قرمز و گـذر از آن ،رنـگ قرمـز را بـه خـود
میگیرد و متعین به رنگ خاصی میشود .ظهور حقتعالی همیون نور بیرنگی است که
پس از تابیدن به تعینات ،رنگ تعینات را به خود میگیرد .ظهـوراتی کـه تعـین خاصـی
اجتماعی تعیناتیاند که
یافتهاند و رنگ آن را پذیرفتهاند ،همان اسماء الهیاند .پدیدههای
ْ
میرسند؛ برایناساس ،کنش اجتماعی انسان و همینـین آثـار اعتبـاری و تکـوینی ایـن
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

کنشها همگی محل ظهور اسماء الهی در تعینات اجتماعیاند و فهم کنشها وابسـته بـه
فهم اسمی الهی است که در آن تعینات ظهور کرده است؛ بهتعبیردیگر ،اگر اسمی کـه بـر
پدیدهای اجتماعی حاکمیت پیدا کرده است ،فهمیده شود ،حقیقـت آن پدیـدۀ اجتمـاعی
فهم شده است.

اسماء الهی به اسماء جزیی و کلی تقسیم میشوند .اسماء جزیی در تعینات جزئـی و

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

وقتی حقتعالی در چهرۀ آنها ظهور پیدا میکند ،اسماء الهی در عرصۀ اجتماعی به ظهور

فردی ،و اسماء کلی در تعینات کلی و جمعی به ظهور میرسند .اسماء جزیی الهی تحت
سیحرۀ اسماء کلی الهی قرار میگیرند و درنهایت به هویت کلی آنها بازمیگردند .اسماء
جزیی الهی ممکن است حقایقی زمانی یا تاریخی باشند یا ممکن اسـت در یـک حـوزۀ
خا

فرهنگی یا با قراردادهای انسانی به ظهور برسند؛ اما ازآنجاکه اسـماء کلـی الهـی،

مجرد از زمان ،مکان ،تاریخ یا فرهنگ و بهعبارتدیگر ،ثابت و نامتغیرند و چون اسـماء
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جزئی الهی تحت سیحرۀ اسماء کلیاند ،اسماء جزئی نیز بهنحوی از زمان ،مکان ،تـاریخ
یا فرهنگ مجردند و از ثبات و ضرورت اسماء کلی بهرهمند.
جوامع انسانی با همۀ جزئیاتشان ،محل ظهور اسـماء کلـی و جمعـی الهیانـد؛ پـس
اگرچه برخی ویژگیهای این جوامـع ،زمـانی ،تـاریخی و فرهنگـی اسـت ،چـون ایـن
جزئیات تحت حاکمیت اسماء کلی الهیاند ،از قواعد و ویژگیهای عامی تبعیت میکنند
که محصول ظهور اسماء کلی و جمعی الهی در تعینات اجتماعیاند؛ بـدینترتیب بـرای
فهم پدیدههای اجتماعی چارهای نیست جز شناخت اسـماء کلـی و جمعـی حـاکم بـر
جوامع انسانی.
 .4.3مراحل تأویل متعالیه برای فهم پدیدههای اجتماعی

دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل ،که در فرایند تأویل تحقق مییابند ،وقتی
در حوزۀ علوم اجتماعی و برای فهم پدیدههای اجتماعی بهکار میروند ،اگر به شناخت
اسماء کلی حاکم بر یک پدیدۀ اجتماعی منتهی شوند و کیفیت ظهور آن اسماء کلی را در
پدیدههای اجتماعی نشان دهند ،واقعیت پدیدۀ اجتماعی را روشن کرده و دانشمند علوم
اجتماعی را به فهم پدیدۀ اجتماعی رساندهاند.
دانشمند تأویلگر برای فهم پدیدههای اجتماعی ابتدا باید از حجابهایی عبـور کنـد
که مانع شناخت پدیدۀ اجتماعی و نگرش تأویلی به پدیده اجتماعی میشوند یا آن را به
انحراف میکشانند .این حجابها مقبوالت و یا مشهوراتی هستند کـه هویـت نشـانهای
پدیدههای اجتماعی را نسبت به اسماء الهی انکار میکنند .مقبوالت یا مشهورات چنـین
چیزهایی هستند که دانشمند علوم اجتماعی پـس از پـذیرش صـدق و مسـلم انگاشـتن
آنها ،از زوایۀ آنها پدیده اجتماعی را مینگرد ،میفهمد و توصیف میکند.
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قضایای مشهورهای که پدیدههای اجتماعی را پدیدههایی حسی ،سححی و ظـاهری
میپندارند ،هیچگونه باطنی برای آنها قائل نیستند ،از وجه نمادین آنها فلت میکنند و
از این منظر جریان تأویل را مسدود میکنند؛ یا مشـهوراتی کـه پدیـدههای اجتمـاعی را
نشانه میدانند ،اما آنان را نمادهایی میدانند که از تاریخ یا فرهنگ حکایت میکنند ،نه از

اسماء الهی؛ یا مشهوراتی که همۀ ابعاد پدیدههای اجتماعی را برساخت انسان میدانند و
وجه نمادین آنان را به حکایتگری پدیدههای اجتماعی از نفس انسانی ارجاع میدهند ،نه
اسماء الهی ،همگی حجابهایی هستند که مانع فهم درست واقعیت پدیدههای اجتماعی
میشوند و دانشمندی که از روش تأویل متعالیه برای فهم پدیدههای اجتمـاعی اسـتفاده
میکند ،برای رسیدن به واقعیت پدیدۀ اجتماعی چارهای جز خرق این حجابها ندارد.
اگر دانشمند علوم اجتماعی مقبوالت و مشهورات مذکور را صادق و مسلم بپندارد یا
از بهکارگیری روش تأویل منصرف شود یا در فهم پدیدههای اجتماعی به روش تأویـل
رویآورد و با روشهای هرمنوتیکی یا پدیدارشناسانۀ رایج در علوم اجتماعی ،دست به
تأویل پدیده های اجتماعی بزند ،ازآنجاکه از منظر او باطن ،بنیاد ،ذات و اصل پدیدههای
اجتماعی تاریخ ،فرهنگ یا نفس انسانی یا وجود مقید آدمی است ،با روش تأویل اگرچه
از سحح ظاهر پدیدههای اجتماعی عبور میکند و به باطن آنها رویمـیآورد ،در بـاطن
پدیدههای اجتماعی ،چیزی یر از تاریخ ،فرهنگ یـا نفـس انسـانی نمییابـد؛ ازایـنرو
تأویلی که در انتهای کار خود تاریخ ،فرهنگ یـا نفسـانیت انسـانی را بـاطن و بنیـاد
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

پدیدههای اجتماعی یا بهعبارتدقیقتر ،بنیاد همۀ پدیدهها معرفی میکند ،چیزی بیش از
تأویل مفهومی نیست ،اگر چه تأویلگر گمان کند تأویل وجودی کرده است؛ گمانی کـه
متأثر از حجاب لیظتری است که وجود و حقیقت نیز پدیدهای تاریخی و فرهنگـی یـا
محصولی از محصوالت نفس انسانی است.

مقبوالت و مشهورات یادشده ازآنجاکه در محک برهانْ باطلاند ،قضایای وهمیانـد

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

همواره فهمی تاریخی ،فرهنگی یا انسانی از پدیدههای اجتماعی عرضه میکند.

که گام های تأویل مفهومی (خرق حجاب و بازگشـت بـه اصـل) را بـهجای راهنمـایی
برهان عقلی با راهزنی وهم جهتدهی میکنند و تأویلگر را به خرق حجابهایی سوق
میدهند که با رهزنی وهم ،حجاب پنداشته میشوند و بـه اصـلی بازمیگرداننـد کـه آن
اصل نیز با رهزنی وهم ،اصل و بنیاد پدیدهها پنداشته میشود .وهم پـس از حاکمیـت و
سیحره بر قوای ادراکی تأویلگر ،روش تأویل را در مسیری وهمـی میانـدازد ،رهبـری
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سلوک علمی تأویلگر را برعهـده میگیـرد و نتیجـۀ درک تـأویلی او را تـأویالتی قـرار
میدهد که بهجای ارجاع بنیاد پدیدهها به اسماء الهـی ،آنهـا را بـه بنیادهـای تـاریخی،
فرهنگی یا انسانی ارجاع میدهد.
تأویل پدیدههای اجتماعی در حکمت متعالیه از دو منظر تأویل مفهومی و وجـودی،
میتواند به باطن پدیدههای اجتمـاعی دسترسـی پیـدا کنـد و آنهـا را بشناسـد .تأویـل
مفهومی پدیدههای اجتماعی ،دو گام خرق حجاب و بازگشت به اصل را بـا روشـنگری
براهین عقلی و رهایی از قضایای وهمی طی میکند .حجابهـایی کـه تأویـلگر خـرق
میکند و اصلی که تأویلگر به آن بازمیگردد ،همگـی بـا برهـان عقلـی تشـخیص داده
میشوند .برهان عقلی ازآنجاکه هستی الهی را بیکران مییابـد ،پدیـدههای اجتمـاعی را
نمادهایی میداند که اسماء الهی را در عرصـۀ اجتمـاعی بـه نمـایش گذاردهانـد .تأویـل
برهانی با هدایتگری عقل ،پس از نمایان کردن اسماء الهی در عرصـۀ اجتمـاعی ،فهمـی
تأویلی را از پدیدههای اجتماعی بهارمغان میآورد .در تأویل وجودی نیز تأویلگر پس از
دست شستن از محدودیتهای وجودی خود ،هستی خود را بـه هسـتی بیکـران الهـی
متصل میکند و به گسترش وجودی دسته مییابد .پس از احاطۀ وجودی بر پدیـدههای
اجتماعی ،به باطن و بنیاد آنان دسترسی پیدا میکند و در آنجـا اسـما و صـفات الهـی را
همیون بنیادهای پدیده های اجتماعی را مییابد و از محدودیتهای تاریخی ،فرهنگـی
یا منیهتهای انسانی رهایی پیدا میکند و توان فهم و توصیف دقیـق پدیـدۀ اجتمـاعی را
بهدست میآورد.
تأویلگری که با تأویل متعالیه به اصل پدیدههای اجتماعی بازمیگردد ،چون اصـل و
بنیــاد پدیــدههای اجتمــاعی را اســماء الهــی میدانــد ،چــارهای نــدارد جــز عبــور
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ازمحدودیتهایی که او را از اسماء الهی دور میکنند .تأویلگر متعالیه فقـط بـا سـلوک
عقالنی ،شهود هستی بیکران الهی و مسانخت پیدا کردن با جهان اسما و صـفات الهـی
است که میتواند به بنیاد پدیدههای اجتماعی دسترسی پیدا کند؛ اما تأویلگری که بنیـاد
پدیدهها را تاریخ ،فرهنگ یا نفس انسانی میداند ،برای رسیدن به این بنیاد ،چارهای جـز

سلوک بهسوی تاریخ و حضور بیشتر در محدودیتهای زمـانی و کسـب مسـانخت بـا
جهان تاریخی و رسیدن به پدیده روانی همذاتپنـداری یـا سـلوک بهسـوی فرهنـگ و
رسیدن به زیستجهان فرهنگی ابژۀ پژوهشش یا سـلوک بهسـوی نفسـانیت خـویش و
دیدن استقالل نفس انسانی و توجه به حیث التفـاتیاش کـه قیـوم همـۀ پدیدههاسـت و
مشاهدۀ حضور من استعالییاش در همۀ پدیدهها ندارد ،سلوکی که انسان را در هر گـام
از حرکت بهسوی وجه بیکران الهی دور کرده و او را بهسوی حجابهای متکثری سوق
میدهد که هریک رهزن و زنگار آینۀ جان او هستند (جوادی آملی8717 ،ب.)141 /7 :

نتیجهگیری
 .۱صورتبندی روش تأویـل براسـاس مبـانی حکمـت متعالیـه ،دو نـوع تأویـل را
بهارمغان میآورد :تأویل وجودی و تأویل مفهومی.
 .۱تأویلگر در تأویل وجودی ،با وجود خود میخواهد به واقعیت وجـودی پدیـده
دسترسی پیدا کند و سپس آن را توصیف کند؛ اما در تأویل مفهومی ،با تحلیل و ترکیـب

با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

پیدا کند.

 .۰روش تأویل از دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل تشـکیل شـده اسـت.
ایندو مرحله هم در فرایند تأویل وجودی طی میشوند و هم در فرایند تأویل مفهـومی،
اگرچه در روش تأویل مفهومی ،برای بازگشت به اصـل و ذات پدیـده ،افزونبـر خـرق
حجاب باید مرحلۀ دیگری هم طی شود که به آن «اکتسـاب مبـادی و اصـول موضـوعۀ
الزم» میگویند.

 .۰در تأویل وجودی ،حجاب های وجودی ای کـه مـانع فهـم پدیـدهها میشـوند،
تعینات و محدودیتهای دانشمندند .این تعینات ازآنجاکه واقعیت وجودی دانشـمند را
از واقعیت وجودی پدیده جدا میکنند ،مانع ارتباط وجودی دانشـمند بـا پدیـده و فهـم
وجودی آن میشوند .تأویـلگر در تأویـل وجـودی ،پـس از عبـور از محـدودیتهای
وجودی خود ،به سعۀ وجودی میرسد ،وجودش محیط بر پدیده میشود ،ذات و بـاطن

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

مفاهیم حکایتگر از جهان خارج میخواهد ،به اصل و ذات پدیدههای خـارج دسترسـی
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پدیدهها را با باطن وجودی خود درک میکند و پس از حصول این درک ،پدیده را بـرای
دیگران توصیف میکند.
 .۷در تأویل مفهومی ،حجاب های مفهومی ای که مانع فهم پدیده میشوند ،مقبوالت
یا مشهورات کاذبیاند همیون مستقل دیـدن پدیـدهها از مبـدأ هسـتیبخش .دانشـمند
تأویلگر پس از خرق این حجاب ها ،برای فهم و توصیف مفهومی پدیده ،به مبـادی یـا
اصول موضوعه صادقی تمسک میکند که فهم بدون آنها امکانناپذیر اسـت .سـپس بـا
تحلیل و ترکیب مفاهیم به اصل ،ذات و چهرۀ باطنی پدیده میرسد.
 .۱روش تأویل مفهومی ،روشی در عرض روشهای برهـانی عقلـی نیسـت ،بلکـه
براهین عقلی را جهتدهی میکند و بهکار میگیرد تا مراحل خود ،یعنی خـرق حجـاب
های مفهومی و بازگشت به اصل و ذات را محقق کند.
 .۵اصل و ذاتی که با بهکارگیری روش تأویل متعالیه نمایان میشود ،واقعیت نمادین،
نشانهای ،آیهای و آیینهای پدیدههاست؛ برایناساس ،پدیـدهها نمادهـایی هسـتند کـه در
تمام ابعاد خود (ذات ،وصف و فعل) هسـتی دیگـری را بـه نمـایش میگذارنـد و از آن
حکایت میکنند.
 .۹علوم اجتماعی ،علومی هستند که از پدیدههای اجتماعی بحث میکنند .پدیدههای
اجتماعی یا حقیقیاند یا اعتباری .روش تأویل متعالیه وقتی بـرای فهـم پدیـدهها بـهکار
میرود ،پدیدههای اجتماعی را نمادها ،نشانهها و آیههایی معرفی میکنـد کـه از اسـما و
صفات الهی در صحنۀ اجتماعی حکایت میکنند.
 .۷پدیدههای اجتماعی ازآنجاکه چیزی بیش از آیینههای اسماء جمعی و کلـی الهـی
نیستند ،فهم آنها در گرو فهم آن اسمائی خواهد بود کـه خـود را در تعینـات اجتمـاعی
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ظاهر کردهاند؛ پس با فلت از اسماء الهی ،امکـان رسـیدن بـه ذات و اصـل پدیـدههای
اجتماعی منتفی خواهد بود و فقط با درک اسماء حاکم بر پدیدههای اجتمـاعی میتـوان
توصیف واقعی از آن پدیدهها عرضه کرد.
 .۱۳اسماء جمعی و کلی الهی ،ثبات ،دوام و ضرورت دارند .ظهور اسـماء جمعـی و

کلی الهی در تعینات اجتمـاعی ،مقتضـی حاکمیـت نـوعی ثبـات ،دوام و ضـرورت در
پدیدههای اجتماعی است که امکان کشف قواعد یا قوانین عامی را برای فهـم و تحلیـل
پدپدههای اجتماعی فراهم میکند .رسیدن به این قواعد یا قوانین ،جز در پرتو فهم اسماء
جمعی و کلی حاکم بر جوامع انسانی امکانپذیر نیست.
 .۱۱روش تأویل متعالیـه وقتـی بـرای فهـم پدیـدههای اجتمـاعی بـهکار مـیرود ،ابتـدا
حجابهایی را خرق میکند که مانع فهم پدیـدههای اجتمـاعی میشـوند .دیـدگاههایی کـه
پدیدههای اجتماعی را به سححی حسی و ظاهری تقلیل میدهند و از چهرۀ باطنی و نمـادین
آنها فلت میکنند؛ دیدگاههایی که پدیدههای اجتماعی را نمادین و نشـانهای میداننـد ،امـا
آنها را فقط نمادهایی تاریخی و فرهنگی میدانند که از تاریخ و فرهنگی حکایت میکنند که
همــواره در تحــول و بیثبــاتی اســت؛ یــا دیــدگاههایی کــه پدیــدههای اجتمــاعی را فقــط
برساختهایی انسانی میدانند که از قدرت یا رایز ناپایدار انسانی حکایت میکنند ،همگـی
حجابهایی هستند که تأویلگر متعالیه پس از خرق آنهـا امکـان رسـیدن بـه چهـرۀ الهـی
 .۱۱تفاوت توصیف تأویل متعالیه از پدیـدههای اجتمـاعی بـا توصـیف تأویلهـای
با تأکید بر اندیشة آیتالله جوادی آملی

هرمنوتیکی یا پدیدارشناسـانۀ رایـج در علـوم اجتمـاعی ،ایـن اسـت کـه ذات و اصـل
پدیدههای اجتماعی در این تأویلها چیزی یر از نمادها و نشانههایی از تاریخ یا فرهنگ
متغیر زمانه یا نفس زمانمند و متدرج انسانی نیست؛ درحالیکه ذات و اصـل پدیـدههای
اجتماعی از دیدگاه تأویل متعالیه ،آیه و نشانهای الهی است که اسماء جمعی و کلی الهی
را بــه نمــایش میگــذارد؛ برایناســاس ،رســیدن بــه ایــن اصــل و ذات ،بــدون گــذر از
محدودیتهای وجودی دانشمند علوم اجتماعی و مقبـوالت یـا مشـهورات کـاذبی کـه
چهرۀ نادرستی از پدیدههای اجتماعی ترسیم میکنند ،امکانپذیر نخواهد بود.

صورتبندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی

پدیدههای اجتماعی را بهدست میآورد که نمادهایی از اسماء الهیاند.
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منابع
.۱

آشتیانی ،جاللالدین ( ،)۱۰۵۷شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم.

.۱

ابنعربی ( ،)۱۰۵۷فصوصالحکم با شرح قیصری ،علمی و فرهنگی ،تهران.

.۰

ایزوتسو ،توشیهیکو ( ،)۱۰۹۷صوفیسم و تائویسم ،ترجمه :محمدجواد گوهری ،روزنه ،تهران.

.۰

عبدال ( ،)۱۰۹۱سرچمشۀ اندیشه ،اسراء ،قم.
جوادی آملی،
ه

.۷

ــــــــ (۱۰۹۰الف) ،بنیان مرصوص ،اسراء ،قم.

.۱

ــــــــ (۱۰۹۰ب) ،سرچمشۀ اندیشه ،اسراء ،قم.

.۵

ــــــــ ( ،)۱۰۹۰معرفتشناسی در قرآن ،اسراء ،قم.

.۹

ــــــــ (۱۰۹۱الف) ،تسنیم ،اسراء ،قم.

.۷

ــــــــ (۱۰۹۱ب) ،رحیق مختوم ،اسراء ،قم.

 .۱۳ــــــــ (۱۰۹۱ج) ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،اسراء ،قم.
 .۱۱ــــــــ ( ،)۱۰۹۵تحریر تمهید القواعد ،اسراء ،قم.
 .۱۱ــــــــ ( ،)۱۰۹۷توحید در قرآن ،اسراء ،قم.
 .۱۰چیتیک ،ویلیام ( ،)۱۰۷۱معرفتشناسی و هرمنوتیک از منظری عرفـانی ،پژوهشـگاه فرهنـگ و
اندیشه اسالمی ،تهران.
 .۱۰صدرالمتألهین ( ،)۱۰۱۰مفاتیحالغیب ،مقدمه و تصـحیح :محمـد خواجـوی ،موسسـه تحقیقـات
فرهنگی ،تهران.
 .۱۷ــــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .۱۱طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۰۱۱نهایهالحکمه ،موسسه النشر االسالمی ،قم.
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