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 کیدهچ
 لیدقدرار داده اندد، تأو  ی مدورد بررسد میقدرآن کدر اتیآ ریدر تفس شمندانیاند ی که برخ  ی از مسائل  ی کی

 شدمندانیمدورد در آثدار اند  نیددر ا  ی کتا  مقددس، بداب  نیدر ا  لیکاربرد متعدد واژه تأو   لیاس،. به دل
کده بدا   ی سدالما  شدمندانیدز ان. یکدى ادرخدوی به چشدم مد  ی شتراکات و افتراقاتمسلمان گشوده شد که ا

 یی که بده قلدم فرسدا یگذاشته ابن رشد اس،. و   نیترجمه و شرح آثار ارسوو تأثیر فراوانى در مغر  زم
گوناگون مانندد عقدل و  یهادر متون مقدس را از راه یمشهور اس، توانس، خردورز  ی در پاسخ به غزال

. در همدان منوقده و دکندی مد ی معرف  ی نید تالیتأو  ار آن یهااز نمونه ی کیمورح نموده و   ی نینصوص د
 زیدن کندی در عرفان مورح م نیادیو بن  قیب  عم  یی هاشهیکه اند  ی اندز پ  از ابن رشد، ابن عرب  ی مدت
شد ن راب  یهاشهیدر صدد اس، اند  ی لیتحل-ی فینوشتار با روش توص  نی. اکندی توجه م  ی نید  التیبه تأو 

بحدث عبدارت از اشدتراز   یهداافتهیقرار دهد.    ی رسرا مورد بر  لیو اهل تأ  یاهستهیدرباره با  ی و ابن عرب
شدکل  لیدکده بده واسدوه اهدل تأو  ی ندیمتدون د ی درباره توجه به باان برخد ی ابن رشد و ابن عرب  دگاهید
بده  لسدوفیرشدد بده ف  وجدود دارد. ابدن لیآنان در تأو   یو شهود  ی که در روش عقل  ی . اختالفاتردیگی م

نمدودن توجده  لیدتأو  یجدامع بدرا ی به عارف به عندوان مصدداق   ی و ابن عرب  ارداشاره د  لیعنوان اهل تأو 
 .کندی م

 .عقل، شهود ،ینید التیتأو ،یعربرشد، ابن ابن  دی:لین کواژگا

 
 Email: m.khonamri@umz.ac.ir  )نویسنده  مسئول  
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 قدمهم

بدده کتددا  مقدددس اسدد،.   یپددرداختن منوقدد   ،یمهم متفکران اسالم  یهااز دغدغه  یکی
 ن یمتولد شده و توانستند در ا  ن ی   زمدر مغر  (ق  520  -5۹5   ابن رشد  ری نظ  هااز آن  یبرخ

 ،ی ر.ز؛ بخشددنده بددال ندددینما فایا ییبسزا راتی تاث زی ن انی حی و مس  انیهودیبر    یموضوع حت 
 یافراادد   یهددادگاهید  ین یدر متون د  یدرباره خردورز  دتالش نمو  ی(. و175-178:  13۹7

ق( و ابددن  25۹-338  یفاراب ری نظ ن ی مسلمان در مشرق زم شمندانیدرا کنار نهاده و مانند ان
 .دیتوجه نما  ن یعقل و د انی ق( به تعادل م 35۹ -۴16   نای س

رشد به دلیل عشق به ارسوو و از ارفی هجوم بعضی علیه فلسفه، با قااعی، تمام به   ابن 
رکان مددذهب و محکم را بر غزالی فرود آورد، چنان چه ا  ةخ،. او نخستین ضرببحث پردا

 ر.ز؛   ه فلسددفه بددا دیددن مخددال  نیسدد،فهمانددد کدد   مددردمو به  ،  خاادعای او را متزلزل س
شارح بودن و پذیرش فلسفه به ایددن معنددی نیسدد، کدده   ته،الب   .(255:  1373. الجر،  یالفاخور

آراء فلسفی را بپذیرد بلکه خود معتقد اس، که با واقع بینددی   ةابن رشد با چشمانی بسته هم
( از 255: 137۹  ،ی؛ نصددر638  :1376،  رو ر.ز؛ دبدد   کندددصحیح به آنها نظددر میو داوری  

 .اس،مسلمانان شده دسبه متن مق   یتوجه کاف زی در دانش عرفان ن گر،ید  ییسو

توانسدد، در  یگذار عرفان نظر انی ق( به عنوان بن   560-638   یعنوان نمونه، ابن عرب  به
 ار یکدده روش شددهود یبدده عنددوان کسدد  توانیرا م یمهم بپردازد. هر چند و  ن یآثارش به ا

و روش  میپرداختن به متن مقدددس قددرآن کددر  یقلمداد نمود ول  داند،یم  هاوهی ش  ن یترمعتبر
 .دهدیآن را مد نظر قرار م  یفرازها یبرخ  رد لیتأو ژهیآن به و  یمنوق 

معاصددر بددوده و در   گریکدددیبددا    یاس، که ابن رشد و ابددن عربدد   ن یقابل توجه در ا  ةنکت 
شبا  بلکدده در سددن صددبا و   راندو  رد  را  یبرع. ابن  کردندیم  یزندگ  ی  قرون وسواندل

 ن یدد رر داد و او به مقام کش  و شهود نائددل آمددد و در ا  یپدر تحول معنو  اتی در زمان ح
. ابددن رشددد بدده دی رسدد  یابددن رشددد قرابدد  ری کب  لسوفی . شهرتش به گوش فاف،یمقام اشتهار  
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او  یومعندد م اقدد و از م ندددی رخواس، کددرد کدده او را بب مالقات او عالقه مند شد و از پدرش د
مالقددات مهددم   ن یدد ا  جددهی و در نت   رف،یابن رشددد را پددذ  یتقاضا  ن یالد  ییشود. پدر مح  آگاه
 .واقع شد  یخیتار

 یکدد ی اسدد،،بددوده  یراه و روشدد   ندهیکه هر کدام نما  یو علم  یخیدو رجل تار  مالقات
 یت و به راسدد  انی کش  و ع قیار فتهی و ش ندهینما یگریراه عقل و برهان و د  روی و پ  ندهینما
 یاقابددل مالحظدده ری تدداث یو عملدد  یخددود از جهدد، فکددر  روانیدد در اخددالف و پ  رب رهو  هر د
 یسددوال کلدد  ن یدد و پاسددخ ا یپژوهش حاضر به بررسدد   .(517:  1377  ،ی ر.ز؛ حلب   اندداشته
 لیدد تأواهددل  ژهیدد و بدده و یندد ید التیراجع به تأو یابن رشد و ابن عرب دگاهیکه د  پردازدیم

 ؟دشبا م  یف ز و مختلچه نقاط مشتر  یدارا

پرداختدده باشددند  یابددن رشددد و ابددن عربدد  دگاهید قی که به اور مستقل به مسأله توب   یرثا
انجام شددده عبارتنددد از: مقالدده   لیکه در با  تأو  ییهااز پژوهش   یبرخ.  اس،مشاهده نشده

، شماره 13۹2  راز،ی ش  ین ید  هشیفصلنامه اند  ،ینوشته احمد عابد   ،یابن عرب  یری تفس  هی»نظر
دو  ،یمدد ی ابراه می اهلل معرفدد، ، ابددراه ،یدد و آ یابددن عربدد  دگاهیدد از د لیوتأ ی»بررس هل؛ مقا3

و نظرگدداه   یدر مکتددب ابددن عربدد   لیتأو  ی؛ مقاله »مبان1، شماره  13۹۴فصلنامه دانشگاه قم،  
 ن یدد در ا .13۹۴، تابسددتان ۴3معرفدد،، شددماره نددهیآ ع،یدد رب یمسددعود حدداج  ،یعلالامه اباابددائ

 .اس،پرداخته شده یدرباره ابن عرب  لیتأو  یکل عموضو هب مشابه،  مقاالت و  هانوشته

از  کیکه هر   ن یشده ا  افتهیمسأله    ن یدر ا  یاو با منابع کتابخانه  یلی چه با روش تحل  آن
معتقددد هسددتند کدده  میقددرآن کددر اتیدد آن دو به اور مشترز به وجد باان در کنار ااهر آ

بدده   کیدد هددر    کدده  اسدد،  اجدد   ن یا  رد.  ردی گیدر آن فرازها شکل م  یالتیتأو  شودیموجب م
 لیدد تأو  دیصورت نبا  ن یا  ری که در غ  کنندیتوجه م  لیتأو  هلا  یقابل توجه برا  ییهایژگیو

ابددن رشددد بددا   ،یدر روش علمدد   کیدد . با توجه به اختالف هددر  ردی گ  صورت  هابه واسوه آن
را  یشددهود لیدد تأو یو ابددن عربدد  پددردازدیمدد  لیدد خدداص آن بدده تأو طیشددراعقددل البتدده بددا 

  .داندیم  التیوتأ  ن یرتمناسب
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 ابن رشد دگاهید. ۱

 ینید لیتأو یمعناشناس. ۱-۱

ابددن  شددود؛یاز منظر اهل لغ، اصوالح پرداختدده مدد   لیتأو  یقسم، به معناشناس  ن یدر ا
 کدده امددر، ابتدددای نخسدد،: اسدد، اصل دو  دارای  »ا ومل ،:  اس،آورده  اللغةفارس در مقایی  

اقب، و ای امر. تأویل کالم به معنای عانته  دوم  ؛ل اس،صا  »ا والل ، به معنای ابتدا از این   ةواژ
 ناعددراف  ﴾تَأِْویلُهُ  یَأْتِی یَوْمَ تَأِْویلَهُ إِلَّا یَنْظُ ُونَ هَلْ﴿ ةاین با  اس، و آیدد   ازسرانجام کالم،  

 کدده  هنگددامی  را  ادخدد   کتددا   سددرانجام  یعنددی  اسدد،؛شددده  اسددتعمال  معنددا  همین   در(  53-52
 جددوزی  ابددن (  162  و  158ن1  ر  ،1۴0۴  فددارس،  ابن   ز؛.ر   دن یابمی  در  ،دشونمی  برانگیخته
انتقال دادن کالم از جایگاه اصلی خددویش، بدده جایگدداهی دیگددر اسدد، کدده   ویل،»تأ:  گوید
 ،یدیدد  زب  شددود  ات آن، نیازمند دلیل اس، که اگر آن دلیل نباشد، ادداهر لفددظ رهددا نمیاثب 

: ر  1۴1۴ ،یدیدد ح  ر.ز؛ فراهاضو ری غ انی ب ری تفس یبه معنا  لیتأو  زی ( و ن32ن1۴: ر  1۴1۴
( و 312ن5: ر  1375  ،یحدد یبدده بدداان  ر.ز: ار  اهرادد   ی(، برگرداندن از معنا120-11۹ن1

انتقددال از معنددای   ل،یدد تأو  یمعنددا  ن یتددرمهددم.  اس،آمده  (28:  1۴12رجوع  ر.ز؛ معرف،،  
ه بدد  انو مفسددر ن ی ن قدر در لسان متکلمان، اصددولی ا، آمعن  ن یااهر به معنای غیر ااهر اس،. ا

 .شودمی  بادرلفظ به این معنا مت   ن یکار رفته که ذهن انسان هنگام شنیدن ا

رابودده معتقددد اسدد،: »در صدددر اسددالم در میددان اکثریدد، تسددنالن  ن یدر ا  یاباابائ  علالامه
رف کددرده تددوان از ادداهرش صدد معروف بود که قرآن کریم را در جایی که دلیل باشددد می

شددود. ایددن الف ااهر »تأویل  نامیددده میی خمعن  معموال  هکبمعنی خالف ااهر حمل کرد  
 شددود  شددان دیددده میکددم بدده شددیعه سددرای، نمددوده و در برخددی از کتددب کالمددی رویه کم
در تعری  تأویل معتقد اس، کدده عبددور از معنددای  زی (. ابن رشد ن50-51:  1360  ،ی اباابائ

إخرار داللدده  هول وینی التأعمباشد: »و نی مجازی و باانی آن میااهر و حقیقی لفظ به مع
بددین : فصددل المقددال فیمددا  1۹87 ابن رشددد،    اللفظ من الدالله الحقیقیه الی الدالله المجازیه  
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 یبدده جددا یبدداان  یانتقال معنا یبه معنا لیتأو  ن،ی( بنابر ا18الحکمه و الشریعه من االتصال:  
 .ردی گیصورت م  یکه به صورت تخصص  دباشیاصوالحات م  یااهر  یمعنا

 یوحدر  لقد عورو. ۲-۱

یددک  در نظر ابن رشد، شرع را دو معنی اسدد،: معنددی ادداهر و معنددی بدداان. و ایددن دو،
گر ااهر را با قوانین عقل اختالفی بود، باید آن را تأویل کرد و اگددر واحد فلسفی هستند. ا

را   دپذیرف،. این اشتباه اس، کدده ابددن رشدد بر وفق قوانین عقل بود، بدون تأویل باید آن را  
های شرع، دو شخصیتی  قائل به تأویددل و ادداهر( بدددانیم؛ زیددرا او بدده ادداهر و تهف گهم  در ف

شود بددرای ایجدداد یس،، بلکه او به ااهر و باان معتقد میباان، به صورت دو گانه معتقد ن
 ر.ز؛   سدد،یک وحدت. از نظددر او هددر چدده بددا وحددی بدده دسدد، آیددد بددا عقددل سددازگار ا

که ااهر و باان موافددق   شودیم  دهی عبارت فهم  ن یا  ه از( البت 66۴:  1373الفاخوری و الجر،  
 .کد نه هر ااهر و باان   لیتأو  توانیهم را م

اند. و نشددأت رسدداند و لددذا ضددروریه شرایع مردم را بدده سددعادت میمعتقد اس، ک  وی
شددود. بنددابراین، سددعادت بددا بددا عملددی حاصددل می  دیگر فقط با فضایل نظری و پ  از آن،

شددود: »شددرایع بددرای یابد و فضایل اخالقی با شددناخ، حاصددل میل میقی کماال خفضایل ا
فضددایل اخالقددی، نظددری و صددنایع برای ایجدداد  هافضایل عملی و نظری ضروری اس،... آن

عملی ضروری هستند. زندگی آدمی در این سرای جز به صنایع عملی میالسر نیس،. نیددز در 
ود. ولی هیچ یک از ایددن دو ل نشری حاصظن  زندگی جز به فضایل  و در آن سرای،نشأت  

بدداری   گداشدد،جز با فضایل اخالقی کمال نباید. و فضایل اخالقددی جددز بدده شددناخ، و بزر
( از ایددن مولددب 55۴-555:  1۹۹8 ابن رشد،    لی با عبادات مشروع ادیان حاصل نگردد  تعا
فددق بددا اوه ماوصاف و رمددوزی مددی افزایددد کدد  ی،شود که وحی، بر حقیق، فلسف می  دهی فهم
همین اسدد، کدده  یدارد و براعقل عامه اس،؛ نیز شرع مردم را به اعمال صالح وا می  یزانم

معتقددد اسدد، کدده آزار از دوسدد،  یعملددی اسدد،. و  ةجنبدد عقددل از    هاینیوحی متمم ناتوا
 از کدده  اس،  او  خواهر  و  شریع،  دوس،  حکم،،  یعنی.  اس،  دشمن   از  آزار  از  تردردناز
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 منسددو  شددریع، بدده کدده کسددی از حکمدد، دنی کشدد   رآزا  پ    ،داننوشیده  شیر  پستان  یک
   .اس،  ترسخ،  اس،

 باطن در ظاهر لیتأو. ۳-۱

ابن رشد در بحث ارتباط دین و فلسفه، نخس، فلسفه را از نظر دیددن واجددب دانسدد، و 
هی را اهل بدداان سپ  ااهر و باان را در قرآن اثبات نمود و گروهی را اهل ااهر و گرو

 ر.ز؛   کند: »إن للشرع ااهراً و بااندداً  قرآن تصریح می  أویلدی به تعببرشمرد. و در گام  
( وی در تعری  ااهر و بدداان معتقددد اسدد،: »ادداهر آن 20قال: ، فصل الم1۹87ابن رشد ،  

 قابددل  برهان  اهل  برای  فقط  باان   و  کندمی  دالل،  آن  معانی  بر  هاییچیزی اس، که با مثال
ها عدم خلددل ای، شود که یکی از آنرعاید  یل بتأو  رکه د  یخاص  شرایط  با  البته.  اس،  مهف

اشتباه، تشددبیه، سددبب و یددا شدد  مقددارن  هدر روش زبان عربی اس،؛ مثل اینکه یک چیز را ب
تددا  آوردیتجزیه و تمییددز رو مدد  ل،ی ( بدین اریق، ابن رشد به تفص18الحق او بنامیم همان:  
یقدد، فلسددفی آن حق بدده  دیددن را و افتددهیجاتی ود و برای فیلسوف راه ناز آن حصار بیرون ر

 ر.ز؛   دهدددمی  نجددامزگرداند و البته این کار را با مهارت و منوقی که خاص او اسدد، ابا
کنددد کدده فقددط بددا روش ابن رشد به این نکتدده تصددریح می .(658، 1373الفاخوری و الجر،  

فه فلس الف، باخمن اشتباه اس،. بنا به نظر ایشان، توان تأویل کرد و االال تأویل بردبرهانی می
 و تلقی تعارض آن با شریع،، به جه، تأویددل غیددر برهددانی و غلددط آنهددا در مسددائل دینددی

 .اس،

 افراد مجاز در تأویل .۴-۱

دهد که تنها خواص و اهل حکم، و علم، توان تأویددل را دارنددد و ابن رشد هشدار می
،: »و اما هاسر آنبه ااه ظاآنها حمل الف   ةبزنند ]بلکه[ وایف   غیر آنها نباید به این کار دس،

او  واجب اس، که الفاظ را بر ااهر حمل کنددد و تأویددل در حددق  کسی که اهل علم نیس،
( همددین اددور 18، فصل المقددال: 1۹87 ابن رشد،  شود  کفر اس،؛ چونکه به کفر منجر می
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د آنهددایی کدده کندد (؛ اشاره می۹2 :1۹87 ر.ز؛ همان،  در کتا  الکش  عن مناهج االدله  
برهددان بددرآن   ةر به جمع بین عقل و شرع نیستند؛ زیرا آنها تددوان اقامدد ، قادستندهان نی رب  اهل

نیسدد،. در مقابددل، ابددن رشددد معتقددد اسدد،  زه همین دلیل برای آنها جددایجمع را ندارند و ب
 َو﴿ ةشددریف  ةیدد آ بدده  اشدداره  بددا  وی  باشددند؛  فلسددفه  یددا  و  علددم  اهددل  کدده  اندددکسانی اهل تأویددل

 هماهنددگ  تددوان  کدده  تأویددل  اهددل  کدده  کندمی  رهاشا  ،(7  ننعمرا  آل   ﴾العلم  فی  ال  اسخون
 از مددؤمنین،  علددمی العلم باشند. و غیر اهل  ف  راسخون  باید  دارند،  را  شریع،  و  فلسفه  کردن

کنند و توان این کار را ندارند و لذا نباید به ایددن روش روی بدون برهان به اواهر عمل می
ل علم و تأویل واجددب اسدد، کدده بر اه د کهشود میق ت ( در گامی فراتر مع21آورند همان:  

 .ندر هنگام وجود برهان، به تأویل آن رجوع کند نه به ااهر آ

باید برای عامه از تأویل عدول کرد؛ زیرا اگر تأویل درس، باشددد، معنددای آن   بنابراین،
شددارع آن نیسدد، کدده   ةشددوند وایفدد را درس، درز نکنند و اگر نادرسدد، باشددد، گمددراه  

باشددند، سددالم، اش این اس، که اگر نفددوس سددالم ، بلکه وایفهیاموزددم ببه مر  ار  حقیق،
راه سالم، را به آنها بیاموزد. و ایددن سددالم، روحددی   اشد،نب   آنها را حفظ کند و اگر سالم

: 1373 ر.ز؛ الفدداخوری و الجددر،  اس، که سددعادت دنیددا و آخددرت بددر آن مترتددب اسدد،
را سددخ، مددورد حملدده قددرار   ه غزالددیبددویژکلمان  ت م  در قسمتی از فصل المقال،  ی(. و661
و بددرای او   ندددر کاهل علم نباشد واجب اسدد، کدده حمددل بددر ادداهدهد: »و کسی که از  می

... و اگر در غیر کتب برهان ارائه شددود و از اریددق شددعر و   سخن از تأویل گفتن کفر اس،
د ه قصدد چنددد کدد   ره  داش،،د، چنانچه ابوحامد معمول میخوابه یا جدل بر آن استدالل شو

خواهد که اهددل علددم شته، هم از حیث شرع و هم حکم، خواس،، چنین کسی میخیر دا
جویی از حکمدد، کثرت اهل فساد کمک کرده و مردمی را به عیددب  هی برا افزون کند ول

واداشددته اسدد، و جویی از هددر دو  را بدده عیددب  یاجویی از شرع و عدهرا به عیب  گرانیو د
 .اس،همین بوده  لی  کتا ر تأوحامد دبامقاصد   گویا یکی از
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اعره، دلیل من این اس، کدده او در کتددب خددود یددک مددذهب را اختیددار نکددرده، بددا اشدد  
اشعری اس،، با صوفیه، صوفی و با فالسفه، فیلسوف... بنددابراین، بددر ائمالدده مسددلمین واجددب 

 (28-2۹ :ل، فصددل المقددا1۹87 ابن رشددد،  کنند   اس، تا مردم را از این گونه کتب او نهی
کند که تأویل نباید از راسخان در علم تجدداوز کنددد، بدده   باترشد برای آنکه اثخره ابن  باال
 پردازد.تاریخی می  ةادالل  ةاقام

 حدود تأویل. ۵-۱

های دینی نباید به تأویل روی آورد؛ آنجددایی کدده در قسمتی از آموزه  از نظر ابن رشد،
مبادئهددا العامدده، ل فیبدد، أو مبودد ل مث عرض بقوت دی شریع، باشد: »أنه الینبغی أن یُجزء مبا

نباید در مبادی عددام دینددی بدده   ؛(555:  1۹۹8 همان،    مثل: هل یجب أن یعبد اهلل أوال یعبد؟  
تأویل پرداخ،، نظیر اینکه آیا عبادت خدا واجب اس، یا خیر؟ در فصل المقال هم اشدداره 

یدده، و الشددقاء الخرووات و بالسددعاده انب کند: »هذا مثل االقرار باهلل تبارز و تعددالی، و بددالمی
بدده انبیدداء و نبددوت  ،( مانند اقرار به خدددای تعددالی26: فصل المقال:  1۹87 همان،    االخروی  

آنها، به سعادت اخروی و شقاوت. دلیل وی برای عدددم تأویددل در ایددن سدده ]مبدددا، معدداد و 
اهل جدددل و  هور،نبوت[ این اس، که مبادی شریع، موالبی هستند که هر سه گروه از جم

ی آن دلیل دارند، ابیعتا در چنددین مددواردی تأویددل جددایز نیسدد،؛ چونکدده تأویددل برهان برا
ااهر به باان از اریق برهان اس، و جایی کدده برهددان وجددود دارد دیگددر فددرض   عدول از

 .1باان نادرس، اس،

 لیاز تأو ییهانمونه. ۶-۱

،، کتا  فصل المقال اس  ةکنندابن رشد در کتا  الکش  عن مناهج االدالله که کامل  
 را  آن  خددود  کدده  عقلددی  هددایذکر شده، بعضی آیات را بدده واسددوه تحلیددل  با توجه به مبانی

 ایددن   در.  آوردمددی  بدسدد،  را  معنددی  بهتددرین   و  داده  انصراف  واقع  و  باان   به  نامد،می  تأویل
 :شودمی  اشاره  آنها از  بعضی  به قسم،
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کنند که ابددن رشددد بددا بق »عادت  تفسیر میبر ا  با ردال علیال، عالم، این سلسله را  اشاعره
ه االسبا ، و أنه لی  لها تددأثیر کند: »و قولهم إن اهلل تعالی أجری العاده بهذآن مخالف، می

: الکشدد  عددن مندداهج 1۹87 همان،   فی المسببات باذنه قول بعیدٌ جدًا عن مقتضی الحکمه  
ته و ن اسددبا  را جدداری سدداخت ایدد ادع  ة( سخن آنها در اینکه خداوند به واسو106االدله:  

 اسدد، معتقددد وی. اسدد، حکم، از دور بسیار ندارند هامعلول در تأثیری هااینکه این سبب
 عددالم در کدده بددرآنیم مددا »ولی اس،؛  حاکم  معلولی  و  علالی  حتمی  روابط  عالم  اجزاء   بین   که
حدددود و م بدداتی آن وجود ندارد حاکم باشد و اینکه ترک زا باالتر که  نظام  ترین محکم  باید

شوند و این حالدد،، یددک صددف، بالضروه حادث میشوند  از آن حادث میموجوداتی که  
( ایشددان بددرای ادعددای خددود دو دلیددل قرآنددی 107 همان:    شود  تل نمیدائمی اس، که مخ

 :آورد که بیانگر اتقان و استحکام در روابط نظام خلق، اس،می

 را چیددز  هر که اس، خداوند کار ؛(88 ننحل  ﴾یْءٍشَ لَّکُ أَتْقَنَ الَّذِل اللَّهِ صُنْعَ﴿:  ال 
 روابددط بر دالل، اینکه نه  کندمی  شارها  حتمی  روابط  به  آیه  این .  اس،آورده  پدید  کمال  به

 .باشد  اتفاقی و  مجازی

 نملددک   ﴾فُطُ ورٍ  مِنْ  تَ ل  هَلْ  الْبَصَ َ  فَارْجِعِ  تَفاُوٍت  مِنْ  ال َّ ْمنِ  خَلْقِ  فی  تَ ل  ما﴿:   
ینى. پ  بار دیگددر نظددرکن، آیددا بنظمى نمىخلل و بى  فرینش خدا  رحمان هیچآ  در  ؛(3

 بینى؟در آسمان شکافى مى

نظر ابن رشد، خداوندی که »تفاوت  و »فوور  را نفی کرده به اریق اولی علیدد، را   به
کند؛ چونکه انکار علیال، بزرگترین تفاوت در نظام عالم بوده و بددا حکمدد، الهددی نفی نمی
کلهددا یمکددن أن توجددد علددی صددفه من ان تکددون األشددیاء    ارد: »وأی تفاوت أعظممنافات د

فه المعدومدده أفضددل مددن الموجددودات   لددکتاخری فوجدت علی هذه و لعل   همددان:  الصددال
توانسددتند بددر صددفتی غیددر آنچدده اآلن ( و چه تفاوتی بزرگتر از اینکه بگددوییم اشددیاء می108

 .ر از صف، موجود باشددوم باالتهستند باشند و چه بسا این صف، مع
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 کدده آن آیددا ؛(1۴ نملددک  ﴾ ُالْخَبی  اللَّطی فُ هُوَ َو خَلَقَ  مَنْ  یَعْلَمُ  أَال﴿  ةنظر ایشان آیدد   به
 علددم بددر داللدد، کدده اسدد، برهانی. اس، آگاه و بین باریک او آنکه حال  داند؟نمى  آفریده
واحدددی دیددده   ةپیکددر  در  و  هدفمندنددد  واحدددی  عددالم،  اجددزاء   اینکه  دلیل  به  دارد؛  خداوند

بریم که صانع وی، هدفی داشته و هدددف این نظام پی می  . از وحدت و هماهنگیشوندمی
( ابن رشددد بدده آیدداتی از قددرآن مجیددد اشدداره 70 همان:    کنداشتن بر علم صانع دالل، مید
 :دار بودن خدا دالل، دارند؛ به عنوان نمونهکند که بر جه،می

 آنهددا از تن  هش، روز آن در و ؛(17 نحاقه  ﴾مانِیَۀٌقَهُمْ یَوْمَِِذٍ رَفَوْ بِّكَرَ  عَ ْشَ  یَحْمِلُ  َو﴿
 .کنندمى  حمل سرشان  فراز بر را پروردگارت  عرش

 مِمَّ ا  سَ نَۀٍ  أَلْ فَ  مِقْ دارُهُ  کانَ  یَوْمٍ  فی  إِلَیْهِ  یَعْ ُ ُ  رُمَّ  الْأَرْضِ  إِلَی  السَّماءِ  مِنَ  الْأَمْ َ  یُدَبِّ ُ﴿

سددپ  در روز  کدده مقدددار  دهد.ا زمین سامان مى(؛ کار را از آسمان ت5  نسجده   ﴾نَتَعُدُّو 
 .رودمىبه سو  او باال   -شماریدمى  چنان که  -  آن هزار سال اس،

 آن از آیددا ؛(16 نملددک  ﴾تَمُ ورُ هِیَ فَإِذا الْأَرْضَ بِکُمُ  یَخْسِفَ  أَنْ  السَّماءِ  فِی  مَنْ  أأَمِنْتُمْ﴿
ما را در لرزش درآورد و زمددین شدد که ناگاه زمین را به    ایدنشسته  من یا  اس،  آسمان  در  که

 خود فرو برد؟

 یاثبات جهدد، بددرا شود،یبه ذهن متبادر م اتینوع آ ن یه با اکه در مواجه  یاشکال  تنها
منافددات دارد. ابددن  ین ید یهاو مکان اس، که با آموزه  ،ی بوده که مستلزم جسم  یحق تعال

نددد بدده ایددن نکتدده اشدداره اشکاالت کدده بسددیاری بدده آن اعتقدداد داررشد در پاسخ به این نوع  
دانشددمندان بددا  ریمانند سددا ی( و108ن:   هما با مکان نیس،  مراهکند که جه، همیشه همی
کدده در  داندددیو عل، دشددواری فهددم ایددن سددخن را آن مدد   ستهینگر  اتینوع آ  ن یبه ا  لیتأو

قدددس جسددمی، را از خددود نفددی شددود و لددذا شددارع مبرای آن مثالی یاف، نمی  محسوسات
 زیدد ن   2میاز قددرآن کددر  ییگرد  آیات  به  رشد  ابن .  اس،ر چه اثبات هم نکردهکرده اس،، گ

 .کندمی دور  اصلی  مقصود از  را ما آنها  شرح  که پردازدمی
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 یابن عرب دگاهید. ۲

 ینید لیتأو یمعناشناس. ۱-۲

های خددود را مسددتند بدده هاز آن جا که عرفای مسلمان و از جمله شیخ اکبر، علوم و یافتدد 
افدد، دانند، الزم اس، تا معلوم گردد که اوالً؛ این اعدداام، در فهددم و دریکتا  و سن، می

کننددد. از نصوص قرآنی و روایی از چه شیوه و منوقی تبعی، میمعارف وحیانی و استفادة  
عتبددار فددی ان معتبر و قابل دفاع هس،؟ ثالثدداً؛ صددرف نظددر از مقبولیدد، و اثانیاً؛ آیا روش آن

اشتباهی هم در کم و کی  بکارگیری از ایددن روش بدده اددور الجملة این روش، آیا خوا و  
شود یا خیر؟ بحث حاضر بر آن اسدد، ه میتفسیری و تأویلی آنان مشاهد  مصداقی در آثار

از منظر ابن عربی بپردازد بدون آن که در صددح،   تا به ارائة رئوس کلی و مبانی این مسأله
. ابتدا در بارة تفسیر عرفددانی دینما  یهای تفسیری و تأویلی او داوردیدگاه  و سقم مصادیق

نگاه ابن عربی را نسب، به قرآن و مبدأ فاعلی آن بیددان و تأویل سخن خواهیم گف،، سپ  
 .شودیقرآن پرداخته م نماییم، آن گاه به انسان عارف و نوع ارتباط او بامی

را  ن یدد د عقددل و ن ی ا توجه بدده قددوانابهات البته بمحکمات و متش  انی م  قی توب   گر،ید  یبرخ
 لیدد تأو  یدد در تعر یملآ دری ح دی ( س328:  1، ر1۴1۴  ،ی ر.ز؛ آمل  دانستند  لیمالز تأو

و موابقدد،   یو کتددا  آفدداق  یکتددا  قرآندد   انی م  قی عبارت اس، از توب   لیمعتقد اس،: »تأو
 ایدد  یکتا  آفدداق.  یکتا  قرآن با کتا  آفاق  اتیحروف و کلمات و آ  انی م  قی دادن و توب 

نددازل شددده و  ایدد اسدد، کدده بددر انب  یکتدداب ین یم اس، و کتا  تدوجهان و مجموع عال  یانفس
( بدده 3۴0 همان:    سابق اس،    یهابر همه کتا   من ی اس، که مه  دی ا قرآن مجه-آن  ن یآخر
امددا در  داندیم لیتأو ار یو کتا  آفاق یکتا  قرآن  انی م  قی عمل توب گرچه او    ب،ی ترت  ن یا
دانسددته و از   لیدد را تأو  یخددارج  ،یدد واقعنکالم  یمصداق خارج  هی می مانند ابن ت  زی ن  او  جه،ی نت 

-17:  تایب  ه،ی می  رز؛ ابن ت  باشدیمُخب ربه م  یخارج  ق،ی حق   اخبار، همان  لیمنظر آنان تأو
 یمعنددابدده  تددوانیمدد  ینپرداختدده اسدد، ولدد  لیدد تأو یشناس شهیدر آثارش به ر  ی( ابن عرب18

که بدده نظددر اخ،. در جهان هیچ چیز درس، همان نیس،  ردپ  یو  دگاهیآن از د  یاصوالح
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وجه به صورت تددام و کامددل بددا  نی که حقیق، آن به هیچرسد که چنان باشد، به این معمی
ودی اس، و به تعبیر اسالمی هددر ادداهری شود. هر نمودی متضمن بجلوة خارجی بیان نمی

 .باانی دارد

ادداهر بدده بدداان و از واقعیدد، خددارجی بدده تأویل یا تفسیر معنوی به معنای رفتن از   عمل
همیدد، حیدداتی عی، داخلی اس،. برای ابن عربی، مانند متصددوفة دیگددر، رمددز و تمثیددل اواق
و هر چیددز، در جنددب ارزش گوید  د، تا آن جا که جهان با آنان به زبان رمزی سخن میدار

تددوان ا مینیز دارد. در نظر ابن عربی عمل تأویددل ر  رمزیخارجی خود، یک معنا و ارزش  
همة آن چه که حیات ارضی آدمی را احااه کرده اسدد،   در مورد همة نمودهای ابیع، و

گددذرد، دات دینی و حوادثی کدده در داخددل روح آدمددی مین گذشته، معتق اجرا کرد. از ای
 .رمزی قرار دارد  بیرمعرض این عمل اصلی ورود به اصل درونی و تفسیر و تعنیز در  

حددی الهددی را شددامل ی قرآن کریم کدده وهاهای ابیعی و جملهزبان ابن عربی، نمود  در
شددود کدده بدده معنددی عالمدد، و ده می،  خواناس،، نیز حاالت درونی نف ، همه به نام »آی
آیددد بدده هددم ها از اریددق تأویددل بدده دسدد، مینشانه اس،، از آن جه، که معنی درونی آن

و  کنددد و آنگدداه بدده شددعائرتجلیددات ابیعدد، نفددوذ می یارتباط دارد. صوفی به معنای دروندد 
هددا آنر همددة یابد و درسد و در پایان کار به درون نف  خود راه میینی میاصول عقاید د

های آن اسدد،. ه رمزهای گوناگون همیابد که این واقعی،جوهرهای معنوی مشابهی را می
مددتن   شود که وی روش تعبیر رمزی را در بارةهای ابن عربی آشکارا مکشوف میاز نوشته

در بارة جهان که آفرینش آن بر شالودة »نسخة اصددلی  وحی شده، یعنی قرآن کریم، و نیز  
  صورت گرفته، و همچنددین در بددارة نفدد  خددویش کدده همچددون جهددان از »قرآن تکوینی
 ایددن   همددة  در  عربددی  ابن .  اس،ایق جهان کبیر را در خود دارد، به کار بردهحق صغیری همة  

( 123-12۴:    135۴   ر.ز؛ نصددر،  بردر میعمل تأویل را به کاروش تعبیر رمزی و    ارد،مو
. او در باشدددیمدد   هیدد مضددمون آ  یخیه تدداربدده جنبدد   یو اذعان و  ری بعد از تفس  یو  لیالبته تأو
س خِرُوا  هِ: »و  ی صمن عُ المُفلمک  و  کُلَّما م رَّ ع ل یمهِ م ل أٌ مِنم ق وممِدیفرمایهود که م  ةسور  38  هیآ  ری تفس
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بددر آن  هیدد : »آنچه که ااهر آآوردیسمخ رُ مِنمکُمم ک ما ت سمخ رُون   ما مِنَّا ف هللِنَّا ن ال  إِنم ت سمخ رُومِنمهُ ق
در مددورد قصدده   خیور کدده در تدداربه آن واجددب اسدد، و همددان ادد   مانیدالل، دارد حق و ا
 لیدد احتمدداال تأو مدداآن الزم اسدد،، ا قیشددده تصددد انیدد آن ب  ،ی و کم  ،ی ف ی اوفان، زمان، ک

همددانوور   افتندددی  قومش بواسوه آن نجات  السالم[ اس، که او و  هی نوح ]عل  ع،یشر  ،یکشت 
سددوار آن شددد   یهددر کسدد   باشددندینوح مدد   یمن مانند کشت   ،ی  ص( فرمود: »اهل بامبری که پ
و  ال ی اوفددان همددان اسددت  لیدد و تأو شددود  یکه سوار بر آن نشد غرق م یو کس ابدییت منجا
  نفدد  هیدد و تزک امبریدد پ ،یدد کدده از تبع یکسددان یو هددالز و نددابود والیدد ه یایدد در یرگدد ی چ
شددده  انی معنا ب ن یبه االسالم  هی عل ینب    یکردند، اس، همانوور که در کالم ادر  یوددارخ

رفددتن  ن ی تددا در موقددع از بدد  یافت یدد  یپددر از آ  اسدد، اگددر کشددت  یایدد در  ای دن  ن یکه فرمود: »ا
و  یشویمق و هالز وگرنه غر  یابییم  نجاتجهان    ن یاز ا  یبدننجسم از آن استفاده کن 

انجام اعمال صالح   قیاز ار  ع،یهمان اتخاذِ شر  یساختِن کشت   لیتأو  مذکور،  یمعنا  ن یبا ا
 ابددن عربددى،   اس،    شود،یو اداره م  افتهیکه در آن کسب و کار سازمان    یعلوم  یو بررس
 .(2۹۹ن1، ر1۴22

 ظهورات مختلف. ۲-۲

شددود کدده از راه  مددداد می در عرفددان ابددن عربددی، قددرآن اهددور و تجلددی خداونددد قل 
نازل شده اس، و همان اور که آیات کتا  تکوین داللدد، بددر  رحم، و هدای، حق  

تر از کتددا  تکددوین  ت کتا  تشریع نیز چنین اند. فهم این آیات آسان ، آیا خدا دارند 
باشد سر و کددار دارد. قددرآن کلیدددی اسدد،  اس،، چرا که با نوق که ویژگی انسان می 

وارد شود نه از پنجره که  قرار داده و از او خواسته اس، که از در  که خدا برای انسان  
( خدددای متعددال هددم نددازل  50۹:  1382  ، یی  ر.ز؛ کاکددا   شددود سددوء اد  محسددو  می 

کنندة اصل قرآن در قوس نزول و ایجاد بر قلب نبی اس،، و هم تجلی فهددم آن را در  
جددامع اسدد، زیددرا از  بر قلب اولیاء عهده دار اس،. قرآن کتا     معرف، قوس صعود و  

ی( و بر انسان جامع، یعنی رسددول خدددا ص( نددازل شددده و بددر  سوی اهلل  اسم جامع اله 
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ی شمول و هیمنه دارد. به واسوة همددین جمعیدد،، آن را ام الکتددا   آسمان   کتب پیشین 
و با قددرآن، جمیددع علددومی کدده    د ان های نازله از آن خارر شده خوانند، زیرا همة کتا  
( وجدده  60-61:  2ر    تددا، ی ب   ، ی عرب  ر.ز؛ ابن   شود اس، کش  می در کتب منزل آمده  

محکم و متشابه اسدد،. نیددز  نزیه و  دیگر جامعی، قرآن در این اس، که جامع تشبیه و ت 
باشددد. قددرآن بددر قلددب  ااهر و باان و حدال و مواللع و تفصیل در عین اجمددال را دارا می 

 . شده نه بر عقل ایشان. اواهر قرآن حج، اس،   ازل پیامبر ن 

  و   متددوالی   تجلیات   در   متعال   حق   که   ه گون همان .  زاس، همانند خداوند حیرت   قرآن 
جمع بددین تنزیدده و تشددبیه و ذکددر امددوری کدده وراء    با   یز ن   قرآن   زاس،، حیرت   اش متنوع 

  وراء   ای   حوزه   در   قرآن   آیات   از   بعضی   ادراز .  باشد می   آفرین اور عقل اس، حیرت 
برابددر آیددات تشددبیهی و آیدداتی کدده    ر د   . اسدد،   ممکددن   شهود   و   خیال   در   یعنی   عقل   اور 

  کدده   شددم ش   اایفة   و   شوند می   تقسیم   اایفه   شش   به   مردم .  آورند عقل و حیرت   فوق اور 
باشند که ایمان و علم را با هم تددوأم کددرده تشددبیه و تنزیدده  اند همان عرفا می فرقة ناجیه 
  بددوده دد  ( از آن جا که مردم دارای درجات متع 306 ر.ز؛ همان:    پذیرند را توأماً می 

  هددا آن   برای   قرآن   تجلی   رو، متفاوت اس، ازاین   و درجات فهم آنان نیز در مورد قرآن 
 . خواهد بود   همراه   ی مختلف   اهورات   با 

هر کسددی متناسددب بددا ارفیدد، وجددودی خددویش از سددفرة معددارف قددرآن    بنابراین، 
لِیُنْذَرُ   لِلنَّاسِ   بَلَاغٌ   هَذَا ﴿ برخوردار خواهد شد. ابن عربی بر ابق آیددة   لِیَعْلَمُ وا   بِ هِ   وا وَ   وَ

لِیَذَّکَّ َ   وَا ِدٌ   هٌ إِلَ   هُوَ   أَنَّمَا  لْبَ ابِ   أُولُو   وَ دم را بدده چهددار صددن  و  (، مددر 52  ن م ی ابددراه     ﴾ الْأَ
برنددد.  اایفه دسته بندی کرده که هر یک، متناسب با درجة فهم خود از قرآن بهره می 

ای از قددرآن  لبددا . عددده این چهار صن  عبارتند از متفکددران، عالمددان، عقددال و اولواال 
یشددان  ماع برا ند و قرآن برای آنان »ب ل اوٌ لِلنَّاسِ  اس،، اینان تنها سدد فهم تنها ابالو را می 
 . حاصل اس، 
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جمعی »لِیُنمذ رُوا  اس، و انذار برای شخصی اس، که دارای مراقبه باشددد. در    برای 
شد اینددان االددب علددم توحیدنددد و نهایتدداً  با حق عده ای »لِی عمل مُوا أ نَّم ا هُو  إِل هٌ و احِدٌ  می 

لمب ا ِ    أُولُو   »لِی ذَّکَّر    هم   ای ده برای ع   همددان، ر    صاحب لبال   برای   ه تذکر   یعنی   اس،   المأ 
  الْیَ  وْمِ   وَ ﴿   د یدد فرما ی سددوره بددرور کدده مدد   22-21و    2  ات یدد آ   ر ی او در تفسدد   . ( 85:  3

کدده در قددرآن    ی علمدد   ن یدد : »ا د یدد گو   ﴾ مَحْفُ وقٍ   لَوْ(ٍ   فِی   مَجِیدٌ   قُ ْآنٌ   هُوَ   بَلْ ... الْمَوْعُودِ 
  ر یدد ی و تغ   ل ی اس، که از تبددد   ی قلب محمد علوم اس، و منظور از لوح    اس،، جامع همه 

  ﴾ الْمَوْعُودِ   الْیَوْمِ   وَ ﴿   یة محفوظ و مصون اس، البته اگر آ   ام، ی ق   ز تا رو   ی وان ی ش   ی و القا 

 . ( ۴22ن 2: ر 1۴22 همان،    حمل گردد   ی کبر   ام، ی ق   مورد   در (  2  ن برور   

 قش عارف در فهم باطنن. ۲-۳

( عددارف کسددی اسدد،  2۹۹   همان:   همان اهل اهلل هستند از نظر ابن عربی اهل قرآن  
  خداوند ایمان دارد. به اواهر قرآن توجه داشته اما از ااهر به باان عبددور  که به کتا 

کند. چنین کسی صاحب مقام والی، بوده دارای علم وهبی اس، و از این رو علم  می 
دش را  کنددد و مددرا خواهددد داشدد،. خداونددد بدده جددایش تددالوت می   بدده تفصددیل آیددات 

گویددد: »مددن بددا زبددان او  بنده ای می قول خداوند در بارة چنین  فهماند. ابن عربی از  می 
 مسددامره( مددن بددا او    کند. این قصه گفددتن کنم و او گوش می کتابم را بر او تالوت می 

در معانی آن توق  کنددد، بدده    برد. اما اگر در شب اس،. این عبد از کالم من لذت می 
  .اس، محضر من خارر شده   واسوة فکر و تأملش، از 

که به من گوش دهد و تنهددا دل بدده کددالم مددن    چه زیبندة اوس، این اس،   پ  آن 
شددنوانم،  کنم و بدده او می بسپارد تا این که من همان اور که آیات را بر او تالوت مددی 

آن را نیز برایش بیان نمایم. پدد  او علددم  کالم خود را نیز برای او شرح دهم و معنای  
  ﴾ الس َ مْعَ   أَلْقَ ى ﴿   سپارد . او به من گوش می گیرد نه از فکر و تأمل خودش می را از من  

  تعلددیم   متولی   خودم   من   و (  37  ن ق     ﴾ شَهِیدٌ   وَهُوَ ﴿   اس،   حاضر   من   محضر   در   و (  37  ن ق   
...  چنددان   آیدده   آن   از   و   اس،   چنین   آیه   این   از   مرادم !  من   بندة   ای :  گویم می   و   شوم می   او 
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  گیددرد  فددرا می   مددن   از   را   آن   معددانی   تفسددیر   و   شددرح   و   شددنود می   مددن   از   را   قددرآن   او   پ  
( تنها انسان کامل قادر به فهم باان و به اور کامددل و جمعددی  23۹:  1ر    تا، ی ب    همان، 

  پذیرد و حددق در جمددع بددین ایددن دو اسدد، اس،. انسان کامل تشبیه و تنزیه را با هم می 
یزی که غایدد،  شود همان چ ( جمع بین تنزیه و تشبیه به حیرت ختم می ۴:  2 همان، ر  

 . نه تفکر و نظر، بلکه شهود اس،   ا هم هس،. روش عارف عرف     عرفان و مولو 

ها وصول به اسماء الهی اسدد،،  اولیاءاهلل در معارر هم صعود کنند، غای، آن   وقتی 
اسددماء رسددیدند، اسددماء از    ها اس،. وقتی در این ارتقدداء بدده چون اسماء الهی االب آن 
فقددط بدده    هددا کننددد. آن فاضدده می ها ا که اولیاء دارند، به آن   علوم و انوار به اندازة توانی 
کنند. در ایددن مددورد بدده فرشددته یددا رسددولی نیدداز  دریاف، می   د اندازة استعدادی که دارن 

وحددی  ها انوار فهمی هستند که رسول در  ها علوم شریع، نیستند. این ندارند. چون این 
یددن ولددی هرگددز از وحددی منددزل  یا کتابی که بر او نازل شده، آورده اسدد،... معرفدد، ا 

الهددی فراتددر از    علددوم شود... کش  ولددیال در  ا  خارر نمی خدا یا صحیفه یا کت   رسول 
وحی و کتا  نبی نخواهد بود. جنید در مددورد ایددن مقددام گویددد: »معرفدد، مددا در ایددن  

گوید: هر فتحی که کتددا  و سددن، بدده آن    مورد مقید به کتا  و سن، اس، . دیگری 
  فهددم کتددا  عزیددز مکشددوف زش اس،. چیددزی بددر ولددیال خدددا جددز  ار گواهی ندهد، بی 

: »مددا هددیچ چیددزی را در ایددن کتددا  فددرو  مددود گددردد. بدده همددین خدداار، خدددا فر نمی 
شرایط فهم قرآن در عرفا جمع اسدد،، زیددرا    . ( 55:  3 همان، ر    ( 38 انعامن    نگذاشتیم  

ندده    گوش و فهم ایشان اس،. عارف در فهم معانی باانی، شاهد اس، خداوند چشم و  
شددود و بایددد بددرای صدددق  می   رسددوم، مدددعی محسددو    مدعی، اما در محکمددة علمدداء 

بیاورد و شهادتش قبول نیس،. مهم ترین بیالنة عارف همان اددواهر قددرآن    نه دعوایش بی 
کدده از    د یدد آ ی بدسدد، مدد   ی ابددن عربدد   انددات ی ب   ن ی ( از ا 531:  1382  ، یی  ر.ز؛ کاکا   اس، 

مددوارد    ی در برخ   ا ی هم باشند اما گو   ی ا در اول و راست   د ی با   ات ی منظر او ااهر و باان آ 
 . اس، نکرده   ر ی فس ت   ن ی او چن 
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 روش انتقال به باطن .۴-۲

از دیدگاه ابن عربی فهم قرآن و ادراز معانی باانی آن منوط به ایمان و تسلیم به حق 
،. ابن عربی بددرای اثبددات ایددن ادعددا بدده آیددة اس، و بهترین روش فهم همان شهود قلبی اس

مْعَ أَلْقَ ى أَْو قَلْبٌ لَهُ کَانَ لِمَنْ  لَذِکْ َى  ذَلِكَ  یفِ  إِنَّ﴿شریفة:   (، 137 نق  ﴾شَ هِیدٌ َوهُ وَ الس َّ
 و محددض عبودیدد، اریددق پیمددودن جددز راهددی مقددام ایددن  بدده  نیل  برای.  اس،تمسک نموده

 شددرع و وحددی به  نسب،  تعبد  و  خدا  از  تقلید  با  نهات  عربی  ابن   اعتقاد  به.  بود  نخواهد  اخالص
 خدددا تددا کوشددید ااعددات کثددرت در باید. یاف، دس، صحیح علم به توانمی نبوی سن،  و

 انسان شود و همة امور را با خدا و خدا را نیز با خددود او بشناسددد  قوای  جمیع  و  بصر  و  سمع
، آن بخش از اخبددار و آیدداتی ( به اعتقاد ابن عربی اهل اهلل برای تحصیل معرف2۹8 همان:  

رد دانددد از اریددق دیگددری واهددا را محددال میعقددل آنکنددد و که موالب معرفتددی ارائدده می
ای صفای قلب و اهارت آن از پلیدی فکر شوند و آن اریق خلوت و اذکار مشروع برمی

اس،. اصوالً وسایل صوفیه در تحصیل معرف، الهی  عموماً و فهم آیددات الهددی خصوصدداً( 
نظددر در ممکنددات و ن صیقل دادن قلب با اذکار و تالوت قرآن و تفریددغ محددل دل( از همی 

بوور مولددق رت ااهر و توق  در حدود مشروع و ازالة تفکر  حضور و مراقبه همراه با اها
 ر.ز؛ ابددن  از خود و اعتکاف در نزد با  پروردگار برای حصول تجلی و فتح الهی اس،

 .(271: 1ر   تا،یب  ،یعرب

کننددد   استفاده میچون ابن عربی معموالً به جای تفسیر و تأویل از واژة »اشاره  یعرفای
دارند. در واقع آنان از تأویالتی کدده عقددالء اعددم ل به اشاره دلیل  و برای عدول از لفظ تأوی

کننددد ابددراز ناخرسددندی نمددوده و از فالسفه و متکلمان نسب، به بعضی از آیددات موددرح می
 نند. چرا که آنان اواهر را تددرز کددرده و عقددل را بددر ایمددان حدداکمادها را محکوم میآن

 بدده  خود  کردن  نزدیک  و  مذموم  تأویل  اهل  از  خویش   کردن  جدا  برای  رو،اند. ازاین نموده
 .کنندمی  استفاده  اشاره  واژة از  تفسیر و تأویل  جای  به  صوفیه
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نددد اشدداره اصددوالح اآورده  اهلل  کتددا   شددرح  در  را  چدده  آن  اهلل  »اهددل:  عربددیبیان ابددن   به
تعلیم الهددی بددوده اسدد، و علمددای رسددوم آن را کنند و نه چیزی دیگر. این امر صرفاً به  می
 همان،   اشاره تنها به قصد مشیر خدا( وابسته اس، نه مشارالیه عارف(  شناسند چرا که  ینم

 آن که چیزی را قصد کددرده باشددد،مراد او از این نکته آن اس، که عارف بی  .(281-280
خواهنددد بددا علمای رسددوم میکند؛ در حالی که  داوند معنایی از آیه را در قلب او القا میخ

( از 515: 1382 ،یی ر.ز؛ کاکددا د خدا را دریابندعقالنی خویش، مرا  هایدس، و پا زدن
نظر ابن عربی قرآن توأمان حاوی تنزیه و تشبیه اس، و چون ااهر قرآن حج، اس، بایددد 

کرد. بدده در برابر آن دو تسلیم بود و بنابراین، باید جمع بین هر دو    ، وبه هر دو ایمان داش
 .و تشبیه توأمان اس،  قادر به فهم تنزیه اعتقاد ابن عربی تنها انسان کامل

 به  ااهر  از  اینان[  که  چرا]  ایمان  از  هم  اندکه بندة فکراند، هم از کش  محروم  ییعقال 
( 527:  3تددا، ر    یبدد   ،ی ر.ز؛ ابددن عربدد   اندشتهگذا  کنار  را  ااهر  که  حالی  در  اندرفته  باان 

رابوددة شددهودی و خددرور از ها برای فهم مراد، موجددب قوددع  أمل در آنتفکر در معانی و ت
عربی در این راستا آن اس، که تنها گوش کن و دل بسپار تددا   ابن محضر حق اس،. توصیة  

ابن عربی کددالم اهلل   از نظر(.  23۹:  1 همان، ر    خدا برای، تالوت کند و بشنواند و بفهماند
داونددد شددود و آنددان در آن، پددی بدده مددراد خزل میدائماً بر قلب اولیاء به صورت تالوت نددا

شوند. صاحب مقام والیدد، وقتددی تددالوت می  رفبرند. پ  به تعری  و تفهیم الهی عامی
 اوسدد، وکند و مستقیماً با الهام، معلددم  کند، این خداوند اس، که از زبان او تالوت میمی

تکلم اس،. خداونددد بدده متقیددان دهد. فهم کالم غیر از فهم ممعانی باانی را به وی تعلیم می
 حددظ  کدده  اسدد،  مددتکلم  از  فهددم  همددان  این .  کندفهم مقاصد کالمش را الهام می  و اولیائش 
 زحمدد،  از  فددارو  فقط  مشترکند  انبیا  با  خدا  از  علم  اخذ  در  اایفه  این .  اس،  نبوت  از  وارثان
( حیددرت، غایدد، عرفددان اسدد، و عقددول ۴02:  1، ر  1388مود الغرا ،  مح  ز؛.ر   رسالتند

 هددمبرنددد آن  برای فرار از حیددرت بدده تأویددل پندداه میلیم حیرانند، اما اهل نظر و استدالل  س
تأویلی که از نظر ابن عربی مذموم اس،. آنان اگر چه به خاار تأویالتشان حیددرت ندارنددد 

 .رسنداما به حقیق، نمی
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و  و حفددظ ادداهر(، سددپ  بدده شددهود،    در فهم قرآن ابتدا باید بدده نقددل  یبن عربنظر ا  از
(. 8:  3تددا، ر    یبدد   ،ی ر.ز؛ ابن عرب  زان کش  اس،سرانجام به عقل رجوع کرد. شرع، می 

 گددرید  یروح برخدد   اتیدد از آ  یتأویل نباید با ااهر قرآن تناقض داشته باشد. از نگاه او برخ
تأویل عرفانی همین حفددظ ادداهر اسدد،  راصل مهم د(  81:  2001  ،ی ر.ز؛ ابن عرب  هستند

رسد. به نظددر ه به باان مید بلکه با حفظ آن، از آن عبور کردمانلیکن عارف در ااهر نمی
کننددده چنددان در تأویددل فددرو رود کدده   لیدد ابن عربی »بدترین نوع تأویددل آن اسدد، کدده تأو

ر کنددد و علددم آن یدد تشبیه تقر اریقمناسب، معنی را با لفظ نازل شده رها سازد یا لفظ را به 
 .(585-5۹۴: 2تا، ر    ی همان، ب  را به خدا وانگذارد  

اوالً ممدوح اسدد، ندده مددذموم، زیددرا ادداهر را   -ه عنوان اشارهب  -تأویل عرفانی  بنابراین،
کند و ثانیاً مفید یقین اس،، چرا که شهودی و وابسته بدده تعلددیم الهددی اسدد، و بدده حفظ می

حدثنی قلبی عددن ربددی، یعنددی قلددبم از پروردگددارم مددرا   :گویدما میتعبیر ابن عربی: »امثال  
بددین آن کدد  کدده در آن چدده فتددوا   ( »پدد  25۹:  3، ر  1386  ،یاجوید  خوگوحدیث می

و   -  گوید در خواندنش به سوی خدا بر بصیرت و بینشی از جانب وی اسدد،دهد و میمی
خدددا بدده   ن ک  که در دیدد   و بین آن  -  باشداو بر حج، و دلیلی از جانب پروردگارش می

( و ثالثدداً؛ دلیددل 257 همددان:    دباشدد دهددد، فددرق بسددیاری میسبب غلبة ان و گمان فتددوا می
حجی، این تأویل همان دلیل حجی، اواهر اس،. یعنی گوینده که خدای تعالی و حکددیم 
اس، به معنای وضددعی و معنددای ادداهری الفدداظ آگدداه بددوده و در مقددام بیددان، ایددن لفددظ را 

نا به مقدمات حکمدد، بایددد بگددوییم کدده معنددای ادداهری آن را باس،. پ   -کردهاستعمال  
 لددیکن . اسدد،به زبان همددان قددوم پیددامبر نددازل فرمددودهچرا که او کتا  را    س،؛اکردهاراده  
 چددرا. باشددد متفدداوت آنددان فهم درجة به بسته و اشخاص حسب  به  اس،  ممکن   ااهر  معنای
یک شددخص ادداهر باشددد،   یبرا  معنایی  س،ا  ممکن   و  اس،  مختل   بوون  دارای  قرآن  که

حددال و د. حتددی ممکددن اسدد، همددان شددخص در ولی برای دیگران پنهان و باان باقی بماندد 
مقامی دیگر، معنایی دیگر برایش ااهر شود. ولی نکتة مهم آن اس، که در هر حددال، ایددن 
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ینه، فددانی در معنی باید از لفظ متبادر شده باشد، و در آینة لفظ دیده شود و لفظ به عنوان آ
 .عنی باشدم

اهوری نددزد چنددین شخصددی   چون خداوند، حکیم علی االاالق اس، و به چنین   حال،
د، پ  باید گف، که بنا به مقدمات حکم،، خداوند تعالی همة معددانی ادداهری را علم دار

 کدده  کدد    هددر  پدد  .  اسدد،که به همین اریق نزد اشخاص مختل  اهور یافته، اراده کرده
کتا  تأمل کند، آن معنایی که بدده ذهددنش   درته باشد و  اشند  فرضی  پیش   و  باشد  زبان  اهل
گویددد: ( چنان کدده ابددن عربددی می53۴-535:  1382  ،یی ر.ز؛ کاکا  راد خداس،آید ممی

»در فرقان، تورات، زبور، انجیل و هر کتا  دیگری، هر وجه از هر آیه ای که نزد عددارفِ 
وِّلم همددان اسدد،. چددرا کدده تددأیه در حددق آن مبه آن زبان محتمل باشد، مقصود خدا از آن آ

ا را از آن کلمه استنباط . لذا هر متأوِّلی که قصد خدخدای تعالی علم به جمیع وجوه دارد..
ها تنها در حق همان متددأوِّل و کسددی کدده از او تقلیددد کرده باشد، مصیب اس،... این تأویل

 مددودکته توجدده نن ن یبه ا دیبا جان ی( در ا11۹:  2تا، ر   یب  ،ی ابن عرب  کند، حج، اس،  می
 .کندیقلمداد م لیدر تأو  ینقش مهم و اساس  یالفاظ را دارا یکه ابن عرب

دهد که »این قاعده در غیر کالم الهی جاری نیسدد،، عربی در جای دیگر تذکر می  ن اب
هر چند که لفظ، احتمال وجوه متعدد را داشته باشد. چرا کدده ممکددن اسدد، بعضددی از ایددن 

 ، زیرا که به قصور علم او از احااه به همة این وجوه آگاهیم  نده نباشدصود گویوجوه، مق 
شود، چرا عقلی، مقبول ابن عربی نیس، و مذموم شمرده می  یلو( در مقابل، تأ567 همان:  

که مستلزم عدول از ااهر اس، و به همین دلیل نوعی اسائة اد  نسب، بدده سدداح، ربددوبی 
ین اساس، عرفایی چون ابددن عربددی بددا آن اس،. بر از ایمان  قلمداد شده و مقتضی حرمان ا

که گفته آمددد، امددا نسددب، بدده تددأویالت   یمعنای  به  اند، اهل تأویلکه خود به باالترین شکل
عقالء نظر منفی دارنددد. بددا  پنجدداه و چهددارم فتوحددات ابددن عربددی بدده معرفدد، و شددناخ، 

بددن عربددی از و مددراد ا ر عرفددانیاشارات اختصاص یافته و پاره ای از آن چدده در بددا  تفسددی 
 .اشارات ذکر کردیم در این با  توان جس،
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 تأویل نیربهت. ۵-۲

نسب، بدده قددرآن کددریم نگدداهی عمیددق دارنددد و آیددات قددرآن را ورای   به هر روی، عرفا
کننددد. آنددان در صدددد کشدد  اسددرار آیددات و معددانی بدداانی اواهر آن تأویل و تفسددیر می

گاتنگی اس،. در این که به اور کلددی مددراد تأویل، رابوة تن   و  عرفانی  تفسیر  میان.  اندقرآن
لقی در این باره اشاره کرد: اوالً؛ به عنوان ،، شاید بتوان به سه ارز تاز تفسیر عرفانی چیس

یک رویکرد تفسیری، که عارف با توجه به گرایش به سبک خاصی از زندددگی دینددی، از 
به عنوان یک روش تفسیری   کند. ثانیاً؛می  هآیات قرآن برای تأیید آن شیوة زندگی استفاد

یر روایی و اثددری هددم گوندده اس،، کما این که مثاًل تفسکه در این نگاه، گونه ای از تفسیر  
 .ای از تفسیر اس،

تددوان از سددخن پیددامبر و معصددومان ع( مددراد اگر مبنای تفسددیر اثددری آن اسدد، کدده می
هم مبنا آن اس، که   ، در تفسیر عرفانیخداوند را از آیات قرآن به دس، آورد و بیان کرد

ن باشددد و ثالثدداً؛ ش  مقاصد الهی از آیات قددرآتواند کاالهامات و واردات قلبی عارف می
خواهددد عرفان به عنوان یک مکتب فراگیر، داعیددة تفسددیر عددالم و آدم را دارد و ابیعتدداً می

تفسددیر کنددد. از آن قرآن را نیز در چارچو  اصول موضوعه و سایر قواعد خددود بفهمددد و 
تددوان تلقددی دوم را جا که روش تفسیری عرفانی بر پایة کش  و شددهود اسددتوار اسدد،، می

مورد تفسیر عرفددانی بددا تعددابیر   در(  300:  138۹روشن،    یدی  ر.ز؛ سع  یید قرار دادمورد تأ
شویم از قبیل تفسیر اشاری، تفسیر باانی، تفسیر رمزی، تفسیر صددوفی و مختلفی مواجه می

: 1۴1۴  ،یازیدد  ر.ز؛ ا  اندددبرای آن تعدداری  مختلفددی ارائدده دادهآن، هر چند بعضی    دمانن 
این مهم را   هبینند و وصول بتفسیر اشاری و شرع و عقل نمی  عده ای تناقضی بین   .(6۴-58

با قوة ایمان و اخالص و صفای نفدد  و دوری از هددوی و هددوس دانسددته و چهددار شددرط را 
 -2بددا اددواهر آیددات نداشددته باشددد   تفسددیر مخددالفتی  -1  د:برای تأیید تفسیر ذکددر کددرده اندد 
در آن ادعددا   -۴داشددته باشددد  معارض شرعی یا عقلددی ن  -3شاهدی شرعی آن را تأیید کند  

 لیدد گوندده تأو ن یدد ( ا58شددود. همان: از غیددر ادداهر آن دریافدد، می  نهددانشود که مراد آیدده ت
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ئدده را تخو هددان یدد ا لیدد وتأ دیدد مشددخص نبددوده و نبا یحد یدارا یابن عرب  دگاهیاز د  یعرفان
 هددای خددود بدده وفددور بددهکتا ( ابن عربی در اکثر  11۹:  2تا، ر    یب  ،ینمود ر.ز؛ ابن عرب

هددا بدده عنددوان اشددارات خود به بیان آن  اصتأویل آیات قرآنی پرداخته و بر اساس مبانی خ
پرداخته اس،. کتا  »رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشددارات القددرآن  کتددا  ارزشددمندی 

د الغرا  از مجموعه آثار ابددن عربددی اسددتخرار نمددوده و در که جنا  محمود محمو  اس،
لبیان فی ا  »ایجاز  کتا   دربردارندة  اثر  این   ضمن،  در.  اس،جلد در دسترس قرار دادهچهار  

 الترجمة عن القرآن  ابن عربی هم هس،.

 گیریتیجهن

 ن یدد بدده ا دیدد گرد انیدد ب  یباز منظر ابن رشد و ابن عر  میدر قرآن کر  لیآن چه درباره تأو
ن . ابن رشد بدده عنددواباشندیم یمشترز و مختلف  یمبان یکه آن دو دارا شودیختم م  جهی نت 
 یمقدددس اعتقدداد دارد. ودر مددتن  یعقالندد  لیدد العر  و شارح آثار ارسددوو بدده تأو  لسوفی ف

 دیدد جا با ن ی. در امیشویبا ااهر و باان مواجه م میقرآن کر یفرازها یمعتقد اس، در برخ
کددار   ن یدد ا  یوجود دارد بدده درسددت   لیاهل تأو  یکه برا  ژهیو  طیبته با شراو ال  یعقل  ،یبا درا

اصول زبددان  ،یمانند اصول عقالن ری اصول تفس ،یرعا زی ن ید ابن عرب. هر چن ردی صورت بگ
 یاز نظددر ابددن عربدد   یول  داند،یم  یاساس  لیأورا در ت  یشناسانه و اصول بالغ، شهود عرفان

 یمقدددم اسدد،. بدده عبددارت یشددهود عرفددان ر،ی تفسدد  و لیل و شهود در تأوعق   انی در تعارض م
ه در با شددهود در تعددارض نباشددد. هددر آن چدد که  رسدیم انیبه پا یانعقل زم  ،ی حج  گر،ید

گددر، وسددع، ید  یفهم و ادراز دارد، با شددهود قابددل ادراز اسدد،. بدده عبددارت  ،ی عقل قابل
قددرآن  یفرازهددا یبرخدد  یمناسددب بددرا لیوتأ ن،ی. بنابر اباشدیفراتر از عقل م یشهود عرفان

 یعقالندد  طیااز آن دو بدده شددر کیدد هر  ن،یصرف. بنابرا  یاس، تا عقل  یعرفان  لیتأو  م،یکر
 یابددن عربدد  یول کندیاکتفا م  یعقل  لیابن رشد به تأو  یراسخ دارند ول  یاعتقاد  لیاهل تأو

 .کندیرا فراتر از آن قلمداد م یانعرف  لیتأو
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