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چکیده :يکي از رويکردهاي تفسيري مورد توجه مفسران در فهم قرآن ،تفسير عرفاني
است .تکيهبر تأويل و رمزي انگاشتنِ قرآن ،مهمترين ويژگي تفاسير عرفاني است.
عرفا با تکيه بر کشف و شهود و معرفت خاص خود ،با روشي متمايز ،به تفسير قرآن
پرداختهاند .ابنعربي و مالصدرا هر دو به تأويل در تمامي آيات قرآني که تنها
اولوااللباب و راسخون در علم شايستگان به انجام آن هستند ،اعتقاد دارند .از بررسي
آثار صدرالمتألهين اينگونه استنباط ميشودکه تأثير وي از ابنعربي در نگاه تأويلي او
به جهان ،مشهود است؛ اما او در شناخت جهان تنها به اين روششناسي تأويلي قناعت
نميکند ،بلکه ترجيح ميدهد که نگاهي فلسفي به جهان داشته باشد و روش شهودي-
عقلي را بهعنوان معيار تشخيص درستي استنباط بهکار برد؛ هرچند از نمادپردازيهاي
بيشازحد حذر ميکند .در اين ميان باتوجه به وجوه اشترکي که در تأويل ابنعربي و
مالصدرا از برخي از آيات قرآن مشاهده ميشود ،وجوه اختالف و افتراقي هم وجود
داردکه از تفکر شيعي مالصدرا نشئت ميگيرد .البته ابنعربي نيز در مهمترين باورها و
آموزههاي خود بهطور ترديدناپذيري از سرچشمههاي جوشان تشيع آب معرفت
نوشيده است.
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مقدمه
زبان دين از مهمترين مسائل جديد کالمى و زبانشناختى است که مورد توجه فيلسوفان و مفسران
گذشته نيز بوده است .مسئلة زبان دين ،از ساحتهاى گوناگون قابل بررسى است؛ يك ساحت آن
به باطن و تأويل قرآن ارتباط دارد .در اين ساحت پرسشهاي فراواني مطرح ميشود؛ ازجمله اينکه
آيا آيات قرآن عالوهبر معانى ظاهرى ،از معانى باطنى نيز برخوردارند؟ و اصوالً مراد از معانى باطنى
و تأويلى چيست؟ و آيا داليل قرآنى بر معانى باطنى و تأويلى وجود دارد يا خير؟ آيا معانى باطنى و
تأويلى از مختصات قرآن است ،يا هر متن نوشتارى از اين ويژگى برخوردار است؟ معيار تشخيص
اينگونه معانى چيست؟ آيا غير از پيشوايان دين که راسخان در علمند ،ديگران نيز مىتوانند به
معانى باطنى و تأويلى دست يابند؟
از برخى از آيات قرآن و روايات صحيح بهدست مىآيد که قرآن کريم افزونبر معانى ظاهرى،
داراى معانى باطنى و تأويلى است؛ معانياى که تنها با تسلّط به معانى لغوى الفاظ و قواعد و ادبيات
عربى بهدست نمىآيد؛ بلکه در کسب آنها بايد به مخاطبان اصلى قرآن ،يعنى ائمة اطهار عليهم
السالم مراجعه کرد و معانى فراتر از مدلولهاى عرفى آيات را از آنها دريافت نمود .برهمين اساس
با محور قرار دادن تفسير رحمة من الرحمان محييالدينبنعربي و تفسير القرآنالکریم صدرالمتألهين
شيرازي و با تکيه برآيات قرآني و روايات صحيح ،اين دو تفسير از منظر رويکرد تأويلي مفسران
بررسي شده و هر آنجا که نياز بوده ،اشتراکات و افتراقات آنها ،با آوردن شاهد مثال از اين تفاسير
بيان شده است.
ابنعربي -چهرة برجستة عرفان اسالمي – بيشاز ديگران به کارکرد حيرتانگيز «تأويل» توجه
دارد .او با درهمآميختن ايدههاي گوناگون ازقبيل انديشههاي افالطوني و نوافالطوني و گنوسي و...
با انديشههاي باطني اسالمي ،دستگاه توانايي را پيريزي کرده است .يکي از برجستهترين
ويژگيهاي اين دستگاه  -که بعدها در حکمت متعالية مالصدرا بهنحو آشکاري بهکارگرفته شده
است  -درآميختگي دائمي مفهوم و شهود (= استدالل و کشف) است .استفادة ابنعربي از تأويل در
آثارش  -از جمله فصوص الحکم  -درحدي است که او را بهعنوان يکي از بزرگترين تأويلگران
در جهان اسالم مطرح مينمايد.
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مالصدرا نيز مانند محييالدين ،در بسياري از مباني و اصول اساسي فلسفة خود همزمان ،منطقي
و عارفانه ميانديشد؛ بهگونهايکه هريك از اين دو جنبه ،آن ديگري را مايه ميدهد .مالصدرا
معتقد است فيلسوف بدون کشف و شهود ،ناقص است؛ همانطورکه عارف بدون بحث و استدالل
ناتمام است (بيدهندي .)47 :1383 ،اين همان چيزي است که بسياري از عارفان و فيلسوفان اشراقي
مانند شيخ اشراق و ابنعربي بهآن اعتقاد داشتند.
مالصدرا در بناي دستگاه فکري خود ،بهشدت تحت تأثير محييالدينبنعربي است؛ مالصدرا
براساس بينش مذکور ،ديدگاههاي مختلف فلسفي ،عرفاني ،کالمي و  ...موجود در جهان اسالم را،
بهصورت ماهرانهاي درهمآميخت و ثابت کرد که چنين نيست که راه رسيدن به «حقيقت» در تيول
يکي از اين ديدگاهها باشد؛ درواقع مالصدرا با اين امتزاج ،دستگاه ويژهاي را بنا نهاد ،که مخاطبان
بيشتري را بهخود جلب کرد و قلمروهاي وسيعتري را آبياري نمود (بيدهندي.)48 :1383،

 .1معناشناسی تفسیر و تأویل
 .1 .1تفسیر در لغت و اصطالح:
دانشمندان لغت و زبان عربى گفتهاند :کلمة تفسير در لغت بهمعنى «روشن نمودن و تبيين» است و
اهل ادب معتقدند کلمة تفسير از ريشة «فسر» و يا از ريشة «سفر» مىباشد که مقلوب فسر است و
هردو بهمعنى «کشف» بهکار مىروند :مانند« :اسفر الصبح»؛ يعنى صبح روشن شد و مانند« :اسفرت
المراة عن وجهها»؛ يعنى زن روى باز نمود و صورتش نمايان گرديد .تفاوت اين دو آن است که
«سفر» بهمعنى کشف ظاهرى و مادى و «فسر» بهمعنى کشف باطنى و معنوى بهکار مىرود؛ چنانکه
راغب اصفهانى در مفردات مىگويد« :الفسر :اظهار المعنى المعقول» (راغب )394 :1961 ،؛ اما
ابنمنظور معتقد است« :الفسر :البيان و كشف المغطى»؛ يعنى فسر بهمعنى «بيان و بهمعنى کشف
نمودن چيز پوشيده است (  ،1412ج)55 :5؛

ابنفارس نيز گفته است:
الفسر تدل على بيان شىء و ایضاحه؛ يعنى فسر داللت مىکند بر بيان نمودن چيزى و
روشن ساختن آن ( ،1404ج)504 :4؛
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در قاموسالمحيط آمده است:
 ...الفسر :االبانة و كشف المغطى ...و هو كشف المراد عن المشکل؛ معنى فسر يعنى
روشن نمودن ،کشف نمودن چيز پوشيده و کشف نمودن معنى از لفظ مشکل است
(فيروزآبادي.)587 :1415 ،

بسيارياز مفسران تعريفي براي تفسير ارائه ندادهاند1و گويا آن را بهوضوح معناي متبادر
عرفياش واگذاشتهاند؛ ولي درعينحال ،تعريفهاي مختلفي در مقدمة برخياز تفاسير و آثار
دانشمندان علوم قرآن و کتابشناسان اسالمي بهچشمميخورد که در دستهاي از آن تعاريف ،تفسير
«بهعنوان کاري که مفسّر درمورد کشف معنا و مدلول آيات کريمه انجام ميدهد» و در دستهاي
ديگر «تفسير بهعنوان يك علم» تعريف شده است.
 .1 .2تأویل در لغت و اصطالح:
همة لغتنويسان و لغتشناسان ،تأويل را از ريشة «اَول» ميدانند .بهنوشتة ابنفارس ،1404( ،ذيل واژه

«اول») اين ريشه دو معناي اصلي دارد :آغاز يك چيز و پايان آن .کلمة اوّل از معناي نخست اشتقاق
جعَ» (بازگشت) ،بهمعناي دوم راجع است .واژههاي اياله بهمعناي
يافته و فعل آل یَؤُل بهمعناي « َر َ
سياست و آل بهمعناي خاندان و خانواده از ريشة اَوَلَ است .تأويل (بر وزن مصدري تفعيل) نيز با
معناي دوم پيوند دارد و «تأويل کالم» بهآن بازميگردد (ابنفارس .)193 :1382،لغتشناسان پيشاز
ابنفارس و پس از او اغلب همين توضيح را دربارة تأويل دارند .ابوعُبيده معمّربنمُثني يکياز دو
معناي تأويل را «مَرجِع» (بازگشتگاه) دانسته است ( ،1988ج .)86 :1از ابوالقاسم زجاجي نيز نقل شده

که معناي لغوي تأويل «مرجع و مصير» است (ابنجوزي .)216 :1404 ،کساني چون جوهري در صحاح
اللّغه ،ازهري در تهذيب اللّغه ،ابناثير در النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،راغب اصفهاني در
مفردات الفاظ القرآن ،فيروزآبادي در بصائر ذوي التمييز ،ابنمنظور در لسان العرب ،شريفرضي
در حقايق التأويل ،اين پيوند معنايي را تأييد کرده و با تعبيراتي چون «ابداءُ عاقبة الشیء» (آشکار
کردن سرانجام يك چيز)« ،ما یَؤولُ اليه الشیء» (آنچه يك چيز به آن باز ميگردد) و «ما یَؤولُ
اليهِ اَمرهم» (آنچه سرانجام کارشان بهآن برميگردد) کوشيدهاند تا معناي مراد از واژه تأويل را بيان
کنند .بهگفتة فيروزآبادي (بيتا ،ج ،)79-1:80تأويل بامعناي اَوَّل نيز هممعنا دانسته شده است (تأويل
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کالم يعني برگرداندن سخن بهآغاز آن)؛ همچنانکه برخي آنرا با واژة اياله بهمعناي سياست مرتبط
کردهاند .وجه اين ارتباط در توضيح ازهري ،و به نقل از ابنمنظور ،دربارة «تأويل کالم»آمده است؛
«اُلتُ الشیء» بهمعناي گردآوردن و سامان دادن است و چنين مينمايد که «تأويل» عبارت است از
گردآوردن چند معناي مشکل در يك لفظ روشن بياشکال (ابنمنظور ،1412 ،ذيل واژه تأويل).

 .2تأویل و تفسیر در مکاتب فکری
در فرهنگ اسالمي ،نحلههاي مختلف فکري در تحوالت معنايي اين دو واژه بيتأثير نبودهاند؛ تا
آنجاکه به اختالف نظرهاي فراواني منجر شده است .ازاينميان ميتوان به باطنيه اشاره کرد که به
استناد تأويل دلخواه در قرآن ،سنت و احکام ،دعوت ايشان نمونة کامل خلع شريعت شد .در سدة
چهارم نيز اخوانالصفا با ترجمة اصطالحات فلسفى ،و نيز وضع اصطالحات جديد ،بهنظر برخي،
اشتغال ذهن بيهودهاى ،براى مسلمانان فراهم آوردند ،که بعداً با اقتباس از ايشان بهوسيلة فرقههاى
صوفيان ،و امثال آنها زيان غيرقابل جبرانى به فرهنگ اسالم وارد گرديد

(کمالى دزفولى ،بىتا-130 :

.)124

اما دربارة اسماعيليه ،محورىترين موضوع در مذهبشان ،موضوع «تأويل» است؛ يعنى توجّه به
معانى باطنى شريعت؛ از نظر اين مذهب ،قرآن و شريعت ،بهمنزلة رموز و امثال هستند و حقايق
اصلى و معنوى کتاب خدا و شريعت ،در وراى الفاظ ظاهرى مستور و نهفته مىباشد .از نظر
اسماعيليه« ،باطن» دربرابر «ظاهر» و «تأويل» دربرابر «تنزيل» قرار دارد .آنان رسيدن بهمعناى حقيقى
را جز از راه تأويل «اساس» نمىدانند (ناصرخسرو.)180 :1338 ،

يکيديگر از مهمترين گروههاى تأويلکنندة قرآن و سنت ،صوفيهاند که براى اثبات عقايد و
مبانى فکرى خود دست به تأويل زده و در مواردى قرآن را با عقايد خود تطبيق دادهاند .از نظر
تاريخي چون تصوف رواج يافت ،برخياز فقيهان و عالمان متشرع و نيز قشريون ظاهرگرا با آنان به
مخالفت برخاستند .اين مخالفت بيشتر به خاطر ديدگاه خاص متصوفه نسبت به شريعت بود .صوفيان
که با تکفير بعضي از فقها روبهرو شدند ،ناچار به تأويل و تفسير آيات ،مطابق طريقه و روش
خويش پرداختند؛ بدينسان که بهجاى معانى ظاهرى آيات بهمعانى باطنى نيز قائل گرديدند .اين
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تأويالت در آثار صوفيه اعم از تفسير قرآن ،مانند تفسير سهل تسترى يا ديگر کتب صوفيه فراوان
است.
معتزله براى اثبات عقايد خود و ردّ استداللهاي مخالفاني که خود را اهل سنت ناميدهاند ،تفسير
قرآن را با مهارت خاصى انجام دادهاند ،که اتکا به حاکميت عقل ،اعتقاد اوليه آنان است؛ تا
آنجاکه گاهى خود را ملزم ديدهاند روايات صحيحى را ناديده بگيرند ،بدينطريق هرجا عقل با
نقل معارض بوده ،اگر نتوانستهاند تأويلى هرچند متکلفانه براى آن پيدا کنند ،عذر آن را خواستهاند
(کمالىدزفولى ،بيتا.)114:

در ميان دانشمندان اسالمى افرادى يافت مىشوند ،که نمىتوان آراي تفسيرى آنان را به يکي از
مکاتب ذکر شده منسوب کرد؛ هم ازآنجهت که بهندرت متعرض تفسير شده ،و گاهى بهمناسبت
مقام خواستهاند ،آراي فلسفى خود را به قرآن مستند سازند و هم ازآنجهت که آراي ايشان تابع آن
مکاتب نيست ،هرچند ازحيث «ابتغاء تأویل» با آنها وجه مشترك دارند .برخي از مشاهير فالسفة
اسالمى مانند فارابى ،ابنسينا و مالصدرا از اين جمله مىباشند.

 .3محییالدینبنعربی و تأویل در اندیشۀ وی
ابنعربي ،بهعنوان عارفي برجسته و نامدار ،بيترديد قرآن را بهعنوان يکي از منابع مهم معرفتي
تلقي ميکند و در موارد مختلف ،براي اثبات ديدگاه خود بهآن استناد ميجويد و آن را بهعنوان
تنها منبعي که از خطا مصون است ،محك و ميزان صحت و سقم ساير ادراکاتي قرار ميدهد که از
عقل و يا شهود حاصل ميآيند .از نظر وي همة راهها به حيرت ختم ميشود و حيرت نيز ما را
واميدارد که خدا را تنها هادي خويش قرار دهيم .اين هدايت خدا بهنحو اکمل ،در کتاب و سنت،
ظهور و تجلي يافته است (کاکايي.)86 :1380،

ابنعربي را ميتوان شارح و مفسّر قرآن بهحسابآورد .برداشت او از قرآن برداشتي عرفاني
است .ابنعربي قرآن را تجلي انسان کامل يعني پيامبر(ص) و او را نيز تجلي خدا ميبيند (ابنعربي ،بيتا

،ج)142 :3؛ چنانکه قرآن را کتاب جامع ميداند که از سوي اللّه که اسم جامع است ،بر انسان جامع
يعني حضرت محمد(ص) نازل شده و هر يك آيينة ديگري است (ابنعربي ،ج)60-61 :4؛ ازاينرو براي
ابنعربي« ،کتاب محوري» همان «خدا محوري» است.
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کسيکه به قرآن ازآنحيث که قرآن است ،واقف شود ،داراي چشم واحدي است که احديت
جمع ميباشد؛ و کسيکه بهآن ازحيث مجموع وقوف پيدا کند ،قرآن در حق او فرقان خواهد بود و
ظهر و بطن و حدّ و مطلع آن را مشاهده خواهد کرد .پيامبر(ص) فرمود :هر آيهاي ظهر و بطن و حد و
مطلع دارد ،اما شخص اوّل قائل به اين امر نيست؛ زيرا ذوقش فرق دارد (ابنعربي ،بيتا ،ج.)94 :3

برخياز محققان سعي کردهاند که ابنعربي را درزمرة کساني قرار دهند که برداشتي رمزي و
سمبليك از قرآن دارند و اين برداشت را تأويل ناميدهاند .برخي نيز تأويل را بهمعناي بازگشتن به
اوّل دانستهاند و در بحثهاي وحدت وجود ،بين تأويل و اوّل همان رابطهاي را برقرار ميدانند که
ب ين توحيد و واحد؛ لذا معتقدند که تأويل نزد ابنعربي برگرداندن امور به خدا (اوّل) است (کاکايي،
.)89 :1380

درست است که بعضي از آيات قرآن ،تأويل را يکي از علوم انبيا دانسته است

(يوسف،6،21 :

 )100،101و خود ابنعربي نيز در مواردي به اين آيات اشاره دارد؛ لکن در بيشتر موارد ،اصطالح
وي دربارة تأويل با اصطالح ديگران متفاوت است .يعني تأويل نزد او بيشتر معناي منفي و نامطلوب
دارد؛ چرا که اصطالح تأويل را بيشتر ،فالسفه و متکلمان بهکار ميبرند .آنان وقتيکه ظاهر قرآن را
با عقول خود ناسازگار مييابند ،ظاهر را از ظهورش برگردانده و تأويل ميکنند .قرينة صارفه نيز
نزدآنان همان عقول ناقص خودشان است و بعضي از تأويلهاي آنان از معناي ظاهر بسيار فاصله
ميگيرد (کاکايي .)90 :1388 ،ابنعربي آنان را «اهل تأويل»

خوانده و نکوهش ميکند (ابنعربي ،بيتا،

ج 407 :2؛ ج)8 :3؛ بنابراين ،بهرغم اينکه ابنعربي به «قهرمان تأويل» معروف شده است ،لکن
هيچکس بهاندازة وي در شرح و بيان قرآن و سنّت ،پايبند ظاهر متون نيست (چيتيك.)28 :1389 ،

 .4صدرالمتألهین شیرازی و تأویل در اندیشۀ وی
صدرالدين شيرازي که در ميان عامة مردم به مالصدرا ،و در ميان اهل علم و شاگردان مکتب خود
به صدرالمتألهين معروف است ،از خانوادة قوام شيرازي و پسر ميرزا ابراهيم شيرازي است
(صدرالمتألهين1389 ،الف ،مقدمه مصحح)16 :؛ در حدود سال  979هجري در شيراز متولد شد
(صدرالمتألهين1389 ،ب ،مقدمة مصحح .)297 :وي علوم عقلي را نزد فيلسوف شهير وقت ،سيد محمدباقر،
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معروف به ميرداماد تکميل کرد و در علوم نقلي نزد شيخ بهاءالدين محمد عاملي که يکي از نوادر
دهر و مفاخر وقت بود ،تلمذ نمود (صدرالمتألهين1389 ،الف.)16 :

پساز پايان تحصيل ،بهعلت مخالفت شديد شماري از عالمان ظاهرگراي عصرش بساط زندگي
را ازآن ديار برچيد و متوجه شهر قم گرديد .از دوران اقامت مالصدرا در «کهك» قم بهعنوان
دوران عُزلت و انزواي اين حکيم بزرگ ياد شده است (خامنهاي .)314 :1379 ،صدرالمتألهين پس از
ساليان طوالني تحصيل و تدريس و تحقيق در آثار عقلي و نقلي پيشينيان در دوران عزلت ،که
دست قضا در اختيار او گذاشت ،به سيروسلوك معنوي و تهذيب نفس پرداخت و در کنار
دانش هاي اصطالحي بيروني ،چراغ دانش در درون جانش روشني گرفت و از روزن کشف و
شهود و واردات قلبي – چنانکه خود مدعي است – بهرهمند شد و با همسان ديدن فلسفه ،کالم،
عرفان و وحي ،حکمت متعاليه را بنيان نهاد و درست پسازاين انزواي طوالني در نخستين گام ،کار
تأليف مهمترين اثر خود يعني اسفار را آغاز کرد (خامنهاي.)302-303 :1379 ،

مالصدرا اصول و مباني تفسيري خويش را بهگونهاي هماهنگ و همنوا با عرفا عرضه ميدارد.
وي سرّ بطون قرآن را اختالف عوالم وجود و تطابق آنها با يکديگر ميداند .به عقيدة وي ،مراتب
جهان هستي متطابقند و هر موجودي که در يکي از عوالم ،وجود داشته باشد ،بهوجهي مناسب در
جهاني ديگر وجود دارد؛ قرآن نيز که جلوة کامل علم الهي است ،بيانگر حقايق هستي است که در
مراتب هستي تجلي يافته است؛ بنابراين قرآن همانند هستي بطوني دارد که متناظر مراتب هستي
است؛ درنتيجه واژهها و گزارههاي قرآني واجد گونهاي تکثر معنايي هستند که ناشي از تناظر و
تطابق مراتب هستي است.
صدرالمتألهين ميگويد:
بعد از مطالعة کتب حکما و تدبر در نوشتههاي علما ،عطش کشف و يقين در من رفع
نگشت ،تااينکه به تتبع در معاني قرآن رويآوردم و آن را نهايت همة آرزوها و
خواستههايم يافتم .قرآن ،نور تاريکيها و دواي دردهاست .آنگاه که نقاب از چهره
بردارد و حقايقش آشکار شود ،شفادهندة مريض جهل و شقاوت ،سيرابکنندة تشنة
حق و سعادت و مداواگر بيمار رذيلت است (صدرالمتألهين ،1366،ج.)5-8 :6
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قرآن در نزد صدرا ،نسخهاي مکتوب از نظام وجود است و وجود ،تمثل عيني قرآن .قرآن
همچون وجود ،داراي درجات و مراتبي است که پايينترين مراتب آن ،قرآن مکتوب در جلد
است؛ روح قرآن را تنها اولوااللباب با علوم لدّني -نه علوم اکتسابي  -درك ميکنند .سه مقصد
عمدة قرآن ،علم به مبدأ ،معرفت معاد و شناخت راه است (دهقانپور.)320 :1386 ،

در علم هرمنوتيك معاصر ،کار تأويل متن – يا فهم مقصود از متن  -که نوعي تفسير است،
گاهي بهجايي ميرسد که معناي لفظ از حوزة ارادة گوينده درآمده و در اختيار خواننده قرار
ميگيرد.
مسلماً تأويل به اين معنا در نزد مالصدرا و مفسران مسلمان درست نيست .وي خروج از
محدودة الفاظ متن را در قرآن جايز نميشمرد و تفسير به نظر او ،بايد بهگونهاي باشد که معنا
ازدايرة لفظ و محدودة آن بيرون نيفتد و ذوق سليم ،آن را بهمثابة معنايي متناسب باآن لفظ بپسندد و
بهتعبيري ديگر مفسّر قرآن (و شايد هر متن ديگر ديني) امين آن است و بايد شرط و رسم امانت را
نگه دارد و رعايت کند (فالحپور.)330-331 :1389 ،

 .5بررسی تطبیقی نمونه هایی از تفاسیر ابنعربی و مالصدرا
 .1 .5آیه «الحمدهلل رب العالمين»
ابنعربي و مالصدرا در تفسير اين آيه در جاهايي مشترك و در جاهايي مفترقاند .البته بايد در
کاربرد واژة تفسير بهمعناي سنتي آن براي هردو احتياط کرد؛ زيرا روش ابنعربي و روش صدرايي
با روش مدرسي و سنتهاي حاکم تفسيري مغايرت دارد .هردو در روش تفسيري خود به متن باز
با قابليت تأويل نامحدود گرايش دارند؛ گرچه در ظاهر ميکوشند ،ضابطههاي محدودکنندهاي
براي فرآيند تفسير تدوين کنند .همچنانکه هر دو ظاهر متن و سنتهاي منقول و شريعت را حدود
مجاز تأويل تعريف ميکنند؛ يعني مفسّر مجاز نيست از حدهاي تعريف شده و معنايي که در
شريعت مقدس بر درستي آن توافق شده ،تجاوز کند؛ درعينحال در عمل ميبينيم که آن دو مفسّر
چندان به ضابطههاي تصريح شده در روششناسي تفسيري خود پايبند نمانده و بهنوعي تأويل باطني
(از نظر ابنعربي تفسير اشاري) گرايش پيدا کردهاند.
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ابنعربي حمد را ستايش عامي ميداند که گوينده يا عامل کنش حمد ،آن را به امر و متعلق
خاصي مقيد و مخصوص نساخته است .بهنظر ابنعربي ،همة موجودات کلمات حقاند؛ زيرا او همه
چيز را با فرمان «کن» آفريده و گفته است :بشو ،پس همهچيز شد و کلمات حق نميتوانند از خود
حق جدا باشند؛ زيرا اگر بهفرض ،جهان حسي خود و قواعد منطق آن را مالك قول کن حق
بگيريم ،بايد گفته و گوينده را ماهيتاً از هم مستقل فرض کنيم؛ يعني کلمات حق ماهيتاً از خود حق،
مستقلاند و اين مطلب ،اين نتيجه را الزم ميآورد که ساحتي از وجود را تصور کنيم که ماهيتاً
خالي از حق باشد؛ يعني چون کلمات حق ،خود حق نيستند ،پس حق در جايي که کلمات او
موجودند ،حاضر نيست که دراينصورت حق داراي ماهيت و هستي محدود ميشود .ابنعربي براي
دفع اين اشکال« ،حمد» را صفت حق قرار ميدهد و صفت را عين موصوف و عين وصفکنندة
تعريف ميداند؛ زيرا اگر صفت ،عين ذات نباشد ،کثرت الزم ميآيد و اين با نگاه وحدت وجودي
ابنعربي مغاير مي افتد؛ پس ضروري است که صفت و موصوف با هم وحدت ذاتي داشته باشند؛ اما
اگر صفت و موصوف باهم وحدت دارند ،واصف (وصفکننده) کيست؟ نظرية وحدت وجودي
ابنعربي ،هيچ شکاف و استقاللي را برنميتابد؛ ازاينرو اگر در مدل وجودشناختي او جاي مستقلي
را براي واصف در نظر بگيريم ،کل مدل دچار مشکل ميشود؛ بنابراين طبق مفروضات اين مدل،
بايد واصف را هم با وصف و موصوف همجوهر بدانيم .اگر راست است که هستي ،کلمة حق است
و هستي ،همواره خدا را ستايش و حمد ميگويد ،پس چون کلمة حق با خود حق اينهماني ذاتي
دارد ،ستايششونده بايد با ستايشکننده و خود عمل ستايش يکي باشد؛ درنتيجه «الحمدهلل»،
ستايش خداست از زبان خدا ،دربارة خدا (رك :ابنعربي.)22-27 :1989 ،

مالصدرا برخالف ابنعربي ،حمد را زيرشاخهاي از شکر ميداند و شکر را اعم از حمد
ميداند .او حقيقت حمد را اظهار صفات کمالي تلقي ميکند؛ ازاينرو حمد در نگاه وي همچون
ابنعربي ،ستايش صرف خود نيست؛ زيرا «الحمدهلل» ،وقتي از زبان خداوند گفته شود ،نميتواند
درحد لفظ بماند؛ بهاينجهت که داللت لفظ بر معني ،داللتي وضعي است يا در اصطالح
زبانشناسي امروز ،دلبهخواهي است؛ يعني مدلول ميتواند به چارچوب داللت پيشنهادشده پايبند
نما ند .اما داللت فعل ،داللتي است عقلي و قطعي ،مانند داللت آثار شجاعت بر خود شجاعت؛ پس
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ستايش خداوند خود را ،نميتواند در حالتي شبيه حالت بالقوة داللت وضعي اسير بماند؛ بلکه
داللت اين ستايش ،داللتي فعلي است (صدرالمتألهين1389 ،ب.)94-95 :

مالصدرا در تکميل زنجيرة استداللش ،همچون ابنعربي ،همة موجودات را همچون انسان،
واحد کبيري مي گيرد که داراي صورتي واحد و عقلي واحد است و آن عقل ،همانا صورت عالم و
حقيقت آن و حقيقت تامّة محمدي است .در فلسفة آفرينش مالصدرايي ،خداوند خود مستقيماً با
جهان تماسي ندارد؛ يعني خلقت را باواسطه انجام ميدهد و نخست عقل اول را ميآفريند و اين
عقل مصدر هستي ميشود .اين عقل همان نور محمدي ،عاليترين مرتبة حمد ،و مرتبة خاتميت
است که حمدي باالتر ازآن متصور نيست ،و خداوند خود را از طريق آن ستايش ميکند
(صدرالمتألهين1389 ،ب.)95-97 :

 .2 .5حروف مقطعه (الم)
ابن عربي و مالصدرا هردو تصديق دارند که دريافت حقيقت اين حروف دشوار است و دانش آن،
دانشي است که از راه تجربه و تعليم حاصل نميشود .اين دانش مقدس تنها از راه کشف و شهود
يا الهام قلبي ،دريافتني است .ابنعربي در تأويل اين حروف ،يك نظرية بديع ارائه ميدهد که قائم
به نوعي فرشتهشناسي پيچيده است (ابنعربي)44-45 :1989 ،؛ اما مالصدرا باوجود اينکه حکمت
اشراق ،يکي از منابع نظام فلسفي -عرفاني اوست ،از فرشتهشناسي سهروردي و فرشتگان پرتعداد او
براي تبيين اين حروف اسرارآميز بهرهاي نميبرد؛ بلکه ترجيح ميدهد همچون ابنسينا با تکيه بر
نظام ابجدي ،به اليههاي پنهان اين معما نفوذ کند (صدرالمتألهين.)22-27 :1362،

ابنعربي با اين فرض گنگ آغاز ميکند که حروف همچون ما انسانها ،امتهايي دارند و
همانند ما ،مخاطب خدايند و داراي تکليفهاي ديني معيني هستند ،و حتي پيامبراني از جنس خود
دارند که وظيفة ابالغ پيامهاي خداوند و ارشاد و هدايت آنها را بهعهده دارند و نيز داراي
شريعتاند و مکلف به عبادتکردن ،و برآنها از خطاب الهي ،امر و فرمان است ،اما از چيزي نهي
نشدهاند .ساختار اجتماعي آنها نيز بهساختار جامعة انساني شباهت دارد که يك ساختمان پلکاني
است؛ اما توزيع ارزش در ميان آنها ،برخالف جامعة انساني ما ،تنها براساس بهاي معنوي آنها و
قابليت پذيرش امر الهي است .آنها به عوام و خواص و خواصِ خواص و منزهترين برگزيدگان

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره سیزدهم

12

خواصِ خواص تقسيم مي شوند .حروف اوايل سور ،از خواص و برتر از عامه هستند .اين حروف
اسرارآميز ،همچون منازل قمر  29تا هستند و هيچ بندهاي اسرار ايمان را درنخواهد يافت ،مگرآنکه
بهمعناي رمزي اين حروف پي ببرد .در اينجا ابنعربي بهروش ويژة خود ،اين حروف را به ساختمانِ
هستي يا بخشي از ساختمان آن پيوند ميزند تا به قاعدة ديالکتيکي خود ،که ميگويد همهچيز
درنهايت يکي است و درنتيجه همهچيز بههم قابل تبديل است ،وفادار بماند .او در سامانة فکري
خود ،معناي متعارف هر پديدة ديني را دگرگون ميکند تا به اصول خود – که همهچيز واحد است
– پايبند بماند ،مثل ربط دادن حروف مقطعه به منازل فلك و قمر (ابنعربي.)42-43 :1989 ،

مالصدرا براي تبيين حقيقت حروف مقطعة اوايل سور ،نظرية منسجمي تدوين نميکند .از
سخنان او پيداست که تفسيرهاي گوناگون اين حروف را مطالعه کرده و هيچکدام او را راضي
نساخته است .او ميگويد:
مفسرين و مأوّلين ،در تفسير و تأويل حروف تهجّي ،که در اوائل سورههاي قرآني
آمده است ،اختالفکلمه داشته ،و در تفاسير متداول و مشهور ،وجوهي را ذکر
کردهاند که نه اطمينان ميبخشد ،و نه ماية آرامش خاطر است (صدرالمتألهين:1362،
.)22

ولي او به نظري که از اين گفتة امام علي (ع) که:
اِنَّ لِکِلِ كِتابِ صَفوَة ًو صفوة هذا الکِتاب حروف التهجّی (طبرسي ،1372 ،ج)112 :1

اقتباس شده ،گرايش بيشتري نشان ميدهد.
اعتقاد مالصدرا در تفسير اين حروف بهگونهاي است که هريك از اين حروف بر مرتبهاي از
عالم هستي داللت ميکند و روش توجيهي اين نوع داللت ،استفادة ابزاري از نظام حروف ابجدي
مشهور است تا با ترکيب نمودن بهروش جمع يا ضرب بين آنها بهگونهاي با مرتبهاي از عالم
هستي ،مناسبت و تطبيق يابد؛ برپاية چنين تحليلي ،او ميکوشد داللتهاي رمزي «الم» را رمزگشايي
کند .او بدون اشاره به منبع نقل غيرمستقيم خود ،ميگويد:
برخي از اهل قرآن« ،الف» را اشارهاي به اظهار وحدت مطلق ،چه ازحيث ذات و چه
ازحيث صفت ميدانند و «تفرّد بهوجود حقيقي در ازل و ابد» تلقي ميکنند
(صدرالمتألهين.)23 :1362،
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 .3 .5سوره زلزال
تفسير ابنعربي در اين سوره ،برخالف سورههاي پيش ،خيلي موجز و برخالف روش اشاري–
تأويلي وي خيلي ساده است .اساس تفسير او ،حکمتي اخالقي است که آن را با تشبيه يا
ضربالمثلي ساده بيان ميدارد :هرکس هرچه بکارد ،همان را درو ميکند .کردههاي انسان در روز
بزرگ رستاخيز بهسوي او باز ميگردند و پاداش يا کيفري مطابق درونماية خود مييابد .اما چگونه
اعمالي که خودبهخود حيثيت و موجوديتي ندارند ،در روز قيامت و حسابرسي ،مستقل از عاملشان
حاضر شده و وزن ميشوند؟ براي پاسخدهي به اين ابهام ،ابنعربي استدالل ميکند که اعمال و
کردههاي انساني ،درواقع امر ،عرضهايي هستند که بهارادة فاعل انساني خود وابستهاند؛ يعني فعل
انساني ،زماني مي تواند باشد که انگيزه ،اراده و هدف انساني معيني در ميان باشد .اما چگونه است
که فعلي که حيثيتي عرضي دارد و نميتواند با تکيه بر ارادة جزئي خود ،عينيت يابد ،در روز
داوري ،همچون امر عيني شده ،ميتواند حاضر شده و شهادت دهد؟ ابنعربي به اين اشکال
اينگونه پاسخ ميدهد که خداوند ،با قدرت و حکمت اليزال خود ،به اين عرضهاي وابسته ،لباس
قائم به ذاتي ،پوشانده و آنها ميتوانند در روز قيامت ،مستقل از فاعل ارادي خود ،همچون ذات
قائم بهخود ،حاضر شده و عليه يا له او شهادت دهند؛ پس انسان ،وقتي عملي مرتکب ميشود ،آن
عمل ،پساز وقوع ،همچون عرضي فاني ،محو نميشود؛ بلکه در حافظة کيهاني و در علم اليزال
الهي بهمثابة ذاتي قائم به نفس ،ثبت مي شود که از حيث متعلق علم الهي ،جوهري قائم به ذات ،و
ازحيث وابستگي بهارادة معطوف به فاعل انساني خود ،حيثيتي قائم به غير

دارد (ابنعربي ،1989 ،ج:4

.)533-534

مالصدرا در تفسير اين سوره و در قياس با کار ابنعربي ،تفسير مشروحتري ارائه داده است.
نظريهاي که در تفسير ارائه ميدهد ،به مسئلة بغرنج زمان و تجربة روانشناختي آن بازميگردد.
درواقع ما در اينجا با زمان بهمثابه امري کلي و يكپارچه مواجه نيستيم؛ بلکه ما با زمانهاي متفاوت
سروکار داريم .در ديدگاه مالصدرا ،زمان قيامت با زمان تجربي و محسوس ما در زمين متفاوت و
ازآن عامتر است .زمان رستاخيز ،زنجيرة متوالي از لحظههاي متوالي نيست .ما در تجربههاي روزمرة
خود ،بارها با شکلهاي متفاوت دريافت ذهني – روانشناختي زمان مواجه شدهايم؛ مثالً در
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زمانهاي انتظار ،ساعتها کُند ميگذرند و در حالتهاي هيجانزدگي و شادي ،تند .ازاينجهت
تجربة دروني يك انسان بر درك او از زمان ،تأثيري تعيينکننده ميگذارد .از ديد مالصدرا،
اصحاب يمين يا درستکاران ،چون پردههاي حجاب و تاريکي را دريدهاند ،از بند لحظهها رستهاند
و به دريافتي از زمان رسيدهاند که آنها را قادر ميسازد ،جهان آفرينش را در چهرة کلي خود
ببينند .درنتيجه ،در چنين مقامي ،فرد ،مبدأ و معاد را همزمان و باهم مشاهده ميکند .در شهود قلبي
او ،جهان هستي ،رستاخيزي است ممتد؛ زيرا او همچون انسان حکيم افالطون در جذبة تماشاي مُثُل
 يعني عاليترين شکل هستي -غرق ميشود و حقيقت را در کاملترين فعل يافتگي خود شهودميکند؛ اما کساني که اصحاب شمالند ،توانايي درك کلي حقيقت را ندارند و در فهم جزئينگر
خود ،تنها توانايي درك زمان جزئي را دارند (صدرالمتألهين.)101-102 :1391 ،

 .4 .5سورة طارق
تفسير ابنعربي از پنج آية اول سوره طارق ،ازجهتي بسيار ساده و ازجهتي خيلي پيچيده است .همة
آنچه ابنعربي دربارة اين آيات نوشته است ،در يك جمله خالصه ميشود :اين پنج آيه به فرزندان
اشاره ميکنند (ابنعربي.)482 :1989 ،

البته خود اين تفسير هم به تفسير نياز دارد .چرا ابنعربي به همين يك مطلب اکتفا کرده است؟
چرا همة اين پنج آيه بايد به فرزندان اشاره کنند؟ رابطة طارق با آية پنجم چيست؟ وقتيکه انسان
دعوت ميشود تا به سرچشمة خود بنگرد ،آيا ستارة طارق  -ستارهاي که پيدا و پنهان ميشود،
آنهم در دل تاريکي درون  -اشارهاي تلويحي به پديداري نطفه در تاريکي صلب و رحم
نميکند؟ و حتي بهخود زندگي انسان که به درخشش آني در تاريکي جهان ميماند؟
وقتي انسان به فرزند خود ميانديشد ،بهتر ميتواند به فرايند آفرينش خود پيببرد تا وقتيکه به
آفرينش شخصي خود فکر کند؛ چون در پديداري فرزندش ،خود سهم داشته است و از راه قياس،
اين شيوة پديدآمدن را به خلقت خود هم ميتواند تعميم دهد؛ پس ستارة درخشندة زودگذر را در
آسمان شب مي توان به زندگي انسان تأويل کرد و اينکه انسان از تاريکي پديد ميآيد و در تاريکي
فرو ميرود؛ پس ازچهرو ،اينچنين متکبرانه بر زمين گام مينهد؟ اگر در حقيقت خلقت خود
بنگرد ،دست از خودپرستي برميدارد و نفسش پالوده و تطهير ميشود (ابنعربي .)483 :1989 ،تا اينجا،
در تفسير ابنعربي مشکلي پيش نميآيد .اختالفي که تفسير مالصدرا را از ابنعربي مجزا ميکند،
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فهم آنها از معني لغوي (کيد) است .ابنعربي آن را بهمعناي نزديکي و از افعال مقاربه ميگيرد
وميگويد که منظور ازآن در زبان عرب ،نزديك شدن است (ابنعربي)483 :1989 ،؛ درحاليکه
مالصدرا ،آن را بهمعناي مکر ميگيرد و اين اختالف اساسي ،دريافت آن دو را از مفهوم کلي
سوره دگرگون کرده است .در تلقي ابنعربي ،معناي «اِنَّهُم یَکيدونَ كيداً» اينگونه معني ميدهد
که آنها مي خواهند به خدا نزديك شوند ،ولي در ترجمة مالصدرا عکس اين تلقي معني ميدهد و
اينگونه ترجمه ميشود که آنها ميخواهند با خدا مکر ورزند (صدرالمتألهين .)45 :1391،بيترديد اين
اختالف ،تفسير هر دو از مفهوم سوره را تغيير داده است.
مالصدرا در شيوة تفسيري خود رويکردي متفاوت از ابنعربي پيشه کرده است .او براساس
ظاهر آيات سورة طارق ،محملي براي استخراج براهين خداشناسانه ساخته است .به نظر وي همة
اجرام سماوي و ستارگان بر وجود باريتعالي داللت ميکنند.
 .5 .5سورة واقعه
ابنعربي در اين سوره عقيدة جالبي را مطرح ميکند؛ عقيدهاي که تأويل تازهاي از اصحاب شمال و
اصحاب يمين است .وي ميگويد :شمال و يمين (چپ و راست) نميتوانند توصيفي از ذات الهي و
نسبت انسان يا فرزندان آدم بهآن باشد؛ زيرا خداوند نميتواند داراي دو سوي راست و چپ يا
شمال و يمين باشد .هر دو سوي خداوند يا هر دو دست و يداهلل ،راست و يميناند؛ پس اين
توصيف دربارة کيست؟ دربارة آدم! درواقع مقياس اصحاب شمال يا يمين بودن ،نسبت فرزندان
آدم با خود آدم است؛ زيرا خداوند نميتواند جز يمين و جز رحمت عامه باشد .از تفسيري که بر
اين آيه مينويسد ،اينگونه ميتوان استنباط کرد که بدفرجامي و شقاوت ابدي و جاويد وجود
ندارد؛ زيرا خداوند ،عين رحمت است و رحمانيت او نميپذيرد که کسي درعين عذاب جاودانه
بماند .ابنعربي ميگويد« :چون حد وکيفر وجود دارد؛ پس غضب خداوند ابدي نيست ،زيرا وجود
کيفر ،نشان ميدهد که خداوند راهي براي توبه و بخشش بازگذاشته است .چرا که انسان بعد از
تحمل عقوبت ،پاك ميشود وکيفر درحقيقت ،وسيلهاي براي تطهير روح آسيبديده است» (رك:
ابنعربي.)257 :1989 ،
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مالصدرا تفسير خود را با طبقهبندي زمانها آغاز ميکند؛ يعني زمانها ،به تعداد انسانها،
متفاوتند .بنابراين زمان کيفيتي روانشناختي دارد و هرکس بنابه تجربة خود ،آن را بهشتگونه يا
هولناك مييابد .سپس بحث خود را با امکانپذيري وقوع واقعه يا روز قيامت پيميگيرد و
استدالل ميکند که اين کار براي خداوند از آفرينش يك انسان دشوارتر نيست .زيرا خدايي که
توانايي آفرينش انسان از نطفه را دارد ،آن مقدار توانايي دارد که باز او را همانگونه که بوده ،خلق
کند و ديگر آنکه ،روز قيامت روزي است که در آن تمام ذاتها ،همانگونه که هستند ،آشکار
ميشوند؛ يعني هيچچيز پنهان نميماند و همهچيز بالفعل است؛ زيرا همه ،حقيقت خود و وعدههاي
خداوند را ،بهذات و همانگونه که هستند ،مشاهده کرده و توان تکذيب آن را ندارند و همگان
همهچيز را ميبينند؛ درنتيجه ،هيچ جاي مبهم و پنهاني نيست که انسان به اميد آن بتواند ،مقداري از
گناهان خود را پشت آن ،پنهان کند (صدرالمتألهين1389 ،ج.)7-9 :

«ليس لوقعتها كاذبة» معناي ديگر «كاذبة» ،اين است که وقوع آن محتوم است و آيه ،افزونبر
مفهومي که ذکر شد ،داراي داللتي هشداردهنده هم هست .اما پرسشي که مطرح ميشود ،اين است
که اگر ،روح ،نفخة الهي است ،چگونه است که بد ميشود ،و سزاوار عذاب؟ آيا بدي او ذاتي
است يا عرضي؟ مالصدرا در پاسخ ميگويد:
روح ،من حيث ماهيته ،نميتواند شر باشد و در ذات خود ،همچون ذات الهي خير
است و بدي او بهدليل ارتباط با کالبدي است مادي ،که در جهان مادي ،از راه آن و
بهوسيلة آن ،به شر آلوده شده است و عذاب اُخروي او ،درواقع ،نوعي تطهير و
پاکسازي روح است (صدرالمتألهين1389،ج.)10:

دراينجا مالصدرا تاحدي بهعقيدة ابنعربي دربارة کارکرد عذاب اُخروي و ماهيت روح
نزديك ميشود.
اما مالصدرا برخالف ابنعربي ،درخصوص اصحاب يمين و شمال عقيده دارد که سمت
راستيها آنان هستند که نوشتههاي اعمالشان را به دست راستشان ميدهند و سمت چپيها کساني
هستند که بهدست چپشان ميدهند ،و هر دو گروه از صاحبان اعمالند و «قوة عملي» بر ايشان
غالب است؛ ولي گروه نخست مبدأ و ريشة اعمالشان عقل عملي است ،بهواسطة ادراکات باطني

تأویل در تفاسیر ابنعربی و مالصدرا

17

جزئي ،و گروه دوم مبدأ اعمالشان عبارتاز قوة حرکتدهندة حيواني است ،بهواسطة ادراکات
حسي که بهنام «قوة شوقي» ناميده ميشود (صدرالمتألهين1389،د.)16 :

 .6 .5سورة جمعه
در اينجا نيز با شيوة اعجابانگيز ابنعربي مواجهيم .او درجايي ديگر حروف مقطعه را به امتها
همانند ميکند و در اينجا نيز همان شيوه را بهکارميبرد؛ يعني نامها و اسماي الهي را لشکريان
خداوند ميداند و نام «ملك» را ،فرمانده و اسم چيره بر لشکر نامها معرفي ميکند .از ديد او ،نامها،
لشکريان خداوندند و حروف ،در نفساالمر خود ،امتهايي چون امتهاي بشرياند .از ديد او
نامها  -که همانند تلقياش از حروف که امتهاي حقاند  -درحقيقت لشکريان حضرت حقاند و
از راه آنان است که بر هرکه اراده کند ،چيره ميشود و نظم هستي را پيش ميبرد

(ابنعربي:1989 ،

.)324

اما مالصدرا برخورد فلسفيتري دارد و استدالل ميکند که مالك يكچيزکسي است که
داراي عامليت است؛ يعني ارادة تصرف در متعلق ارادة خود را دارد و ازآنجاکه همة موجودات از
آن خداوندند ،او مالك آنهاست و توانايي تصرف در همة آنها را دارد (صدرالمتألهين.)10 :1388 ،

 .7 .5سورة اعلی
ابنعربي در تفسير اين آيه به يك حديث از نبي

اکرم(ص)

استناد ميکند که ميفرمايد« :اِجعَلُوها فی

سُجُودِكُم»؛ آنرا در سجودتان قرار دهيد و مقصود از آن ،اشاره به آية« :سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»
است و چون دستور مطاع پيامبر(ص) با فرمان «سَبِّح» قرين شده ،پس استنباط ما از مفهوم «اجعلوها
فی سجودكم» بايد گستردهتر از عمل سادة سجده کردن در نماز باشد؛ زيرا همة کارهاي ما
دربرابر خالق خود بهنحوي سجود است و سجود ،بارزترين شکل تسبيح ،خاکساري و شکر خداوند
است.
ازنظر ابن عربي ،رکوع هم نوعي سجود است؛ قيام هم نوعي سجود است و خودِ بودن و هستي
ت بِرَبِّکُمْ»؛ آيا خداي شما نيستم؟ نيز به اين معنا اشارت دارد؛ زيرا
هم نوعي سجود است .آية« :أَلَسْ ُ
ما پيش از جهانِ شهادت و عينيت و در عالم ذرّ و ذرّه و در محضر منزّه اهلل و در سپيدهدم خلقت،
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اقرار کرديم ،که اهلل خالق و مالك ماست؛ پس در وجود شدن و بهوجود آمدن ،سجدهاي است
طوالني دربرابر تفويض وجود به ما .خودِ آيه هم اشاره به اين معني دارد که همين هستي مادي ما
نوعي سجود است؛ زيرا از ما ميخواهد که خداوند اعلي را تسبيح گوييم و همين کلمه «اعلي»
نشان ميدهد که هرچه جز خداست ،غير اعلي و پست و پايين است؛ يعني همهچيز و مِنجُمله ما به
حکم غير اعلي بودن و در نسبت با خداوند اعلي در سجدهايم.
مالصدرا اين آيه را بهمعناي تحصيل علم و دانش تأويل ميکند؛ بهاينمعني که فرد تسبيحگو با
سلب همة نقايص از خداوند ميتواند خدا را تسبيح گويد و اينکار ميسر نميشود مگر با شناختي
شهودي از ماسوي اهلل؛ يا بهعبارتي ديگر دانش او دانشِ مرزهاست .او نميتواند خدا را بشناسد ،اما
ميتواند از مرزهاي جداکننده باخبر باشد و براساس اين تلقي ،اين دانش نميتواند دانشي نظري
باشد؛ يعني علم صرف و مجردي که بتواند در ذهن يا کتاب ذخيره شود؛ بلکه علم ،همان کردار
تسبيح کردن است و زماني انسان ميتواند خدا را بهحقيقت تسبيح گويد که خود از نقايص جهان
ماده منزه و پالوده باشد؛ در آن صورت نطق او با حقيقت او يکي ميشود و ميتواند با تمام جوارح
خود به ستايش خدا بپردازد و بلکه خود عينِ تسبيح خداوند شود.

 .6تأثیرپذیری مالصدرا از ابنعربی در مباحث قرآنی
از مطالعة تطبيقي آثار تفسيري اين دو شخصيت مهم و تأثيرگذار عرفاني -فلسفي ،اين نتيجه
حاصل مي شود که مالصدرا در مجموعة کتب قرآني و روايي خود ،تأثيراتي از ابنعربي پذيرفته
است؛ که به چند مورد از آنها اشاره ميشود:
 .1مالصدرا در تفسير سورة حمد ذيل اسماي الهي «رحمن» و «رحيم» تحت عنوان «مکاشفه»
بيان ميدارد:
رحمت خدا بر غضب او سبقت گيرد و همة اشيا را در بُعد وجودي و در ماهيات
آنها ،در برميگيرد .ازآنجاکه غضب خدا عين رحمت اوست ،پس بازگشت تمام
هستي و پناه و مآل همة اشيا به رحمت الهي است .در حديث نبوي آمده است« :فَيقولُ
اهلل شفعت المالئکة و شفع النبيّون و شفع المومنون و لم یبقع إال أرحمالراحمينَ»؛ خدا
ميفرمايد :فرشتگان ،پيامبران و مؤمنان شفاعت کرده ،شفيعي جز ارحم الراحمين باقي
نمانده است (صدرالمتألهين1389 ،ب.)92 :
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مالصدرا در اثبات ادعاي خويش به نقل کالمي از محييالدين در باب  33فتوحات مکيه،
ميپردازد.
 .2استناد به کالم محييالدين در فتوحات مکيه باب  33در اثبات سبقت رحمت بر غضب الهي،
با اين بيان که خداوند بهاعتبار اسم اقدسش که «ارحم الراحمين»است ،خود شفاعت کساني را که
مستوجب قهر و عقاب شديد الهي شدهاند ،مينمايد و حتي امکان دارد کسيکه هرگز عمل نيکو
انجام نداده است ،مستوجب شفاعت و رحمت او گرديده ،از آتش رهايي يابد .استناد وي به اين
آية شريفه است که فرمود« :یَوْمَ نَحْشُرُ الْ ُمتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا» (مريم)85 :؛ بهاعتبار او هرکس
خدا را صدا زند و همنشين اسماي الهي گردد ،ازجملة متقين است (صدرالمتألهين،1366 ،ج.)110 :1

 .3استناد مالصدرا و تأييد و تأکيد گفتارش در حرکت جوهري و سلوك باطني مستمر براي
انسان بهقول شيخ الهي و عارف رباني که در فتوحات مکيه ،باب تقلب باطن انسان ،از بحث انسان
اشرف مخلوقات در تفسير آية« :اهْدِنَا الصراطَ الْمُستَقِيمَ» ،از فاتحة الکتاب آمده است .در اين
بحث مالصدرا به ارزش و عظمت انسان سالك پرداخته ،با نقل حديثي از پيامبر اکرم(ص) از کالم
شيخ اکبر به عنوان تأييد استبصاري نام ميبرد (صدرالمتألهين،1366،ج.)110 :1

 .4نقل سخن محييالدين در باب  61فتوحات مکيه در بحث از حدوث و قدم بهشت و جهنم
در تفسير آية  25سورة بقره (صدرالمتألهين،1366،ج .)171 :2مالصدرا به استناد آية الهي به مخلوق بودن
بهشت و جهنم تصريح دارد و به اين قول ابنعربي استناد ميجويد« :جهنم از اعظم مخلوقات و
سجن خداوند در آخرت است که مشتمل بر آتش و زمهرير است» .ابنعربي تصريح ميکند که نزد
اصحاب کشف و عرفان ،بهشت و جهنم مخلوق ميباشند؛ به اين دليل که گرما و سوزندگي جهنم
از گرماي رو به احراق هواهاي انسان است و نيز هيزمي جز خود انسانها و بتهايي که مورد
پرستش و کرنش آنها واقع شده ،نيست« :وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة» (بقره)24:؛ «إِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّ ِه حَصَبُ جَ َهنَّمَ» (انبياء( )98:ابنعربي ،بيتا ،ج.)297 :1

 .5بيان کالم محييالدين در فتوحات مکيه (بيتا ،ج )273 :1در تفسير آية« :وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِکَةِ
اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْکافِرینَ» (بقره)34 :؛ در تفاوت ميان ملك
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و جن و منشأ پيدايش شيطان .وي معتقد است که آن دسته از فرشتگان که ساکن زمين بودهاند ،جن
ناميده شدهاند (صدرالمتألهين ،1366،ج.)15-16 :3

 .6استناد مالصدرا بهادعاي ابنعربي در فتوحات مکيه مبني بر افضليت ملك بر بشر با اين بيان
که:
و ایض ًا موید بما ذكره الشيخ محيیالدین االعربی فی الفتوحات المکية و هو عندنا من
اهل المکاشفة (صدرالمتألهين ،1366 ،ج)49 :3؛

مضمون بيان ابنعربي آن است که :در خواب از رسول خدا(ص) سؤال کرد که آيا مالئك
افضلند؟ رسول خدا(ص) پاسخ مثبت داد .شيخ دليل خواست ،رسول خدا(ص) به حديثي قدسي استناد
فرمود (ابنعربي ،بيتا ،ج.)61 :2

مالصدرا از کالم شيخ چنين برداشت ميکند که تكتك فرشتگان بر تكتك انبيا برتري
دارند ،اما اين بهمعني برتري کل مالئك بر کل انبيا نيست.
 .7مالصدرا در تفسير سورة واقعه در «تأييد کشفي» بر سخن محييالدينابنعربي تصريح
ميکند؛ با اين تعبير که «هرکس خواهد که کمال خويش را بشناسد ،به نفسش نظر افکند» ،و نيز با
استناد به فص اسحاقي فصوص الحکم در آنکه:
عارف به همت خود آنچه را که در خارج از محل همت وجودي ندارد ،خلق ميکند
(صدرالمتألهين  ،1366 ،ج.)198 :5

 .8صدرالمتألهين در کتب و آثار خود ،کسي را مثل محييالدين ،مدح و ثنا نکرده است.
مالصدرا از او بسيار محترمانه و به عنوان «قدوة المکاشفين» ياد کرده است .صدرالمتألهين با اين
احتمال که ابنعربي شيعه بوده ،به نقل سخنان وي پيرامون شخصيت امام

مهدي(عج)

ميپردازد

(صدرالمتألهين ،1366،مقدمه ،ص79؛ به نقل از شرح اصول کافي)111:؛ مالصدرا معتقد است که آنچه از
ابنعربي نقل شده است در کتابهاي حديث موجود بوده و برخي از آنها از طريق شيعه و برخي
از غير طريق ايشان است؛ اما اگر در معاني کالم ابنعربي دقت شود ،کيفيت مذهب او روشن
ميشود؛ آنگاه به صفاتي از حضرت مهدي(عج) بهنقل از ابنعربي اشاره ميکند.
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نتیجه
در مقايسهاي که در مشي تأويلي ابنعربي و مالصدرا از آيات قرآني صورت گرفته ،برخي
اشتراکات در نگاه تأويلي آن دو از آيات مذکور واضح و آشکار است ،مالصدرا همچون
ابنعربي ،همة موجودات را همچون انسان ،واحد کبيري ميداند که داراي صورتي واحد و عقلي
واحدند و آن عقل ،همانا صورت عالم و حقيقت آن و حقيقت تامّة محمدي است .ابنعربي در
تفسير کوتاهي که از سورة زلزال ارائه ميدهد به جاي تمرکز بر رُخداد زمينشناختي زلزله ،توجه
خود را به کردار هاي انساني معطوف ساخته است .مالصدرا نيز عقيده دارد که زمان و زمين روز
رستاخيز ،زمين و زمان تجربهشدة ما نيستند؛ شايد مقصود از زمين ،زمين کردارهاي ما باشد؛ روزي
که ديگر مهلت به پايان ميرسد و ديگر مجاز به کاشتن فعلي تازه نباشيم وآن روز ،روزحسابرسي و
درو است.
با وجود تأثيراتي که مالصدرا از ابنعربي پذيرفته و وجوه اشتراکي که در نگاه تأويلي آن دو
در برخي آيات قرآني وجود دارد ،اما اختالف مالصدرا با ابنعربي در تأويل برخي آيات ،آشکار
است ،و آن هم شايد بدين خاطر است که مالصدرا يکي از معماران فرهنگ عرفاني ،کالمي،
فلسفي و قرآني مکتب شيعة امامي است و در بستر يك تجربه خالص شيعي رشد يافته است.
مالصدرا برخالف ابنعربي حمد را زير شاخهاي از شکر ميداند و شکر را اعم از حمد
ميداند .او حقيقت حمد را اظهار صفات کمالي تلقي ميکند؛ پس حمد در نگاه وي همچون
ابنعربي ،ستايش صرف خود نيست؛ زيرا «الحمدهلل» ،وقتي از زبان خداوند گفته شود ،نميتواند در
حد لفظ بماند؛ به اين جهت که داللت لفظ بر معني ،داللتي وضعي است يا در اصطالح زبانشناسي
امروز ،دلبهخواهي است؛ يعني مدلول ميتواند به چارچوب داللت پيشنهاد شده پايبند نماند .اما
داللت فعل ،داللتي است عقلي و قطعي ،مانند داللت آثار شجاعت بر خود شجاعت؛ پس ستايش
خداوند از خود ،نمي تواند در حالتي شبيه به حالت بالقوة داللت وضعي اسير بماند؛ بلکه داللت اين
ستايش ،داللتي فعلي است .مالصدرا همچون ابنعربي حمد و حامد را يکي ميگيرد؛ جز اينکه در
گام بعدي با او همراه نميشود و بين حمد وحامد و محمود تفاوت قائل است.
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گرچه« ،يس» ،طبق آنچه معروف بين مفسران است ،از حروف مقطعه محسوب ميشود ،ليکن
در تفسير ابنعربى ،اين کلمه «منادى مرخم» تلقى شده که مراد از آن «يا سيد» است؛ بنابراين «يس»
کلمهاى است که از حروف متصل تشکيل شده ،نه آنکه حروف آن ناپيوسته بوده ،مجموع آن
حروف ،عنوان کلمه نداشته باشد.
مسئلهاي که در سورة زلزال ،تفسير مالصدرا را از ابنعربي مجزا ميکند ،فهم آنها از معني
لغوي (کيد) است .ابنعربي آن را به معناي نزديکي و از افعال مقاربه ميگيرد و ميگويد که منظور
از آن در زبان عرب ،نزديك شدن است؛ درحاليکه مالصدرا ،آن را بهمعناي مکر ميگيرد .قطع ًا
اين اختالف ،تفسير هر دو از مفهوم سوره را تغيير داده است.
تاثيرپذيري مالصدرا از ابنعربي در نگاه تأويلي و عرفاني او به جهان ،مشهود است ،اما تنها به
اين روششناسي تأويلي قناعت نميکند؛ بلکه بيشتر ترجيح ميدهد که نگاهي فلسفي به جهان
داشته باشد و روش شهودي -عقلي را به عنوان معيار تشخيص درستي استنباط بهکار برد .اما از
نمادپردازي هاي بيش از حد-آنگونه که ابنعربي بدان ميپردازد -حذر ميکند و ميکوشد که
عقل و دل را همچون دو وزنة تعادل بهکار گيرد.

پی نوشت
 .1مانند :طبري در جامعالبيان ،شيخ طوسي در تبيان ،بغوي در معالمالتنزيل ،زمخشري در کشاف،
فخررازي در تفسيرکبير ،شبرّ در تفسير القرآن الکريم ،ابنعطيه اندلسي در المحرّر الوجيز.

کتابنامه
-

قرآن حکيم

-

نهجالبالغه

-

ابنجوزي ،)1404( ،نزهة االعين النواظر فی علم الوجوه والنظائر ،بيروت :چاپ محمد
عبدالکريم کاظمي راضي.

-

ابنعربي ،محيىالدين ،)1989( .رحمة من الرحمن فی تفسير و اشارات القرآن ،جمع و تأليف
محمود محمود غراب ،دمشق :مطبعة نضر.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ( . .بيتا) ،الفتوحات المکيه ،بيروت :دار صادر.
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-

ابنفارس ،)1382( .معجم مقایيس اللغة  ،قم :عبدالسالم محمد هارون.

-

ــــــــــــ ،)1382( . .الصاحبی فی اللغة و سنن العرب ،بيروت :بينا.

-

ابنمنظور ،)1412( .لسان العرب ،بيروت :چاپ علي شيري.

-

بيدهندي ،محمد« ،)1383( .بررسي و تحليل معناشناسي تأويل و اعتبار معرفتي آن در انديشه
مالصدرا» ،نامه مفيد ،قم :دانشگاه مفيد ،شماره.39-54 :41

-

چيتيك ،ويليام ،)1389( .طريق عرفاني معرفت از ديدگاه ابنعربي ،ترجمة مهدي نجفيافرا،
تهران :جامي.

-

خامنهاي ،محمد ،)1379( .مالصدرا (زندگي ،شخصيت و مکتب صدرالمتألهين) ،تهران :بنياد
حکمت اسالمي صدرا.

-

دهقانپور ،عليرضا« ،)1386( .روشهاي تفسيري از ديدگاه مالصدرا» ،فصلنامه پژوهشهاي
قرآني ،قم :دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم (مشهد) ،شماره .88-102 :52-51

-

راغب اصفهاني ،حسينبنمحمد ،)1961( .المفردات فی غریب القرآن ،بيروت :محمد سيد
کيالني.

-

سيوطي ،جاللالدين ،)1421( .األتقان فی علوم القرآن ،بيروت :دارالکتب العربي.

-

الشريف المرتضى ،علىبنالحسينالموسوى ،)1421( .اآلیات الناسخة و المنسوخة ،بيروت:
موسسة البالغ.

-

صدرالمتالهين شيرازي1389( .الف) ،رساله سه اصل ،تصحيح محمدخواجوى ،تهران :مولي.

-

ـــــــــــــــــــــــــــ 1389( .ب) ،تفسير القرآن الکريم ،تصحيح و تحقيق محمد خواجوى با
مقدمة محمد خامنهاي ،تهران :بنياد حکمت اسالمي صدرا.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ 1389( .ج) ،تفسيرسورة واقعه ،ترجمة محمدخواجوي ،تهران :مولي.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ1389( .د) ،تفسيرسورة واقعه ،ترجمة محمد خواجوي ،تهران :مولي.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1366(.تفسيرالقرآن الکريم ،قم :بيدار.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1362(.تفسير سورة سجده ،ترجمة رضا رجبزاده ،تهران :کانون
محراب.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1391( .تفسير سورههاي طارق و اعلي و زلزال ،ترجمة محمدخواجوي،
تهران :مولي.
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-

ــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1389( .تفسيرسورة جمعه ،ترجمة محمدخواجوي ،تهران :مولي.

-

فالحپور ،مجيد ،)1389( .مباني اصول و روش تفسيري مالصدرا ،تهران :حکمت.

-

فيروزآبادي ،محمدبنيعقوب( .بيتا) ،بصائر ذوی التمييز فی لطائف الکتاب العزیز ،بيروت:
محمد علي نجار.

-

ــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1415( .قاموس المحيط ،بيروت :بينا.

-

کاکايي ،قاسم« ،)1380( .قرآن و روش تفسير از ديدگاه ابنعربي» ،بينات ،مؤسسه معارف
اسالمي امام رضا (ع) ،شماره .107-86 :32

-

کمالى دزفولى ،على( .بىتا) ،تاريخ تفسير ،تهران :صدر.

-

معمربنمثني ،ابوعبيده ،)1988( .مجاز القرآن ،قاهره :محمد فؤاد سزگين.

-

ناصرخسرو ،ابومعين ،)1338( .خوان االخوان ،تهران :کتابخانه باراني.

