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Abstract:
The Scared Texts are the most valuable source for
recognizing Islamic rules and knowledge; however,
there is disagreement over the way these texts are
understood in between Scholars where each group
has looked at them from their own special standing
point as the mystical interpretation deals with
esoteric and spiritual aspects of the Divine Texts and
discovery of secrets and references. This means that
mystics, with perspectives different from others have
come to realize the proper understanding of the texts
through the inward and have sought to realize
through interpretation. The present research deals
with investigation and comparison of the Ahmad
Ghazali and Ibn Arabi's styles based on rules and
criteria of interpretation. These philosophers deal
with the issue of "understanding" with emphasis on
"understanding texts" within their most focal point
of their discussions. The issues raised by them
involve huge qualification that could fall effective in
the mechanisms and ways of the Muslims neothinkers. In this respect, can we state that there is a
difference or a similarity between the views of
Ghazali and those of Ibn Arabi? Consequence of the
research in some points implies a unity of
interpretational style between Ghazali and Ibn Arabi
and some sort of hermeneutic modality. In some
cases, there are ways in which the Ahmad Ghazali's
perspectives are unique of him. Mirzaye Qomi as
one of the great" Osuliyun "based on the same basis
of canonists were not optimistic about philosophy
and tightly take the cavil to them. He has deal with
practical mysticism amd associated withfamous
mystics of his time; and he counts" spirituality "and
"pure monotheism "the culmination of the evolution
of mystical and summary and deep extracts and
wondrous and wonder of pure Islam.

متون مقدس مهمترين منبع براي شناخت احكام و معارف
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اسالمي به شمار ميآيند؛ اما درباره چگونگي فهم اين
متون ميان صاحب نظران اختالف عقيده وجود دارد و هر
 چنانكه.گروهي از ديدگاه خاص خود به آنها نگريستهاند
تأويل عارفانه به جنبههاي باطني و معنوي متون قدسي و
 به اين معنا كه عرفا.كشف اسرار و اشارات آن ميپردازد
 شيوه صحيح فهم متون را،با ديدگاهي متفاوت از سايرين
 امر ممكن دانسته و در صدد فهم متون از،از طريق باطن
 پژوهش حاضر به بررسي و تطبيق.راه تأويل برآمدهاند
سبك احمد غزالي و ابن عربي بر اساس قواعد و ضوابط
 اين فيلسوفان در كانونيترين نقطه بحث.تأويل ميپردازد
خود به موضوع "فهم"با تأكيد "فهم متن" ميپردازند و

 واجد استعداد بسياري،مباحث مطرح شده از سوي آنان
است كه ميتواند در ساز و كار و روش نوانديشان
 در اين خصوص آيا ميتوان گفت ميان.مسلمان مؤثر افتد
آراي تأويلي احمد غزالي و ابن عربي اشتراك يا تفاوتي
 نشان از،وجود دارد؟ برآيند تحقيق در پارهاي از موارد
وحدت سبك تأويل غزالي و ابن عربي و حتي هرمنوتيك
 در برخي موارد در ديـدگاه احمد غزالي.جديد دارد
.شيوههايي وجود دارد كه منحصر به خود اوست

. زبان، مقايسه و تطبيق،هرمنوتيك

sahebalzamani@yahoo.com.
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اين تحقيق با شيوه پژوهش مبتني بر مطالعات

امروزه اغلب محققان به اين نكته اذعان دارند كه از

كتابخانهاي ،بر اساس منابع اصلي ،عرفاني و در پايان

عمدهترين تفاوتهاي فكري اهل معرفت با فالسفه،

با تطبيق وسنجش مباحث و ارايه نتايج حاصل از

علما ،متكلمان و ديگران ،وسعت نظر آنان در فهم

پژوهش ،تدوين شده است .با توجه به رمزگرايي

متون وحياني و قدسي است .انديشمندان تمدن عظيم

احمد غزالي ،هدف اين است كه آيا ميتوان ميان

اسالمي تفكرات و انديشههاي دروني خود را متفاوت

آراي تأويلي احمد غزالي اشتراك و يا تفاوتي با آراي

از متفكران ديگر علوم بيان ميدارند كه اين تفاوتها

ابنعربي جست؟ سرچشمه تأويالت عرفاني احمد

در سطح زباني نيز خود را به خوبي نمايان ميسازد.

غزالي و ابنعربي را افزون بر معارف ژرف باطني

تعبيرات و تفاسير از متون مقدس  -آيات ،احاديث،

آنان ،بايد در طريق تأمل در متون مقدس ،اشارات

روايات  -در اصل مبتني بر ذوق ودرك باطني و

انبياء و اولياء جست .آنان به مدد رياضتهاي

نوعي كشف و شهود عرفاني است كه از راه تصفيه

خويشتن و نيز سير و سلوك در آفاق و انفس ،درباره

باطن به دست ميآيد .بسياري از اختالفات ديني ،در

كسب معارف الهي از طريق تزكيه نفس ،به كسب

تفاوت برداشت ها و آن نيز به نوبه خود در اختالف

چنان معرفتي نايل آمدهاند .مخاطبان غزالي عدهاي

روش هاي استنباط از مباني ديني ريشه دارند و

محدود از خاصان حقاند ،شايد دليل اين مدعا را بايد

اختالف روشها نيز ناشي از اختالف در آن دسته از

در نامههايي جست كه غزالي به عين القضات نوشته

مباني است كه اين روشها بر اساس آن مباني اتخاذ

است ،پيام اين مسئله خواه ناخواه اين است كه عين

شدهاند .ضرورت ،تنقيح مباني روشها ،استفاده از

القضات تنها كسي بوده كه شايد تأويالت استادش را

تجربيات ساير اديان و حوزههاي انديشهورزي را

درك كرده است و بنابر اين ميتوان درك كرد كه تنها

اجتناب ناپذير ميكند .در حوزه عرفان اسالمي -

كساني ميتوانند با افكار وي آشنا شوند كه رمز را در

ايراني با توجه به اين اصل مهم ،تا به امروز تحقيقات

حوزه عرفان و تصوف به خوبي دريابند.

مبسوطي در رابطه تأويل و ساختار آن صورت گرفته،

سرچشمه تأويالت عرفاني احمد غزالي را افزون

ولي كمتر نگاهي به تأويل در متون عرفاني صورت

بر معارف ژرف باطني آن ،بايد در طريق تأمل در

گرفته است و بيشتر مقاالت و كتابهايي كه در زمينه

متون قدسي ،اشارات انبياء ،اولياء و ديگر عرفا

تأويل نوشته شده است ،مبتني بر نظريات انديشمندان

جستجو كرد ،او به مدد رياضتهاي خويشتن و نيز

بزرگ غرب است و متأسفانه كمتر به متون ادبي ما

سير و سلوك در آفاق و انفس ،به كسب چنين

توجه شده است.

معرفتي نايل آمده است.

يكي از دانشهايي كه با اين مباحث ارتباط

احمد غزالي با عبارتهايي چگونگي نايل شدن

مستقيمي دارد ،دانش هرمنوتيك است .هرمنوتيك از

به مقام بزرگان و خاصان حق را اينگونه بيان داشته

واژه هرمنين يوناني است كه افالطون در رساله

است" :و صدف (معني) هر دريا بدست بايد آورد تا

كراتيلوس وي را خداي آفريننده زبان و گفتار دانسته

غسل يابد از آاليش ديد خود ،پاك گردد از حديث

است (احمدي.)694 : 0731 ،

حجاب ،تا آنگاه در (حيات) وي را به پاكي حكم
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كنند تا پاك نگردد ،حاضر حضرت نگردد ،و محرم

اين باره ذكر نام كساني چون ويلهلم ديلتاي ،مارتين

مؤانست نگردد ،و تا امانت دار سر نگردد ،صاحب

هيدگر و هانس گئورگ گادامر ضروري مينمايد .از

كرامت نگردد و تا اهل فراست نگردد ،واقف و

نظر تاريخي سهم فرديش شالخر را در توسعۀ

شنونده اسرار حق نگردد و جمال معرفت بر او كشف

هرمنوتيك بايد بيش از همه دانست .او اولين

نگردد و حيات وي طيبه نگردد و تا حيات وي طيبه

پژوهشگري بود كه تالش كرد براي تأويل يك

نگردد ،باقي به حق نگردد ،بينايي وي راست نگردد و

تئوري عمومي بسازد(احمدي.)01 :0731 ،

صاحب سر و والي واليت نگردد و تا بدين محل

فرمولي كه او به دست داد چنين بود " :در يك

نرسد ،پايگاه خاص نيابد(".غزالي )00 :0731 ،لذا

چيز ،جزء در چهارچوب كل فهميده ميشود و بر

اين معرفت ،دانشي است باطني و نتيجه سير از ظاهر

عكس"(همان) .در اين باره مثال ساده اين است كه

به باطن قرآن و ديگر متون قدسي ،و البته ديدهاي

بگوييم معناي يك لغت درون جمله فهم ميگردد و

بصير بايد و ذوقي سليم ،تا خود بخواند حديث

برعكس.

مفصل از اين مجمل.

درك يك متن از راه شناخت زبان و مفاهيمي كه
مورد استفادۀ آسان است ،امكان پذير ميباشد ،بنابر

هرمنوتيك

اين درك صحيح و توصيف قابل قبول از كار و عمل

هرمنوتيك علم يا نظريه تأويل (تفسير ) است .آن را

يك فرد به شناسايي كردن قواعد ،قراردادهاي

فقه اللغه يا كشف المحجوب نيز گفتهاند .اين لغت

دستوري حاكم بر آن كار ،عمل ،عقيده و احساس،

در گذشته بيشتر براي تفسير متون تاريخي ،فلسفي و

بستگي دارد ،آن هم به گونهاي كه فاعل مالحظه كرده

ديني (متون مقدس) و به ويژه براي تفسير آن چه

است(پراودفوت.)43- 30 :0733 ،

رمزي و نمادين است ،مورد استفاده قرار ميگرفته

اساساً هرمنوتيك برخاسته و برآيند تحوالت

است .متألهان پروتستان نخستين انديشمنداني بودند

فلسفي و عقالني در جهان غرب و نه جهان اسالم

كه در دنياي جديد به احيا و پرورش مباحث

است و ما در جهان اسالم براي فهم متن ديني،

هرمنوتيك همت گماشتند ،نخستين باري كه واژه

پديدهاي به نام تفسير داريم .درباره فرآيند تفسير به

هرمنوتيك در عنوان كتابي ظاهر شد ،به سال 0466

منظور فهم متن ضروري است به پنج موضوع زير

ميالدي بر ميگردد كه عالمي پروتستان مذهب به نام

توجه شود.

ي  .ك  .دانهاير كتابي با عنوان :هرمنوتيك قدسي يا
روش تأويل متون مقدس منتشر كرد .در نقد ادبي

 - 0پيشفرضها و پيش دانستههاي مفسر :هنگام
تفسير و پيش از هر فعاليت علمي پژوهشگر پيش -

جديد ،هرمنوتيك روشي است كه مسئله فهم متن را

فرضها و پيش دانستههايي دربارۀ موضوع بررسي

بررسي ميكند و در باب چگونگي فهم خواننده از متن و

خود دارد .فهم و تبيين در صورتي امكان پذير هستند

تحليل و تفسير متن بحث مينمايد(جوئل.)03 :0730 ،

كه حداقلي از دانستهها و اطالعات وجود داشته باشد.

هرمنوتيك همچون يك روششناسي براي تأويل

اين پيش دانستهها مقدمه فهمهاي بعدي قرار ميگيرد.

متن از اواخر سدۀ نوزدهم رواج بيشتري يافت و در

همچنين فهم و تفسير با پرسش آغاز ميشود و
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پرسش بدون حداقلي از پيش دانستهها رخ نخواهد

بكوشد تا خود را در افق تاريخي متن و معنايي كه

داد.

متن در آن افق داشته ،قرار دهد.
 - 2عاليق و انتظارات همچون محرك ذهن

مفسر :خاستگاه پرسشهاي انسان را عاليق و

تأویل در نگاه غزالی

انتظاراتي تشكيل ميدهند كه متناسب با پيش

واژه تأويل در لغت ،به معناي رجوع كردن يا ارجاع

دانستههاي او است .تفسير نيز از عاليق مفسر ناشي
ميشود .عالقه براي تأمين كردن هدفي كه از قبل تا
حدودي مشخص است .بنابر اين عاليق و انتظارات،
شكل دهندۀ پرسشهايي است كه مفسر و خوانندۀ
متن مطرح ميسازد.

دادن و چيزي را به منشأ و اصل آن بازگردانيدن
است ،اما ميتوان توسع داد و آن را به معناي كشف،
توضيح و تفسير كردن نيز بكار برد .ابن عربي واژه
تأويل را لزوماً به معناي مثبت و ايجابي بكار نميبرد.

 - 7متن چه ميگويد :در اين مرحله مفسر بايد

در آثار غزالي به ويژه در سوانح العشاق استفاده

دريابد كه پديد آورندۀ متن چه پيامي را ميخواسته

از شگرد تأويل براي بيان مسايل حكمي ،بسيار مورد

منتقل كند؟ وضعيت و شرايط تاريخي كه او در آن
زندگي ميكرده ،چه گونه بوده است؟ مخاطبان و
گيرندگان پيام در چه وضع و شرايط تاريخي به سر

توجه و عالقه او قرار گرفته است .او تمامي اسرار و
رموز صوفيه را مبتني بر حديث قلب بيواسطه
حديث را از قلب خود ،از خداي خود نقل مینمایند
و بر پايه تثليث معرفت (نقل ،عقل ،كشف ) تأويل

ميبردهاند؟ بنابر اين مفسر براي كسب شناخت از

عرفاني ميكند و تجربيات ارزشمند خويش را در

اوضاع و احوال تاريخي دوران مؤلف متن اقدام به

مقام عارفي آگاه دل و بهرهور از درد عرفاني ،براي

مطالعهاي گسترده كند و از ديدگاه تئوري زباني ،به

خواننده بيان ميدارد ،وي براي رسيدن به اين مقصود

بررسي فرهنگ ،زبان و تاريخ اثر بپردازد.

به خوبي از تمثيل بهره ميبرد .رمز گونگي نيز به نوبه

 - 6كشف مركز معناي متن :مركز معناي متن
همان "پيام اصلي" است كه مطالب متن پيرامون آن
سامان يافته و اين گونه ،تمام متن را مورد فهم قرار
داد .مركز معنا به كليۀ اجزاي متن معنا ميبخشد و
جهتي واحد به همۀ آنها ميدهد.

خود ريشه در خصلت نمادين زبان دارد .زبان در
سرشت خود ،ساختاري نمادين دارد و از اليههاي
متعددي نظام يافته است؛ زيرا نشانههاي زباني را
بسي بيشتر از آنچه به نظر ميآيند ،بيان ميكنند.
غزالي همواره در كسوت رمز و اشارات و به

 - 6ادغام افقهاي مفسر و متن :هرگاه زمان يك

زباني پوشيده و نمادين سخن گفته است كه براي هر

متن و اثر با زمان مفسر يا خواننده از فاصلۀ تاريخي

كسي قابل كشف و بيان نيست .از اين رو بايد ،زبان

زيادي برخوردار باشد ،گفته ميشود كه افق تاريخي

روايات را در تأويل شناخت .بايد اذعان كرد غزالي به

پديد آورندۀ متن از افق تاريخي مفسر متفاوت است.

مسئله زبان  -كه آغاز ورود به اين حوزه پر از رمز و

اين جاست كه مفسر با وجود تجربههاي متفاوت بايد

راز است  -بيتوجه نبوده و لذا ميگويد" :لكل كلمۀ

سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 4931
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الف فهم .و مرا صدق اين ذوق است و يقين

در حكم تأويل نشانههاي ديگر است(".فوكو: 0739 ،

است(".غزالي.)063 : 0731 ،

.)036- 034

زبان تأويل زباني اشارهاي و رمزي است و رمز

هرمنوتيك غزالي نكته صرفاً فهم قرآن به سبك

نيز تركيب يا عبارتي است كه بر معني و مفهومي غير

تفسيري معمولي نيست ،بلكه دستيابي به تجربهاي

از آنچه در ظاهر به نظر ميرسد ،داللت ميكند و

صوفيانه از آن است ،هرمنوتيك غزالي راهنامهاي

"به دليل مفاهيم متعددي كه در خود پنهان دارد،

است براي تجربه قرآن و بعد قرار گرفتن در وضعيتي

دستيابي به معني دقيق آن ممكن نبوده ،نياز به تأويل

براي گفتن آنچه قرآن ميخواهد.

داشته باشد .پس ويژگي اساسي زبان رمزي ،از جمله

هرمنوتيك صوفيانه غزالي نوعي تصرف است ،نه

زبان هنري صوفيه ،تأويل پذيري آن است".

تصرف در متن مقدس كه تصرف در بايگاني

(پورنامداريان )46 :0736 ،همين خصيصه تأويل

تفاسيري كه پيرامون متن وجود دارد ،فهم متن با

پذيري ،مانع از فهم عبارتهاي ظاهري كالم ميشود

واسطه سنت نيست ،اين فهم سنت است كه با واسطه

و از اينجاست كه زبان صوفيه اهميت فوق العادهاي

تجربۀ متن است .هرمنوتيك صوفيانه ،هرمنوتيك

پيدا ميكند.

تجربه است .هرمنوتيك غزالي مؤلف محور نيست،

توجه به زبان صوفيه با تمامي ويژگيهاي بالغي
آن ،از اهميت فوقالعادهاي در تحقيقات عرفاني

مؤلف (فاعل شناسايي) عاملي جامع و متكي به خود
نيست.

برخوردار است .زبان ،بخشي جدايي ناپذير از معارف

از ديدگاه غزالي متن گنگ نيست ،بلكه اذهان ما

صوفيانه است ".همنشيني واژهها و نقش موسيقيايي

كر است و اين به معناي غياب علم و شعور نيست.

تكرار حروف و اصوات ،نه تنها از عوامل تعيين كننده

غزالي ميگويد :چهار حجاب وجود دارد كه فهم ما

در تأثيرات زباني و بالغي ،بلكه به عنوان عنصري

را مانع ميشود و اين چهار حجاب ربطي به تيز

انديشه آفرين در متون صوفيه مطرح است؛ در واقع،

هوشي و كند هوشي ما ندارد .حجاب اول نوعي

در متون عرفاني حركت از لفظ به معني است ،نه

زيبايي خواهي واستحسانيت است كه در آن "همت

اينكه لفظ تابع نگاه متفاوت و معني باشد.

در تحقق حروف مصروف باشد تا آن را از مخارج

اصوالً هر آنچه هويت زباني داشته باشد ،ميتواند

آن بيرون آورد(".غزالي .) 749 :.0731 ،دوم پايبندي

هويت تفسير و تأويل را نيز دارا باشد .از اين رو ،هر

متعصبانه به مدرسه است ،آنجا كه فرد آنچه را مي -

فهمي ،خود تفسير و تأويل قلمداد ميگردد .تفسير و

آموزد را به سادگي قبول ميكند ".بيآنكه از راه

تأويلي كه خود ناظر به تفسير و تأويل ديگر است و

بصيرت و مشاهده بدان رسد(".همان .) 731 :حجاب

اين سلسله تأويلها ادامه مييابد .انسان همواره در

سوم گناه است كه غزالي ميگويد" :چون ريمي بود

موقعيت تفسير و تأويل قرار دارد و بر اين اساس

بر روي آينه"(همان .)732 :چهارم تبعيت از اختالف

است كه در هرمنوتيك مدرن ،نشانههاي زباني داراي

فريبنده بين تفسير به رأي و تفسير به نقل است ،آنكه

هويت تأويلي هستند " :هر نشانه في نفسه ،آن چيزي

تفسيري ظاهري خوانده باشد و اعتقاد كرده كه

نيست كه خود را در معرض تأويل قرار ميدهد :بلكه

كلمات قرآن را معنيي نيست ،و هر كه قرآن را به رأي
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خود تفسير نمايد ،خود را در آتش جاي ساخته

به معرفت حقيقي نايل آمد .براي كسب معرفت ،بايد

است( همان.)732 :

آن را فهم كرد و ديد .بنابر اين ،براي درك مفاهيم

غزالي بيان ميدارد كه قرآن متني فقهي و نيز

عرفاني راهي جز هماهنگي ميان ظاهر و باطن  -عقل

مرجعي براي اخالق است .متني است قابل اجرا ،نه

و انـديـشه عرفاني  -پيش روي مخاطب آن آثار

تنها در امور كلي و انتزاعي كه با من تنها  -در

نميماند .غزالي ميگويد" :حقيقت عشق جز بر

موقعيت خاصم  -هم حرف ميزند .نه تنها از لحاظ

مركب جان سوار نيايد ،اما دل محل صفات او است،

اخالقي و فقهي كه از لحاظ عاطفي و حتي به لحاظ

و او خود به حجب عز متعزز است ،كس ذات

وجودي(همان.) 736 :

وصفات او چه داند؟ يك نقطه از نهمت او روي به
ديده علم نمايد كه از روي لوح دل بيش از اين

زبان و زمينه متن

ممكن نيست

بحث از تأويل و رمز گشايي در اسالم پيشينهاي

داد(غزالي.) 064 :0731 ،

ديرينه دارد .اختالف ميان مفسران در مورد عاطفه يا
غير عاطفه بودن "واو" در آيه  3از سوره مباركه آل
عمران﴿ :وما يعلم تأويله اال اهلل و الراسخون في العلم ﴾
و دعاي منتسب به پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله در

كه از او بياني يا نشاني تواند

بهره جستنهاي ابنعربي در فصوص الحكم
خاصه در "فص حكم نوريۀ في كلمۀ يوسفيۀ" و "فص
حكمۀ حقيۀ في كلمۀ اسحاقيۀ" كه در باب تأويل حق

حق ابن عباس كه" :اللهم فقهه في الدين و علمه

و معنا و بواطن واژگان بحث ميكند ،نوعي

تأويله"(سيوطي ) 666/2 :0747 ،و قرائتهاي

آفرينندگي زباني است كه پـل ريكور به آن اشاره

چندگانه قرآن كريم ،همگي نشانگر اين است كه

ميكند .زبان در ديدگاه ابنعربي اساس و بنيان است

براي متون ديني ،افزون بر معناي ظاهري ،معناي

و از اين رو است كه در اين گفتمانها ،زبان به

ديگري وجود دارد و كشف آن معاني ،مادامي كه

واژگان استعداد آفرينش و توان و گنجايش بار معنوي

خاصيت زبان و ويژگيهاي بسيار پيچيده و رمزي آن
شناخته نگردد ،به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود.
به گفته برخي از محققان ،در آغاز تجربه عرفاني
و تفسير قرآني از هم جدايي ناپذيرند؛ زيرا هر يك از

تازهاي ميبخشد(پورحسن.)016 :0792 ،

تأویل ابنعربی

آنها ديگري را روشن ميكند وحتي پوشش ميدهد و

قالب هرمنوتيك ابنعربي ،رهيافت عرفاني  -صوفي

زبان تجربه ،محدود به واژههاي قرآني است؛ ولي به

است .تأويل زباني با رويكرد صوفيانه و عرفاني ابن

تدريج ميبينيم كه تجربه عرفاني ،استقالل مييابد و

عربي از مهمترين آثار در اين قالب است .مباحث

از زبان قرآني جدا ميشود و زبان خاص خود را

زبـانشناسي ابن عربي در تمامي آثارش حتي در

پديد ميآورد .عارف از طريق جنبه استعاري زبان

غـزلهاي عاشقانه تـرجماناالشواق سيطره نـشان

عرفاني ،چيزي دربارۀ اين تجربه ميگويد كه با ياري

ميدهد(پورحسن .)017 :0792 ،ابنعربي در ضمن

گرفتن از اصطالحات نميتوان آنها را بيان داشت و

ترجماناالشواق ،مخاطبان را از پيوند دادن اشعار و
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غزلهايش به عشق او به نظام ،دختر زيبا و دانا و

سوي خدا براي ايشان نازل شده ،اقامه ميكنند .ايشان

پارسامنش ايراني ،بر حذر ميدارد ،اما برخي اين

همواره به اعمال نيك رو ميآورند و قادر به تفسير

هشدار را طنز آلود تلقي كرده و مسئله عشق به نظام

كتاب خدا هستند ،قدرت فهم و شناخت سخن خدا

وسرودن غزلها را حقيقت دانستند .ابنعربي در

و تفسير كالم او به آنان موهبت شده است و از طريق

پاسخ شرحي تحت عنوان ذخائراالعالق في شرح

همين الفاظ و كلماتي كه در كتـاب خداوند آمده

ترجماناالشواق مينويسد و متذكر ميشود كه

است ،ميتوانند معاني واقعي آنها را دريابند .اينگونه

غزلياتي كه در مكه مكرمه سروده بودم ،شرح كردم،

اشخاص از معرفت خاصي برخوردار هستند و همان

زيرا ميدانستم كه عالقه مردم به بيان عاشقانه سبب

راسخان در علم هستند كه تأويل قرآن را هيچ كس

توجه بيشتر آنان در گوش سپردن به آنها خواهد

جز خدا و ايشان نميدانند .راسخان در علم فكر و

شد(ابنعربي.)32 :0732 ،

عقل بشري را دخالت نميدهند ،زيرا فكر و عقل

ابنعربي در اغلب موارد ،واژه تأويل را به عنوان
تفسير قرآن و احاديث پيامبر (ص) بكار ميبرد،
آنگونه تفسيري كه با اصول و مباني عقلي سازگار و

بشري در ذات خود مبرا از خطا نيست(ابنعربي،
.)073 : 0732
ابنعربي پس از آنكه تأويل را خاص راسخان در
علم ميداند بيان ميكند كه گروهي كه به تفسير لفظي

مطابق باشد .شخص مفسر به جاي ايمان صرف به

آيات و معناي لفظي قرآن ميپردازند ،بدون آنكه اين

ظواهر لفظي وحي و شناخت كلمات و تعبيرات الهي

معاني را به حقيقت و باطن آنها ارجاع دهند يا علم و

(از طريق بندگي و تقوا پيشگي) برتري و توان عقل

آگاهي ايشان مستند به خداوند باشد ،بلكه از پيش

را براي داوري در مورد همه امور ميپذيرد ،در نتيجه
عقل معياري ميشود كه همه چيز حتي كالم خدا را
بايد با عقل سنجيد.

خود ،معاني خاصي را از روي حدس ،به الفاظ آيات
نسبت ميدهند .يكي از نتايج منفي تأويل آن است كه
موجب تضعيف ايمان ميشود .ابنعربي ميگويد:
درجات قرب نسبت به خداوند از طريق معرفت

ابنعربي بيان ميدارد كه علوم دو دستهاند :

شارع كه به عنوان سخنگو ونماينده خدا است،

موهوبي و اكتسابي؛ علم موهوبي ثمره تقوي است و

مشخص ميشود ،خداوند فرمان داده است كه به

اينكه اگر تقوي داشته باشيد ،خدا خود به شما علم

محكمات قرآن و متشابهات آن ايمان بياوريم ،بنابر

ميآموزد و وسيله تشخيص حق و باطل را به شما

اين بايد آنچه را پيامبر آورده است بپذيريم ،زيرا اگر

ميدهد و اينكه خداوند رحمان ،خود قرآن را تعليم

از پيش خود به تفسير سخن او بپردازيم ،مقصود

ميدهد .نوع دوم علم و معرفت اكتسابي است  :آنچه

واقعي او را در نيافته و بسا درجاتي از ايمان را از

كه زير پاي ايشان است .تحصيل اينگونه علم،

دست ميدهيم و از پارهاي كماالت محروم ميمانيم.

بستگي به تالش و كوشش (اجتهاد ) شخصي خود

هيچگاه نبايد دليل خود را برتر از وحي بدانيم و عقل

ايشان دارد .اما كساني كه علم موهوبي به ايشان اعطا

خود را بر وحي قرآني حاكم كنيم .اگر شخص ،خود

شده است ،آنان كتاب خدا و وحي و هرچه را از

را برتر از وحي نداند ،ايمان شخص محفوظ ميماند
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و از ظلمت جهل رهايي يافته و به مقام يقين ميرسد

مقایسه آراي احمد غزالی و ابنعربی

و در عين رسيدن به آگاهي و فهم صحيح ،ايمان او

احمد غزالي و ابنعربي هميشه متون مقدس را به

نيز محفوظ خواهد ماند .شخصي كه مستقالً به تفسير

عنوان مهمترين و موثقترين مرجع ممكن در تعبير

آموزههاي وحياني ميپردازد ،در واقع به وحي ايمان

حقايق و شناخت معارف الهي ميدانند .در تأويلهاي

ندارد ،زيرا پيداست كه هيچ شخصي نميتواند از

عرفاني غزالي و ابنعربي معناي تأويلي از چهارچوب

محدوديتهاي عقلي و وجودي خود رهايي

داللت لفظي متون مقدس بيرون نيست.

يابد (ابنعربي.)726 : 0732 ،

غزالي افزون بر موارد تأويلي بسيار كه هدف آنان

تأويل ابنعربي نه سازگار با تفسير زباني است و نه

شناخت حقايق قرآن كريم و همه متون مقدس ديگر

سازگار با تفسير عرفا .يك نمونه شگفت از تأويل

است ،در موارد كثيري نيز به تفاسير بزرگان اشاره

ابنعربي كه وي را كامالً متمايز از تفسير ،مفسران و

دارد و در فهم متن از مفاهيمي كه آنان در برداشت -

عرفا قرار ميدهد ،تأويل آيات  00و  02سوره طه

هاي خود بدان رسيدهاند ،استفاده ميبرد .بنابر اين

است كه مفسران دو گونه تفسير از آن به دست داده -

غزالي تأويلگراي صرف نيست ،بلكه جاهايي كه

اند :نخست تفسير لغوي است كه اشاره به حرمت

نياز است از تفسير نيز براي حل مشكالت و

وحي و وادي مقدس دارد ،از اين رو به موسي امر

دشواريها در جهت زدودن ابهام در حوزه تأويل

شد تا پاكيزه وارد اين مكان شود؛ دوم تفسيري

استفاده ميكند.

عرفاني است كه نعلين را به معناي وابستگي به دنيا و

غزالي هميشه در پرده ضخيم عبارات و اشارات

آخرت دانسته و موسي براي لقاي پروردگار بايد از

سنگين سخن ميراند ،وي بيشتر تأويالت خود را به

هر نوع وابستگي به دو عالم ،پاك شود(پورحسن،
.)223 : 0792
ابنعربي در همان فص اول تأكيد ميكند كه
عقل از راه تفكر و انديشه قادر نيست اين مسئله را
دريابد ،مگر آنكه از راه كشف و شهود الهي به

مدد اصطالحات عرفاني  -در بيان خاص خود  -و
در پرده اشارت بيان ميدارد" :پس معني هر صدفي
در اشارت باز نماييم بدانچه حق  -عز اسمه  -ما را
بنمايد(".غزالي.)02 :0731 ،

شناخت آن دست يابد .ابنعربي معتقد است كه آيات

غزالي ظاهر كلمات و عبارات را به منظور تبعيت

الهي در كتب آسماني ،بر دو معنا داللت دارند :معناي

از شرع مقدس ،حفظ ميكند و تنها به تأويل صرف

ظاهري كه براي عامه انسانها است و معناي غير

اكتفا ندارد؛ بلكه هم به ظاهر عبارات و هم به باطن

ظاهري كه براي خواص است .به باور ابنعربي ،زبان

آنها در هر حال توجه دارد ،اما در عين حال معتقد

وحي واجد هر دو معنا است ،به همين سان حضرت

است كه ظاهر براي عوام و باطن جهت خواص

حق نيز ظاهر و باطن دارد .حق در هر خلق ،ظهوري

است.

خاص دارد ،يعني در هر مفهوم ظاهر است و از هر

ابنعربي نيز ضمن تفاوت گذاشتن ميان تفسير و

فهمي پنهان ميباشد ،مگر فهمي كه عالم را صورت

تأويل ،ذيل آيه هفدهم سوره رعد ،نمونهاي از فرايند

و هويت حق بداند.

هرمنوتيكي در كشف معاني باطن و نهفته قرآن باز
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مينمايد .وي ذيل اين آيه ميگويد كه موقع تفسير

مقصود وي را ادراك كند و عبارتهايي از اين دست

اين آيه ميگويي كه از نعمتهاي خداوند بر

فراوان دارد" :و اندر تركيب اين حروف (حروف

بندگانش اين است كه از ابر باران فرود ميآورد كه از

عشق) اسرار بسيار است و اين قدر در تنبيه كفايت

آن حيوان و نبات سيراب ميگردند و رودبارها هر

است(".غزالي.)29 : 0731 ،

يك به فراخور طاقت و وسعت خويش از آن بهره

در تأويل آيه شريفه ﴿الست بربكم قالوا بلي ﴾

ميگيرند و سيراب ميشوند ،اما هنگام تأويل آيه

(اعراف )032/بر اساس تأويل احمد غزالي ،خداوند

﴿انزل من السماء ماء فسالت اوديۀ بقدرها﴾ ميگويي
كه مراد از آب "علم" است و مراد از "آسمان" عالم

خواست كه انسان با راهنمايي وي به مقصود خود
نايل آيد؛ چرا كه انسان همواره نيازمند به دستگيري و

علوي و"اوديۀ" اشاره به قلبهاي برگزيدگان است

ارشاد بوده است و چون در بين دو نيروي مخالف

از اوليا و انبيا؛ پس معناي آيه چنين ميشود كه خداي

گرفتار بوده كه نيرويي او را به سمت خير و سعادت

تعالي علم الهي را از عالم علوي بر قلبهاي

سوق ميدهد ،و بر عكس ،آن نيروي ديگر قاطع

برگزيدگانش ،از انبيا و اوليا ،فرود آورد و قلوب آنها

طريق او ميگردد ،اگر نيك هدايت شود ،بر اساس

هر يك بر حسب استعداد از آن علم فيض

فطرت خداجويياش ،ميتواند به معرفت نفس

گرفتند(ابنعربي.)3-9 :0732 ،

خويش دست يابد" :به هدايت خداي  -عزوجل  -و

در غزالي شيوه بيان حقايق كشفي و شهودي

به ارادت او بود كه در مقام لطفشان داشته بود و با

عارفانه خطاب به صورت سوم شخص است و از

مشاهدهشان خو كرده ...اكنون او را سفري ديگر

خاص تا عام ميتوانند مخاطب سخنان او شوند؛ مث الً

فرمودند تا آن صدف (روح) را هجرت افتاد تا بدين

از اين دست تعبيرات در آثار غزالي فراوان است :

جوارح مر او را واليي باشد .هر كه خواهد تا شاهد

"بگويم كه مسافر اين بحر را چه بايد كرد(".غزالي،

آن معاني گردد ،سفر اختيار بايد كرد از خود در

.) 02 : 0731

خود(".غزالي ،)3-9 :0731 ،اما اين كه بنده اقرار به

تمثيل از ديدگاه غزالي بسيار اهميت دارد ،وي

"بلي" گفتن ميكند ،هم به واسطه فيض الهي و

براي بيان آنچه كه در دل و ذهن خود دارد؛ از

هدايت اوست؛ چرا كه نداي حق به بندهاش اين

تمثيل مدد ميگيرد .احمد غزالي ميگويد" :دريا را

است كه :تو به خواست من ،مرا خواستي ،تعريف

صفتي است كه هرگز زنده عادتي را به كس ننمايد

كردم تا مرا بشناختي و هدايت كردم تا به وحدانيت

تا آنگاه كه غرقش كند و لباس عادت را از او
بركشد .پس مرده به خلق ننمايد تا همه وي را به

من بگرويدي("...غزالي.) 29 : 0731 ،
از نظر ابنعربي در صحت متن قرآن و وحياني

حكم مردگان كنند ،آن ضرب مثل است(".غزالي،

بودن الفاظ و عبارات آن ترديد نميتوان كرد .اما

.)03 :0731

اينكه همه معاني الفاظ و مراد واقعي خداوند را در

احمد غزالي در تأويل آيات و احاديث و اقوال

معناي ظاهري الفاظ خالصه كنيم .از نظر ابنعربي

مشايخ ،به اقتضاي حال مخاطب سخن ميگويد .بنابر

نوعي سوء ادب است .معناي لفظي متن بايد هميشه

اين ،تا آنجا به تأويل ميپردازد كه مخاطب بتواند

مورد احترام و محفوظ بماند ،اما اگر خداوند قلب
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كسي را گشود و معاني ديگري را به او القاء كرد كه

احاديث استوار سازند ،به نحوي كه اصالت از آن

افزون بر معاني لفظي بود ،شخص بايد اين فهم جديد

آيات و احاديث بوده و فهم آنان كشفي از معاني

را بپذيرد و خدا را شاكر باشد ،به هر حال از نظر
ابنعربي نميتوان متن را تنها بر اساس فهم عربي يا
حقايق علمي و يا فرآوردههاي عقلي تفسير كرد؛
بدون احراز آمادگي نبايد به تفسير متن پرداخت .اگر

دروني آنهاست .در حالي كه نزد ابن عربي شهود و
دريافت دروني محور است و از قرآن و احاديث بر
اصالت كشف خود ،بهره ميبرد .آنچه پيداست اين

شخصي با شريعت آشنا نباشد يا ايمان نداشته باشد و

است كه ابن عربي شهود خود را در پرتو آيات ارائه

اعمال بندگي را به جا نياورد و فاقد تقوا باشد ،هيچ

نميدهد .وي در فص نوح تصريح ميدارد كه اين

زمينهاي براي فهم متن (قرآن ) نخواهد داشت.

كشفها و شهودها منافاتي با آيات نداشته و داراي

از هماننديهاي تأويل احمد غزالي و ابنعربي

اصالت هستند :در سخن خدا ،هر يك از لغات رمز و

ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه هر دو تأويل را

نشانههايي است براي تمامي معانياي كه ميتواند در

خاص راسخان در علم ميدانند و پيش شرط فهم را

آن نهفته باشد ،خداوند بر همه اين معاني آگاهي

امكان دستيابي به يك تفسير معتبر يا اصيل است.

دارد ،لذا تفاوت فهمهاي بندگانش را هم ميداند.

پارسايي ،تقوا ،التزام اكيد به شريعت و سنت ،احترام

بنابر اين تكاليف انسان از سخن خدا ،مرتبط با فهم

عميق نسبت به اصحاب پيامبر و احساس احتياج و

اوست(ابنعربي.)6 :0933 ،

نياز در مقابل معلم الهي ،همگي عواملي هستند كه
موجب عدم بروز هرگونه بدعتي ميشوند ،هرگونه

بحث و نتيجهگيري

تفسير جديد ميبايست با توجه به تفسيرهاي قبلي

براي فهم متون قدسي ،دو شيوه تفسير و تأويل

صورت پذيرد و ديدگاههاي مفسران پيشين را مد نظر

متداول است كه عرفان به هر دو جنبه نظر داشته و

قرار دهد و با آنها تناقض نداشته باشد .اگر تفسير

رويكرد آن آميختهاي از هر دو شيوه معمول است و

جديد ،به حد جديدي بر سنت تفسيري پيشينيان

لذا ،تفسير بخشي از فرآيند تأويل است و ادامه تفسير

بيفزايد ،اما با تفسيرهاي قبلي ،هماهنگي داشته باشد

در سطوح عاليتر ،تأويل ناميده ميشود .پس از

و شخص مفسر نيز واجد همه صالحيتها و شرايط

تفسير درست و صحيح ميتوان به تأويل حقيقي

باشد .در آن صورت اين نوآوري و فهم جديد و

دست يافت و در نهايت متني بر تأويل صحيح است

تفسير نوين ،تفسيري اصيل و معتبر خواهد بود.

كه عارف ميتواند مدارج كمال را طي كند و به

از جمله تفاوتهاي آراي احمد غزالي و ابن

شناخت حقيقت نايل آيد؛ از نظرگاه غزالي هيچگونه

عربي اين است كه غزالي ميكوشيد تا دريافتها،

تأويلي قطعي نيست .بنابر اين عمل فهم حد و مرزي

شهودها و تجربههاي خود را بر آيات قرآن و

ندارد و مدام در حال توسع و تكامل است.
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اين همانندي تأويل و هرمنوتيك عرفاني -

متون قدسي دارد و تأويلگر بيش از پيش تالش دارد

فلسفي بين انديشمندان اسالمي و متفكران مسيحي

كه به نيات وي دست يابد و همين جنبه از مسئله

(احمد غزالي ،ابنعربي) به جهات بسياري ميتواند

است كه تفاوت اساسي ميان مطالعات هرمنوتيكي ما

ابعاد و اهميت و ضرورت بررسي شالودههاي

را با غربيان آشكار ميدارد.

هرمنوتيك در اسالم و غرب و وجوه تأويل عرفاني،

برآيند تحقيق نشان از وحدت نظر در پارهاي

صوفيانه ،فلسفي و كالمي را آشكار سازد(پورحسن،

موارد باب سبك تأويل غزالي و ابن عربي و نيز

.) 69 : 0792

هرمنوتيك جديد دارد .برخي اشتراكات در

ابوالعالء عفيفي در مقالهاي دربارۀ ابنعربي و

ديدگاههاي احمد غزالي و ابن عربي در باب تأويل به

زبان او مينويسد كه تأويل عرفاني و هرمنوتيك

نيكي مشهود است .عالوه بر آن مواردي نيز يافت

صوفيانه مختص ابنعربي نبوده و پيش از او محاسبي،

ميشود كه حاكي از آن است كه غزالي سبك خاصي

جنيد ،ابوطالب مكي و احمد غزالي نيز بر نهج فوق

در تأويل دارد كه منحصر به خود او است و با شيوه -

دست به تأويالت صوفيانه زدند(ابنعربي: 0732 ،

هاي رايج ديگران ،از جمله تأويالت ابن عربي و نيز

.)69

اصول تأويل در هرمنوتيك جديد ،تفاوت روشن و

ابنعربي با واژگان "كلما ترقي عن مقامه فتح له

آشكاري دارد.

باب فهم جديد" ناخواسته تكامل فهم و دانش تأويل

در گفتمان مشترك ابن عربي و غزالي تعاطي

در ادوار و به لحاظ افراد و نيز عصري شدن فهمها را

حقيقت جز در سايه گفتگو و ديالوگ امكان پذير

نويد ميدهد .سخن ابن عربي ناظر بر بطون سبعه و

نيست ،در اين ديدگاهها حقيقت همچون آينهاي است

فراچنگ آوردن هر بطن در پيوند با صيرورت

كه از آسمان فرو افتاده ،شكسته و قطعات آن در ميان

روحاني افراد است(پورحسن .) 223 :0792 ،سخن

انسانها توزيع شده است .براي رسيدن به حقيقت

ابنعربي در باب تأويل همچون احمد غزالي مبتني

مطلق و تكميل پازل حقيقت بايد كوششي جمعي

بر رمز است.

انجام داد و در مقام گفتگو و مكالمه به داد و ستد

وظيفه اصلي و كاركرد اساسي علم هرمنوتيك،

قطعات اين آينه مبادرت كرد؛ متعاطي حقيقت كسي

اساساً فهميدن متن است و نه درك مؤلف .اما از آنجا

است كه پيشاپيش اصل گفتگو و مكالمه را با تمام

كه متون عرفاني درصدد رسيدن به همان معنا/

شرايط آن پذيرفته باشد و بنابر اين علم و هويت

معناهايي است كه در انديشه مؤلف بوده است؛ لذا

جمعي است و بر جمعي بودن كليه دستاوردهاي

نميتوان گفت كه مؤلف به تمامي از انديشه عارفانه

بشري از جمله بر جمعي بودن فهم و معرفت ديني

متن خارج ميشود .مؤلف همچنان حضوري فعال در

كه فرآوردهاي بشري است ،تأكيد بسيار ميگردد.
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