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  تاویل قرآن کریم مساله بایسته هاي اهلتطبیق دیدگاه ابن رشد و مولوي در 
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  :چکیده
ــاطن  (قرآن کــریم)معنــاي ظــاهري کتــاب مقــدس در تصــرف  آن لحــاظ  و جــایگزینی معنــایی دیگــر کــه در ب

گردیـده یکــی از دغدغـه هــاي مهــم اندیشـمندان دینــی اســت. علـی رغــم مخالفــت برخـی اندیشــمندان در فرقــه      
پرســش تحقیــق ایــن اســت ، موافقــان تاویــل دینــی بــه تبیــین و توجیــه آن پرداختــه انــد. اســالمی هــاي مختلــف

بـاطنی بـه جـاي معنـاي ظـاهري چـه امـوري را بایـد          معتقدان به جواز تاویـل در قـرآن، در جـایگزینی معنـاي     که:
تحلیلـی و بـا اسـتناد بـه منـابع کتابخانـه اي در صـدد اسـت بـه          -مد نظر قرار بدهند. ایـن مقالـه بـا روش توصـیفی    

یژگــی هــاي اهــل تاویــل بپــردازد. یافتــه هــاي پــژوهش  بررســی تطبیقــی دیــدگاه ابــن رشــد و مولــوي پیرامــون و
حاضر این است که هـر دو اندیشـمند بـه تاویـل در متـون مقـدس معتقـد هسـتند. ابـن رشـد بـه عنـوان فیلسـوف              

مـی دانـد. از سـویی دیگـر، مولـوي      اسـتدالل عقلـی    آشـنایی بـا  مسلمان یکی از مهـم تـرین شـرایط اهـل تاویـل را      
  ن ویژگی اهل تاویل را  سلوك در وادي شهود عرفانی می داند.به عنوان عارف مسلمان مهم تری
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 مقدمه-1

ــت.       ــی اس ــون دین ــل در مت ــد، تاوی ــه ان ــاي آن پرداخت ــه زوای ــف ب ــه اندیشــمندان مختل یکــی از موضــوعاتی ک
را مــی تـوان همــان تفسـیر دانســت؟ اختالفـاتی وجــود دارد. برخـی بــه یگــانگی آن دو     دربـاره ایــن کـه آیــا تاویـل    

ــه عمومیــت تفســیر  ــاور معتقــد هســتند. برخــی دیگــر، ب ــه دوگــانگی آن   ب دارنــد و بیشــتر اندیشــمندان مــرتبط ب
ــیوطی،    ــد(ر.ك: ســ ــاطع دادنــ ــی قــ ــی، 550و  549: 2، ج 1380دورایــ ــایی 284: 2، ج1418؛ خمینــ ؛ رضــ

ــفهانی،  ــولی،  47: 1ج ، 1387اص ــالی دزف ــل. )31:  1370؛ کم ــرآن   تأوی ــطالح ق ــزى     در اص ــآل؛ آن چی ــى م یعن
    ).299: 30ج ، 1384ء اوست(مطهري،  که بازگشت و نهایت و بلکه کنه و حقیقت شى

اندیشمندان مختلفـی بـه بحـث دربـاره تاویـل در مـتن مقـدس قـرآن کـریم پرداختـه و یـا خـود بخـش هـایی               
عنــوان نمونــه، ابــن ســینا، ابــن عربــی، غزالــی، ســهروردي، مالصــدرا و  از آن کتــاب مقــدس را تاویــل نمودنــد. بــه 

مکتـب فکـري خـود     عالمه طباطبـایی را مـی تـوان برخـی از آن هـا دانسـت. هـر یـک از آن هـا بـا روشـی کـه در            
سـوالی  داشتند به تاویل در برخـی فرازهـاي قـرآن کـریم پرداختـه و بایسـته هـاي اهـل تاویـل را معرفـی نمودنـد.            

چـه دیـدگاهی   دربـاره ویژگـی هـا و بایسـته هـاي اهـل تاویـل         2مولـوي و 1ابـن رشـد   اصلی پژوهش ایـن اسـت کـه   
ــه اي در چــارچوب متــون   دارنــد ــه منــابع کتابخان ــا روش توصــیفی تحلیلــی و بــا توجــه ب ؟ در ایــن پــژوهش کــه ب

 .آراء این دو متفکر مورد بررسی قرار گرفته است تطبیقمربوط به دو اندیشمند نگارش گردید، 
  پیشینه پژوهش-2

ــل ن    ــاره ویژگــی هــاي اهــل تاوی ــوي درب ــدگاه ابــن رشــد و مول ــاره بررســی تطبیقــی دی وشــته اي مســتقل درب
 هـاي  تأویـل  بازتـاب «مقالـه  در ایـن قسـمت بـه برخـی نوشـته هـاي مـرتبط اشـاره مـی شـود:           نشده اسـت.   یافت

مجلـه پـژوهش هـاي     ،مهـدي ملـک ثابـت و همکـاران    ، »ولـد  سـلطان  هـاي  مثنـوي  در مولـوي  مثنـوي  قرآنـی 
مولـوي پرداختـه   از دیـدگاه  بـه مسـاله کلـی تاویـل     . در ایـن مقالـه   1396، 20قرآنـی، دانشـگاه اراك، شـماره    -ادبی

مجلــه مقــاالت  ،عبــدالوهاب شــاهرودي و همکــاران ،»)يدر نگــاه مولــو لی(تأویشــراب آســمان«اســت. مقالــه شــده 
ــه نیــز1379، 870، شــماره و بررســی هــا ــن مقال ــوي   . در ای ــی تاویــل از منظــر مول ــه مســاله کل ــه شــدهب  پرداخت

، عبـاس بخشـنده بـالی   ، » نـاس یآکوِئو تـاثیر ایـن دیـدگاه بـر      دیدگاه ابـن رشـد دربـاره عقـل و دیـن     «است. مقاله 
نویســنده در بخــش هــایی از مقالــه بــه دیــدگاه ابــن رشــد دربــاره تاویــل   .1395، 15مجلــه عقــل و دیــن، شــماره 

ـ           وي را بـه صـورت تطبیقـی دربـاره     اشاراتی داشته اسـت. بنـابر ایـن، نوشـته مسـتقلی کـه دیـدگاه ابـن رشـد و مول



٣ 

ویژگی هاي کـارکردي و شـناختی اهـل تاویـل در متـون مقـدس مـورد بررسـی داده باشـد، مشـاهده نشـده و ایـن             
 مساله داراي سابقه نمی باشد. 

 تاویل معناشناسی-3
ــ  ــارس در مقــاییس اللغــۀ آورده اس ــن ف ــر، کــه واژنخســت  ، داراي دو اصــل اســت:»اَول«ت: اب اَول،  ةابتــداي ام

تأویـل کـالم بـه معنـاي عاقبـت و سـرانجام کـالم، از ایـن بـاب           معناي ابتدا از این اصل اسـت؛ دوم انتهـاي امـر.    به
ــ  در همــین معنــا اسـتعمال شــده اســت؛   )52-53(اعـراف:  »ظــرون االّ تأویلــه یـوم یــأتی تأویلــه هـل ین « ۀاسـت و آی

: 1ج ، 1404 ابــن فــارس،ر.ك: (یابنــد در مــی شــوند، یعنــی ســرانجام کتــاب خــدا را هنگــامی کــه برانگیختــه مــی 
تأویـل، انتقـال دادن کـالم از جایگـاه اصـلی خـویش، بـه جایگـاهی دیگـر اسـت           «ابـن جـوزي گویـد:    . )162و  158

: 14: ج 1414(زبیـدي،  »شـود  لیـل نباشـد، ظـاهر لفـظ رهـا نمـی      که اثبات آن، نیازمنـد دلیـل اسـت کـه اگـر آن د     
ــز . )32 ــیر  و نی ــاي تفس ــه معن ــل ب ــح(  تاوی ــر واض ــان غی ــدي،ر.ك: بی ــدن )120-119: 1ج :  1414 فراهی ، برگردان

ــاطن آمــده اســت  ــه ب ــرین معنــاي تاویــل،   .)312: 5: ج 1375طریحــی، ر.ك: (از معنــاي ظــاهر ب از  انتقــالمهــم ت
ــت    ــاهر اس ــر ظ ــاي غی ــه معن ــاهر ب ــاي ظ ــانی، ر.ك: (معن ــا،). 177: 1، ج 1371تلمس ــن معن ــان  ای ــدر در لس آن ق

بــه کــار رفتــه کــه ذهــن انســان هنگــام شــنیدن ایــن لفــظ بــه ایــن معنــا متبــادر   نمتکلمــان، اصــولیین و مفســرا
تاویــل حقیقتــى اســت واقعــى کــه «معتقــد اســت دربــاره معنــاي اصــطالحی تاویــل عالمــه طباطبــایی  شــود. مــی

ــه آن     ــایش مســتند ب ــواعظش، و چــه حکمته ــامش، و چــه م ــى چــه احک ــات قرآن ــى در  بیان ــین حقیقت اســت، چن
بــاطن تمــامى آیــات قرآنــى هســت، چــه محکمــش و چــه متشــابهش. و نیــز بگــوئیم کــه ایــن حقیقــت از قبیــل    

رسـد نیسـت، بلکـه امـور عینـى اسـت کـه از بلنـدى مقـام ممکـن نیسـت در             مفاهیمى کـه از الفـاظ بـه ذهـن مـى     
کالمــش در آورده در لــب الفـاظ و آیــات  چـار دیــوارى شـبکه الفــاظ قــرار گیـرد، و اگــر خــداى تعـالى آنهــا را در قا    

اى  اى و روزنـه  اسـت، خواسـته اسـت ذهـن بشـر را بگوشـه       -چون که بـا کـودك سـر و کـارت فتـاد     -حقیقت از باب 
ــازد   ــک س ــایق نزدی ــایی، »(از آن حق ــودنش داراي     ). 75: 3، ج 1374طباطب ــی ب ــل فراحس ــه دلی ــریم ب ــرآن ک ق

مــت بــر همگــان آشــکار مــی شــود و نیــز در دنیــا جوینــدگان  معنــاي بــاطنی اســت. ایــن مفــاهیم تنهــا در روز قیا
  ).65: 1393ند شد(ر.ك: همو، حقیقت نیز به مسیر هدایت رهنمون خواه

  دابن رش دیدگاه-4
ــن رشــد   ــدگاه هــاي اب ــرین دی ــن ســینا آموخــت،   ق)595-520(یکــی از مهــم ت ــد اب کــه از اندیشــمندانی مانن

تعامل عقل و دیـن اسـت. وي تـالش نمـود بـا دالئـل گونـاگونی ماننـد اسـتدالل هـاي عقلـی و آمـوزه هـاي دینـی               
بـه اثبـات آن بپـردازد. از نگـاه او، یکـی از نتـایج خـردورزي در دیـن، تاویـل آیـات قـرآن کـریم اسـت. هـر انســانی               

ــه تاویــل آمــوزه   ــد ب هــاي دینــی بپــردازد بلکــه اهــل تاویــل بایــد داراي ویژگــی هــایی باشــند. در ایــن   نمــی توان
  دین و ویژگی هاي اهل تاویل از منظر ابن رشد پرداخته می شود.فهم قسمت، به نقش مهم عقل در 

  ضرورت تاویل-1-4
ســیار از نگـاه ابــن رشـد راه واقعــی بـراي رســیدن بـه معــارف واقعـی، راه برهــانی و عقلـی اســت کـه در شــرع ب       

کنـد کـه دیـن طالـب نظـر عقلـی اسـت و نظـر          مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. بـدین طریـق ابـن رشـد اثبـات مـی        



٤ 

یکــی از  خواهـد بـه فلسـفه یونـان و بخصـوص ارسـطو برسـد.        عقلـی همـان فلسـفه اسـت. او پـا را فراتـر نهـاده مــی       
ابـن  . در قـرآن کـریم اسـت   ی و معنـی بـاطن   يمعنـی ظـاهر   اعتقادات برخـی اندیشـمندان نظیـر ابـن رشـد، وجـود      

رشــد در تعریــف تأویــل معتقــد اســت کــه عبــور از معنــاي ظــاهر و حقیقــی لفــظ بــه معنــی مجــازي و بــاطنی آن  
ابــن رشــد، »(و معنــی التأویــل هــو إخــراج داللــه اللفــظ مــن الداللــه الحقیقیــه الــی الداللــه  المجازیــه«باشــد:  مــی

  ).  18الف: 1987
ـ  اگــر ظـاهر  وي معتقـد اسـت    و  نمــود، بایــد آن را تأویـل  داشـته باشـد   اخــتالفا قــوانین عقـل  متــون مقـدس ب

یکـی از اشـتباهاتی کـه دربـاره ابـن      اگـر بـر وفـق قـوانین عقـل بـود، بـدون تأویـل بایـد آن را پـذیرفت.           در مقابل، 
آن ؛ مـی داننـد  دو شخصـیتی (قائـل بـه تأویـل و ظـاهر)      رشد اتفاق افتاد این کـه برخـی اندیشـمندان ابـن رشـد را      

دنـد سـوء   قمعت اسـت. حنـا الفـاخوري و خلیـل الجـر     او بـه ظـاهر و بـاطن، بـه صـورت دو گانـه معتقـد         قدندها معت
شــود بــراي ایجــاد یــک  او بــه ظــاهر و بــاطن معتقــد مــیبرداشــت دربــاره ابــن رشــد صــورت گرفتــه اســت؛ زیــرا  

: 1373الجـر،   و الفـاخوري ر.ك: هـر چـه بـا وحـی بـه دسـت آیـد بـا عقـل سـازگار اسـت(            ابن رشـد وحدت. از نظر 
664(.  

هـا و دسـتورات شـرع اعتقـاد داریـم، بـا توجـه بـه آنهـا           کنـد کـه اگـر مـا بـه آمـوزه       ابن رشد به نکته اشاره مـی 
دانـد بلکــه آن را واجـب دانسـته اسـت. وي تصـریح مــی       شـویم کـه نـه تنهــا قـرآن تعقـل را مبـاح مـی        متوجـه مـی  

ــد:  ــه وســیلۀ آ  «کن ــل و ب ــردم را از راه عق ــه شــرع م ــا اینک ــان کــرده اســت و   ام ن متوجــه نظــر در موجــودات جه
پـس اي دیـده   «شـناخت آنهـا را خواسـته اسـت، امـري روشـن و آیـات بسـیاري در ایـن بـاب وجـود دارد؛ ماننـد :             

و ایــن آیــه نــص بروجــوب بــه کــار بــردن قیــاس عقلــی محــض و یــا عقــل و شــرع بــا هــم   ». وران عبــرت گیریــد
رسـاند و لـذا    معتقـد اسـت کـه شـرایع مـردم را بـه سـعادت مـی         دابـن رشـ  . )12-11: الف1987  ( ابن رشد،3»است

شـود. بنـابراین، سـعادت بـا      بـا عملـی حاصـل مـی      اند. و نشأت دیگـر فقـط بـا فضـایل نظـري و پـس از آن،       ضروري
شــرایع «شــود. وي تصـریح مــی کنـد:    یل اخالقــی بـا شـناخت حاصــل مـی   ایابــد و فضـ  فضـایل اخالقـی کمــال مـی   

آنهـا بـراي ایجـاد فضـایل اخالقـی، نظـري و صـنایع عملـی ضـروري           .ضـروري اسـت   براي فضـایل عملـی و نظـري   
زنـدگی    هستند. زندگی آدمی در ایـن سـراي جـز بـه صـنایع عملـی میسـر نیسـت. نیـز در نشـأت و در آن سـراي،           

جـز بــه فضــایل نظــري حاصــل نشــود. ولــی هــیچ یـک از ایــن دو جــز بــا فضــایل اخالقــی کمــال نبایــد. و فضــایل   
ــا اخالقــی جــز  ــالی ب ــاري تع ــه شــناخت و بزرگداشــت ب ــان حاصــل نگــردد  ب ــادات مشــروع ادی : 1998، (همــو»عب

اوصــاف و رمــوزي مــی افزایــد کــه   شــود کــه وحــی، بــر حقیقــت فلســفی، مــی فهمیــدهاز ایــن مطلــب  .)555-554
 همـین اسـت کـه وحـی    بـراي  دارد و  موافق با میزان عقل عامـه اسـت؛ نیـز شـرع مـردم را بـه اعمـال صـالح وا مـی         

  عملی است. ۀهاي عقل از جنب متمم ناتوانی
ابــن رشــد در بحــث ارتبــاط دیــن و فلســفه، نخســت فلســفه را از نظــر دیــن واجــب دانســت و ســپس ظــاهر و  
ــه     ــاطن برشــمرد. و در گــام بعــدي ب بــاطن را در قــرآن اثبــات نمــود و گروهــی را اهــل ظــاهر و گروهــی را اهــل ب

). وي دربـاره ضـرورت تاویـل معتقـد     20همـان:  »(ظـاهراً و باطنـاً   إن للشـرع «کنـد:   مساله تأویل قـرآن تصـریح مـی   
کنـد و بـاطن فقـط بـراي اهـل برهـان        هـایی بـر معـانی آن داللـت مـی     ظاهر آن چیـزي اسـت کـه بـا مثـال     «است: 



٥ 

قابل فهـم اسـت. البتـه بـا شـرایط خاصـی کـه در تأویـل بایـد رعایـت شـود کـه یکـی از آنهـا عـدم خلـل در روش                 
اینکـه یـک چیـز را بـه اشـتباه، تشـبیه، سـبب و یـا شـئ مقـارن الحـق او بنـامیم (همـان:               زبان عربی اسـت؛ مثـل  

ــراي        18 ــرون رود و ب ــار بی ــا از آن حص ــی آورد ت ــز رو م ــه و تمیی ــیل، تجزی ــه تفص ــد ب ــن رش ــق، اب ــدین طری ). ب
نطقــی فیلســوف راه نجــاتی یافتــه و دیــن را بــه حقیقــت فلســفی آن بازگردانــد و البتــه ایــن کــار را بــا مهــارت و م 

  ).658، 1373دهد(ر.ك: الفاخوري و الجر،  که خاص او است انجام می
  مخاطبان خاص-2-4

دهـد، کـه سـطوح آنهـا را از      به نظر ابن رشد محتویـات دینـی بـه سـه طریـق مـردم را مـورد خطـاب قـرار مـی          
گروهـی بـا   وي معتقـد اسـت    .اهـل برهـان و خـواص   و  اهـل جـدل  ، جمهـور مـردم   کنـد:  حیث شناخت معـین مـی  

بــدیهی اســت کــه طبــاع « شــوند: خطابــه، گروهــی بــا دالیــل جــدلی و گروهــی تنهــا بــا برهــان عقلــی اقنــاع مــی 
اي دیگـر از   کننـد و بـدان گرونـد و پـاره     اي از مـردم از راه برهـان معرفـت حاصـل مـی      آدمیان متفـاوت اسـت؛ پـاره   

کننــد؛ زیــرا طبیعــت هــر  راه گفتارهــاي جــدلی و گروهــی نیــز از راه گفتارهــاي خطــابی همــان معرفــت را حاصــل
ــی ــت   انســانی آن را م ــۀ او اس ــه اســتعداد نهفت ــذیرد ک ــو(4»پ ــف1987، هم ــن   وي. )17: ال ــر از ای در قســمتی دیگ

کننـد، کـرده    و جـدلی اقنـاع مـی    هاي شرع را بیشـتر متوجـه عامـۀ مـردم کـه بـا گفتارهـاي خطـابی         کتاب، خطاب
ر انسانهاسـت، روش خطـابی و جـدلی اسـت... و     از آنجـا کـه یکـی از روشـهاي تصـدیق کـه مربـوط بـه اکثـ         « است:

هــدف اصــلی شــرع هــم عنایــت بــه اکثــر اســت، بــدون اینکــه از اقــل و خــواص غافــل بمانــد، بیشــترین روش کــه  
  .)31(همان: 5»شارع برآن تصریح نموده روشهاي مشترك براي اکثر است

راه بـا کنایـه و اسـتعارة    اي لطیـف و گـاهی همـ    و به همـین دلیـل در آیـات گونـاگون، مسـائل شـرعی بـه گونـه        
نکتـۀ قابـل توجـه از نگـاه وي ایـن اسـت کـه افـرادي نبایـد مسـائل ویـژة خـواص را             ). 26(همان: جالبی بیـان شـد  

ــد:  ــر کنن ــوام ذک ــراي ع ــا   « ب ــرح به ــی أنْ یص ــیس ینبغ ــأویالت ل ــورفالت ــان: »للجمه ــأویالت 33(هم ــورد ت )؛ در م
شـود، بـه گـروه     مسـائل مثـل تأویـل، کـه بیـان مـی       بعضـی از  شایسته نیست که براي جمهـوري مـردم نقـل شـود.    

خواص منحصر بـوده و اکثـر بایـد بـه همـان روش جـدلی و خطـابی بسـنده کننـد تـا دچـار لغـزش نگردنـد. البتـه               
این نکته را فالسـفۀ دیگـر نظیـر شـیخ شـهاب الـدین سـهروردي در مقدمـۀ کتـاب حکمـه االشـراق و دیگـران هـم              

  مورد تأکید قرار دادند.
تـوان   کنـد کـه فقـط بـا روش برهـانی مـی       مـی  تاکیـد بـه ایـن نکتـه     ثـارش  ر فرازهـاي گونـاگون از آ  ابن رشد د

مـا قطـع داریـم کـه  تمـام آنچـه مـؤداي برهـان         « رد و االّ تأویل بردن اشـتباه اسـت. وي تصـریح مـی کنـد     تأویل ک
پــذیرد و ایــن ت، ایــن ظــاهر بــر طبــق قــانون تأویــل عــرب، تاویــل را مــی :اســت و ظــاهر شــرع بــا آن مخــالف اس

  ).18: الف1987(ابن رشد، »قضیه براي هیچ مسلمان و مؤمنی قابل شک نیست
ــر برهــانی و      ــه جهــت تأویــل غی ــا شــریعت، ب ــا فلســفه و تلقــی تعــارض آن ب ــه نظــر ایشــان، مخالفــت ب بنــا ب

آن نظـري کـه معتقــد   « :مـی گویـد   بـا اسـتفاده از یـک مثــال    . وي در ایــن مـورد در مسـائل دینـی اسـت    نادرسـت 
  ت شریعت مخـالف فلسـفه اسـت یـا نظـري اسـت کـه شـریعت را نفهمیـده و یـا در فلسـفه مرتکـب خطـا شـده،              اس

یعنی تأویلش خطا بوده است (برهـانی نبـوده)، چنانکـه ایـن خطـا در مسـأله علـم خـدا بـه جزئیـات و غیـره اتفـاق             



٦ 

بیشـتر دقـت کنـیم؛ اگـر     افزاید به همین دلیـل اسـت کـه مـا بایـد در مـورد اصـول شـریعت،          . وي می»افتاده است
ــی   ــه م ــرد متوج ــورت گی ــار ص ــن ک ــود     ای ــن وج ــت و دی ــین حکم ــاهنگی ب ــت و هم ــترین مطابق ــه بیش ــویم ک ش

  .)93: ب1987(ابن رشد، »دارد
تـوان تأویـل را دارنـد و غیـر آنهـا نبایـد بـه ایـن کـار           ،دهـد کـه تنهـا اهـل حکمـت و علـم       ابن رشد هشدار می

و امـا کسـی کـه اهـل علـم نیسـت واجـب اسـت         « آنها حمـل الفـاظ بـه ظـاهر آنهاسـت:      ۀوظیف [بلکه] دست بزنند
، ابـن رشــد »(شــود کـه الفـاظ را بــر ظـاهر حمــل کنـد و تأویــل در حـق او کفــر اسـت؛ چونکـه بــه کفـر منجــر مـی         

ــز)18: الــف1987 ــه  . نی ــاهج االدل ــاب الکشــف عــن من ــد آنهــایی  اشــاره مــی )92: ب1987، ر.ك: همــو( در کت کن
برهـان بـرآن جمـع را     ۀبرهـان نیسـتند، قـادر بـه جمـع بـین عقـل و شـرع نیسـتند؛ زیـرا آنهـا تـوان اقامـ             که اهل 
نـد کـه   ابه همـین دلیـل بـراي آنهـا جـایز نیسـت.در مقابـل، ابـن رشـد معتقـد اسـت کسـانی اهـل تأویـل               ندارند و

ــ   ــه آی ــا اشــاره ب ــا فلســفه باشــند؛ وي ب ــم و ی ــم« ۀشــریف ۀاهــل عل ــی العل ، اشــاره )7ل عمــران: (آ»و الّراســخون ف
کند که اهل تأویـل کـه تـوان هماهنـگ کـردن فلسـفه و شـریعت را دارنـد، بایـد راسـخون فـی العلـم باشـند. و               می

کننـد و تـوان ایـن کـار را ندارنـد و لـذا نبایـد بـه ایـن           بـدون برهـان بـه ظـواهر عمـل مـی        غیر اهل علم از مؤمنین،
ــد ــن رشــد، (روش روي آورن ــد مــی در گــامی  .)21: ب1987اب ــر معتق ــل واجــب    فرات ــم و تأوی شــود کــه براهــل عل

  .)24(همان: است که در هنگام وجود برهان، به تأویل آن رجوع کند نه به ظاهر آن
بایــد بــراي عامــه از تأویــل عــدول کــرد؛ زیــرا اگــر تأویــل درســت باشــد، معنــاي آن را درســت درك   ،بنــابراین

ــ   ــاموزد، بلکــه    شــارع ۀنکننــد و اگــر نادرســت باشــد، گمــراه شــوند وظیف ــه مــردم بی آن نیســت کــه حقیقــت را ب
ت را اش این است کـه اگـر نفـوس سـالم باشـند، سـالمت آنهـا را حفـظ کنـد و اگـر سـالم نباشـد، راه سـالم              وظیفه

الجـر،   و الفـاخوري (اسـت  بترتـ به آنها بیـاموزد. و ایـن سـالمت روحـی اسـت کـه سـعادت دنیـا و آخـرت بـر آن م          
1373 :661(.  

و کسـی کـه از   « دهـد:  فصل المقـال، متکلمـان بـویژه غزالـی را سـخت مـورد حملـه قـرار مـی         وي در قسمتی از 
اهل علـم نباشـد واجـب اسـت کـه حمـل بـر ظـاهر کنـد و بـراي او سـخن از تأویـل گفـتن کفـر اسـت... و اگـر در                 

ل غیر کتب برهان ارائـه شـود و از طریـق شـعر و خطابـه یـا جـدل بـر آن اسـتدالل شـود، چنانچـه ابوحامـد معمـو             
خواهـد   داشت، هر چند که قصـد خیـر داشـته، هـم از حیـث شـرع و هـم حکمـت خطاسـت، چنـین کسـی مـی             می

جــویی از حکمــت و  کـه اهــل علـم را افــزون کنــد ولـی بــه کثــرت اهـل فســاد کمــک کـرده و مردمــی را بــه عیـب      
از مقاصــد  جــویی از هـر دو واداشــته اسـت و گویــا یکـی    جـویی از شــرع و عـده اي را بــه عیـب    دیگـران را بـه عیــب  

ابوحامـد در تـألیف کتـاب همـین بـوده اســت. دلیـل مـن ایـن اسـت کــه او در کتـب خـود یـک مـذهب را اختیــار              
ه مسـلمین واجـب                نکرده، با اشـاعره، اشـعري اسـت، بـا صـوفیه، صـوفی و بـا فالسـفه، فیلسـوف... بنـابراین، بـر ائمـ

بــاالخره ابــن رشــد بــراي . )28-29: الــف1987ابــن رشــد، (»اســت تــا مــردم را از ایــن گونــه کتــب او نهــی کننــد 
پـردازد کـه مسـلمانان     تـاریخی مـی   ۀادلـ  ۀآنکه اثبات کند که تأویل نباید از راسـخان در علـم تجـاوز کنـد، بـه اقامـ      

صدر اسالم که دین را بـدون تأویـل پذیرفتنـد، از حیـث تقـوي و فضـیلت کـاملتر بودنـد و حـال آنکـه کسـانی کـه             
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روي بــه تزایــد نهــاد. هــم بعــد از ایشــان آمدنــد و بــه تأویــل عمــل کردنــد، تقوایشــان کــاهش یافتــه و اختالفشــان 
  ).663: 1373الجر،  و فاخوريالر.ك: (اشاعره و هم معتزله خطا کردند.

  حدود تأویل-3-4
یکی از هشـدارهایی کـه ابـن رشـد بـه اهـل تاویـل وارد مـی کنـد، عـدم ورود در بخشـی از آمـوزه هـاي دینـی               

نبایـد در مبـادي عـام دینـی بـه تأویـل پرداخـت، نظیـر اینکـه          «است که جزء مبادي دین اسـت. وي معتقـد اسـت    
ــا خیــر؟  ــا عبــادت خــدا واجــب اســت ی ــن رشــد، 6»آی ــال 555: 1998(اب ــه هــایی از ). نیــز در فصــل المق ــه نمون ب

مبادي شریعت ماننـد اقـرار بـه خـداي تعـالی، بـه انبیـاء و نبـوت آنهـا، بـه سـعادت اخـروي و شـقاوت اشـاره مـی                
ایـن اسـت کـه     ]مبـدا، معـاد و نبـوت   [ دلیـل وي بـراي عـدم تأویـل در ایـن سـه       ؛)26: الـف 1987، همـو کند(ر.ك: 

در رهــان بــراي آن دلیــل دارنــد، طــالبی هســتند کــه هــر ســه گــروه از جمهــور، اهــل جــدل و ب مبــادي شــریعت م
چنین مـواردي تأویـل جـایز نیسـت؛ چونکـه تأویـل عـدول از ظـاهر بـه بـاطن از طریـق برهـان اسـت و جـایی کـه                

  .(ر.ك: همان)شود برهان وجود دارد دیگر باطنی فرض نمی
اسـت کـه قـرآن بـراي      مسـاله اي ، ورود پیـدا نکننـد   نمـوده و اهـل تاویـل بایـد بـه آن توجـه      مورد دیگـري کـه   

جمهور مردم برهـان اقامـه کـرده اسـت، منتهـی برهـانی بسـیط نـه پیچیـده کـه عـدول کـردن بـه بـاطن معنـایی                
ندارد. در این موارد کـه از شـرع برهـان وجـود دارد هـم، اهـل برهـانی بـا جمهـور مـردم متفاوتنـد؛ چونکـه همـین              

همانــا اخــتالف بــین معرفــت [خــواص و عــوام] در تفصــیل آن دو  «کننــد:  تــر درك مــیســخنان برهــانی را عمیــق
بـدین معنـی کـه شـناخت جمهـور مـردم از دلیـل عنایـت و اختـراع، محـدود بـه علـم حسـی اسـت،                 معرفت است،

  ).64: همان(»اما علماء شناختی فراتر از حس دارند و آن شناخت برهانی است
  نمونه هایی از تاویل-4-4

فصـل المقـال اسـت، بـا توجـه بـه مبـانی        کتـاب   ةرشد در کتاب الکشف عن مناهج االدلـه کـه کامـل کننـد    ابن 
نامـد، بـه بـاطن و واقـع انصـراف       هـاي عقلـی کـه خـود آن را تأویـل مـی      ذکر شده، بعضی آیات را به واسـطه تحلیـل  

  شود: یآورد. در این قسمت به بعضی از آنها اشاره م دست میه داده و بهترین معنی را ب
ت عـالم، ایـن سلسـله را بـر طبـق        علیـ کننـد کـه ابـن رشـد بـا آن مخالفـت        تفسـیر مـی  » عـادت «اشاعره با رد

ول و قـولهم إن اهللا تعـالی أجـري العـاده بهـذه االسـباب، و أنـه لـیس لهـا تـأثیر فـی المسـببات باذنـه قـ              «کنـد:  می
عــادت ایــن  ۀاینکــه خداونــد بــه واســطســخن آنهــا در ) 106: ب1987، همــو(»بعیــد جــدا عــن مقتضــی الحکمــه

ــواســباب را جــاري ســاخته و اینکــه ایــن ســبب  ــأثیري در معل ــا ت ــد بســیار دور از حکمــت اســت له وي .هــا ندارن
ولـی مـا بـرآنیم کـه در عـالم بایـد       «معتقد است که بـین اجـزاء عـالم روابـط حتمـی علّـی و معلـولی حـاکم اسـت؛         

حــاکم باشــد و اینکــه ترکیبــات محــدود و موجــوداتی کــه از آن  تــرین نظــام کــه بــاالتر از آن وجــود نــدارد  محکــم
(همـان:  .»شـود  شـوند و ایـن حالـت، یـک صـفت دائمـی اسـت کـه مختـل نمـی           شوند بالضروه حادث مـی  حادث می

آورد کــه بیــانگر اتقــان و اســتحکام در روابــط نظــام خلقــت  ایشــان بــراي ادعــاي خــود دو دلیــل قرآنــی مــی) 107
  است:
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نْع اللَّــه «الـف:   صـ   ءي أَتْقَــنَ کُـلَّ شَــیذ کنــد نـه اینکــه   ایــن آیـه بـه روابــط حتمـی اشــاره مـی    ). 88(نحـل:  »الـَّ
  داللت بر روابط مجازي و اتفاقی باشد.

  ).3(ملک: »منْ فُطُورٍ  خَلْقِ الرَّحمنِ منْ تَفاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَري  فی  ما تَري« :ب
کنـد؛   را نفـی کـرده بـه طریـق اولـی علیـت را نفـی نمـی        » فطـور «و » تفـاوت «به نظر ابن رشد، خداونـدي کـه   

وأي تفـاوت أعظــم  «منافــات دارد: چونکـه انکـار علیــت بزرگتـرین تفــاوت در نظـام عــالم بـوده و بـا حکمــت الهـی        
فه المعدومـه    من ان تکون األشـیاء کلهـا یمکـن أن توجـد علـی صـفه اخـري فوجـدت علـی هـذه و لعـل ت            لـک الصـ

توانسـتند   و چـه تفـاوتی بزرگتـر از اینکـه بگـوییم اشـیاء مـی        )108: ب1987(ابـن رشـد ،   »أفضل مـن الموجـودات  
  .بر صفتی غیر آنچه اآلن هستند باشند و چه بسا این صفت معدوم باالتر از صفت موجود باشد

و     أَ« ۀبه نظـر ایشـان آیـ    هـ نْ خَلَـقَ و مـ لَـمعالْخَبیـرُ  ال ی برهـانی اسـت کـه داللـت بـرعلم       )14(ملـک:  »اللَّطیـف
شـوند. از وحـدت و    واحـدي دیـده مـی    ةواحـدي هدفمندنـد و در پیکـر    ،خداوند دارد؛ بـه دلیـل اینکـه اجـزاء عـالم     

ــی   ــی م ــام پ ــن نظ ــاهنگی ای ــت       هم ــانع دالل ــم ص ــر عل ــتن ب ــدف داش ــته و ه ــدفی داش ــانع وي، ه ــه ص ــریم ک ب
  )70 :ب1987ابن رشد ، (.کند می

  دار بودن خدا داللت دارند؛ به عنوان نمونه: ر جهتبکند که  ابن رشد به آیاتی از قرآن مجید اشاره می
  .)17(حاقه: »و یحملُ عرْش ربک فَوقَهم یومئذ ثَمانیۀٌ«
  ).5(سجده: »یومٍ کانَ مقْداره أَلْف سنَۀٍ مما تَعدونَ  یدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَی الْأَرضِ ثُم یعرُج إِلَیه فی«
»هإِلَی الرُّوحکَۀُ ولَائالْم رُج6(ملک: »تَع.(  
»ورتَم یفَإِذا ه ضالْأَر بِکُم فخْسأَنْ ی ماءی السنْ فم نْتُم16(ملک: »أَ أَم.(  

ت بـه ذهـن متبـادر مـی شـود، اثبـات جهـت بـراي حـق تعـالی بـوده            تنها اشکالی که در مواجهه با این نوع آیـا 
کــه مســتلزم جســمیت و مکــان اســت کــه بــا آمــوزه هــاي دینــی منافــات دارد. ابــن رشــد در پاســخ بــه ایــن نــوع  

کنــد کــه جهــت همیشــه همــراه بــا مکــان  اشــکاالت کــه بســیاري بــه آن اعتقــاد دارنــد بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی 
  )108: ب1987ابن رشد ،  (.نیست

دشـواري فهـم ایـن سـخن را آن مـی       علـت وي مانند سایر دانشمندان با تاویـل بـه ایـن نـوع آیـات نگریسـته و       
 شــود و لــذا شــارع مقــدس جســمیت را از خــود نفــی کــرده دانــد کــه در محسوســات بــراي آن مثــالی یافــت نمــی

میپــردازد کــه هــم  ابــن رشــد بــه آیــات دیگــري )85-87(ر.ك: همــان: اســت، گــر چــه اثبــات هــم نکــرده اســت. 
  کند. ما را از مقصود اصلی دور میپرداختن به آنها 

  مولوي دیدگاه-5
 ق)672-604(یکــی دیگــر از اندیشــمندانی کــه دربــاره تــاویالت متــون مقــدس نظریــه پــردازي نمــود، مولــوي  

اهــل  وروداسـت. وي در فرازهـاي مختلفـی از برخـی آثـار ماننـد مثنـوي معنـوي بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت.              
تاویـل در برخـی ظـواهر قـرآن کـریم و جـایگزینی معنـاي بـاطنی در معنـاي ظـاهري مـورد توجـه وي مـی باشــد.              

  وي معتقد است اهل تاویل باید داراي ویژگی هاي مهم در این موضوع باشند که در ادامه تبیین می شود.
  تاویل ضرورت-1-5
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هات و ظـاهر و بـاطن وجـود دارد، در کتــابی    همـان گونـه کـه در برخـی آیــات قـرآن کـریم نکـاتی ماننـد مشــاب        
بـه ایـن نکتـه    مانند مثنوي معنوي نیـز ایـن گونـه اسـت. جـالل الـدین همـایی در مقدمـه تفسـیر مثنـوي معنـوي            

مثنــوى شــریف از جهــات چنــد بــا قــرآن کــریم مشــابهت دارد؛ از جملــه اینکــه  «توجــه کــرده و تاکیــد مــی کنــد 
افتنـد؛ و ایـن خـود یکـى از خصـایص اوصـاف قـرآن         و در ضـاللت مـى  جوینـد و جمعـى از ا   بدو هـدایت مـى    گروهى

مجیــد است...قصــص قرآنــى و آیــات اخالقــى و مــواعظ و آیــات احکــام کــه متضــمن بیــان مســائل فقــه و مقــرّرات  
فــرائض و ســنن و حــالل و حــرام شــریعت مطهــره اســالم اســت؛ و همچنــین دیگــر آیــات محکمــه قطعــى الداللــه  

آن کـریم آمـده همـه داخـل در همـین قسـم اول اسـت. قسـم سـوم متشـابهات اسـت کـه             که در تنزیل آسمانى قـر 
    ).51-49: 1384همایی، »(و توجیه آن جز بر خداى تعالى معلوم نیست  تأویل

برخــی . وي معتقــد اســت قــرار گرفتــه اســتایــن مســاله در فرازهــاي مختلــف مــورد تاییــد و تاکیــد مولــوي  
کـه بایـد دقـت نمـود معنـاي بـاطنی را جـایگزین معنـاي ظـاهر          راي ظـاهر و بـاطن اسـت    اقـرآن کـریم د  فرازهاي 

 نمود. 
   است  ظاهرى قرآن را بدان که  حرف

 
  زیر ظاهر باطنى بس قاهرى است

  )468: 1373(مولوي، 
ــوي ــا   مول ــتان و ی ــد ظاهرپرس ــه نق ــایی ب ــتان  در فرازه ــورت پرس ــس   ص ــیري ب ــت مس ــد اس ــه و معتق پرداخت

  می گوید:اشتباه در سلوك آن ها وجود دارد. وي 
  اند معدن  ضریران حرف قرآن را

 
 خر نبینند و به پاالن بر زنند

   چون تو بینایى پى خر رو که جست
 

  چند پاالن دوزى اى پاالن پرست
  خر چو هست آید یقین پاالن ترا

 
 کم نگردد نان چو باشد جان ترا

   پشت خر دکان و مال و مکسب است
 

  ى صد قالب است در قلبت مایه
  )189: (همان

وي قرآن کـریم را بـه آدمـی مثـال مـی آورد؛ همـان گونـه کـه در انسـان هـا نبایـد بـه ظـواهر و نقـوش توجـه                
ید نمود بلکه باید باطن و انسـانیت را دیـد، در قـرآن کـریم نیـز بطـونی وجـود دارد کـه بایـد از ظـواهر دسـت کشـ            

  و به آن ها توجه نمود:
   زیر آن باطن یکى بطن سوم

 
  که در او گردد خردها جمله گم

  بطن چارم از نبى خود کس ندید
 

 ندید نظیر بى جز خداى بى
   تو ز قرآن اى پسر ظاهر مبین

 
  دیو آدم را نبیند جز که طین

   ظاهر قرآن چو شخص آدمى است
 

  که نقوشش ظاهر و جانش خفى است
  را صد سال عم و خال اومرد 

 
 یک سر مویى نبیند حال او

  )468: (همان
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ــد در برخــی    جعفــر شــهیدي در شــرح مثنــوي       ــد دارد کــه نبای ــن نکتــه تاکی ــه ای ــوي ب ــات مول در توضــیح ابی
هـاى   بعضـى بـه ظـاهر برخـى آیـه     « مولـوي مـی گویـد:    فرازهاي کتاب مقدس بـه ظـواهر اکتفـا نمـود. وي از نگـاه     

پندارنـد آن چـه قـرآن در بـاره پیشـینیان گفتـه داسـتان اسـت، یـا آن کـه بـه ظـاهر لفـظ               و مى قرآن بسنده کرده
 هاسـت کـه دانسـتن آن بـراى همگـان میسـر نیسـت و جـز          داننـد قـرآن را معنـى    کنند و نمـى  ها اکتفا مى بعض آیه

ه اوسـت بــه  دانـد. آن گـاه بــراى روشـن کـردن ایـن معنــى دقیـق، چنـان کــه شـیو         اولیـاى خـدا تأویـل آن را نمــى   
هـا   هـر چنـد سـال    شناسـند  بیننـد لـیکن درونـش را نمـى     زند که نزدیکان او شـکل ظـاهر وى را مـى    انسان مثل مى

بـا توجـه بـه وجـود بـاطن در متـون مقـدس، بایـد اهـل تاویـل بـه             ).643: 4، ج1373شـهیدي،  »(با او به سر برنـد 
معنـاي واقعـی ظـواهر را بـه مخاطبـان ارائـه       دقت و روشی که مولوي پیشنهاد مـی دهـد بـه ایـن مهـم پرداختـه و       

 دهند.
  مخاطبان خاص -2-5
یکی از تاویل هاي مهم کـه مـورد تاییـد مولـوي مـی باشـد و دیگـر عارفـان نیـز بـه آن معتقـد هسـتند، تاویـل                   

پــذیر اســت ولــى تأویــل بــاطنى آن  لغــت امکـان   بـاطنی اشــراقی اســت. تفســیر ظــاهرى کلمـات بــه کمــک کتــب  
ع دگرگـونى درونـى و والدت جدیـد معنـوى اســت. تـا انسـان نتوانـد بـه درون خـود سـفر کنــد و           مسـتلزم یـک نـو   

به تأویل رموز وجـود درونـى خـود پـردازد او را قـدرت تأویـل پیـام شـرق عـالم وجـود کـه همـان حکمـت اشـراقى               
ــهروردي،    ــر نشود(س ــت میس ــت        ).35-34: 3، ج1375اس ــاویلی درس ــه ت ــد ب ــی توانن ــان م ــل عرف ــه اه ــن ک ای

از نظـر ابـن عربـی اهـل قـرآن همـان اهـل اهللا        اسـت.  هـم عقیـده   عرفـاي نـامی   با دازند مدعاي مولوي است که بپر
 ).  299: 2، ج ابن عربی، بی تاهستند(

   و پست  قربانى  گشت پیش قرآن
 

  ست تا که عین روح او قرآن شده
  )769: 1373(مولوي، 

دارد. بـه ظـواهر قـرآن توجـه داشـته امـا از ظـاهر بـه بـاطن          عارف کسـی اسـت کـه بـه کتـاب خداونـد ایمـان             
کند. چنین کسی صـاحب مقـام والیـت بـوده داراي علـم وهبـی اسـت و از ایـن رو علـم بـه تفصـیل آیـات              عبور می

 ).  239: 1ابن عربی، بی تا، ج(فهماند کند و مرادش را می خواهد داشت. خداوند به جایش تالوت می
   کنى قرآنبر دانش و حال خود تأویل 

 
  سندان و آنگاه هم از قرآن در خلق زنى

  )705: 1384(مولوي، 
تنها انسان کامـل قـادر بـه فهـم بـاطن و بـه طـور کامـل و جمعـی اسـت. انسـان کامـل تشـبیه و تنزیـه را بـا هـم                 

جــالل همــایی در تفســیر ایــن ابیــات  ).4: 2، جابن عربــی، بــی تــاپــذیرد و حــق در جمــع بــین ایــن دو اســت( مــی
بایـد شـنیده باشـید کـه در واقعـه جنـگ صـفین؛ آنگـاه         «مـی گویـد:   مثنوي، با استناد به روایتـی دربـاره علـی(ع)    

هــا کردنــد؛ و بــاین تــدبیر پــاى جمعــى از یــاران  قــرآن بــر ســر نیــزه» عمــرو عــاص«کــه ســپاه معاویــه بــه حیلــه 
؛ »انـا کـالم اللّـه النـاطق    «د سسـت گردیـد؛ علـى علیـه السـالم فرمـود       حضرت امام على علیه السالم در میدان نبـر 

» امـام مبـین  «چرا که آن حضرت روح قـرآن و کـالم اللّـه نـاطق مجسـم، و مـدلول حقیقـى و مصـداق تـام و تمـام           
  ).580: 1، ج1385همایی، »(بود
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مخالفـت پرداختـه و   وي در فرازهایی از آثـارش بـا تاویـل عقلـی محـض کـه برخـی فالسـفه انجـام مـی دادنـد بـه             
آنهــا را مجــاز بــه انجــام آن نمــی دانــد. وي معتقــد اســت عقــل انســان بــه تنهــایی داراي ضــعف هــایی اســت کــه  

  موجب نتایج اشتباه می باشد. وي می گوید:
  فلسفی کو منکر حنانه است

  گوید او که پرتو سوداي خلق
     بلک عکس آن فساد و کفر او

  از حواس اولیا بیگانه است
  خیاالت آورد در راي خلقبس 

 این خیال منکري را زد برو
  )291: 1373(مولوي، 

وي درباره نتایج اشتباهی که در برخی تاویالت وجود دارد، به کارگیري عقل محض را سبب اصلی دانسته و به 
  تخطئه آن می پردازد:

  آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست
   خویش را تاویل کن نه اخبار را

  و عقل جزو پوست عقل کل مغزست
 مغز را بد گوي نه گلزار را

  )57: همان(
   حدود تاویل-3-5

یکــی از نکــاتی کــه مولــوي بــه آن تاکیــد مــی ورزد، تاویــل درســت قــرآن کــریم اســت. وي پرهیــز از خــواهش  
   »:قرآن را به رأى خود، تاویل مکن«هاي نفسانی در تاویل قرآن کریم را مهم دانسته و تصریح می کند 

  اى تاویل حرف بکر را کرده
 

 خویش را تاویل کن نى ذکر را
   کنى قرآن مى  تاویل هوا بر

 
  پست و کژ شد از تو معنى سنى

  )46: همان(
خـداي تعـالی بـه واسـطه      معتقدنـد کـه  یکی از مصادیق ابیات فوق، جبریـون اسـت. آن هـا بـا تـاویالت اشـتباه       

انجــام مــی دهنـد. محمــد نعــیم در شـرح مثنــوي معتقــد اســت:   آن هـا بــه تاویــل پرداختـه و لــذا تــاویلی درسـت    
و درسـت و بلنـد و سـنى      کنـد و آن معنـى کـه راسـت     قـرآن تأویـل مـى    ،جبرى بر موافق نفـس و خـواهش و هـوا   «

کات جبـرى آیـه      مـى   است، آن معنـى را بـه تأویـل رکیـک، پسـت و متحنّـى       إِذْ     گردانـد. از جملـه متمسـ ت یـممـا ر
تیمگویـد کـه حـق تعـالى رمـى را کـه بـه ظـاهر از بنـده صـادر شـده اسـت، آن رمـى را از               چه جبرى مـى است.   ر

ــه ســوى خــود نســبت کــرده اســت   ــابراین،  ).17-16: 1387نعــیم، »(بنــده معــزول و منفــى ســاخته، ب ــن بن در ای
سـالم مسـلم   ى ا کنـد زیـرا نـزد ائمـه     انـد رد مـى   کـرده  بیت بر جبریان که آیات مربوط بکسب و عمـل را تاویـل مـى   

و صـحابه رسـیده باشـد روا     امبر(ص)است کـه تفسـیر و ایضـاح قـرآن جـز باسـناد و آثـار درسـت کـه از طریـق پیـ           
 ).416: 2، ج 1367فروزانفر، ر.ك: (نمی باشد

گرایـانی ماننـد معتزلـه هسـتند. آن      لیکی دیگر از مصادیق تاویـل بـر اسـاس هـواي نفـس از نگـاه مولـوي، عقـ        
نْ شَـی  «قـرآن کـریم ماننـد    ها بـه برخـی تـاویالت عرفـانی ماننـد آن چـه در        إِنْ مـ و    هد مـبِح حب سـا ی اسـراء:  »( ء إِلـَّ

وجـود دارد اعتقـادي ندارنـد و بـه همـین دلیـل آن هـا نیـز بایـد بـه تعـادل و             تسـبیح مخلوقـات الهـی   ) درباره 44
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مولــوي بــه ایــن مســاله هشــدار مــی دهــد کــه عــدم اطــالع مــا از تســبیح ســایر    نفســانی برســند. دوري از هــواي
  ).  165: 1387تواند امکان تسبیح جماد را نفى کند(ر.ك: زرین کوب،  اعیان نمى

  مولوي با رد ادعاي معتزله که منکر تسبیح مخلوقات هستند به آن تصریح می کند:
   و بصیریم و خوشیم  سمیعیم ما

 
  شما نامحرمان ما خامشیمبا 

  )342: 1373(مولوي، 
ــا      ــودن ب ــامحرم ب ــانی و ن ــل عــدم درك تســبیح موجــودات جهــان، عــدم شــهود عرف ــرین دالئ یکــی از مهــم ت

  :می توان به درك تسبیح موجودات دست یافتمخلوقات است که با ورود به سلوك عرفانی 
  عالم افسرده ست و نام او جماد

 
 اوستاد جامد افسرده بود اى

   باش تا خورشید حشر آید عیان
 

  تا ببینى جنبش جسم جهان
  (همان)

ــى   ــم م ــات و ادراك را شــرط نطــق و تکل ــه و فالســفه، حی ــادات و    معتزل ــتن جم ــن رو ســخن گف ــد و از ای دانن
  ى سـخن گفـتن آنهـا آمـده اسـت، تاویـل       حیوانات را منکرانـد و آیـاتى کـه در قـرآن کـریم و احـادیثى کـه دربـاره        

ــى ــى    م ــل م ــل و تمثی ــنس تخیی ــد و از ج ــمارند(فروزانفر،  کنن ــا    ).865: 3،ج 1367ش ــه موالن ــت ک ــن روس از ای
خواهـد بگویـد کـه     کننـد. از عقـل، هنگـامى کـه مـى      کنـد کـه از حـواس پیـروى مـى      را افرادى توصیف مـى   معتزله

نیسـتند کـه نظـام دنیـا، امـرار      انـد و مظهـر الهـام معنـوى      گوید آنـان پیـرو هـواى نفـس     آنان چشم عقل ندارند، مى
ــرار داده   ــدف ق ــت را ه ــت و انانی ــردى، انی ــاش ف ــت(   مع ــوى اس ــل دنی ــود او عق ــد. مقص : 1، ج 1371گولپینارلى، ان

521.(  
یکی از مسائلی کـه در تاویـل قـرآن کـریم بایـد مـد نظـر قـرار بگیـرد، دقـت در فرازهـاي مختلـف قـرآن کـریم               

معنـى قـرآن را   بـه اهـل تاویـل توجـه مـی دهـد کـه        ر اسـت. مولـوي   براي پی بردن به معناي بـاطنی برخـی ظـواه   
  : از خود قرآن فرا بگیر و نیز از کسى که به قرآن مجسم تبدیل شده است

   پرس و بس  قرآن ز  قرآن  معنى
 

  ست اندر هوس وز کسى کاتش زده
   پیش قرآن گشت قربانى و پست

 
  ست تا که عین روح او قرآن شده

  )769: 1373(مولوي، 
بــدیع الزمــان فروزانفــر در ایــن بــاره کتــاب مثنــوي معنــوي را نیــز ماننــد قــرآن کــریم مــی دانــد کــه بایــد بــا  

پـرس و    ز قـرآن   قـرآن   دریـن میانـه بـر دل گذشـت کـه بـه حکـم معنـى        «خودش تاویل گـردد. وي معتقـد اسـت    
آنجــا طلبــد کــه درد از آنجــا  بــس، شــرح اســرار مثنــوى را هــم از مثنــوى و ســایر آثــار موالنــا بجویــد و درمــان از 

ات اشـعار معـروف بـه دیـوان شـمس و               خاسته و پیدا شده است. پـس مثنـوى را بـا سـایر آثـار موالنـا از قبیـل کلّیـ
ــل           ــق نائ ــن طری ــده از ای ــکالت عدی ــلّ مش ــه ح ــرد و ب ــق ک ــات تطبی ــبعه و مکتوب ــالس س ــه و مج ــا فی ــه م فی

  ).5: 1386فروزانفر، »(گردید
  ل معنوينمونه هایی از تاوی -4-5
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جــالل الــدین محمــد مولــوي بــا توجــه بــه مبنــاي شــهودي در تاویــل آیــات مقــدس قــرآن کــریم، خــود نیــز   
پایبندي اش را بـه اصـولش اثبـات نمـوده اسـت. وي بـا توجـه بـه روش هـاي مختلـف در تاویـل، بـه تاویـل مـورد               

  اشاره می شود.اعتقادش که همان تاویل عرفانی است رو می آورد که در این قسمت به چند نمونه 
ـذینَ  إِنَ«وي در مــورد آیــه شــریفه    ـاهم  الـَّ ـهِم  الْمالئکَــۀُ ظــالمی   تَوفـَّ أَنْفُسـ   ـیم قــالُوا فـ  ـا    کُنْــتُم قــالُوا کُنـَّ

ـی   مستَضْــعفینَ ضِ   فـالْــأَر    تَکُــنْ   قــالُوا أَ لَــم  ضأَر   ـه ـا و انْتَهِــزْ      اللـَّ یهـۀً فَتُهــاجِرُوا فـع واسـ     ـه ـاد اللـَّ بـع غْــنَمم
ــالحینَ ــاء: »(الص ــارت97نس ــه عب ــه  أَرض«)، ب ــعۀً  اللَّ ــی    » واس ــر م ــا ب ــا روش حکم ــاوت ب ــایی متف ــه و معن پرداخت

تاویــل بــرده و آن را بــه اولیــاي الهــی » ارض معنــوي«را بــه »أَرض«گزینــد. وي در مثنــوي معنــوي وســیع بــودن 
 منسوب می کند.
  اند گفته  واسع اللَّه  ارض آن که

 
 اند اى دان کانبیا در رفته عرصه

   ى فراخ تنگ ز آن عرصه نگردد  دل
 

  نخل تر آن جا نگردد خشک شاخ
  )129: 1373(مولوي،  

   لیک با این جمله باالتر خرام
 

  بود و رام  واسع اللَّه  ارض چون که
  )840: همان(

با توجه به ایـن کـه وسـعت معنـوي عـالم فراتـر از تصـور بشـر مـی باشـد، اولیـاء و انبیـاء و بـه عبـارتی دیگـر،                
 انسان کامل به خستگی و ماللت نخواهد رسید. 

  در بیابانهاى او  بیابان  این
 

 همچو اندر بحر پر یک تاى مو
 )534: همان(

به همین دلیل است که مالهـادي سـبزواري در تفسـیر مثنـوي معنـوي وقتـی بـه ایـن فـراز مـی رسـد معتقـد             
و از اینجاســت کــه حکمــاى اشــراق عــالم اجســام را عــالم مــوت و ظلمــت و غســق خواننــد. یــا مــراد تــن   «اســت 

  ).293: 2، ج1374سبزواري، »(است، که گور نفس ناطقه است، و عالئق تن گور معنوى روح است
ــریفه       ــه ش ــی آورد، آی ــانی رو م ــل عرف ــه تاوی ــوي ب ــه مول ــواردي ک ــر از م ــی دیگ ــرَّحمنُ«یک ــى  ال ــرْشِ  علَ الْع  

  ) است.5طه: »(استَوى
   اى رهین  وارهیدى چون ز علت

 
  خور انگبین سرکه را بگذار و مى

  تخت دل معمور شد پاك از هوا
 

  الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى  بین که
   واسطه بر دل بعد از این بى حکم

 
  حق کند چون یافت دل این رابطه

  این سخن پایان ندارد زید کو
 

 تا دهم پندش که رسوایى مجو
  )147: 1373(مولوي، 

، دل اســت. اگــر ســالک الهــی بتوانــد معایــب خــود را کــاهش داده و بــر  »عــرش«وي معتقــد اســت مقصــود از 
ی بـر دل چنـین انسـانی عـارف نشسـته و نمـادي از خالفـت الهـی شـکل          زیبایی هاي باطنی بیافزاید، خـداي تعـال  

علیــه  -صــحت لــزوم مصــطفى  چــون از علّــت کــدورت نفــس و هــوا بــه قــدوم«بــه عبــارتی دیگــر،  خواهـد گرفــت. 
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ــى -الســالم ــت ب ــین معرف ــافتى، بعــد از آن انگب ــأثیر و تربیــت ســرکنگبین کــه    شــفا ی واســطه ســرکه بخــور کــه ت
کـه عبـارت از    -ت، در ذات تـو چنـان غلبـه کـرده اسـت کـه بعـد از ایـن کـدورت سـرکه          اس  عبارت از ذات مصطفى

-75: 1387نعـیم،  »(نمانـده اسـت کـه قـدم سـلوك تـو بـر مرکـب تجـرّد و وحـدت سـوار شـده اسـت              -تقید است
اگــر کســى بــه رتبتــى رســید کــه از «شــهیدي نیــز در تفســیر بــر مثنــوي بــه صــراحت بیــان مــی کنــد کــه   ).76

، 1373شـهیدي،  »(وى رهـا گردیـد، یـک سـره بـه خـدا پیوسـته اسـت و دل او در تصـرف خداسـت          هاى دنیـ  عالقه
  . )201: 1ج

  گیري نتیجهو  تطبیق. 6
با توجه به آن چه در مساله بایسته هـاي اهـل تاویـل از منظـر ابـن رشـد و مولـوي ارائـه گردیـد، مـی تـوان بـه             

  تطبیق و در نهایت نتیجه هاي ذیل اشاره کرد:
یکــی از مهــم تــرین نکتــه هــایی کــه ابــن رشــد و مولــوي بــر آن تاکیــد مــی کننــد، ضــرورت تاویــل در   یــک.

برخی ظواهر قـرآن کـریم اسـت. ابـن رشـد تاویـل را متفـاوت از تفسـیر دانسـته و عبـور از ظـاهر الفـاظ و رسـیدن              
دالل و نیـز بـا   ). وي معتقـد اسـت بـا عقـل و اسـت     18الـف:  1987به معنـاي بـاطنی آن مـی دانـد(ر.ك: ابـن رشـد،       

). مولـوي نیـز بـه    554: 1998استفاده از آمـوزه هـاي دینـی مـی تـوان ضـرورت تاویـل را اثبـات نمـود(ر.ك: همـو،           
ضـرورت تاویـل کـه متفـاوت از تفسـیر اسـت معتقـد مــی باشـد؛ زیـرا در تـاویالت مختلفـی کـه در آثـارش مطــرح              

ــوي    ــایی معن ــاي ظــاهري توجــه داشــته و معن ــدول از معن ــه ع ــد ب ــی آورد(ر.ك:  مــی نمای ــاطنی را م ــوي، و ب مول
. وي نیز مانند ابـن رشـد معتقـد اسـت در برخـی آیـات قـرآن کـریم ظـاهر و بـاطنی وجـود دارد کـه             )129: 1373

ــود    ــاس نم ــاطنی را اقتب ــاي ب ــوده و معن ــور نم ــد از ظــاهر آن عب ــوي، بای ــرآن را 468: 1373(ر.ك: مول ــوي ق ). مول
ظــواهر انســان توجــه نمــود بلکــه بــاطن انســان گــاهی متفــاوت از   ماننــد انســان مثــال آورده کــه نبایــد فقــط بــه 

  ظاهرش می باشد که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
  بنابر این، هر یک از ابن رشد و مولوي به معناي تاویل و ضرورت آن اعتقادي راسخ دارند.

هـده خـواص جامعـه    ابن رشد و مولوي با اسـتناد بـه برخـی دالئـل معتقدنـد تاویـل در متـون مقـدس بـه ع          دو.
ابـن  می باشد. از سویی دیگر، ابـن رشـد بـر حکیمـان و مولـوي بـر عرفـا بـا عنـوان اهـل تاویـل اصـرار مـی ورزنـد.               

رشد معتقد است با توجه بـه اخـتالف طبـایع انسـان هـا، همگـان نمـی تواننـد بـه تاویـل در قـرآن کـریم بپردازنـد              
ــن رشــد،    ــد(ر.ك: اب ــده بگیرن ــه عه ــد آن را ب ــواص بای ــه خ ــف: 1987 بلک ــد   17ال ــی نبای ــل حت ــل تاوی ــز اه ). و نی

). وي تاکیــد دارد اهــل تاویــل فقــط بــا روش 33تــاویالت دینــی را بــراي جمهــور مــردم نقــل نماینــد(ر.ك: همــان: 
برهـانی مــی تواننــد بـه تــاویلی درســت دسـت یابنــد کــه در غیـر ایــن صــورت خطـا رخ خواهــد داد (ر.ك: همــان:      

 ).93میـان دیـن و حکمـت مصـداق عینـی پیـدا مـی کنـد(ر.ك: همـان:           ). در این صورت اسـت کـه همـاهنگی   18
مولوي نیز مانند عرفاي نامی ماننـد ابـن عربـی بـه مخاطبـان خـاص در تاویـل دینـی تاکیـد مـی کنـد. ابـن عربـی              

). مولــوي نیــز ماننــد 299: 2(ر.ك: ابــن عربــی، بــی تــا، ج اهــل قــرآن را انســان هــا کامــل و یــا اهــل اهللا مــی دانــد
). یکــی از ویژگــی هــاي مهــم اهــل عرفــان 769: 1373(ر.ك: مولــوي، مخاطبــان خــاص تاکیــد دارد معاصــرش بــه

ــوي،        ــد(ر.ك: مول ــی باش ــریم م ــرآن ک ــق ق ــم و درك عمی ــوي، فه ــر مول ــر،  705: 1384از منظ ــویی دیگ ). از س
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مولوي بـه اهـل حکمـت و فلسـفه در تاویـل و تفسـیر متـون مقـدس خـرده گرفتـه و آن هـا را مناسـب بـراي ایـن               
  ).46: 1373هم نمی داند(ر.ك: مولوي، م

ــی در     ــودن اهــل تاویــل اتفــاق نظــر داشــته ول ــر اهــل خــواص ب ــوي ب در نتیجــه، هــر یــک از ابــن رشــد و مول
مصداق آن با یکدیگر اختالف مبنایی دارنـد. ابـن رشـد بـه اهـل عقـل و حکمـت و در مقابـل مولـوي بـه عـارف بـه             

  عنوان اهل تاویل اصرار می ورزند.
از ابـن رشـد و مولـوي بـراي اهـل تاویـل بـه بایسـته هـایی اشـاره مـی کننـد کـه بـا توجـه بـه                 هـر یـک    سه.

ابـن رشـد تاویـل در متـون مقـدس کـه جـزء         اختالف مبنـایی در روش، گـاهی بـه نتـایجی متفـاوت توجـه دارنـد.       
ــد،        ــن رش ــد(ر.ك: اب ــی دان ــت م ــد را نادرس ــی آی ــاب م ــه حس ــن ب ــادي دی ــول  555: 1998مب ــاره اص ). وي درب

ر.ك: دي ماننــد اقــرار بــه خــدا، اعتقــاد بــه پیــامبران و ســعادت و شــقاوت اخــروي معتقــد بــه تاویــل نیســت(اعتقــا
ــو،  ــف: 1987هم ــاي     26ال ــوزه ه ــدم ورود در بخشــی از آم ــد دارد، ع ــه آن تاکی ــد ب ــن رش ــه اب ــري ک ــورد دیگ ). م

تاویــل متــون مولــوي نیــز بــه بایســته هــایی دربــاره  ).64(ر.ك: همــان: دینــی اســت کــه جــزء مبــادي دیــن اســت
ــه صــورت افراطــی     مقــدس معتقــد اســت. از نظــر وي بایــد از خــواهش هــاي نفســانی در تاویــل پرهیــز نمــود و ب
تاویل ننمود. بـه عنـوان نمونـه در تسـبیح مخلوقـات الهـی بایـد بـه راي خـود تفسـیر و تاویـل نکـرد(ر.ك: مولـوي،              

(ر.ك: تاویـل قـرآن بـه قـرآن کـریم اسـت       ). مولوي بر این نکتـه پافشـاري مـی کنـد کـه بهتـرین تاویـل،       46: 1373
  ).769: 1373مولوي، 

بنابراین، ابن رشد بـر اسـاس مبنـاي فلسـفی خـود بـر تاویـل عقلـی منطقـی تاکیـد مـی ورزد ولـی مولـوي بـر               
 اساس مبناي عرفانی و شهودي بـر ویژگـی هـاي فـردي اهـل تاویـل و تاویـل قـرآن بـه قـرآن پافشـاري مـی کنـد.             
ایـن تفـاوت، در تــاویالتی کـه ایــن دو در آثارشـان انجــام دادنـد نیـز قابــل مشـاهده اســت. ابـن رشــد بـه تــاویالت          

  حکیمانه و مولوي به تاویالت عارفانه توجه نمودند.
 یادداشت ها. 7
هجــري قمــري در قرطبــه  520مــیالدي مصــادف بـا   1126ابوالولیـد محمــد بــن احمـد بــن رشــد، در سـال    -1

ــ  متولــد شــد. نــام معــروف  Averroesالتینــی بــه  ۀاو در زبــان عربــی ابــن رشــد اســت. در حــالی کــه در ترجم
ــا: ص      ــی ت ــه، ب ــد(لطفی جمع ــدلس بودن ــار در ان ــهورترین تب ــدان او از مش ــت. خان ــت ،  ).9اس ــن  نخس ــف ع الکش

در ق.  595وي در   و مناهج االدلـه فـی عقائـد الملـه، فصـل المقـال تقریـر مـابین الحکمـه و الشـریعه مـن االتصـال            
. )Austeda, 1972, p220-226؛  642: 1373الجـــر،  و ســـن هفتـــاد و دو ســـالگی وفـــات کرد(الفـــاخوري

وي توانســـت تـــاثیراتی قابـــل توجـــه بـــر مســـیحیت و یهودیـــت در مســـاله عقـــل و دیـــن بـــر جـــا            
  ).Fakhry,2001,p167; Henry,1974,p74گذارد(
هجــرى قمـرى اتفــاق افتـاد. پــدر    604م ربیــع االول سـنه  در ششـ   مولـد موالنــا شـهر بلــخ اسـت و والدتــش   -2

ــدین ولــد معــروف شــده و او را ســلطان العلمــاء لقــب      موالنــا محمــد بــن ــه بهــاء ال حســین خطیبــى اســت کــه ب
ــا مــدتى در حلــب بتکمیــل نفــس و تحصــیل علــوم پرداخــت عــازم دمشــق گردیــد و     داده انــد. بعــد از آنکــه موالن

آموخـت. افالکـى نقـل     انـدوخت و معرفـت مـى    احیـه مقـیم بـود و دانـش مـى     مدت هفت یا چهار سـال هـم در آن ن  
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ــا از مدرســه پنبــه  مــى ــود و طالــب علمــان و    کنــد کــه روزى موالن ــر اســترى راهــوار نشســته ب ــده ب فروشــان درآم
ــد از ناگــاه دانشــمندان در رکــابش حرکــت مــى ــازخورد و مالقاتشــان صــورت    کردن شــمس الــدین تبریــزى بــوى ب

بـه مـداوا کوشـیدند سـودى نبخشـید و عاقبـت         موالنـا در بسـتر نـاتوانى بیفتـاد و هرچـه طبیبـان      سـرانجام  گرفت. 
چیـد   گشـت و دامـن در مـى    کـه آفتـاب ظـاهر زردرو مـى     وقتـى  672روز یکشنبه پـنجم مـاه جمـادى اآلخـره سـنه      

نقــل  آن خورشــید معرفــت پرتــو عنایــت از پیکــر جســمانى برگرفــت و از ایــن جهــان فــرودین بــه کارســتان غیــب 
  ). 56-5: 1366فرمود(ر.ك: فروزانفر، 

فاما أن الشرع دعا الی اعتبـار الموجـودات بالعقـل و یطلـب معرفتهـا بـه فـذلک بـین فـی غیـر مـا آیـه مـن              «-3
) و هـذا نــص علـی وجـوب اســتعمال    1حشـر:  »(فــاعتبروا یـا اولـی االبصــار  «کتـاب اهللا تبـارك و تعــالی مثـل قولـه     

  ).12-11: الف1987  ،(ابن رشد»رعی معاالقیاس العقلی أو العقلی و الش
لبرهــان، و مــنهم مــن یصــدق باالقاویــل له فــی التصــدیق؛ فمــنهم مــن یصــدق باإنّ طبــاع النــاس متفاضــ»«-4

لـیس فـی طباعـه اکثـر مـن ذلـک و مـنهم مـن یصـدق بـاالقوال الخطابیـه،             الجدلیـه تصـدیق صـاحب البرهـان، اذ    
  .)17مان: ه»(کتصدیق صاحب البرهان باالقاویل البرهانیه

و لَمــا کانــت طــرق التصــدیق منهــا مــا هــی عامــه الکثــر النــاس اعنــی وقــوع التصــدیق مــن قبلهــا و هــی  «-5
ــر      ــن غی ــاالکثر م ــه ب ــه ... و کــان الشــرع مقصــوده االول العنای ــم مــن الجدلی ــه اع ــه، و الخطابی ــه و الجدلی الخطابی

لْــأکثر فــی وقــوع  ی الطــرق المشـترکه ل اغفـال لتنبیــه الخــواص، کانــت اکثـر الطــرق المصــرح بهــا فـی الشــریعه هــ   
  ).31همان: »(التصور و التصدیق

أنـه الینبغــی  «هـذا مثـل االقـرار بـاهللا تبـارك و تعـالی، و بــالنبوات و بالسـعاده االخرویـه، والشـقاء االخـروي          «-6
: 1998، همــو»(مبادئهــا العامــه، مثــل: هــل یجــب أن یعبــد اهللا أوال یعبــد؟ أن یتعــرض بقــول مثبــت أومبطــل فــی 

555.(  
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