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   با مباحث هرمنوتيكي معاصرعربي ابنبررسي تطبيقي تأويل عرفاني 
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  چكيده
 عربي ابن ي در انديشه ن هرمنوتيك عرفاني قرآفهم ما در اين پژوهش، ي مسأله

  هرمنوتيك وجود ندارد و اصطالح تأويلي ، واژهعربي ابنالبته در عرفان  .است
 براي توانيم  مي ماپس. باشد هرمنوتيك معادل ي با واژهاند تو  مياصطالحي است كه

كه   آنبراي.  عرفاني پژوهش كنيم قرآن، در باب تأويلِدرك مراد عارف از هرمنوتيك
 در فهم ،رمنوتيك كالسيك، رمانتيك و فلسفي، از مدخل هبدين مسأله پاسخ دهيم

ها، بدين  ويل عرفاني با آنبيان تفاوت تأ و با ايم هرمنوتيك عرفاني قرآن وارد شده
 بر اين كامالً قرآن هرمنوتيك خاصي است و ايم كه هرمنوتيك نتيجه رسيده

بر مبناي منابع اصلي عرفان و با ايم كه  سپس كوشيده. ها منطبق نيست هرمنوتيك
هاي آن  شاخصه حقيقت اين نوع هرمنوتيك و ي ها، درباره پردازش و تحليل آن
بر اساس اين تحقيق، عارف تفسير جديدي از ظاهر قرآن و . تحقيق به عمل آوريم

وار سخن   هويت جمعي و كلمبناي اين نگرش. دهد  مي متن قرآن ارائه،ديگر عبارت به
 معنا ،نزد عارف. وار آن با وجود و بطون هستي است مند و كل خدا و ارتباط نظام

ما سعي . ها آسان نيست  كه فهم عموم مردم از آن،مراتبي باالتر از محسوسات دارد
. هاي عارف از قرآن به دست آوريم هاي ارتباط اذهان عموم را با يافته ايم كه راه كرده
 كند كه نزد اذهان،  مي مطالبي را بيان،، عارف در هرمنوتيك عرفاني قرآنبراين عالوه

ايم معيارهايي عمومي براي تشخيص  ما كوشيده. محتمل الصدق و الكذب است
 در برخي مواقع. يم تفاسير هرمنوتيكي عارف از قرآن به دست دهادرستدرست از ن

ايم مدعيات مرتبط با هرمنوتيك عرفاني قرآن را منقح كنيم و در شكل  هم كوشيده
هدف اصلي ما .  عقلي است،روش ما در اين تحقيق. اي كلي سامان بخشيم قاعده

 كمي و كيفي ي توسعهتحقيق در چيستي هرمنوتيك عرفاني قرآن و هدف فرعي آن 
  .نگرش عارف به تأويل قرآن است
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  طرح مسأله. 1

 و پژوه را به خود جلب كرده تأويل عرفاني از مباحثي است كه توجه نويسندگان عرفان
ها را  ايي كه نويسنده آنه  را با نوشتهاين مقاله آنچه 1.موجود استهايي  نوشتهدر باب آن 

رفاني با مباحث بررسي تطبيقي تأويل ع. 1:  از استكند عبارت  مي متفاوتمالحظه كرده
ضرورت بررسي آراي . 3تحول معنايي ظاهر قرآن در عرفان؛ توجه به . 2 هرمنوتيكي معاصر؛

. 4؛ فان و نه تنها مباحث ادبي و لغويشناختي عر  عارف با توجه به مباحث وجوديتأويل
  . چگونگي حل مسأله

، عربي ابنپردازيم آن است كه از منظر   مياي كه در اين تحقيق به آن  اصليي مسأله
هرمنوتيكي كالسيك و رمانتيكهاي   قرآن چه نوع هرمنوتيكي است؟ آيا روشهرمنوتيك 

اي ند يا متفاوت؟ آيا از منظر عرفاني، اين دو روش برا با هرمنوتيك پيشنهادي عارف يكسان
  ن نيست، روش پيشنهادي عارف چيست؟اند؟ اگر چني فهم قرآن كافي

 هرمنوتيكي يعني هرمنوتيك كالسيك، ي براي حل مسأله، نخست به سه گرايش عمده
با توجه به مقدمي بودن اين بحث، تنها به دو مطلب دخيل . كنيم  ميرمانتيك و فلسفي نظر

اجمال گذر  ها به اصلي اين هرمنوتيكهاي  شاخصهايم و از تعريف و  در مبحث اصلي پرداخته
.  مقدمي استي روش، بحثي مثابه در اين تحقيق، بحث از انواع هرمنوتيك به. ايم كرده

 ثقل بحث در ذكر اقسام هرمنوتيك، هرمنوتيك كالسيك و رمانتيك ي ، نقطهدليل همين به
نوتيكي است، با توجه مهم هرمهاي  هرمنوتيك فلسفي از گرايشكه   آناما با توجه به. است

 در باب آن موضع عرفاناز ايم  به مقدمي بودن بحث و در حد گنجايش مقاله، كوشيده
از منظر عرفان به كه   آن هرمنوتيك، برايي گانه سههاي  پس از بيان گرايش. سخن بگوييم

كه  آن با توجه به. ايم آن پرداختههاي  شاخصه، به تعريف تأويل عرفاني و بيان ها بنگريم آن
ما . ، اطالق هرمنوتيك بر آن صادق استل عرفاني روشي براي فهم قرآن استتأوي

 و اين سه ،هرمنوتيكنوعي  ي منزله  به،تأويل عرفانيهاي  شاخصه ي ايم با مقايسه كوشيده
 ، هرمنوتيكي، نسبت تأويل عرفاني و اين سه گرايش را به دست آوريمي گرايش عمده

 عدم تطابق كامل تأويل عرفاني با اين سه گرايش هرمنوتيكي، سپس با توجه به تباين يا
  . ايم در باب چيستي هرمنوتيك عرفاني نظرورزي كنيم كوشيده

  

  آنهاي  شاخصهتعريف تأويل عرفاني و . 2
را از روايات به  قرآن داراي ظاهر و باطن است و عارف اين انديشه ، عارفي در انديشه

ل يتأو مرتبط است و كامالً باطن ي عمل تأويل با مقوله. )94 : ص،3، ج2(دست آورده است 
، 20  و302: ص ،1، ج6(است   و ژرفاي نهفته در درون آن فهم باطن قرآنمعناي بهقرآن 
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 البته اگر به نقش ظاهر در تأويل قرآن توجه نكنيم، عمل تأويل ممكن). 49  و4: ص، ص1ج

خواهيم   مياگرچه در تأويلكه   آنوضيح ت.تابد  نمي و معاني تأويلي قرآن رخ برشود نمي
آيد و   ميظاهر قرآن به دستز سطح ا اين معاني باطني ،باطن قرآن را به دست آوريم

، فهم معاني باطني ولي اگر هدف ما در تأويل. تأويل قرآن نقش اساسي داردظواهر در فهم 
 معنا خالي اساساًكنند؟ پاسخ آن است كه   ميايفاي  نقش مهم چرا ظواهر چنين،قرآن است

وند سخن خدابازشناختن اگر قرآن براي هدايت انسان و .  نيستشدني  ادراك، الفاظنِاز تعي
 ،تواند دركي از معاني داشته باشد  نمي الفاظنِذهن آدمي بدون تعيچه نازل شده، و چنان

ذير ناپاش، گريز پس توجه به ظواهر قرآن براي درك معاني آن و از جمله معاني تأويلي
 زبان بر اساس كه نازل شده و صورتهمان به معنا ، عارف باور دارد كه باره اين در. است

ن الفاظ  از تعي،فوق ماده البته معنا در عوالم ما ).279 :ص، 2، ج2 (شود  ميادراكعرف 
 كه در ، قرآناگر معانيِترتيب،  بدين.  اما سخن عارف در مقام نزول معاني است،خالي است
د، به ند و به اين ظرف ناسوتي مقيد شونول پيدا كن در جهان مادي نز،ندا اليمراتب ع

در همين .  و الفاظ مظهر اين معاني خواهند بودكنند  مينياز پيدامظهري ناسوتي و مادي 
ت أدر فهم معاني متنزل در هيجايگاهي مهم  ،قواعد حاكم بر زبان عرف،  ماديي مرتبه
يم در فرقان بودن توان  ميتر نقش ظواهر در تأويل،  كاملبراي درك . خواهند داشتالفاظ

 معانيِاين وجود  ي واسطه  بهسطوح معنايي گوناگوني دارد و متن قرآن .قرآن دقت كنيم
 كه تكثر معنايي دارد، به ،در اين حالت، قرآن.  نام دارد»فرقان«قرآن متفاوت و متكثر، 
توجهچنين ساختاري از قرآن ، به آنقرشود و در تأويل   مي متبلورصورت يك مجموع 

كند؟   مي چگونه بروز معانياين مجموعهال آن است كه ؤاما س). 94 :ص، 3، ج2( كنيم مي
  ووجود دارد ظاهر ورايدر  اين مجموعه . ظواهر و الفاظ استاز خالله ن مجموعيابروز 
، »مجموع«م اين در فه. دست پيدا كند» مجموع پنهان«ن ي عرفاني موظف است به اگرِليتأو

 و  متن قرآن نظر دارد قرآن هماره فراروي تأويلگر عرفاني است و او هم به ظاهرِظاهر متن
قرآن ... به ظاهر و بطن... باريافت» مجموع«آن كس كه به «: متناين هم به باطن 

  ). همان(» ابدي ميبار
 و ها  به آنجه كه توكنيم  مي اشارهبه اموريبيان تعريفي از تأويل عرفاني، پس از 

  : تأويل ضروري است شان دررعايت
  رعايت ظاهر. 1. 2

: ، ص3 ( است صحت تأويلمعيارهاي دهد كه رعايت ظاهر از  ميعارف همواره توجه
فقت با د و در موان و تفسير قرآن با هم تعارضي ندارتأويلدهند كه   ميآنان توجه. )334

ن است و تأويل ناظر به ناظر به ظاهر قرآ  كه تفسيرْتوجه داريم). 82 : ص،22( نديكديگر
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 تعارض ظاهر  عدممعناي به تفسير و تأويل  پس عدم تعارضِ؛)4: ، ص1، ج20 (باطن قرآن

  ؛و باطن است
  حدوث و بقاي تأويلمتن قرآن در حاضر بودن  . 2 .2

احل  مريك از  و عارف در هيچشود  مياش ظاهر قرآن و متن كنوني ظواهر از  قرآنيلتأو
و قونوي،  عربي ابن آثار عرفاني از مالصدرا. غفلت كنداز متن قرآن تواند و نبايد   نمييل،تأو

جهت از   و بدينبينند  ميمنطبق بر ظواهر قرآن  كه آنان شهود خود رااين دريافت را دارد
اط كنيم كه استنبتوانيم   مي،اين كالماز ). 342:  ص،2ج ،23(پرهيزند   ميرف در ظواهرتص

 يادشده از  چراكه در عبارت،پذيرند  نمينحو هيچ تصرف در ظواهر قرآن را بهعارفان 
   .استآمده مطلق طور  به» عدم تصرف«، مالصدرا

   براي قرآنوجود بطون عيني و فعلي. 3. 2
باره به احاديث  براي قرآن باور دارد و در اينرا   ظاهر و باطنوجود  عارف،چنانچه گفتيم

 ا و فرامادي ب نخستينيا  مرتبهينزد او، متن قرآن دارا). 94 :ص، 3، ج2 (كند  مياستشهاد
متن قرآن و خاستگاه ظهور  كه  دارداين خصوصيت را الكتاب ام. است» الكتاب ام«عنوان 

 نخستين و ي منزله  بهالكتاب ام). 61 - 60 :صصهمان، (است  ي كتب آسماني همه
.  كه در وراي متن قرآن وجود دارد حامل معاني و حقايقي است،ترين بطن قرآن اصلي

 چنان بسطي دارد ، اين بطن اصلي حالتي جمعي دارد و در عين وحدت خود،ديگر عبارت به
وجود  و بطون الكتاب امچه در البته هرآن. تواند بطون متكثر قرآن را در بر داشته باشد  ميكه

ز متن  خدا، معنا را اي شارهعارف با ا«، عربي ابن ي گفته  و بهمنعكس استدر متن قرآن  دارد
 و خالي از ساكت كامالً يك متن متن قرآنآيا ). 281 :ص، 1همان، ج( »يابد ميقرآن در

بر بنابخش در فهم بطون خود است؟   الهام يا داراي نيروي فاعلي وفعليتي معنايي است
ن وبطبخش در فهم  از نيروي الهام  مقدس اين متنِبايد گفت كه ،مبناي مدعيات عرفاني

 آنچه را در قرآن وجود دارد و ،بايد توجه كنيم كه ما در تأويل قرآن. برخوردار استخود 
چه در  آنلِي، در طي فرايند تأويل، تفصديگر عبارت به. كنيم  مي ظاهرنمايد  مينزد ما نهفته

امر ناموجود در متن قرآن از آن كه   آن نه،ديآ  ميبه دستاست آن موجود و نهفته متن قر
 يك كاشف، به كشف حقيقت موجود ي مثابه انتظار ما از عارف آن است كه به. آورده شودبر

خلق   را كه در قرآن نيست معنايي،علم يا شهود خود از او حق ندارد. در اين متن بپردازد
   .افزايدبي آن بر بار معنايي  وكند

   بطونتكثر .4. 2
 ، بطونشماريِ بي). 50 :ص ،4  و23: ص، 22 ( افزون است بطون قرآن از حد،نزد عارف

    استمرارِبا كهي است ـي متن معنادر مقام كشفعارف دهد كه   ميه توجهـا را به اين نكتـم
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اين متن به ظهور خواهد رسيداز معانيِ نويني ، اش قدرت تأويليو  عارف وجود.   

  دشواري تأويل. 5. 2
  بايد توجه كند كهاو ،شود  ميكشف آن جذبجذاب است و عارف حقيقتي گرچه قرآن 
 ، دشوارست  اقرآن امري تأويل رو،  بدين. از حد فزون دارداي معاني ست وقرآن سخن خدا

 فهم به ساحت ،كاملاحتياط با  و كار بست را در فهم آن به ها شكافيترين مو  دقيقبايدكه 
  .آن نزديك شد

  

  آناصليهاي  شاخصهچيستي هرمنوتيك و . 3
كنيم و   مياصلي هرمنوتيك اشارههاي  ، به تعريف و شاخصهژوهشپدر اين قسمت از 
 ها با تأويل عرفاني  آني هريك از انواع هرمنوتيك، به مقايسههاي  پس از بيان شاخصه

گذرد،   نمي كه زمان چنداني از آن،گيري هرمنوتيك  شكلدر بستر زمانيِ. پردازيم مي
و ند ا متفاوت ،گيري اين تعاريف شكلهاي  ينهزم. شده استه ئارا فنتعاريف گوناگوني از اين 

ما اين بحث را . يكسان نيستاهدافشان ها   گوياي آن است كه صاحبان اين تعريفاين
 با توجه به. نيستيمها  ميان آندانيم و در پي احصاي تعاريف و داوري   ميبحثي مقدمي

تيك و فلسفي هستيم،  تأويل عرفاني با هرمنوتيك كالسيك، رماني در مقام مقايسهكه  آن
ها  اصلي آنهاي   شاخصهآوريم و سپس به   ميها نخست تعريفي اجمالي از اين هرمنوتيك

  .كنيم  مياشاره
  هرمنوتيك كالسيك . 1. 3

باور در فهم عبارات گفتاري و نوشتاري به وجود ابهام طرفداران اين نوع هرمنوتيك 
 هنري هرمنوتيك. هاست ل بودن فهم آنمشك ، فهم اين عباراتآميزيِ  پيامد ابهام.دارند

در اين هنر، . سازد تواند فهم كامل و تام عبارات گفتاري و نوشتاري را ممكن  مياست كه
در اين . كند  ميياري مفسر را در رفع ابهامات متنرد كه اي از قواعد وجود دا مجموعه

  ).122 :، ص14(شود   نميخت مؤلف و نيت اوديدگاه، توجهي به شنا
  هرمنوتيك رمانتيك. 2. 3

گذاران اين نوع هرمنوتيك تأكيد زيادي بر نقش  پايه. است» هنر فهميدن«هرمنوتيك 
 به فهم متن ،بر اساس قواعد زبانكه بايد  آنبراي درك هر متني، افزون بر . مؤلف دارند

. شدو حيات عقالني مؤلف نايل  ها ، بايد به درك جايگاه متن در ميان ديگر انديشهپرداخت
 شناخت شرايط اجتماعي اوست مؤلف وهاي   اين امر، تحقيق در زندگي، انديشهي الزمه

  متن را تهديد، سوء فهمي دايمي به نامبر اساس اين انديشه، خطر). 124 : صهمان،(



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   138
تواند براي رفع اين خطر   ميهرمنوتيك از مجموعه قواعدي برخوردار است كه. كند مي

  . )119: ص، 13(استفاده شود 
  هرمنوتيك فلسفي. 3. 3

 خالف هرمنوتيك رمانتيك، هيچ توجهي به ذهنيت مؤلف بر،در هرمنوتيك فلسفي
شود كه نيت و ذهنيت   مياين تلقي، با تفسير متن، معناي جديدي توليد بر بنا. شود نمي

 متن دخالت دارد گيري اين معناي جديد، هم خود در شكل. مؤلف هيچ نقشي در آن ندارد
، اين معناي جديد، برآيند امتزاج افق معنايي متن و افق ديگر عبارت به. فسر متنو هم م

  ). 136 :، ص14(فكري مفسر است 
  

  هرمنوتيكهاي  شاخصه. 4
   هرمنوتيك كالسيك .1 .4

  ؛ شود  ميتنها اگر يك متن ابهام داشته باشد، تفسير) الف
  ؛ تفسير ممكن نيست ،قواعد ادبيبدون رعايت  )ب
  و78 - 77: صص، 25 ( و نه غير آندار است ياب و ابهام متون دشوار ، تفسيري دامنه )ج

  ).210 :ص، 7
   هرمنوتيك رمانتيك.2. 4

   ؛پذير استتفسير  و چه نداشته باشد چه ابهام داشته باشد، هر متني)الف
 بايد نيت مؤلف را ،نبرآ عالوه، اما محتاجيمقواعد ادبي  به ،ما براي تفسير متن )ب
 فهم ،بدون ذوق و احساس.  استمؤلف نيت فهم آنچه در تفسير محوريت دارد. بزنيمحدس 

  ؛اين نيت ممكن نيست
  فهمي را فراموش كرد؛   فهم متن كار مشكلي است و نبايد احتمال بد)ج
 خود در فرديت و مفسر مؤلف .ند و هم اشتراك دارندا متفاوتهم  ،مؤلفمفسر و  )د
احساسات و تجارب توانند   ميحال، باايناما  ،ندا شخص مستقل يكسان نيستند و دو كامالً

و با توجه به  يابد  ميمكانا  فهم متنْ،با توجه به اشتراكاتپس . داشته باشندمشتركي 
   ؛شود  ميپذير  امكاندن متنبد فهمي ،ها بيگانگي  و ازهمها تفاوت
 و، فهم متن پايانر نايل شود و بدين مؤلفمراد واقعي تواند به فهم   ميمفسر )ـه
  ). 11 :ص، 7  و97 - 88 :صص ،25( شود  نمينهايت پذيرد و بي مي

   هرمنوتيك فلسفي.3. 4
 :ص ،8(آيد   نمي فهمي از متن به دست،و بدون آن استفرضي  پيشبا  يتأويلهر ) الف

  ؛)210
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 :ص، 14  وهمان (متن دست يافت يكاز  درست و عيني تأويلامكان ندارد به ) ب
  ؛)113
دريافت معناي خود متن است و ذهنيت مؤلف و   آنچه در تفسير متن مهم است)ج
  ؛ )168 :ص، 21(نده در آن اهميتي ندارد نخوا

باطل   نهايتي قايل شد و ادعاي فهم كامل و نهايي متن،توان براي تفسير متن  نمي)د
وتيك اصلي هرمنهاي   نسبيت در تفسير متن از پايه،و در نتيجه )130 : ص،13( است

  ).138 :ص، 16( فلسفي است
  

  ها آنهاي  شاخصه تأويل عرفاني و هرمنوتيك با توجه به ي مقايسه. 5
   تأويل عرفاني و هرمنوتيك كالسيكي مقايسه .1. 5

 تفسير در فهم متن  قواعد ادبي و ضرورت وجود منطقِلحاظ ، اشتراك اين دوي  نقطه.1
  .است

را  زبان و قواعد عرفي رعايت عرفاني گرِ تأويلهگرچ  افتراق در آن است كهي نقطه .2
 بر  عالوه . به اين قواعد بسنده كرد فقط،دارد كه نبايد در تأويل قرآناعتقاد ، داند  ميموجه
 نيز توجه داشت  و تفسير قرآن به قرآن،كم بر آيات حابه روح واحد معناييِ قواعد، بايد اين

  ). 54 : ص،26(
  اني و هرمنوتيك رمانتيك تأويل عرفي مقايسه. 2. 5

 :اشتراكات
  ؛ قواعد ادبي براي فهم متنغير از ي لزوم توجه به امور.1
 ؛فهم متنتوجه به آسان نبودن  .2
بطون توانيم   ميما در عرفان،: ها آنهاي   و تفاوت مؤلف و مفسرات توجه به اشتراك.3
 از ذهن و  قرآن متنحال، لي درعين و، تا حدي به دست آوريم، ذهن و روحطريق را از قرآن

 كامالً ولي ،نوعي اتحاد دارند  آدمي و بطونْ عارف،ي در انديشه.  بسيار فراتر است،روح آدمي
 كه ،پس ميان خدا.  از بطون است ذهني و روحيي نوعي فاصلهعين هم نيستند و اين 

وجود  اتحاد، هم  استگر اين متنتأويلپذيرنده و   كه،ن قرآن است و انسان متي كننده نازل
شود و ميان مؤلف و   ميشبيه اين تلقي در هرمنوتيك رمانتيك ديده.  و هم افتراقدارد

 . هم تفاوت است و هم يكساني ،مفسر
 .نهايت نيست  بيفهم متنْ ،در هر دو انديشه .4

 :ها تفاوت
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  تفسير شروع، تفسير است و بدون آني مايه آنچه جاندر هرمنوتيك رمانتيك، . 1
توان   نمين و قواعد عرفي، جز نقشي ثانويظواهر مت است و براي مؤلفنيت فهم  شود نمي
 قرآن مالحظه جمعي ي  ظاهر و باطن قرآن را در چهرهاما در تأويل عرفاني،. ل شدئقا

 ، در هرمنوتيك رمانتيك.بينيم  مي در آناطن و باطن را ظاهرِب  و ظاهر را مظهركنيم مي
ند؛ بدين ا تقابل در با قواعد و ظواهر متن به نوعيباطني،  يك امر ي منزله  بهمؤلفنيت 

 ظواهر قرآن  قرآنْگرِدر تأويل عرفاني، تأويل. يت نيست مظهر و مظهر نصورت كه ظاهر متنْ
داند؛ ولي اگر قرار باشد بر مبناي   نميدر فهم مراد خدا از ظواهرگويا  را ثانوي و غير

 گويا تلقي ،م، بايد ظواهر قرآن را در فهم مراد خداهرمنوتيك رمانتيك قرآن را تفسير كني
   .نكنيم
 مؤلف  مرادحدسِچراكه  ،وجود دارد بدفهمي در ذات تفسير ،هرمنوتيك رمانتيكدر . 2
  ثنويت ديده و نيت او،مؤلفميان متن منسوب به يك در اين هرمنوتيك، .  استمشكل

 مؤلفبيان مراد واقعي قادر به  ود،در سرشت خ متن  وجود اين ثنويت،ي واسطه به. شود مي
ظواهر  پس در تفسير رمانتيكي قرآن، .انجامد  ميفهمي  بدبه  اتكا به متنرو، بدين و نيست

نيستند و عاملي براي براي  خواهد بگويد  ميآنچه خدااظهار  قادر به ، خودسرشتقرآن در 
  عرفاني چنين ادعايي راتأويلبر خالف هرمنوتيك رمانتيك، . شوند  ميپنداشتهفهمي ما  بد

داند و از اين   مي رساكامالً ، نفس متن قرآن را در بيان مراد خداوند چراكه عارف،پذيرد نمي
   .فهمي وجود ندارد جهت، امكان بد

   تأويل عرفاني و هرمنوتيك فلسفيي مقايسه. 3. 5
  :ندا رسد كه تأويل عرفاني و هرمنوتيك فلسفي به طور بنيادين متفاوت  ميبه نظر

 در موجودحقيقت  عارف بطون قرآن، مقام دريافتبرخالف هرمنوتيك فلسفي، در  .1
  ؛د كه از ذهن خود بر قرآن بيفزايدچنين نيست و نباي و يابد مي در را قرآنمتن

 ، قرار داده قرآن بطوني است كه خداوند در متنفهم عارف در مقام ،در تأويل عرفاني .2
  ؛نظر گرفتن بطون و مراد خداون در متن بداين نه فهم 

  فهمدر تأويل عرفاني جايي ندارد و عملِبر خالف هرمنوتيك فلسفي، نسبيت . 3
در  چراكه ،پذيرد  نميدر تأويل عرفاني، عمل فهم پايانكه گفته شود شايد . پذير است پايان

قرآن كه   آناسخ پ2.پذيرد  نمي فهم متن پاياندليل همين بهو ندارد  پايان قرآنبطونِ عرفان، 
جهت كتابي  نهايت بطن است و بدين  داراي بي، مستقل از آدمي حقيقتي منزله به

 بطون آن پي برد و ي تواند به همه  نمي، تأويلگر متني مثابه اما آدمي به. ناپذير است پايان
پذير   پايان، فهم آدمي از بطون،ترتيب بدين. گمان فهم او محدود به برخي بطون است بي
  .ستا
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طور   هرمنوتيك را بهي گانه  از اقسام سهيك تواند هيچ  نميعارفتوجه به آنچه گفتيم، با 

در اين بخش از تحقيق، .  بايد هرمنوتيك خاصي را پيشنهاد دهد،جهت كامل بپذيرد و بدين
  .كنيم  ميباره بررسي  را در اينعربي ابننظر 

  

  عربي ابنهرمنوتيك قرآن از منظر . 6
توجه  تلقي خاص عرفان از معنا و وجود يد بهمنوتيك عرفاني قرآن باهربراي فهم 

 ؛ها است  آني كنوني  چهره نهانگاه دارند كهيبي غئيمبد  و انسانيقرآن، هست. داشت
 هر چه مشهود و محسوس«: اند  كوشيدهعربي ابن عارفاني كه در شرح و بسط افكار ي گفته به
مبناي عارف آن ). 87 : ص،22(»  وجود داردي هستبي از آن در غي نمودمظهر و دينما مي

  ويبي غيا چهره  مظهري محسوس مطرح استي منزله چيزي كه بهجهان و هر است كه 
بر اين . شوند  ميبر اين مبنا تبيين،  محسوسي پديداري منزله به انسان و قرآن دارد و الهي

 حضور ي فراكنوني حالتدرغيبي، در آن مبدأ   انسان و قرآن و جهانمحسوسشكل مبنا، 
 اين ، خوديبيگاه غيدر جا اينك حالت تفصيلي و زباني دارد،  كه هم،قرآن.  استداشته

 تفصيلي در زمان و ، خودجهت مادي بودنِ  كه بهزيانسان و جهان ن 4.نداشته استحالت را 
  نداشتهرا ي كنوني افتهي لي تفصي چهره ،مكان و ديگر ابعاد خود دارند، در حالت غيبي خود

قرآن، عالم غيب،  در 5. تنها حالت اندماجي داشت،در آن غيب  ظاهري البته اين تفصيلِو
 كشفقت قرآن يقت انسان و جهان، حقي شهود حقبا ،رو متحدند و بدين انسان و جهانْ

 كه قرآن ، دارد)بطون (=ي جهات گوناگون وجوددر اين تفكر عرفاني، .)50:، ص4 (شود مي
 بينيم  ميما بتوانيم به آن جهات و بطون دست يابيم،اگر . ها نازل شده است  آنمتناسب با

 كه عارف شهوداست شاهد اين مدعا آن . دهد  مياز آن جهات و بطون خبر اهر قرآنوكه ظ
: ص، 2، ج23 (داند  نميمجازبيند و تصرف در ظواهر را   ميمنطبق را بر ظاهر قرآن خود
ون  اين وجود و بطوا .كند  مي عيني و بطون قرآن را شهود وجودعارفكه   آنتوضيح). 342

 خبر  ظواهر قرآني واسطه  به از بطون هستي،جهت بيند و بدين  ميرا بر ظاهر قرآن منطبق
  . دهد مي

براي او ،  وجودي عارفي تر شدن سعه  به اين نكته مهم است كه با گسترده توجهاما
ه  با توجه باو قادر است.  ظاهر متن دريابددي بيشتري را دروجوه وجوشود كه   ميممكن

گوييم كه در   مي،در مقام توضيح. را اخبار كندهايش   يافته منور خود،وجود گسترده و عقلِ
، 2( و نصيب همگان از آن يكسان نيست ي شهود بطون شدت و ضعف دارد  مقوله،عرفان

 وجودي، شهود ي هت سعهتر شدن وجود عارف از ج  با كامل،اين بر افزون). 454 :ص ،3ج
 با در كنار هم ).277 - 276: صص ،3 ج و575 :ص ،2همان، ج (شود  ميتر عارف نيز كامل



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   142
 و ،توانيم استنباط كنيم كه دليل تفاوت افراد در شهود بطون  مي،گذاشتن اين دو مطلب

   . وجودي عارفان استي ضعف آن، تفاوت مرتبهو شدت 
شناسانه   ظاهر و باطن قرآن با مباحث هستيي  مقوله،بيعر ابندر تفكر كه   آنبا توجه به

واهر و واژگان ظاگرچه . شود  ميتعريف ظاهر قرآن و واژگان آن متفاوت و جديد، پيوند دارد
 ي همه از  قدرت حكايتگريظاهر متعين  بههمين امرِ ، استداراي تعين و حد خاصي قرآن

 كه با اين ظواهر مرتبط شود و هر انساني. ه دارد را در بطن خود نهفت وجوه وجودبطون و
د، وجهي از وجوه هستي را در وجودي خو ي  مرتبهمتناسب با ،ها برآيد در مقام فهم آن

 بسيار ي دامنه، معنا ترتيب بدين. كند  ميواژه مشاهدهشده در  ظاهر متعينِحقيقت
 تبديل  عرفاني،ي  در يك جلوه وكند  مي پيدارسد  ميظاهر به نظرتري از آنچه در  گسترده

 معنا به بعد ماديِ فقطذهن بشر اگر  5.كند  ميپيدااي طولي  سلسلهو شود   ميبه روح معنا
 در اين صرفاًكند و اگر   ميدرك ندا  كه مادي و حسي برخي از اين مراتب را،توجه كند

اگر  .ها را انكار كند آنبسا  شود و چه  ميجهت فروكاسته شود، از درك ديگر مراتب محروم
 نبايد بگوييم معنا در همان ،دست يافتيممراتب معناي يك ظاهر قرآني از برخي  به فقط

خالف ظاهر و باطل  شود و ديگر معاني  ميخالصه دانيم  ميچيزي كه ما از ظاهر واژه و متن
مراتب ديگري از معنا داشته باشد كه   قرآني بگوييم ممكن است اين ظاهرِ؛ بلكه بايداست

   6.ك آن ناتوانيمما از در
رسد مراد از عقل   ميبه نظر. هايي دارد  عقل عرفي محدوديت عرفاني،ي در انديشه

 خارج از قيود حسي،  ناسوتي قرار دارد و توان درك معناي  عقلي است كه در مرتبه،عرفي
قرآن را با همان ، ذكرشده فرورفتن در قيود ي واسطه  بهاين عقل . ندارد راخيالي و وهمي

 فهمد  ميدافكند و قرآن را در آنچه خو ميفهم خود را بر قرآن فراكند و   ميد دركقيو
 در معناي ظاهري الفاظمنحصركردن مراد خدا  يكي از مصاديق اين نگرش. كند  ميمنحصر

 بر فقطقرآن را  ، عارفي در انديشه. شود  مي نوعي سوء ادب تلقي، كه نزد عارف،است
آنچه  ،نزد عارف. كنيم  نمي عقلي تفسيرعلمي و يا اطالعات هاي ي يا يافتهاساس فهم عرب

هيچ  ايمان، عمل و تقوا، ي است و خروج از دايرهشريعت فهم  فهم قرآن است ي مايه خمير
رسد كه مراد عارف در   ميالبته به نظر. باقي نخواهد گذاشتاي براي فهم متن قرآن  زمينه
.  كه نياز به كاوش عرفاني ندارد، ظاهريفاً فهم بطون قرآن است و نه معاني صر،جا اين

 بشر است و ي  فهم متن قرآن محصول عقل و انديشهقواعد عرفيِ عارف اعتقاد دارد كه اگر
   .توان به اين قواعد بسنده كرد  نمي،اگر عقل حقيقتي محدود و بشري است

هم متن،  محدوديت عقل و قواعد متداول في  براي خروج از نقيصهعربي ابن هرمنوتيك
از ،  و قواعد فهم را فرو گذار نيستي ظاهري توجه دارد الفاظ و معاندر عين حال كه به
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 مقيد به قيود حسي و خيالي و  ذهن عرفيِي كه از ناحيه ( ظاهري صرفاًتقيد به معانيِ

و به مدد خدا، رفت  بايد از سطح وهم و خيال و حس فرا. پرهيزد  مي)آيد  ميوهمي بر
فرو كاستن قرآن در معناي  .برون آورد  است شدهدر ظاهر الفاظ گنجاندهكه ا معاني ژرفي ر

 :صص، 12(خود اسير كنيم هاي  ظاهري، بدين معناست كه خدا و كالمش را در محدوديت
245 - 250.(   

نهايت انسان و  شرايط گوناگون و مراتب بياز درك ،  حسي خودي بشر در مرتبهذهن 
 درك الفاظ و حسي كه در بدوِ همان معاني جز ،ن واسطهناتوان است و به هميهستي 

 بايد توجه ،حال بااين. گيرد  نميدر نظري ديگري براي واژگان رسد، معان  ميمعاني به نظر
 ي بشر در مرتبهذهن  درك عدم معناي به ،داشت كه اين رويكرد ذهني به الفاظ و معاني

همواره امكان .  معاني جديد وجودان از معاني جديد است و نه عدم امك)ناسوتي(=حسي 
، واژگان و متن جديدي از وجودفهم وجوه رشد حيثيت وجودي و علمي انسان و با دارد 
با اين فهم جديد از . ها نهفته است كه در بطن آنبه دست آوريم   رامعاني جديدي قرآن،

توانيم به  مي،  است ذهن نيست و در متن قرآن نهفتهي  كه البته زاييده،معاني جديد قرآن
  .ست اپذير سعهتوي معنا  در ناحيهواقعيت نايل شويم كه قرآن درك اين 

برخي  كه  منحصر دانستاي ي در همان معانفقطتوان   نميرا ظواهر قرآن ،عارفنزد 
است كه  ي معناي خاص»ظاهر« تفكري كه اعتقاد دارد. فهمند مي  از ظاهر واژه و متنافراد

همين ظواهر شماري در   معاني بيزيرا كردني نيست،اعتنا شود  مي دريافتاز متن قرآن
چنانچه يك مفسر قرآن، چه عارف . قابل دريافت نيست ها اي از آن به جز پاره كه وجود دارد
يك ظاهر در همين «: ادعا كند، نبايد اي از معاني دست يافت عارف، به ساحت پاره و چه غير

 معنايي را براي يك ياگر عارف. »ر مقبول نيستمنحصر شده و معاني احتمالي ديگمعنا 
ي يمبنابر ، شود  مياستعمالديگران كمتر نزد گيرد كه   ميدر نظرقرآني  ي واژه

انه به واژگان شناس  يا لغتانهاديب صرفاً نگاه با و ابتنا داردشناسانه  شناسانه و معنا هستي
  . قرآن، فاصله زيادي دارد

 هستي و تفكر ناسوتبه  اهر قرآنو و ظاي واژگانعارف پذيرفته است كه اگر معن
ارتباط معنا  ،در اين نگرش .گيرد  نمي مرتبط شود، هرمنوتيك مقبولي شكلمحدود عرفي

در مراتب  وجود است و يك سطح از پيوند معنا و فقط، حسي و ناسوتي هستيبا سطح 
وجه به ارتباط و اتصال  با ت معنا و واژگان قرآنكهباالتر از اين سطح، سطوحي وجودي است 

تأويل عبارتي  ترتيب، هرمنوتيك عرفاني و به بدين. كند  ميپيدا ديگري ي جلوهها،  به آن
. شود كه براي ديگران بدين صورت مطرح نيست  ميمطرح از تفسيرِ ظاهر يدر افق عرفاني

 كشيم،نقد ت او را به ما اگر بخواهيم نقدي بر تفكر هرمنوتيكي عارف داشته باشيم و تأويال
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 از معنا و ظاهر را ش او و نوع تفسيري شناسانه  مباني هستي،بايست مقدم بر هر چيزي مي

مدعاي  از ژرفاي و بسنده كرد و لفظي نقد ادبي به صرفاً توان  نميترتيب، بدين. نقد كنيم
به بيراهه شناسي  در مقام روش و مبنا  كه اگر چنين كنيم،،غفلت كردعارف تيكي نهرمو
   .ايم رفته

اگر تأويل قرآن كريم فراتر از فهم عرف : شود  ميچه گفتيم سؤالي مطرحي آن درباره
 آيا ذهن ما معياري در ،باطل نيست الزاماً مخالفت داردبا فهم عرف آن معنا كه است و 

الصدق دارد؟ پاسخ اين سؤال را بايد در   محتملتشخيص درستي يا نادرستي اين معانيِ
  .خورد  مي درستي يا نادرستي معاني تأويلي محك،ها  بر اساس آنمعيارهايي جست كه

  

  معيارهاي تأويل. 7
  )334: ، ص3 (رعايت ظاهر .1. 7

 در عرفان، تأويل قرآن با ظاهر قرآن در 7. رعايت ظاهر است،يكي از معيارهاي تأويل
اين  .ندا جمعي ي وجههاهر قرآن داراي ورسد كه در عرفان، ظ  ميبه نظر. نيستتعارض 

 ارتباط ظاهر قرآن با بطون ،نخست: توان تفسير كرد  ميبه دو صورترا  جمعي ي وجهه
 . ارتباط ظاهر قرآن با ديگر ظواهر قرآن،انسان و هستي و دوم

 به موازات يكديگرند و با كشف هر بطون قرآن، انسان و هستي: اول تفسير. 1. 1. 7
 ،در عرفانكه   آنبا توجه به). 50 :ص ،3  و22 - 21 :صص، 22( شود  مييك، ديگري كشف

 اگر بواطن قرآن با بواطن انسان و هستي در موازات است، ،ندا مظهر بواطن قرآن  قرآنظواهر
باطن (ظاهر  اتحاد ي واسطه  و بهداد تسري توان نيز ميبه ظواهر را در نتيجه حكم موازات 

واهر قرآن نيز با بواطن انسان و ظتوان ادعا كرد   مي در عرفان،)ظواهر قرآن ( و مظهر)قرآن
 ، ظاهرِ كند عارف بطني از هستي و انسان را دريافتترتيب، اگر اين  به.موازات دارندهستي 

اهللا است و به  قرآن كالماين مدعا بر اين مبناست كه . است آن بطن مظهر و اخباري قرآن
 از خود و هستي بر آن، آدميهاي   يافته تطبيِق،رو  و بدين نظارت دارد هستيوجوه ي همه

 بينهاي   تبيين كند كه بر انديشهصورتياگر عارف فهم خود را به  .صحيح خواهد بود
باشد، منطبق بشر از هستي و قرآن ) نظريات يقيني متكي بر بديهيات( و مبينِ) بديهي(

ك ادرا نگاه عارف نزديك كنند و تا حدي سخن عارف را  نگاه خود را بهتوانند  ميديگران
و شهودي است عارف فهم  چراكه  بفهمندكامالًرا عارف هاي  د يافتهنتوان  نميديگران. كنند

ضرورت جا  در اين. نگرند  ميدر حقيقت مشهود او ،حصوليعلم از دور و به طريق  ديگران
در . افق شوند  هم و ادراكات عرف و عقل عرفي، كه از شهود برآمده،مدعيات عارف دارد كه

 كه عادت به ،متناسب با عقل بشركه سخن خود را وظيفه دارد عارف  ،اين حالت
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تنها مبرهن كردن مدعيات عرفاني چنين نيست كه البته . محسوسات دارد، بيان كند

 همچون تمثيل، گوناگونهاي  توان از روش  ميبلكه ،باشدجا  در ايناسلوب قابل استفاده 
د نوظيفه دارعارف اما مخاطبان . تفاده كردابراز انديشه اسهاي   ديگر روشتبيين، توصيف و

 تا بتوانند بهتر به مسلمات و بديهيات فكر بشري مجهز و از وهميات دور كنند عقل خود را
 افق  همتا حد امكان نتيجه، اين دو سطح از فهم در 8.به فهم سخنان عارف نايل شوند

 هكه عارف شهود كردا ، حقيقتي ر و به صورت علم حصوليخواننده در حد خودشوند و  مي
عارف تا .  كار عارف و كار مخاطبان عارف دشوار خواهد بود، در اين صورت.يابد مي در است
 است و  خاليكند، مشهودش از كثرت بالفعل علم حصولي  ميحق را شهودعين  كه زماني

 واژگان بيان  كثرتي خواهد آن وحدت را در چهره  ميزماني كه اما ،ظهوري يقيني دارد
فهم شهودي خود را كند   ميسعيعارف . وارد شده استاي جديد و دشوار  مرحلهبه  كند،
 و شهودم ذهني را با خواهد  مياو.  تنزل دهدعبارتي آن را  بيان كند و بهگزارهقالب در 

 دشواري كار خواننده در آن است كه.  دور استعارف ي  خود آشنا كند كه از تجربهشهود
   .فاصله دارد بشري او ي تجربهاز  حقيقت نزديك شود كه خواهد به افقي از مي

 »رسول اهللا« قرآني ي در تفسير واژه عارف. زنيم  ميمثالي تفسير نخست از ظاهر، براي
معناي  ،جهت بدينو تعالي است   حق رسولِ هستيي  همه،نزد او. رويكردي خاص دارد

از كه   آنعارف به جهت. گسترش دارد دانيم  ميكه ما تر از آنچه هايي گسترده افقدر  رسول
 خاص خود به نظر به توجه و با ل استئقا جمعي حيثيتيقرآن براي  حيث ساختاري

، »رسول اهللا« قرآنيِ ي نگاه عارف به واژه. كند  مي اين تفسير را مطرحهستي و حقيقت معنا،
در كه   آنح توضي.شود  مي حصولي بيان و در قالب علمگيرد  مينشأتاز افق شهود عارف 

الف و ، )24 /انفال(» آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايها الذين « ي آيه
  . )161 :ص، 4: ، ج2(هد الف و الم جنس است نه الف و الم ع» للرسول« المِ

شناسانه خود دست كشد، شهود و مباني خود را با  تواند از مباني هستي  نميعارف كه
 از طريق مباني فقطدقت كنيم كه فهم عارف . دهد  ميشناختي پيوند حقايق زبان

 اما ،دهد  مياو ميان باطن و ظاهر پيوند.  نيستشدني شناختي يا تاريخي دريافت زبان
 مراد آن .رسد نه از ناسوت هستي و قواعد زباني  ميهرحال از ملكوت هستي به اين ظاهر به

كند و در   مي به حقيقت قرآن پيداي ملكوتي شهود، ماتقدمي است كه عارف در مرتبه
 در مقام  ادعاي عارفي  خواننده.يابد  مي قواعد زباني منطبق، آن را با ماتأخري مرتبه

همدلي با عارف و نه گريز از آن، بايد ذهن خود را به مبناي عارف نزديك كند تا در 
 ادعاي عارف از  ود به قلمرو وراگر چنين نشود،. پيدا كند معنايي ي نگاهش، اين آيه توسعه

به فقط منتقد سخن عارف نيز نبايد .  نخواهد بودپذير امكانطريق قواعد متداول زباني، 
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او بايد مبناي عارف را تحليل كند و . عارف را نقد كند ،روش كالمي، ادبي و يا تاريخي
     است يا نه؟شدني  استنتاج، اين بنامالحظه كند كه آيا از اين مباني

 و ارتباط داردهر ظاهري از ظواهر قرآن با ديگر ظواهر قرآن : تفسير دوم. 2. 1. 7
در ارتباط با ديگر ظواهر دهد كه   ميوقتي معنا و مراد حقيقي خود را بازتاب آيه هرظاهر 

تابد، چنين  قرآن رخ برظواهر با توجه به ديگر ن قرآي آيهاگر تأويل يك . در نظر گرفته شود
 تأويل  كهسدبربه نظر در تأويل آيات، شايد در نظر بدوي . رسد به نظر مي يپذيرفتنتأويلي 
اگر بر اين تفسير از ظاهر، بنا؛ اما است ناسازگار آيهن ، با ظاهر همي قرآني آيهاز يك  عارف

توانيم   ميما. موجه به نظر آيد عارفتأويل اين است ممكن ، منظور شود با همچند ظاهر 
بر ). 94 :ص، 3:  ج،2( عارف به قرآن فهم كنيم ي هنگران كل نظرگاه ي بر پايه مدعا رااين 

 با  دادن آن و ارتباطظاهر همان آيهوي از در فرار  ظواهر قرآناين پايه، معنا و مراد حقيقيِ
  واژگان يك ظاهر قرآنيمعناي بهد در اين حالت، باي.  استپذير  استنباطظواهر ديگر آيات
معناي واژگان را ر راستاي رعايت قواعد ظاهري زبان، رعايت دقونوي . توجه تام داشت

 و معنا را روح معنا  عارف تلقي خاصي از معنا داردالبته). 199: ص، 19( شمرد  ميضروري
در نتيجه، عالوه . ، رعايت معناي واژگان يعني رعايت روح معنادليل همين به. كند  ميمعرفي

 فهم معنا نيز رعايت حيثيت جمعي معنا و عارف درجمعي ظواهر،  بر توجه به حيثيت
  .سپارد  نميمراتب آن را به فراموشيارتباط طولي 

   تأويل با اصول شريعتعدم مخالفت. 2. 7
 نيستپذيرفتني  اگر تأويل ظواهر قرآن با اصول شريعت مخالف باشد، ،از منظر عارف

صولي از شريعت كه به بيان قرآن با اعرفاني آيات كالمي قرآن، تأويل اگر در قلمرو ). همان(
ضروري . ايم يافتهدست  تأويلي موجهبه ، ت نداشت مخالفپردازد  ميالهياسماء و صفات 

 ي آيه يك ارف ازاگر تأويل ع ، مثالرايب. صول مسلم شريعت باشداين اصول از ااست كه 
 نخواهد قبولم تأويل اخبار كند،  راجسمانيت خداطور ضمني،  صراحت يا به به ،كالمي قرآن

   .بود
  نادرستهاي  فرض  پيشعدم ابتناي تأويل بر. 3. 7

قرآن ميان ظواهر اگر آنان  چراكه ،شمرد  مي تأويل فالسفه و متكلمان را باطلعربي ابن
 عمل قرآن به تأويل و كنند  ميمنصرف ببينند، ظاهر را از ظهورش تعارضخود هاي  ذهن و

 خود را بر قرآن قرآن و عقول خود، عقول ناقصاين گروه در مقام تعارض ظواهر . كنند مي
: ج ،2( اين انصراف و تأويل است ي  صارفهي قرينه  عقول آنانعمل،در اين كنند و   ميحاكم

 تلقيقرآن ناقص  از و تأويل چنين افرادي را فهم عربي ابن ،سخناين در ). 407 : ص،2
گر تأويل در اين نوع تأويالت، .داند  ميباطلهاي  فرض پيش بروز آن را ي زمينه و كند مي
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را بر قرآن ذهني خود هاي   محدوديت؛كند  ميغلطي را بر قرآن تحميلهاي  فرض پيش
هر تأويلي «: بگوييماي كلي   در شكل قاعدهتوانيم  مي،عربي ابنمدعاي  تنقيح با. افكند ميفرا

 اهل فقط، در اين صورت. » باطل استگيردبادرست شكل نهاي  فرض  پيشي كه بر پايه
قلمرو اين در نيز يك عارف تأويالت بسا   و چهكالم و فلسفه مصداقي از اين قاعده نيستند

  . قاعده قرار گيرد
 يا گر از ظنيات است و تأويل عارفهاي  فرض پيش آيا  فارغ از مصاديق تأويالت عارف،اما

 ،م حصولي يعني عل،ا مقسم قطع و ظن شهودي است و ب،از قطعيات؟ فهم عارف از هستي
 بر مبناي شهود شكل گرفته و فرض وحدت وجود پيش.  داردصورت بنيادين تفاوت به

در مراتب عالي هستي   حقيقتي رااگر عارف. كند  مي قطعيكامالًاش آن را  گاه شهودي تكيه
حفظ كند، در جهان ناسوت  خود عقلِنازل  ي را در مرتبهاين شهود  و بتواند شهود كند
شود   ميعلم حصولي بيانشكل  در اوهاي  نظرورزي. ورزي كند نظر آن ي يه بر پاقدرت دارد

. استمنور  به نور شهود ،رو  و بدينگيرد  ميآن نشأتابتنا داشته و از اش   علم شهوديبر و
 وحدت وجود و  بايد امكان شهود، امكان شهودفرض وحدت وجود براي رد و قبول پيش

ب، تعابير عارف از ته شود و در صورت پذيرش اين مطالامكان ابراز اين شهود به نقد گذاش
  مبنا قرارها در مقام نقد اين تعابير و محتواي آنآنچه .  نقد و بررسي شونداين شهود بايد

آمده و يا به طريق  اي است كه يا از مسلمات دين بر معاني و  بشريبديهيات عقل گيرد مي
  . ر آمده استنگرانه به ظواهر قرآن، از ظواهر ب نگاه جمع

ي كه از شهود عارف به ديگرانرا منور عارفان هاي   يافتهتوان  ميآياكه   آنپرسش ديگر
اي به نام عرفان، اين  مند و گسترده ام نظدانشِنهادن  عارف با بنيان؟  كرد منتقلاند بهره بي

د آشنا  اهل شهو عارفانِعقل منورِهاي  با دادهكند كه   مياستعداد را براي ديگران مهيا
يا با و ت عرفاني قرآن را دريابند ، تأويالعارفانفهم با توجه به  توانند  مياين گروه .شوند

   .نظرورزي در فهم عارفان، وجوه جديدي از تأويالت عرفاني را اظهار كنند
  

  گيري نتيجه. 8
  خدا، كه در قالب قرآن ظهور يافته، به هويت جمعي كالم،عارف در هرمنوتيك خود

ن خود ورخاصيت زايش معنا از دداراي ، متن قرآن با توجه به اين حالت جمعي. دارداشاره 
 خاص و جديدي، تفسير  آنعبارتي ظواهر و بهقرآن  عارف، متن در نگرش هرمنوتيكيِ. است
بدون  و شود  ميمرتبط ششمار و بطون بيهستي با  اساس، ظاهر قرآن براين. كند  ميپيدا

از سوي ديگر، ظواهر قرآن اتصال .  نيستشدني درك، طون آندرك درست هستي و ب
. دهد  ميخود را از دستحقيقي  معناي  و بدون توجه به اين اتصال، ظاهرْمفهومي دارند
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عارف در مقام هرمنوتيك اين . نگر عارف به كالم خداست  كل نگاهي اين دو مطلب الزمه

. سيك و رمانتيك فراتر استمتن، مباني خاصي دارد كه از قلمرو فكري هرمنوتيك كال
  خود است كه عارف را به هرمنوتيك عرفانياي  مبانيهويت جمعي كالم خدا و روح معنا

هايت بطن را از مجراي ظواهر ن قرآن بي الهي در نهايت، گرچه صاحب كالم. كند  ميرهنمون
   .نهايت نيست بي نهايت  سهم فهم آدمي از اين بي،خواهد آورددر  به تجلي قرآن

  

  ها يادداشت
: ، صص17؛ 25: (از ميان آثار متعددي كه در اين باب وجود دارد، مي توان به اين آثار اشاره كرد. 1

  ).145 - 125: ، صص8 و 124 - 103: ، صص24؛ 276 - 243
ني است و براي بطن بطون براي قرآن ظهر و بط«: گويد مالصدرا مي. شمار است بطون قرآن بي. 2

  ). 23: ، ص21(» داند دا ميجاكه خ آنديگر؛ تا
هاي وحياني قرآن است، قرآن ظهور زباني  ، كه منشأ متن و گزارهالكتاب امدر «: ي قونوي به گفته. 3

  ).161: ، ص18(» نداشته است
. تفصيلي داراست صورت مندمج و غير هاي مراتب مادون را به ي باالتر، يعني غيب، ويژگي مرتبه. 4

 و 37 - 36: ،  صص10 (راتب باال، به صورت بالقوه و مندمج، حضور داردتفصيلِ مراتب پايين در م
  ). 159 - 158: ، صص4
: ، ص9(» خداوند در مواطن و عوالم گوناگون، به تمام مفهومات آگاه است«: جامي مي گويد. 5

كه در ب گوناگون طولي در هستي است؛ چرااين سخن جامي داللت دارد كه معنا داراي مرات). 135
اگر خدا . كه خدا در هريك از اين مواطن، به معاني علم دارد ن عبارت، سخن از مواطن است و ايناي

دقت داريم . در هر يك از مراتب، به معاني علم دارد، پس معاني در هريك از اين مراتب وجود دارد
هند كه در عرفان، مراتب هستي در طول يكديگرند؛ پس معاني موجود در آن نيز در طول هم خوا

  .بود
كه عادت به ديدن خصوصيات مادي دارند، از درك روح  مالصدرا اعتقاد دارد كه مردم به دليل آن. 6

چنين افرادي، تنها، اوايل . كنند ي مادي آن منحصر مي رو، معنا را در مرتبه اند و بدين معنا ناتوان
  ).93 و 91: ص، ص21(كنند  فهمند و به روح معنا سفر نمي را مي] معناي مادي[مفهوم 

دهد كه آنان شهود خود را بر ظواهر  عربي و قونوي، نظر مي صدرا با  تحقيق در آثار عرفاني ابنمال. 7
اين ).  342: ، ص2: ، ج22(پرهيزند  جهت، از تصرف در ظواهر مي اند و بدين قرآن منطبق يافته

صل از اين شهود، با هاي حا سخن صدرا داللت دارد كه نزد اين عارفان، شهود هستي و معرفت
هاي حاصل از آن با  حال اگر يك شهود و معرفت. ظواهر قرآن و معارف حاصل از آن منطبق است

در نتيجه، . ي ترديد به آن نگريست ظواهر قرآن و معارف حاصل از آن منطبق نباشد، بايد با ديده
ت بردن در ظواهر ظواهر قرآن معياري براي تشخيص درستي تأويالت عارف است و عارف بدون دس

  . دهد و تغيير آن، چنين نگرشي را ارائه مي
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ي عقل بشر با مدعيات عارفيم و به  البته دقت داريم كه در اين مقام، در مقام سخن از رابطه. 8

توجه داريم كه عوامل ديگري هم در فهم كالم عارف دخيل . جا رسيد همين واسطه، سخن بدين
  .ها را ندارد  آناست كه اين مقام اقتضاي ورود در
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