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  تأويل عقلي دين از ديدگاه عالمه طباطبايي و غزالي

  
 **تُكتم مشهدي  *سيد مرتضي حسيني شاهرودي 

  
  چكيده

از سنخ مفاهيم نيسـت، بلكـه از    تأويلبه عقيده وي . بر آيات قرآن استوار است تأويلنظريه عالمه طباطبايي در باب 
بـه اعتقـاد   . بلكه مراد وي، خارج از ذهن بودن اسـت منظور وي از عينيت، عينيت مصداقي نيست، . امور عيني است

اي كه بـه معنـاي   جنبه: دو جنبه دارد تأويلدر ديدگاه غزالي . دارد تأويلوي همه، آيات قرآن اعم از متشابه و محكم 
ي كـه هماننـد تعبيـر    تأويلاصولي آن؛ يعني، عبور از معناي ظاهري قرآن به شرط وجود قرينه مرتبط است و ديگري 

اوال و بالـذات از سـنخ    تأويـل به عقيده وي، . كشفي بسيار برجسته است تأويلنقش اصل موازنه در تبيين . استروي
  .مفاهيم است و بالعرض به مسمي نظر دارد

 هاي كليدي واژه

  .تأويلعقل، دين، غزالي، عالمه طباطبايي، 
  

  مقدمه
امري  ،اعتبار عقل به عنوان يك منبع معرفتي

در قرآن عقل به اندازه نقل . مسلم و آشكار است
 اناي از سخندر پاره. هدايتگر قلمداد شده است

عنوان دو حجت الهي ياد  از عقل و وحي به ،امامان

عقل هم در  .)9:16كليني، اصول كافي، ج(شده است 
حوزه دين قادر به درك حقايق است و هم در فهم 

نقش عقل در معرفت . حوزه بيرون دين اعتبار دارد
-الوحي و بعددر دو مرحله معرفت عقلي  قبلديني 

الوحي قابل تصور است و فهم و تفسير معارف ديني 
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و استخراج حقايق ديني كه به طور مشخص بيان 
هاي عقل در حوزه معرفت از جمله نقش ،نشده است

-124: 1374فنايي اشكوري، . رك(الوحي است بعد
ل سطح با نق در هندسه معرفت ديني، عقل هم). 125

نه در مقابل دين و بيرون از مرز  ،در درون دين است
گونه تعارض واقعي ميان آن دو دين، پس هيچ

بين عقل و نقل  ،اگر تعارضي هم هست. نيست
نه عقل و دين، زيرا عقل يك منبع معرفتي  ،است

متفكران بزرگي چون ابن سينا، اخوان . دين است
اطبايي، عالمه طب و ابن رشد، مالصدراغزالي، الصفا، 

. اندامر دريغ نكرده اثبات اين از هيچ كوششي در
دارتر از جهاتي با موضوع عامتر و دامنه تأويل مسأله

به لحاظ تاريخي در . نسبت عقل و وحي ارتباط دارد
اي از دانش فرهنگ اسالمي كالم و فلسفه دو شاخه

نسبت عقل و وحي اهتمام  مسألهبودند كه به حل 
اي در تبيين نسبت ان هم به گونهعرف، كردند و البته

وقتي . شهود و تجارب دروني با وحي تالش كرد
مفسر در پرتو اشراقات، علوم و ادراكات به سطح 

 ،رسدتري از معنا يا خالف معناي ظاهري ميعميق
اي طبيعي شيوه تأويل. شودمطرح مي تأويل مسأله

براي سازگاري عقل با شهود و وحي و رفع تعارض 
به همين سبب است كه در جبهه  و دقيقاًآنهاست 

مخالفان جمع وحي و عقل، دو گروه در عين 
از يك  :سر ناسازگاري دارند تأويلتعارض با هم، با 

سو اهل حديث و حنابله از موضع حمايت از وحي 
عقلي مسلكان از موضع مخالفت با  ،و از سوي ديگر

عموم متكلمان و . اندمخالفت كرده تأويلوحي با 
ثر فيلسوفان مسلمان در جبهه مقابل دو گروه ياد اك

يعني از معتقدان به سازگاري عقل و وحي  ؛شده

نها  راه يافته در آثار آ تأويلاند و به همين دليل بوده
  ).385: 14، ج1371هوشنگي، (است 
توان گفت سبب ضرورت تصرف در مي

نصوص، عدم انطباق با حقايق موجود در خارج 
ون دين دربردارنده حقايقي است در واقع چ. است

يابي به آن سعادت نفساني انسان را تضمين كه دست
شود، زيرا حقايق عقلي تبيين مي تأويلكند، لزوم مي

- كنند و به شكل جزيي متمثل ميوقتي تنزل پيدا مي

شوند، از شكل حقيقي خود دور و به صورت نمادين 
ت يابي به اصل حقيقشوند، پس براي دستمطرح مي
). 385: 14، ج1371هوشنگي، (شوند  تأويلآنها بايد 

و  غنا به معناي ناديده انگاشتن تأويلپذيرش م عد
ناپذير كالم الهي است، زيرا دين داراي ژرفاي پايان
-براي دست تأويلهاي معرفتي است كه باطن و اليه

  . يابي به آخرين مرتبه آن ضروري است
دليل عموميت  را براي قرآن به تأويلامام خميني 

دعوت قرآن و هالكتي كه اكتفاي  به ظاهر در پي 
- داند و براي آن دو دليل ذكر ميدارد  ضروري مي

ذو مراتب  -2 ؛وضع الفاظ براي معناي عام -1 :كند
). 311: 1371خميني، . رك(بودن كتاب و كالم الهي 

، مستلزم تبيين تأويلجا كه روشن شدن بحث از آن
اين نوشتار ابتدا تعاريف اين  ، دراست عقل و دين

مطرح شده است و سپس به مباحثي ها  موضوع
، پيشينه و ضوابط آن، نظريات تأويلهمچون معاني 

 ،و در ادامه تأويلمختلف در باب آن، ارتباط عقل و 
از ديدگاه عالمه طباطبايي و غزالي  تأويلبه بررسي 

  . شود و مقايسه آن دو پرداخته  مي
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  مراد از دين
در دين نقشي  تأويلكه نقش با توجه به اين 

اصلي است، ضرورت دارد كه منظور از دين روشن 
واحد و  ياكثر پژوهشگران ديني ارائه تعريف. شود

طوري كه همه مصاديق اديان روشن از دين را به
غيرممكن  ،موجود را شامل شود و جامع و مانع باشد

واحدي كه هيچ تعريف «دانند و بر اين باورند كه مي
ها، اعمال و هاي متفاوت سنتشامل مجموعه

، وجود سازند عقايدي شود كه اديان مختلف را مي
هاي متفاوتي  راه). 25: 1381جوادي آملي، (» ندارد

از جمله ارائه تعريف . براي تعريف دين وجود دارد
ساز، هاي دينبر اساس بررسي مصاديق دين، ويژگي

كرد آن و بر اساس ابعاد مختلف دين، نقش و كار
سير تاريخي، اما كامال روشن است كه تعريف دين 

ها بعد خاصي از دين را بر اساس هر يك از اين
شايد بتوان . تواند جامع باشدشود پس نميشامل مي

گفت حقيقت دين همان عبد بودن و مملوك بودن 
إِنْ كُلُّ منْ في «: طور كه فرموده استهمان. است

 اتاومالسا ودبنِ عمي الرَّحضِ إِلَّا آت93/مريم( »الْأَر (
و دين نيز عبارت است از مجموعه قوانين اعتقادي، 
فقهي و اخالقي كه از جانب خداوند براي ظهور 

پس دين  .بندگي در تمام شئون زندگي بشر است
يعني قوانين  فقهي و  ؛مصنوع و مجعول الهي است

ا خداوند تشريع و محتواي  حقوقي و اخالقي آن ر
  ).19: 1386جوادي آملي، . رك(كند  جعل مي

  
  مراد از عقل

اي از قواعد فقهي، براي فهم دين كه مجموعه 
به عقل نيازمنديم، در واقع  ،حقوقي، اخالقي است

معناي . و تبيين دين عقل است تأويلابزار اصلي 

اصل عقل در لغت عرب منع، نهي و امساك است و 
عقل از همين معنا اخذ شده است اطالقات ديگر 

خليل نحوي  .)1769: 5، ج1956جوهري، . رك(
احمدبن . رك(عقل نقيض جهل است : گويدمي

راغب معتقد است عقل به  .)69: 4، ج1389فارس،
. رك(شود اي كه آماده قبول علم است گفته ميقوه

فارس بن زكريا  وجه تسميه ). 577: 1992الراغب، 
د كه انسان را از گفتار و كردار دانعقل را اين مي
). 65: 1389احمدبن فارس، . رك(دارد زشت  باز مي

معناي اصلي عقل منع و جلوگيري است و  ،در نتيجه
در اين معنا كاركرد اخالقي و ارزشي عقل لحاظ 

عقل در اصطالح نيز به معاني مختلفي به . شده است
بحث فالسفه آن را  در دو معنا مورد .  كار رفته است

به معناي جوهر : موجود مجرد -1:اند قرار داده
تعبير » صادر اول«مستقل بالذات بالفعل كه از آن به 

آن مفهوم از عقل است كه  : قوه ادراكي -2 ؛شودمي
يعني نيروي ادراكي كه با آن  ؛برندفالسفه به كار مي

ابن . رك( توان حقايق را به نحو كلي ادراك  كردمي
در اين ).  354: 2و التنبيهات، جسينا، االشارات 

منظور ما از عقل آن مفهوم از عقل است كه  ،تحقيق
برند، يعني نيروي ادراكي كه با آن فالسفه به كار مي

به تعبير  .توان حقايق را به نحو كلي درك كردمي
اي است كه از انسان داراي نيروي ويژه ،ديگر

  .هاي آن ادراك كليات استكاركرد
  

  يلتأومعاني 
اي هايي است كه جايگاه ويژهاز واژه تأويل واژه

 ،حديث و سپس اصول فقه ،تفسير ،در علوم قرآني
در ميان متفكران . فلسفه و عرفان پيدا كرده است

. با عنوان هرمنوتيك شناخته شده است تأويل ،غربي
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. گرفته شده است» اول«در اصل از ماده  تأويلكلمه 
: ب لغت عبارتند ازدر كت» اول«معاني  برخي از

: 1، ج1408ابن منظور، . رك(رجوع و بازگشت 
الراغب االصفهاني، . رك(، سياست و تدبير )264

- ، باز)99همان، . رك(، غايت و سرانجام )99: 1992

: 1، ج1367عادل، . رك(گردان به معناي اخفي 
132.(  

در چهار مورد استعمال شده  تأويلتوان گفت مي
قرآن به كار رفته و مورد اخير سه مورد آن در . است

  : در كالم سلف آمده است كه عبارتند از
يعني توجيه ظاهر لفظ يا عمل  توجيه متشابه؛ -1

اي صحيح كه مورد قبول عقل و متشابه، به گونه
به اين معنا در مشابه  تأويلمصداق . مطابق  نقل باشد
غٌ فَيتَّبِعونَ ما أَما الَّذينَ في قُلُوبِهِم زي«قولي آيه مباركه 
 غَاءتاب نْهم هتْنَةِ تَشَابالْف تَأْوِيلَه لَما يعمو هتَأْوِيل غَاءتابو

إِلَّا اللَّه والرَّاسخُونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنَّا بِه كُلٌّ منْ 
و در ) 7/عمران(» بعنْد ربنَا وما يذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبا

عمل متشابه، جريان مصاحب موسي است كه در 
لك ذَ«. آيات سوره كهف به آن اشاره شده است

. رك). (82/كهف(» اتَأْوِيلُ ما لَم تَسطع علَيه صبرً
  ).24:همان
بار در اين  8تعبير خواب در سوره يوسف  -2

، 44، 37، 36، 6،21آيات. معني استعمال شده است
  .101و100
يك  تأويلبه معني : فرجام و سرانجام كار -3

شود، يعني آنچه موضوع به آن منتهي مي ؛موضوع
زِنُوا  وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم و«مانند آيه مباركه 

. ( »ابِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيلً
  )35/اسراء

آيه استفاده برداشت همه جانبه و كلي كه از  -4
اين . كه اين معني در مقابل تنزيل است ،شود مي

، ضامن عموميت قرآن است و موجب تأويلمعناي 
ها باشد، ها و دورانشود قرآن شامل تمام زمانمي

زيرا اگر از موارد خاص، مفاهيم فراگير برگرفته نشود 
بسياري از  ،ن نزول باشدهمان مورد شأو آيه مختص 

معرفت، . رك(شود مگاني ساقط ميآيات از انتفاع ه
همه اين معاني به همان معناي  ،در واقع). 106: 1379

. طيف وسيعي دارد تأويل. گرددبازگشت دادن برمي
را از سنخ مفاهيم و برخي از سنخ اعيان  تأويلبرخي 

تواند دانند كه هر كدام از اين نظريات ميخارجي مي
ا هم جايگاهي داشته باشد و حتي ممكن است ب

 ،مواردي كه در باال مطرح شد. ارتباط داشته باشند
ن ااز ديدگاه مشهور بود كه در استعمال مفسر تأويل

  . سلف به كار گرفته است
  

  تأويلعقل و 
هاي عقل در متون اسالمي به عنوان يكي از حجت

چنانكه حكم عقل بديهي، . خدا جايگاه خاصي دارد
آن حكم عقلي وجود داشته باشد و آيه قرآن بخواهد 

 ،فهمد كه مورد نظر قرآنصريح را نفي كند، عقل مي
با توجه به  ؛كندمي تأويلظاهر آيه نيست و آن را 

هاي قرآني مربوط به حقايق تأويلاينكه بسياري از 
هاي عيني، احواالت معاد و  صفات الهي واقعيت

مقامات واقعي انبياء و اولياست و ناگفته پيداست كه 
ونه مطالب جز از راه وحي الهي ممكن علم به اين گ

ت كه مربوط تأويالاي از نيست، اما در عين حال پاره
از  پسهاي آينده و يا حوادث به اقوام و مصداق

 ،اي قابل درك بودهتا اندازه ،نزول آيات قرآن است
تحصيل آن براي كساني كه صالحيت استنباط و فهم 
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آاليش م و بياي سالعلوم قرآني را داشته، با انديشه
دهند امري ممكن و  آيات قرآن را مورد تدبر قرار مي

توان گفت عقل توان  رسد، پس ميمعقول به نظر مي
با ). 137: 1368عميد زنجاني، . رك(دارد  تأويل

- مي ،گفته شد تأويلتوجه به آنچه از اقوال در مورد 

 تأويلتوان چنين استنباط كرد كه اگر تفسير را با 
 تأويلكند، گونه كه تفسير ميعقل همان ،يكي بدانيم

را غير از تفسير دانستيم  تأويلكند، اما اگر نيز مي
 يك ديدگاه دربارة. تأويل مراتب داردبايد گفت 

در . همان باطن است تأويلاين بود كه  تأويل
 تأويلروايات رسيده از معصومين باطن مساوي 

خ به در پاس) ع(چنانكه امام باقر ؛استگرفته شده 
: پرسش درباره مورد معناي ظهر و بطن قرآن فرمود

محمد بن مسعود . رك( »تأويلهظهره تنزيله و بطنه «
  ).86: 1، ج1421بن العياشي، 

بايد پرسيد كه آيا فهم باطن منحصر به خدا اكنون  
تفسير و اعراب  ،در واقع. و معصومين است يا خير

ن اين سوره آل عمران تاثير بسزايي در تبيي 7آيه 
مورد اختالف شديد است كه  مسألهاين . دارد مسأله
عاطفه است يا ) و(، )و الراسخون(در ) و(آيا 

شود كه علم  به از ظاهر آيه روشن مي ؟استيناف
در ) و(مخصوص ذات اقدس الهي است و  تأويل

استيناف بوده ) و(، )و الراسخون في العلم(جمله 
. رك. (كندخواهد مطلب ديگري را بيان است و مي
اما اين انحصار منافاتي با اين  ،)40: 3الميزان، ج

ندارد كه دليل ديگري جدا از آيه مورد بحث  بر اين 
كه خداي تعالي اين علم را براي ديگران ممكن 

كه در مورد علم به چنانهم ؛دانسته وجود داشته باشد
توان گفت با مي ؛اين گونه است) 27/جن(غيب 

پس  ،داراي مراتب است يلتأوتوجه به اينكه 

در راس همه . راسخون در علم نيز مراتب دارند
نيز در مرحله ) ع(ائمه . قرار دارد) ص(آگاهان پيامبر

بعدي به تعليم نبوي و الهي از راسخون در علم قرار 
اكمل هستند و در مرحله  گيرند و مصداق اتم ومي

 توانند مراد حق تعالي رباني هستند كه مي بعد علماي
البته بر مبنايي كه پيامبر و ائمه تعيين  -را از آيه

معرفت دين خدا گاهي با . دست بياورندبه  -اندكرده
. گيردشكل مي ،اندعقل و گاهي با نقل كه مقابل هم

كنند شناسي دين را تامين مياين دو با هم معرفت
  ).61: 1386جوادي آملي، . رك(

 ،ارائه كرد توان بر اين امرشاهد ديگري كه مي 
 است »كلما حكم به العقل حكم به الشرع«قاعده 

اين قاعده مورد  .)19: 1404شريف كاشاني، . رك(
و اگر مخالفتي از  استپذيرش اكثريت اصوليين 

 ها مطرح شده، از اين جهت است كهسوي اخباري
تواند مالكات احكام شرعيه را معتقدند عقل ما نمي

نتواند حسن و قبح اشياء نه اين كه عقل  ،ادراك كند
 نيست هاي بين آناكه مالزمهرا ادراك كند يا اين

  ).90: تا محمدي، بي. رك(
بين متفكران مسلمان  تأويلدر ارتباط عقل و  

با وجود همه اختالفات . اتفاق نظر وجود دارد
انديشمندان شيعه در پذيرش و ارج نهادن به عقل 

ترين  ست كه اساسيواقعيت اين ا. اندتر بودهمعروف
اصل . بنيادهاي باور ديني با عقل قابل پذيرش است

حجيت ظواهر آيات و عدم تحريف آن با عقل قابل 
تواند حجيت عقل را  استدالل است و همين امر مي

. رك(آيات قرآن تصديق كند  تأويلدر محدوده 
  ).88: 1379فعالي، 

  
  



  
  
 1390پاييز و زمستان،مشش، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /6

 

  از ديدگاه عالمه تأويل
اه عالمه در دو بحث عقلي دين از ديدگ تأويل

عقلي قرآن به عنوان  تأويل. 1. قابل بررسي است
در بحث  تأويلجايگاه . 2 ؛يكي از منابع ديني
  .تعارض عقل و نقل

عقلي قرآن به عنوان يكي از منابع  تأويل .1
   :ديني

عالمه بر اساس آيات قرآن به تبيين ديدگاه خود 
آن در  تأويلاز جمله اين آيات كه واژه . پردازد مي

أَما الَّذينَ « :آل عمران است 7آيه ، دو بار به كار رفته
 غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ ميغٌ فَيتَّبِعز ي قُلُوبِهِمتْنَةِفالْف 

الرَّاسخُونَ  ما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه و وابتغَاء تَأْوِيله و
بِه كُلٌّ منْ عنْد ربنَا وما يذَّكَّرُ إِلَّا في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنَّا 

اين آيه بيشترين بحث را به خود . »بأُولُو الْأَلْبا
هاي ديگر تفاوت اين آيه با آيه. اختصاص داده است

) همه يا بخشي از آن(در اين است كه در آن، قرآن 
و در ادامه آيه تصريح  معرفي شده تأويلداراي 

. داندقرآن را فقط خدا  مي تأويلگرديده است كه 
عالمه نيز در ذيل اين آيه به تفصيل آياتي را كه 

را در  تأويلبررسي كرده و  ،مشتمل بر اين واژه است
عالمه . قرآن ناظر به امور خارجي واقعي دانسته است

بار در هفده  در قران كه تأويلدرباره موارد استعمال 
ولم يستعمل « :گويدسوره آمده مي 7آيه و در 15

في الموارد التي استعملها اال في  تأويلالقران لفظ ال
به ). 49: 3، ج2006طباطبايي،. رك(» هذا المعني

اعتقاد وي، همه آيات قرآن  اعم از محكم و متشابه 
به هيچ روي كاربرد   تأويلاست و اين  تأويلداراي 

لفظ در معنايي مخالف با معناي ظاهري آن نيست 
هلْ ينْظُرُونَ «با توجه به آيات ). 36-34: همان. رك(

إِلَّا تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذينَ نَسوه منْ قَبلُ 

 اءنْ شُفَعلْ لَنَا مقِّ فَهنَا بِالْحبلُ رسر تاءج قَد
ي كُنَّا نَعلَ غَيرَ الَّذمفَنَع نُرَد وا لَنَا أَوفَيشْفَع لُ قَدم

و مهرُوا أَنْفُسا كَانُوا يفْتَرُونَ خَسم منْهضَلَّ ع «
لَما  بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه وو « )53/األعراف(

يأْتهِم تَأْوِيلُه كَذَلك كَذَّب الَّذينَ منْ قَبلهِم فَانْظُرْ 
اين مطلب  .)39/يونس(» كَيف كَانَ عاقبةُ الظَّالمينَ

به قرآن  تأويلشود كه در اين دو آيه، روشن مي
نه به بخش خاصي از آيات آن،  ،اضافه شده است

توان گفت به مانند آيات محكم يا متشابه، پس مي
  .دارد تأويلحكم اين دو آيه، تمام قرآن 

معاني  تأويلن براي عالمه معتقد است مفسرا 
 تأويلكاربرد  ،ه مشهورتراند كه از همزيادي آورده

اين معني به قدري . در معنايي مخالف با ظاهر است
با  تأويلاست كه لفظ  شدهن مشهور ادر ميان متاخر

ولي معنايي  ،آنكه در اصل به معناي رجوع بوده
به دو  ،به اعتقاد وي. مخالف با ظاهر پيدا كرده است

را به اين معني پذيرفت، زيرا  تأويلتوان دليل نمي
شده  از نزول قرآن پيدا پس تأويلاستعمال كلمه  اوالً

در آيات آمده  تأويلدر مواردي كه و دليلي نيست 
الزمه اين قول، پذيرش  ثانياً ؛همين معنا باشد ،است

اين مطلب است كه در قرآن سلسله معاني وجود 
دارد كه ظاهر آيات با آن معاني مخالف است و اين 

قرآن دارد موجب ظاهر چون مخالف با محكمات 
. رك(شود فتنه در دين و گمراه كردن مردم مي

پيامد پذيرش  ،در واقع) 282-281: 1371طباطبايي، 
اين معنا اين است كه بين آيات قرآن اختالف وجود 

امر در صورتي كه در خود قرآن به خالف اين  ،دارد
و َلَ يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ و أَفَلَا« :تاكيد صريح وجود دارد

» منْ عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرًا كَانَ
  ).82/نسا(
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 تأويلدو نظريه در باب   ،چنانكه اشاره شد 
برخي آن را از سنخ مفاهيم و . مطرح بوده است

توان گفت مي. دانستندبرخي آن را از سنخ اعيان مي
اما با عالمه طباطبايي در اين نظريه مبدع نبودند، 

. اندنگرشي ژرفتر اين نظريه را مطرح و مستدل كرده
عينيت «تيميه با نگاهي سطحي نظريه در ابتدا ابن

تيميه از اين نظريه را ابن. را مطرح كرده است» تأويل
-ولي خودش اين نظريه را مي ،كندديگران نقل مي

- با تتبع مي. كندپذيرد و بر صحت آن استدالل مي

رست است كه عالمه اصل نظريه را توان فهميد كه د
و است كه منشأ  حقيقتي عيني تأويلكه مبني بر اين

مستند تمام تعاليم عاليه قرآني قرار گرفته و از قبيل 
هايي  تفاوتاما  است، پذيرفته ،الفاظ و معاني نيست

اساسي در اين دو ديدگاه وجود دارد و به اين خاطر 
ب است كه جاي بسي تعج«اند گفته است كه برخي

از ديدگاه عالمه را مويد نظريه ابن  تأويلبرخي 
عميدزنجاني، . رك(» اندشمرده تأويلتيميه در باب 

1368 :142.(  
تيميه را تحت عنوان چهارمين عالمه گفتار ابن 

وجه در تفسير قرآن مطرح و سپس آن را مورد 
: 3، ج2006طباطبايي، . رك(دهد مناقشه قرار مي

را به خاطر صفات خدا  تأويلبحث تيميه ابن). 48
وي داللت آيات بر مفاهيم ذهني را . كندمطرح مي

يعني در  داند؛تأويل ميتفسير و بر حقايق عيني را 
گاه كه به مصاديق خارجي آيات علم پيدا حقيقت آن

را  تأويل ،در واقع. ايمآيات پي برده تأويلبه  ،كنيم
تيميه ن ابناين سخ. داندتحقق خارجي مفاد آيات مي

داراي  هستند،آيات مصاديق خارجي آيات  تأويلكه 
  .كند مي اشكاالتي است كه عالمه آنها را ذكر

تيميه در صدد اثبات آن است آنچه ابن ،در واقع 
، ندو معتقد است پيشينيان نيز بر اين اعتقاد بوده ا

به معناي مدلول بالعرض آيه است كه حقيقتي  تأويل
عني او مصداق عيني هر آيه را ي ؛خارجي نيز دارد

داند و روشن است كه مصداق مدلول آيه مي تأويل
اما در مرتبه ثاني و حال آنكه نظر عالمه  ،است

آيه مدلول  تأويل ،از نظر عالمه. خالف آن است
. گيردبالعرض آيه نيست، بلكه آيه از آن نشات مي

سو و تحقق بخش الفاظ از يك تأويلدر نظر عالمه 
ارتباط با  تأويلآن از سوي ديگر است و مصداق 

با  تأويلتيميه ولي در نظر ابن ،مدلول الفاظ ندارد
: 1379معرفت، . رك(يك واسطه مدلول الفاظ است 

عالمه مخالف اين است كه مصداق  .)117-118
ز نظر لغت ناسازگار هم ا. آن چيز باشد تأويلچيزي 

ا هه بسياري از آيات مصاديق آناست و هم اينك
ها در لذا حصر علم آن .است تحقق پيدا كرده

. رسدراسخون در علم كار صحيحي به نظر نمي
تيميه بين ابتناء و حكايت عالمه معتقد است كه ابن

را امري  تأويلفرقي قائل نشده است، زيرا او 
. رك(خارجي دانسته كه سخن بر آن مبتني است 

  ). 48: 3، ج2006طباطبايي، 
مه نظر ابن تيميه را مطرح كه عالاز اين پس 
را  تأويلحقيقت  ،دهدمورد مناقشه قرار مي ده،ونم

انه الحقيقه  تأويلالحقٌ في تفسير ال« :كند تبيين مي
او مٍ الواقعيه التي تستند اليها البينات القرانيه، من حك

و انه ليس من قبيل المفاهيم  حكمةٍ،او  موعظةٍ
العينيهةٌ االمور من : المدلول عليها بااللفاظ، بل هي

 »......بها الشبهات االلفاظ من ان تحيطً المتعاليةٌ
در اين توصيف سه  .)49: 3، ج2006طباطبايي،(

. حقيقت، واقعيت، عينيت :عبارت به كار رفته است
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كاربرد حقيقت  ؛كندواقعيت نفي ابهام مي ،در واقع
خاطر اين است كه گمان نشود از امور اعتباري  به

كه نفي ذهنيت كند خاطر اينينيت بهصرف است و ع
مقصود ، و احتمال مفهوم ذهني بودن آن نباشد، البته

بلكه صرفا خارج از عينيت، عينيت مصداقي نيست، 
). 109: 1379معرفت، . رك( از ذهن بودن است

، 53/براي نمونه اعراف ،عالمه ذيل آيات ديگر
، بر اين ادعا كه واژه 82/، كهف6/، يوسف39/يونس

در قرآن ناظر به امور عيني است و فقط در  يلتأو
تاكيد صريح كرده و بر اين باور  ،اين معنا به كار رفته

است كه همه گونه بيانات قرآني از حكم و موعظه و 
حكمت مستند به حقيقتي متعالي است كه در قالب 

  ). 38: 2006طباطبايي، . رك(گنجد الفاظ نمي
. يني داردواقعيتي است كه حقيقت ع تأويلپس 

تمام احكام، تكاليف، آداب و  منشأحقيقتي كه 
مواعظ قرآن قرار گرفته و تعاليم و حكمت قرآن از 

عالمه در توضيح مطلب فوق . آن نشات گرفته است
تأويل قرآن حقيقتي است  -1 ؛اندسه مورد ذكر كرده

رابطه  -2 كه سرمنشأ معارف قرآن گرديده است؛
رد مثال با مثالي است كه با آن كالم، رابطه مو تأويل

-همان رابطه -3 ؛)21 :همان. رك(آورده شده است 

 - و ظاهر -حقيقت شيء -اي است كه ميان باطن
در واقع  ).36 :همان. رك( نقش و كالبد وجود دارد

.  و معاني  نهفته است  الفاظ  پردة  قرآن، در پس  تأويل
  وجود ظاهري، اصطالحي  وجود باطني، در مقابل

  شيء در مقابل  و ثابت  نمودار وجود حقيقي  كه  است
قرآن، غير از وجود   عالمه، براي .است  وجود ظاهري

  باشد، كه مي  قائل  و كتبي، وجود ديگري  لفظي
وجود   اين. است  وابسته  آن  به  قرآن  واقعي  حقيقت

  .در كالبد است  همانند روح

دا از از ديدگاه عالمه داراي حقيقتي ج تأويللذا  
عالم ذهن است، زيرا آنچه در اذهان وجود دارد 

 أتوانند منشمفاهيمي بيش نيستند و مفاهيم نمي
چيزي قرار بگيرند، زيرا خود از حقايق واقعيه نشات 

. رك( ، انتزاعاتي از حقايق بيش نيستنداندگرفته
  ). 109: 1379معرفت، 

بطن نيست، بلكه حقيقت  تأويلدر نظر عالمه 
از قيبل  تأويلوي معتقد است كه . خارجي است

امور خارجي است، اما نه هر امر خارجي بدين معني 
آن بدانيم،  تأويلكه مصداق خارجي براي خبر را 

يعني  ؛بلكه امر خارجي مخصوص بالنسبه بالكالم
طباطبايي، . رك(نسبت ممثل به مثل و باطن به ظاهر 

 ناظر به امر عيني است كه تأويل .)36: 3، ج2006
هاي الفاظ به آن احاطه متعالي از آن است كه شبكه

ها را براي تقريب به ذهنشان يابند، بلكه خداوند آن
به قيد الفاظ مقيد كرده است، مانند مثل كه مقاصد را 

به اين ترتيب كه اختصاص  ؛كنندتوسط آن بيان مي
به متشابهات ندارد، بلكه در محكمات  نيز  وجود 

  .)38 :همان. رك(دارد 
منْ هذَا فَكَشَفْنَا  غَفْلَةٍلَقَد كُنْت في «آياتي مانند  

كطَاءغ نْكع  يددح مالْيو رُكصنشان  )22/ق(» فَب
هاي آسماني  دهد كه ديدن آنچه پيامبران و كتابمي

در روز قيامت از سنخ مشاهده  ،انداز آن خبر داده
ر واقع د. حسي كه در دنيا براي ما آشناست نيست

اي ديگر است و دريافت حقايق در آن روز به گونه
هاي اين دنيا نيست، پس آنچه در از سنخ دريافت

كند، نمودي از رويدادهاي ياد قيامت ظهور پيدا مي
نه خود آن وقايع و اين كه در  ،شده در آيات است
تقريب به ذهن و تفهيم ، براي قالب الفاظ درآمده

 تأويلهرچند . مت استچگونگي وقوع آنها در قيا
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به آن  تأويلعبارت است از مرجعي كه صاحب 
شت نوعي بازگبازگشت دارد، ولي اين رجوع،  

نه  ،رجوع خاصي است تأويلپس . استخاص 
مطلق رجوع كه البته اين مطلب در موارد ديگري كه 

. رك(شود تاييد مي ،در آن به كار رفته است تأويل
  ).19 :همان

و اساس آن چيز است كه از  يهتأويل هر چيز پا
آن برخاسته و به آن بازگشت نموده، پايه و هدف آن 

اگر كالم خدا حكم انشايي مانند . دهدرا تشكيل مي
آن مصلحتي است كه موجب  تأويلامر و نهي باشد، 

 مثًال حكم و جعل و تشريع آن شده است؛انشاي 
حالت نوراني خارجي است » الصلوه ااقيمو« تأويل

شود و او را از فحشا فس نمازگزار ايجاد ميكه در ن
دارد و اگر كالم حكم خبري بود، مانند اخبار نگه مي

آن نفس حوادثي است كه  تأويل ،از حوادث گذشته
در گذشته اتفاق افتاده است و اگر اخبار از حال و 

مانند پيشگويي غلبه روم يا اخبار از امور  ،آينده باشد
زمان و ادراك عقول  مربوط به قيامت كه از سنخ

آن نفس حقايق خارجي  تأويلخارج است، باز 
  ). 37 :همان. رك(خواهد بود 

عالمه در استدالل بر نظر خود به آيات قرآن 
تَاب أُحكمت ك«با توجه به آيه . است جستهتمسك 

گويند قرآن دو مرحله مي) 1/هود(» آياتُه ثُم فُصلَت
قت قرآن و مرحله مرحله احكامي يا حقي. دارد

مرحله احكامي آن كه در لوح . تفصيلي يا قرآن منزل
از هرگونه تفصيل و جسميت مجرد  ،محفوظ است

است و مرحله تفصيلي همين قرآني است كه در 
پس از آن جا كه لوح محفوظ . دست ماست

جا لفظ و پس در آن ،جسميت نداشته و مجرد است
اين مرحله  عربيت مطرح نيست و خداوند قرآن را از

تنزل داده و به آن لفظ بخشيده است از جهت عنايتي 
كه به بندگان دارد تا شايد تعقل كنند در آنچه عقل و 

الكتاب در ام ، مادامي كهشناخت آنان به آن راه ندارد
كند پس اين قرآن از حقيقت قرآن حكايت مي. باشد

به صورت امثال  ،و چون آن حقيقت بسيار واالست
 ،در واقع) 55 :همان. رك(هور يافته است در قرآن ظ

وجود ديگري  ،غير از وجود لفظي و كتبي براي قرآن
قائل است كه حقيقت واقعي قرآن به آن وابسته 

  . است
  در بحث تعارض عقل و نقل تأويلجايگاه . 2

توان هاي معتبري كه ميعالمه معتقد است كه حجت
 نت قطعيهكتاب، س. سه چيز است ،ها اعتماد كردبه آن

ايشان ). 46-45: 1360طباطبايي، . رك( و عقل صريح
هاي انبيا كه همان دين است و طريق حتي بين روش
گذارند و تفاوت را تنها در فرقي نمي ،استدالل منطقي

-202: 3، ج1341طباطبايي، . رك( دانندا ميهمنبع آن
204.(  
عالوه بر محال بودن تعارض دو  ،بر اين اساس 

قطعي و دو وحي قطعي، محال بودن دليل عقلي 
تعارض بين عقل قطعي و نقل قطعي نيز آشكار 

شود، زيرا بازگشت تعارض بين دو دليل قطعي به  مي
اين است كه يك دليل قطعي با خودش معارض باشد 

به اجتماع دو  ،و معارضه يك دليل قطعي با خودش
شود كه منجر مي» تقابل سلب و ايجاب«نقيض و

  .بديهيات اوليه است بطالن آن از
تفكيك بين عقل و نقل و دليل عقلي و نقلي     

بين  ،بسيار با اهميت است، زيرا اگر اختالفي هست
نه عقل و نقل، چرا كه  ،دليل عقلي و دليل نقلي است

عقل و نقل هر دو اموري واقعي هستند و تعارض 
عقل معيار و ميزان اثبات نقل . ميان آنها ممكن نيست
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ل هم در اين موارد با عقل مخالفتي ندارد و نق است
سخني از سنجش ميان عقل و نقل در ، و در نتيجه

اگر تعارضي هم هست، . آيداين مورد به ميان نمي
  . تعارضي ظاهري است

 ؛آيدگاهي تعارض بين حكم عقل و نقل پيش مي
به اين صورت كه دليل قطعي با ظاهر حكم شرعي 

ع تعارض ميان دليل عالمه براي رف. استناسازگار 
الدالله بودن دليل عقلي و عقلي و نقلي قائل به قطعي

ظواهر ديني . اندالدالله بودن ظاهر نقل شدهظني
متوقف بر ظهوري است كه در لفظ است و اين 

تواند با علم و ظهور دليل ظني است و ظن نمي
يقيني كه از اقامه برهان بر چيزي حاصل شده 

: ، ص1، جيقه بر بحاراالنوارتعل. رك(مقاومت كند 
ظواهر ديني اگر  ).116: 1377كديور،به نقل از  ؛104

شود خالف عقل قطعي باشند عقل قطعي قرينه مي
اگر  .شود تأويلكه آن ظاهر اراده نشده و بايد بر اين
ي امكان نداشت آن ظاهر ديني، يعني تأويلچنين 

ر از نظ ،روايت واحد ظني، محكوم به رد است، البته
- ايشان اين مطلب صرفا در غير عرصه فقه اتفاق مي

افتد و در فقه به دليل حجيت اخبار واحده موثق و 
اي نادر بودن احكام قطعي عقلي نوعا چنين معارضه

  ). 54: 1360طباطبايي، . رك(افتد اتفاق نمي
 :شوددليل نقلي به چند دسته تقسيم مي ،در واقع

، مانند كتاب خدا يكي آن دليلي كه بايد قبولش كرد
و سنت قطعي و ديگري آن دليلي كه بايد ردش كرد 
و نپذيرفت، و آن روايتي است كه مخالف با كتاب و 
سنت قطعي باشد، و سوم رواياتي است كه دليلي بر 
رد يا قبولش نداريم كه اين دسته، رواياتي هستند كه 
نه از نظر عقل دليلي بر محال بودن مضمون آنها 

يعني كتاب و سنت -جهت نقلي  هست و نه از

، 2006طباطبايي . رك( منعي بر آنها داريم -قطعي
براي  تأويلدر همين معناست كه نقش ). 224: 1ج

  .شودرفع ناسازگاري آشكار مي
  

  ديدگاه غزالي
يكي از مهمترين مسائل در دوره  تأويلبحث 

هم پيش از دوران   مسألهاين . زندگي غزالي است
از آن  پسيشش به تصوف و هم و گرا تحول روحي

ها در ديدگاه. هاي اصلي وي بوده استاز دغدغه
به گفته برخي، غزالي در . مورد غزالي متفاوت است

تاريخ انديشه ديني و فلسفي اسالم جايگاه معتبري 
و كثرت انتقاداتي ) 3: 1365م شريف، .م. رك(دارد 

كه از غزالي شده را دليلي بر تاثير فراوان وي بر 
رشد در كتاب د و برخي چون ابنان يگران دانستهد

  .ندا پرداختهبه نقد و رد  نظريات وي  تهافت التهافت
لجام ، رساله قانون، فيصل التفرقهوي در كتاب 

 تأويلبه بحث از اين  االقتصاد في االعتقاد، و العوام
هايي از هر كدام از اين آثار گوشه. پرداخته است

به گفته برخي از . كندديدگاه وي را تبيين مي
موضع غزالي در رساله قانون و فيصل با  ،محققان

-وي در قانون . كندفرق مي ،آنچه در لجام آورده

. كندگرايان را به پنج گروه تقسيم ميتأويل تأويل،ال
 هاي مبناي اين تقسيم بندي به مواضع اين جريان

. يافته استفكري در قبال شرع و عقل ارتباط 
گروه دوم  ؛اند به نقل بسنده كرده ي تنهاگروه

گروه سوم  ؛ندا اهميت برعكس اولند به منقول بي
كساني كه معقول را اصل و كمتر به منقول توجه 

نقل معارض با عقل در ديدگاه  ،در واقع و كنند مي
دانند و  آنان معني ندارد، گروه چهارم نقل را اصل مي

الي اين در معقوالت نيستند كه به نظر غز تأويلاهل 



  
  

 11/  تأويل عقلي دين از ديدگاه عالمه طباطبايي و غزالي

 

 وتصوير روشني ندارند تأويلگروه از ضرورت 
اند و قائل آخرين گروه بين عقل و نقل را جمع كرده

به جايگاه براي هر دو هستند و خود او اين راي را 
  ).125-123: 1414غزالي، . رك(كند انتخاب مي

 ،توان يافتبندي در نظر غزالي ميآنچه از اين تقسيم
در حوزه تفسير ظاهر  أويلتباور غزالي به ضرورت 

قرآن است، زيرا غزالي در حوزه تفسير باطني و 
: 1380پور، قاسم. رك(ي رويكرد ديگري دارد تأويل
تا زماني كه به قوانين و  تأويلبه گفته او اهل ). 15

ند، زيرا تكفير شونبايد  ،اشراف دارند تأويلشرايط 
در مگر آنكه  ،هاي اسالم نيستاي از فرقههيچ فرقه

زده  تأويلبرخي موارد از روي اضطرار دست به 
وي قائل به جواز ). 85: 1381غزالي .رك. (است
را ضروري  تأويلدر برخي موارد  ثانياً ؛است تأويل
است  تأويلپذير بودن داند، ثالثا معتقد به ضابطهمي

 تأويل ،از نظر وي  )187: 1381غزالي، . رك(
حقيقت به مجاز  عبارت است از باز گرداندن لفظ از

  ).381: 1،ج1368غزالي، (
مي توان گفت كه تأويل در ديدگاه غزالي دو جنبه 

يك جنبه آن خروج از ظاهر متن به معناي : است
مجازي براساس قرينه قطعي و جنبه ديگر خروج از 
ظاهر متن به باطن آن در عين حفظ ظاهر براساس 
ي قرينه قطعي؛ يعني تأويلي كه مانند روياست كه م

عرفاني است  -توان گفت تأويل كشفي
  ). 1388:27رحيميان،(
  
  جنبه اول 

در جنبه اول مقصود نظر غزالي، رسيدن به          
وي مبناي وجود . نزديكترين معناي مجازي است

را مراتب وجود در نظر  تأويلاش در شناختي نظريه

وي بر . گيرد و اعتقاد به ارتباط اين مراحل دارد مي
داراي مراتب متفاوت است  تأويلاست كه  اين باور

 ،را معين نمايد تأويلكه بتواند درجات و براي اين
به تقسيم وجود پرداخته است و وجود را به ذاتي، 

. رك(كند حسي، خيالي، عقلي و شبهي تقسيم مي
  ).176: 1381غزالي، 

موقوف بر اين است كه اگر آنچه در « تأويلقانون    
در اين  ،باشدامري محال  ،ظاهر وحي آمده است

آنچه در نظر اوليه از  .»كرد تأويلصورت بايد نص را 
وجود ذاتي است و اگر  ،شودظاهر نص فهميده مي
بايد وجود خيالي يا عقلي آن  ،پذيرفتن آن دشوار بود

به وجود  ،را پذيرفت و اگر اين پذيرش نيز دشوار بود
اي درجه توان ازشبهي مجازي بايد اعتراف كرد و نمي

مگر به ضرورت برهان عدول كرد  ،اي ديگربه درجه
  ).187همان، (

گفنني است كه هر چه انسان در بعد وجودي     
قويتر باشد و مراحل بيشتري را در سير تكامل نفس 

در راه يافتن به بطون متون ديني  ،وجود پيموده باشد
تر خواهد بود، زيرا موفق ،كه حقايقي از سنخ وجودند

د نيست كه بطون معارف الهي با مراتب وجودي بعي
  . انسان متناسب باشد

دو مبناي معرفتي در نظر  تأويلدر جنبه اول براي  وي
براساس . قاعده تدريح. 2 ؛قاعده تجريد. 1 :گيردمي

توان از هر لفظ با پيراستن معناي آن از قاعده اول مي
خصوصيات جزئي معناي وسيعتر و تجريدي به دست 

به نحوي كه از معناي حسي به خيالي و سپس  ؛آورد
به معناي عقلي و كلي رسيد كه در اين سير معناي 
لفظ از جزئيت به كليت و از محدوديت به عموم و 

بنا بر  .)85-84: 1381،غزالي(كند شمول سير مي
قاعده دوم در تنگناي حمل لفظ بر معناي ظاهري آن 
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وجودات  درجات مراتب دبايو در صورت امتناع آن 
 ،لحاظ شود تا بتوان لفظ را بر معناي خيالي حمل كرد

رحيميان، . رك(نبايد به سراغ معناي عقلي رفت
29:1388.(  

فرما حكم تأويلهايي را بر وي در جنبه اول قانون    
لزوم قيام برهان بر محال  -1: داند كه عبارتند ازمي

تناسب  -2؛ )86-85:  1381غزالي، . رك(بودن ظاهر 
ل از طريق مجاز و استعاره وؤلفظ با معناي م

كه در واقع اين به معناي ضرورت و ) 56:همان...(و
ي و نفي تأويلاي لفظي براي معناي وجود پشتوانه

رحيميان، (تفسير دلبخواهي و به راي خويش است 
لزوم تدريج در مراحل حمل مراتب  -3 ؛)31: 1388

هاي وجودي و مجازگرايي بر اساس ترتيب وجود
  ).85ص: 1381غزالي، . رك(پنجگانه 

  
  جنبه دوم

اش را تمايز غزالي در جنبه دوم، مبناي وجود شناختي
دو جهان غيب و شهادت و توازي و تطابق اين دو 

اصل موازنه در تبيين اين جنبه از ديدگاه . داندعالم مي
موازنه بين محسوس و . اي داردوي، نقش برجسته

است كه به شدت مورد از جمله مسائلي  ،معقول
وي بر اين عقيده است كه . توجه غزالي بوده است

مناسبت بين عالم شهادت و ملكوت امري است 
چنانچه  ؛متوقف بر نحوه موازنه محسوس و معقول

 تأويلگشاي راه ،اين موازنه به خوبي درك شود
اي جز ماندن در چاره ،صورتخواهد بود، در غير اين

 :غزالي، القسطاس المستقيم. رك(قشر الفاظ نيست 
1414 :86(.  
اصل موازنه، پايه و اساس بسياري از مسائل      
را به منزله  تأويلغزالي بر اساس اين اصل،  . است

وي معتقد است كه درك معاني آيات . داند تعبير مي
تنها از راه موازنه معقول با محسوس و كشف  ،قرآن

وي . گرددرابطه جهان ملك با عالم ملكوت ميسر مي
براساس . اين قاعده را ميزان فهم قرآن دانسته است

- هيچ موجودي در اين جهان تحقق نمي ،اين قاعده

كه ظهور و مثال يكي از حقايق عالم پذيرد، مگر اين
القرآن جواهرو  االنوارمشكوةوي در . ملكوت است

به رابطه عالم ملك و ملكوت يا محسوس و منقول 
روحاني و : عالم دوتاست«: گويدمي ،پرداخته

عالم . جسماني، يا حسي و عقلي و يا علوي و سفلي
حسي يا شهادت نردبان ترقي به عالم عقلي و 
ملكوت است، پس بين اين دو عالم تناسب وجود 

هر چيز در اين عالم، نمونه و مثالي است از  ؛دارد
براي ). 67-65: 1964غزالي، . رك(» عالم ملكوت

به خواب و  ،ا توضيح دهداينكه اين موازنه ر
كند و آن را به عنوان جزئي روياهاي صادقه اشاره مي

دهد و در پرتو اين اصل از نبوت مورد تاكيد قرار مي
شود است كه ارتباط بين ملك و ملكوت روشن مي

اگر كسي  ،به باور غزالي) 143: 1383ديناني، . رك(
 رمز ،به مناسبت بين عالم ملك و ملكوت توفيق يابد

از جمله حقايق  ،و راز بسياري از حقايق و معارف
هيچ «: گويدچنانكه مي ؛قرآني را درك خواهد كرد

اي نيست مگر اينكه در تحت وي رمزي است كلمه
و اشارتي به معني پوشيده كه آن معني را كسي 
دريابد كه موازنه و مناسبت بداند و تفاوت ميان عالم 

عالم حس  شهادت و ملكوت دريابد كه هرچه در
آن مثالي است عالم ارواح را كه عالم ملكوت  ،است

است نه از راه صورت، بلكه از راه معني و روح آن 
حقيقت و حقيقت وي در عالم حس، نردبان عالم 
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: 1365خديوجم، . رك( معني و عالم روحاني است
53(.   
به عنوان مبناي نظريه » تعدد معاني«در اين دوره،     

وازات بين دو عالم مطرح است، بر اساس م تأويل
زيرا الزمه نظريه غزالي، امكان واجد بودن لفظ 
نسبت به دو يا چند معنا در طول يكديگر است و 
طولي بودن اين رابطه به معناي احقيت حمل لفظ به 

نظريه  ثانياً ؛ستابرخي معاني نسبت به معاني ديگر 
وضع لفظ براي روح معاني، بر اساس موازات دو 

گويد كسي كه نظر به  وي مي. مطرح استعالم 
دهد و الفاظ معاني را اصل قرار مي ،حقايق الفاظ كند

به عبارت ديگر، لفط اوال و بالذات براي . را فرع
روح معنا و جنبه تجريدي آن وضع شده و اگر ما به 

اين به وضع  ،ايممعاني محسوس آن عادت كرده
غزالي، (ت ثانوي و همراه با انتقال از وضع اولي اس

در جنبه دوم، عالوه بر  .) 7-6: القسطاس المستقيم
ل و حفظ آن كه وؤقانون لزوم تناسب لفظ با معناي م

در جنبه اول ديدگاه وي مطرح شد، قانون لزوم جمع 
شود، زيرا در اين بين ظاهر و باطن نيز مطرح مي

را، منحصر به متوني كه غير قابل حمل  تأويلجنبه 
داند، بلكه با اند نميلغوي بودهبر ظاهر معناي 

ثيرپذيري از عارفان و صوفيان براي آيات غير تأ
تي قائل است تأويالمتشابه نيز بطون و 

بر اين اساس هر چند به آيات ). 21: 1414،ةمشكو(
توان معنا يا معاني باطني انتساب داد، و روايات مي

 اما اين انتساب نبايد به نفي معناي ظاهري توام باشد،
  .بلكه در طول  پذيرش معناي ظاهري است
ذيل  نكات ،از آنچه گذشت درباره مقايسه دو دوره

  :دريافت مي شود

غزالي در دوره اول بر اين باور بود كه تنها در  .1
مواردي كه حكم قطعي عقل بر خالف آيه تعلق 

هر آيه پرداخت،  تأويلتوان به مي ،گرفته باشد
ضطرار و به حسب ا تأويلاما در دوره دوم 

ضرورت نيست، بلكه به قصد كشف معاني و 
 ،به همين دليل. معارف بيشتر از آيات است

عالوه بر عقل، كشف و نقل نيز به اين امر كمك 
غزالي هم ). 27: 1388رحيميان، . رك(كند مي

براي عقل اهميت قائل است و هم بر جمع ميان 
هر كه  ،به نظر وي. كند عقل و شرع تاكيد مي

 ،بصيرت عقلي نباشد، بهره او از دينداراي  
غزالي، (نه مغز و حقيقت آن  ،پوسته دين است

غزالي اين موضع را در بحث ). 104 :1، ج1406
تعارض عقل و شرع كه آن را  تعارض ظاهري  

 ،چنانكه مطرح شد. داند، نيز اتخاذ كرده استمي
گرايان را به پنج تأويلدر موضعي كه غزالي 

ند، گروه پنجم را قائل به جمع كگروه تقسيم مي
داند كه آنان هم عقل و هم ميان عقل و نقل مي

دانستند و منكر تعارض اين دو نقل را اصل مي
  . بودند و خود  نيز اين راي را انتخاب كرد

ي بود براي رها شدن در جنبه اول مفرّ تأويل .2
از معناي ظاهري در عين پذيرش لفظ، ولي در 

معناي ظاهري در عين جنبه دوم لزوم پذيرش 
اما  ،شودقائل بودن به معناي باطني مطرح مي

ويژگي مشترك و مهم غزالي در هر دو دوره، 
از جمله اعتدال  ؛سعي وي بر حفظ اعتدال است

در جمع ميان عقل و نقل و جمع ميان  ظاهر و 
  ).27: 1388رحيمان، . رك(باطن است 

بندي كه غزالي از وجود و با توجه به تقسيم .3
 ،دهدموازنه بين محسوس و معقول ارائه مي
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داند و توان گفت وي وجود را داراي مراتب مي مي
 ،الزمه پذيرش اين اصل. قائل به وجود ذهني است

آن است كه آن مراتب را متباين نداند، بلكه به 
تعبير حكما قائل به تشكيك وجود باشد و به 
نوعي سنخيت ميان محسوس و معقول و تمامي 

وجود معتقد گردد و اال بحث از موازنه و مراتب 
توان مي ،در واقع. دليل خواهد بودمناسبت بي

چنين استنباط كرد كه پايه و اساس نظر وي به 
در . قواعدي است كه در فلسفه مورد توجه است

تشكيك در وجود، اشتراك معنوي وجود،  ،واقع
در نظر  تأويلدهنده بحث وحدت وجود قوام

تواند نمي ،ي اين امور را نپذيرداگر كس. حكماست
گونه كه عالمه و ديگران تحليل را آن تأويل
 .بپذيرد ،كنند مي

كننده در  تأويلو  تأويلغزالي شرايطي را براي     
 مسألهوي بر اين باور است كه در . گيردنظر مي
، مسلمين در دو مقام عوام و نظار قرار تأويل
ايز نيست، بلكه براي گروه عوام ج تأويل .گيرند مي

ها بست و ايشان را از گفتگو بايد باب سوال را برآن
ه روايت شده كدر مباحث علم كالم باز داشت، چنان

وقتي از مالك بن انس پرسيدند استواء چيست؟ 
پاسخ داد كه استواء معلوم است و ايمان به آن 
واجب و كيفيت آن بر ما مجهول و پرسش از آن 

ان كساني هستند كه نظراما صاحب. بدعت است
براي آنان جايز است، ولي به شرط اينكه  تأويل

آن هم با  ؛ضروري باشد تأويلعدول از ظاهر به 
اين شرايط موافق با اولين  دوره فكري . داليل قاطع

ر اثر غلبه ظن و بدون اقامه ببرخي از مردم . اوست
در صورتي كه اين  .زنندمي تأويلبرهان دست به 

دليلي براي  ،ه اصول عقايد نباشدمتعلق ب تأويل

ها نيست، اما اگر متعلق به اصول عقايد تكفير آن
كننده را اگر متكي به برهان قاطع  تأويلبايد  ،باشد
تكفير كرد، مثل كسي كه به صرف ظن و  ،نباشد

وهم  بدون اقامه براهين قاطع، حشر اجساد و 
كه كند، با اينعقوبات حسي را در آخرت انكار مي

يلي بر محال بودن بازگشت ارواح به اجساد نيست دل
  ).191-190: 1381غزالي،. رك(

، استدر اخالق و عقايد  تأويلغزالي قائل به 
وي معتقد است كه . پذيردولي در احكام اين را  نمي

نشده قبول آن  اثباتكه هيچ  باور ديني را،  تا زماني
 هيچ يك از ،از نظر او. محال است، نبايد رد كرد

باورهاي ديني قابل رد و ترديد نيست، مگر آنكه قبول 
اصل در عقايد  ،آن امتناع عقلي داشته باشد، بنابراين

كه امتناع عقلي آن از حيث ديني قبول است، مگر آن
 ايبر). 351 :1383ديناني، . رك(گردد  اثباتعقل 
در مورد حشر و نشر و معاد جسماني تاكيد  ،مثال

كه در عقل هيچ دليلي بر ابطال  غزالي بر اين امر است
-190: 1381غزالي، . رك(اين معاني وجود ندارد 

191.(  
غزالي به حسن و قبح شرعي قائل است و نقش 

وي بر . بيندنظر و تامل را در اين زمينه كمرنگ مي
اين عقيده است كه حكم شريعت تنها يك قضيه 
خبري نيست كه مانند هر قضيه خبريه ديگر فقط از 

رو شويم، بلكه در احكام ه ب ظر يا تامل با آن روراه ن
شريعت، نوعي تنبيه و اعالم خطر وجود دارد كه به 

توان درنگ كرد، زيرا در اين گونه هيچ وجه نمي
احكام و اخبار هر گونه مكث و درنگ ممكن است 

درباره  ،مثال رايب. سبب نابودي و هالكت انسان شود
 ؛خبر وجود دارد شير كه حيوان درنده است دو گونه

نوع اول اين است كه گفته شود شير دم دارد يا در 
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كند و نوع دوم اين است كه گفته جنگل زندگي مي
شكي نيست كه در . شود شير در حال حمله است

. مقابل احكام  نوع دوم، فرصتي براي تامل نيست
داند غزالي احكام و قضاياي شريعت را از نوع دوم مي

ديناني، . رك(خت محدود مي كند و نظر و تامل را س
1383 :209-210.(  

براي روشن شدن ديدگاه غزالي در مورد سهم عقل    
. توجه به جنبه معرفتي عقل ضروري است ،در اخالق

يعني تاثيري كه عقل در شناخت  ؛از لحاظ معرفتي
اگر موضع رسمي غزالي را در  .احكام اخالقي دارد

اين زمينه به طور نظر بگيريم، بايد بگوييم عقل در 
خوب و بد را صرفا بايد از شرع . مستقل تاثير ندارد

عقل در اين مورد دو كاركرد مقدماتي  ،البته .آموخت
كاركرد اول عقل اين است كه دست  :و تكميلي دارد

دهد و به اين مطلب انسان را در دست شرع قرار مي
كند كه از اين پس بايد به دست كاردان اعتراف مي

يعني شرع باشد و خودش نقشي در اين حيطه  ؛واقعي
كاركرد دوم عقل آن است كه آنچه را شرع  ؛ندارد
ر اثر اين كاركرد عقل به نور شرع ب. فهمدمي، گويدمي

شود و روشن و به حسن و قبح خير و شر آگاه مي
حتي مي تواند اموري را بفهمد كه در شرع به آن 

:  1383شيدان شيد، . رك(تصريحي نشده است 
125 .(  

آيد و اخالق تنها با عقل به دست نمي ،در واقع
اساسا عقل سهمي بنيادين و مستقل در تشخيص 
احكام اخالقي ندارد، زيرا حسن و قبح شرعي است، 

آيد، زيرا اما بدون داشتن عقل نيز اخالق به دست نمي
عقل بايد تعاليم شرع را در اين زمينه بفهمد و مباني و 

ذكر اين نكته نيز قابل . را استخراج كندلوازم ديگر آن 
توجه است كه غزالي در مواضع ديگر به اين اصل نه 

: همان. رك(توانسته بماند پايبند مانده است و نه مي
127  .(  

  
  مقايسه ديدگاه عالمه و غزالي 

 تأويلدر بحث (ديدگاه عالمه  ،طور كه گذشت همان
و ) نقل در تعارض عقل و تأويلعقلي قرآن و جايگاه 

ديدگاه غزالي در دو دوره مختلف فكري وي تبيين 
هايي بين ديدگاه عالمه و شباهت ها وتفاوت. شد

  :غزالي قابل استنباط است

  ها شباهت
گونه كه عالمه در تعارض عقل و نقل براي  همان .1

غزالي نيز در دوره فكري  ،جايگاه قائل شد تأويل
عقل  اول خود معتقد بود كه در تعارض حكم قطعي

 . را پذيرفت تأويلبا نقل بر حسب ضرورت، بايد 

در دوره » لزوم جمع ظاهر و باطن«براساس قانون  .2
توان به اين نتيجه رسيد كه وي دوم فكري غزالي مي

 تأويلنيز همانند عالمه همه آيات قرآن را داراي 
 تأويلداند، زيرا در ابتدا فقط متوني را قابل  مي
ل بر ظاهر معناي لغوي دانست كه غير قابل حم مي

 .اندخود بوده
از ديدگاه هر دو، ذو مراتب بودن تاوبل استنباط . 3

-را حقيقت خارجي مي تأويلشود، زيرا عالمه مي

غزالي نيز . داند و حقيت خارجي داراي مراتب است
نظريه خود را بر اصل موازنه بين محسوس و معقول 

 تأويلتوان گفت مي ،بر همين اساس .كندتبيين مي
داند از حقيقت موجود در لوح را داراي مراتب مي

وي بر اين باور است كه آن . محفوظ تا صور ذهني
حقيقت متعالي در هر عالم متناسب با آن عالم، تمثل 

 . شودآن مراتب اطالق مي هيابد و در ذهن به هممي
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پذير در تعبديات امكان تأويل ،در ديدگاه هر دو. 4
 تأويلادات و اخالق قائل به ولي در اعتق ،نيست
 .هستند

در ديدگاه غزالي بر اساس قانون لزوم جمع ظاهر و . 5
منحصر به متوني كه غير قابل حمل بر  تأويلباطن، 

، بلكه براي آيات اند، نيستظاهر معناي لغوي بوده
در  .تي قائل شدتأويالتوان  بطون و متشابه نير مي

اط كرد كه هر دو توان اين نكته را استنبمي ،نتيجه
. دانندمي تأويلانديشمند همه قرآن را داراي 

  ها تفاوت

از جمله وجوه اختالف ديدگاه عالمه و غزالي در  .1
را  تأويلاست، زيرا عالمه  تأويل، نوع تأويلباب 

داند و آن را همان  حقيقت از سنخ مفاهيم نمي
داند كه در قالب لفظ گرفتار عيني خارجي مي

عتقد است از تدبر در آيات و وي م. آمده است
آيد كه قرآن در بيان روشن احاديث به دست مي

و مطلبي  خود هرگز راه لغز و معما پيش نگرفته
ش  به مردم القا نكرده را جز با قالب لفظي خود

 ،شودذكر مي تأويلچه در قرآن با نام است و آن
از قبيل مدلول لفظ نيست،  بلكه حقايق و 

كه باالتر از درك عامه است  هايي استواقعيت
كه معارف اعتقادي و احكام عملي قرآن از آن 

از . دارد تأويلپس همه قرآن  ؛گيردسرچشمه مي
و  أمنش ،لوح محفوظ يا كتاب مكنون، نظر عالمه

مصدر آيات قرآن است و قرآن حقيقتي دارد كه 
اما در ديدگاه غزالي اوال و  ،در لوح محفوظ است

 . شودتوجه مي بالذات به مفاهيم

و باطن داراي مصداق واحد  تأويلاز نظر غرالي  .2
 ،كندهستند و رواياتي نظر وي را تصديق مي

ظهره تنزيله و بطنه « : مانند اين روايت كه فرمود

و ) 703: 1، ج1389صفار قمي،. رك(» هتأويل
اين نكته با ذو مراتب بودن تاويل از نگاه  ،البته

يدگاه عالمه بطن اما در د ،وي ناسازگار است
 ،مانند ظهر از سنخ مدلول لفظي و مطابقي است

را از سنخ مفاهيم  تأويلدر حالي كه عالمه 
داند، چه مفهوم مطابق و چه مدلول لفظ نمي

ن را حقيقت خارجي آمخالف ظاهر باشد، بلكه 
 .داندمي

  
  هاي پژوهش يافته

  :توان نتيجه گرفتمي ،از آنچه گذشت
هاي سازگاري عقل با وشيكي از ر تأويل -1

  .هاستوحي و رفع تعارض آن
به معناي ناديده  تأويلانكار و عدم پذيرش  -2

  .ناپذير كالم الهي استانگاشتن ژرفاي پايان
 تأويلدر دو حوزه  تأويلديدگاه عالمه در باب  -3 

عقل و نقل  در تعارض تأويلعقلي قرآن و جايگاه 
  .شودتبيين مي

عقلي قرآن، بر  تأويلدر باب  عالمه نظر خود را -4
كند و در موارد تعارض اساس آيات قرآن تبيين مي

ظاهر شرع با حكم قطعي عقل، بر اين باور است كه، 
نبود، ظاهر  تأويلشود و اگر امكان  تأويلظاهر بايد 

  . محكوم به رد است
داند مي تأويلعالمه همه آيات قرآن را داراي  -5

داند كه از آن ن چيز ميهر چيز را اساس آ تأويلو 
  .گرددو به آن برمي است نشات گرفته

داند،  را از سنخ مدلول لفظي نمي تأويلعالمه  -6
داند را  همان حقيقت عينيه خارجي مي تأويلبلكه  

و منظور وي از عينيت، عينيت مصداقي نيست، بلكه 
  .خارج از ذهن بودن مد نظر اوست
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جه به دو دوره در ديدگاه غزالي با تو تأويل -7
اي كه به جنبه :مختلف فكري او داراي دو جنبه است

ي كه به منزله تأويلمعناي اصولي آن معطوف است و 
  .تعبير روياست

تبيين ديدگاه اصولي غزالي بر اصل موازنه و تبيين  -8
استوار عرفاني وي بر مراتب معرفت  -ديدگاه كشفي

  .است
هر دو  قائل  كهرسد با توجه به اينبه نظر مي  -9

ديدگاه  غزالي اعـم   ،هستند تأويلبه  ذو مراتب بودن 
را از حقيقت  تأويلاز ديدگاه عالمه باشد، زيرا مراتب 

موجــود در لــوح محفــوظ تــا صــور ذهنــي در نظــر  
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