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مقدمه
مساله تأويل از ديرباز مورد توجه انديشمندان ملل و نحل قرار گرفته است در جهان اسالم
نیز اگر چه اين مساله از اصطالحات علوم قرآني است ولي درحوزههاي ديگري همچون فلسفه
و عرفان نیز بکار گرفته شده است .بسیاري از متفکران مسلمان درباره تأويل نصوص ديني
سخن گفتهاند و آن را به عنوان راه كاري براي فهم آيات الهي و انطباق متون ديني با يافتههاي
بشري به كار بردهاند ،تا جايي كه افرادي همچون احمدابن حنبل ،كه ميتوان او را دورترين
فرد نسبت به بکارگیري تأويل در دين دانست ،در برخي موارد ناگزير از تأويل نصوص ديني
گرديده است اين نوشتار در پي تبیین و واكاوي ديدگاه ابوالولید محمدبن احمد ملقب به ابن-
رشد(595-520هجري) از فیلسوفان و فقیهان قرن ششم غرب جهان اسالم در مسأله تأويل
است .ابنرشد با هدف تقريب و توافق دين و فلسفه و جلوگیري از تشتت و تفرقه مسلمانان به
تأويل متون ديني روي آورد و معتقد شد ،در صورت رعايت قواعد و شروط تأويل و بکارگیري
آن توسط فیلسوفان كه اهل برهان هستند ميتوان به فهمي مطابق واقع از متون ديني دست
يافت.
1ـ تعریف ،روش و ضرورت تأویل
ابنرشد تأويل را گذر از معناي ظاهري كالم و پي بردن به مقصود باطني گوينده دانسته و
معتقد است اين گذر در كابرد ديني آن ،مبتني بر عادات زبان عرب و با توجه به تأيید ساير
نصوص ديني به همراه توجه به شرايط و قوانیني كه الزمه تأويل متون ديني است ،ميباشد.
وي در اين باره مينويسد:
«تأويل بیرون آوردن داللت لفظ از معناي حقیقي به معناي مجازي است
بدون آنکه مخلّ شیوه معتاد زبان عربي در اين باره باشد ،مانند نامگذاري چیزي
به نام چیزهايي همانند آن يا علت آن ،يا نتیجه آن يا متقارن آن(».ابنرشد،
 1999م)97 :
ابنرشد در پي اين تعريف يادآوري ميكند كه اينگونه تأويل ،نميتواند امري نو و بدعتي
در دين محسوب گردد ،زيرا همانند تأويلهايي است كه فقیهان در بسیاري از احکام شرعیه به
كار ميبرند(زواوي1999 ،م .)64:غزالي نیز تاكید نموده است كه مسلمانان بر تأويلپذير بودن
برخي نصوص ديني تصريح كردهاند(غزالي1992 ،م .)41:بر اين اساس ابنرشد معتقد است،
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كاربرد تأويل توسط فیلسوف شايستهتر است زيرا فقیهان كه ابنرشد آنها را به عنوان مصداقي
از كاربران تأويل در نصوص ديني معرفي كرده است ،قیاس فقهي را كه قیاسي ظني است به
كار ميبرند .در حاليكه فالسفه ،از برهان كه قیاسي يقیني است ،به عنوان روش خود در تأويل
نصوص ديني استفاده ميكنند .در اين صورت فالسفه براي تأويل متون ديني شايستهتر هستند
(ابنرشد1999 ،م .)98:به نظر ميرسد ابنرشد با اين بیان دو امر را در دستور كار خود قرار داده
است :اوالً اذهان مردم را از اينکه تأويل متون ديني توسط فالسفه را امري نو و بدعتي در دين
بدانند ،باز ميدارد .ثانیاً :يادآور ميشود كه روش ساير تأويل كنندگان متون ديني ظني است و
روش فیلسوفان ،يقیني است ،پس حق تأويل فقط شايسته فیلسوفان است .با اين توجه است
كه ابنرشد كاربرد تأويل در متون ديني را ضروري دانسته و اين ضرورت را مبتني بر سه اصل
ميداند:
الف -وجود مراتب و اختالفات مردم ،در ادراک حقیقت
ب  -وجود كنايات و زبان تمثیلي در شرع
ج -تأويل پذير دانستن نصوص ديني توسط مسلمانان(ابنرشد1998 ،م)158:
ضرورت تأويل متون ديني از نظر ابنرشد نشان از برتري فلسفه ،بر دين نیست .زيرا از نظر
وي دين بر فلسفه برتري دارد(عبدالمهیمن ،بي تا )208 ،و همین نکته است كه نادرستي سخن
افرادي كه نسبت بيديني به وي دادهاند را نشان ميدهد(الحدادي2000 ،م .)108:به اين جهت
است كه روش ابنرشد در اين زمینه مذهب جمع است ،وي در كتاب بدايهالمجتهد به اين روش
اشاره داشته و آن را تأويل ميداند(ابنرشد1370 ،ش .)16:1 ،با توجه به اين روش است كه
ابنرشد همواره در مواجهه با تعارض بین عقل و وحي درصدد جمع بین اين دو برميآيد و تأويل
را عامل اساسي اين جمع معرفي ميكند(الخضیري1983 ،م.)125:
-2شرایط تأویل
ابنرشد براي تأويل ضوابطي در نظر گرفته است(فوزي1426 ،ق .)237:اين شرايط و ضوابط
عبارتند از:
 -1-2شناخت و رعایت عادات عرب و روشهای زبان عربی
شناخت و رعايت عادات عرب كه قرآن به روش آنها نازل شده است الزمه فهم معاني كالم
الهي است .ابنرشد در اين باره ميگويد:
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«وقتي ميخواهیم از معاني حقیقي به طرف معناي مجازي برويم بايد به
عادات و روشهاي زبان عربي آگاه باشیم تا اخاللي در آنها وارد نشود ،به عنوان
نمونه تسمیه شئ به شبیه آن ،يا نامگذاري شئ به سبب آن يا سبب الحق و
يا مقارن آن ،اشکالي ندارد .عالوه بر آن بايد عالقهاي از عالقههايي كه علماي
بالغت برشمردهاند ،بین معناي ظاهري و معناي باطني وجود داشته باشد».
(ابنرشد1999 ،م)97 :
با توجه به اين مطلب ميتوان گفت در كابرد تأويل نصوص ديني ،ادبیات عرب بايد مبنا
قرار گیرد و بین معناي حقیقي لفظ و معناي مجازي ارتباطي كه مجوز چنین عدولي باشد وجود
داشته باشد.
 -2-2تأییدپذیری از کتاب مقدس
معناي مجازي مورد استعمال بايد توسط ظاهر آيه ديگري تأيید گردد ،يعني شاهد و مؤيدي
از كتاب مقدس بر مجاز بودن كاربرد تأويلي آن وجود داشته باشد:
«مفاد ظاهر هیچ سخني در شريعت اسالم مخالف با مفاد برهان عقلي
نیست مگر آنکه پس از بررسي موازين شرعي و ارزيابي اجزاء و موارد ديگر آن
در خود الفاظ شرع نکات و دقايقي به دست آيد كه استوار كننده آن تأويل باشد
و يا تا حدودي شاهد و مؤيد تأويل باشد(».همو ،ص )98
 -3-2مخالفت ظاهر نص دینی با براهین عقلی
از نظر ابنرشد آنگاه ميتوان به تأويل نصوص ديني پرداخت كه ظواهر متون ديني با برهان
عقلي مخالفت داشته باشد(عبدالمهیمن2001 ،م.)361:
-4-2عدم جواز تأویل در مبادی و اصول شریعت
از نظر ابنرشد ،مبادي دين مانند اقرار به خداوند و تسلیم به پیامبران (نبوت) و باور به
سعادت و شقاوت اخروي ،اموري هستند كه بايد آنها را پذيرفت و نبايد در مورد آنها شك نمود.
عالوه بر آن وي معتقد است بر هر انساني واجب است مبادي شريعت را مسلم بداند و آنها را
به مثابه اصول موضوعه علوم بپذيرد(الجابري1998 ،م )115:و از واضع آنها تقلید كند .زيرا انکار
آنها و مجادله درباره آنها وجود انسان را ابطال ميكند .به همین خاطر است كه فیلسوفان اعتقاد
دارند كه سزاوار نیست كسي با قول مثبت يا مبطل ،متعرض مبادي عام شرايع شود(ابنرشد،
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 1994م .)896 :با توجه به اين مطلب است كه ابنرشد تأويل در مبادي و اصول شريعت را
جايز ندانسته و شرط تأويل را رعايت اين حدود دانسته است .وي معتقد است اگر كسي اين
مبادي را تأويل كند مستوجب كفر است(همو 1999 ،م.)110:
 -5-2توجه به اقسام نصوص دینی و نسبت آنها با تأویل
از نظر ابنرشد نصوص ديني به لحاظ معني و در نسبت با تأويل پذير بودن به سه دسته
كلي ،تأويل ناپذير ،جايزالتأويل و واجب التأويل قابل تقسیم است(همو.)111 :
عالوه براين ،ابنرشد در پايان كتاب مناهج االدله تحت عنوان قانون تأويل ،معاني موجود
در شرع را در نسبت با تأويل پذير بودن به پنج دسته تقسیم كرده است:
 -1-5-2دسته اول ،گروهي از مفاهیم ديني است كه مطلقاً تأويل پذير نیستند .اين دسته
تقسیم ناپذيرند و معناي تصريح شده در آنها به همان معناي موجود و مقصود در خودش
است.
 -2-5-2چهار دسته ديگر در تقسیمپذيري مشترک هستند و معناي تصريح شده در آنها از
سوي شرع ،همان معناي واقعي خودشان نیست و معناي تمثیلي براي آنها بکار رفته است.
 -1-2-5-2از اين چهار دسته ،دسته اول آنهايي هستند كه معناي تمثیلي بکار رفته براي آنها
به وسیله قیاسهاي مركب و دشوار كه نیاز به سالها ممارست و آموختن متون مختلف
دارد ،شناخته نميشود .شناخت معناي تمثیلي اين گونه امور ،فقط براي انسانها داراي
استعداد برتر ،امکانپذير است.
 -2-2-5-2دسته دوم ،گروهي هستند كه به آساني از معناي تمثیلي به كار فته در آن ،دو چیز
را ميتوان فهمید :يکي اينکه آنچه بیان شده مثال و نماد است ،ديگر اينکه تمثیل به كار
رفته نماد چه چیزي است.
 -3-2-5-2دسته سوم ،گروهي هستند كه به آساني ميتوان دريافت كه در آن نماد و مثال به
كار رفته ،اما نميتوان دريافت كه نماد و مثال براي چه چیزي است.
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 -4-2-5-2دسته چهارم ،گروهي هستند كه به آساني ميتوان دريافت كه اين امور مثال و
نماد چه چیزي هستند اما به سختي ميتوان فهمید كه اساساً يك نماد و مثال هستند.
ابنرشد از میان چهار دسته فوق ،دسته دوم را مقصود و هدف تأويل دانسته و تأويل اينگونه
امور را واجب پنداشته است .ابنرشد در تأويل دسته چهارم به احتیاط توصیه كرده و گفته است:
«در مورد اينگونه امور براي حفظ حرمت شرع بهتر است كه اين معاني
تأويل نشود .ابنرشد تصريح ميكند كه آشکار كردن تأويل دسته سوم و چهارم
براي مردم موجب پیدايش اعتقادات عجیب و دور از ظاهر شرع خواهد شد».
(همو 1998 ،م ،ص /205خراساني1377 ،ش ،ج.)123:3
-6-2قانون تأویل همان است که غزالی در کتاب التفرقه بیان کرده است.
ابنرشد ضمن تأيید ديدگاه غزالي در مسأله تأويل كه در كتاب فیصل التفرقه(غزالي،
1992م )41:ارائه گرديده است ،رعايت قواعد گفته شده را الزم دانسته ودر اين باره مي نويسد:
«قاعده و يا قانوني كه در اين مورد (تأويل) بايد از آن پیروي كرد همان
روش ابوحامد در كتاب التفرقه است(».ابنرشد1998 ،م)206:
ابنرشد سپس وجودهاي پنجگانهاي كه غزالي در آن كتاب بیان كرده است را ذكر مينمايد
و بر ضرورت رعايت و توجه به آنها در مسأله تأويل تأكید مي نمايد.
-7 -2جایگاه تأویل در کتب برهانی است نه جدلی و خطابی
از نظر ابنرشد الزم است مسائل تأويلپذير و تأويلهاي انجام شده ،صرفاً در كتب برهاني
كه جايگاه استداللهاي عقالني است ثبت گردند تا فقط در اختیار اهل برهان باشد(همو1999 ،
م.)113 :
-8 -2ابتنای تأویل بر برهان
ابنرشد تأويل برهاني را تأويل واقعي دين دانسته و از تأويل جدلي كه توسط متکلمان
صورت گرفته ،انتقاد كرده است(الجابري1998 ،م .)115:به اين جهت است كه ابنرشد يکي از
شرايط تأويل را توجه به اين نکته دانسته كه بايد ،انواع قیاس را شناخت و دانست كه بهترين
قیاس ،قیاس برهاني و استدالل عقالني است .لذا تأويلي درست است كه مبتني بر برهان باشد
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زيرا شرع به وجوب نظردر موجودات به وسیله قیاس برهاني رأي داده است(ابنرشد1999 ،م:
.)87
-9 -2یقینپذیری
ابنرشد يقین را مقیاسي براي تأويلپذيري نصوص ديني قرار داده است .وي معتقد است
اگر بین مسلمانان به طريق يقیني اجماعي در نصي از نصوص ديني صورت پذيرد ،مبني بر
اينکه ظاهر آن نص مورد نظر شارع است ،نه معناي تأويلي آن ،همین امر (يقیني بودن) كافي
است كه معناي ظاهري لحاظ شود و نص ديني را تأويلناپذير عنوان نمود(همو.)99 :
 -3شرع دارای ظاهر و باطن است
تأويلپذير دانستن دين مبتني بر پذيرش ظاهر و باطن داشتن شرع است .ابنرشد نیز شرع
را داراي ظاهر و باطن ميداند(عبدالمهیمن2001 ،م .)356:وي دلیل اين مطلب را در دو مسأله
دانسته است:
الف) انسانها را درادراک حقیقت يکسان نیستند.
ب) آگاهي دادن و تنبه اهل برهان و راسخان در علم.
از آنجا كه شرع براي هدايت همه انسانها نازل شده است ،رعايت نايکساني انسانها در
دريافت حقیقت ،مورد توجه شارع بوده و بر اساس آن شرع ظاهري دارد كه براي بخشي از
انسانها عامل هدايت و دريافت حقايق است .و باطني دارد كه گروه ديگري از انسانها را مورد
خطاب قرار داده است .عالوه بر آن ضرورت توجه و تنبه اهل برهان و راسخان در علم به
نگرش جامع نسبت به دين و توجه به معاني پنهاني ظواهر آيات الهي از داليل وجود ظاهر و
باطن در دين است(ابنرشد1999 ،م/98:العراقي1984 ،م .)275:از ديدگاه ابنرشد قرآن نیز به
اين نکته توجه داده است .لذا مهمترين محرک تأويل ،وجود ظاهر و باطن در قرآن كريم يا
همان وجود آيات محکم و متشابه است .ابنرشد با توجه به ضرورت تأويل ظاهر دين در هنگام
تعارض با براهین عقلي ،فیلسوف را از توقف در ظاهر آيات منع كرده و فهم باطن آيات را در
انحصار صاحبان برهان دانسته است .اما نکته مهم در بینش ابنرشد اين است كه وي باطن
دين را صرفاً مربوط به حوزه عقل ميداند كه فقط با نوعي ژرفنگري و گونه اي تأويل كه با
براهین يقیني و فلسفي مطابقت و سازگاري دارد ميتوان به آن دست يافت .با توجه به اين
نکته بايد گفت تأويل در ديدگاه ابنرشد ،محدود به حوزه عقل است .لذا آنگاه كه میان عقل و
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نصوص ديني سازگاري وجود داشته باشد جائي براي تأويل باقي نميماند ولي در صورت بروز
اختالف باب تأويل گشوده ميشود و نصوص ديني مطابق مقتضاي حکم عقل تأويل ميگردد.
اما اين بخش آشکارا بر بينیازي حکم عقل از تأويل و نیازمندي نصوص ديني به تأويل تصريح
مينمايد .ابنرشد دلیل نیازمندي متون ديني به تأويل و بينیازي احکام عقل از تأويل را در اين
ميداند كه احکام عقل واضح و آشکار هستند و هیچ گونه ظاهر و باطني ندارند پس تأويل نمي
پذيرند ،در حالي كه نقل و نصوص ديني ،تفسیر پذيرند و داراي ظاهر و باطن هستند لذا در
هنگام بروز تعارض ظاهري بین ظاهر متون ديني و نتیجه برهان فلسفي بايد دست به تأويل
ظواهر دين زد .همچنان كه هیچ مسلماني در تأويل پذير بودن ظواهر آيات الهي ترديد ندارد.
ابنرشد براي تأيید ديدگاه خود ،به آيه  7سوره آل عمران متمسك ميشود و بر اين اساس
است كه ابنرشد فیلسوفان را از توقف در ظاهر آيات الهي منع كرده و فهم باطن آيات را در
اختیار صاحبان برهان قرار داده است اما در عین حال معتقد است چنین نیست كه همه ظواهر
شرع تأويلپذير باشند(ابنرشد1999 ،م .)98:
 -4اجماع و مسأله تأویل
يکي از مبادي مورد پذيرش انديشمندان مسلمان ،مسأله اجماع است ابنرشد در مواجهه با
اين مساله تالش دارد به اين سئواالت پاسخ دهد:
آيا اجماع مانعي براي تأويل متون ديني در برابر اهل برهان است؟
آيا ممکن است اجماع ناقض و متعارض تأويل برهاني باشد؟
ابنرشد براي پاسخ به اين پرسشها ،بین اجماع قطعي و اجماع ظني و همچنین بین مسائل
نظري و مسائل عملي دين تفکیك قائل شده است .از نظر او اگر اجماع قطعي وجود داشته باشد
نبايد بر علیه آن كاري صورت گیرد ولي اگر اجماع ظني باشد ميتوان آن را ناديده گرفت.
ابنرشد بر اساس اين نکته و اين تفکیك به قول ابوالمعالي و غزالي استناد ميكند كه
گفتهاند« :نميتوان قطع و يقین به كفر كسي كه در تأويل خرق اجماع ميكند داشت»(همو.)99:
ابنرشد اين قول را در انتهاي كتاب تهافت التهافت ،به عنوان اعتراضي بر علیه غزالي ،تکرار
ميكند .وي مسأله معاد را از جمله مصاديق غیراجماعي بین مسلمین ميداند ،و از آنجا نتیجه
ميگیرد كه تکفیر فالسفه در مسائل سهگانهاي كه غزالي در تهافتالفالسفه انجام داده است،
بياساس است(همو1964 ،م .)873 :ابنرشد عالوه بر تفکیك اجماع قطعي و ظني ،به تفکیك
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ابعاد نظري و عملي دين پرداخته و معتقد است ،اجماع در مسائل عملي دين واقع شده و ميتواند
واقع گردد زيرا در مسائل عملي براي آنکه بگويیم اجماع حاصل شده كافي است كه مسألهاي
به ما برسد ولي كسي با آن مخالفت نورزد .اما در مسائل علمي (نظري) اجماع حاصل نميشود.
زيرا اجماع در امور يقیني بر خالف مسائل علمي وجود ندارد(همو1999 ،م .)99 :ابنرشد شروط
تحقق اجماع در مسائل نظري را در امور زير دانسته است:
زمان اجماع مشخص و محصور باشد.تعداد دانشمنداني كه در آن عصر بودهاند معین باشد.خود آن عالمان براي ما شناخته شده باشند. عقیده هر كدام از علماء آن عصر در آن مسأله به تواتر به ما رسیده باشد.مطمئن باشیم كه علماء آن عصر براي شرع ،ظاهر و باطن قائل نیستند ،و هیچ مسألهعلمي را از هیچ كس مکتوم نمينمودند و قائل به تعدد روش براي تعلیم معرفت در شريعت
نباشند(همو/100 : ،صلیبا1981 ،م.)465:
ابنرشد پس از بیان اين شروط براي اينکه نشان دهد كه امکان تحقق اجماع در مسائل
نظري دين وجود ندارد به اعتقاد مسلمانان صدر اسالم در ظاهر و باطن داشتن شرع مقدس و
عدم باور آنها به بیان حقايق براي همه مردم ،اشاره ميكند و اين قول خود را به فرمايش
امیرالمؤمنین علي(ع) مستند مينمايد كه فرمود:
«با مردم به اندازه فهم آنان سخن بگويید .آيا مي خواهید خدا و پیامبرش
را تکذيب كنند»(همو 1998 ،م.)99 : ،
با اين بیان ،ابنرشد نتیجه گیري ميكند كه« :به اين ترتیب چگونه ممکن است تصور شود
كه در مورد مسألهاي از مسائل ،اجماع منقولي در اختیار ما قرار داده شده باشد .در حاليكه ما
قطعاً ميدانیم كه عصري از اعصار وجود ندارد كه خالي از علمايي باشد كه معتقد باشند كه در
شرع چیزهايي وجود دارد كه صالح و شايسته نیست تمام مردم بر حقايق و تحقیق آنها دست
يابند»(همو 1999 ،م.)100 :
با توجه به اين مطلب است كه ابنرشد اجماع را مانعي در تأويل متون ديني ندانسته و خرق
اجماع را نیز منجر به كفر نميداند(عبدالمهیمن2001 ،م .)369:وي در پاسخ به اين سؤال كه
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تکفیر غزالي نسبت به فالسفه خصوصاً دو فیلسوف بزرگ جهان اسالم ،فارابي و ابنسینا ،چگونه
ال تکفیر غزالي نسبت به اين دو فیلسوف قطعي نیست ،زيرا
قابل توجیه است .معتقد است ،او ً
غزالي در كتاب فیصل التفرقه تصريح كرده است كه تکفیر كسي به علت خرق اجماع ،قطعي و
بدون اشکال نیست .ثانیاً با توجه به مطالب پیش گفته در مورد شرايط تحقق اجماع در مسائل
نظري ،بايد پذيرفت كه چنین اجماعي تحققناپذير است .در اين صورت كاربرد تأويل و خرق
اجماع توسط فالسفه موجب نسبت دادن كفر به آنها نخواهد بود(ابنرشد1999 ،م.)101:
 -5خطا در تأویل متون دینی و حكم خطاکار
اختالف در تأويل و امکان خطا در آن چیزي نیست كه فرض تحقق آن ممتنع باشد .ابنرشد
در عین حال كه اقرار همه مسلمانان را بر تأويلپذير بودن دين يادآور ميشود ،امکان خطا در
تأويل را نفي نمينمايد .از نظر ايشان ظاهر شرع داراي سه حالت مختلف نسبت به تأويل است:
الف) ظاهر شرع هیچگاه تأويل نميپذيرد.
اين مورد فقط درباره مبادي شريعت است و هر كسي آنها را تأويل كند دچار خطا شده و
هیچگونه عذري از او پذيرفته نیست .در حقیقت چنین شخصي از نظر ابنرشدكافر است.
ب) ظاهر شرع تأويل پذير است.
واجب است اهل برهان به تأويل اين ظواهر اقدام نمايند .برخي از مصاديق اين دسته از نظر
ابنرشد عبارتند از :آيه استواء و حديث نزول .به همین خاطر است كه پیامبر(ص ) درباره كسي
كه گفت «خدا در آسمان است» فرمود :آزادش كنید كه او مؤمن است .زيرا او اهل برهان
نبود(همو.)111 : ،
ج) ظاهر شرع بین دو حالت پیشین باشد.
اين دسته مخصوص آياتي است كه در تأويل آنها شك وجود دارد .برخي از علماء رأي به
تأويل آنها دادهاند و برخي به عدم تأويل آنها قائل هستند .در اينگونه موارد تأويل علماء امري
اجتهادي است و اگر عالمي در تأويل اينگونه ظواهر دچار خطا شود ،معذور خواهد بود(همو: ،
.)107
خطا در تأويل شرع از نظر ابنرشد دو دسته است:
الف) خطاي غیر قابل بخشش
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ب) خطاي قابل بخشش
خطاي غیرقابل بخشش ،خطايي است كه در آن فرد دست به تأويل مبادي شريعت بزند و
اموري كه ممتنعالتأويل هستند را تأويل نمايد .ابنرشد اين خطاكار را مساوي كافر دانسته است.
(همو )108: ،ابنرشد با اين بیان در حقیقت ،به غزالي پاسخ ميدهد كه قدم عالم ،علم پروردگار
به جزئیات و حشر اجساد پس از مرگ از مبادي شريعت نیستند و در آنها اختالف آراء علماء
وجود دارد .عالوه بر اينکه اقوالي را كه غزالي از فالسفه در اين باره بیان كرده است ،همان باور
و اعتقاد فالسفه نیست .در اين صورت تأويل فالسفه در اين موارد موجب كفر نخواهد بود.
ابنرشد براي تببین اين مطلب به مسأله معاد توجه ميدهد ،از نظر او همه فالسفه و علماء
در اصل معاد شك ندارند اما در مورد كیفیت معاد ،دست به تأويل زدهاند ،زيرا ويژگيهاي معاد
از اصول و مبادي شريعت نیست لذا خطا در تبیین و تأويل صفات معاد منجر به كفر نميگردد
و خطاكار در اين مورد معذور خواهد بود.
ابنرشد اين مطلب را با استناد به فرمايش پیامبر(ص) كه فرمود« :مجتهد در پي اجتهاد
خود اگر به حق رسید دو اجر دارد و اگر خطا كند يك اجر » .چنین بیان ميكند كه اگر اين امر
در مورد فقیهان صادق است چگونه ممکن است در مورد حاكماني كه درباره «وجود» حکم
ميكنند (فالسفه) صادق نباشد .در حاليكه آنان كساني هستند كه خداوند آنان را براي تأويل
آيات خود به طور ويژه اختصاص داده است(همو.)111-107 ،
از نظر ابنرشد خطاي فیلسوفان در اين باره ،همانند خطاي طبیب ماهري است كه عالوه
بر برخورداري از دانش طب تمام سعي و تالش خود را كرده است ،در اين صورت اگر خطايي
رخ دهد ،معذور خواهد بود .اما اگر كسي كه خبره در علم طب نباشد ،با تجويز دارويي منجر به
مرگ كسي گردد او معذور نخواهد بود .به همین خاطر است كه ابنرشد ،آناني كه شأنیت تأويل
آيات الهي را ندارند از تأويل بازداشته و عالوه بر آن از افشاي تأويل براي اينگونه انسانها نیز
جلوگیري كرده است(همو.)119 : ،
 -6تصریح به تأویل
آيا همه انسانها قابلیت فهم تأويل نصوص ديني را دارند؟ آيا تأويل كنندگان اجازه دارند
تأويلهاي خود را در جامعه نشر دهند؟ چه گروهي حق تأويل دارد و چه گروهي بايد فقط به
ظواهر دين پايبند باشد؟
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ابنرشد تالش نموده پاسخي براي سؤاالت فوق ارائه دهد .تأويل درست از نظر ابنرشد،
همان امانتي است كه بر همه موجودات عرضه شد اما از تحمل آن روگردان شدند و تنها انسان
بار تحمل آن را بر دوش قبول نهاد .اما در مورد تصريح به تأويل ،ابنرشد معتقد است ،فقط بايد
با كساني كه اهل برهان هستند سخن از تأويل گفت .از نظر او انسانها در يك سطح به لحاظ
شناخت و تصديق نیستند .وجود ظاهر و باطن در دين نیز به تفاوت انسانها باز ميگردد .در اين
صورت همه افراد بشر شايستگي فهم تأويل و اقدام به تأويل در نصوص ديني را ندارند .ابنرشد
مردم را نسبت به تأويل دين ،به سه دسته تقسیم كرده است :گروه اول :گروهي كه اصالً اهل
تأويل نیستند ،آنان اهل خطابه يا جمهور مردم هستند .گروه دوم :گروهي كه اهل تأويل جدلي
هستند ،آنان اهل جدل يا متکلمان هستند .گروه سوم :گروهي كه اهل تأويل يقیني هستند،
آنان اهل برهان هستند(همو.)171:
 -1-6جمهور مردم و مسأله تأویل
از نظر ابن رشد اهل خطابه(جمهور مردم) و اهل جدل(متکلمان) ،حق تأويل آيات الهي را
ندارند .شرع براي اينکه نسبت به اين گروه لطف نمايد ،در اموري كه جز به واسطه برهان
شناخته نميشوند ،مثالهايي محسوس ارائه داده است(عبدالمهیمن2001 ،م .)370:با توجه به
اين مطلب است كه ابنرشد تصريح ميكند كه نبايد هیچگاه براي اين دو گروه تأويلهاي
انجام شده ،بیان گردد .همچنین نبايد در كتبي كه براي جمهور مردم نگاشته و يا به روش جدلي
نوشته ميشود ،مطالب تأويل شده ارائه گردد(ابنرشد1999 ،م.)114:
از نظر ابنرشد عوام توان فهم معاني تأويلي را ندارند لذا ،بیان تأويل براي عامه مردم،
همانند خوراندن سم مهلك به موجود زنده است .كسي كه ميپندارد هر رأي متناسب با انديشه
هر انساني است ،همانند كسي است كه ميپندارد هر غذا و دارويي ،غذا و دارو براي همه انسانها
است(همو1964 ،م.)547:
ابنرشد تأكید ميكند كه هرگاه تأويل آيات الهي براي افرادي كه اهل نیستند (عامه مردم)
خصوصاً تأويلهاي برهاني كه از فهم عامه فاصله دارند ،بازگو شوند ،جمهور مردم به سوي كفر
كشانده خواهند شد .دلیل اين گرايش اين است كه در تأويل ،مقصود ابطال ظاهر و اثبات معني
باطني است ،هرگاه ظاهر در نزد آنان كه اهل ظاهر هستند .باطل جلوه كند ،و معناي باطني نیز
درست ادراک نگردد ،از معني ظاهري نیز دست خواهند كشید و در نهايت به سوي كفر در
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اصول شريعت حركت خواهند كرد(همو 1999 ،م .)119 :با توجه به موارد پیش گفته ميتوان
گفت از نظر ابنرشد ،جمهور مردم با ظاهر امور سروكار دارند و كالم نیز تنها هنگامي ميتواند
در آنها مؤثر واقع شود كه بر معناي ظاهري داللت داشته باشد .لذا جمهور مردم تنها از طريق
درک معاني ظاهري و محسوس تحت تاثیر الفاظ و كلمات قرار ميگیرند(همو1998 ،م.)141: ،
در اين صورت ظاهر احکام شرع در حد امور محسوس براي جمهور مردم كافي و سودمند است.
و نه تنها نبايد تأويلهاي انجام شده از نصوص ديني براي مردم بازگو گردد ،هرگز نبايد از جمع
و توفیق میان دين و فلسفه نیز براي جمهور مردم سخن به میان آورد.
دلیل ابنرشد اين است كه ،كسي كه از جمع و توفیق میان دين و فلسفه براي جمهور مردم
سخن ميگويد ،در واقع از نتیجههاي حکمت سخن گفته است؛ در حاليكه مقدمات و براهین
اين نتايج در انديشه جمهور مردم تحقق ندارد و البته جايز نیست به چیزي از نتايج حکمت اشاره
كنیم و سپس آن را براي كساني مطرح سازيم كه با مقدمات و براهین آن آشنايي ندارند(همو،
 1999م/120: ،ابراهیمي ديناني1384 ،ش .)481:با توجه به موارد پیشگفته ،ابنرشد به غزالي
و متکلمین اعتراض ميكند و معتقد است نبايد مطالب عقالني و تأويلهاي نظري در كتبي كه
در دسترس جمهور مردم قرار دارد ،نگاشته شود .و به علماء يادآوري ميكند كه نبايد تأويلهاي
خود از دين را در جامعه و بین جمهور مردم افشاء سازند .وي با تأكید بر فرمايش امیرالمؤمنین
علي(ع) كه فرمود« :با مردم در حد افهام آنان گفتگو كنید»(همو 1998 ،م )99: ،به علماء توصیه
ميكند در حد وسع ادراكي مردم با آنان سخن بگويند.
 -2-6متكلمین و مسأله تأویل
ابنرشد متکلمین يا اهل جدل را در مسأله تأويل همسان اهل خطابه ،يعني جمهور مردم،
دانسته است .او معتقد است آنان نبايد اقدام به تأويل متون ديني نمايند و نبايد تأويلهاي انجام
شده براي آنان بازگو گردد .زيرا تأويلهاي اين گروه موجب تفرقه در جهان اسالم شده است.
وي مجموعه متکلمین را در چهار فرقه ،حشويه ،باطنیه ،معتزله و اشاعره ،دستهبندي ميكند
آنگاه به نقد ديدگاههاي آنان ميپردازد(الجابري1998 ،م .)115:ابنرشد سه نقد اساسي به
متکلمین در مسأله تأويل وارد نموده است:
 -1-2-6تأويلهاي متکلمان مبتني بر برهان نیست.
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همچنانکه پیش از اين نگاشته شد ،ابنرشد يکي از شروط تأويل را ابتناي آن بر برهان
دانسته است .بر اين اساس وي معتقد است بسیاري از روشهاي متکلمین خصوصاً اشاعره،
برهاني نیست عالوه بر آن گفتار اشاعره با فهم جمهور مردم و با مقصود شارع سازگار و همخوان
نیست(ابنرشد1998 ،م.)103 :
ابنرشد برخي از مصاديق غیر برهاني بودن انديشه اشاعره را در انکار ضرورياتي مانند قانون
علیت در پديدههاي طبیعي ميداند(همو 1999 ،م .)122:
 -2-2-6متکلمان با مقصد شارع ناآشنا هستند
از نظر ابنرشد متکلمان با مقصد شارع آشنا نیستند ،آنان فکر ميكنند تنها راه و روش براي
هدايت انسانها فقط يك راه و روش است و آن همان روشي است كه آنان انتخاب نمودهاند .در
نتیجه راه و روشهاي عمومي و مشترک ،كه شريعت تمام مردم رابه انتخاب و پیمودن آنها
دعوت كرده است را نشناخته ،و به كار نميبرند(همو1998/124 : ،م.)116 ،107 ،105:
 -3-2-6متکلمان تصريح به تأويل در میان مردم نمودهاند.
يکي ديگر از نقدهاي ابنرشد به متکلمین ،تصريح آنان به تأويلهاي انجام شده در میان
مردم است .ابنرشد تأويلهاي انجام شده توسط معتزله و اشاعره و تصريح آنها براي همگان
را عامل پیدايش دشمني ،كینه ،تشعب و تفرق ،تکفیر و بدعت ،در امت اسالمي دانسته
است(همو .)122 :با توجه به مطالب پیش گفته است كه ابنرشد متکلمان را مورد نکوهش و
انتقاد قرار داده و آنان را بیماردل ميخواند و معتقد است ،غذاي سالمي كه براي جمهور مردم
سودمند است ،براي متکلمان زيانبخش خواهد بود ،در نظر او متکلمان انديشههاي پريشان و
دلي ناپاک دارند و به منظور ايجاد فتنه و فساد همواره از امور متشابه سخن ميگويند(همو،
 1998م/102 :الجابري1998 ،م/275:الخضیري1983 ،م/125:العراقي1984 ،م.)310:
 -3- 6فالسفه و مسأله تأویل
فالسفه يا اهل برهان ،سومین گروه از دستهبندي ابنرشد از انسانها است .از نظر ابنرشد
فالسفه تنها گروهي هستند كه حق تأويل آيات الهي را دارد .به نظر ميرسد گزارههاي مورد
پذيرش ابنرشد جهت توجیه اين نظر عبارتند از:
-باطن دين صرفاً مربوط به حوزه عقل است.
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تأويل فقط در حوزه عقل و مبتني بر برهان است.روش فیلسوفان برهاني و يقین آور است.براهین فالسفه نوعي كالم الهي و وحي است.كاربرد عقل و روش عقالني در فهم دين ضروري است و دين بر آن تأكید كرده است.فالسفه حاكمان وجود ،گروه نخبه و ويژه جامعه و مصداق راسخین در علم هستند(همو،1964م1999/ 865:م1998/ 86:م.)132:
با توجه نکات پیش گفته ميتوان گفت از نظر ابنرشد ،طريق تأويل راهي است به سوي
باطن دين ،و باطن دين جز معقول بودن آن چیز ديگري نیست ،دستیابي به عالم معقوالت
منجر به ادراک باطن دين خواهد شد .فیلسوفان با تکیه بر برهان و روشهاي عقلي ،توان
دستيابي به معقوالت و باطن امور را دارند .پس تنها شايستگان تأويل متون ديني ،فقط فالسفه
هستند .اما در عین حال فالسفه بايد تأويل خود از متون ديني را در چارچوب قواعد و روشهاي
تأويل انجام دهند و هرگز نبايد در مبادي دين دست به تأويل زنند ،در عین حال تأويلهاي
خود را به جمهور مردم و آنان كه توان ادراک برهاني را ندارند ،نبايد بازگو نمايند .يکي از ادله
ابنرشد بر ضرورت تخصیص تأويل به فالسفه ،عالوه بر موارد پیش گفته اين است كه وي
معتقد است اگر دست يافتن به تأويل ،به اهل علم اختصاص نداشته باشد ،براي آنان امتیاز
تصديقي كه از ايمان حاصل ميشود و براي غیر اهل علم دست نميدهد ،وجود نخواهد
داشت(همو 1999 ،م .)102 : ،به اين دلیل است كه ابنرشد با استناد به آيه  5سوره آل عمران،
راسخون را به اهلل عطف ميكند و ميخواند« :و هیچکس تأويل آن را نداند جز خداوند و
راسخون در علم» يعني فیلسوفان(همو1999 ،م .)107:با توجه به اين نظر است كه ابنرشد
تأويل را معیاري دانست تا هم رابطه سازگاري دين و فلسفه را بر اساس آن بنا نهد و هم به
وسیله آن به دفاع از فلسفه پرداخته و اعتراضات غزالي به فالسفه را پاسخ گويد .شايد جالبترين
كاربرد تأويل آن گونه كه ابنرشد توصیه كرده است ،روشي است كه بر اساس آن بر سه اتهامي
كه غزالي به فیلسوفان ميزند ،يعني بر اتهامهاي انکار علم خداوند به كلیات ،ادعاي ازلي بودن
جهان ،و انکار جاودانگي شخصي ،خط بطالن ميكشد(همو.)101:
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نتیجهگیری
ابنرشد در پي پاسخ به تعارضات بیان شده بین دين و فلسفه و نسبت كفر به فالسفه از
سوي افرادي همچون غزالي ،به ضرورت جمع میان دين و فلسفه از طريق تأويل متون ديني
عنايت ويژه نموده است .از منظر ايشان تأويل راهکاري مهم در فهم متون ديني است .به اين
جهت وي تالش نمود هم ضعف تأويلهاي انجام شده توسط غیرفیلسوفان را يادآوري كند و هم
بر بیان قواعد و قوانین تأويل تأكید نمايد .ابنرشد حق تأويل نصوص ديني را منحصراً در اختیار
فیلسوفان دانسته و راسخان در علم را مترادف با فالسفه قلمداد كرده است .عمده دلیل ايشان
در اين رابطه تأكید قرآن بر بکارگیري عقل و ضرورت ابتناي تأويل بر برهان و وجود روش
برهاني در فلسفه و نزد فیلسوفان است .هرچند ويژگي مهم ديدگاه ابنرشد در اين مسأله ،ارايه
اصول و مباني و شروط تأويل و مبتني بر پذيرش برتري روش برهاني و عقالني است ،اما به
نظر ميرسد ديدگاه وي از فراگیري الزم در كاربرد ساير روشها غافل است- .هرچند وي در
مواجهه با ابنعربي نوجوان بگونهاي دستیابي به حقیقت از طريق اشراق و تصفیه نفس را اذعان
نموده است(ابنعربي1405 ،ق -)153:همچنین انحصار معرفت در معرفت برهاني و انحصار
مصداق راسخان در علم ،به تعبیر قرآن ،در فیلسوفان نیز از نقاط ضعف ديدگاه ابنرشد است.
برخالف ابنرشد ،غزالي تحت تاثیر آموزههاي صوفیانه ،به روش شهودي و عرفاني توجه ويژه
نموده و براساس اين نگرش حق تأويل را در انحصار اهل عرفان دانسته و مينويسد« :حق
تأويل فقط از آن عارف است»(غزالي ،بي تا  .)64:وي دلیل خود در اين باره را در كتاب القسطاس
المستقیم چنین گزارش كرده است« :آنان (عارفان) كساني هستند كه حقیقت را از پیامبر(ص)
دريافت كردهاند و گروهي هستند كه به نور خدايي هدايت يافته و از قرآن میزان قسط و قسطاس
مستقیم را دريافت كردهاند(همو 1993م .)79:اما هم غزالي و هم ابنرشد در مساله تأويل ناتوان
از ارايه الگويي تمام عیار از صاحبان تأويل و راسخان در علم هستند .به نظر ميرسد اين ناتواني
ناشي از عدم توجه به مکتب امامیه است ،مکتبي كه فراتر از شروط پیش گفته ابنرشد ،بر
عصمت تأويل كنندگان شريعت تاكید نموده و مصداق راسخان در علم را معصومان(ع) ميداند.
معصوماني كه راهنمايان طريق هدايتند و پرچمداران علم و تقوي و خردمندان بزرگ و صاحبان
عقل كامل و معدن حکمت الهي و حامالن علم كتاب الهياند.

واکاوی روش تأویلی ابنرشد131 /
منابع
 ابراهیمي ديناني ،غالمحسین ( ،)1384درخشش ابنرشد در حکمت مشاء ،تهران :انتشاراتطرح نو.

 ابنرشد ،محمد ابن احمد (1999م) ،فصل المقال في تقرير مابین الشريعه و الحکمه من االتصالاو وجوب النظر العقلي و حدود التأويل (الدين و المجتمع) ،مع مدخل و مقدمة تحلیلیه محمدعابد
الجابري ،بیروت :مركز دراسات الوحده العربیه.

 ابنرشد ،محمد ابن احمد (1998م) ،الکشف عن مناهج االدله في عقائد المله أو نقد علم الکالمضداً علي الترسیم االيديو لوجي للعقیده و دفاعاً عن العلم و حريه االختیار في الفکر و الفعل ،مع مدخل
و مقدمه تحلیلیه ،محمدعابد الجابري ،بیروت :مركز دراسات الوحده العربیه.
 ابنرشد ،محمد ابن احمد (1964م) ،تهافت التهافت ،تحقیق :سلیمان دينا ،مصر :دارالمعارف. ابنرشد ،محمد ابن احمد (1377ش) ،تفسیر مابعدالطبیعه ،ج ،1تهران :حکمت. ابنرشد ،محمد ابن احمد (1370ش) ،بدايه المجتهد و نهايه المقتصد ،قم :منشورات الرضي. ابنعربي ،محيالدين (1405ق) ،الفتوحات المکیه ،مصر. الجابري ،محمد عابد (1998م) ،ابنرشد سیره و فکر ،بیروت :مركز دراسات الوحده العربیه. الحدادي ،عزيز (2000م) ،صوره ابنرشد في الکتابات االروبیه و العربیه ،مغرب :مطبعهمابعدالحداثه.
 الخضیري ،زينب محمود (1983م) ،اثر ابنرشد في فلسفة العصور الوسطي ،قاهره :دارالثقاقة للنشرو التوزيع.
 العراقي ،محمد عاطف (بي تا) ،النزعه العقلیه في فلسفه ابنرشد ،مصر :دارالمعارف. اوروي ،دمینیك ( ،)1375ابنرشد ،ترجمه فريدون فاطمي ،تهران :نشر مركز. زواوي ،بغوره (1999م) ،قرائات ابنرشد ،الجمعیه الفلسفیه المصريه ،بي نا. ژيلسون ،اتین ( ،)1371عقل و وحي در قرون وسطي ،ترجمه شهرام پازوكي ،تهران :مؤسسهمطالعات و تحقیقات فرهنگي.
 صلیبا ،جمیل (1981م) ،تاريخ الفلسفه العربیه ،بیروت :دارالکتب للبناني. -عبدالمهیمن ،احمد (2001م) ،اشکالیه التأويل بین كل من الغزالي و ابنرشد ،اسکندريه :دارالوفاء.

فلس
 /132ژپوهشاهی فی ،سال  ،10پايیز و زمستان  ،95شماره 19
 عبدالمهیمن ،احمد (بي تا) ،نظريه المعرفه بین ابنرشد و ابنالعربي ،اسکندريه :دارالوفاء. غزالي ،ابوحامد محمد بن محمد (1992م) ،فیصل التفرقه يبن االسالم و الزندقه ،قرأه و خرجاحاديثه و علق علیه محمود بیجو ،دمشق :المطبعه العلمیه ،چاپ اول.

 غزالي ،ابوحامد محمد بن محمد (1993م) ،القسطاس المستقیم ،الموازين الخمسه للمعرفه فيالقرآن ،قرأه و علق علیه ،محمود بیجو ،دمشق :المطبعه العلمیه ،چاپ اول.
 غزالي ،ابوحامد محمد بن محمد (1994م) ،تهافت الفالسفه ،قرأه و علق علیه ،محمود بیجو،دمشق :المطبعه العلمیه،
 غزالي ،ابوحامد محمد بن محمد (بيتا) ،مجموعة رسائل االمام الغزالي ،راجعها و حققها ،ابراهیمأمین محمد ،قاهره :المکتبه التوفیقه.
 فوزي ،حامد الهیتي (1426ق) ،اشکالیه الفلسفیه في فکر العربي االسالمي ،بیروت :بي نا. -كربن ،هانري ( ،)1373تاريخ فلسفه اسالمي ،ترجمه جواد طباطبائي ،تهران :انتشارات كوير.

