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میکنیم.
دراینپژوهشمباحثیپیرامونزباندینوبهطورخاص،زبانقرآنمطرح 

هایایات قرآن توجه
ی 
میاست که در آن به ویژگ 
زبان قرآن از جمله مباحث مه 
میتوان در زبان قرآن بررسی کرد ،ویژگی اِحکام
میشود .یکی از مباحثی که  

ابنعربی و عالمه طباطبایی
دراین مقاله،بر اساس آراء  
وتشابه آیات قرآن است.ما  

ی آیات قرآن تأمل خواهیم کرد.بسیاریاز اهل نظر ،اِحکام و
در بارة این ویژگ 
آنان آیات متشابه ذاتا متشابه
میدانند.در تلقی 
یهای الفاظ قرآن  
تشابه را از ویژگ 
است و آگاهیبه معنایحقیقیِ متشابهات در ساحت دانش االهیقرار دارد نه در
ابنعربی و عالمه طباطباییدر پاسخ بهاین مسئلة مطرح در زبان
قلمرو علم آدمی .
دین ،آرای دیگریدارند که ما در پیفهم آنهاو تطبیق آرایآنان هستیم.مسئلةما
ابنعربیو عالمه طباطباییو مقایسة
دراین نوشته ،چیستیمحکم و متشابه از منظر  

دواندیشمند در مسئله و تطبیق آنها است و
نظراین  
آنهاست .هدف ما دستیابی به  
افتههایاین پژوهش
دادههاست.برخیاز ی 
زهای از نقلو تحلیلعقلی 
روش آنآمی 
عبارتانداز:ا.رابطةاحکاموتشابهباوجودمطلقوتجلیدرعرفان؛.2ذاتیبودن

دراندیشة
ابنعربی از آن؛ .3نسبیبودنتشابه  
یایات متشابهباتفسیر خاص  
تشابه برا 
ابنعربی و عالمه طباطباییدر ذاتیو یا
عالمه طباطبایی؛ .4عدم نزاع حقیقیمیان  
نسبیبودنتشابهوامکانجمعمیانآنها.
محکم،متشابه،ذاتیبودنتشابه،نسبیبودنتشابه،تأویل،امالکتاب
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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یهای دیرین دین پژوهان بوده (استیور ،ص)22و به
بررسیزبان متون دینیاز دلمشغول 
نپژوهان جدید و قدیم مسلمان،مبحث
همین جهت ،یکیاز موضوعات کلیدیبرایدی 
یآیاتقرآنیازجهتاخباروانشا،معنادار
زبانقرآناست.درزبانقرآنپیرامونچیست 
میشود( علی زمانی،
بودن یا معنادار نبودن ،نمادین یا غیر نمادین بودن و ...گفتگو  
نباره چنین
در ای 
یهای آیات قرآن ،تشابه و احکام است  .
ص .)24از جمله ویژگ 
پرسشهاییقابلطرحاست :

.1متشابهومحکمچیست؟
یآیاتمتشابهومحکماستیابرایآنهانسبیاست؟
.2آیاتشابهواحکام،ذات 
میتواند در حوزة 
ی آیات متشابه در قلمرو دانش خداست یا  
.3آیا دریافت مراد حقیق 
مینیزقرارگیرد؟
یهایآد 
آگاه 
میآید؟
یآیاتبهدست 
میشودومرادحقیق 
.4درچهفرایندیتشابهآیاتبرطرف 
تشابهآیاتکارسازاست؟
.5آیاقواعدادبیبرایبرونرفتاز 
میگیرد؟
.6چراتشابهدرمتونقرآنکریمشکل 
ابنعربی و عالمه طباطبایی را بهاین پرسشها به
میکوشیم که پاسخ  
دراین نوشتار  
 
تشابهآیاتقرآنازمنظر
یاینمقالهتحقیقدرحقیقتاِحکامو 
دستآوریم.هدفاصل 
ابنعربی و عالمه به
ابنعربی و عالمه طباطباییاست و هدف فرعیآن مقایسة نگرش  

میگوییم.1 :
این دو مقوله است .برای رسیدن به این اهداف ،در سه بخش سخن  
یاندیشةعالمهطباطباییدرمحکمو
یاندیشةابنعربیدرمحکمومتشابه؛.2بررس 
بررس 
افتههای
متشابه؛ .3مقایسةاندیشة ابنعربی و عالمه طباطباییدر محکم و متشابه.بر پایة ی 
میتابد و برخالف آن ،متشابه معانیگوناگونیرا
بخش اول ،محکم ،تنها یک معنا را بر 
درآیاتمتشابه،خداوند
میتواندبهمعنایمرادازمتشابهاتدستیابد .
می 
میپذیرد.آد 

خود را در چهرة کثرت آفریدگانی بازتاب داده است .تشابه ذاتی آیات متشابه است
میوجوه و الیههای گوناگون متن متشابه ممکن نیست.بر پایة
میبه تما 
چراکه احاطة آد 
دوم ،آیات متشابه از دو ویژگیبرخوردار است:داللت بر معنا و تردید
یافتههای بخش  
گزارههایمحکمو

آمیزیمعنا.ساختارقرآنکریم بردوگونهگزارهاستوارشدهاست:
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شکلگیریتشابه
میخیزد.علت 
گزارههایمتشابه.تشابهنسبیاستوازذهنخوانندهبر 

در آیات متشابه ،ارادة خدا در آشنایی انسان با حقایق فرامادی قرآن کریم و عدم
مجانستذهنبشریبا اینحقایقفرامادیاست.دراین حالت،خدااززبان تمثیلبرای
ابنعربی و
میبرد .بر پایة یافتههای بخش سوم  ،
راهیابی ذهن به حقایق فرامادی بهره  

عالمه طباطباییدر امکان دریافت معنایواقعیمتشابهات ،تبدیل متشابه به محکم و الیه
مهمترین تفاوتآناندر نسبییاذاتیبودنتشابه
پذیربودنقرآنکریماشتراک دارند .
انایندوقول،میتوانمیانآنهاجمعکرد.نگارنده
است.باتوجهبهعدمنزاعحقیقیمی 
جمعایندوقولاشارهکردهاست .
بهوجه 

درآمد

میپردازیم ،زیرا این بحث
برای آشنایی با محکم و متشابه ،نخست به تعریف آنها  
تمهیدیبرایوروددرمبحثاصلیاست،ضرورتیدرطرحاقوالگوناگونعالماناین
یاینبحثازجهتدیگرینیزضروریاستچراکهدرادامه،در
بارهنیست.طرحاجمال 
ابنعربی
مقامآنیمکهمیانیافتههایاینقسمتازبحثویافتههایبخشمربوطبهآراء 
درمسئلهمقایسهبهعملآوریم .


محکم

میکند.
میاستکهبرمقصوداصلیخداوندداللت 
درکتباصولی،محکم،لفظیا کال 
مبارکهای همچون مانند"ان اهلل بکل شی علیم"( بقره )231/از جمله محکمات

آیات 
ازهای واضح است که احتمال تأویل یا
بهاند 
است.در چنین آیات محکمی ،این داللت  
ک
نسخدرآننیست(درینی،ص.)61اگردقتکنیم،دراینتعریفازمحکم،اِحکامی 
آیهقرآنی،دروضوحظاهرلفظآندریکمعناست .
دربرابرایننظریه،برخیاعتقاددارندکهویژگیاصلیمحکم،ثباتمعناییآناست
دراینتعریفازمحکم،آیاتیکهثباتمعناییندارند،
نهوضوحظاهرآندریکمعنا .
میشوند .در نتیجه ،محکم آیهای 
میگردند و دارای ثبات معنایی  
به این آیات باز 
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است که دارایثبات ظهور است و متشابهات ثبات ظهور ندارند(طباطبایی ،بیتا ،ج،2
ص .)202
در مقام مقایسه این دو نظر باید گفت که تفاوت آنها در آن است که یکیاحکام و
میداندودیگریدرثباتمعنایی
تشابهرادرظاهربودنیاظاهرنبودنلفظدریکمعنا 
لفظدریکمعنایاعدمثباتمعناییلفظدریکمعنا.درتعریفنخست،احکاموتشابه
ویژگیواژگانیکگزارهاستودرتعریفدومویژگیمعنا .
بهعبارتدیگر،در تعریفنخست ،احکامو تشابهاوالًوبالذاتویژگیلفظاستو
میرسدکهدرتعریفدوم،ازویژگی
درتعریفدوماوالًوبالذاتویژگیمعنا.بهنظر 
بنابراین ،قرآن در واقعیت خود ،به دو
میشود .
تکوینیقرآن و ساختار آن پرده برداری 
بخشدارایثبوتمعناییمطلقودارایثبوتمعنایینسبیتقسیممیشود.مرادازنسبی
آناستبخشیازقرآن،خودبهخودثبوتمعناییندارد.حالاگراینآیاتباآیاتیکه
میآورد.
ثبوت معناییدارند ،نسبت برقرار کند و به آنها بازگردد ،معنایثابتیبه دست  
میکه
محکماندیابالغیر.مفهو 

درایننگاهساختارشناسانهبهقرآن،آیاتقرآنیابالذات

در تفسیر واژه محکم به"گزارة دارای ثبوت معنایی" تأثیر اساسی دارد ،مفهوم 
میکند که"ام الکتاب" از سطح زبان و
"ام الکتاب" است(همان).قرآن ما را رهنمون  
اما آیا
یشود .
میرود و تبدیل به سطحی زیر بنایی برای سطح ظاهری قرآن م 
واژه فراتر  
دهد؟این سطح
ذهن آید و زبان آن را بازتاب  
دارداین سطح مبنایی فراچنگ  
امکان  
میدهد(طباطبایی،المیزان،ج،3ص)62و عریاناز
مبنایی،درکالبدواژةخودرانشان 

میآید.در این نظریه" ،ترفع و فراروی سطح مبنایی و
تعین متن ،فراچنگ ذهن و زبان ن 
رهگذرآیةچهارسورهزخرفبه

آموزهایاستکه

زیریننسبتبهسطحظاهریمتن"
امالکتاب را از رهگذر کلمه "علی" به ترفع ذاتی وصف
میرسیم .این آیه  ،
آن باور  
امالکتاب از حد عقول بشری که حقایقی از جنس مفهوم را
دراین ترفع  ،
میکند  .

میرود(همان،ج،11ص .)15
مییابند،فرا 

این سطح مترفع که ام الکتاب نام دارد ،عالوه بر آن که چهره عریان از گزاره آن در
اساساین

میگنجد،روحیاستکهدرمجموعمعانیمتنحضوردارد.بر
ساحتفهمن 
نظریه ،با توجه به آیة نخست سوره هود«:کِتابٌ أُحْکِمَتْایاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ
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میگرددو
امالکتاببر 
خَبِیرٍ»،مجموعِمعانیانبوهمتن،بهیکمعناینهاییواصلییعنی 
میمعانیانبوهاست.ایناصل،درعیناجمال
آنمعناینهایی،اصلیمحفوظوپایادرتما 
خود،همانانبوهمعانیاستوآنانبوهمعانی،درعینکثرتخود،باآناصلواحداین
کثرتاینهمانیاست(همان،ج،10ص131ـ.)130با

میاناینوحدتو
همانیدارد؛پس 
میگیرد .در واقع
توجه به آنچه گفتیم ،قرآن از حیث تکوینی ،از منشأیی ثابت روح  
چراکه این الفاظ از آن روح ظهور پیدا

امالکتاب علت وجودیچهره لفظیقرآن است 

امالکتاب ـ به عنوان روح ثابت ـ در کل قرآن ،قرآن دارای
کردهاند.به واسطة حضور  

ثبوت معناییاست و آیات متشابه ،به واسطه ثبات معنایی آیات محکم ،ثبات معنایپیدا
میکنند.پس اگر بخواهیم از زاویه مبحث زبان دین به این مبحث بنگریم ،باید بگوییم

امالکتاب
قرآناینخصوصیتراداردکهثباتمعناییخودراازحقیقتیفرالفظیبهنام 
دستهای از آیات آن با
یهای این کتاب آن است که تشابه  
گرفته است.از دیگر ویژگ 
میشود .این رفع تشابه ،به واسطة تدبر در آیات و
از آیاتش رفع  
توجه به برخیدیگر  
ارجاعآیاتمتشابهبهمحکماست.اینعملمنسوببهانسانودرفضایمعارفاوست.

امالکتاب دارد.حال اگر در
اما دقت داریم که در ناحیة تکوین ،مجموعه قرآن ریشه در  
یایندرک ثابت،
فضایمعرفتیما،ثباتمعناییقرآنثباتمعناییدرکمیشود،مبنا 
ثابتاینقرآناست .
حیثیتساختاری 
اما از نظر دانشمندان علوم قرآن و تفسیر ،محکمات آیاتی هستند که در رسایی و
میگذارند و
نهای برای احتماالت گوناگون باقی ن 
واضحاند که زمی 

داللت ،آن گونه 
غالب الفاظ قرآن این چنین است.برخیبرایمحکمات به "ان اهلل ال یظلم الناس شیئا"
میزنندچراکهاینچنینآیاتیدرتعیینمرادخود،بهقرینهودلیلنیاز
ونس)44/مثال 
(ی 
میگویند:محکمات معناییواضح
یتا ،ج ،2ص.)394برخیدیگر  
ندارد(شیخ طوسی ،ب 
آنهابیمعناست(آلوسیبغدادی،ج،3ص .)29
وداللتیآشکاردارندواشتباهدر 
متشابه

درعلماصولمتشابهلفظیاستکهنمیتوانباعقلبشری،معناییراکهشارعازآندر 
نظردارد،بهصورتدقیقفهمید(سرخسی،ص .)169
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میپذیرد.
ازنظردانشمنداندانشتفسیر،آیاتمتشابهآیاتیاست کهمعانیِهمانندرا 
میگیردوبهتأویلنیازمیشود.تأویلگاهیدرستو
بههمیندلیل،مفهوممتشابهشکل 
میآید تا به
جاندیشان و بیماردالن به وجود  
گاهینادرست است واینجا فرصتیبرایک 
میدانند
دلخواه خود،متن را تفسیرکنند(معرفت،ج،3ص.)9برخیهم متشابهراآیهای 
از
میشود؛ تا آن که آیه ،با دلیلیهمراه گردد که مراد  
که از ظاهر آن مرادش دانسته ن 
آیهرابازتابدهد(شیخطوسی،ج،2ص .)394
مقایسه محکم و متشابه در مصطلح اصولی و تفسیری

میشودکهدرنظریةنخستِاصولیانواقوالذکرشدهاز
بادقتدرآنچهگفتیم،روشن 
مفسران ،احکام و تشابه ویژگیلفظ دانسته میشود.محکم از چنان صراحتیبرخوردار
میتابد.در آیات متشابه ،مراد خداوند قابل دریافت
است که هیچ تأویل یا نسخیرا برن 
نیست و این آیات ،به صورت استقاللیقدرت بازتاب معانیحقیقیخود را ندارند .این
تفاوتهایچندانیباهمندارند .

دونگرش
اماچنانکهگفتیم،درنظریة دوماصولیان،احکاموتشابه،ویژگیمعناستونهلفظ.
در این تعریف از محکم و متشابه ،نظریة عالم اصولیو نظریه نقل شده از مفسران ،از
می قرآن و از جمله محکمات آن
میگیرد .در این نظریة اصولی ،تما 
یکدیگر فاصله  
).این در حالیاست که در مصطلح
یتا ،ج،2ص  201
دارای تأویل است(طباطبایی ،ب 
تفسیری،محکماتقرآنتأویلپذیرنیستند .
محکم و متشابه دراندیشة ابنعربی

ابنعربی درمواضعیازفتوحات دربابمحکمومتشابهآرای خودراابرازکردهوما

نتوانستیمدرآثاردیگرش،بهمطالبقابلذکریدراینباب،دستیابیم.البتهدرتفسیر

می وجودداردکهدر
عبدالرزاقکاشانیبرقرآن کهبهمذاقابنعربی است،مطالبمه 
میخواهدازمحکمومتشابه
میپردازیم.شیخاکبردرفتوحات،زمانیکه 
ادامهبهآن 
میگیرند،بهتمثیل
سخنگوید،طبقعادتعرفاکهتمثیلرازبانابرازمراداتخود 
میگوید":السحرموضعالشبهـة؛ماهوظلمـةمحضـةفیکونالجهل
میزندو 
سحردست 
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والهونورمحضفیکونالعلم؛سحرموضعشبههاست؛تاریکیمحضنیستتاجهل
ابنعربی،الفتوحاتالمکیـة ،
محققشودونورمحضهمیناستتاعلمتحققیابد"( 
میداند .به واسطة آنکه در
ج ،4ص .)430عارف سحر را حد وسط نور و ظلمت  
سحرگاهانهواکامال ًتاریکنیست،فضایپیرامونماکامالً مجهولنیستوازسویی،
ابنعربی
علمنداریم.اینسخن 

هواکامالًهمروشننیستوبهفضایپیرامونخودکامالً
بابیاستبرایوروددرشناختاِحکاموتشابهازمنظریکعارف.حقیقتتشابه،حد
وسطیاستمیاننورمحضوتاریکیمحضویاجهلمحضوعلممحض.درواقع
ازنورودرجهایازعلماستکهباتاریکیوجهلدرآمیختهاست.پسدر

تشابهطیفی
میتوانگفتدرتشابه،حقیقت
میتابد .
تشابه،حقیقتبهصورتبحتونابرخبرن 
متشابههمتاحدیمنوراستومعلوموهمتاحدیتاریکومجهول.بنابراین،امکان
شابه،ازتاریکیومجهولماندگیبهدرآیدیا

داردکهبراساسشرایطوعلل،حقیقتمت
درتاریکیجهلفروبماند.پسبایدگفتعواملیبیرونازذاتتشابه،زمینههای زوال

میکند .
جهلازامرمتشابهیابقایجهلبرایآنراآماده 
ابنعربی در بارة ماهیت آیاتمتشابهسخنبگوییم،
اگربخواهیمبااستفادهازسخن 
بایدبگوییم:درحقیقتِ آیاتمتشابهنوعینهفتگیوخودپوشانیمعناییوجوددارد.
ات،ازپسپردهبهاینآیاتبنگرند.در

میشودخوانندگاناینآی
اینخصوصیتباعث 
تمثیلسحر،حقایقنهکامالً آشکارندومعلوم،ونهکامالً مخفیومجهول.امابایددید
اتاست؛بهاینمعناکهبهطورکلیقابلرفعنیستیا

ن آی
لتخفا،ذاتی ای 

ایا اینحا
میدهیماما
آنکهامکاندارد اینحالتبهکلیزایلشود؟درادامه،بهاینسؤالپاسخ 
می کنیمکهباوجودآمیختگینوروظلمتوعلمو
پیشازآن،اینپرسشرامطرح 

امااجازهداریمدراینقلمرونوروظلمتکهحقیقتدر

جهلدریکحقیقتمتشابه،آی

ابنعربی اعتقادداردکهبهواسطة خفایمعناواختالط
آننمایاننیست،قدمگذاریم؟ 
معانینادرستبامعانیدرستدر آیاتمتشابه،تبعیتاز این آیاتباطلاست":فلما

کاناالختالطوقعالتشابهولهذانهیناعناتباعالمتشابه"(همانجا) .
 البتهمعلوماست که اگر تاریکیِمحض باشد،ماامکان و انگیزه حرکت ومعرفت
نداریم.اگرهمروشنیمحضپیشروباشدوعلمنابوخالصممکنگردد،حقیقت
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می آید.مشکلآنجاستکهبخواهیمحقیقترادرمیانتاریکیو
نابوبَحتبهدست 
وروددراینورطه،لغزشهای معرفتی

نوروناخالصیآنها،بیابیمکهمعلوماستهزینة 
میرابرایآیاتمتشابهترسیم
ابنعربیچنینفضایپرابها 
درفهمدرستحقیقتاست .
می دهدکهبایدازوروددرقلمروآنپرهیزکرد.مفسربایدمتوجهباشد
میکندوهشدار 

کهممکناستازمتشابهقرآن،معناییرامعنایحقیقیبپنداردولیدرحقیقت،معنای
یافتهشدهدرتاریکیابهاماتبهدستآمدهوقابلاعتمادنباشد .
ابنعربی مشکلآنجاستکهکسیفکرکندکه آیاتمتشابهدارایدوطرف
ازنظر 
کیرابرگزیددرحالیکه آیاتمتشابهساختاریچندوجهی

معناییاستکهبایدی
شودکهمعناییای راکهخالیازجهلوظلمت

دارد.اینساختارچندوجهیباعث 
می

است،بهسختیوجهبهدستآورد":إنماالخوفوالحذرأنتلحقهبأحدالطرفینوما
ذلکحقیقتهوإنماحقیقتهأنیکونلهوجهانوجهإلىکلطرفوجهإلىالحلووجه
إلىالحرمـةویتعذرالفصلبینالوجهینوتخلیصهإلىأحدالطرفین"(همانجا) .
بهایناذعانداشتکهمتشابه،بههر
ابنعربی  
دیدیمکهدرمتنیادشدهازفتوحات ،
طرفی  وجهی دارد .اما مراد از طرف چیست؟ مراد از طرف همان چیزی است که
ابنعربی در جای دیگر فتوحات آن را وجوه نامیده (همان ،ص )343و قونوی آن را

ابنعربی،حقیقتتشابهدر
میداند(قونوی،ص.)341توضیحآنکهنزد 
اضافاتونسب 
آناستکهیکواقعیت،دارایوجوهمتکثرهاستواینحالتِکثرتوجوه،حقیقتِ

آنواقعیتوغیرقابلزوالاست":حقیقـة الشبهـة أنیکونلهاإلىکلوجهوجهـة و
الشیءالیزولعنحقیقته"(ابنعربی،الفتوحات،ص.)343اووجوهیکحقیقتمتشابه

رابامقولة تجلیگرهمیزند(همانجا).در اینصورت،بهدلیلآنکهیکواقعیتدارای
میکند.وقتیسخنازتجلیاست،
وصفتجلیاست،وجوهگوناگونیدرهستیپیدا 
کاعتبارصرفدرمعنا .

وجوه،ناظربهکَوناستنهبهی
افزون بر آنچه از فتوحات آوردیم ،در تفسیر عبدالرزاق کاشانی بر قرآن ،سخنان
می دربارة محکمومتشابهوجوددارد.در ایناثر،محکمومتشابهباوجودمطلقو
مه 
یابد.براساس اینتحقیق،محکم،بنیانومادرکتاباستواحتمال

تجلیارتباط 
می
بیشازیکمعنادرآننیست...":مِنْهُایاتٌمُحْکَماتٌسمتمنأنیتطرقإلیهااالحتمال
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ابنعربی ،تفسیرالقرآن
واالشتباهالیحتمل إالمعنىواحداهُنَّ أُمُّای :أصل الْکِتابِ" ( 
میتابد
الکریم،ج،1ص.)162دربرابرمحکم،متشابهقرارداردکهمعانیگوناگونیرابر 
ودرآنحقوباطلدرهممیآمیزد ":وَأُخَرُمُتَشابِهاتٌتحتملمعنیینفصاعداویشتبه

فیهاالحقوالباطل"(همانجا) .
در این اثر ،سخن از مفهوم باطل به میان آمده؛ اما مراد عارف ازاین واژه چیست؟
پاسخ آنکه عارفان ،کثرات را با عناوین "معدوم"" ،توهم"" ،خیال" و "مجاز"
مینامد،
میشناسانند(همو،الفتوحاتالمکیه،ج،2ص.)99وقتیعارفکثرتراباطل 

میخواهد بگوید کثرتصورت وجوداستو وجود
مراد او نفی کثرتنیست؛بلکه 
یکیبیشنیست(همان،ص.)99درمتن،بیانشدهکهدرمتشابهات،حقوباطلدرهم
میآمیزد.مراداز باطل دراینجاکثرات وصورت آنان است .دقتکنیمکهدرعرفان

صورتیعنیمظهر(ابنفناری،ص.)36پسباطلتعبیردیگریازمظاهراست.اگردر
میآمیزد،حقوبهتعبیریوجود،دروصفوچهره
آیاتمتشابه،حقوباطلدرهم 
کثرت خود را نشان داده است .تعبیر آمیختن حق و باطل در متن متشابه قرآن ،تعبیر
دیگریازمتعینشدنذاتحقبهتعیناتوبهوصفکثراتدرآمدناست .
میآمیزد.
گفتیمکهدراینتفسیر،متشابهحقیقتیاستکهدرآنحقوباطلدرهم 


میداندکهدرآنتکثری
عبدالرزاقکاشانیدرادامة سخنخود،خداوندوجهمطلقی 
مییابد":و
نوجه،ازوجوهمتکثرهای داردکهبرحسبمظاهرتعدد 

نیستوافزونبرای

ذلکأنّالحقتعالىلهوجههوالوجهالمطلقالباقیبعدفناءالخلقالیحتملالتکثرو
التعدّد ،و له وجوه متکثرة إضافیة متعدّدة بحسب مرائی المظاهر"(همانجا) .او در ادامه
میدهدکهاینوجوهمتکثره،ازآنوجهِواحدومتناسببااستعدادمظاهر،بروز
توجه 
میآید":وهیمایظهربحسباستعداد
کندودراینصورت،حقبهلباسباطلدر 


می
کلمظهرفیهمنذلکالوجهالواحد،یلتبسفیهاالحقبالباطل"(همانجا) .
شکلگیریمتشابهات،متشابهاتبهانواع
دراندیشةنویسندةایناثر،درفرایندتنزیلو 
 
میگردند و هر استعدادی با متشابه مناسبِ خود قرین
می باز 
گوناگون استعدادهای آد 
میبینند.
در آیه قرآن  
میگردد.پس عارفان محقق ،وجه باقیرا در هر صورت و شکلی 

میتوانند متشابه را به محکم
این عارفان ،وجه حق را از وجوه محتمل بازمیشناسانند و  
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بازگردانند.اما محجوبان که در حجاب کثرتند و از وحدت غافل ،از وجوه محتمل ،آن
میگزینند(همانجا) .
چهمناسببامذهبودینآنانباشد،بر 
میگوییم:خداوند وجه
در تبیین مجموع آنچه از تفسیر عبدالرزاق کاشانیآوردیم  ،
واحدی دارد که نمود اوست.این وجه واحد از کثرت خالی است و متعین به ظهور
مینام دارد(جامی ،ص20؛
کثرات نیست.این وجود در عرفان وجود البشرط مطلق مقس 
کاشانی ،ص4؛ الهیجی ،ص111؛ آشتیانی ،ص .)111وجود مطلق نسبت به تعینات ال
میگوید:
بشرط است؛ یعنیهم میتوان متعین شود و هم میتواند چنین نباشد.قیصری 
«...فیصری[وجود من حیث هو]مطلقاً و مقیداً و کلیاً و جزئیاً و عاماً و خاصاً و واحداً و
کثیراً؛ وجود از آن جهت که موجود است ،هم مطلق است و هم مقید؛ هم کلیاست
وهم جزیی؛ هم عام است و هم خاص؛ هم واحد است و هم کثیر»(قیصری ،ص.)13
میآید وجود مطلق با همة تعینات خود متحد میشود و در همة
ازاین عبارت قیصریبر 

میداند و وجود
مییابد.قیصریهمة مراتب هستیرا قوام یافته به وجود مطلق  
سریان  
میشمارد ...« :فهو المحیط بجمیعها بذاته و قوام
مطلق را بر همه مراتب خود محیط  
االشیاء به»(همو ،ص .)14این سخن قیصری برآن داللت دارد که وجود مطلق همه
تعیناترادرخودجمعکردهچراکهبرهمهمراتبخوداحاطهدارد .
وجهواحدکهنمودمطلقخداست،بهاعتبارناآمیختگیبهکثرت،وحدتمطلق،حق
ناب و وجود بی پیرایه از کثرت است .این حق ناب و بی پیرایه ،به لباس کثرت در
میگیرد.اینکثرتنسبتبهآنوحدتباطلاست
دراینمرتبه،کثرتشکل 
میآیدو 

بدین معنا که چیزیاز خود ندارد و هرچه هست اوست.کثرت ،حالت خلقیدارد و
دارایصفاتآفریدگاناستواگرحقواحدونابدرچهرهآناندرآید،صفاتآنان
می
میتواند در آگاهیآد 
را در بر خواهد گرفت .این واحدِ در چهره کثرت در آمده  ،
دراین حالت ،در برخیآگاهیها ،در حالیخداوند در چهره کثرت ظهور
جلوه کند .
میدهد و در میان کثرتِ مظاهر گم
میکند که حق ناب و واحدِ خویش را باز تاب  

یها ،حق ناب گم میشود و به جایآن که حق
میشود.اما در برخیدیگر از آگاه 
ن 
دراین
میشودو 
چهرههایخلقیدریافتشود،کثرتخلقیبازتابداده 
واحددرمیان 
میدهد.درآیاتمتشابه،خداوندخودرادر
صورت،حقواحدبازتابخودراازدست 
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چهره کثرت آفریدگانیبازتاب داده است.حال ،گاهیمتناسب با استعداد خود و نوع
میبینیم .در این صورت ،تشابه ،در حد
ارتباط ما با آیات ،حق را در این کثرات  
میآید .گاهی نیز برخی
میبندد و معنای مراد از آیه به دست  
استعدادها رخت بر  

یهای
یهای آن ،حق را ببینند .آنان در ترسیمگر 
میتوانند در متن آیات و ترسیمگر 
ن 
میکنند نه مطلق را و دراین
خلقیِ آیات از خدا ،تنها همین قیود خلقی را مشاهده  
مییابند .
صورتمعنایمرادازمتنرادرن 
تشابه ،صفت ذاتی متشابهات

میکند تا آیه
آیا دریافت حقیقت از آیات متشابه ،آنها را به طور مطلق از تشابه خارج ن 
میشود
متشابه،تنهادرهمینمعنایدریافتیفروبستهشودیاآنکهتشابهتاحدیبرطرف 
وقلمرومعناییآیهمتشابهقابلاحاطهنیست؟ 
ابنعربی باور دارد کسانیهستندکه خداوند علم تأویل را در اختیار آنان قرار داده و
وجهی خاص از وجوه معنایی آیه متشابه را میفهمند .برای چنین افرادی ،از حیث
میشود .البته متشابه در بنیان نفس االمر
درکاین وجه معنایی خاص ،تشابه بر طرف  

میماند چراکه متشابه ،وجوه گوناگونی دارد .خداوند متناسب با
خویش متشابه باقی  
استعداد هر کس ،وجه یا وجوهی را روشن میکند و وجوه دیگری را از او پنهان
خداوند این وجوه را در فضای

میکند .چنین فردی میتواند وجوه دیگر را بطلبد تا 

معرفتشقراردهد":فالمحکممحکمالیزولوالمتشابهمتشابه الیزولوإنماقلناذلک،
لئالیتخیلأنعلمالعالمبمایؤولإلیهذلکاللفظفیحقکلمنلهفیهحکمإنهیخرجه
عن کونه متشابها.لیس األمر کذلک بل هو متشابه على أصله مع العلم بما یؤول إلیه فی
حق کل من له نصیب فیه فهذه اإلحاطـة مجهولـة ...محکم همواره محکم است و متشابه
ک آیه متشابه،
بهاین نکته اشاره کردیم تا گمان نشود علم به حقیقت ی 
همواره متشابه.ما  
ت
سته این حکم است ،متشابه را از تشابه خارج میکند .واقعی 
از سوی کسی که شای 
که این نصیب الهیرا به
ک آیه متشابه ،توسط کسی 
اینچنین نیست بلکه اگر حقیقت ی 
ک آیه متشابه ،در ذاتش متشابه است و احاطه به
دست آورده ،ادراک شود ،باز هم ی 
ک آیه متشابه ،ممکن نیست"(ابنعربی ،الفتوحات المکیه ،ج ،3ص .)542این
معنای ی 
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سخنابنعربیهمبهذاتیبودنتشابهاشارهداردوهمبهعدمامکاناحاطهبههمهوجوه
معناییمتنوبهعبارتدیگر،تمامتأویلوالیههایمعناییآن .

چرایی شکل گیری تشابه در متن

ابنعربیباورداردکهقرآنبیانوآشکاراستومعماواربه گفتگونیامدهوبههمین
 .1
میدارد.با این حال ،زبان تشابه در برخیمتون
دلیل ،به وضوح از حقایق الهیپرده بر 
میگیرد تا آدمی بداند که خدا میتواند در چهرة آفریدگان خود را به
قرآن شکل  
تعریف آورد.به عبارت دیگر ،در قدرت الهیاست که حقیقت خود را در سیمای
دراینصورت،زبان تشابه،بازتابآناستکه
خلقوصفاتآفریدگانبازتابدهد .
کمالاین زبان در ترسیم قرب
میو خدا وجه مشترکی وجود دارد .باید به  
میان آد 
یاش ،خدا را نسبت به
میو خدا دقت داشت؛ نیرویی در زبان که در تصویرگر 
آد 
میفرستد(همان،ج،2ص.)622
میبهدوردستهان 
آد 
 .2این متون متشابه بازگوی آنند که قرآن الیههایی از معنا دارد که در قلمرو آگاهی
دانشاینالیههایمعنایینزدخداونداستودرحقیقت،بایدقرآنرااز
آدمینیست .
مینمایدفراتربرد(همان،ج،3ص.)542
آنچهدرظاهر 
میدهد و هم توان 
 .3زبان تشابه هم قدرت خداوند را در به وصف خلق آمدن نشان  
میرادرفرارفتنازحدآفریدگانیورسیدنبهمعانیفرابشری(همانجا) .
آد 
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عالمه سخن خود را با اشاره به اختالف پر دامنه عالمان مسلمان در معناى محکم و
ازاین اختالف چالش برانگیز پنهان دارد.
میتواند تعجب خود را  
میکند و ن 
متشابه آغاز  
گفتههای عالمان مسلمان ،نزدیک به بیست نظرگاه
او توانسته با جستجو در آرا و  
دراین مسئله  به دست آورد(طباطبایی ،قرآندراسالم ،ص.)22برایروشن
گوناگون  
شدن موضوع ،به آنچه در میان عالمان شهرت یافته اشاره میکنیم و از زبان عالمه به
میپردازیم.دردروناینبحث،نظرعالمهدرچیستیمحکمومتشابهنیزبهتر
بررسیآن 
میشود .
روشن 
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رأی مشهور در محکم و متشابه

در رأی مشهور ،محکم به مفهومِ استعداد و قدرت یک متن قرآنی در بازتاب روشنِ
نگرش این اندیشمندان،

معنایمراد از خود است و متشابه به مفهوم عدم آن است.در 
میتابند و بدین جهت ،تشابه
چگونه معنایتردید آمیز و غیر مراد را بر ن 
آیات محکم هی 
میبایدبهآنهاایمانآورد
مخاطباینآیاتاست،هم 

میکه
درآنهاراهندارد.حال،آد 
برابر این گونه آیات ،آیات متشابه قرار دارد .این عالمان باور دارند
و هم عمل کند.در  
که متکلم(=خدا) ،ظاهر این آیات را اراده نکرده و بدین جهت ،ظاهرِ آیات ،معنای
میدهد.حال چگونه میتوان این معنایحقیقیرا به
حقیقیو مراد از خود را بازتاب ن 
خدا؟ این دانشمندان مسلمان
میاست یا دانش  
دست آورد؟ ایا این در قلمرو دانش آد 
میبرون است و در
باور دارند که تعیین معنای واقعی متن متشابه از قلمرو آگاهی آد 
ات ،ایمان به آنهاست نه
برابراین گونه آی 
می در  
قلمرو دانش خداوند قرار داد.وظیفه آد 
می
پیروى و عمل به آنها.تشابه درونمایه ذاتیمتون متشابه است و به هیچ وجه برایآد 
امکان دریافت آنها نیست.در واقع ،این متون در ذات خود برایما تردید آمیزند و این
تهای محدود ادراکیداریم ،حل
تردید آمیزی ،از آن جهت که انسانیم و ذهن و قابلی 
ناشدنیباقیخواهدبود(همانجا) .

نظر عالمه درباره رأی مشهور

ناندیشهبانگاهخودِقرآنبهمحکمومتشابههمخوانینداردزیرا :
کهای 
عالمهباوردارد 
میآیاتقرآن،مدلولومعناییقابل
میشودکهتما 
.1بامطالعةدقیقآیاتقرآن،روشن 
فهمداردوگویایمدلولخوداست.درآیاتمحکم،تنهایکمعناودرآیاتمتشابه
مینمایند ولی به صراحت
میشود .آیات متشابه ،تردیدآمیز  
چند معنا بازتاب داده  
مىدانیمکهتنهایکىازاینمعانىمراداست(طباطبایی،قرآندراسالم،ص21؛همو،

المیزانفیتفسیرالقرآن،ج،3ص25و .)24
می
میداند که این ،هرگز با ناتوانیو سر در گ 
نور ،هادى و بیان  
.2قرآن مجید خود را  
آیات قرآن در بیان مراد واقعى خود ،هم خوانی ندارد(طباطبایی ،قرآن در اسالم،
ص21؛همو،المیزانفیتفسیرالقرآن،ج،3ص25و.)24
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میمتشابهباشد،قرآننوروبیاننیست.
توضیحآنکهاگرمتنمتشابهدرذاتشبرایآد 
شرط این
ذهناش به فهم آن بار یابد و  
میو  
در صورتی قرآن نور و بیان است که آد 
باریابی ،امکان برچیده شدن تشابه از ساختار متن است.اگر آیات متشابه ،در ذات خود
در این صورت ،بخش بزرگیاز
تردیدآمیز باشد ،دیگر برایما نور و بیان نخواهد بود .
میخود رانور
میشود.ایندرحالیاستکهقرآنتما 
میناخواناوبینور 
قرآنبرایآد 
میداند .
وبیانوخوانا 
تعداد آیات متشابه را محدود بدانیم و آیات محکم را
ممکن است گفته شود :اگر  
دراین
برایبیان دعوت قرآن کافی شماریم ،آیا این اشکال باز هم وارد است؟ پاسخ :
فرض،اگرآیاتمتشابهدارایدرونمایهذاتیتشابهباشند،آیات متشابهنوروخوانابرای
مینخواهدبود.امااگردرنهادآیاتمتشابهاینقابلیتباشد کهمعانیواقعیخودرا
آد 
درمرتبهناسوتیذهنآشکارکنند،عنواننوروخواناییبرآنهاصدقخواهدکرد.
.3آیة کریمه«:أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً» 
میداند .برخالف این
( نسا ،)12/تدبر در قرآن را بر طرف کنندة هر گونه اختالف  
آیه ،الزمة سخن مشهور آن است که با تدبر آدمی ،اختالف از آیات متشابه بر طرف
نشود(طباطبایی،قرآندراسالم،ص30؛همو،المیزان،ج،3ص46ـ.)45
در حقیقت ،اگر تشابه درآیات متشابه شکل گیرد و معانی تردیدآمیز این آیات هر
ذهنیرابهمعنایخودشناختهذهنسوقدهد،آیاراهیبرایبرونرفتازایناختالف
میتوانیافت؟دراینآیه،قرآنحقیقتیتوانمنددربرچیدناختالفمعرفی
وکشمکش 
گزارههای خود نشان

شده؛ حقیقتی که خود راه برون رفت از اختالف را از رهگذر 
میدهد .این در حالیاست که بر پایه نظر مشهور ،اختالف شکل گرفته در متون متشابه

می از آنها بر طرف شدنینیست.پس با پذیرش
خود این متون و درک آد 
قرآن ،توسط  
میگیریم و این با آیه یاد شده تعارض
این اندیشه ،ویژگیحل اختالف را از قرآن باز 
دارد .
اندیشة عالمه در چیستی محکم و متشابه

بـرایتوضیحانـدیشةعـالمهدرچیسـتیمحکمومتـشابه،نخسـتاززبـانعالمهبهدو 
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اساس آیة  2سورة آل عمران،

یهای مهم متشابه اشاره میکنیم .بر 
ویژگی از ویژگ 
متشابهدوویژگیدارد :
أ.داللتبرمعنا
ب.دارابودنمعنایىتردیدآمیز
میداند نه وصف لفظ.تردید از
در توضیح ویژگیدوم ،عالمه تردید را وصف معنا  
میخیزد ،پس قواعد زبانی متداول که خاص الفاظ است ،برای رفع تردیدهای
لفظ برن 
معناییبرخاستهازمتونمتشابهقرآنکارآمدنیست.قواعدیکهبرایفهمعاموخاصو
مطلقومقیدوجوددارد،درمتشابهاتقرآنکارآمدنیست.متنمتشابهاز جهتمعنادر
مییابد یا
میخیزد؟ آیا معنایمتن خود به خود تشابه  
تشابه است.اما این تشابه از کجا بر 
میشود؟ در باور عالمه ،معنا خود به
معنا در مواجهه با عاملیبرون متنیبه تشابه دچار  
میتشابهنمامیشودنه در
خودمتشابهنیستبلکهمتنومعنایآن،درمواجههباذهنآد 
میدارد که متون
هر صورت (طباطبایی ،المیزان ،ج ،3ص .)42عالمه در توضیح ابراز  
متشابه قرآن معنایی تردیدآمیز و ناسازگار با آیات دیگر دارند .البته هیچ آیهای 
میتابد که ذهنیساده و آشنا با معنایی
خود بهخود چنین نیست واین تشابه به شرطیبر 
خاص در مقام فهم متنی از قرآن برآید .این نوع اذهان بار معنایی خود را بر متن
میشود.پس مشکل آنجاست که مردم
میافزایند و در این حالت ،معنایمتن تردیدنما  

کتر
کماطالع و سست ذهن ،تأویلی را برای متن در نظر گیرند که به ذهن آنها نزدی 

میبینیم تعریفینو از محکم و متشابه و فاصله یافتن
باشد(همانجا).آنچه در سخن عالمه  
از تعریف دیرین و متداولِ در امروز است.در این تعریف جدید ،زمینههای بروز تشابه
توانداینامرعارضیرابرطرف
متن،امریبرونمتنیوعارضیاستومتنخودشمی 
کند.به گفتة عالمه ،برایشنونده آیات متشابه ،مراد حقیقیاز آنها ،روشن نیست و به
میکند و این
مییابد .شنونده در مرادِ آیه تردید  
محض شنیدن این آیات ،معنا را درن 
میشود(همان،ص.)24بازبهگفتةعالمهدقت
تردیدتنهابارجوعبهآیهمحکمبرطرف 
زبانآیاتمتشابه
میداندنهازخودآیه.پس 
کنیم!اینجانیزعالمهتشابهراازفهمشنونده 
به لحاظ ذهن بشریدارایتشابه و تردیدآمیزیاست نه به جهت خود این آیات.عالمه

قرآن
میتواند از جهتیمحکم و از جهتیمتشابه باشد.در  
میکند که هر آیهای  
تصریح  
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آیهای نیست که به صورت مطلق مصداق متشابه یا محکم باشد(همان،ص .)26به خوبی
میگوید؛ نسبیتیکه از مواجهه ذهن
پیداست که عالمه از نسبیت اِحکام و تشابه سخن  
میباآیاتقرآنکریمبرمیخیزد .
آد 
ازایه2سورةآلعمرانپیمیگیردونکاتدیگریبه
درادامه،عالمهتحلیلخودرا 
میبرد و
امالکتاب بهره  
در این تحلیل ،عالمه از مفهوم بنیادین و کلیدی 
میدهد .
دست  
محکمومتشابهراازرهگذرآنبازمیشکافد.اوباورداردکهعبارت«آیاتٌمُحْکَماتٌ»
که آیات محکم
از رهگذر جمله «هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ»توصیف شده است .این بدان معناست  
گر آیات بر آنها مترتباند.
ایترین مطالب کتاب را در بر داشته و محتوای دی 
شه 
ری 
امالکتاب" در گزاره "هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ" ،معناییگرانبارتر از معنایواژه "اصل" دارد و
"
میبود ،میتوانست بگوید" :هن اصول
چنانچه بار معنایی "ام" و "اصل" یکسان  
الکتاب".البتهواژه"ام"،هماصلهماصلبودنمادربرایفرزندوهمرجوعفرزندرابه
امالکتاب"بر
میرساندچراکهفرزندازمادرمتولدشدهوجزییازاواست.پسواژه" 
او 
مدلولهایی از مدلول متون

مدلول و معنا داشتن متون متشابه قرآن ،داللت دارد این 
محکم قرآن برآمده است.پیامد این سخن ،بیانگریمحکمات نسبت به متشابهات است 
(همان،ص .)26
گزارههای پایه یا همان

روشن شد که ساختار قرآن بر دو گونه گزاره استوار شده :
محکماتوگزارههایپیرویاهمانمتشابهات.ساختاردووجهیمتن،درهرحالمعنارا
گزارههایقرآنپایهایباشند،خودبهخودصریحِدرمعنایند.

میتراود.اگر
ازخودبرون 
گزارههای آن پیرو باشند ،در وابستگیبه گزارههای پایه ،معنایحقیقیو اراده

اگر هم 
میدهند و بدین جهت قرآن معنایش را برون میتراود.
شده توسط متکلم را بازتاب  
میزند
عالمهبرایآیاتمتشابهقرآن،آیهالهیاتی"الرحمانعلیالعرشاستوی"رامثال 

ی این متن االهیاتی قرآن به
میداند .ذهن در معنا 
و محکم آن را "لیس کمثله شیء"  

که
مییابد  
میافتد ،اما در صورت مواجهه با آیه محکم آن(لیس کمثله شیء)  ،
تردید  
این استوا همچون استوای مخلوقات نیست و معنای آن احاطه خدا بر آفریدگان است 
(همان ،ج ،3ص .)50پس گزاره پایهای و محکمِ "لیس کمثله شیء" معنای حقیقی
میدهد .
گزارهپیروومتشابهِخودراازخودبازتاب 
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میکنیم :
درپایانبهنکاتیافتهشدهازآنچهبیانشداشاره 
میگیردنهلفظ .
أ.متشابهومحکمبودنمتندرناحیةمعناشکل 
ب.قواعدادبیبرایبرونرفتازتشابهکارآمدنیست.
پ .راه برون رفت از تشابه متن در خود متن وجود دارد و آن ،گذر از آیات متشابه 
بهآیاتمحکماست.
مینمایدوگاهیمتشابه.
ت.معنادرتخاطبباذهنگاهیمحکم 
ث.تشابهواحکامآیاتنسبیاستنهمطلق(قرآندراسالم،ص.)31
بر آیات 
متشابهاند و با افزودن بار معنایی خود  

ج .آیات محکم ریشه و روح آیات 
متشابه،آیاتمتشابهرابهمحکمدگرگونمیکنند.
چ.وصف اِحکام برای آیات یا بالذات است یا بالواسطه .آیات محکم بالذات محکمند 
میکنند.
رهگذرآیاتمحکمبهاِحکامگذر 

وآیاتمتشابهاز
کهآیاتمتشابه،سطحیازمعنارادرخوددارند
میتوانازسخنعالمهاستنباطکرد 
ح  .
اما این آیات ،به جهت معنایحقیقی ،از بار معنایی
و باریاز معنا در آنها نهفته است .
پسآیاتمحکم،اصلِمعنارا
تهیاندوتوانبازتابحقیقترابهخودیخودندارند .
میافزایند.آیات
میدمندبلکهبربارابتداییمعنا،مرتبهحقیقیمعنارا 
درآیاتمتشابهن 

میشود.
ازاینرهگذرگرانبارتر 
متشابه 
میکنیم آن است که آیات قرآن ،گاهیبه
خ.نکته دیگریکه از کالم عالمه استنباط  
زباناِحکامندوگاهیبهزبانتشابه.البتهاینذهناستکهگاهیبانمودزباناِحکام،
مییابد و گاهیبا نمود زبان تشابه.زبان اِحکام زبانیحقیقیو صریح
زبان متن را در  
میدهد.زبانتشابهزبانیغیرحقیقیو
پردهایبازتاب 
استکهمعنارابیهیچتنگناو 
میگیرد .چیزی که
در پرده سخن گفتن است و بدین جهت ،از زبان ظاهر فاصله  
میکند،بازگشتدادنزبانتشابهبهزباناِحکام
فاصلهمیاناینزبانوزبانظاهرراپر 
میشودوبهاعتبارظاهربودن
دراینصورت،زبانتشابهبهزباناِحکامدگرگون 
است .
میشود.پس اگر ساختار متن
گزارههای متشابه نیز ظاهر  

گزارههای محکم ،زبان 

زبان 
بر دو گونه گزاره محکم و متشابه بنیان نهاده شده و زبان این دو گونه گزاره به زبان
ظاهراست،زبانکلیتقرآنبهزبانظاهرخواهدبود..
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تبیین چرایی بهره گیری از زبان تشابه در متون متشابه قرآن

میکند ،چراییوجود تشابه در
میکه عالمه درباره متشابهات مطرح  
از جمله مباحث مه 
میتوانست سخن خود را
مینماید که آیا خداوند ن 
زبان قرآن است .این سؤال بس مهم  
گزارههای تردیدآمیز در قرآن ،به

ی این همه 
صریح و بیپرده بیان کند؟ آیا شکل گیر 
میزند؟ 
اختالفپایانناپذیرخوانندگانمتندامنن 
می را به حقایق در پس خود بار دهد و این به
میخواهد آد 
عالمه باور دارد که قرآن  
معنایخواست خدا در فهم تأویل قرآن است.اما فهم تأویل مبتنیبر طهارت است و
طهارت در میان آدمیان به یکسان تقسیم نشده است.برایدریافت حقیقتِ در پس متن،
میشناسانندوهم
میرا 
گزارههاییرادرقرآنجایدادهکههممبدأومعادوآد 

خداوند
می از خودش مهیا
میکنند .اینجا زمینههای شناخت آد 
زمینه طهارت انسان را آماده  
میشود ،زیرا فهم حقیقتِ خود در گرو فهم خداست و فهم و طهارت دو بال همگام

میدهد که آری!خبرهایدیگریهم
میرا به فراماده توجه  
برایحرکتند.طهارت ،آد 
میخواهد این حقایق فرامادییعنیهمان حقیقت قرآن را بفهمد اما تا
می 
هست!حال آد 
مواجههای نداشته و از عینِ آنها دور بوده است .او تنها با حسیات

به حال با آنها 
میتواناوراباحقیقتِدرپسمتن
مییافته؛حالچگونه 
میداشتهوعینِآنهارادر 
همد 
کرد؟اینجا باید از ذهن او نقبیبه عالم معنا زد و از فهم و
و به عبارتیتأویل متن آشنا  
زبان ناسوتی ،به حقایق فرامادیمتن فرا رفت.کاریکه میتوان کرد تمثیل است؛ یعنی
از زبان دارایمقوالت حسی ،برایبار دهیذهن به معنایفراحسی ،کمک گرفت.البته
گونهای باشد که نه حقیقت را تشبیهیصرف تعریف کند و نه تنزیهی؛
باید این زبان به  
باید حد تعادل رعایت شود.رعایت اصل تعادل ،در یکپارچگیمتن و نظارت مثلهای
دراین تفسیرِ مثل به مثلِ درون متنی ،تأویل به درستی شکل
متن بر هم بروز دارد  .
میمواجه
مثلها با ذهن آد 
کهاین  
بهاین نکته است  
مینماید توجه  
میگیرد .آنچه مهم  

میکنند.دراینعبور،حقِنهفتهدرمثل،نمودذهنرا
میشوندوازمجرایذهناوعبور 

میگیرد؛ ذهنیآکنده از پندارهایحسیواندیشههای موهوم و دراین حال ،در
به خود  
مینمایند .اینجا شاهد آنیم که
مییابند و تردیدآمیز  
مقام ذهن و نه در مقام ثبوت ،تشابه  
مییابد.اما آیا تمثیل وارگیمتن و تشابه
زبان تمثیلیمتن قرآنیبه زبان تشابه سر انجام  
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یاند یا دو حقیقت عرضی؟ تمثیل وارگی متن امری
گونی آن ،دو امر حقیقی و ذات 
میخیزدچراکهحقیقتِ
حقیقیاستکهازعینواقعوسرمنشأشکلگیریمتنقرآنبر 
چارهایجزآننداردکهدرلباستمثیلخودراپدیدارکند.اماتشابهگونی
درپسمتن 
متنِ قرآن ،امری عارضی است که برای متن قرآن در مرحله گذر مثل از ذهن بروز
میکند .البته عالمه خود به عارضی و نسبی بودن تشابه اشاره کرده است( همان ،ج:3

ص .)61-23

مقایسة نگرش ابنعربی و عالمه طباطبایی

اشتراکات 
میتواند تحت شرایطی تأویل 
می 
 .1مراد واقعی از متشابهات قابل دریافت است و آد 
متشابهاترادریابد.
.2متشابهاتآیاتقابلتبدیلبهمحکماتاست.
میدهند.به
روشهاییمشابهرابرایدریافتمعنایمحکمازمتونمتشابهپیشنهاد 
.3آنان 
ابنعربیباعرفانتحققیافتهدرآدمی،فهممتشابهات
تعبیرعالمهباطهارتوبهتعبیر 
میگردند.
میشودکههردوبه"عمل""،اموراخالقی"و"باطنی"باز 
متنممکن 
میدانند.عالمه باور
ابنعربی وعالمه متون متشابه قرآن را گرانبار از الیههای معنایی 
 .4
امالکتاب ،دارای تأویل است و به همین
دارد کلیت قرآن به لحاظ پایه خود یعنی  
ابنعربی نیز باور دارد متون متشابه از چنان بار
جهت ،متون متشابه دارایبطون است .
معناییبرخورداراستکهاحاطهبرآنممکننیست.
پرداختهاند.این 

ابنعربی و عالمه هر دو به چراییشکل گیریزبان تشابه در قرآن ،
 .5
نشانازاهمیتتبیینچراییوجودتشابهدرآیاتاست.

تفاوت ابنعربی با عالمه

مطلق این صفت را از متن متشابه ناممکن 
میداند و سلب  
ابنعربی تشابه را ذاتیمتن  
 .1
میشمرد.
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ابنعربی در چراییوجود تشابه به این اشاره دارد که متن قرآن از ساختاری ژرف
 .2
مییابد .
میرود.اینویژگی،درتشابهآیاتظهور 
میفرا 
برخورداراستوازفهمآد 

تفاوت عالمه با ابنعربی

میداند.
.1عالمهتشابهرانسبیوقابلزوال 
میپیماید .او برخالف ابنعربی ،از مبنای
 .2عالمه در چرایی تشابه آیات راه دیگری  
میگیرد .عالمه بر اساس نسبی بودن تشابه ،علت بروز تشابه را
وحدت وجود بهره ن 
میداند.در گفتگویذهن و آیات قرآن ،آیات از مجرای
مواجهه ذهن با آیات قرآن  
میگیرند.در این حالت ،متن قرآنیدر
میکنند و رنگ ذهن را به خود  
ذهن گذر  
میکند و در اینجا ،تردیدهایذهن به متن
اذهان گوناگون ،معانیگوناگونیدریافت  
منتقل میشود .آیات در حقیقتِ خود تشابه و تردیدآمیزیندارند ،بلکه این تردید در
میگیرد.ابنعربی ،چنینتفسیریازچراییتشابهنداردوآیاترادر
مقامذهن شکل 
مییابد
دو اندیشه کامالً تفاوت  
در این  
میداند.البته مفهوم تشابه  
حقیقت خود متشابه  
میداند و
ابنعربی تشابه را به معنایالیهالیه بودن آیات و عمق فراذهنیآن  
چراکه  
عالمه تشابه را به معنایتردیدآمیزیمتن در مقام ذهن تلقیمیکند.پس میان این دو
نزاعحقیقیدرمیاننیستومیتوانمیانایندورأیجمعکرد.

نظر نگارنده

درتبییننسبییامطلقبودنمحکمومتشابه،میتواندوعنصررادخالتداد:امرواقعو
یشماری
میخیزد که بسیار تو در توست و بطون ب 
آگاهیانسان.متن قرآن از واقعیتیبر 
دارد .این بطون در مقایسه با هم شدت و ضعف دارند و همه در یک رتبه نیستند.برخی
از این بطون ،آنچنان وحدت و شدت وجودیدارند که در متنِ وجود و آگاهیآدمی

نقطهای نتوان یافت که آن
می  
میگیرد.به همین دلیل ،در قلمرو زبان و آگاهیآد 
قرار ن 
عهدهداربیان
میتراودو 
ازاینامرواقعبرون 
واقعیترابازیابدوبهزبانآورد.متنقرآن 
میآید.
میشودودرجستجویفهمآنواقعبر 
میبااینمتنمواجه 
آناست.آگاهیآد 
ازاین بطون فراچنگ
متن دارایتشابه است و در پس خود بطونینهفته دارد.تنها برخی 
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میشودودیگربطوندرتشابه
میآیدوتشابهمتنبهمحکمبودنمتنتبدیل 
می 
ذهنآد 
میماند.وقتیمعنایبرخیبطونبازشکفتومتنمحکمشد،متنبهطورنسبیازتشابه

درآمدهوبهجهتبطونفرادستِهستیوآگاهیآدمی،درتشابهاست.درکمحدود
میقدرت جهش به فرا دستهای بطون و یافتن آنها را ندارد واین
و هستی ضعیف آد 
بهایناعتبار،متندرذاتخودبا
میگیرند .
میقرارن 
بطوننیزدرشبکهدرکوهستیآد 
مینشیند،امابهصورت
بنابراین،گرچهتاحدیتشابهازمتنفرو 
تشابهقرینخواهدبودو 
مطلقازمتنجدانمیشود .
ابنعربیدرنسبییاذاتیبودنتشابهقابلجمعاست؟بهنظر
حال،آیانگرشعالمهو 
 
ابنعربی به جهت
ابنعربی و عالمه جمع کرد .سخن  
میتوان میان نگرش  
میرسد  

مینماید و متن متشابه ،به جهت بطون بی نهایت خود ،تشابه را 
یشناسی درست  
هست 
میشکافد.اما همین
ییاش را بر انسان باز ن 
مینهد و در ذات خود ،همه الیههای معنا 
وان 
روبهرو
متنِ در ذات متشابه ،به جهت مواجهه با ذهن و گذر از آن ،با تردیدهایذهن  
بهاین متن و فارغ از عرضه آن به
میشود و تشابه نما میشود .ذهن در نگاه استقاللی  

مییابد .البته این
مییابد و آن را تردیدآمیز  
محکمات ،معنای حقیقی آن را در ن 
ابنعربی به
میتوان گفت نگرش  
میشود  .
تردیدنمایی با رجوع به محکمات بر طرف  
ابنعربی به امریفراتر
میتابد.اما  
تشابه ،نسبیبودن تشابه را در مقام ناسوت و ذهن بر 
اشاره دارد و آن وجود الیههای گوناگون معناییبرایمتن متشابه و عدم امکان رهیابی
ابنعربی نیست.
البته اندیشة عالمه ،معارض با اندیشة  
کامل ذهن به همه  آنهاست  .
میتوانگفت:ممکناستمتندرمواجههبامرتبهاینجهانیعقل،دارایتشابهذهنیو

میتواند به لحاظ الیههای گوناگون معناییخود و عدم
نسبیگردد.در همین حال ،متن  
امکاندسترسیبههمهآنها،تشابهذاتیداشتهباشد .

جمع بندی

میمیتوانددرمواجههبامتون 
میداند.گرچهآد 
ابنعربی،اِحکاموتشابهراذاتیمتن 

متشابه ،تشابه آنها را تا حدیبر طرف سازد ،اما تشابه این متون به طور کلیقابل رفع
یهای لفظ است و در ذات متن،
نیست.بر اساس رأیمشهور ،اِحکام و تشابه از ویژگ 
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میداند و دانش
دراین رأی ،مراد حقیقیاز متشابهات را تنها خدا باز  
مییابد .
تشابه راه  
ازاین ساحت برون است.عالمه بر خالف مشهور ،بر نسبیبودن اِحکام و تشابه
می  
آد 
تصریح میکند .او باور دارد تشابه متونِ متشابه قرآن با ارجاع به متون محکم ،رفع
قالبهایزبانیمتنبلکهدرمعانیخودیافتهذهناز
میشود.عالمهتشابهرانهدرلفظو 

میبیند.در نگاه
ابنعربی متن متشابه را به جهت بطون گسترده خود متشابه  
میداند .
متن  
عالمهوابنعربی،متنبههیچوجهبرایخداتشابهندارد.تشابه ازآنجاآغازمیشودکه
میتواند
دراینمواجهه،ذهن 
قرآنوانسانبایکدیگرمواجهگردند.عالمهباورداردکه 
ابنعربیکهتشابه
بااستفادهازمحکمات ،تشابهخودرانسبتبهیکآیهبرطرفسازد .
میداند ،این تشابه را به اعتبار گستردگی و
را نه در ناحیة ذهن بلکه در عمق بطون  
میداند .
بینهایتیبطون،قابلزوالن 


منابع

قرآن 
آشتیانی ،سید جالل الدین ،شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ،قم ،دفتر تبلیغات 
اسالمی .1365،
آلوسی بغدادی ،محمود ،روح المعانی ،تصحیح علی عبد الباری عطیـة ،بیروت ،
دارالکتبالعلمیـة1415،ق .
،محیالدین،تفسیرالقرآنالکریم،تصحیحمصطفیغالب،تهران،ناصرخسرو ،

ابنعربی

.1361
دارصادر،بیتا .

الفتوحاتالمکیـة،ج2تا،4بیروت،
فصوصالحکم،تعلیقاتابوالعالءعفیفی،ایران،الزهرا .1366،

ابنفناری،مصباحاالنس،چ،2تهران،فجر .1363،
استیور،دان،فلسفةزباندینی،ترجمةابوالفضلساجدی،قم،مرکزمطالعاتوتحقیقات 
ادیانومذاهب .1314،
جامی ،عبدالرحمان ،نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ،مقدمه ویلیام چیتیک ،
تهران،موسسةمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.1320،

محکم و متشابه در اندیشه ابن عربی و عالمه طباطبایی 119
___________________________________________________________________________________

درینی ،فتحی ،المناهج االصولیـة فیاالجتهاد بالرأیفیالتشریع السالمی ،الطبعـة الثانیـة ،
دمشق،الشرکـةالمعدةللتوزیع1405،ق.پ.
سرخسی،محمدبناحمد،اصولالسرخسی،بیروت،دارالمعرفـة .1951،
طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،ج3،10و ،11بیروت ،موسسة 
میللمطبوعات1412،ق .
االعل 
قرآن در اسالم ،تصحیح محمد باقر بهبودی ،تهران ،دارالکتب 
االسالمیـة .1323،
التبیانفیتفسیرالقرآن،بیروت،داراحیاءالتراثالعربی،بیتا .
علیزمانی،امیرعباس،زباندین،قم،مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمی.1325،
إعجازالبیانفىتفسیرأمالقرآن ،مصححسیدجاللالدینآشتیانی ،

قونوی،صدرالدین،
قم،انتشاراتدفترتبلیغاتاسالمی .1311،
قیصری ،داود بن محمود ،شرح فصوص الحکم ،به کوشش سید جالل الدین آشتیانی ،
میوفرهنگی .1325،
تهران،شرکتانتشاراتعل 
کاشانی ،عبدالرزاق ،شرح علی فصوص الحکم ،الطبعـة الثالثـة ،بی جا :شرکـة مطبعـة 
مصطفیالبابیالحلبی1402،ق.
الهیجی،محمدجعفر،شرحرسالهمشاعرمالصدرا،تحقیقسیدجاللالدینآشتیانی ،
قم،انتشاراتدفترتبلیغاتاسالمی،بیتا .
محمدهادی،التمهیدفیعلومالقرآن،قم،دفترانتشاراتاسالمی،بیتا .

معرفت،
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