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  چکیده

های ادراکی انسان در پی کشف تأویل، صورت عمیقی از تفکر است که از راه قابلیت
ها را های عرفا و حکیمان مورد نقد واقع شده و آنتأویل های متن است. گاهینانوشته

هایی ذوقی و بدون منطق عقالنی تفسیر به رأی و تحریف معنوی قرآن و یا تأویل
اند. هدف این مقاله بررسی این انگاره است و برای بررسی آن در پی استنباط شمرده

بر آراء صدرالمتألهین  منطقی از تأویل متن و استخراج برخی قواعد تأویلی با تکیه
های خود از روش عرفا و پیشینیان تأثیر پذیرفته و است. گرچه مالصدرا در تأویل

های اما از آنجایی که مثال بررسی منطق تأویل از این جهت اختصاص به او ندارد،
تأویلی مقاله، اغلب از تألیفات مالصدرا گرفته شده، قواعد استخراج شده با تأکید بر 

شود، هرچند این قواعد غالبأ اختصاصی به او ندارد و طیفی از  محسوب می ومبانی ا
باط قواعد با روش تحقیق، توصیف و تحلیل و استن .شود حکیمان و عارفان را شامل می

(شناخت قرآن، هستی و انسان) بر تأویل است. بر مبنای  شناخت محوریت تأثیر مبانی
ه لوازم کالم خداوند و نیز نظریه روح قرآن شناختی دو قاعده صحت استناد به هم

شناختی و تطابق عوالم هستی و حجیت قالب وحی (عالوه بر  معنی و بر مبنای هستی
محتوای آن)، قاعده تغییر زمینه متن و بازسازی الفاظ در زمینه متناظر وبر مبنای 

لم عقل و اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و نیز مراتب وجود،قاعده توجه به اعتبارات عا
بر مبنای معرفت شناختی قوای ادراکی انسان، لزوم ضابطه مندی تأویل، از جمله 

دهد. توجه به این های دینی شکل میقواعدی است که منطق تأویل را در فهم آموزه
اعتنایی علمی به  تواند تا حد زیادی، اتهام تفسیر به رأی و ذوقی دانستن و بیقواعد می

  های دینی یاری رساند. تر آموزهند و به فهم عمیقها را برطرف کتأویل
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 . طرح مسأله1
در پدیدارشناسی ادراک، این اصل مورد تأکید است که ما همه جوانب یک شیء مادی 

را کامل  (Schema)اره کنیم بلکه به هنگام فهم شیء، یک شاکله یا طرح و را درک نمی
بینیم، همه ابعاد آن در کانون  کنیم. به عنوان مثال، وقتی یک شیء سه بعدی را می می

بینیم، اما ابعادی را که  گیرد. مثالً ما  پشت آن شیء را نمی توجه حسی ما قرار نمی
کنیم. واقعیت ادراک، همان  بیرون از حوزه ادراک مستقیم ما قرار دارند، تفسیر می

های  ] در تأویل متن، تأکید ما بیشتر بر جنبه177، ص14کمیل شاکله شیء است. [ت
پنهانی و گاه فراحسّی متن است؛ توضیح آن که در مواجهه با یک متن، از دو مدل 

توان بهره برد، یک مدل تفسیر افقی، که منظور آن،درک معنای  تفسیر متفاوت،  می
سطح عمودی، متن را از باال؛ یعنی از منشأ  متن، در مرتبه همسان با آن است، اما در

مثالً اگر شما یک رؤیا را متن فرض کنید، شرح و  ؛]104همان، ص[خوانیم  آن، می
توضیح آنچه در خواب دیده اید، برخورد افقی با متن و تعبیر آن نزد مؤوّل، برخورد 

اویۀ منشأ عمودی با متن است. عملیات تأویل،ارجاع به منشأ آن و خوانش متن، از ز
است؛ پس مراد از تأویل در این مقاله، فرایند راه یابی به ناپیدای متن است.این ناپیدا، 

  .2تواند مصداق باشد و می 1تواند مفهوم باشد می
توانیم به  شویم که میای، مواجه میدر تأویل متن ما با یک فضای به ظاهر بسته
ضا را گشوده و معانی بیشتری از آن وسیله عقل به طور عام و شهود به طور خاص  آن ف

ها را با معیارهای  استخراج و کشف کنیم. و البته برای اطمینان از صحت معانی جدید آن
ای سنجیم.  مسأله حجیت شهود ( یعنی عدم ضدیت با عقل، فطرت و ظواهروحی) می

ص شود این است که بر چه اساسی، حکیمان و عارفان و بالخصوکه در اینجا مطرح می
مالصدرا، معانی خالف ظاهر و متفاوت از تفاسیر و احیاناً متفاوت از روایات ناظر به تأویل 

کنند؟ آیا این تفاسیر مصداقی از تفسیر به رأی است؟ منطق و تفسیر قرآن، استنباط می
                                                                                                                                        

» علـی نفسـه   کـل الطعـام کـان حـالً لبنـی اسـرائیل اال مـا حـرم اسـرائیل         «ی به عنوان مثال در آیه .1
در یکـی   »همه غذاها به جز آنچه بنی اسرائیل برخودش ممنوع کرد، حالل بود.«) یعنی 93عمران/ (آل

ی عقـل،  گوید ضرر دارد امـا ریشـه  از تأویالت مفهومی به این صورت معنا شده که عقل( اسرائیل) می
  ]202، ص3است [ )روح (فرمان الهی آیه

) قرض به عمل صالح توسعه داده شـده  18(حدید/» و اقرضوا اهللا قرضاً حسنا«ی ی شریفهمثالً در آیه .2
هـای مصـداقی  بهـره بـرده      از تاویل» سه اصل«ی ساله] همچنین صدرا در ر298، ص6، ج 37است. [

  ]113، ص39است ؛یعنی مصادیق افراد و حوادث تاریخ اسالم را قابل توسعه دانسته است. [
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تأویل چیست و آیا اساساً تأویل دارای منطق خرد پسند است و یا صرفاً امری ذوقی و 
ابل تبیین نیست؟ برای به دست آوردن منطق تأویل و رد انگاره شخصی است که ق

تفسیر به رأی و ذوقی بودن این تأویالت ناچاریم قواعد تأویل قرآن را که از تأویالت 
آید استخراج و استنباط کنیم که این مقاله به برخی از حکیمان و عارفان به دست می

ه تأویالت عمومیت دارد اما چون بیشتر این قواعد پرداخته است، این قواعد در میان هم
  شود. های مالصدرا بهره گرفته، با تأکید بر آراء او محسوب میاز مثال

گویند، همچنان که تفکر، قواعد و اصولی دارد که در علم منطق از آن سخن می
ای مرکب از قواعد های معنا نیز تابع قواعد و منطق خاصی است. منطق تأویل مجموعه داللت

رود. در منطق تأویل و تفسیر متن ست که به هدف استخراج معانی بیشتر از متن به کار میا
گوییم تا فرایند انتقال معنا را از عوامل تأثیرگذار در انتقال معنا و ضوابط هر یک سخن می

  مهندسی و نتیجه بخش کنیم و این فرایند برای ما خردمندانه و حجّت محسوب شود.
های عرفانی و دفع اشکال ار تبیین پنج قاعده برای فهم بهتر تأویلداین مقاله عهده

  هاست. ذوقی و تفسیر به رأی بودن آن
هایی که الزم است به منظور دستیابی به هدف مذکور برداشته شود بر اساس گام

کند، البته شناخت از قرآن، هستی و انسان است که روش تحقیق مقاله را تأمین می
صدرا نسبت به پیشینیان او آن است که از مدخل وجود شناسی روش شناسی خاص 

نگرد و بر همین اساس حکمت او نضج و (اصالت وجود و اعتباریت ماهیات) به عالم می
ی ایم، قواعد تأویل از پنجرهپذیرد، اما آنچه در این تحقیق استخراج کردهسامان می

های عرفانی و سنجش ه در تأویلخاص نگاه صدرا نیست بلکه این قواعد، قواعدی است ک
آید و صدرا نیز از آن استفاده نموده و بر مبانی او منطبق است و وجه آن به کار می

های تأویلی است. روش شناسی خاص صدرا تأکید بر صدرا، محوریت تألیفات او در مثال
گری از کند) در مقاله مستقل دیدر تأویل (که صدرا را از دیگر حکما و عرفا متمایز می

  نگارنده آمده است. 
  

  . پیشینه تحقیق2
، مجله »تأویل در دستگاه معرفتی صدرالمتألهین«] در مقاله 16آقای کیاشمشکی [ -1

،  به تبیین نظریه تأویل در حکمت صدرا پرداخته است، ایده 68مقاالت و بررسیها، دفتر 
. روش معتزله که بر اصلی مؤلف در این مقاله تبیین سه روش در مواجهه با تأویل است
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کند، و در تقابل با روش اهل حدیث است که به ظاهرگرایی و محوریت عقل تأکید می
کند و روش اشاعره که در برخی موارد (مثل آیات مبدأ) تأویل گرا و در نقل تأکید می

برخی موارد (مثل آیات معاد) ظاهرگراست و روش راسخان در علم (اهتمام به ظاهر و 
یوه ظهورگیری و استظهار متن) که مورد تأکید مالصدرا است، اما مؤلف این تمایز در ش

  های  عرفانی صدرا در قالب قاعده نیست .مقاله درصدد تبیین منطق تأویل
برخی تأمالت تأویلی مالصدرا در کتاب و «نیز در مقاله  ]7[آقای بیدهندی  -2
ظاهر و باطن در تحلیل در شماره سی و هشتم از خردنامه صدرا، از مبنای » سنت

تأویالت متن و از تأویل به عنوان یک روش، بهره گرفته است و انگیزه تأویالت صدرا را 
شود،این است که دهد، اما آن چه در این مقاله در ادامه این کار محسوب میتوضیح می
 توان از ظاهر عبارت به باطن  آن منتقل شد؟ مرز فارق تأویل و تفسیر موردچگونه می

توان لوازم یک داللت غیر بین را کند؟ چگونه میقبول و مذموم را چه قواعدی تعیین می
ر طرح مسأله از مقاله کشف کرد؟ که همه این موارد تعبیرات دیگری از مسأله مذکور د

دومقاله مذکور و مقاالت دیگری که در مورد تأویل نوشته شده به عنوان است، و لذا 
کدام پاسخ به مسأله اصلی و فروعات آن شوند و هیچمحسوب می ای بر این مقالهپیشینه

  شوند. دار نمیدر این مقاله را عهده
 

  . اصول تأویل قرآن3
اما در اینجا  های نظری و عملی ویژه ای است، گرچه تأویل متن نیازمند به توانمندی

د واکاوی قرار برخی از قواعدی که قابل دسترس تر هستند را با تأکید بر متون صدرا مور
های زیادی که احیانأ متهم  توان پی برد که تأویل دهیم، با نظر به مبانی این قواعد می می

  باشند.  به ذوقی بودن یا تحمیل معنی بر متن هستند، دارای پشتوانه معتبری می
در اینجا اوالً باید به این نکته توجه داشت که قواعد فوق هر کدام در مواردی مورد 

گیرد و الزم نیست یک متن محل اجرای چند قاعده تأویلی باشد، مؤوّل قرار می استفاده
ها مورد التفات قرار گیرد. ثانیاً این گرچه قاعده تأویلی پنجم (ضوابط) باید در همه تأویل

قواعد، استقرائی است که مطابق با گنجایش مقاله صورت گرفته و به وجهه نوآوری آن 
ا قواعد تأویل مینیز التفات شده است و ا تواند بیشتر از موارد مذکور باشد. ثالثاً روش و لّ

ی لوازم محوری که در قواعد فوق به طور یکسان لحاظ شده، هستی شناسی است؛ قاعده
 (قاعده اول و سوم)، برمبنای هستی شناختی قرآن است، قاعده زمینه و روح معنی

عوالم) و نیز حقانیت قالب قرآن  (قاعده دوم) بر مبنای هستی شناختی عالم (تطابق
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» و بالحقّ انزلناه و بالحقّ نزل« ) است، زیرا بر طبق  اطالق آیهوای آنعالوه بر محت(
همه شؤون قرآن و از »  قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد«) یعنی 15(اسراء/ 

ای نموده  فادهآید از این آیه چنین است جمله قالب آن حق است، صدرا نیز چنان که می
(قاعده چهارم) نیز به هستی شناسی عالم و  قاعده اعتبارات مختلف عالم عقل است.

زیرا از یک سو به مراتب هستی و از سوی دیگر  هستی شناسی معرفت آدمی ناظر است،
ی  لزوم کند. قاعدهبه انتزاع اسامی مختلف از مراتب در معرفت انسان اشاره می

نیز بر مبنای هستی شناختی قوای ادراکی آدمی و نیز  جم)قاعده پنمندی ( ضابطه
  باشد. های باطنی) میهستی شناسی قرآن (در ظواهر و الیه

  
  . اصل اول: قابل استناد بودن همه لوازم معنایی کالم خداوند 1- 3

این اصل بر مبنای الهی بودن الفاظ قرآن و مراتب مختلف آن و حقانیت همه مراتب 
ا به مبانی فوق در اسراراآلیات، جلد هفتم اسفار اربعه و مفاتیح الغیب آن است. مالصدر

و بالحقّ انزلناه و بالحقّ «او با استناد به آیه  ]33، ص23؛  18، ص30[تصریح کرده است 
حقانیت متن » قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد«) یعنی 15(اسراء/ » نزل

داند. توضیح آن که در متون بشری، گاهی جاری می قرآن را در همه مراتب و لوازم آن
توان گفت  شود، اما می لوازم معنا، مراد متکلم متن نیست و این گرچه نقص محسوب می

که مؤلف متن، آن الزمه را اراده نکرده و مورد نظر نداشته است .اما در قرآن که وحی 
ایت قابل استناد است،زیرا در های آن لوازم تا بی نه الهی است، همه لوازم معنی و الزمه

صدرا به تجلی خداوند در  1قرآن، خداوند در کالمش در کسوت الفاظ، تجلی کرده است .
کالمش در کتب شواهد الربوبیه، جلد هفتم اسفار اربعه و مفاتیح الغیب تصریح نموده 

چه بسا ممکن است، یک معنای تأویل،در نظر بدوی  ]67، ص23؛، 740، ص19[است. 
هن تبادر نکند، اما اگر قواعد استخراج معنا از متن، به طور صحیح رعایت شده به ذ

توان به آن استناد کرد. گوینده قرآن، که  باشد، معنای تأویلی، معنای درستی بوده و می
خواهد تمام مقصود خود را به  خداوند است در مقام بیان، یعنی در مقامی است که می

                                                                                                                                        
فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان «فرمایند  نهج البالغه، می 147ه السالم در خطب علی علیه امام .1

ـ  یعنی خداوند در کتاب» یکونوا راوه امـام صـادق    .دون ایـن کـه بتواننـد او را ببیننـد    ش تجلی کـرده، ب
هم ال یبصرونلقد تجلی هللا لخ«فرمایند:  السالم نیز می علیه بـرای  یعنی خداونـد  » لقه فی کالمه و لکنّ

  ]107، ص 89نند. [بحار االنوار، ج بی ها نمی خلق در کالمش تجلی کرده ولی آن
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ای الهی در قرآن، مراتب مختلف دارد. برخی مقصود ه شنونده، منتقل کند و مقصود
توان از آن الزمه در مباحث معرفتی  هدایتی قرآن است و برخی الزمه معنا است که می

استفاده کرد . مراد اصلی نزول قرآن هدایت مردم است،اما  این هدایت در مراتب مختلف 
رخی مراتب  ناظر به برخی گیرد، هدایت در ب معنایی و متناسب با فهم افراد، صورت می

تر ناظر به معانی عمیق تر است و همه مراتب معانی  های معنا و در مراتب عمیقاز الیه
م گوناگون است که هر مرتبه صادق هستند. بنابر این معانی دارای مراتب مختلف و لواز

نکته  گر انسان در مرتبه و شأنی از شؤون سلوک است .البته ذکر این آن، هدایت و الزمۀ
نیز الزم است که در مباحث مربوط به استخراج احکام فقهی و عملی از متن، چون مقام، 
مقام عالم محسوسات است در استنتاج کلمات به بنای عقال و سیره اهل محاوره استناد 

ی آیات قرآن و به ویژه مالصدرا نیز در عین حال که استناد به نقل را درباره 1شود. می
داند ولی معتقد است که دستگاه معرفتی ما از طریق عقل ایز و الزم میآیات االحکام ج

  .]7، ص7؛ 72و ص 71، ص23[تواند به تأویل آیات قرآنی بپردازد و شهود می
 :آوریم: نمونه اول هایی از متون صدرا می تر شدن قاعده فوق، نمونه برای روشن

ا وجههوال تدع مع هللا الها آخر ال اله الّ«آیه  مالصدرا در  القصص،» (ا هو کلّ شیء هالک الّ
یزی به جز وجه با خداوند، معبود دیگری مخوان، خدایی جز او نیست، هر چ«یعنی  )88

، از لوازم معنایی حق تعالی در معنای اصالت وجود واز لوازم معنای »او نابود شدنی است
ح آن که بر طبق ] .توضی48، ص1، ج24کند [ در اعتباریت ماهیت، استفاده می مخلوقات

مبانی وجود شناسی صدرا، همه چیز عین فقر وجودی به حق تعالی است و تنها او، 
فقر و هالکت ذاتی دارند و  حقیقت وجود را داراست، بنابر این همه اشیاء در ذات خود،

را در تأویل آیه بنابر این، صد .]: هماننکـ [تنها از جهت آن که ربط به او هستند، باقیند
که در نظام » هالک«امری وجودی باشد و الزمه معنی  که قهراً باید» اله«مه معنی از الز

  عقلی او قهراً امری اعتباری است، بهره برده است.
ه الّا هو اخذ بناصیتها إنّ ربّی علی «ی نمونه دوم: مالصدرا در تأویل آیه ما من دابّ

این که خداوند مهارش را ای نیست مگر هیچ جنبنده«) یعنی: 56(هود/ » صراط مستقیم

                                                                                                                                        
شود که آیا گوینده در مقام اجمال بوده و یـا آن   در آن جا استنتاج میبنابراین از سیاق و ظواهر متن  .1

: کفایه االصول، محمد نکـ برای توضیحات بیشتر (خواسته تمام خصوصیات تشریع را بیان کند.  که می
، نشـر  185 ، ص1. اصول الققـه، محمـد رضـا مظفـر، ج     ، نشر اسالمیه387، ص 1راسانی، ج کاظم خ

  )وممعارف اسالمی، چاپ د
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نویسد: حقیقت الهی ، می»به دست گرفته است، مسلماً پروردگارم بر راهی راست است
ای بی تردید ناشی از افزاید حرکت هر جنبندهاصل و تأویل همه اشیا است، او سپس می

ای به جنباننده یا محرکی است و چون تسلسل باطل است در نهایت، حرکت هر جنبنده
گردد که همان حضرت حق است که مبرا از هر گونه یر متحرکی منتهی میمحرک غ

حرکت و طلب است. او معتقد است همانطور که اصل و ابتدای تمام موجودات حضرت 
حق تعالی است، مآل و بازگشتگاه همه موجودات نیز هموست و لذا برای هر عالمی 

داوند متعال است و بنابراین حقیقتی قائل است تا برسد به حقیقه الحقایق که همان خ
فرایند عقلی  ]7، ص7؛ 172و ص 435، ص23[است. » خدا«تأویل همه موجودات، 

 گیری لوازم کالم است. رسیدن به تأویل فوق همان پی
ه (جنبنده)   الزمه جنباننده (محرک)    الزمه       محرک غیر متحرک:        دابّ

  خداوند
سلط و برتری وجودی مهارکننده    الزمه       وجود ناصیه (مهار)    الزمه        ت

  حقیقت و مرتبه باالتر (مسلّط) برای هر جنبنده 
لی«إنّ ربّی علی صراط مستقیم    الزمه       چون  حرف جرّ به معنی فوقیت در » عَ

مرتبه است به این معناست که خداوند حقیقت (منتهای) هر حرکتی در بستر حرکتش 
  ست. (صراط مستقیم) ا

این ». به این درخت نزدیک نشوید«) یعنی 35(بقره/ » ال تقربا هذه الشجره«نمونه سوم: 
کند .  ها بیان می ای است که جزئی از داستان نهی آدم و حوا را در بهشت برزخی آنآیه

داند، مالصدرا با توجه به فضای آیه  و روایات، شجره را نمادی از عالم کثرت و طبیعت می
های زیادی است که از یک ریشه منشعب شده است، سپس از لوازم نهی از ای شاخهزیرا دار

دهد: به غیر خدا (وحدت صرف) نزدیکی به این شجره استفاده کرده و چنین تأویلی ارائه می
اهتمام نداشته باش؛ که این تأویل با ظاهر آیه نیز ضدیتی ندارد، صدرا در این تأویل از 

  .]574، ص5و  73: ص2، ج24[رفته است تفسیر تستری تأثیر پذی
آنان به «) یعنی 255(البقره/ » و ال یحیطون بشیء من علمه الّا بما شاء«نمونه چهارم: 

 .»چیزی از علم (دانش) او احاطه ندارند مگر به آنچه مشیت او تعلق بگیرد (او بخواهد)
ی ست، زیرا الزمهکند که مشیت حق تعالی، سبب علم حق اصدرا از این آیه استفاده می

ـ کالم تقدم مشیت بر علم و سببیت مشیت برای علم است. او سپس از مناسبت علی 
و تقدم مشیت بر علم که امری وجودی و بسیط » شیء«و » مشیت الهی«معلولی بین 
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شود و آن، اصل جعل بسیط است، یعنی خداوند علت وجود است به الزمه دیگری منتقل می
وجود افاضه کند تا جعلی اول ماهیت آن را جعل کند و سپس به آن مجعول است نه آن که 

 نویسد ذات حق عین مشیت اشیاء و محقِّق همه حقایق است،دست آید. او در ادامه میمرکب به 
  .]164و  163، ص26[بلکه ذات او ذات همه اشیاء و حقیقت همه حقایق است 

خداوند از حفظ و نگهداری «نی ) یع255(البقره/ » و ال یؤده حفظهما«نمونه پنجم: 
صدرا از این آیه لوازم عقلی آن ». شودزمین و آسمان (هستی) خسته و مشقت زده نمی

نویسد خستگی و مشقت وقتی است که ذات در برد و میرا در تأویل خود به کار می
شود و این زمانی است که علت، علتی بالعرض نه فاعلیتش دچار تعارض در دو جهت می

ات باشد، بنابراین فاعلیت خداوند در هستی، فاعلی بالذات و بدون واسطه و فاعلیت بالذ
  .]203، ص26[الهی است 

های صدرا و دیگر حکما که صدرا از آنان متأثر بوده و با آنان از تأویل دیگرمثال  ها ده
  کنیم. توان آورد که ما در اینجا به همین مقدار اکتفا میهم مسلک است می

  
  های گوناگون مندی از قرآن در زمینه بهره اصل دوم:. 2- 3

] 32، ص23از نظر مالصدرا، عالم، آدم و قرآن سه قرائت مختلف از یک حقیقتند [
. حقیقت معنا دارای سه جلوه قرآن،  التفات به این تناظر است های تأویل یکی  از راه

 م یعنی انسانی که بهیکی تجلی جمعی در آد آفاق)،است . یکی تجلی تفصیلی در عالم (
. در عرضه ) و یکی تجلی در کسوت الفاظ قرآنانفسمرتبه خلیفه اللهی رسیده باشد (

معنای تفصیلی آفاق و معنای جمعی انفس بر قرآن و تطبیق آ نها بر هم، و به عبارت 
دیگر خوانش انفسی آیات قرآن با یاری آیات آفاقی، تطبیقی وجودی بین حروف و 

دهد که همان  ها در هستی و انسان، رخ می رآن با اجزاء متناظر آنکلمات و آیات ق
  ]248و247و240، ص1، ج 6تأویل است [

دهد. آن ضابطه عبارت  این تناظر بین عوالم، یک ضابطه کلی در تأویل، به ما می
ر معانی حاصل از متن، همواره وحدتی ».ضرورت انسجام«است از  توضیح آن که در تکثّ

ت است که متن، در صورتی ی یک جهکه حاکی از نوعی ثبات در ادامهماند  پنهان می
دهیم  ها را تغییر می زمینهدهد. منتها وقتی مند تفسیر شود، از خود نشان می که قاعده
شویم، جهت خاصی که مشترک ای به عالم متن وارد می های ویژهها و مدخل واز ورودی
به این جهت و مسیر در اصطالح زبان یابد، هاست در متن تداوم میی آندر همه
  ] .260، ص13[ 1گویندمی» نظیر«شناسی 

                                                                                                                                        
است که یک فضا و دامنه فلسفی برای فهم انسـان اسـت  ایـن    »زیست جهان «نظیر در فلسفه، همان  .1

  ].315، ص 40فضا در اینجا آدم، عالم و الفاظ قرآنند [
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های معنایی از  آید، این است که پیش فرض منطق تأویلی که با تغییر زمینه، به دست می
یعنی وقتی  ؛ی اظهار جمله هستندها بلکه پیش فرض لحاظ منطقی با صدق جمله ارتباط ندارد،

های  تواند بر اساس فرضیه گیرد. خواننده میها را فرض میآورد آنمیای بر زبان  گوینده ای جمله
های متناظر متن مثل انسان و عالم به دست  های گوناگون متن و هستی معنایی که از بخش

با تغییر های متن هستند که  همان تأویل جدید،نی جدیدی را لحاظ کند، آن معانی آورد، معا می
  ].226و  225، ص14[ اند عالم متن، به وجود آمده

شوند. در مباحث زبانی از  ها، معانی الفاظ در زمینه جدید بازسازی میبا تغییر زمینه
های موجود در بیان مراتب هستی تعبیر ی هستی و کشف نگاشتتطابق عوالم به زنجیره

پردازیم: حضرت یوسف در تاویل متن رؤیا شود. به مثالی از قرآن در این مورد میمی
ی هستی های رؤیای عزیز مصر را در زنجیرهی یوسف) پدیدهسوره 49و  47، 43ت (آیا

دهد. هفت گاو فربه که هفت گاو های طبیعی ربط میها را به پدیدهدهد و آنقرار می
ی خشکیده ی سبز با هفت خوشهخورند (مربوط به حیوانات) و هفت خوشهالغر را می

ر نعمت و هفت سال خشکسالی (مربوط به طبیعت) (مربوط به گیاهان) با هفت سال وفو
ی هستی آدمیان، حیوانات، گیاهان و طبیعت کند. در این تأویل زنجیرهارتباط پیدا می

های مربوط به گیاهان و حیوانات با طبیعت پیونده داده را داریم که دو مرتبه از پدیده
هاست، با یافتن  این حوزه های موجود میانشده اند و تأویل در این مورد یافتن نگاشت

های موجود یابد و به تعبیر دیگر در فرآیند تعبیر نگاشتها متن رؤیا معنا می این نگاشت
  ].451، ص13[ 1شودمیان مراتب هستی، معنی متن کشف می

شود و نوعی فعالیت ی مفهوم سازی مربوط میها به نحوه تأویل حاصل از تغییر زمینه
گیرد. این نوع   ی ساختار متن صورت میتولید معنای صحیح بر پایهتعبیری است که با هدف 

شود. ی مبدأ و مقصد پیدا میتأویل از شباهت هستی شناختی و معرفت شناختی میان دو حوزه
شود. ای او مربوط میی بشر و نوع نگاه زمینهاز این رو تنها به زبان بستگی ندارد بلکه به اندیشه

ثانوی است و شباهت و تنظیر نقش اولی را دارد. شباهت هستی شناختی  نقش زبان در این مورد
میان عناصر دو قلمرو وجود دارد اما شباهت معرفت شناختی میان روابط عناصر یک قلمرو با 
                                                                                                                                        

های مختلف اسـت، کـاربرد   کاربردشناسی متن در اینجا قابل تطبیق بر تأویل متن در عرضه بر زمینه .1
نیز مورد تأیید قرار گرفته و کاربرد شناسی مـتن نـام دارد.معناشناسـی     شناسی متن در زبان شناسی

) از معنای متن در درون قواعد زبان، بـدون نظـر بـه کـاربرد آن و ارتبـاطی بـا       text semanticsمتن (
) از معنـای مـتن در سـاحتی    text praymaticsکند و کاربردشناسی متن ( ای خاص بحث مینویسنده

  ]82، ص23کند. [یژه بحث میخاص و در ارتباطی و
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  روابط عناصر قلمروی دیگر در کار است. 
ن بودن قرآن«ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق اصل  ، امکان نگاه مستقل »بیّ

های قرآنی، فارغ از آنچه ناسخ و منسوخ و مقید و مطلق معرفی شده ه آیات و کنشب
های خاص بنابر این،راه تفسیر و تأویل مستقل از چارچوب 1است،اثبات شده است.

  2شود .روایات اسباب نزول و متن بر شواهد خود قرآن باز می
و ادخلوا الباب «...از آیه  توان به تأویل او در نمونه تأویلی صدرا از این قاعده، می

ه نغفر لکم خطایاکم... از در سجده کنان درآیید «... ) یعنی 58(البقره،  »سجّدا و قولوا حطّ
از  اشاره کرد که او در پرتو تغییر زمینه آیه »گناهان ما را بریز... ]پروردگارا[ و بگویید

کند و  سجم تغییر میهای آیه به طور من فضای شأن نزول به فضای  نفس  همه پارامتر
داند و البته این  را حقیقت انسانی می »باب«یابد . مثال ًصدرا،  در زمینه انفسی معنا می

های او از این آیه انسجام دارد و حتی مؤید روایی نیز بر این معنا  تأویل او با سایر تأویل
  ].424و423، ص3، ج 24آورد [ می

فی » العرش«اعلم انّ مثال «نویسد:  ، مینمونه دوم :صدرا با تفسیر انفسی از قرآن
] 186، ص5، ج 26[ »فی الظاهر هو صدره ... » الکرسی « ظاهر االنسان قلبه ... و مثال 

) را مثال کرسی در این سینهدر اینجا صدرا، قلب را مثال عرش در عالم ظاهر و صدر (
  .]187همان، ص[ دآور داند . سپس برای این تأویل نمادین، قرائنی روایی می عالم می

) با تغییر زمینه متن به معانی متعددی 35نمونه سوم: صدرا در تأویل آیه نور (نور/ 
آورد و گاهی آیه رسد. گاهی آیه را در زمینه آفاق و موارد متعدد آن به استنطاق میمی

پذیرد که در ای کلمات کلیدی آیه معنایی جدید میرا در زمینه انفس و در هر زمینه
 .]504و ص 49تا ص 45، ص26:  نکـ[شود موارد انسجام درونی آیه حفظ میهمه 

نمونه چهارم: صدرا در تأویل آیه دهم سوره حدید که در مورد انفاق در راه خدا و 
گوید آیه را پس از افضلیت جهاد و انفاق قبل از فتح مکه نسبت به بعد از آن سخن می

برد. در این تغییر زمینه انفسی به تأویل می ذکر تفسیر ظاهری و آفاقی در معنای زمینه
فتح معنوی به معنی غلبه قوه عاقله بر قوه وهمیه و سایر قوا و مشاهده حقایق اشیاء 

شود، قرینه صارفه بر چنین تأویلی همان تطابق عوالم است که از مبانی معنی می
  .]254، ص27[باشد پذیرفته شده صدرا می

                                                                                                                                        
  ]420، ص2رجوع کنید به [ .1
» الظـالم اهلهـا  «ی . مثالً میرداماد، آیـه ار قدما، وجود داردهای بسیاری است که در آث . شاهد بر مطلب فوق، نمونه2

  ]46، ص41تأویل کرده است. [» قلمرو کون و فساد«را با تغییر زمینه به هستی به  )74نساء / (
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ا حملنا ذریّتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله و آیه لهم أنّ«نمونه پنجم: 
ای دیگر از قدرت و رحمت ما، این و برای آنان نشانه«) یعنی: 42و  41(یس/ » ما یرکبون

هایی پر (از اجناس و وسایل) حمل کردیم و برای (است) که فرزاندانشان را در کشتی
نقلیه) آفریدیم که بر آن سوار  آنان چیزهایی مانند کشتی (چون اسب و دیگر وسایل

مالصدرا پس از تفسیر ظاهری و توضیحات مقدماتی در ذیل آیه با عنوان ». شوندمی
داشته » روح انسانی«در این آیه اشاره به » ذریه«دارد که ، چنین اظهار می»تلویح تأویلی«

و محرکه اشاره به بدن انسان دارد که مشحون و مملو از قوای مدرکه » فلک مشحون«و 
ی ساکنان و کارگزاران کشتی اند و هر کدام عمل خاصی برای حرکت است که به منزله
نیز » و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون«دهند. وی معتقد است که آیه کشتی انجام می

تواند اشاره به بدن مثالی برزخی باشد که در عالم برزخ یعنی قبل از قیامت کبری، می
در این تأویل صدرا زمینه متن را انفسی  .]258، ص28[واهد بود حامل و متعلق نفس خ

های کلمات را با قرینه به دست آورده است، البته او در کرده و در زمینه انفسی داللت
کند و داللت این معانی را قطعی استفاده می» شاید«و » احتمال دارد«همه جا از واژه 

  کند. قلمداد نمی
تأویل آیات شانزدهم و هفدهم و بیست و سوم و بیست و پنجم نمونه ششم: مالصدرا در 

دهد آیه را در زمینه انفسی معنی سوره مریم که جریان وضع حمل مریم را توضیح می
کند و از های لغوی کلمات آیه را در زمینه نفس بازسازی میکند و از قرائن ریشه می

فس بعد از ریاضت سخن به چگونگی خروج نفس از روح حیوانی به عقل و سپس صفای ن
آورد که همه این موارد را با تأویل آیات در زمینه نفس با قرائن لغوی و حفظ میان می

  .]694تا ص 692، ص23[انسجام متن و بر مبنای تطابق عوالم به دست آورده است 
  

  . اصل سوم: قاعده روح معنی3- 3
ی سر و کار دارد و یکی از های گوناگونفهم حقیقت قرآن به عنوان یک متن، با نشانه

های زبانی است. اگر تأویل، راه یابی به حقیقت متن است، های آن الفاظ و نشانهنشانه
روش روح معنی از آن جهت که فراتر از تلقی عام عرفی از الفاظ است، روشی تأویلی (به 

 مراد از روح معنا آن است که هر 1شود. معنی راه یابی به حقیقت متن) محسوب می
                                                                                                                                        

برند، اما در تعریفی کـه مـا از    یل را تنها در مصداق و روح معنی را تنها در مفهوم به کار میبرخی تأو .1
تأویل کردیم و متبادر به ذهن هم هست، تأویل مطلق جنبه پنهانی فراتر از تلقی عـادی عـرف اسـت    

  خواه در مصداق و خواه در مفهوم .
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لفظی دارای یک معنای مشترک و اصلی در میان مصادیق مختلفش است که آن معنی، 
از تمامی خصوصیات زائد مصداق پیراسته شده تا آنجایی که مصداق مجردش را هم 

، این بحث در غرب در مبحث هرمنوتیک در بخش معناشناسی با عنوان 1شامل شود
meaning?”  Where is the گردد. [ می مطرح, p.3-1234[  

مبنای نظریه روح معنی در متون وحیانی، وضع الهی الفاظ در مرتبه اصلی و وضع عرضی 
ها در مرتبه زمینی است و بر این پایه استوار است که متون وحیانی دارای اصل و قراردادی آن

و خزانه وجودی برتر در عوالم علّی وجود هستند. بنابراین مبنای این نظریه به دو رکن قرآن 
  .]45، ص 30[گردد دین و وحی) شناختی و نظریه زبانی وحی برمی(

نخستین کسی که این نظریه را مطرح کرد، غزالی و در بین حکما، صدرا،فیض،  
اند. خاستگاه فیاض الهیجی، امام خمینی و عالمه طباطبائی نیز به این نظریه قائل شده

معنا را از لوازم عرفی آن تجرید  به این معنا که اصلی این نظریه، توسعه دادن معناست؛
این نظریه در توسعه مفهوم واژگان قرآنی و تصحیح  رسیم، کرده و به روح و غایت آن می

های عرفی، این  های تفسیری، کاربرد دارد، زیرا  با پیرایش خصوصیات مادی واژه برداشت
لی در عین حال ایم و واژه را در غیر موضوع له استعمال نکرده و مرتکب مجازگویی نشده

هم جمود برفهم مادی لفظ نشده است. مالصدرا در مفاتیح الغیب به طور مفصل به این 
  ].83، ص23نظریه پرداخته است [

روش واحدی برای دسترسی به روح معنا، وجود ندارد،اما فقدان روش واحد به 
ن معانی توانند به ای معنای عدم امکان دسترسی به روح معنای الفاظ نیست. کسانی می

، بررسی تطبیقی 3حدس فلسفی ،2عام راه یابند که بتوانند بر اساس روشی مثل تجرید
]، 11- 9، ص2، ج19] و کشف غایات [96- 89، ص17با کتب لغت و استعماالت قرآن [

  ] به وضع راه یابند.97، ص18[ 4روش منطقی سبر و تقسیم
                                                                                                                                        

برای غیر است خواه نور خورشید باشد یا شمع مثال روح معنای نور، ظهور داشتن ذاتی و مظهر بودن  .1
  یا چراغ یا نور اهل بیت ( ع ) یا نور الهی.

  28و  27، ص 2. برای توضیح بیشتر این روش  بنگرید به:المیزان، ج2
  45، ص 12. برای توضیح بیشتر این روش بنگرید به :تفسیر تسنیم، جوادی آملی، ج 3
غایات یعنی هدف از وضع لفظ فهمیده شود . مثال هدف از یعنی حذف خصوصیات زائد، کشف  . تجرید4

میزان، اندازه گیری است خواه میزان ترازوی مکانیکی باشد یا تـرازوی دیجیتـال یـا علـم منطـق یـا       
های منطقی از متن ببینـیم کـه آیـا     اسطرالب ... و  مراد از روش سبر و تقسیم این است که با پرسش

رند یا نه و اگر تأثیر ندارند، خصوصیات زائد حـذف شـوند کـه نـوعی     آن قیود در معنای وضع تأثیر دا
  روش تجریدی است.
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فاظ در زمینه جدید تهافتی الزم به تذکر است که بین نظریه روح معنی و بازسازی ال
وجود ندارد، زیرا در بازسازی الفاظ در زمینه جدید نیز روح معنای فضا و سیاق جدید 

گیرد اما در نظریه روح معنی، روح معنی کلمه (بدون در نظر گرفتن فضا مالک قرار می
جای  شود، عالوه بر آن که هر کدام از دو نظریه در تأویل درو سیاق) مدّ نظر واقع می

گیرد و در برخی خود کاربرد دارد، در برخی موارد قاعده قبلی مورد استفاده قرار می
گیرد و این دو قاعده هر یک مبانی خاص خود را موارد این قاعده مورد استفاده قرار می

شود،زیرا در تعارض،وحدت جهت شرط است،اما جهت دارد و تعارضی بینشان واقع نمی
قاعده متفاوت است. در روح معنی، جهت قاعده به کارگیری  به کارگیری در این دو

تأویل مفردات (صرف نظر از زمینه) و در قاعده زمینه، جهت قاعده به کارگیری تأویل 
  در جمله و سیاق و زمینه است. 

های صدرا در به  هایی از تأویلتر شدن کاربرد این قاعده نمونه به منظور روشن 
  آوریم: کارگیری آن را می

را این گونه تأویل » قلب المؤمن بین االصبعین من اصابع الرحمن«نمونه اول: صدرا حدیث 
یا انگشت، همان قدرت بر سرعت تقلیب (جا به جایی) است و » اصبع«کند که روح معنی می

  .]157، ص23[چون قلب مؤمن بین تغییر شیطان و مَلِک است،این تعبیر شده است 
در قرآن، عبارت است از جوهری که نقش علم » قلم« نمونه دوم: روح معنی واژه

ِلک (فرشته) است زند و لذا می می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و مصداق اتمّ آن، مَ
  . ]586همان، ص[

در قرآن،مثالی برای حیات هر چیز است و لذا » ماء«ی نمونه سوم: روح معنی واژه
  .]همان[شودهر یک حیات معرفتی است میشامل حیات اخروی، علم و امام (والیت) که 

در قرآن (البته در مواردی که سیاق آیه، سیاق » نار«نمونه چهارم: روح معنی واژه 
، قدرت هر موجود حیّ است، زیرا 1مجازات نباشد مانند نار در آیه سی و پنجم سوره نور)

  .]همان[داند اصل طبیعت و اصل نفس را از نار معنوی می
را مثال قوه ممسکه و نگهدارنده هر جوهر که » ارض«روح معنی واژه  نمونه پنجم:

  .]566همان، ص[کند باعث استمرار آن است، استنباط می
شود (پناه در قرآن که از آن به خدا استعاذه می» شیطان«نمونه ششم: روح معنی 

                                                                                                                                        
نزدیک است روغـن آن چـراغ روشـنی    « یعنی » یکاد زیتها یضیء و لو تمسسه نار«فرماید  آنجا که می .1

  ».بدهد گرچه آتشی به آن نرسیده باشد



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ سومپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی    272

وای شود) همه شرورات که شامل قوای حیوانیه در انسان (که در تقابل با قبرده می
لِکی قرار می شود کنند میگیرند) و همه اولیاء طاغوت و کسانی که راه خدا را سدّ میمَ

  .]24، ص1، ج24[
در قرآن را رجوع به خداوند با تجرد و انقطاع از » توبه«نمونه هفتم: روح معنی 

  .]89، ص3، ج24[داند که مستلزم حرکت ظاهری و باطنی تجریدی است ماسوای او می
) 43(نساء/ » و التقربوا الصلوه و أنتم سکاری«(در آیه » سکر«تم: روح معنی نمونه هش

داند، زیرا سکران را اهتمام به غیر خدا می» در حال مستی به نماز نزدیک نشوید«یعنی 
به معنی عدم حضور عقل (یکی از قوای ادراکی) است و کسی که در نماز حضور قلب 

اکی خود محجوب است و لذا مرتبه جامع سکر، اهتمام ندارد،نیز از یکی دیگر از قوای ادر
  .]1127، ص4، ج26[به غیر خدا است 

در قرآن با توجه به آن که کرسی در لغت هر اصلی » کرسی«نمونه نهم: روح معنی 
شود و هر شیء که دارای هیأت ترکیبی برای تکیه و اعتماد است که به آن اعتماد می

ه عالمان دین هم، کرسی به معنی (قابل اعتماد در دین گویند و لذا بباشد را کرسی می
گویند. بنابراین روح معنی این کلمه، وجودی است که مجرای قدرت و تسلط و دنیا) می

  . ]89، ص5، ج26[کنند خداوند است و خالیق به آن تکیه می
ها به باشد و ما تنها برابر آنچه ذکر شده می های تأویلی صدرا در این موارد دهنمونه

   1عنوان مثال چند مورد را یادآور شدیم.
                                                                                                                                        

شـود بشـر،   کنیم: اول آن که گفته مـی  مینقدهایی وارد شده است که بررسی » روح معنا«ی به نظریه .1
ای بشری است و نباید آن را از طبیعت خاص های زمانی و مکانی است و زبان، پدیدهدارای محدودیت

  خود منصرف نمود. 
ای بشـری اسـت امـا طبـق مبنـای       در بررسی این اشکال باید گفت، ما یک زبان عرفی داریم که پدیـده 

عدا عرف در توسعه و تطبیـق آن اسـتفاده کـرد، وضـعی الهـی بـوده و       مالصدرا، وضع اولیه زبان که ب
شود بشـر، واژه را در سـیاق   دوم آن که گفته می ]100- 92، ص38محصور در زمان و مکان نیست. [

، تغییر و تطـورات زیـادی دارد کـه در آن، روح    »پرنده«ی کند. به عنوان مثال واژهمحدودی جمع می
است، امـا روح معنـایی در   » پرنده«ی دو مدلول واژه» هواپیما«و  »شترمرغ « د. مثالًشومعنا به کار گرفته نمی

آن وجود ندارد. در پاسخ باید گفت اوال این اشکال عمومی است یعنی اگر ما از دیدگاه وضع الفاظ برای روح 
ـ  جه به خصوصـیت مصـادیق خـود وضـع شـده     معنی هم صرف نظر کنیم و معتقد باشیم الفاظ با تو د، بـاز  ان

را بـرای شـترمرغ   » پرنـده «اشکال باقی است، چون مثال کسانی که نظریه روح معنا را قبول ندارند نیـز، واژه  
» پرنـده «دوم آن که این مشکل در نظریه روح معنی، قابل حل است چون معنای اصلی واژه  دانند، مجاز نمی

ــم ــزی (اعـ ــر چیـ ــه  هـ ــا نـ ــد یـ ــده باشـ ــود زنـ ــه موجـ ــه )از آن کـ ــت کـ ــالحیت اسـ ــرواز صـ    !پـ
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  . اصل چهارم: اعتبارات مختلف عالم عقل4- 3
یابد. عالم پذیرد و تفسیر جدید میواقع در عالم عقل با تغییر اعتبارات، اسمی دیگر، می
العقل کل «را دارد  ی اشیای همهعقل و مجردات که فوق عوالم محسوسات است سعه

ای از آن یک ی انسان با این عالم وسیع هر جنبه] اما در مواجهه255، ص19» [االشیاء
شود که واقعیت پذیرد و به اعتبارهای مختلف عوالم جدیدی در آن کشف میاسم می

                                                                                                                                        
مـا   کنند یا نه، نداریم، بلکه مالک برای در اینجا کاری به این که در خارج هم آیا پرواز می .را دارد "
ی روح معنا شده است این است که واضع، محـدودیت دارد  است. سومین نقدی که به نظریه» شأنیت«

پاسـخ ایـن اشـکال، نیـز      بگیـرد. بیند تا بتواند برای لفظ، روح معنایی در نظر و تطورات آینده را نمی
پاسخی مبنایی است که در پاسخ اشکال اول ذکر شد .به عالوه این نظریه در صدد اثبات قانونی عقلی 
نیست تا اقتضاء داشته باشد در همه مراحل برهان بیاورد، بلکه این نظریـه در صـدد ایجـاد احتمـالی     

و با محذور حمل خالف معنـای ظـاهری    جدید در فهم معنای متن، خصوصاً آیات متشابه قرآن است
بردند و نیز محذور مخالفت با عقل و آیات محکم که اهل ظاهر و اهل توقف به  که معتزلیان به کار می

روح معنا، تحلیـل بعـد از وقـوع واقعـه     ۀ  بردند،مواجه نیست. چهارمین نقد این است که نظری کار می
ه است. پاسخ به این اشکال نیز چنان که گذشـت ایـن   است در حالی که قبالً واضع معنا را وضع نمود

های عرفی که بعد از وضع  است که در مبنای صدرا واضع، امری الهی و بر اساس تکوین است و با وضع
گیرد، متفاوت است . در حقیقت در نظریـه روح معنـا، کشـف معنـای اصـلی صـورت        اولی صورت می

پنجمـین نقـد ایـن اسـت کـه       شود. مجاز محسوب نمیگیرد که برای عرف، نیز قابل قبول است و  می
] بـا راهکارهـای دیگـر    625، ص14، ج 13های طرح این نظریه بوده [ادراک حقایق برتر که از انگیزه

دهد و اصـل در   پاسخ این است که در استعاره، نوعی مجاز رخ می مثل ضمّ استعاری نیز ممکن است.
ها آمده، این است که حقیقت باشـد، نـه مجـاز. در     انسانکالم، خصوصاً کالم خداوند که برای هدایت 

شود، در عـین ایـن کـه جمـود بـر       حقیقت با قبول این نظریه، جلو مجاز گویی بی ضابطه، گرفته می
شود. اشکال دیگری کـه بـه ایـن نظریـه      معنای مادی نیز که مخالف عقل و آیات محکم است، پذیرفته نمی

کنـد، بـه عنـوان مثـال  کلمـه       ه نمیه نظام مندی درونی و بیرونی توجشده است این است که  این نظریه ب
» ت روحی ام باال رفتـه حاال«است  و در جمله » معنای شاد هستم«به » احساسات باالیی دارم«در جمله » باال«

تواند باشد و ایـن بـا نظـام درونـی و بیرونـی جملـه در اسـتعارات فهمیـده          ، می»امتر شدهافسرده«به معنای 
شود . در حالی که بنابر نظریه روح معنی قابل قبول نیست، زیرا یک کلمه، دو معنـی متضـاد یافتـه کـه      یم

توان روح معنایی برای آن در نظر گرفت. پاسخ این اشکال نیز این است کـه در مثـال بـاال روح معنـای      نمی
و این در هـر دو مـورد وجـود     بیشتر شدن یا شدت یافتن و امثال آن با قیاس حاالت دیگر است»  باال«کلمه 

ها و قرائن بیرونی، بحث دیگری است که با روح معنا، منافاتی ندارد و قیـود کلمـه را    دارد، منتها سیاق جمله
کند. قابل ذکر است که در روح معنا، ما به حقیقت وضع الفظ مفرد به تبـع مـتن    در هر جمله، مشخص  می

فـردات مـتن بـا    گیرد و همه م ن در زیست جهانی دیگر قرار میرسیم ولی در تغییر زمینه، کل سیاق مت می
  شود. به طور منسجم تأویل می بالتبع،توجه به آن زمینه، 
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شود و از حیث نامیده می» عقل«به حسب درک، » عقل«خارجی نیز دارد. به عنوان مثال 
دهی در  نقش« و از حیث» لوح محفوظ« ،»تر از عالم هستی ری در مراتب پاییننقش پذی«

قائم به ذات « و از حیث» نور«و » روح«، »غایت بودن«و از حیث  »قلم«مراتب باالتر هستی 
اند و از ظل شود که سایر عقول از آن خلق شده نامیده می» جوهر«، »خود بودن

 .]724و723، ص23اند [ اجسام به وجود آمده اشاش نفوس و از ظلمت امکانی  امکانی
: حقیقت علم در مکتب صدرا همان حقیقت وجود است که به دو اعتبار دو نمونه دوم

. به اعتبار واقع، وجود و به اعتبار آگاهی و اتحاد دو مرتبه هستی، علم نام پذیرد نام می
 . ]148، ص22[ دارد

است که به دو اعتبار، دو نام مختلف لوح محفوظ همان عالم قضای الهی  :نمونه سوم
پذیرد، همچنین علم الهی در مرتبه قضا، همان مرتبه صورعقلی است که وجه هللا  می

  .]292و  291، ص21و 149و  148،ص 22[ شود محسوب می
  .]148، ص 22[ : لوح محو و اثبات، همان عالم قدر الهی استنمونه چهارم

 ودات در عالم نفس، به صورت جزئی استنمونه پنجم: قدر، همان ثبوت صور موج
 .]293، ص 21[

شود همه اسامی ناظر به، یک حقیقت است که دارای مراتب که مالحظه می چنان
ها با هم ریشه اعتبارات زبانی گوناگون و معانی ی آنمختلف است و این مراتب و مقایسه

د و هم با تحلیل ذهن دنشود. این اعتبارات و ماهیات هم در نفس االمر موجومختلف می
ماهیت و شود که در بحث مبنایی وجود و ماهیت گفته می چنان شوند،گذاری می اسم

شوند و این به معنای آن در خارج عین همند و در تحلیل ذهنی از هم جدا می وجود،
، 19است که گرچه اصالت با وجود است ولی ماهیت نیز از نفس االمر برخوردار است [

  ]. 13، ص21 ؛ و نیز،166ص
  

  مندی تأویل . اصل پنجم: لزوم ضابطه5- 3
مبنای لزوم ضابطه مندی تأویل به رسمیت شناختن همه قوای ادراکی انسان (عقل، 
قلب، حواس) و لزوم عدم مغایرت و ضدیت با ظاهر (به رسمیت شناختن ظاهر الفاظ 

است؛ بنابراین وحیانی به عنوان چارچوبی که نباید مغایر و معارض روح معنی باشد) 
  انجامد. مندی تأویل میشناخت انسان و قرآن (وحی) دو رکن مبنایی است که به ظابطه

با نظر به همه مطالبی که گفته شد در عین حال، باید به این قاعده نیز توجه داشت 



   275   عرفانی با تأکید بر آراء مالصدرا ها و تأویالتبرداشت» تفسیر به رأی بودن«بررسی انگاره 

که تأویل خود ضوابط خاص خود را دارد و همان طور که صحیح نیست هر تأویلی را  با 
ت ظهور متن و از طریق اصول عالم محسوسات، نقد کرد،  همچنین باید تمسک به اصال

توجه داشت  که  تأویل دارای قانون خاص خود نیز هست و اعتبار هر معنایی از واقعیت 
کند و قابل اعتنا نیست. به همین جهت است که صدرا تفسیر به رأی را تخطئه می

عقیده شخصی و بدون مالک و نیز تعریف تفسیر به رأی را، معنی کردن قرآن مطابق 
] او ضابطه تأویل را 29، ص23داند [تفسیر معانی آن با صرف اطالع از زبان عربی می

و توقف در ظاهر را نوعی 1شماردعرضه کردن خود به وحی و نه تحمیل خود به وحی می
بنابراین تأویل براساس مالک عقل مستدل، قول معصوم   داند،تفسیر به رأی می

شود. مالصدرا، تأویلی و عدم ضدیت با ظواهر وحی و قرآن سنجش می السالم) همی(عل
لی باید در چارچوب های تأوی که شکننده ظاهر باشد را قبول ندارد و همه تدبر و تعمق

                                                                                                                                        
نخستین گام توجـه و عنایـت   کند:  یح الغیب این چنین بیان میصدرا فرایند عرضه بر قرآن را در مفات .1

اه یـافتن بـه آن و طـی اطـوار     به عظمت کالم الهی است و این عظمت قائل شدن بـرای چیـزی در ر  
 13(نـوح  ». مالکم الترجون لله و قارا و قد خلقکـم اطـواراً  «فرماید  چنانکه قرآن مي انسانی مؤثر است؛

یعنی چرا براي خداوند عظمت قائل نیستید در حالي کـه شـما را در مراحلـي آفریـد،همچنین     ) 14و
مرتبه بـاالتر جـز بـا تطهیـر از موانـع و       همانطور که انسان دارای مراتب گوناگون است رسیدن به هر

ر نیست، لذا طهارت ظاهر، طهارت قوای عملیه (تهذیب اخالق) طهـارت   کاستیهای مرتبه مادون میسّ
باطن و قوه خیال از اعتقادات باطل، گمانهای ناروا و ایجاد بصیرت در خیال و تسخیر قـوه خیـال بـه    

و حقیقت انسانی و طهارت سرّ از مراتب رسـتن از  واسطه قوه عقل، طهارت عقل و قلب و طهارت روح 
حجب دریافت حقایق قرآنی است. پس از حضور قلب، نیاز به تدبر و تفکر و استنباط (توضیح خواستن 
از هر آیه) است و اینکه انسان خود  را به هر آیه عرضه کند و آن را اختصاص به خود دهد و قلبش را 

ن متأثر شود، زیـرا آن گـاه کـه معرفـت کامـل و تمـام شـود، معـروف         با انوار الهی نورانی کرده و از آ
ال رسد، آن (خداوند) با آن خواهد بود و به همین خاطر است که گفته شده چون عشق به تمام و کم

رسـد کـه    ای مـی  از ترقی آن است که بنده به مرتبـه مراد  ترقی و تبری است،دیگر خداست.گام دیگر 
کند.  از خویش؛ در اینجادر کالم، متکلم و در کلمات، صفات را مشاهده می شنود نه کالم را از خدا می

» وهللا قد تجلی هللا فی کالمه و لکنهم الیبصرون«امام صادق علیه السالم از همین درجه خبر داده که 
گردد. و مـراد   و در این درجه است که حالوت تالوت قرآن و لذت مناجات با حق بسیار شکوهمند می

آن است که از نیرو و توان خود و از توجه به دیده رضایت و تزکیه نفس خود، تبری جویـد و   از تبری
بدیهی است بـا داشـتن    1که شأن آدمی عبور از مراحل است نه توقف در مرحله ای. دوری گزیند چرا

ر خواهد بود، امکان وجودی با  شرایط فوق از نظر مالصدرا، امکان رسیدن به اعماق و بطون قرآن میسّ
روح معنی بـرای راسـخان در    تطهیر باطن برای مطهرون و امکان معرفتی با تجرید ذهن و رسیدن به

  )69 ـ 58]، ص34[علم.(



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ سومپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی    276

عایت ظاهر و نحوه . منتها در اینجا باید دقت کرد که منظور از رظاهر متن باشد
که ظاهر متن، شأنی از معانی طولی متن، به  ؟ رعایت ظاهر یعنی آنگیری چیست ظهور

حساب آید و یا در تغییر زمینه متن، ساختار متن و صورت آن منسجم بماند اما محتوا 
به شرط وجود قرائن عقلی و شهودی، در نشئه دیگری جاری شود .چرا که از نظر 
مالصدرا، وجود واحد است  ووحدت شخصی وجود، را کمال فلسفه و تتمیم حکمت 

  ]292، ص2، ج 20کنند. [ داند و تنها شؤون وجود و تجلیات ظهورش تغییر می می
صدرا روش  فهم راسخان در علم را با محوریت دو رکن فهم پذیری متن و بازسازی 

داند و  داند پس مؤول،هم  متن را قابل فهم در مراتب مختلف می خود در پرتو متن، می
نهد و هم از آن  معارف  عنوان بیان، بر متن می کند، هم به هم خود را بر متن عرضه می

د تا در وجود انسان کامل یاب ستاند و این دادو ستد مستمر، همچنان ادامه می جدید می
م) به کمال خویش، دست یابد.محمدی ( در این روش، اوالً  1صلی هللا علیه و آله و سلّ

ضد و شکننده ظاهر باشد  ظاهر، بیان گرحدود و چارچوب معنا است ؛ یعنی معنا، نباید
گویند ما به  ثانیاً معنای نهایی، امری متعین و مشخص است( بر خالف کسانی که می و

  رسیم) هر چند ممکن است خواننده به آن دست نیابد. معنای نهایی هیچ گاه نمی
از همین اصل ضابطه مندی تأویل است که صدرا معتبرترین تأویل را تأویل ناظر به 

توضیح آن که، اعیان ثابته همان حقیقت ماهوی اشیاء در علم  2شمارد.می اعیان ثابته
علم ایق در نفس االمر و جهان حقیقت (حق تعالی یا همان چارچوب استعدادی حق

و لذا تأویل هر شیء باید ناظر به چارچوب ماهوی آن باشد . بنابر این  3الهی) هستند
ابت خود هستند، الفاظ هم عالمت و همان طوری که اشیاء، عالمت و شأنی از عین ث

شأنی از معناست اما داللت معنا تنها در حصار فهم عرفی لفظ نیست بلکه داللت  لفظ، 
خواهد به  تابع معناست، منتها برای کسی که آیت و نشانه بودن لفظ از معنی را می

ندو دست آورد، باید مراقب باشد از چارچوب معنایی که لفظ عالمت آن است، تعدی نک
تواند  از آنجایی که الفاظ گنجایش معانی را ندارند، کسی که به حقیقت معنی رسیده می

سانی که حقایق برتر آن را بر لفظ تطبیق دهد و رسیدن از لفظ به معنای تأویلی برای ک
  اند، فهمی از دور است که باید مطابق موازین باشد. را درک نکرده

                                                                                                                                        
   .101تا ص 88: مجموعه رسائل مالصدرا، ص نکـ برای توضیح بیشتر  .1
  498همان، ص  .2
  .815]، ص25: [نکـ  .3
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توان تأویل است را می الصدرا برخالف ضابطههایی که طبق اصل پنجم مبرخی نمونه
  چنین برشمرد:
داند تأویلی که آتش ابراهیم در قرآن را غضب نمرود و نه آتش حقیقی مینمونه اول 

  .]399ص ،10[باشد معارض با حق بودن ظاهر قرآن است و ممنوع می
بلعید نمونه دوم تأویلی که عصای موسی را همان حجت او که شبهات جادوگران را 

شمارد و به عصای ظاهری و متبادر به فهم قائل نیست نیز معارض با حق بودن ظاهر می
  .]400همان، ص[باشد قرآن است و ممنوع می

آوریم های غیر قابل پذیرش خود صدرا را میای از تأویلنمونه سوم: در اینجا نمونه
شود. مالصدرا مغالطه می کند و دچارکه در اثر غفلت قوانین منطق تأویل را رعایت نمی

کند که باید گفت این در تأویل زلزله در سوره زلزال،از آن حرکت جوهری را استفاده می
  مطلب قرینه صارفه کافی به حمل کلمه زلزله به حرکت جوهری ندارد. 

إذا زلزلت األرض زلزالها و اخرجت األرض اثقالها «که صدرا در ذیل آیه  توضیح آن
هنگامی که زمین شدیداً به لرزه در آید و زمین بارهای سنگین خود «ی ) یعن2- 1(زلزله 

گردد، به این به ضمیری که به زمین برمی» زلزال«ی گوید که اضافهمی» را خارج سازد
کند که منظور از زلزال، حرکتی است معهود که به زمین اختصاص مطلب داللت می

ثبات شده است که تمام اشیاء و از جمله دارد و ذاتی آن است، از طرف دیگر در فلسفه ا
شود هاست، از این دو مقدمه نتیجه گرفته میزمین، حرکت جوهری دارند که ذاتی آن
ی با توجه به آن که اضافه ]416و  415، ص30[که منظور از زلزله حرکت جوهری است 

ی بودن و کند نه به ذاتزلزال به ضمیر ارض، تنها به اختصاص و معهود بودن داللت می
گویند بلکه به حرکت مکانی ارتعاشی زلزال نیز از نظر لغت هر حرکتی را زلزال نمی

شود در حالی که حرکت جوهری، تغییر غیرمحسوس تدریجی جوهر است، به گفته می
ی رسد این برداشت و تأویل صحیح نیست، زیرا عالوه بر آن که روح معنای واژهنظر می

شود، چون نوع خاصّی از حرکت در این واژه ملحوظ نمی شامل حرکت جوهری» زلزال«
شده و اساس وضع آن بر همان نوع خاص حرکت است (یعنی حرکت ارتعاشی و نوسان 
پی در پی). البته نقد دیگری که بر این تفسیر وارد شده این است که حرکت جوهری 

ای فهم عموم ای برای عموم مسلمانان نیست، در حالی که قرآن برحرکت شناخته شده
نازل شده، اما این نقد وارد نیست؛ چرا که درست است که معانی عرفی قرآن برای فهم 

های معنایی دیگری برای افراد اما این به آن معنی نیست که الیه عموم مسلمانان است،
  .]24و  23،  صص2: نکـ برای دیدن نقد [خاص قابل استنتاج نباشد 
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  های صدرا براساس قواعد مذکورشده بر تأویل. پاسخ به برخی نقدهای وارد 4
به منظور نشان دادن کاربرد قواعد مذکور در نقدهای وارد شده بر تأویالت صدرا، در 

  کنیم: هایی آورده و به پاسخ آن بر طبق قاعده اشاره میاینجا نمونه
یعنی  )257(البقره/ » هللا ولیّ الذین ءآمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور«نمونه اول: 

  ». بردها را از تاریکی به نور بیرون میخداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آن«
نویسد کند و میصدرا در تأویل آیه از روح معنی کلمات ظلمت و نور استفاده می

ها (کثرات) ها را از تاریکیی حقایق علمی بر ذات مؤمنان، آنی افاضهخداوند به وسیله
کند و چون عالم محسوس کثیر و سوس خارج وبه نور جهان معقول وارد میجهان مح

عالم معقول واحد است، ظلمت همیشه به صورت جمع و نور به صورت مفرد آمده است. 
  در نقد این تأویل گفته شده است:  ]445، ص23[

اوالً جهان معقول همان عالم مجردات تام است و نفوس انسانی در اثر حرکت 
  ها. ی حقائق علمی بر آنرسند نه به وسیله افاضهتجرد تام می جوهری به

  توان جهان معقول را واحد دانست. ثانیاً عقول دارای کثرت عرضی هم هستند و لذا نمی
ها طاغوت و کسانی که کافر شدند، اولیای آن«ی آیه مذکور چنین است: ثالثاً ادامه
.پس باید کفار از تجرد تام به » برندبیرون میها ها را از نور به سوی ظلمتهستند که آن

سوی ماده بودن حرکت کنند، در حالی که این حرکت محال است، حرکت همواره از 
  قوه به سوی فعل و حرکت جوهری همواره از مادی به سوی مجرد تام است. 

این شود زیرا در رابعاً تفسیر صدرا با روایاتی که در ذیل این آیه نقل شده تأیید نمی
  .]16، ص1؛264، ص11[بر توبه تطبیق شده است » نور«بر گناهان و » هاظلمت«روایات، 

زیرا طبق نظریه روح معنا تأویل فوق صحیح است و اشکاالت  این نقد وارد نیست،
باشد. در نقد اشکال اول باید گفت تجرد نفوس انسانی یا به حرکت وارده مخدوش می

وس است، اما تجرد نفوس منحصر به این نیست بلکه جوهری است که این برای همه نف
حقایق علمی الهی نیز که در مسلک صدرا همان حقیقت ایمان است با والیت خاص 

شوند،زیرا این حقایق اموری مجردند و در اثر اتحاد وجودی با الهی باعث تجرد انسان می
  کنند. ها کمک مینفوس به تجرد آن

گویند و در صورت عدم قرینه، وقتی لفظ عقول ثل میثانیاً به کثرت عرضی عقول، م
شود و کثرت طولی عقول هم منافی مراد مثل نیست و شامل آن نمی برند،را به کار می

  ها نیست. وحدت حقیقی آن
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ثالثاً، ظلمت و نور در اینجا نسبی است. هر چه به عالم کثرات نزدیک شویم ظلمت بیشتر و 
کند، پس حرکت کفار از نور به ظلمت ویم، نور بیشتر صدق میهر چه به عالم عقول نزدیک ش

ها در حرکت اختیاری خود به ها به عالم کثرات است و در حقیقت آنبه خاطر تعلق بیشتر آن
رسند، پس در اینجا هم حرکت از قوه شقاوت به فعلیت ماده کمال فلسفی در تعلق به مادّه می

شود، چنان که تعلق نفس به بدن مادی محسوب نمیباشد و تعلق، امری نفسانی است و  می
  نیز به معنی حرکت از مجرد به مادی نیست. 

کند و با تأویل رابعاً روایات مصادیق دیگری از روح معنای ظلمات و نور را بیان می
  1صدرا منافاتی ندارند.

ین، های زمهای پاکیزه اموال و روییدنینمونه دوم: صدرا در تأویل انفاق از قسمت
.در نقد این ] 267، ص23[) آن را به فطرت و اولیات آن تأویل کرده است 267(البقره/ 

تأویل گفته شده قرینه ای برای چنین استعاره ای وجود ندارد وبه عنوان شاهد بر این 
  .]51، ص3:نکـ [از لوازم معنایی ظاهری آیه بر تأیید عدم قرینه استفاده شده است  ادعا،

نقد باید گفت در اینجا لزومی به قائل شدن به استعاره ادبی نیست،  در پاسخ به این
ها، متن در زمینه نفس انسان بازسازی شده و خود لوازم معنایی بلکه طبق قاعده زمینه

خاص خود را در آن زمینه داراست و به عبارت دیگر قرینه در اینجا همان مبنای 
  ها یعنی تطابق عوالم است.  زمینه

بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب «صدرا در تأویل آیه  نمونه سوم:
گیرد، پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هر چیز همانند شود، دریا پایان می

پذیرد ) بحر را به هیوالیی که صور حادث می109(کهف/ » آن را کمک آن قرار دهیم
ای است که فاقد ن تأویل آمده که استعارهدر نقد ای . ]397، ص36[تأویل کرده است 

  .]57، ص3 [قرینه است و هیوال مورد شناخت عموم مسلمانان نیست
ها، تأویل صورت گرفته و الزم نیست در جواب نقد باید گفت که طبق قاعده زمینه

  های معنایی قرآن، مورد شناخت همه مسلمانان باشد. همه الیه
های صدرا منحصر در موارد مذکور نیست که به یلهای نقدهای مخدوش بر تأونمونه

مقاله ناچاریم به این مقدار اکتفا کرده و بررسی مفصل نقدهای دیگر  علت رعایت حجم
  را به مقاالت مستقل دیگری واگذار کنیم. 

                                                                                                                                        
های دیگر را به صورت بخشی و یت حجم مقاله نمونهاین نمونه به طور مبسوط آمد اما به علت محدود .1

  .آوریمآوریم و پاسخ تفصیلی را در مقاالت دیگری میمختصر می
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  نتیجه
تأویل در نظامهای فکری مختلف، مورد بررسی قرار گرفته، اما تا آنجایی که نگارنده، 

فصیل مطلب در رویکرد این مقاله، امری بدیع است که دستاوردهای زیر تفحص نمود، ت
  را به دنبال دارد:

با نگاه به اصول و قواعد تأویل در این مقاله، بسیاری از نقدهایی که به تأویالت  -1
 شود، قابل پاسخگویی است. مالصدرا می

های  و الزمه خداوند در کسوت الفاظ قرآنی تجلی نموده و همه لوازم متن قرآن -2
 ها تا بی نهایت، قابل استناد بوده و وجهی از حقیقت است. آن

های مختلف  حقانیت قرآن در ساختار و صورت نیز جاری است، بنابر این با زمینه -3
توان، معانی گوناگون از آن استخراج کرد که اگر این عملیات صحیح صورت گیرد، آن  می

ها و زیست  ل مهم تأویل متن، خوانش آن با زمینهمعانی نیز  در زمینه خودصحیحند. اص
 رود . های مختلف است که تناظر عوالم،نیز از مبانی این اصل به شمار می جهان
ن مقاله به نظریه روح معنی از قواعد ره یابی به وضع اصلی الفاظ است که در ای -4

 .ایم بررسی آن پرداخته
عی دارد که بسته به نو -5 ع اعتبار و زاویه دید انسان، اسامی عالم عقل، وجود سِ

روند، مثالً لوح  پذیرد که برخی تأویل برخی دیگر در عوالم دیگر به شمار می مختلف می
پذیرد  محفوظ، تعبیر دیگری از عقل است، منتها عقل، از دو جهت مختلف، دو اسم می
د و در که هر دو نفس االمر هم دارند زیرا معانی ماهوی و وجود در خارج عین همن

 شوند. تحلیل ذهنی تفکیک می
عملیات تأویل، دارای میزان و ضابطه است و ظاهری که نازله حقیقت است،  - 6

رود.در تأویل قرآن، نوعی تعامل با متن، رخ  معیار صحت تأویل برای ما به شمار می
کند و معانی جدید  دهد که در آن آدمی معارف صحیح خود را بر قرآن عرضه می می

  کند. ج میاستخرا
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