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Hermeneutics in the View of Abd al-Razzaq Lahiji
Nafiseh Ahl-Sarmadi
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Abstract
Hermeneutic is a major keyword in philosophical school of Isfahan and Abd al-Razzaq Lahiji
is a prominent figure in this school. Hermeneutics for this theologian is beyond a method of
confronting revealed scriptures. According to his works, Lahiji’s view toward his
hermeneutics could be categorized in three groups for investigation:
1. Intellectual hermeneutics
2. Intuitive-intellectual hermeneutics
3. Intuitive hermeneutics
For Lahiji, mere intuitive hermeneutics in void and an intuition without intellectualism is
unable to reach its goals. However, the other two approaches are valid and could be of help.
In intellectual hermeneutics, there are two issues or bounds: one is the revealed scripture
which is the divine legislation and the other is the external existence as his existential
discourse. They have in fact been considered a text in Lahiji’s view. Thus, intellectual
hermeneutics is of two distinct aspects in Lahiji’s verbal approach.
However, intuitive-intellectual hermeneutics is based on an existential and sensual spiritual
experience from surface to the esoteric and reaching a transcendental stage of truth. This
experience could occur in the face of either revealed scripture or the existents. Nonetheless,
for Lahiji, this sensual journey could not reach anywhere without intellectual conduct. In his
perspective ontology is the fundament of theoretical aspects of hermeneutics. In ontology,
Lahiji was influenced by his master. The ontological journey a philosopher has to go through
to reach the truth is both hermeneutics and is an introduction to another hermeneutics. in other
words, ontology becomes a hermeneutic way to comprehend the meaning of the text. In fact,
there will be hermeneutics in hermeneutics and therefore the ontological journey will be as a
hermeneutic method for those facing religious knowledge.
Lahiji discusses the basics required for intuitive-intellectual hermeneutics and mentions
self-mortification and mental self-discipline (contemplation). He believes discursive reason,
balance reason and intuitive reason are different roles intellect takes in this type of
hermeneutics. In his theology books, Lahiji attempts to equip theology with ontology and
various approaches from hermeneutics in order to open novel dimensions in theology which
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has unfortunately not been attended as it deserved. However, it should be noted that these
novel arenas could be considered as steps toward positive evolution in theology.
The battle against religious formalism has to be considered the sociocultural mission this
mystic theologian aimed to accomplish. This struggle came from his theoretical approach
toward hermeneutics. Considering the prevalence of negative Sufism in Lahiji’s time, he put
his utmost attempt to analyze and clarify the true meaning of mysticism and prevent vulgar
Sufism.
Keywords: Lahiji; Hermeneutics; Mysticism; Intellectual; Intuitive-Intellectual; Conflict
Bibliography
- The Holy Quran
- -- .(1983). The Capital of Faith in Principles of Belief. Corrected by Sadegh Amoli
Larijani. Al-Zahra Publications
- -- .(1413 Hijri). Interpretation of Quran. 4th Vol. 2nd ed. Qom: Bidar Pub.
- -- .(1420 Hijri). Feelings. Corrected and Appendices by Al-Labooni. 1st ed. Beirut:
The Institute for Arab History
- -- .(1425 Hijri). Shawāriq al-ʾilhām fī sharḥ tajrīd al-Kalam. Introduction by: Jafar
Sobhani. 1st ed. Qom: Imam Sadeq (PBUH) Institute
- -- .(1956). Mirdamad AKA Moalleme Sales. Translated by Isa Sepahbodi. Journal of
Anthropology. Year 1. Vol. 2
- -- .(1994). Diwan of Fayyaz Lahiji. Corrected by Jalil Mesgar Nejad. Tehran: Allameh
Tabatabei University
- -- .(2001). A Transcendental Knowledge in Four Books of Reason. 7th Vol. Research
by Maghsood Mohammadi. 1st ed. Tehran: Sadra Islamic Knowledge Fund
- -- .(2002). Breaking Idols of Ignorance. Corrected by Mohsen Jahangiri. Tehran: Sadra
Islamic Knowledge Fund
- -- .(2012). The Pure Word. Research by Hamid Atayi Nazari. 1st ed. Tehran: The
Institute for Research in Knowledge and Philosophy
- Ashtiani, Seyed Jalal al-Din. (1999). A Selection from Works of Divine Scholars of
Iran. 4th Vol. 2nd ed. Qom: The Center for Islamic Development of Qom Seminary
- Atayi Nazari, Hamid. (2013). Lahiji and His Theological Thoughts. 1st ed. Qom: the
Center for Developing Knowledge
- Ibn Arabi, Mohammad bin Ali. (1427 Hijri). Conquests. 8th Vol. Beirut: Dar al-Fekr
- Ibn Fares, Ahmad. (1411 Hijri). Dictionary of Language Standards. 1st Pub. Beirut:
Dar al-Jeil
- Lahiji, Abd al-Razzaq bin Ali. (1993). Gohare morad. 1st ed. Tehran: Publications of
the Ministry of Islamic Culture and Guidance
- Modarres Tabrizi, Mohammad Ali. (1995). Reyhanat al-adab. 4th ed. Tehran: Khayam
- Sadrol Motalehin, Mohammad bin Ebrahim. (1999). Three Philosophical Treatises
corrected by Seyed Jalal al-Din Ashtiani. 3rd ed. Qom: The Center for Islamic
Development of Qom Seminary
- Shaker, Mohammad Kazem. (2002). Methods of Interpreting Quran. 2nd ed. Qom:
Boostane Ketab

الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هیجدهم ،پاییز و زمستان 1396
ص122 -109

تأویلشناسی در چشمانداز حکیم عبدالرزاق الهیجی


نفیسه اهل سرمدی -مهدی امامی جمعه
چکیده

تأویل از کلیدواژههاي اصلی در مکتب فلسفی اصفهان است و عبدالرزاق الهیجی نیز یکی از چهرههاي سرشناس این مکتب
به شمار میآید .تأویل براي این حکیم متأله ،فراتر از روشی براي مواجهه با متون وحیانی است .تأویل در آثار او ،دو معناي
اصلی دارد :تأویل عقلی و تأویل شهودي  -عقلی .تأویل نخست ،تأویل متون وحیانی و تأویل نظري موجودات تا شناخت
حضرت حق را شامل میشود .تأویل متون وحیانی براي حل تعارض متن با عقالنیت صریح و قطعی یا براي کشف مراتبی از
عمق معنا که در پس معناي ظاهري نهفته است ،صورت میپذیرد و این دو رهیافت تأویلی ازنظر الهیجی دو شیوۀ متفاوت از
تأویل به شمار میآید .تأویل شهودي  -عقلی فراروي عملی از ماسوي براي رسیدن به خدا است ،در مقابل فراروي نظري از
آنها براي شناخت خدا .الهیجی اولی را سلوک باطن و دومی را سلوک ظاهر مینامد.
مبارزه با ظاهرگرایی دینی را باید رسالت فرهنگی – اجتماعی این حکیم عارف دانست که برخاسته از دیدگاه نظري او دربارۀ
تأویل است .با توجه به رواج تصوف منفی در زمانۀ فیاض ،او در نظر دارد ضمن تحلیل و تبیین معناي حقیقی عرفان ،از
ترویج تصوّف مبتذل جلوگیري کند.
واژههای کلیدی
الهیجی ،تأویل ،تصوف ،عقلی ،شهودي  -عقلی ،تعارض
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مقدمه:

تأویلشناسی او به دست میآید که درخور تأمل و بررسی

تأویل ،همانگونهه کهه از واژهاش پیداسهت ،برگردانهدن و

است:

ارجاع به اصل و اول هر چیزي است (ابن فهارس:1411 ،
ذیل مادۀ اول) و مراد اصطالحی آن ،بازگشهت بهه معنهاي

 )1تأویههل عقلههی؛  )2تأویههل شهههودي – عقلههی؛ )3
تأویل شهودي.
با توجه به آنچهه گفتهه خواههد شهد ازنظهر الهیجهی،

حقیقی و باطنی متون وحیانی است.
تأویلکننده در فرآیند تأویل از ظهاهر عبهارت ،فراتهر

تأویل شهودي محه ،،معتبهر و درخهور اعتنها و ارزیهابی

می رود و باطن آن را در مییابهد و درنتیجهه ،ههر تهأویلی

نیسههت .او شهههودي را کههه عههاري از عقالنیههت باشههد ،در

مالزم نوعی فهراروي اسهت .فهرارفتن از زبهان و ظهاهر و

رسیدن به مقصود ناتوان میداند؛ درنتیجهه ،عرفهان بهدون

وصول به حقیقت و باطن.

فلسفه در نظر او چیهزي جهز عهوامفریبهی نیسهت و تنهها

اگر به استعمال واژه «تفسهیر» اصهرار شهود ،مهیتهوان
تأویل را نوعی تفسیر رمزي ،درونی و باطنی دانست.
تأویل رویکردهاي مختلف دارد .عدهاي در این راسهتا

کارکرد آن ،صید جاهالن و سادهلوحهان اسهت (الهیجهی،
)38 :1372؛ امهها در نظههر او ،دو رویکههرد دیگههر معتبههر و
راهگشا هستند.

بر شهود تکیه دارند؛ برخی بر عقل ،برخی دیگر بر نقهل و

در تأویل عقلی دو موضوع یها دو متعلهق وجهود دارد:

گروهی آمیزۀ ایهن روشهها را برگزیهده انهد و آن را مایهۀ

نخست ،متن وحیانی که کهالم تشهریعی خداونهد اسهت و
3

دستیابی به باطن میدانند؛ ازاینرو ،میتهوان از روش ههاي

دیگر ،موجهودات خهارجی کهه کهالم تکهوینی اوسهت و

مختلف تأویل سخن گفت (رک :شاکر.)1381 ،

درحقیقههت بههه مثابههۀ مههتن درخههور توجههه الهیجههی قههرار

همچنین شهایان ذکهر اسهت فلسهفۀ اسهالمی ،حاصهل

گرفتهاند؛ بنابراین تأویل عقلی در رهیافت کالمی الهیجهی

تفلسف اندیشهورانی اسهت کهه مسهلمان انهد و در فضهاي

شامل دو رویکرد متمایز از هم اسهت .ازنظهر الهیجهی در

اسالم پرورش یافتهاند .با مالحظۀ آثار آنان ،نشانۀ رجوع و

تأویل متن وحی نیز دو مسئلۀ مهم وجود دارد کهه هریه

نیز تأمل و پژوهش دربارۀ آیات قرآن و روایات معصومین

رویکرد تأویلی متفاوتی دارند :مسئلۀ نخست اینکه ممکهن

را به عیان خواهیم دید .ایهن سهیري اسهت کهه از فهارابی،

است در متن وحی ،تعارض جدي وجهود داشهته باشهد و

مؤسس فلسفۀ اسالمی ،تا زمان حاضهر همچنهان اسهتمرار

معناي متنهی بها دریافهت صهریح عقهل ،متعهارض باشهد.

دارد و البته انکار نخواهیم کرد که این سهیر و حرکهت در

اینجاست که حکیمِ متکلم ،تأویل را رهیافتی در حهل ایهن

همۀ این قرون ،سرعت و شتاب یکسانی نداشته اسهت .در

تعارض و کشف معناي اصلی متن پیشنهاد میکند .مسهئله

مکتب فلسفی اصفهان کهه مقهارن زمهان صهفوي اسهت و

دیگر اینکه در مواجهه با متن وحی ،بدون آنکهه تعارضهی

اسههالمی

وجود داشهته باشهد ،دریافتهه مهی شهود کهه مهتن ،معنهاي

دانست ،1دقت و توجه ویژهاي به متهون وحیهانی (اعهم از

عمیههقتههري در پههس معنههاي ظههاهري خههود دارد و مهها

قرآن و حدیث) شده است .عبدالرزاق الهیجی2که نوشهتار

میخواهیم راهی بهه سهوي آن معنها بیهابیم کهه در اینجها

حاضر بر تأویهلپژوههی او متمرکهز اسهت ،از چههرهههاي

تأویل ،راهگشا است .بدین ترتیب در تأویل عقلی ،مها در

شناختهشده و برجستۀ همین مکتب است.

طی فرایند نظر ،تحلیل و استنتاج عقالنی در پی آنیم که از

مههیتههوان آن را عصههر تجدیههد حیههات فرهن ه

ظاهر متن نقبی به باطن آن بزنیم و از حقایقی ماوراء ظاهر
الهیجی و رویکردهای مختلف تأویلشناسی

سخن بگوییم؛ اعم از اینکهه ایهن مهتن ،مهتن مکتهوب یها

با توجه به آثار مختلف الهیجی ،سهه رویکهرد اساسهی در

ملفوظ وحیانی باشد یا اینکه موجودات خارجی بهه مثابهۀ
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ی

متن وحی صورت می گیرد و هم در مواجهه با موجودات؛

متن قلمداد شوند.
سهیر و سهلوک

اما ازنظر الهیجی ،این سلوک نفسانی بدون سلوک عقالنی

تأویل شهودي  -عقلی ،مبتنی بر یه

وجودي و نفسانی در جهت سیر از ظاهر به باطن و نیل به

به سر منهزل مقصهود نمهی رسهد؛ بنهابراین تأویهل شناسهی
الهیجی در ی

مراتب متعالی حقیقت است که این سیر هم در مواجهه بها

دستهبندي شاخهاي به این صورت است:

فرآیند حل تعارض
تأویل متن وحی
فرآیند نیل به عمق معنا
عقلی
تأویل موجودات
کشف حقیقت باطنی در عالم وحی
تأویل

شهودي – عقلی
کشف حقیقت باطنی در عالم هستی

شهودي مح( ،غیرمعتبر)

 -تأویل عقلی در اندیشۀ الهیجی

الهیجی معتقد است در پس معنهاي ظهاهري مهتن وحهی،

این تأویل ازنظر الهیجی ،قابل تعلیم و تعلهم اسهت و

معانی عمیقی وجود دارد کهه کاشهف از لطهافف و دقهافق

فهم آن براي همگان آسان است؛ زیرا بر پایۀ مبانی نظهري

مختلف و حقایقی است که متن وحی درصدد پرده برداري

استوار است و هرکس در صورت فراگیري آنها بهه چنهین

از آنها اسهت؛ بنهابراین نبایهد در معنهاي ظهاهري عبهارات

رهیافتی در تأویل دست مییابد.

توقف کرد و با متن ،جمودگرایانه و ظاهرگرایانه برخهورد

اما همان طور که گفته شد تأویهل عقلهی سهه رویکهرد
تأویلی را شامل می شود که هریه

ههدف جداگانهه اي را

برآورده میکند:

کرد .الهیجی این دیدگاه را بسیار صریح و رسا بیان کهرده
است:
«بل الظاهر ان اکثرها تمثیالت للحقافق و تنبیهات علی

الف) تأویل متن وحی در راستاي نیل به عمق معنا:

الدقافق ال ینبغی الوقهوف علهی ظواهرهها و الجمهود علهی

این نوع از تأویلشناسی شاید رایجتهرین نهوع تأویهل

متبادرها ( »....الهیجی ،1425 ،ج.)60 :1

باشد و گسترده ترین کاربرد را در جهان اسالم داشته است.

براي مثال:
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او در گوهر مراد با اشاره به آیۀ «ان الحسهنات یهذهبن
السیئات» اینگونه آن را تأویل میکند:
فعل حسنه هرگاه براي آدمی به ملکه و راسخ در نفس
مبدل شود ،باعث حدوث نورانیتی در نفس مهی شهود کهه
موجب نفرت و اجتناب از سیئات می شود و این را معناي
تلویحی اذهاب سیئات میداند (الهیجی)378 :1372 ،

نقلی....یجب التأویهل اي تأویهل السهمعی عنهد المعهارض
العقلی بما یوافق العقلی» (الهیجی ،1425 ،ج.)269 :4
نمونههۀ بههارز ایههن قسههم از تأویههل در بحههث صههفات
خبري4است.
او به آیۀ «الهرحمن علهی العهرش اسهتوي» (طهه )5/و
حدیثی از پیامبر مثال مهی زنهد و در معنهاي رؤیهت ربّ و

و نیز تأویل «کلم الطیب» به نفس ناطقهه در آیهه «الیهه

استواي خدا بر عرش معتقد است نباید به ظاهر این متهون

یصعد الکلم الطیهب ( »...فهاطر )10 /و تأویهل قلهم در «و

تمس

کرد؛ زیهرا التهزام بهه ظهاهر آنهها و اسهتناد معنهاي

القلم و ما یسطرون» (قلهم )1/بهه عقهول فعهال و مالفکهه

ظههاهري اسههتوا ،مرفههیبههودن و  ...بههه خداونههد مسههتلزم

مجرد ازجمله نمونه هاي بسیاري بهراي ایهن قسهم اسهت.

جسمانیبودن اوست و ایهن ،خهالف حکهم صهریح عقهل

واضح است در اینجا سخن از تنافی آیه با آیۀ دیگر یها بها

است و بهترین راه ،مراجعه به عقل است:

قاعدۀ عقلی نیست (همان294 :و.)685
ب) تأویل متن وحی در راستاي حل تعارض:
در رویکرد الف ،معناي ظاهري ،ترک یا کنار گذاشهته

«فالواجب ان یصار الی مقتضهی العقهول الصهریحه و
االراء الصحیحه» (همان)61 :
و جالب اینکه می گوید حتی اگر این رجوع به عقهل،

نمی شد؛ اما در این رویکرد ،به دلیهل تعهارض پهیش آمهده

به ترک ظاهر کالم و آنچه متبادر از آن است ،منتهی شود:

بین معناي ظاهري متن و مضمون قطعی عقلهی از معنهاي

«و ان ادّي الی ترک الظواهر و رف ،المتبادر» (همان)

ظاهري عدول می شود .الهیجی در گوهر مراد به صهراحت

درحقیقت او از جواز ترک متبادر و ظهواهر در هنگهام

تأویل را در این رویکرد ،ترک ظهاهر یها اقتضهافات ظهاهر

تعارض با عقل سخن می گویهد و اگهر از او چرایهی ایهن

میداند:

جواز جویا شود ،چنین میگوید:

«اما تأویل ...نیست مگر ترک ظاهر و مقتضهاي ظهاهر»
(الهیجی)556 :1372 ،؛ البته او در ادامه اضافه می کند این
در حالی است که این ظاهر یا لوازم آن ،ممتنع باشد وگرنه
در غیر این حالت ،عدول از ظواهر جایز نیست:
«تا ممتنع نباشد به دلیلی ،ترکش جایز نیست» (همان)

«الستقالل العقل فی احوال المبهد و سهافر العقلیهات»
(همان)
ازنظر او ،عقل به نحو استقاللی  -و بدون نیاز به نقهل
– در برخی امور مربوط به خداشناسی و نیز مواردي دیگر
به شناخت میرسد.

به عبارت بهتر ،الهیجی نیز همچون بسهیاري دیگهر از

بنابراین در تأویل متن وحیانی باید از ظاهر فراتر رفت

حکماي اسالمی اگرچه ظهواهر را حجهت مهی دانهد ،ایهن

و این فراتررفتن از ظاهر ،گاهی به دلیل تعارضی است کهه

حجیت ظواهر تا هنگامی اسهت کهه ظهاهر ،خهالف دلیهل

روي داده و گاهی براي رسیدن به معناي عمیق تري اسهت

قطعی عقل نباشد .در هنگام تعارض ،انصراف و رجهوع از

که در پس معناي ظاهري نهفتهه اسهت؛ البتهه بایهد توجهه

ظاهر جایز است .او در شوارق االلهام تأکید می کند آنگهاه

داشت این گذر و فراروي به این معنها نیسهت کهه معنهاي

دلیهل نقلهی بها قاعهدهاي عقلهی

باطنی ،معارض و مخالف ظاهر باشد؛ بلکه وراي آن است

که دو دلیل نقلی یها یه

معارض شود ،باید نقل را به نفع عقهل تأویهل کهرد؛ زیهرا
جمع آنها محال است و به اجتماع نقیضین میانجامد:
«اذا تعهههارض دلهههیالن نقلیهههان او دلیهههل عقلهههی و

ولی در عین حال همسو با آن.

5

آنچه این شکل از تأویل را موجه میکند این است کهه
عقل در شناخت مبد و احوال مبد که کهالم وحهی از آن
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جایگاه صادر میشود و نیز در سایر امور عقلی ،مسهتقل از

ظاهريترین مرتبه از وجود واقع شده است که در وراء آن

شرع است و دستآوردهاي آن نیز معتبر است.

مراتب دیگري از وجود قرار دارد که حقیقت این شیء بهه

نکته شایان توجه اینکهه بهه ضهرورت نبایهد عهدول از

شمار می آید .همان طور که متون وحیهانی سهیر تنزیلهی را

ظاهر لفظ را به مثابۀ استعمال معناي مجازي به جاي معناي

طی میکننهد تها در قالهب کلمهات ظهاهر مهیشهوند و در

حقیقی واژه دانشت .صدرالمتألهین بر این نکته تأکید دارد

دسترس انسان ها قرار می گیرند ،عالم مهاده و آنچهه در آن

که چنین استعمالهایی همچنان حقیقی است و نه مجازي:

اسههت نیههز سههیر تنزیلههی را طههی و در قالههب موجههودات

«فههال یجههوز ...ان یقههول :انّ هههذه کلّههه مجههازات و

جسمانی ظهور پیدا کردهاند و براي ما درکپذیر شهدهانهد؛

مسههتعارات بههل یجههب علیههه ان یحملههها علههی الحقیقههه»

بنابراین اگر در فرایند صعودي  -هرچند به نحهو عقلهی و

(صدرالمتألهین.)276 :1378 ،

نظري  -از این قالب عبور شود و سطوح و مراتهب دیگهر

بدین ترتیب دربارۀ صفات خبري بایهد گفهت معنهاي

حقیقت به دست آید ،تأویهل رخ داده اسهت .الهیجهی در

قدرت براي ید و استیال بهراي اسهتوا و  ...همگهی معهانی

شوراق االلهام براي هر موجودي قافل بهه وجهود اخهس و

و مراتههب

وجود اشرف شده و نوشهته اسهت« :ان الشهی الواحهد لهه

وجودهاي طولی براي موجودات به خهوبی ایهن نظهر او را

اطوار فی الوجود» (الهیجی ،1425 ،ج .)214 :5این سیر از

موجّه می کند.؛ مثالً در قدرت یها اسهتیال حقیقهت معنهایی

وجودشناسی که از اخس شهروع مهی شهود و بهه اشهرف

واحدي وجود دارد که تجلّیات متعددي دارد که به ترتیب

فاالشرف می رسد ،ادامه دارد تا به حقیقه الحقایق برسد کهه

حقیقههیانههد .نظههر صههدرا در بحههث تشههکی

ید و یا ایستادن ،تنها جلوه و صورت ظهاهري آن حقیقهت
معنایی است و واضح است اخذ هریه

از ایهن تجلیهات

متعدد ،اخذ معناي حقیقی است نه مجازي. ...

ی

عرصۀ بیکرانه و الیتناهی است.
الهیجی در گوهر مراد آنجا که از سلوک ظاهر سهخن

می گوید ،به همین معنا اشاره دارد.

الهیجی با اشاره به اشاعره و معتزلهه و اینکهه اولهی از

او از دو راه ظاهر و باطن سخن می گوید .او راه ظهاهر

منکران تأویل و دومی از موافقهان آننهد ،از اشهاعره اظههار

را راهی می داند که مهی تهوان بها آن خهدا را شهناخت .راه

تعجب و حیرت می کند که در مسافل عملی ،ر ي و قیاس

ظاهر نزد او راه استدالل اسهت کهه بها پهاي عقهل پیمهوده

و عقل را معتبر میدانند و در اصول دیهن و معهارف حقهه

می شود و از صعوبت چندانی برخوردار نیست (الهیجهی،

که بزنگهاه ورود عقهل و حجیهت آن اسهت ،ر ي عقهل را

 .)34 :1372بر اساس این ،سیر عقالنی انسان تها شهناخت

وقعی نمینهند!

خدا تأویل محسوب می شود که مهالزم فهراروي از ظهاهر

در نظر او ،بی اعتنایی آنها به تأویل اسهت کهه موجهب
رويآوردن به تجسیم و تشبیه میشود:
«بیشتر ایشان به کفر تجسیم و عامۀ ایشان بهه ضهاللت
تشبیه گرفتار شدند و این به سبب آن بود کهه سهدّ ابهواب
تأویل علیاالطالق کرده( »...الهیجی.)47 :1372 ،
ج) تأویل نظري موجودات

موجودات و شهناخت حقیقهت آنهاسهت؛ تهأویلی کهه بهه
دانستن و شناخت حقایق اشیاء منتهی می شهود کهه همهان
واجبالوجود است.
جالب اینکه در این طریهق کهه ثمهرهاش یقهین اسهت،
وظیفۀ اصلی بر عهدۀ عقل است و نقش نبی تنهها از بهاب
غفلتزدایی است:

این رویکرد از تأویل ،مبتنی بر هستی شناسهی ویهژه اي

«بعثت انبیاء براي ارشاد راه ظهاهر و اسهتدالل نیسهت؛

است .ازنظر الهیجی  -که متهأثر از چشهم انهداز صهدرایی

به این معنی که یافتن این راه ،موقوف بهه نمهودن پیغمبهر

اسههت  -هههر شههیء در عههالم مههاده ،در پههایینتههرین و

باشد که اگر چنین بودي دور الزم آمدي ...کهار پیغمبهران
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در این راه همین باشد که همه را از خهواب غفلهت بیهدار

الف) الکلمه الطیبه

کنند ...کسی که خفتهۀ صهحیح البصهر را بیهدار کنهد ،او ال

الکلمه الطیبه که نوشتهاي – البته ناتمام – در علم کالم

محاله به بصر خود اشیاء را ببیند( »...الهیجی.)34 :1372 ،

است ،به روایت مؤلف این اثر در شرح کلمۀ طیبه ال اله اال

این

اهلل است .الهیجی در نظر داشته است مطالب این کتاب را

 -تأویلی در راستاي تأویلی دیگر

در دوازده فصل (به تعداد حروف ال اله اال اهلل) بگنجانهد...

مهم اینست که این سیر وجودشناسی که فیلسهوف تها

(الهیجی.)103 :1391 ،

رسیدن به حقیقت وجود ترتیب مهی دههد ،بهه نهوعی ههم

او با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) که «هرکس ال الهه

خودش تأویل است و هم اینکه مقدمۀ تأویلی دیگر واقهع

اال اهلل بگوید ،داخل بهشت میشود» به تأویهل ایهن حهدیث

می شود (دقت)؛ به این معنا که این وجودشناسی مبدل بهه

شریف پرداخته است و مراد اصلی پیامبر را تحقق ایهن آیهۀ

روش هرمنوتیکی براي فهم معناي متن می شود .درحقیقت

شریفه در مملکت وجود آدمی میداند (همان.)125 :

در اینجا تأویل در تأویل است.
با توجه بهه اینکهه فیلسهوفان اسهالمی ،روش مواجههۀ

او انگیزۀ خود را از نوشتن چنهین کتهابی همهین بیهان
پیامبر اکرم(ص) میداند:

خود را با متهون دینهی (اعهم از آیهات و روایهات) و فههم

«و قد اشهرنا الهی ان مقصهودنا االصهلی مهن وضهع ههذا

عقاید و معارف دینی ،وجودشناسی قرار داده اند ،بایهد بهر

الکتاب انّما هو معرفه اهلل – تعالی – و التنطق بحقیقه کلمه «ال

این مهم تأکید کرد که این سیر وجودشناسی خود به مثابهۀ

اله اال اهلل» التهی مهن ینطهق حقیقهه بهها فقهد تحقهق بحقهافق

روش هرمنوتیکی آنان در مواجهه با معهارف دینهی اسهت.

المعارف الخمسه الموجبه للدخول فی الجنه الحقیقه» (همان).

آنها بر این عقیده اند که وجودشناسی براي نیل بهه معنهاي

جالب اینجاست که کتابی را که فیهاض در کهالم و بها

عمیهق وحههی ،مفیههد و ثمهربخش اسههت .برخههی همچههون

رویکرد بیان معارف حقه الهیه و اصول پنجگانه عقایهد بهه

صدرالمتألهین وجودشناسهی را تنهها روش کارآمهد در ایهن

نگارش در مهی آورد ،در آغهازین عبهارات آن از وجهود و

خصهوص مههیداننهد .او در مقدمههۀ مشههاعر تأکیهد مههیکنههد

لواحق آن سخن می گوید .احوال ماهیت ،بحهث در انهواع

وجودشناسی اساس قواعد حکمت و زیربناي الهیات اسهت

عقل ،اقسام وحدت و  ...مطالبی است کهه الهیجهی یکهی

و تنها آنگاه میتوان از حقایق باطنی قرآن سهخن گفهت کهه

پس از دیگري بیهان آنهها را بهه عنهوان بنیادههاي عقالنهی

زبان فکر و اندیشهه مها وجودشناسهی باشهد« :و لمها کانهت

معارف الهی الزم می داند .جالب تر اینکه او پهس از طهرح

مسئله الوجود اسّ القواعد الحکمیه و مبنی المسافل االلهیه و

مباحثی در وجهود ،وارد نهزاع اصهالت وجهود یها ماهیهت

القطب الذي یدور علیه رحی علهم التوحیهد و علهم المعهاد

می شود و با طرح نظر مالصدرا و میرداماد به داوري میهان

وحشر االرواح و االجساد( »...صدرالمتألهین.)4 :1420 ،

آن دو مینشیند؛ اما الهیجی کدام قول را بر میگزیند؟

او در این عبارت ،وجودشناسی را محوري می داند کهه
آسیاب معارف حول آن میچرخد.

در جواب باید گفت عبارات او در این اثهر جهامع ههر
دو ر ي اصالت وجود و نیز اصالت ماهیت است؛ بهه ایهن

فیاض الهیجی نیز این روش را از استاد خهویش اخهذ

ترتیب که برخی بر این شهادت مهی دهنهد و برخهی گهواه

کرده و در آثار خهود بهه نمهایش گهذارده اسهت؛ بنهابراین

آنند6؛ ولی نکته درخور تأمل اینکه او درنهایت ،تالش می

بهههحقیقههت او در روششناسههی متههأثر از صههدرا اسههت؛

کند با برقراري وحدت میان این دو نظهر و لفظهی دانسهتن

ازاینرو ،الزم است این بحث گستردهتر شهود؛ بهه همهین

نزاع ،به این مسئلۀ بحثبرانگیز خاتمه دهد.

منظور آن را در سه نگاشتۀ الهیجی در کالم پی میگیریم:

اکنون هدف ما درسهتی و نادرسهتی نظهر الهیجهی در
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او در ایهن بهاب

بر وجه یقین ترتیب دهم که خهالص و نجهات جهاودانی

لفظی دانستن ایهن نهزاع یها نظهر شهخ

نیست؛ بلکه بحث اصالت وجهود و ماهیهت و بهه معنهاي

بدون آن ممکهن نیسهت و راه تحصهیل سهعادت بهه قهدم

بهتر ،بحث هاي وجودشناسی در نظهر الهیجهی ،اسهاس و

مالحظۀ آن توان سپرد( »...الهیجی.)21 :1372 ،

پایه هاي مباحث عقاید است؛ زیرا اگر چنین نبود ،اشهتمال
کتاب الکلمه الطیبه بر این مباحث ،وجهی نمیداشت.

در این کتهاب نیهز همهان خه مشهی پیمهوده شهده در
سههرمایۀ ایمههان ملحههوظ اسههت؛ یعنههی ازطرفههی حههرف از
دوره اصول عقاید تحقیقی – و نه تقلیهدي –

ب) گوهر مراد و سرمایۀ ایمان

نگارش ی

بنابراین به روایت الهیجی ،در مقدمهۀ کتهاب سهرمایۀ

است؛ به نحوي که ضامن سعادت همگان به ویژه مبتهدیان

ایمان ،هر دو نگاشتۀ گوهر مراد و سرمایۀ ایمان بهه منظهور

باشد و ازطرفی ،به ویژه در مباحهث خداشناسهی ،شهکل و

تبیین عقاید دینی و بهراي مبتهدیان نگهارش یافتهه اسهت.

شمایل مباحث ،کامالً وجودشناسانه است؛ یعنهی از تمهایز

به ویژه که او سرمایۀ ایمان را دربرگیرندۀ ضروریات عقاید

وجود و ماهیت آغاز می شود و با اثبات واجب الوجهود بهه

می داند؛ ضروریاتی که مسلمان باید بداند و به هیچ عنهوان

بحث صفات و افعال واجب ورود مییابد.

نمیتوان و نباید از آن صرفنظر کرد.
« ...که در عقاید دینیهه رسهاله اي دیگهر کهه بهه ضهب

روشی که الهیجی در نگارش این سه کتاب کالمی بهه
کار گرفته است ،از نوع نگاه او به کالم خبهر مهیدههد .در

مبتدي اقرب و به فهمش اسرع بهود و منحصهر باشهد ،در

نظر او ،اعتماد به دالفل کالمی از حیهث کالمهی بودنشهان،

مسافل ضروریۀ اعتقادیه که در حصول ایمهان کمتهر از آن

براي فهم حقایق یقینی و معارف دینی به هیچ وجهه ،کهافی

مجزي نبود(»...الهیجی :1362 ،مقدمه).

نیست .این امري است که الهیجی با عبارات متفهاوت بهر

او به تبعیت از اصول پنجگانه عقاید ،کتابش را مشتمل

آن تأکید می کند« :ان االعتماد علهی الهدالفل الکالمیهه مهن

بر  5باب می کند .باب اول (توحید) مشتمل بهر  10فصهل

حیث هی کالمیه غیر مجد فهی تحصهیل العقافهد الدینیهه»

است که با شکل و شهمایل کهامالً فلسهفی و بها محتهواي

(الهیجی ،1425 ،ج .)61 :1

بحثهاي وجودشناسی ،مدون میشود.
جالب اینکه این بحث هاي وجودشناسی مح ،،همان

او ضمن اشاره به جدلیبهودن اسهتداللههاي کالمهی،
تمس

به براهین یقینیِ منتهی به بدیهیات را بهراي کسهی

است که الهیجی آن را ضروریات عقافد مهی دانهد کهه «در

که خواهان ترقی از وادي تقلید بهه بارگهاه تحقیهق اسهت،

حصول ایمان ،کمتر از آن مجزي نبود!».

ضروري و اجتنابناپذیر میداند.

این نشان میدهد در نظر او ،الزم است عوام جامعه در

«و یرجههع الههی قههوانین النظههر و االسههتدالل البرهههانی

سطحی از معرفت باشند تا مخاطب مباحث وجودشناسهی

الموجب للیقین المبتنی علی المقهدمات البرهانیهه القطعیهه

قرار گیرند و این امري دور از انتظار نیست .از حکیمی که

العقلیه الصرفه ،لمن اراد الترقی عن حضهی ،التقلیهد الهی

دست پروردۀ مکتب صدرالمتألهین است؛ همو که معرفهت

ذروه التحصیل( »...همان).

مبد و معاد را معناي اصلی و اولی فقه میدانهد و آنهرا بهر

جالب اینکه نزد او استدالل هاي متکلمهان ،تنهها بهراي

هر صاحب خردي واجب عینی می داند و آنچه امهروزه از

صاحبان عقول قاصره مفید اسهت؛ آنهان کهه توانهایی الزم

فقه به ذهن متبادر می شود را واجهب کفهافی نهام مهینههد

براي رسیدن به یقین را ندارند:

(صدرالمتألهین.)55 :1381 ،
در گوهر مراد نیز الهیجی اظههار مهی دارد «]بنها دارم[
رساله اي دربارۀ تحصیل اصول دین و حصول معارف الهی

«بل جدواها ،انّما هو حفظ العقافد اجماالً علی العقهول
القاصره الغیر القادره علی البلوغ الی درجه الیقین التفصیلی
و التحقیق التحصیلی» (همان).
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 -تأویل شهودي  -عقلی

به موجود باقی رسد که فنها در او نباشهد و کهاملی کهه از

در این نهوع تأویهل ،سهیر عقالنهی و صهیرورت نفسهانی

هیچ نقصی نشانه و اثر نداشته باشد ،نهزد الهیجهی سهال

تو مان است .تفاوت تأویل شهودي – عقلی با تأویهل عقلهی،
تفاوت بین وصول و حصول و یا یافتن و دانستن است.
در تأویل عقلی نیز هرچند گذر و عبهور از موجهودات

راه باطن است (الهیجی.)34 :1372 ،
آن کس که به کامل مطلق می رسد ،کاملی که از شهافبه
هر نق

و فقدانی مبراست ،دیگر جز او بهرایش رنه

و

تا واجب الوجود است ،آن گذر در نظر و سهاحت اندیشهه

بویی ندارد؛ درنتیجه از همه فارق و به او واصل می شود و

است؛ اما در این معنا منظور فراروي عملی از ماسهوي بهه

از این قرب و یگانگی با محبوب ،غرق در لذت و سهرور

خداوند است:

می شود و همواره در این لهذت ،مسهتغرق خواههد بهود و

«راه باطن ،راهی است که از آن به خدا تهوان رسهید و راه
ظاهر ،راهی است که به او خداي را توان دانست و از دانستن
راه بسیار است تا به رسیدن» (الهیجی.)34 :1372 ،

همین لذت است که حکما با سعادت از آن یاد می کننهد و
عرفا آن را فناء فی الحق مینامند (رک :همان).
اگر نی

بنگریم:

این تأویل را نیز بر حسب متعلق آن در دو دسته جاي

تأویل در این معنا بهه زیبهاییشناسهی خهتم مهیشهود.

می گیرد :یکی کشف حقیقت و باطن در عالم متن وحیانی

جالب اینجاست که ایهن لهذت و زیبهایی بهه قهدري نهزد

و دیگري کشف و شهود حقیقت و بهاطن موجهودات کهه

الهیجی اهمیت دارد که او غرض از بعثت انبیاء را رسیدن

همان حضرت حق اسهت .ایهن راه کهه الهیجهی آن را بها

مردم به این لذّت می داند .در نظر او چون عقل در سهلوک

عنوان سلوک بهاطنی معرفهی مهی کنهد ،در مقابهل سهلوک

راه باطن استقاللی ندارد و ناتوان اسهت ،پهس الزم اسهت

ظاهري قرار می گیرد .الهیجی برخالف آنچه در راه ظهاهر

هادیانی از جانب حضرت حق باشند تها آدمهی را ههدایت

از عدم صعوبت و قابلیت تعلیم و تعلم آن سخن می گوید،

کنند و به مقصد نهایی خویش رسانند؛ مقصدي که وصول

مهی شهود،

به آن ،قرین لذت و ابتهاج است .نهزد ایهن حکهیم متألهه،

همگانی و قابل تعلیم و تعلم و نشر وگسهترش نیسهت .او

حکمت تکلیف و وعد و وعید پروردگار نیز همین است.

7

این قبیل معارف را که یافتنی اسهت نهه دانسهتنی از زمهرۀ

«غرض از بعثت انبیاء و رسل همین است که مهردم را

تعالیم شرعی که فراگیهري آن الزم اسهت ،خهارج کهرده و

به این لذت دعوت کنند و به ایهن مرتبهۀ عظمهی سهیاقت

حتههی بیههان در غیرموضههع آن را ظلههم دانسههته و بههر لههزوم

کنند ...پس اگر سیاست شرع و وعد و وعید شهارع ،مهردم

مستورماندن این تأویل نزد نااهالن تأکید کرده است:

را جبراً و قهراً به این راه نراندي ،کسهی بهه فکهر ایهن راه

معتقد است آنچه در سلوک باطن عایهد سهال

«وال یجب ان یکتب هذا و ال ان یکلّف النهاس اعتقهاد
هذا و لذل

نتوانستی افتاد» (همان.)36 :

لیس هو من تعلیم الشرعی و من اثبته فی غیر

در چشم انداز الهیجی ،تأویل بهاطن اگرچهه سهلوکی

موضههعه فقههد ظلمکمهها انّ مههن کتمههه اهلههه فقههد ظلههم»...

است ،متوقف بر سلوک ظاهر (همان )34 :ولی عمیهق تهر،

(الهیجی ،1425 ،ج.)214 :5

بنیادي تر و با ثمرات زیبایی شناسی در وجود عارف ،همراه

بدین ترتیب مخاطبان تأویل شهودي عقلهی بهرخالف

است .در اینجاست کهه ثمهرات تأویهل در وجهود عهارف

تأویل عقلی کسانی هستند که اهلیت الزم براي فههم آن را

نمایان میشوند .تأویل عقلی چون از سهنخ مفههوم و نظهر

دارند .بیان یا کتمان نابجا از مظهاهر ظلهم اسهت؛ ههم بهر

است ،تنها در ساحت اندیشه ظههور مهییابهد؛ امها قلمهرو

حقیقت و هم بر افراد.

ظهور این قسم از تأویل (شههودي عقلهی) ،وجهود آدمهی

بنابراین کسی که اشیا را مرتبه به مرتبه نفی میکنهد تها

است با همۀ گستردگیاش!
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 مقدمات الزم براي تأویل شهودي  -عقلیاین رویکرد از تأویهل  -کهه در نگهارش الهیجهی بهه
سلوک باطنی موسهوم اسهت – همهان گونهه کهه از نهامش
پیداست ،بر دو پایۀ شههود و عقالنیهت اسهتوار اسهت کهه
مبتنی بر اموري است:

هری

 -1مجاهده و ریاضت نفسانی
جهد و ریاضهت از اسهباب تحقهق شههود و مکاشهفه

اعالم میکند تصفیه ،منهاي تعقل ،مفید هیچ علمی نیست:
«بل التحقیق انّ التصفیه ان انفکّت عن النظّر لم یحصل
منها علم اصالً» (همان).
و بدین ترتیب او از سهم بزرگ نظر در سلوک طریهق
باطن سخن میگوید.
اما پرسش مهم اینکه نقش عقل در این سهلوک بهاطنی
چگونه است.

عرفانی است .نزد حکماي اسالمی و نیز الهیجهی ،سهلوک

 -کارکردهاي عقل در تأویل شهودي  -عقلی

بههاطن بههدون ریاضههت ،مجاهههده و تصههفیه درون امههري

با توجه به اینکه در این تأویل ،عقهل و شههود ههر دو

دست نیافتنی است .در نظر ایهن حکهیم متألهه ،وصهول بهه

داراي اعتبارند ،رسالت تأویل بر عهده این دو است .عقهل

حضرت حق که مقصد سلوک باطن است ،تنها با تههذیب

استدالل گر در مسیر وجودشناسی و با تکیهه بهر بهدیهیات

نفس امکان پذیر است (همان .)685 :نزد او رسیدن به خدا

اولیه و رعایت ضواب مربوط به ماده و صهورت اسهتدالل

ممکن نیست ،مگر به تجرّد بالفعل و وارستن از قید جسم

به اقامه برهان می پردازد .در اینجا عقل استقاللی بدون ابتنا

(همان )684 :و اسهتداللش نیهز ایهن اسهت کهه بها جسهم

بر وحی به حقیقت می رسد؛ این نقش عقهل نقهش فهاعلی

نمی توان به خدافی رسید که نه جسم است و نه جسهمانی

نیز نامیده می شود .الهیجی با اعتباربخشیدن به این کارکرد

(همان).

عقل از اسهتقالل در رسهیدن بهه برخهی از حقهایق سهخن

باید قدم در راه گذاشت ،نفس را مهذب و پاکیزه کهرد
تا به مقامات عالیه رسید.
آري باید از ظواهر عالم گذر کرد تا به باطن آن رسید،
باید مسافر شد و سفر را آغاز کرد؛ بدین صورت است که
رسیدن به این تأویل ،مالزم با هجرت و کوچیدن است.
نکتۀ مهم اینکه حکیم فیاض الهیجهی نیهز اگرچهه تها
اینجا با همۀ حکما و عرفاي اسالمی هم عقیده است ،او به
آسیب شناسی این ریاضت و مجاهده نیهز مهی پهردازد و از
همین جاست که دومین مقدمۀ الزم مطرح میشود:
 -2تعقّل و ریاضت عقالنی
حکیم متألۀ ما از ریاضات و مجاهداتی خبهر مهی دههد

مهههیگویهههد (الهیجهههی ،1425 ،ج .)269 :4عهههالوه بهههر
استدالل ورزي کارکردهاي دوگانۀ میزان و کاشهفیت بهراي
عقل در نظر گرفته و درنتیجهه ،از دو چههرۀ عقهل سهخن
گفته میشود:
 -1عقل میزانی
-2عقل شهودي
اکنههون بههه قههدر مجههال ،بههه توضههیح ایههن دو کههارکرد
پرداخته میشود:
-1عقل میزانی
در نقش نخست عقل ،که با عقل اسهتداللی مهواجهیم،
عقل ،میزانی براي تشخی

صواب و خطها خواههد بهود.

که کاشف حقیقت نیست و ثمري جز انحهراف و جهالهت

الهیجی هرچند به مقتضاي عارف بودنش از اعتبار شهود و

ندارد:

الهام در طریق وصول به حقیقت سخن می گوید ،همۀ آنها

« اال تري انّ ریاضه المبطلهین مهن الیههود و النصهاري
تودّیهم الی عقاید باطله( »...الهیجی ،1425 ،ج.)254 :4
او جدایی ایهن ریاضهت و مجاههده را از عقالنیهت و
نظرورزي ،عامل اصلی این انحراف می داند و بههصهراحت

را محتاج نظر میداند:
«ان کلّ ذل

]اي االلهام و التصفیه[ یحتاجُ الی معونه

النظر» (همان.)254 :
و دلیل آن را چنین بیان میکند که با توجه به ذاتینبهودن

 /118الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هیجدهم ،پاییز و زمستان 1396

حجیّت الهام و شههود ،بهراي فههم درسهتی و نادرسهتی آنهها
ناگزیر از دخالت عقل بهعنوان میزان خواهیم بود:

باشد( »...الهیجی.)39 :1372 ،
او سپس ادامه می دهد کهه مشهاهدۀ حقهایق اشهیاء در

«فانّ االلهام علی تقدیر ثبوته ال یأمن صاحبه نّهه مهن

ضمن مفهومات ،نظیر آن است که محسوسهات را از وراي

اهلل ،فیکون حقّاً اَو مِن غیره فیکون بهاطالً اال بعهد النظهر ...

پرده و حجاب نظاره گر باشیم و هرچهه پهرده ،نهازک تهر و

کذا الحال فی التصفیه» (همان).

لطیف تر باشد ،این رؤیت ،واضح تر اسهت و اگهر بهه کلهی

زیرا در شهود و مکاشفه ،پهاي خیهال در کهار اسهت و

پرده از مقابل چشم برداشته شود ،اینجاسهت کهه عقهل بهه

از رهزنی هاي خیال ایمن نیست .چه بسا خیهاالت و

شهود خود حقیقت می پردازد ،نه به شهناخت آن از طریهق

وساوس شیطانی خود را به جهاي مکشهوفات حقیقهی بهر

مفهوم .عین عبارت الهیجی چنهین اسهت« :هرچنهد پهرده

عارف عرضهه کننهد و اگهر او را میزانهی بهراي تشهخی

تن تر و حجاب لطیف تر ،مرفی روشن تر تا به مرتبهاي که

نباشد ،از مسیر اصلی منحرف شود .الهیجی در این مسئله

هیچ حجاب و پرده در میان حایل نبود و این مثال مشاهدۀ

نیز متأثر از صدرا است.

عقل عارفی باشد که مرتاض بود به ریاضت ترک رسوم و

سال

صهههدرالمتألهین در کسراالصهههنام الجاهلیهههه از لهههزوم
قوّت یافتن عقل در این مسیر سخن می گوید و بر این نکته

عادات و معتاد به تجرید و تنزیه معانی از اغشهیه اوههام و
خیاالت» (همان).

تأکید می کند که ضعف عقالنیت در ایهن عرصهه موجهب

او در این عبارت ،شهود را به عقل نسهبت داده اسهت؛

تقویههت خیههال و درنتیجههه ،تمههثّالت خیههالی جههایگزین

آن هم به عقلی که درنتیجۀ ریاضهات ترقهی پیهدا کهرده و

مکاشفات عرفانی میشود (صدرالمتألهین.)39 :1381 ،

رشد یافته است.

این امري است که اگرچه فیلسهوفان اسهالمی در کهل

این حکیم متأله در عبارت دیگهري از ایهن ههم ترقهی

تاریخ فلسفۀ اسالمی نسبت به آن بی توجهه نبهوده انهد ،در

کرده و اساساً نتیجه و فایدۀ ریاضت و مجاهده را تلطیهف

فضاي فکهري صهدرالمتألهین اسهت کهه بهه خهوبی مهنقح

باطن انسان دانسهته اسهت تها اینکهه ایهن تلطیهف بهاطن،

می شود .او از نامتباین بودن عقل و قلب سخن می گویهد و

نظرورزي را سهولت بخشد و تعقل را سرعت دهد!

عقل را بهاطن قلهب و لهبّ آن مهی دانهد (صهدرالمتألهین،

بنابراین باید گفت در نظهام فکهري الهیجهی ،تعقهل و

 ،1413ج .)273-272 :4در این نگاه ،عقل ،غیر از استدالل

تفکر ،هدف ،غایت و اساس است و ریاضهت و مجاههده،

و نظرورزي به شهود و معاینه حقیقت نیز نافل می شهود و

با همۀ اهمیتی که دارد ،مقدمه اي است براي این تعقهل و

ازاین روست که شهود یکهی از کارههاي عقلهی اسهت کهه

تفکر! عبارت شیواي او چنین است:

تعالی یافته باشد.
جالب اینکه ایهن مطلهب بهه وضهوح در نگاشهته ههاي
الهیجهههی نیهههز وجهههود دارد .او کهههه دامهههاد و شهههاگرد

«و لیس نتیجه ما ذکر من الریاضه و المجاههده ،سهوي
تلطیف السرّ و تهذیب الباطن لیسهل النظر و یسهرع الفکهر
و یصفو الذهن( »...الهیجی ،1425 ،ج.)192 :1

صدرالمتألهین است و به خهوبی بها فضهاي اندیشهۀ اسهتاد

اما سؤال این است که سهولت نظر و سرعت در فکهر

خویش مأنوس است ،از عقل مرتاض و غیرمرتاض سخن

و تصیفۀ ذهن چه اثري بهه دنبهال دارد کهه الهیجهی آن را

میگوید .در نظر او ،عقل اگر ریاضهت نبینهد و ورزیهدگی

غایت ریاضت و مجاهده می داند .پاسهخ ایهن پرسهش را

الزم را احراز نکند ،معلوم او تنها مفهومات است و بس:

خود الهیجی داده است:

«و عقل غیرمرتاض که مباشر رسوم و عادات و مزاول
اصطالحات و عبادات بود ،معلهوم او ههر آینهه مفهومهات

«فیتجردّ المعقوالت النظریهه عهن الغهواش الوهمیهه و
یتمیز المعقول عن الموهوم» (همان).
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در نگاه این حکیم ،فکر آنگاه که صافی شهود و تعقهل

الکاشف عن االشیاء کما هی» (الهیجی ،1425 ،ج.)192 :1

آدمی شهتاب گیهرد و نظهرورزي بهراي او سههولت یابهد،

کاشف بودن عقل ،صریح ترین عبارتی است که حکهیم

ثمره اش تمییز داده شدن معقهوالت از موهومهات اسهت و
آنگاه است که سال

طریق حقیقت ،تنها با معقول محه،

متألۀ ما در این خصوص دارد.
عقههل در اینجهها قههوهاي اسههتداللکننههده نیسههت؛ بلکههه

مواجه خواهد بهود؛ یعنهی «معقهول بمها ههو معقهول» نهه

حقیقتی است که از نورانیهت الههی بههره دارد و حقیقهت

معقولی که مشوب به موهومات باشد.

اشیاء را آنچنان که هستند ،کشف میکند.

باز هم الهیجی این را نهایت نمی دانهد و بها جملهه اي
دیگر حرف نهایی خود را مطرح میکند و آن اینکه:
«و ذل ه

هههو معنههی الکشههف و نههور اهلل الکاشههف»...

(همان).
اینجاست که به حق باید گفهت عبهارت ایهن فیلسهوف
عارف به اوج خود می رسد! او کشف را همان رسهیدن بهه

رسالت اجتماعی الهیجی در تأویلشناسی
امر به تأویل و نهی از ظهاهرگرایی اگرچهه اوالً و بالهذات،
مبنایی در نظر و فکر حکهیم الهیجهی اسهت ،ایهن مبنهاي
فکري به وظیفۀ فرهنگی اجتمهاعی نهاظر بهه زمانهۀ او نیهز
مبدّل میشود.

معقول مح ،می داند .به عبهارتی ،کشهف همهان تعقهل و

حکیم ما با همۀ توان با کسانی مقابله مهی کنهد کهه بهه

مکشوف ،همان معقول است! اینجا عقل و قلب یگانه اند و

پوستۀ شریعت بسنده کرده اند و حقیقت را تنهها در لبهاس

دوفیتی ندارند؛ زیرا عقل رشد یافته و متعالی شهده اسهت.

ظاهر آن میشناسند.

گویی الهیجی در اینجا حقیقتاً به وجهد آمهده اسهت و در
ادامه از یگانگی تصوف و حکمت سخن میگوید:
«بل اِنِ التصوف الّا الحکمه المترقیهه البالغهه الهی حهد
المشاهده التامه و المکاشفه الکامله» (همان).
او تصوف را همان حکمتی می داند که تعهالی و ترقهی
یافته تا به سر حد مشاهده و مکاشفه رسیده است .در نظر

با توجه به اینکه زمهان و زمانهۀ او عصهري اسهت کهه
تفکر اخباریگري رواج بسیاري دارد ،این بُعد از اندیشه او
رسالت فرهنگی این فیلسوف متأله را رقم می زنهد .فیهاض
را بایههد از مخالفهههان سرسهههخت ظهههاهرگرایی دانسهههت.
ظاهرگرایانی که در لباس عارف ،فقیه ،مهتکلم و یها حتهی
زاهد و عابد ،خود را مخفی کردهاند:

او تصوف و حکمت ،ناسازگار نیستند؛ همچنهین تصهوف

بیا ساقی و آتش در زن این زهد ریافی را

حقیقی ،همان حکمتی است که متعالی شده است.

چو زاهد تا بکی سازم بت خود پارسایی را (الهیجهی،

این عبارت الهیجی ،دیدگاه او را نیز در عرفان ،آشکار

.)69 :1373

می کند .او در عرفان و تصوف حقیقی ،حکمت و فلسفه را

او هرچند دلبستۀ عرفان و تصهوّف حقیقهی اسهت ،بها

ضروري و الزم می داند و عرفان تهی از عقالنیهت را تنهها

آنانی که با رهاکردن باطن ،ظاهر عرفهان را دسهت آویهزي

دامی براي فریب عوام میداند:

براي فریب دیگران قرار دادهاند خصومتی پایانناپذیر دارد.

«پیش از اسهتحکام علهم حکمهت و کهالم و بالجملهه

اینجاسههت کههه رسههالت فیلسههوف نسههبت بههه جامعههۀ

بی اسهتکمال طریقهۀ نظهر ،ادعهاي تصهوف ،عهام فریبهی و

خویش ،با قلم در دست گرفتن و تبیین ارزش هاي حقیقی

صیادي باشد» (الهیجی.)38 :1372 ،
بدین ترتیهب عقهل در ایهن کهارکرد دوم بهه شههود و

و تفکی

سره از ناسره هویدا می شود .حکهیم عبهدالرزاق

الهیجی ،یکی از این اندیشهورزان ،نیز چنین میگوید:

کشف میپردازد و به قول الهیجی ،عقل در اینجها کاشهف

حقیقت تصوف چیزي جز حکمت نیست

است ...« :عین البصیره العقلیهه التهی ههی حقیقهه نهور اهلل

حقیقت تصوف آن است که عقهل خهود را از غواشهی
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تأویل میداند .او در وجودشناسی از اسهتاد خهویش متهأثر

اوهام ،پاک کنید.
گویا او انسان هاي همۀ اعصار را مخاطب قرار می دهد
و میگوید:

است.
 )5الهیجی در کتب کالمی خود ،در تجهیز علم کهالم

ریاضت و مجاهده براي آنست که عقهل شهما صهافی

به روش وجودشناسی و نیز رویکردههاي مختلهف تأویهل

شود و فکر شما سرعت گیرد ،باشد که بهه جههان معقهول

تالش کرده است و رهیافت هاي جدیدي را در علم کهالم

راه یابید نه براي آنکه از آن ابزاري بسازید براي حمله بهه

گشوده است که چنانکه بایهد شهایان توجهه قهرار نگرفتهه

عقالنیت!

است .توجه به این ساحت هاي بدیع ،گام ههایی در جههت
تحول مثبت علم کالم محسوب میشود.

و.....
اشعار او بهخوبی گواه درد درونی اوست:
فریب رهبران شرع بیش از رهزنان آمد
نمیدانم که از ره برده باشد رهنمایان را؟! (همان.)70:
و نیز همچنین:
الهی فی ،مشرب ده که دلگیرم ز مذهب ها
نمی دانم چه میخوانند این طفالن به مکتبها (همهان:
.)67
آري! در نظر الهیجی ،اگر مسهلمانی در خرقهۀ ریها و
تزویر و نفاق مخفی شود پس باید گفت:
نن

میآید عزیزان زین مسلمانی مرا...

 -1در همین راستا کربن معتقهد اسهت بها مکتهب معنهوي
اصفهان ،تفکر ایرانی الیق و برازنده آن است که به مقهامی
شامخ در تاریخ فلسفه و حکمت الهی دست یابد (به نقهل
از شاهجویی.)132 :1391 ،
 -2مالعبدالرزاق بن علی بن حسین الهیجی  -ملقّهب
به فیاض  -از حکما ،عرفا و متکلمهان بهزرگ اسهالمی در
قرن  11ه.ق است .او متولد الهیجان بود؛ اما محل اقامهت
اصلی او قم بود .به همهین دلیهل برخهی او را قمهی لقهب
دادهاند (مهدرس تبریهزي ،1374 ،ج .)361 :4از اسهاتید او
مالصدرا و میرداماد را نام برده اند .در شهاگردي او نسهبت

دستآوردهای تحقیق:
)1در چشم انداز الهیجی ،موجودات عینهی بهه مثابهۀ مهتن
هستند که براي فهم آنها و نفوذ به الیه هاي درونی آنها بهه
فرایند تأویل نیاز است.
)2حکیم الهیجی در تأویل به سهب

پی نوشتها

و سهیاق عقلهی،

سه رویکرد مختلف را شناسایی و مطرح کهرده اسهت کهه
هم متن وحیانی و هم موجودات عینی را شامل میشود.
 )3الهیجی عالوه بر تأویل عقلی که کامالً نظهري اسهت،
به تأویل شهودي متن وحیهانی و حقهایق عینهی قافهل اسهت.
انسان براي چنین راهبردي در تأویل ،محتاج سهلوک نفسهانی
و ریاضات شرعی است؛ امها ازنظهر او ،ایهن رهیافهت بهدون
همراهی عقل و عقالنیت نیست؛ زیرا در غیراینصورت قلهب
دچار رهزنیهاي خیال و وهم میشود.
 )4الهیجی وجودشناسی را رکن اساسی ساحت نظري

به صدرا هیچ جاي تردیدي نیست؛ ولهی برخهی در اینکهه
الهیجی شاگرد مستقیم میرداماد باشد ،تردیهد دارنهد (رک:
عطایی نظري.)24 :1392 ،
 -3اطالق کلمه بر موجودات هم از آیهات و روایهات
گرفته شده است؛ براي نمونه :حکماي اسالمی به «لو کهان
البحر» اشاره کرده اند« :فما ظهر العالم اال بالکالم بل العهالم
کلّه اقسام الکالم» (مالصدرا ،1380 ،ج .)4: 7ابن عربی در
عبارت زیبایی ،عالم هستی را مصحف کبیري می دانهد کهه
خدا براي ما تالوت کرده است؛ همانگونه که قهرآن را بهر
ما با زبان قال تالوت فرموده است« :العالم ههو المصهحف
الکبیرتاله الحق علینا تالوه حال کما انّ القرآن تهالوه قهول
عندنا» (ابن عربی ،1427 ،ج.)101 :1
 -4صفات خبري که اصطالحی نه چندان سهابقه دار در
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علم کالم است ،به صفاتی از خدا اشاره دارد که دلیل ما بر

8ج ،بیروت ،دارالفکر.

انتساب آن صفات به خدا ،نقهل و اخبهار شهرعی اسهت و

 -4آشتیانی ،سیدجاللالهدین ،)1378( ،منتخبهاتی از آثهار

عقل بهخوديخود آن را براي خدا لحاظ نمهیکنهد؛ ماننهد

حکماي الهی ایران4 ،ج ،قم ،دفتر تبلیغات اسهالمی حهوزۀ

ید ،وجه ،عین ،استوا و. ...

علمیه قم ،چاپ دوم.

 -5صدرالمتألهین دراین باره چنین می گوید« :ان الهذي

 -5شاکر ،محمدکاظم ،)1381( ،روشههاي تأویهل قهرآن،

قد حصل ...للعلما الراسخین و العرفا الکهاملین مهن اسهرار

قم ،بوستان کتاب ،چاپ دوم.

القرآن و عجایبه ...لیس مما یناق ،ظاهر التفسهیر بهل ههو

 -6شههاهجویی ،محمههدامین ،)1391( ،عوامههل تکههوین و

اکمال و تتمیم له ووصول الی لبابه عن ظاهره و عبور مهن

شکوفایی مکتب حکمی اصفهان از دیهدگاه ههانري کهربن

عنوانه الی باطنه» (مالصدرا.)274 :1378 ،

(در مجموعههه مقههاالت مکتههب فلسههفی اصههفهان از نگههاه

 -6برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که دو پهلهو

دانشپژوههان جمهعآوري محمدرضها زادههوش) ،تههران،

سخن گفتن الهیجهی در مباحهث وجودشناسهی بها ههدف

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

اختفا ر ي اصلی خویش بوده است .استاد آشهتیانی چنهین

 -7صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم ،)1378( ،سهه رسهالۀ

می نویسد« :مال عبدالرزاق در مباحث وجود گاهی دو پهلو

فلسفی ،تصحیح جاللالدین آشتیانی ،قهم ،دفتهر تبلیغهات

بحث کرده اسهت و در جاههایی ههم بهه صهورت تجاههل

اسالمی حوزۀ علمیه قم ،چاپ سوم.

عارف به تحقیق می پهردازد .شهاید از ابنهاي عصهر واهمهه

 ،)1380( ،-------------------- -8الحکمهههههههه

داشته است که مبهادا او را تکفیهر کننهد (آشهتیانی،1378 ،

المتعالیه فی االسهفاراالربعه العقلیهه ،ج ،7تحقیهق مقصهود

ج.)324 :1

محمدي ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا ،چاپ اول.

 -7الهیجی بها ورود کلیهدواژه ههاي لهذت ،سهرود و

 ،)1420( ،-------------------- -9المشههههههاعر،

زیبایی در بحث غرض از بعثتنبی ،تکلیف و وعد و وعید،

تصحیح و تعلیق اللبونی ،بیروت ،مؤسسهه التهاریخالعربهی،

رویکردي بدیع را ارافه می کند؛ زیرا بحث هاي کهالم ،بمها

چاپ اول.

هو کالم ،با این واژه ها غریب و نامهأنوس انهد و ایهن ههم

 ،)1381( ،-------------------- -10کسر االصنام

شاهدي است بر اینکه الهیجهی صهرفاً مهتکلم بهه معنهاي

الجاهلیه ،تصحیح محسن جهانگیري ،تهران ،بنیاد حکمهت

معمول آن نبوده است؛ بلکهه او بها طهرح مبهاحثی از ایهن

صدرا.

قبیل ،چهرۀ جدیدي به علهم کهالم مهی بخشهد و قهوت و

 ،)1413( ،------------------- -11تفسهههیرالقران

قدرت بی نظیري را در اختیار آن قرار می دههد؛ قهوتی کهه

الکریم ،ج ،4قم ،انتشارات بیدار ،چاپ دوم.

اگر کشف و استمرار می یافت ،سرفصهلی بهراي تحهوالت

 -12عطههایی نظههري ،حمیههد ،)1392( ،فیههاض الهیجههی و

بنیادین در ساحت کالم بود.

اندیشههاي کالمی او ،قم ،دفتر نشر معارف ،چاپ اول.
 -13الهیجی ،عبدالرزاق بن علهی ،)1372( ،گهوهر مهراد،
و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.

فهرست منابع

تهران ،وزارت فرهن

 -1قرآن کریم

 ،)1362( ،------------------ -14سههرمایۀ ایمههان

 -2ابههن فههارس ،احمههد ،)1411( ،معجههم مقههاییس اللغههه،

در اصول اعتقادات ،تصحیح صادق الریجهانی آملهی ،قهم،

بیروت ،دارالجیل ،چاپ اول.

انتشارات الزهرا.

 -3ابن عربی ،محمد بن علی ،)1427( ،الفتوحات المکیهه،

 ،)1425( ،--------------- -15شههوارقااللهههام فههی
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شرح تجریدالکالم ،مقدمۀ جعفر سبحانی ،قم ،مؤسسۀ امام
صادق(ع) ،چاپ اول.
 ،)1391(،-------------- -16الکلمهالطیبهه ،تحقیهق
حمید عطافی نظري ،تهران ،مؤسسهۀ پژوهشهی حکمهت و
فلسفه ،چاپ اول.
 ،)1373( ،-------------- -17دیهههههوان فیهههههاض
الهیجی ،تصحیح جلیل مسگرنژاد ،تهران ،دانشهگاه عالمهه
طباطبایی.
 -18مدرس تبریزي ،محمهدعلی ،)1374( ،ریحانههاالدب،
تهران ،خیام ،چاپ چهار

