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محمد بیدهندی  -مهدی دسترنج



چکیده

از مسائل اساسی زبان دین ،بررسی وجه معناداری و گسترة معرفتبخشی متن مقدّس است .در این ساحت ،مالصددرا ابتددا
در قوس نزول ،به تطبیق میان «معرفت»« ،کالم» و «وجود» می پردازد تا از تطابق این سه ،بدرای تبیدین فلسدفی نحدوة
تجلّی یافتن حقایقِ وحیانی در قالب الفاظ متن مقدّس بهره ببرد و در قوس صعود ،فرایندی را بدرای فهدم مدتن مقددّس
ارائه داده است که بازسازی آن ،الگوی هرمنوتیک انتولوژیک وی را شکل میدهد .مسئله اصلی این مقاله ،تبیین وجه معناداری
زبان دین و گسترة شناختاری آن در الگوی هرمنوتیک صدرایی است که فهم متن مقدّس از بررسی این الگو و عوامل مدثرر در
فرایند ،به دست میآید .مهمترین یافتههای این پژوهش ،ترسیم نقش سهگانه فرد ،متن و مثلّد

در نسدبت بدا هدم در الگدوی

هرمنوتیکی صدرا و استفاده از این الگو در تبیین گسترة شناختاری زبان دین در ساحت متن و همچنین از متن به فرامتن است.
این یافتهها با محوریَت کتاب مفاتیحالغیب و شرح مبانی فلسفی الزم از حکمت متعالیّه به دست آمده است.
واژههای کلیدی
زبانِ دین ،زبان قرآن ،تأویل ،کالم ،هرمنوتیک ،مالصدرا.
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مقدمه

بررسی کرد :ال ) بحث در زبان و کالم بدا مداهیّتی درون

فالسفه دین ،نظریّات مختلفی را در باب زبدان دیدن ارائده

دینی؛ ب) بحث در مسئلة متشدابهات قرآندی؛  6امدا آنچده

دادهاند که به طورکلی با توجه به معیدار تحقیدقپدذیری یدا

درنهایت می توان در این بداب ارائده کدرد فوایدد متعددّدی

ابطال پذیری در تحلیل زبان دیندی ،معتقدد بده دو دیددگاه

دارد؛ ازجمله اینکه می تواند در حل تعارض میدان عقدل و

شناختاری و غیرشناختاری هستند .باورمنددان بده دیددگاه

دین تاریرگذار باشد که یکی از عوامل مهدم ،مطدرحشددن

غیرشناختاری ،گزارههای دینی را صرفاً ناظر بده ارزشهدا،

بحث زبانِ دین در غرب است .الزم اسدت بدرای تددوین

اعمال و بیان احساسات دیندار می دانند .دیددگاه هدایی کده

جامعِ نگاه صدرا درباره زبان دیدن ،تفاسدیر آن را بررسدی

زبان دین را نمادین ،شعری و اسطورهای میدانندد در ایدن

کنیم و همچنین آیات فراوانی که در آرار فلسفی خود نقدل

گروه اند 5 .در دسته دیگر ،معتقدان به دیددگاه شدناختاری،

و تفسیر کدرده اسدت را واکداوی کندیم .تفاسدیر صددرا از

گزارههای دینی را ناظر به واقع و توصی کننده واقعیّتهدا

مهم ترین تفاسیری است که یک فیلسوف مسدلمان نوشدته

می دانند 9 .حکمای اسالمی در این گروه بده شدناختاری و

اسددت و تددا قددرن حایددر و پددیش از تفسددیرالمیزان علّامدده

معرفتبخدشبدودن زبدان ادیدان معتقدد هسدتند .در میدان

سیدمحمدحسین طباطبدایی از حجدیم تدرین تفاسدیر یدک

حکمای اسالمی ،مالصدرا معتقد است کده خددا ،صدفات

نماینده سنّت فلسدفه اسدالمی بدوده اسدت .مطالعدهکدردن

خدا و جهان برتر شدناختپدذیر اسدت و امکدان دریافدت

«مفاتیح الغیب»« ،متشابهات القرآن» و همچنین «اسراراآلیات

مدلوالت قرآنی نیز وجدود دارد .وی در بداب زبدان دیدن،

و انوارالبیّنددات» کدده در بخشددی از آن بدده معنددای تددأویلی

نظریّه ای مخصوص دارد که در قیاس با سایر آرای فالسفه

حروف مقطعه قرآن میپردازد ،در این رابطه بهعندوان سده

و متکلّمددان حتددی در دوران معاصددر دارای ویژگددیهددای

ارددر ویددژة صدددرا ،طرحددی مطلددوب را از آرا وی ارائدده

متمایزی است .البته مقایسده میدان آرای صددرا بده جهدت

میدهدد .در میدان ایدن سده اردر ،مفداتیحالغیدب در گدروه

رویکددرد وجددودشناسددانه آن بددا دیدددگاههددای جدیددد کدده

مهددمتددرین آرددار مالصدددرا و در عددرضِ اسددفاراربعدده،

آبشخوری اپیستمولوژیک دارند تا انتولوژیک کار سدادهای

الشواهد الربوبیّه و شرح اصول کافی قدرار دارد کده صددرا

نیست .دیدگاه صددرا برسداختة حکمدت متعالیّده اسدت و

بویژه در دو فصل اول آن (المفتاحاالول و المفتاحالثانی) از

شناخت این دستگاه فکری نشان میدهد که این حکیم بده

شیوهاش در تفسیر قرآن میگوید (ر.ک نصدر915 :5999 ،

مدددیریت  9و اسددتفاده از بخددش بزرگددی از حددوزههددای

و  .)919وی هنگامی که تصمیم گرفت تفسدیری جدامع و

دردسترس علم و اندیشه اهتمام داشته است؛ چنانچده وی

کامل را بر قرآن نگارش کند ،ابتدا مفاتیحالغیب را بهعنوان

تصریح دارد که اصول اولیه نظریّه خود را از مشکات انوار

مقدمهای بر آن نوشت و سپس شروع به تفسیر سوره حمد

غزالی فراگرفته است و وی را برای چنین رهیافتی تمجیدد

و سوره بقره کرد .صدرا مطالب این کتاب را از رموز الهی

کرده است (مالصدرا )39-39 :5949 ،یا مثالهای متعددی

و مسائلی از علدوم قدرآن و اشدارات نبدوی مدیداندد کده

از ابنعربی می آورد و همچنین توجه بسیاری به نقل آیات

سرچشمه حقایق الهی ،گدن معرفدت ربّدانی و متعلّدق بده

و روایات دارد.

عجایب کالم خداونددی و غرایدب تأویدل آن اسدت .وی

مبحث زبانِ دین در آرای صدرا با حل مسئلة تأویدل و

مطالب مفتاح اول و دوم را مقدماتی میداند که فهم آنهدا

دارد.

به فهم معانی قرآن کمک میکند و علم تأویل منوط بده آن

میتوان ورود مالصدرا را به مبحث زبان دین از دو مدخل

اسددت (فددالحپددور 945-941 :5993 ،و همچنددین ر.ک

طددرح الگددوی هرمنددوتیکی وی پیوندددی تنگاتندد
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مالصدرا .)3-5 :5949 ،صدرا عالوه بر اینکه در این کتاب

نظریّه صدرا درمورد زبان دین الزم است جهدانشناسدی و

و همچنین در تفسیر آیت الکرسی بده مویدوع متشدابهات

انسانشناسی وی از زاویهای که مدرتب بدا بحدث اسدت و

پرداختدده اسددت ،رسددالهای مفصّددل و مسددتقل بدده نددام

همچنین ماهیت وحی در نگاه او بهعنوان مبانی نظریّدهاش

«متشابهات القرآن» نگاشته است که خالصده ای از مباحدث

تبیین شود.

مربوط به آیات متشابه قرآن در مفاتیحالغیدب اسدت (ر.ک

جهانِ صدرا ،جهانی تشکیکی و متجانس با سه الیه یدا

مالصدرا .)99 :5999 ،محتمدل اسدت کده مالصددرا ایدن

سه طبقه اصلی است که رابطه طولی با یکدیگر دارندد .بده

رساله را پدس از مفداتیحالغیدب نوشدته اسدت تدا مطالدب

باور وی ،آنچه خداوندد در جهدان ملدک آفریدده ،نظیدر و

دیگری نیز به آن بیفزاید؛ اما توفیق بدهپایدانرسداندن آن را

کالبدی است برای آنچه در جهان مثال وجود دارد؛ و آنچه

نیافته است (فالحپور.)94 :5999 ،

در جهان مثال آفریده شده ،نظیدر و صدورتی اسدت بدرای

ایددن مقالدده بددر آن اسددت تددا یددمن ترسددیم الگددوی

آنچه در جهدان ملکدوت وجدود دارد؛ در آن ،اعیدان رابتده

هرمنوتیکی صدرا و بررسی مهمترین عوامل در فرایند فهم

عقلی مظاهر اسم الهیاند کده اسدم او نیدز عدین او اسدت

متن به تبیین وجده معنداداریِ زبدان دیدن و گسدترة آن بدا

(ر.ک مالصددددرا .)36-99 :5949 ،در جهدددان صددددرایی،

بهرهگیری از ایدن الگدو بپدردازد؛ ازایدنرو ،الزم اسدت تدا

واجبالوجدود در اعلدی مراتدب هسدتی اسدت و آنچده از

یمن ارائه مقدمات فلسفی الزم ،نقش سهگانه فرد ،متن و

واجب الوجود صادر شده فق وجود است .هر موجدودی،

و تأریر آن بر وجده معرفدتبخشدی مدتن مقددّس و

شأنی از شئون خداوند است و بیواسطه یدا بدا واسدطه از

چگونگی فهم آن بررسی شدود .همچندین تدأریر سدهگانده

واجب الوجود نشأت گرفته است .آنچه از مبدأ اول صدادر

مذکور در فرایند فهم ،نشاندهنده گسترة شدناختاری زبدان

میشود هنگامی که در قوس نزول قرار مدیگیدرد ،در هدر

دین در ساحت متن است .پاسدخ بده مسدئله داوری میدان

مرتبه ،متناسب با همان مرتبه ظاهر میشود .این ظهور ابتدا

تأویل ها نیز در این الگو ،معناداری متن مقدّس را تضدمین

به صورت اعیان رابته ،آنگاه به وجود جمعی در صادر اول،

میکند .انحصارشکنی هرمنوتیکی صدرایی از تأویدل مدتن

بعددد از آن در عددالم مثددال و پددس از آن در عددالم مدداده و

به تأویل فرامتن از ویژگیهای دیگر ایدن الگدو اسدت کده

طبیعت است .موجودات عالم ماده ،مراتدب پدایین تدری از

نشاندهندة بخش فرامتنی گستره زبان دین در نگاه اوست.

حقایق عالم اعلی هستند و به دلیل سنخیّت میدان علدت و

مثلّ

معلول در کنه وجود ،با آن حقایقْ مشترک هستند؛ ولی در
مبانی نظریّه صدرا

مرتبه وجود از آنها یعی ترندد؛ بندابراین آنچده در ایدن

در نظام فلسدفی مالصددرا آنچده واقعیدت دارد و متحقّدق

عالم است مرتبه یعی تری از حقایق عالم باال و حاکی از

بالذّات است ،وجود است .وجود در نظام صدرایی اصالت

آن است .صدرا به تطبیق این سیر نزولی وجود در خلقدت

دارد و مبانی شناختشناسی ،روش شناسی و تأویلگرایدی

با سیر نزول معرفت می پردازد و این دو را کامالً مطابق بدا

در حکمت متعالیّه را شدکل مدیدهدد .وجدود ،مشدکّک و

هم می داند؛ بنابراین در جریدان ادراک وحیدانی بدهعندوان

دارای مراتب است .ویژگی تشکیکیِ وجود باعث میشدود

عالی ترین حد معرفت ،حقایق مجرّده به صور مثالی تندزّل

تا وجود لفظ و معنا نیدز کده از مراتدب وجودندد مشدکّک

و تمثّل مدییابندد و پدس از آن در مرتبده ندازلتدر ،صدور

باشند تا شاهد تنوّع تشکیکی معدانی یدک لفدظ یدا گدزاره

محسوس میشوند؛ اما همگی حاکی از حقیقدت واحدندد؛

باشیم که فهم آن بنا به انسانشناسی صدرا بسته بده درجدة

زیرا همانطور که با صدرف نظدر از ماهیدات ،وجدود بدین

وجودی فرد خواننده یا تأویلگر خواهد بدود .بدرای درک

خلق و حق مشترک معنوی است ،در معرفت وحیدانی نیدز
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با حذف خصوصیات مصادیق ،مفهوم باقیمانده میان عدالم

مردود می داند و حتدی تفسدیر صدفات خداوندد براسداس

ملک و ملکوت ،مشترک معنوی است؛ ازاینرو ،بده همدان

الهیات سدلبی را هدم نمدیپدذیرد .صددرا بارهدا از نظریّده

نحو که وجود نازله ،حاکی از وجود عالی اسدت ،معرفدت

انسددانواری جهددان و خدددای جهددان  4در تبیددین مقدددمات

نازله نیز به اشتراک معنوی حاکی از حقیقت اعلدی اسدت.

الگوی هرمنوتیکی خود استفاده میکند؛ بندابراین ،هرچندد

تبیین این حکایتگری معرفت داندی از حقیقدت عدالی یدا

تبیین نقش این نظریّه در نظدام صددرایی شایسدته بررسدی

وجود تنزّلیافته از وجود اعلی که با هدم اشدتراک معندایی

دیگری است ،اما نیاز بود در این مقاله بهعندوان مقدمدهای

دارند بر عهدة تأویل است که مهمترین نقش را در بررسی

مجزا بیان شود.

مسئله زبان دین در نگاه صدرا ایفا میکند .درواقدع تأویدل
کش

معنای مشترک میان معرفدت تندزّلیافتده بدا مراتدب

مسئله وحی

باالتر ،آن معرفت یا وجود تنزّلیافته بدا مراتدب بداالتر آن

در انسانشناسی صدرایی ،نفس انسان بهطدورذاتی قابلیدت

است (ر.ک مالیری 996 :5996 ،و مالصددرا ،5944 ،ج:6

اتصال به عالم ملکوت و مشاهده و مطالعه حقایق آن عالم

 544و  599و علوی.)39 - 99 :5999 ،

را دارد و مستعد و شایسته آن است که حقیقدت اشدیا در

صدرا در مقدمه بعدی جهانشناسدانة خدود مدیگویدد:

آن تجلی کند؛ اما برخی علل ،سبب غفلت نفدس از عدالم

هیچچیز در عوالم وجود آفریده نشد جز آنکده مطدابق آن،

باال و مانع و حجابی برای تجلی حقیقت شده است .نفسی

نمونه و خالصه ای در انسان قرار گرفدت .او بدرای اینکده

که مشغول به تدبیر بدن و خواستههدای بددنی و دادههدای

شباهت و تجانس جهان و انسان را نشدان دهدد ،انسدان را

حدواس و تخیّددل شدده اسددت ،از توجده بدده آن عدالم بدداز

جهانی صغیر و جهان را انسانی کبیر می خواند (مالصددرا،

می ماند .با زوال این موانع ،نفس به عدالم ملکدوت توجده

 .)519 :5941با این مقدمه ،وی بخش اول نظریّه خدود را

میکند و حقایق علوم را دریافت میکند .هر قدر که نفدس

درباره انسانواربودن جهان بیان مدیکندد .بخدش دوم ایدن

از توجه به عالم حس و داندی دور شدود ،بده عدالم اعلدی

نظریّه نیز یعنی انسان واریِ خدایِ جهان با ذکر حددیثی از

نزدیکتر خواهد شد .البته این اشتغال و توجه برای نفوس

پیامبر(ص) درباره آفرینش انسان بر مثدال خداوندد  1ارائده

قوی که قدرت پرداختن به جوانب متعدد را دارندد ،آنهدا

می شود (مالصددرا)31 :5949 ،؛ البتده بیدان ایدن تویدیح

را از امور دیگر باز نمی دارد (ر.ک مالصددرا-99 :5949 ،

یروری است که نامگذاری ایدن نظریّده بدهعندوان نظریّده

 94و همچنین مالصدرا .)699 :5916 ،به این ترتیب درک

انسان واری (و نه انسان انگاری) برخالف قرارگرفتن انسان

مراتدب بداالت ِر حقیقدت بده قدوای نفدس انسدانی و میدزان

در پایین ترین مرتبه طولی میان انسان ،جهان و خداوند بده

کمالیافتگی آنها وابسته اسدت؛ بندابراین معرفتدی الهدامی

معنای محور قرارگرفتن یا اصدالت آن نیسدت؛ بلکده تنهدا

حاصل می شود که آن نیز مقامدات و مراتدب متعددد دارد.

نقطه شروعی برای جعل یک اصطالح یا تبیین یک نظریّده

باالترین مراتب آن هدم در قالدب معرفدت وحیدانی بدرای

است .چنانچه صدرا در تفسیر آیه  95سدوره حجدر (و إن

نفوسی نمایان میشود که از سه خصلت ویدژه کمدال قدوّه

من شی اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقددر معلدوم) بیدان

نظری ،کمال قوّه متخیله و کمال قدوای حسدی برخدوردار

میکند که اصل موجودات نزد خداسدت و آنچده کده ندزد

باشند .از نظر صددرا دارندده ایدن خصدایل ،پیدامبر اسدت

ماسددت در واقددع نمونددهای از آن حقیقددت اصددیل اسددت.

(مالصدرا .)699-691 :5916 ،در معرفت وحیدانی ،نفدس

همچنددین او یددمن رد تشددبیه و تنزیدده درمددورد صددفات

پیامبر با واسطه های فیض و معرفت و مبدادی عدالم ملدک

خداوند ،حمل متواطی و اشتراک لفظدی را در ایدن مدورد

اتصال یافته است و همه حقایق هستیِ ربتشدده در الدواح
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محفوظ ،مشاهده و مطالعه میکند .این معرفدت نیدز دارای

می تواند در آیینه قوای مادون شکل بگیدرد و بددینگونده،

مراتب است .همانگونه که دریافت نفوس عامه از حقیقت

شددنیده یددا دیددده شددود (مالصدددرا.)161-199 :5916 ،

بسته به میزان کمال آنها مراتب دارد ،دریافت پیدامبران از

درنهایت ،آنچه شنیده یا دیده شده است نیز در مسیر تنزّل

عالم ملکوت و کیفیت اتصال ایشان به آن عالم نیز یکسان

معرفت وحیانی ،به قالب الفاظ زبان بشری درمدیآیدد .بدا

نیست و مراتب دارد؛ زیراکه یا پیدامبران از جهدت مراتدب

این توییح ،روشن میشود که نیاز است فدرد بدرای فهدم

در یک مقام نیستند  9یدا پیدامبرِ واحدد در همده احدوال و

معرفت وحیانی نازلشده در قالب الفاظ ،مسیرِ از پایین بده

اوقات در یک مقام و مرتبه نیست .این دو عامدل موجدب

باال را طی کند و از مدخل الفاظ به معدانی آنهدا در عدالم

میشود که وحی نیدز دارای مراتدب شدود .در عدالیتدرین

باالتر برود؛ بنابراین نقش فرد در فرایند فهم متن ،بویژه بدا

مرتبه وحی ،پیامبر بدون وساطت فرشته ،حقایق وحیانی را

توجه بده انسدان شناسدی صددرا و قدوس صدعودی ادراک

به طور مستقیم از خداوند دریافت میکند .در مرتبه میدانی،

روشنتر میشود و همچنین تأریر مدتن در ایدن فرایندد بدا

صورت اصلی و قدسی فرشته وحی و در مرتبه پدایینتدر،

توجه به نقش الفاظ زبان بشری در هدر دو قدوس ادراکدی

صورت مثالی فرشته وحدی را مشداهده مدیکندد .در ایدن

آشکارتر میشود .ازیکسو ،بحث از زبان در همده مراتدب

مرتبه ،حقایق دریافتی ،تندزّل مدییابدد و بده شدکل صدور

وحی خواهد بود و ازسدوی دیگدر ،بدرای نیدل بده معدانی

محسددوس تجلّددی مددیکنددد (مالصدددرا ،5944 ،ج-931 :5

ازطریق الفاظ ،زبان مانند پلی است که باید بدرای رسدیدن

 .)915معرفت وحیانی در هر مرتبه ای از مراتب گفته شده

به مقصد از آن عبور کرد؛ ازاینرو ،نیاز است زبان از نگداه

توس پیامبر دریافت می شود اما برای ابالغ به نفوس عامه

صدرا نیز بررسی شود.

در عالم محسوسات ،باید قدوس ندزول را طدی کندد و در
قالب زبان و الفاظ به مردم منتقل شود زیدرا نفدوس عامده

زبان

برای دریافت حقایق وحیانی عالم بداالتر در مرتبده کمدال

نگاه صدرا درمورد زبان بشری با فاصلهگدرفتن از نگداهی

نفس پیامبر نیست .برای درک این نزولِ معرفدت حتدی از

که زبان را پدیدهای می داند کده بده تددری و بدا ویدع و

عالی ترین مراتب آن در قالب الفاظ و پدس از آن در درک

قرارداد شکلگرفته است و مخلوق تجربه آدمی اسدت ،بده

فرایند فهمِ متن باید توجه داشت کده طبدق انسدانشناسدی

دیدگاهی نزدیک میشود کده زبدان را پدیددهای تکدوینی،

صدرا برای ادراک می توان قوس صدعود و ندزول در نظدر

خلقی و از باال به پایین میداند .او مینویسد« :اول چیدزی

گرفددت )5 :در قددوس صددعود ادراک ،صددور محسوسددات

که در مدرسده و مکتدب تقددیس بدرای کودکدان ارواح و

می تواند به مرتبه معقوالت ارتقا یابد .در این بخش ،بحث

فرزندان روح القدس آشکار شد ،آن بود که معندیِ نوشدته،

از تأریر محسوسات بر فهم وحی بویژه در مرتبه پدایینی آن

خ  ،لوح و قلم و معنی حروف جمل (ابجد) را دانست و

جایگاه ویژهای دارد .همچنین بحث از تأریر زبان بر تفکدر

همچنین حروف مقطّعات قرآنی و کلمات مفدرد و مرکدب

و دریافت حقایق در این قوس ادراکی جای مدیگیدرد)9 .

آن را فراگرفددت( ».مالصدددرا )51-56 :5949 ،زبددان در

در قوس نزول ادراک ،امری که از جانب ملکوت بر نفدس

حکمت متعالیه ندوعی از هسدتی اسدت .در نگداه او زبدانِ

ناطقه تجلی یافته است ،اگر عقل امری کلی و قدوّه خیدال

انسان نوعی هماهنگی با اصل خود ،یعندی جهدان (انسدان

امری جزئی باشدد ،در عدالم مُثِدلِ معلّقده درک مدیشدود.

اکبر) دارد و او جهان را عین کالم مدیداندد؛ بندابراین هدر

بنابراین صور معقول و مخیّل از عالم باالتر ،ابتدا در آییندة

پدیده و مخلوقی دارای معنایی است( .ر.ک علوی:5999 ،

عقل و خیال منعکس میشود و پس از آن تنزّل مییابدد و

 .)39-99الفاظ برای معانی عام و فراگیر به وجود آمدهاند.
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با توجه به خلقیبودن و از باال به پایین بدودن زبدان ،زبدان

میشود ،میبیند .چنانچه صدرا نیز زبان مخلوقات را زبدان

دین برای صدرا پدیدهای فرا زمانی است 9 .این نکته سبب

حال یا زبان گفتار یا زبان کردار میداند و در تفسیر سوره

می شود که زبان دیدن در نظریّده صددرا بده معندای ویدع

جمعه میگوید :آنچه از مخلوقات که خداوند را شدناخت،

آگاهانه الفاظ در مقابل مفاهیم نباشد؛ بلکه بهصورت تندزّل

محال است که او را به زبان حال یا مقال یا فعّال ،تسبیح و

تکوینی ،حقایق ملکوت در قالبهای جهان طبیعت درآید.

تقدددیس نکنددد (مالصدددرا ،5944 ،ج .)564 :9بنددابراین

از این منظر ،علت ورود الفاظ تأویل پذیر در زبان شریعت

بنیامین نیز همراه با مالصددرا ،گسدترة معندای زبدان را بده

از نظر صدرا ایدن اسدت کده ،محدال اسدت حقدایق عدالم

فراتر از تعاری

معمول گسترش میدهد؛ چندانکه از نظر

ملکوت بتوانند به عینه در عالم مثال و طبیعت تحقق یابندد

او ،طبیعت نیز سخن میگوید .بنیامین در جدایی کده قدرار

و آنچه در عالم طبیعت تحقق مییابد ،تنها مثال آن حقایق

است نسبت میان سرشت آسمانی زبان (و به تعبیری زبدان

است .پس حکایتگری الفاظ در زبان به اشدتراک معندوی

تکوینی ،خلقی و از باال به پایین) را با زبان بشری تویدیح

از عالم معنا ،امری اعتباری و انتخابی نیسدت؛ بلکده امدری

دهد ،می گوید که آدمی به مددد قابلیدت «ندامگدذاری» بده

تکوینی است (همان 99-99 :و همچندین مالیدری:5996 ،

متابعت از خداوند ،دارای مدوقعیتی خداص شدده اسدت و

 .)936بااین حال ،صدرا در اینجا بحثی مدوّن درباره نسبت

قرار است که آفرینش را به کمدال برسداند .آدمدی بدا ندام

ویع بشری با جنبه تکوینی زبان نکرده است؛ نسدبتی کده

نهادن بر خود به کالم آفرینش خدا نزدیک میشدود؛ زیدرا

برخی اندیشمندان غربی از جمله والتر بنیدامین ( Walter

با این کار ،خود و امثال خدود را بیدان مدیکندد .همچندین

 3 )Benjaminبه آن توجه و دقت نشان دادهاند .بنیدامین

آدمی با نام نهادن بر اشیا به یدک «ترجمده» از زبدانهدای

«ویعیت بهشتی» را بستری می داند که زبدانهدای کندونی

بی کالم اشیا به زبان «نام»ها مبادرت میکند .بشر بدا ایدن

پسابهشتی بر آن پدیدد آمددهاندد .او مدیگویدد کده «کدالم

کار ،اشیا ِ نامْ نهاده ای را میشناسد و درعینحدال ،هدمآوا

بهشتی» پس از هبوط از یاد «آدم» رفته اسدت و میدان او و

با وحی الهی عمل میکند .او مینویسد کده «زبدان بهشدتی

«نام» و میان ندام و اشدیا فاصدله افتداده اسدت .ازآنپدس،

آدمی میبایست زبان شناخت کامل بوده باشدد».؛ امدا ایدن

«نشانهگذاری» تنهدا راه اربدات و بیدان بیگدانگی اسدت .او

زبان دیرزمانی است که از ویع ایدئال بیرون آمده اسدت.

معتقد است بدا ازدسدترفدتن ارتبداط گدوهری بدا هسدتی

بااینحال ،او معتقد است ویعیت بهشتی ،کارایی خدود را

چیزها ،آدمی نیازمند ارتباطی نشانهشناسانه شدد و حضدور

به کلی از دست نداده است؛ بلکه به اندازة ایده نظمدهندده

طبیعی ،جای خود را به پیمان و قدرارداد داد .نظریّده زبدان

در اعمدداق مددثرر اسددت و بدده نظریّدده زبددان و کدداربرد آن

بنیامین در بدو امر چارچوبی الهی متدافیزیکی دارد و آن را

سمتوسو میدهد (ر.ک جفرودی .)99-49 :5935 ،صدرا

ازطریق کتاب مقدّس انجیل بس میدهد تا زبدان را بسدی

نیز میان زبان و یا دستکم متن مقدّس با جهدان مطابقدت

فراتر از زبان عالئم ویعی معرفی کند .اتفاقی که درمدورد

می بیند و کالم الهی را نسخه کتبی جهان معرفی مدیکندد.

صدرا نیز صادق است و میتوان گفت که قدرآن بده یداری

امری که سبب می شود جعل برخی واژگدان بدرای برخدی

این حکیم آمده است تدا بتواندد زبدان را بده همده جهدان

معانی تصادفی نباشد و در ردی

واژگانِ قراردادیِ بشدریِ

گسترش دهد و آرای زبان شناسانه انتولوژیک خود را ارائه

غیر مرتب با آسمان قلمداد نشود و یا دستکم ،این گمانه

کند .به باور بنیامین ،آن سرشت روحانی که به بیان میآید،

را تقویت میکند که برخی واژگان ریشه در آسمان دارندد.

جزئی از زبان است .او این سرشت را نهتنها در بیان آدمی،

همچنین می توان توجه حکمای اسالمی به علم حدروف و

بلکه در هر آنچه که در طبیعت جاندار و یا بدیجدان بیدان

علم اعداد و سخنان مالصددرا در تفسدیر حدروف مقطّعده
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قرآن را دلیل دیگری بر تکوینیبودن پدیده زبان بشدری از

انحصارشکنی روشنتدر مدیشدود؛ بدویژه اگدر عدالوه بدر

نگاه ایشان دانست.

بررسی تأویل انتولوژیک متن ،تأویل انتولوژیک فرامتن نیز
مدّنظر باشد .انسان واری جهان و خدای جهان و همچندین

کالم

تشکیک مراتب وجدود در عدین اشدتراک معندوی انحدای

بحث از زبان پس از اشاره به مویوع «حدرف» و حدروف

وجود ،دو نظریّه برجسته ای هسدتند کده صددرا در تبیدین

قرآن ادامه مییابد تا به «کالم» برسد .چنانچه در مقدمه نیز

کالم از آنها بهره میبرد .اهمیت ایدن دو بدویژه در تبیدین

بیان شد ،بحث از کالم مدخل دیگری برای بحث از زبدانِ

فرایند فهم متن و نقدش عوامدل سدهگانده مثلّد  ،مدتن و

دین از نظر صدرا اسدت کده درپدیآن ،یدمن دریدافتی از

خواننده یا مفسر در فهم متن درخور توجده اسدت .صددرا

و فرد (خواننده یا مفسر) در فرایندد

پس از بیان این مقدّمات ،ازآنجاکه معتقد اسدت مدتکلّم از

فهددم مددتن ،جایگدداه مددتن و نقددش آن نیددز در ایددن فراینددد

اعالم و اظهار خود هدف و قصدی دارد ،بر پایه این قصد،

روشنتر میشود .صدرا در مفاتیحالغیب پدیش از ورود بده

کالم را به سه بخش برتر (اعلی) ،میانی (اوسد ) و پدایین

مسئله متشابهات و نقد روششناسانة دیدگاههدای موجدود

(ادنی) تقسیم کرده است و به شرح هر یک پرداخته است:

در تأویل متشابهات به کالم میپردازد .منظدور او از کدالم،

کالم برتر از جهت هددف نخسدتین عدین کدالم

جایگاه و نقش مثلّ
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معنایی عامتر ،اما انتولوژیک و البته دروندینی است .صدرا

بوده است و فق وفق همان هدف را داشته است و هدف

بیان میدارد که تکلّم ،مصدر صفت نفسدی اسدت و معندی

دیگری ندارد؛ زیراکه وجودش تمام و برتر است و مقاصد

آن ایجاد کالم است و از کَلَمَ به معندای زخدم زدن گرفتده

امور پایین تر را نیز ندارد .این کالم امری ابدداعی اسدت و

شددده اسددت و فایددده آن اعددالم و اظهددارکردن اسددت.

مرتبه قضا حتمی است که صدور موجدودات بدر ترتیدبِ

برهمین اساس ،هدف نخستین مدتکلّم از کدالم را اعدالم و

ارادة ازلی ایجاب میشوند .صددرا لدوح محفدوظ الهدی را

اظهار مدیداندد .او بدا بهدرهبدردن از جهدانبیندی خدود در

عالم قضا میداند .این کالم همانند ایجاد عالم امدر اسدت

آفرینش ،نظریّه نفدس رحمدانی و همچندین آیدات قدرآن،

که باری تعدالی آن را بده امدر کِدن موجدود کدرده اسدت و

نخستین کالمی را که گوش ممکنات را شکافت و موجود

ازآنجاکه هدف از ایجاد این کلمات از طدرف بداریتعدالی

کرد ،کلمه «کن» برمیشمارد و نتیجه میگیرد که جهان جز

جز نفوذ امر الهی چیز دیگری نبوده است ،پدس هدیچگداه

از کالم ،ظاهر نگردیده است .همچنین با استفاده از نظریّده

پایان نپذیرفته است و نابود نمیشوند.

انسان واری ،مقدمه دیگری ایافه میکند؛ صدرا میگویدد:
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در کالم میانی از نَفس کالم مراد دیگری نیدز در

همانگونه که کلمات و حروف صوتی بده نفدس مدتکلّم و

نظر است؛ البته بدون آنکه سرپیچی و جددایی پدیدد آیدد؛

سخنگو به حسب مندازل و مخدارج حدروف در دهدان او

همانند فرمان الهی به فرشتگانی که اداره طبقات و مراتدب

برپا و قائم است ،بخش های گونداگون آن کدالم در نفدس

افالک و یا طبایع زمینی مانند کوهها ،دریاها ،ابرهدا ،بادهدا،

رحمانی نیز به حسب مراتب و مندازل بیسدت و هشدتگانه

بارانها و  ...را برعهده دارند که لزوم عملکردن به فرمدان

حروف الفبا اسدت (مالصددرا 59 :5949 ،و  .)96بده ایدن

الهی در ذات و سرشت آنان واجب و یروری است.

ترتیب ،با این دو مقدمه نتیجه میگیرد کده جهدان وجدود،

-9

در کالم پایین ،مقصود دیگری نیز در نظر گرفته

عین کالم است تا مشخصّده دیگدری از زبدان انتولوژیدک

شده است؛ اما بدرخالف کدالم میدانی ،امکدان سدرپیچی و

خود را ارائه دهد که منحصر در متن مکتدوب یدا شدفاهی

نافرمانی یا اطاعت و پیروی در آن است؛ مانند خطابها و

انسان نیست .با بیدان تقسدیم بنددی کدالم ،ایدن ویژگدی و
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بیدانهددای الهددی بدده مکلّفددین از انسددان و جددن بددهواسددطه

کالم و به اعتبار قابلی آن ،کتاب است و چدون در ایدن مدورد

فروفرستادن کتابهای آسمانی و فرستادن رسوالن الهی.

جهتهای فاعلی و قابلی بهصورت طدولی و مسدتقیم اسدت،

صدددرا در ادامدده بددا توجدده بدده رفددت و برگشددتهددای

بنابراین بازگشتش نیز به یدک حقیقدت اسدت .پدس کدالم و

مستمرّی که میان انسدان ،جهدان و خداوندد در اسدتخراج

کتاب دو اعتبار از یک حقیقتاند .وی بیان میکند که کدالم و

مثیّدات برای سخنانش دارد ،ترتیببنددی ذکرشدده بدرای

کتدداب الهددی هددر دو دربردارندددة آیددات اسددت؛ کددالم ،چددون

کالم در جهان آفرینش را بدا کدالم در انسدان نیدز تطبیدق

تشخّص یافت و ممتاز شدد و فدرود آمدد ،کتداب مدیشدود؛

می دهد تا به تبیدین هماننددی میدان ایدن دو بپدردازد .وی

ازاینرو ،قرآن هم کالم و هدم کتداب اسدت .اسدتفاده از ایدن

معتقد است انسان کامل از آن جهت که خلیفه و جانشدین

نتیجه جهت بررسی نقش متن در فرایند فهم آن ،بدا بحدث از

الهی است بر صورت اسما و صدفات حدقتعدالی آفریدده

ظاهر و باطن در قرآن کاملتر میشود.

شده است کده آفدرینش او در امدر و خلدق و بدرانگیختن،
کمددال و تمامیّددت دارد و ابددداع و انشددا و تکددوین در او

ظاهر و باطن

موجود است؛ ازاین رو ،هر سه قسم کالم در او نیز موجود

صدرا عنوان میکند که قرآن همانندد انسدان بده دو بخدش

اسدت .بدداالترین نددوع کددالم انسددان کامددل ،مکالمددهاش بددا

باطن و ظاهر تقسیم شده است .ظاهرش آشکار اسدت کده

حقتعالی ،گفتوگوی روحانی در مقدام دریافدت معدارف

عبارت از همان کتاب محسوسی است که میان مدا اسدت؛

الهی و بهرهگیری از علم و حکمت ندزد پروردگدار اسدت.

ولی چنانچه در حدیث  55هم آمده است ،باطنش را باطنی

کالم میانی در انسان ،فرماندادن و بازداشتن اعضدای بددن

دیگر تا هفت بطن است .باطن های قرآن همانند باطنهای

است که به واسطه حرکدتدادن نیروهدای طبیعدی توسد

انسانی (اطوار هفتگانه باطن انسان از نفس ،قلب ،عقدل ،روح،

قوای نفسانی است که تمام قوا بر پیروی از نفدس سرشدته

سرّ ،خفی و اخفی) درجات و مراتب دارد که پدایینتدرین آن

و آفریده شدهاند .کالم پایین نیز در انسان ،درخواسدت بده

همانند پایینترین مراتب انسان مرتبده جِلدد و پوسدت اسدت.

واسطه زبان و یا دست و اعضای دیگدر اسدت .صددرا بدا

بدرایناسدداس و همچندین چنددانکدده از جهدانشناسددی صدددرا

اشاره به آیه  15سوره شوری  51بده تطبیدق دیددگاهش بدا

برمیآید ،وی تصریح میکند که هم ظاهر و هدم بداطن قدرآن

قرآن میپردازد (مالصدرا.)95-59 :5949 ،

حق است؛ بنابراین ازیکسو ،معنای ظاهر آیات را صدورتی از

بخشهای سهگانه تقسیمبندی کالم نشان مدیدهدد کده

صورتهای معنا میداند و بر لزوم حفظ معنای ظداهر آیدات

گسترة زبان دینی انتولوژیک صدرا قابلیت بررسی تدأویلی

تأکید دارد ،بویژه برای افدرادی کده بدیم ازدسدتدادن دیدن و

فراتددر از تأویددل مددتن مکتددوب را دارد؛ چنددانکدده غالددب

ایمانشدددان مدددیرود و درک یدددعی

و نارسدددایی دارندددد.

بحثهای شکلگرفته در حدوزه زبدان دیدن ،بخدش سدوم

ازسویدیگر ،معتقد است که انسانِ قشریِ ظاهرگرا جز معانی

تقسیمبندی کالم را مدّ نظر دارد .در این بخدش بایدد نسدبت

قشری ظاهر را درک نمیکند و جز صاحبان عقدل ،کسدی بده

میان کالم و کتاب بهعنوان متن مکتوب ارائده شدود تدا بتدوان

روح قرآن ،مغز و سرّ آن نمدیرسدد و البتده علدم لددنّی الزم

متن مقدّس را شناخت و جایگداه آن را دریافدت .بدرای ایدن

است؛ زیراکه همده کلمدات قدرآن قابلیّدت تحقیدق و بررسدی

منظور ،صدرا نسبت میان کالم ،کتاب و قرآن را بیان مدیکندد.

عمیق را دارند و هر یک دریایی وسیع از معانی هسدتند .پدس

او معتقد است ،صورت الفاظ نسبتی با فاعل دارد؛ ازآنجهدت

اندازه معارف قرآنی بسیار است و کسدی را یدارای آن نیسدت

که از او صادر شده و نسبتی هم با پذیرندده دارد؛ ازآنرو کده

که در طول عمرش به همه آن معانی دست یابدد (مالصددرا،

در آن منعکس و آشکار شده است .پس به اعتبار فاعلی آن،

 93 :5949و  .)99اما صدرا باید مسیری ارائه دهد تا بتدوان از

هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین99 /

ظاهر متن به بداطن آن راه یافدت .ایدن مسدیر ،روش تدأویلی

بر بقای الفاظ بر مدلول اولی و مفاهیم ظاهر آنهدا اسدت،

صدرا را شکل میدهد .باب ورود وی بده مسدئله تأویدل نیدز

اگرچه با قوانین و یواب عقلی ناسدازگار باشدد .در نظدر

مبحث متشابهات قرآنی است.

این گروه ،همه الفاظ قرآن کریم را باید به مفهوم ظداهر و
اولیه آنها حمل کرد و به هیچوجه نبایدد از مفهدوم ظداهر

مسئله متشابهات قرآنی

عدول کرد ،حتی اگر آن معندی بدا قواعدد عقلدی سدازگار

چنانچه در تبیین صدرا از مسدئله وحدی مشدخص اسدت،

نباشد .این گروه معتقدندد توصدی

آنچه بر پیامبر تمثّل می یابد از سه قسم بیرون نیست :قسم

محسوس جایز است؛ بنابراین این فرقه را مشدبّهه یدا اهدل

نخست ،اوصاف و احکامی است در باب عالم غیدر مدادّه،

تشبیه نامیدهاند (ر.ک مالصدرا.)99 – 96 :5949 ،

خداوندد بدا اوصداف

مثل اوصداف واجدب و عدالم ملکدوت؛ قسدم دوم ،صدور

گروه دومی که مالصدرا برمی شمرد ،فالسفه اند (ارباب

موجودات و ذوات عالم اعلی است ،مثل مشداهده فرشدته

نظر دقیق و اصحاب فکر عمیق) که معتقدندد اگدر مددلول

وحی و قسم سوم ،اوصاف و احکدامی اسدت مربدوط بده

اولیة لفظِ متشابه با برهان ها و قواعد عقلی تعارض داشدته

عالم مادّه و یا مشاهده ذوات و اعیان مدادّی ،مثدل قصدص

باشد ،باید آن را به معنای دیگر تأویدل کدرد .ایدن گدروه،

قرآن کریم و آیات االحکام .قسم اول و دوم به موجدودات

قائل به برگردان الفاظ از مفهدوم اولیده بده معدانی دیگدری

و اموری مربوط است که اساساً مصوّر به صدور مثدالی یدا

هستند که مطابق بدا قدوانین و یدواب نظدری و مقددّمات

متخیّل نیستند و صورتی که مشاهده شده است تمثّل آنها

فکری باشد .در نظر آنها پایبندی به اصل تنزیه خداوند از

خواهد بود؛ اعمّ از آنکه تمثّل آنها در قالدب الفداظ یدا در

نقایص امکانی ،مستلزم آن است کده صدفات نقدص را بده

قالب صورت باشد .در این دو قسم ،ظهور متشدابه قطعدی

خداوند نسبت ندهیم .صدرا توییح میدهد که ایدن نظدر

است و باید به کمک تأویل به مقصود اصلی دست یافدت.

برای تنزیه و دورداشت خداوند از کاسدتیهدای امکدانی و

اما در قسم سوم ،صورت تمثیل یافته از آنِ موجدودات یدا

نقایص پدیده ها و نارسایی های موجدودات حدادا اسدت

حقایقی است که در عالم مادّه دارای صدورت هسدتند .در

(همان).

این قسم ،درحقیقت صورت تمثلیافته ،صورت همان امدر

نظریّه سوم ،از آنِ بیشتر معتزله ازجملده «زمخشدری» و

محسوس بوده است و با صورت خارجی او مطابق اسدت؛

«قفّال» و اغلب علمای اعتزالی و اشعری است .ایدن گدروه

بنابراین در این حالدت سدخن از تأویدل و متشدابه مطدرح

میان تشبیه و تنزیه جمع کرده اند؛ بدهگوندهایکده درمدورد

نخواهد شد و زبان وحی صدریح و در اصدطالح ،محکدم

آنچه که مربوط به مبدأ میباشد روش تنزیه را برمیگزینند

است .بر این مبنای صدرایی ،قلمرو محکم و متشابه پدیش

و تأویل میکنند و درمورد آنچه راجدع بده معداد ،صدراط،

از ورود به مدتن تعیدین مدیشدود (مالیدری-995 :5996 ،

دوزخ و جنّت است ،قاعده تشبیه را به کار میبندند و لفظ

 .)999البته صدرا تعریفی از متشابهات ارائه نمی کند؛ بلکه

را به معنای ظاهر اخذ میکنند (همان).

با ذکر مثدالهدایی سدعی در تویدیح آن دارد (فدالحپدور،

نظریّه چهارم ،از آنِ کسدانی اسدت کده در بداب آیدات

 .)94 :5999او برای ورود به ایدن مبحدث ،ابتددا بده نقدد

متشابه سرگردان اندد و معتقدندد عقدل از رسدیدن بده کنده

روششناسانه آرای پیشینیان مبادرت میکند.

معنای متشابه عاجز است .این فرقه را اهل تعطیل گویندد.

صدرا در فصل اول رساله «متشابهاتالقرآن» و همچنین

صدرا میگوید :تباهی و کوتاهی این قوم ازآنروسدت کده

در مفتاح دوم «مفاتیحالغیب» توییح میدهدد کده دیددگاه

در طول عمر خود اعتمادشان تنها بر روش بحث و جددل

اهل لغت ،بیشتر فقها و راویان حدیث از حنبلیان و کرامیه،

بوده است و هیچگاه به روش اهلاهلل که اندیشه در کتداب
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و سنّت پیغمبر است با قلبی آسوده از دوستی غیدر خددا و
خالی از حبّ مقام و رروت مراجعه نکردهاند (همان).

جهان ناسازگاریها بیرون رفتهاندد و بیدرون از دو یددّ و
مخال

هم ،چیزی آمیخته از هر دو نیست .وی درباره این

صدددرا بیددان مددیدارد کدده اهددل اعتددزال و فلسددفه در

روش می نویسد« :منه الراسخین فدی العلدم و اإلیقدان ،و

ازبینبردن ظاهر کلمات زیادهروی میکنند و تمامی ظواهر

هو إبقا األلفاظ على مفهوماتها األصلیه مدن غیدر تصدرّف

را به معانی دیگری غیر از معانی حقیقی آن تغییر دادهاند و

فیها ،لکن مع تحقیق تلک المفهومات و تجرید معانیها عن

گمان میکنند که این زبانِ حال است .همچنین او درمدورد

األمور الزائده ،و عدم االحتجاب عدن روح المعندى بسدبب

حنبلیان می نویسدد کده در ندابودی بداب عقدل ،از تأویدلِ

اعتیاد النفس بهیئه مخصوصه یتمثّل ذلک المعنى بها غالبداً»

فرمودة الهدی جلدوگیری مدیکنندد .وی معتقدد اسدت کده

(مالصدرا ،5944 ،ج .)511 :6مالصدرا معتقد است الفداظ

معتزلیان از اشعریان هم جلوتر رفتهاند و حتدی بده تأویدل

و اوصاف متشابه را نمی تدوان بده مفهدوم دیگدری غیدر از

برخی از صدفات الهدی دسدت زدهاندد .وی ایدن گدروه را

مفهوم حقیقیِ لفظ تأویل کرد .اساساً مقصدد وحدی همدان

میانه رو در مرز تأویدل در دو قطبدی میدان تشدبیه و تنزیده

معنا و مفهوم حقیقی لفظ است ،اما نه مفهومی که آمیختده

معرفی میکند و توییح میدهد کده ایدنگونده میاندهروی

بددا امددور زائددد باشددد؛ بلکدده مفهددومی کدده از هیئددتهددای

صحیح نیست .صدرا بیان میکند که فالسفه و طبیعیّدون از

مخصوص و خصوصیّات مصادیق مبرّا باشد؛ مفهدومی کده

هر دو گروه قبلی پیشتر رفتهاند و هرچده را کده در بداب

به هیچ مصداقی از مصادیق مشروط نشود .او معتقد اسدت

آخرت وارد شده است را تأویل کردهاند .وی میگوید کده

چون روش راسخان در علم از جانب خداوند است ،پدس

این گروه مسرفینی هستند که از میانهروی میدان سدردی و

راهی درست در تأویل است و اختالف زیاد در آن نیست؛

خشکی حنبلیان و گرمدی و تدری تأویدلکننددگان خدارج

درحالی که دیگران در سایر روش ها دچار اختالف شده اند

شده اند .او توییح می دهد که آن میانه روی که زیدادهروی

(مالصدرا.)44 :5949 ،

را رها میکند و کوتاهی کننده هم بدان نرسد ،چیزی است
بسیار دقیق و مشدکل و پوشدیده کده راسدخین در علدم و

نقش مؤلّف (متکلم)

حکمت و مکاشفین ادراک میکنند (همان) .ایدن گفتدههدا

اگر این پرسش مطرح شود که محور تفسیر را فهم مدتن و

مجموعة آرایی است که صدرا از پیشینیان نقل مدیکندد و

کش

مقصود مثلّد  .هدم

بهطور مفصل به شرح و نقد هر یک میپردازد.

مکتبی که معتقد است متون الهی و آسمانی چندین الیده و

رموز پنهان آن بدانیم یا کش

بطن دارند و به کمک ظاهر متن باید به سدراغ معندا رفدت
نظریّه راسخین در علم

(باطن گرایان) و هم مکتبی که فق به ظداهر مدتن اعتمداد

وی سپس نظریّه خود را که آن را نظریّه راسخین در علدم

میکنند (ظاهرگرایان) ،تفسیر را چیزی جدز فهدم مقصدود

نامیده بیان می کند و راسدخان در علدم را کسدانی معرفدی

مثلّ

متن نمیدانند (ر.ک خامندهای .)59-59 :5991 ،امدا

می کند که در آیات الهی بدون کوری و دوبینی مینگرندد.

صدرا در پاسخ ،مقصود متن و مثلّ

مالصدرا بیشترِ بحث در مورد گدروه چهدارم ،یعندی اهدل

زیراکه هر دو با توجه بده اشدتراک معندوی و اخدتالف در

تعطیل را رها میکند و با ترسیم یک سه قطبی  59میان سده

مراتب وجود بررسی میشود؛ اما در عین یکسانی مقاصد،

گروه نخست ،درمورد راسخان در علدم بیدان مدیدارد کده

او میان فهم از مسیر متن و فهم از مسیر مثلّ

متن تمدایز

برای ایشان گرمی تنزیه و سردی تشدبیه و آمیدزش آن دو،

قائل میشود و تذکّر مدیدهدد کده هددف نهدایی و کمدال

چونان آب نیمِ گرم نیست؛ بلکه همانند گدوهر آسدمانی از

(متکلم) باشد،

را یکسان مدیداندد؛

مطلوب آن است که فهم و ادراک از مثلّ
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نه فهم از متن (کالم) .برای مالصدرا در فهدم مدتن ،قصدد

صدرا ازیک سو بر اهمیت ظاهر متن و حفظ آن تأکید دارد

اصددالت دارد؛ بنددابراین او فهددم معنددای مددتن را در

و ازسویدیگر ،معتقد است که باید از ظداهر فراتدر رفدت.

(متکلم) بده معندای مدتن

به همین منظور ،صددرا در آسدیبشناسدی فهدم عمدوم در

(کالم) امکان پذیر میداند و نه بر عکس .صدرا فهدم مدتن

تفسیر قرآن ،دلیل آنکه مردم از قرآن چیزی نمیدانند جدز

که کمدال مطلدوب اوسدت ویدژه

آنچه که از برخی تفاسیر ظداهری نقدل شدده اسدت را در

افرادی خاص معرفی میکند و فهم از متن ازطریق مدتن را

غلبه ظاهر بر مردم و نارسایی ادراک آنهدا از درک بداطن

ویژه عامّه میداند؛ اما تذکّر میدهد کده فهدم مدتن تنهدا از
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مثلّد

فرایندی از مسیر شناخت مثلّ
(کالم) را ازطریق مثلّ

طریق مثلّ

قرآن و همچنین بددفهمی حددیث مشدهور پیدامبر(ص)

میسّر است .قصد مدتن را جدز آن کسدی کده

درباره پرهیز از تفسیر بده رأی مدیداندد .وی یدمن بیدان

کالم بر قلبش فرود آمدده دیگدری نخواهدد دانسدت .وی

معانی مختل

درمورد تفسیر بده رأی و نقدد هرکددام ،بده

می گوید که فهم و ادراک از متکلّم اختصاص بده خاصّدان

توییح حدیث پیامبر(ص) پرداخته است و نتیجه میگیدرد

دربار قدس الهی دارد؛ ولی فهم کالم خداوند را همه کس

که معنای این حدیث ،رهاکردن آزاداندیشی فهدم و ادراک

بهرهمند میشوند .پس هرکس که از متکلّم و گوینده قرآن

و بسندهکردن به ظاهر گفتار نیست .وی تویدیح مدیدهدد

فهمید ،کالم را هم میفهد؛ اما این قضیّه عکس نددارد .در

که نخستین مرحله ظاهر تفسیر ،نقدل و شدنیدن اسدت تدا

فهم متن ازطریدق مثلّد  ،معندای ندزول قدرآن عبدارت از

مفسّر از مکان هایی که گمدان خطدا و اشدتباه در آن اسدت

«تالوت حق بر عبد» خواهد بود و در فهدم مدتن ازطریدق

دوری کند؛ زیراکه هرکس ظاهر تفسیر را محکم و اسدتوار

متن« ،تالوت عبد بر حدق» اسدت (مالصددرا.)44 :5949 ،

نکرده باشد و به دریافت معانی آن تنها بدا دانسدتن عربدی

بماندد ،بیدان صددرا

روی آورد ،آنگاه اشتباهات وی بسیار خواهد بود و داخدل

صریحتر میشود و میگوید که فهم کالم خداوند منحصدر

در گروهی است که قرآن را به رأی خود تفسدیر مدیکندد.

در آنچه اهل زبان عربدی بدر آن توافدق و همراهدی دارندد

درواقع ،با وجود بهره بردن از اشتراک معنوی انحای وجود

نیست؛ زیراکه ایدن فهدم واقعدی و حقیقدی نیسدت .او بده

در تأویل ،صدرا تالش دارد تأویدل وحدی را بده گوندهای

بازماندهگان در راه یدافتن بده حقدایق بداطنی مدتن توصدیه

تبیین کند که به پراکندهشدن و ترک ظداهر منتهدی نشدود؛

می کند که فهم معندی متشدابهات قرآندی را بده خداوندد و

هرچند وحی در هنگام ظهدور در قالدب الفداظ بده ندوعی

راسخین در علوم قرآندی واگذارندد و منتظدر گشایشدی از

دربردارندددة محدددودیّتهددای زبددان مددیشددود .مالصدددرا

زنده ،حایر و ناظر) در جهت فهم

آساننبودن فهم متشابهات قدرآن کدریم و حقدایق آن را از

آن معانی باشد .نهایت فهم متن نیز در اتّحاد میدان فدرد بدا

خصوصیّات وحی می داند و میگوید اینگونه نیسدت کده

است .در این مسیر ،میان فرد با حقیقدت مدتن طدی

هرکس با زبان عرب و قواعد تفسیر آشنا باشد به کنه آنها

حرکت جوهری اتّحاد حاصل میشود و به تناسدب مرتبده

دست یابد .این حکیم اسالمی بر این باور است کده مثدال

وجودی فرد با مرتبه وجودی متن یگانگی پدیدد مدی آیدد

در متشابهات قرآنی نمی تواند بددون حقیقدت آن باشدد و

(علوی .)39 - 99 :5999 ،نهایت این یگانگی بدا خداوندد

درباره متشابهاتی که در قرآن یا حدیث است اگر حمل بدر

است که معنای نهایی ،اصیل و حقیقی متن است.

خیال و مثالِ بدون حقیقت شدود ،بداب سفسدطه و انکدار

اگر فهم از متن در ظاهر متن متوقّد

جانب پرودگار (مثلّ
مثلّ

بدیهیّات ،باز و باب اعتقاد بده حقدایق بسدته مدیشدود .او
نقش متن

تذکر می دهد که اگر کسی به حقایق متن نرسید یدا حمدل
کردن معنا بدر ظداه ِر کلمدات موجدب یددیت بدا اصدول
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صحیح دینی و عقاید واقعی یقینی شد ،بهتر است صورت

مرتبه قرار میدهد و متوقّع است کده خوانندده بدرای فهدم

ظاهری الفاظ و کلمات به همان شکل و اصل خود پابرجا

متن اموری را انجام دهد .در پایینترین مراتدب ،وی بیدان

گذاشته شود .با این تأکیدات ،اهمیت و جایگاه ظاهر مدتن

داشته است که خواننده باید چنین بیندیشد که قدرآن را در

در فرایند فهم آن از نگاه صدرا مشخصتر میشود .صددرا

حضور خداوند میخواند و درحالیکه در محضر خداوندد

تصریح میکند کده مدتن (کدالم) از فهدم جددا نیسدت .او

ایستاده خداوند نیز به بنده مینگرد و قرآن خواندن وی را

درباره نقش خواننده در فرایند فهم متن معتقدد اسدت کده

می شنود .در این شرای باید حال خواننده قرآن ،خواهش،

ظاهر به کمک خواننده آمده است تا فهدم وجدودیاش را

فروتنی ،زاری و ناله باشد .در دومین مرتبه ،خوانندده بایدد

ارتقا دهد و معبری برای ورود خواننده بده مراحدل بداالتر

به قلب خود گواهی دهد که پروردگدارش او را بده اندواع

باشد؛ حتی فهم ظاهر کالم را هم بینصیب از بهرهگدرفتن

لط

و مهربانی مخاطب قرار داده است .بدا او گفدتوگدو

از دریای مکاشفه نمی داند؛ اما اگر فدرد معندی ویدژه و یدا

میکند و به احسان و بخشش او را سدرافراز کدرده اسدت.

کرد ،نباید ظاهر آن معنی

پددس مقددام خواننددده ،حیددا ،تعظددیم ،گددوشدادن و فهددم از

مفهددومش را باطددل کنددد و بدداطنش مبنددای آن را بشددکند و

خداست .در سدومین و بداالترین مراتدب خدوانش قدرآن،

معنایش باشد( .همدان )99-99 :از نظدر

خواننددده در کددالم مددتکلّم و کلمددات ،صددفات را مشدداهده

صدرا مقصود متشابهات متن مقدّس تنهدا تصدویر و تمثیدل

میکند .خواننده در این مقام نه به خود مینگدرد و نده بده

نیست که هرکس قوّه امتیاز و تصرّف در افکار را داشدت بدا

بخششی که به او شده است؛ بلکه تمام نیروی خود را بدر

بهکاربردن میزان فکر و قیاس (منطدق) و بددون مراجعده بده

متکلّم (پروردگار) موقدوف کدرده اسدت و بدر او تفکدر و

شاهراه الهی و مشاهده اسرار قرآنی بتواند آن معانی بلندد را

اندیشه میکند .وی همچنین آداب و روش هدایی را بدرای

دریافت کند (همان.)99-94 :

اندیشه و تدبّر در قرآن ارائه میدهد .او درصددد همراهدی

اشاره و تحقیقی از متن را کش
صورت آن مخال

با متن برای فهم آن است؛ متنی که طبدق مبدانی صددرا در
نقش فرد (خواننده ،تأویلگر یا مفسر)

تجانس با انسان است .او تالش دارد در مفتداح اول و دوم

صدرا معتقد است ماندن در مفاهیم اولیه از سدوی برخدی

کتاب مفاتیحالغیب ،کیفیّت این همراهدی را تویدیح دهدد.

عالمان بیتجربه ،از نارسایی فهم و ناتوانی گامهای روندده

درواقع ،او هم متکلّم و مثلّ

را زنده و حایدر مدیداندد،

آنان است؛ بنابراین مکاشفه را در فهدم ظداهر کدالم مدثرر

هم متن را واقعی ،زنده و حایر میداندد و هدم خوانندده

میداند .در این راستا نورانیّت شخصی فرد و قدرت شهود

متن را دعوت میکند تا زنده ،حایر و مثرّر شود تدا فهدم

او عواملی هسدتند کده فهدم معندای مدتن مقددّس اتّکدای

عمیق و واقعی از متن بده دسدت آورد .صددرا مسدیری را

بسیاری بر آن دارد؛ بهگوندهای کده حتدی عنصدر تداریخ و

میگشاید که در آن هم متن ،هدم مثلّد

و هدم خوانندده،

زمان  56را هم تحت تأریر قرار میدهند؛ چنانچه گفته شده

زنده ،حایر و ناظر هستند .تعامل میدان خوانندده ،مدتن و

که «ممکن است تفسیر مفسران گذشته از قدرآن از تفسدیر

مثلّ

میتواند تا آن حد پیش رود که تجدانس میدان ایدن

امروزی عمیقتر باشد( ».خامندهای .)96 :5991 ،صددرا در

سه به اتّحاد میان آنّها بینجامد .درواقع بده همدان میدزان و

یک دور هرمنوتیکی پیشرونده ،شدرایطی را بدرای تعامدل

مرتبه وجودی ،فهم حاصل میشود که بده همدان میدزان و

میان خواننده و متن مقدّس ترسیم میکند تدا خوانندده در

مرتبه وجودی ،فرد با متن و مثلّ

به اتّحاد برسد.

چارچوب خاصی برای نیل به فهم صدحیح قدرار گیدرد .او
در حوزه هرمنوتیکی خوانش متن ،برای خواندن قرآن سده

نقش و تأثیر پیشفرضها در تفسیر و تأویل
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در هرمنوتیدک صددرا

مشخص است که هر یک از سده پاسدخ مدذکور ،تدأریر

با بیان نقش فدرد و اصدالت مثلّد

مناسب است تا به نقش پیشفرضهدا در فرایندد تأویدل و

پیشفرضها را در فرایند تأویل و تفسیر پذیرفتدهاندد؛ امدا

فهم متن در هرمنوتیک صددرایی پرداختده شدود .بده ایدن

محل بحث را بر درستی یا نادرسدتی نتدای حاصدل از آن

مسئله پاسخهایی داده شده است ،ازجمله اینکه:

پیشفرضها بردهاند .اینکه صدرا پاسخی صریح به پرسش

اگر برای فهم و شناخت ،یک قاعده کلّی در نظر

درمورد نقش و تدأریر پدیشفدرضهدا در فرایندد تفسدیر و
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بگیریم و ساختار شناخت را نظاممند بدانیم ،بهگونهای کده

تأویل داده باشد مردود است؛ امدا نگارندده معتقدد اسدت،

فرایندهای منجدر بده فهدم در نتیجدة قرارگیدری دادههدای

هرچند گفته شود که در تفسیر یا تأویل ،فرد باید عاری از

و پراکنده در بخش های گوناگون آن شکل گیدرد،

پیشفرضها باشد ،بااینحال اگدر آنچده را کده صددرا در

در ایددن صددورت ،فهددم یددک مددتن وابسددته بدده یددک نظددام

تعامل میان فرد با متن قرآن برای خوانش و فهدم آن بیدان

ساختاری در پدس زمینده خواهدد بدود؛ چنانچده «سداختار

می کند در نظر بگیریم ،می توان گفت که او برای خوانندده

عقالنیّت عرفی» ،نظام پسزمینهای دیددگاه ظاهرگرایدان و

شرایطی را قرار داده است تدا فدرد در چدارچوب خاصدی

«سدداختار عقالنیّددت نظددری» ،نظددام پددسزمینددهای دیدددگاه

حرکت کند و به تأویل صدحیح برسدد .در ایدن موقعیدت،

باطنگرایان در فهم قدرآن اسدت .بدرایناسداس ،مالصددرا

پارادایم صدرایی پیشفرضهای تأویل را شکل مدیدهدد.

سیستم فراگیر ،متکثّر و منسجمی را ارائه میدهد که در آن

همچنین از زاویه ای دیگر ،صدرا به شرح و نقد روشهای

نقش پیشفرض هدا را قبدول مدیکندد (ر.ک کیاشمشدکی،

تفسیری قرآن میپردازد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت کده

.)959-533 :5993

وی قائل به تأریر پیشفرضها بر تفسیر و تأویل است؛ امدا

مختل

برخددی وجددود یددک قاعددده کلددی بددرای فهددم و

این نکته به معنای تأیید نتای تأریر آنها نیست .مالصددرا
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شناخت را نفی میکنند و فهم بشدری را پیچیددهتدر از آن

نقش پیشفرضها را میپذیرد؛ امدا لزومداً آن را منجدر بده

می دانند که بتوان آن را منحصر و محدود بده یدک قاعدده

تأویددل صددحیح نمددیدانددد .او تأویددل صددحیح را تنهددا در

کلی کرد .یمن آنکه آزادی و آگاهی انسدان علتدی بدرای

چارچوب روش راسخین در علم میسّر میداند.

ممانعددت از تددأریر پددیشفددرضهددا شددمرده شددده اسددت.
براین اساس ،دخالت مفسّر و تأریر پیشفدرض هدا در مدتن

مسئله داوری

مقدّس ناصحیح دانسته میشود نده اینکده بدیتدأریر اسدت

الگوی هرمنوتیکی صدرا باید روشن کند که چه عاملی بده

(ر.ک خامنهای.)99 :5991 ،

تأویلی در برابر تأویل دیگر برتری مدیدهدد؛ زیراکده اگدر

اگر بپذیریم که در جهان یک فهم عام ،مشدترک،

قائل به تأریر پیشفرضها بر تأویل باشدیم ،الگدوی صددرا
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مطلددق ،حقیقددی ،نهددایی و بدده تعبیددری یددک فهددم جهددانی

باید شاخصهایی را بدرای داوری میدان پدیشفدرضهدای

( )universalوجود دارد که سبب مدیشدود هدر انسدانی

درسددت و نادرسددت ارائدده کنددد .همچنددین بددر مبنددای

خود را با دیگران در فهم یدک پدیددة مشدخص مشدترک

تشکیکی بدودن حقیقدت ،رسدیدن بده مرتبده ای از مراتدب

ببیند ،آنگاه سخنگفتن از تدأریر پدیشفدرضهدا منجدر بده

حقیقت متن بسته به مرتبه وجودی خواننده یا مفسدر دارد؛

نادرستشدن تفسدیر و تأویدل مدیشدود؛ چنانچده نظریّده

بنابراین با توجه به مراتب کثیدر وجدودی بدا معدانی کثیدر

واهب الصور و همچنین عقل مستفاد و اتّحداد آن بدا عقدل

وجودی نیز مواجه خواهیم بود کده نیداز بده داوری بدرای

فعال در نظر فالسفه مسلمان ،چنین اشارهای به ادراکهای

تمیز تأویل برتر از میان تأویلهای متکثّر الزم میآید.

نفساالمری دارد (همان).
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از امتیازات هرمنوتیک صدرایی پاسدخ بده ایدن مسدئله

قطبی میان مطلقگرایی و نسبیگرایدی قدرار گرفتده اسدت.

اسددت ،آن هددم در شددرایطی کدده بسددیاری از الگددوهددای

هرچند ممکن است به جهت خاصیّت نسبیگرایدی شددید

هرمنوتیکی در ورطه نسبیگرایی فروغلتیدده اندد .او بدرای

هرمنوتیک معاصر ،هرمنوتیک صدرایی کامالً مطلدق انگدار

پاسخ به مسئله داوری با توجه به نقش پدیشفدرضهدا ،از

معرفی شدود ،امدا وجده تشدکیکی آن سدبب مدیشدود تدا

تأویددل درسددت و تأویددل اشددتباه سددخن مددیگویددد و

ویژگی های متکثّری را در نهداد خدود دربربگیدرد و کدامالً

شاخصهایی ارائه مدیکندد .صددرا حتدی بدرای صداحبان

مطلقگرا و جزماندیش نباشد؛ بلکه ایدن خصیصده عداملی

تأویل ،شدرایطی را ذکدر مدیکندد (ر.ک مالصددرا:5949 ،

برای پویایی و شکوفایی مستمر آن باشد .میتدوان از ایدن

 .)69همچنین به طدور مکدرّر سدازگاری و تندافی نداشدتن

ویژگی هرمنوتیک صدرایی در حل مسدئله داوری و ارائده

ظاهر متن با تأویل را بهعنوان یک مالک در نظر میگیرد و

الگویی میان نسبیگرایی و مطلقگرایی در حوزه تفسدیر و

نسبت به توجّه به آن تذکّر میدهد .عالوهبراین ،از نظدر او

تأویل متن ،بهعنوان راه حلی برای حل مسئله نسبیگرایدی

هر تأویلی که تأویلگر آن در مرتبه وجودی باالتری باشد،

یددا مطلددقگرایددی در سددایر حددوزههددا از جملدده اخددالق،

برتری خواهد داشت .او از راسخین در علم و عرفای اهل

معرفتشناسی و  ...بهرهبرداری کرد که بررسی مجزایدی را

کش

و شهود نام میبرد و نشانههایی نیز برای آنها ذکدر

میطلبد.

میکند و پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) را دارای برترین
تأویلها می داند .وی توییح می دهد که تأویل متشدابهات

از جهان کالم به کالم جهان

تنها به آن صورت و شکلی کده از ندزد خددا و رسدول او

زبددان دینددی صدددرا ،زبددانی شددناختاری اسددت .او بددا غیددر

(ص) رسددیده جددایز اسددت .درنهایددت ،در هرمنوتیددک

شددناختاری ،شددعری و ادبددیبددودن زبددان قددرآن و صددرف

انتولوژیک صدرا ،خداوند تأویل همه چیز اسدت .بده ایدن

خیا لانگیزی آن مخال

است .با توجه به جهانشناسدی او

ترتیب صدرا نهتنهدا مسدئله داوری را بده کنداری واننهداده

و همچنین ویژگی های متن و اهمیت ظاهر متن در الگوی

است ،بلکه به سرحدّ صددق آن مدیرسداند .البتده ممکدن

هرمنوتیکی وی ،مشخص است که او جدایی بدرای مجداز،

است این ویژگی سبب شود تا هرمنوتیک صددرایی کدامالً

تشبیه یا استعاره در متن مقددّس قائدل نیسدت؛ زیراکده دو

مطلقانگار معرفی شود؛ اما نباید فراموش کرد که تأویل در

طرف تشدبیه ،مجداز و اسدتعاره نسدبتی حقیقدی نیسدت و

این الگو ،ذومراتب و متکثّر است .بااینحال نسبیگرا هدم

اشدددتراک معندددوی ندارندددد و مقصدددود از آنهدددا صدددرفاً

نیست .مالصدرا در برابر الگوهای تکبعددی ظاهرگرایانده

خیال انگیزی و آوردن مثال بی حقیقت اسدت؛ درحدالیکده

عرفی یا باطنگرایانه جدزمانددیش و مطلدقانگدار در فهدم

متن مقدّس به حقیقت بازمیگردد و با آن در پیوندد اسدت

روششناسانه قرآن ،الگوی فراگیدر ،متکثّدر و منسدجمی را

(ر.ک مالصدددرا ،5944 ،ج 939 :5و همچنددین مالصدددرا،

ارائه می کند که حدول حقیقدت واحدد ،ریشده در سلسدله

 .)991-996 :5999از نگاه صددرا ،نسدبت میدان ظداهر و

مراتب هستی ،الیه های وجودی انسان و بطدن قدرآن دارد.

باطن یا لفظ و معنا اشتراک معندوی اسدت و هدر دو یدک

فرایند فهم در این الگدو بده جهدت حرکدت حدول محدور

حقیقتاند .معنا در عالم ماده و حس ،تندزّلیافتدة معندا در

حقیقددت واحددد تشددکیکی ،هددم آن را از مطلددقانگدداری

عددالم مثددال اسددت و ایددن دو ،تن دزّلیافتددة معنددا در عددالم

جزماندیش در فهم متمایز میکند و هم سبب میشود تا به

ملکوتاند .درحقیقت بین آنها تفاوتی نیست؛ بلکه تحقق

ورطه نسبیگرایی نلغزد و مسئله داوری میدان تأویدلهدای

آنها در سه عالم به معنای سده نحدوه از وجدود اسدت .او

متکثّر را نیز حل کند .هرمنوتیک انتولوژیک صددرا ،در دو

برای تأویل از ظاهر به باطن متن و فهم حقیقت ذومراتدب

هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین69 /

متن یک الگو خاص ارائه میکند کده در آن ،تعامدل میدان

مواجهایم .رابطه میان متن با خارج متن ،دستکم درمدورد

سبب فهم متن ذومراتب میشود .بسدته

متن مقدّس رابطه وجودی است و از نظر او ،جهدان عدین

به پیوند و اتّحاد وجودی میان فدرد و مدتن در هدر مرتبده

کالم است .این زاویة وجودی برای متن و همچنین تأکیدد

وجودی ،مرتبهای از فهم نیز حاصل میشود و نهایت ایدن

مالصدرا بر تجانس و تطابق میدان کتداب تددوین ،کتداب

بهعنوان معنای حقیقی و نهدایی

نفس و کتاب تکوین ،این گمانه را تقویت میکند که برای

متن است .به این ترتیب ،الگوی صدرا مسیری بدرای فهدم

شناخت و فهم کتاب نفدس و کتداب تکدوین مدیتدوان از

جهان متن می گشاید که نهایت آن اتّحاد انتولوژیدک میدان

هرمنوتیک انتولوژیک صدرا و مواجهه آن با متن بهره برد.

فرد ،متن و مثلّ

فهم نیز در اتّحاد با مثلّ

سهگانه فرد ،متن و مثلّ

است؛ اما در زبدان دیندیِ صددرا

برایناساس ،در تأویل فرامتن ،سهگانه فرد ،مدتن و مثلّد

فق متن نیست که قابلیدت تأویدل دارد ،بلکده در نگداه او

تبدیل بده سدهگانده فدرد ،فدرامتن و خدالق مدیشدود و در

همه چیز تأویلپذیر است؛ زیراکه همهچیز یا در متن قدرار

مطابقت با آن خواهد بود .همانگونه که در سدهگانده اول،

دارد یا در فرامتن .از زاویهای دیگر ،جهان عین کالم است

میزان فهم متن بسته به میزان اتّحاد میان فدرد و مدتن طدی

و کالم ،اعتباری از کتاب .پس همهچیز یدا در مدتن کتداب

حرکت جوهری است ،در تأویل فدرامتن نیدز میدزان فهدم

نفس ،کتاب تدوین یا کتاب تکوین است و ازآنجاکده ایدن

فرامتن بسته به میزان اتّحاد فرد و فرامتن است؛ چنانکه در

هر سه ،دارای ظاهر و بداطناندد و تأویدل مسدیر عبدور از

تأویل و فهم جهان ،انسان نسخة متجانس جهدان و انسدان

ظاهر به بداطن را نشدان مدی دهدد ،پدس سدخن گفدتن از

کامل ،نسخة بدل جهان معرفی شده است .البتده در اینجدا

تأویل پذیری همه چیز پوچ نخواهدد بدود .صددرا درمدورد

نیز نهایت معنا در اتّحاد میان سهگانه فرد و فدرامتن خواهدد

ظاهر و باطن قرآن (کتاب تدوین) از نظریّه انسدانواری و

بود .چهبسا این رهیافت ،مسدیری را در شدکلگیدری علدوم

بحث ظاهر و متن در انسان بهره میبرد؛ بنابراین از تأویدل

انتولوژیک بویژه در حدوزه علدوم انسدانی و معدارف دیندی

در انسان نیز میتوان سخن گفت .همچنین درمورد تأویدل

بگشاید .ازاینرو ،بحث در امکان علدوم انسدانی انتولوژیدک

جهان ،ازآنجاکه جهان زوج آفریده شده و گفته شده است

بیراه نخواهد بود و چهبسا جدواز بااطمیندانتدری در تعمدیم

که هر چیز دارای ظاهر و باطن است و ظاهر و باطن ،یک

الگوی صدرایی نسدبت بده هرمنوتیدک اروپدایی بده جهدت

زوج است ،پس باز میتوان نتیجه گرفت که جهان و همده

اشتراک معنوی و رابطه وجدودی انحدای وجدود در دسدت

چیز در جهان تأویل پذیر است (ر.ک بیدهندی-6 :5999 ،

باشد.
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 .)53تقسیم بندی صدرا از کالم در جهدان و انسدان نشدان
می دهد که ساحت زبان دینی در نگاه او منحصدر در مدتن

نتیجه

مکتوب ملفوظ نیست و به فراتر از مدتن نیدز توجده دارد.

صدددرالمتألهین بددا اتّکددا بددر مبددانی جهددانشناسددانه و

چنانچه در جهان شناسی وی در تطابق میان تنزّل وجدود و

انسان شناسدانة خداص خدود و تبییندی کده از وحدی ارائده

معندای مشدترک

می دهد ،نسبت میان لفظ و معنا را در وحی ،امری تکوینی

میان معرفت تنزّلیافته با مراتب باالتر آن معرفت یا وجدود

می داند و معتقد اسدت در وحدی بدرخالف خیدالانگیدزی

تنزّل یافته با مراتب باالتر آن وجود است .حال با توجه بده

ادبیات ،میان ظاهر و باطن اشتراک معنوی برقدرار اسدت و

تأویل متن در الگوی صدرایی ،آیا مدیتدوان از ایدن الگدو

حقایق تنزّلیافته در مراتب وجودی در رابطهای طدولی بدا

برای تأویل فرامتن و همه چیز بهره برد؟ بده عدالوه اینکده

یکدیگر تطابق دارند .بنابراین تأویل به معنای تدرک ظداهر

در حکمت صدرایی با متن بهعنوان نحوی از انحای وجود

نخواهد بود و البته دچدار پراکنددگی و نسدبیگرایدی هدم

تنزّل معرفت نیز گفته شد ،تأویل کشد
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نیست .صدرا فهم متن ازطریق متن را نیز در نظر دارد؛ امدا

 -9ایددن ویژگددی مالصدددرا و نظددام حکمددت متعالیدده در

(مدتکلم)

«مدیریت دانش» و استفاده و بهدرهبدرداری از حدوزههدا و

او فهم حقیقی معنای متن را تنها ازطریق مثلّد
میسّر می داند و در فهم مدتن ،قصدد مثلّد
هرچند قصد مثلّ

اصدالت دارد؛

ابزارهای مختل

علوم بررسی مجزایی را میطلبد.

چیزی جددای از قصدد مدتن نیسدت،

 -6مالیری معتقد است که باب ورود صدرا به مسأله زبان

بلکه نهایت معنای متن اسدت .فرایندد فهدم مدتن ،حاصدل

دین ،مبحث متشابهات است (ر.ک .مالیری.)994 :5996 ،

تعامل میان سهگانه خواننده ،متن مقدّس و مثلّ

(مدتکلم)

 -1إن اهلل خلق آدم على صورته

است که حایر ،ناظر و زنده اند .فهم عمیق تدر نیدز نتیجدة

 -4این نامگذاری مرهون درسگفتارهای دکتر حامد ناجی

مرتبه وجودی باالتر خواننده و اتّحاد وجدودی خوانندده و

اصفهانی است.

معنای متن است که این ،حل مسئله داوری میان تأویدلهدا

 -9تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ،سوره بقره ،آیده

و فهم ها را نیدز بده همدراه دارد تدا تأویدل برتدر از آ ِن مرتبده

.919

وجودی باالتر باشد که راسخین در علم هستند .بهاینترتیدب،

 -9بررسی تأریر سنت هرمسی در آرای حکمدای دیندی و

الگوی انتولوژیک هرمنوتیک صددرایی شدکل مدیگیدرد کده

اسالمی درمدورد ریشدههدای آسدمانی پدیددههدا نشدان از

دارای روش و غایتی خاص است که نهایت آن اتّحاد سهگانده

همگرایی اندیشمندان دینی در تکوینی دانستن پدیده زبان

است؛ امدا گسدترة زبدان دیندی شدناختاری

دارد .آرای صدرا را نیز میتوان در این چدارچوب مطالعده

فرد ،متن و مثلّ

صدرا منحصر در متن نمیماند .از نگاه او ،جهان عین کدالم و

و بررسی کرد.

دارای ظاهر و باطن است؛ پس همه چیدز تأویدلپدذیر اسدت.

9- Walter Bendix Schönflies Benjamin
)(1892-1940
 -51و ما کان لبشر أن یکلّمه اللّه إال وحیا او من ورا

بنابراین باید در پی راهی به معانی باطنی بدود کده هرمنوتیدک
صدرا و روشمندی آن ،مسیری برای ورود بده معندای کتداب
نفس و کتاب تکوین ازطریق کتاب تددوین و رهیدافتی بدرای
تحلیل پدیدههای وجودی عالم به دست مدیدهدد کده در آن،
سهگانه فرد ،متن و مثلّ

تبدیل به سدهگانده فدرد ،فدرامتن و

خالق و در مطابقت با آن خواهد بود .در هرمنوتیک صدرایی،
تأویل همه موجودات عالم ،خدا است.
پی نوشتها
 -5مانند نظریه «زبان نمادین» پل تیلیش ،نظریده «شدعری»
جورج سانتایانا ،نظریه «عملگرایی» بریدث ویدت ،نظریده
«اسطورهای» ارنست کاسیرر و نظریده «بدازیهدای زبدانی»
لودوی

ویتگنشتاین.

 -9نظریه «تمثیل» توماس آکوییناس ،نظریه «تحقیقپذیری
اخروی» جان هیدک ،نظریده «ابطدالپدذیری و معنداداری»
بازیل میچل از این دست هستند.

حجاب او یرسل رسوال.
 -55أن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن إلى سبعة أبطن.
 -59از ویژگی های فردی تفکر و اندیشیدن در مالصددرا،
ویژگی چندقطبی سازی او میدان آرا و افکدار گونداگون در
یک مویدوع اسدت .وی بده مراتدب از ایدن خاصدیت در
بخددشهددای مختلفددی از آرددارش بهددره گرفتدده اسددت.
چندقطبی سازی میدان آرای گونداگون ایدن فرصدت را بده
صدرا می دهد که هم از نقاط قوت اندیشهها بهره گیدرد و
هم از نقاط یدع

آنهدا دوری کدرده و همچندین تبیدین

روشنتری را از رأی نهایی خود در قیاس با سایر آرا ارائه
کند .جالب تر آنکه وی در برخی مدوارد ندهتنهدا بده نقطده
برآیند قطب های مختل

اکتفا نمیکند ،بلکه یمن نقد آن

در جایگاه باالتری از آن میایستد .علت این ویژگی فردی
را در مالصدرا می توان در تسل وی بر تداریخ اندیشده و
تطوّر مویوع مورد بحثش جستوجو کرد و هم در مبانی

هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین61 /

فلسفی تفکر وی مانندد وحددت وجدود ،اصدالت وجدود،

 ،)5916( ، ---------- -9المبدأ و المعااد ،تصدحیح

تشکیک در انحای وجود و . ...

سیدجاللالدین آشتیانی ،چاپ اول ،تهران :انجمن حکمت

 -59قوله (ص) :من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من

و فلسفه ایران.

النار.

 ،)5949( ---------- -9مفاتیحالغیب ،تصحیح محمد

 =56والتر بنیامین معتقد است کده در فرایندد تفسدیر مدتن

خواجوی ،چاپ اول ،تهران :موسسه تحقیقات فرهنگی.

عنصر زمدان تاریرگدذار اسدت و مدتن را بایدد در آینده آن

 -3علیزمانی ،امیرعباس ،)5991( ،زبان دین ،چداپ اول،

بررسی کرد.

قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

 -51هرمنوتیک مالصدرا چهار قرن جلدوتر از هرمنوتیدک

 -51مالیری ،موسدی ،)5996( ،تبیاین فلسافی وحای از

جدید اروپا ،تفسیر متن و قرآن مجید را از عرصه الفاظ به

فارابی تا مالصدرا ،چاپ اول ،قم :کتاب طه.

متن موجودات و پدیده های عالم کشانده است ،همانگونه
کدده برخددی تفسددیر متددون را معددادل شددناخت پدیدددههددای
روانشناختی ،جامعهشناختی و تداریخی مدیدانندد ،او نیدز
تفسیر قرآن را معادل تفسدیر از جهدان و انسدان و حقدایق
پنهانی و آشکار دانسته است (خامنهای.)14 :5991 ،
منابع
الف) کتاب
 -5قرآن مجید
 -9خامنهای ،سیدمحمد ،)5991( ،مالصدرا ،هرمنوتیک و
فهم کالم الهی ،چاپ اول ،تهران :بنیداد حکمدت اسدالمی
صدرا.
 -9فددالحپددور ،مجیددد ،)5993( ،مبااانی ،اصااور و رو
تفسیری مالصدرا ،چاپ اول ،تهدران :موسسده انتشدارات
حکمت.
 -6صدددرالدین شددیرازی ،محمددد بددنابددراهیم،)5941( ،
االسرار اآلیات ،محمدد خواجدوی (مقدمده و تصدحیح)،
تهران :انجمن حکمت و فلسفه.
 ،)5944( ، ---------- -1تفسیر القارآنالکاریم ،بده
تحقیق محمد خواجوی ،چاپ دوم ،قم :انتشارات بیدار.
 ،)5999( ، ---------- -4سه رساله فلسفی ،مقدمه و
تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،چداپ سدوم ،قدم :دفتدر
تبلیغات اسالمی.

 -55نصر ،سیدحسین ،)5999( ،صدرالمتألهین شیرازی و
حکمت متعالیه ،حسین سدوزنچی (متدرجم) ،چداپ دوم،
تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 -59نصدددیری ،علدددی ،)5994( ،مکتاااب تفسااایری
صدرالمتألهین ،چاپ اول ،تهران :بنیداد حکمدت اسدالمی
صدرا.
ب) نشریات و مقاالت
 -5بیدهندی ،محمد« ،)5999( ،بررسی و تحلیال برخای
تأمالت تأویلی مالصدرا در کتااب و سانت» ،خردنامده
صدرا ،شماره  ،99صص .53-6
 -9جفرودی ،مازیار ،نیکدویی ،علیریدا« ،)5935( ،والتار
بنیامین :اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریّه ادبای-
هنری» ،ادبپژوهی ،شماره  ،95صص .99-49
 -9علوی ،احمدد« ،)5999( ،فلسفه زبان دین در پارادایم
صدرایی» ،دوماهنامه چشمانداز ایران ،شدماره  ،11صدص
.39-99
 -6فالحپور ،مجیدد« ،)5999( ،متشابهات قرآن از دیدگاه
مالصدرا» ،مقاالت و بررسیها ،دفتر  ،96صص .99-99
 -1کیاشمشکی ،ابوالفضل« ،)5993( ،تأویال در دساتهاه
معرفتی صدرالمتألهین» ،مقاالت و بررسدی هدا ،دفتدر ،49
صص .959-533
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