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Abstract
Interpretation of the existence and text is a type of esoteric (rational-intuitive) excavation of a subject that
leads to the discovery and extraction of new propositions. Mulla Sadra, as a philosopher, is of rationally
grounded principles in epistemology which have influenced his hermeneutical style. The study and analysis of
these principles, the inference and identification of the rules that are based on these principles, and also the
scope of the influence of these principles and rules on Sadra’s hermeneutical interpretations are among the
main goals of the present essay. The methodology of the present study is descriptive-analytical focusing on
Mulla Sadra’s works. The main extracted rules consist of the movement from the acquired knowledge to the
knowledge by the presence of intuitive interpretation. To put it more clearly, human understanding of the text
of existence can make its way from the acquired knowledge of objects to the sense of the presence of objects.
This process of the reading of existence is what we refer to as the hermeneutical method that has its origin in
the belief in the sacredness of the text of existence as a divine manifestation.
When one encounters existence in the form of presential intelligence, a hermeneutical effort has taken place,
but it is not so that this process has come to its end; because existence does not stop by its manifestations and
its messages are infinite. The second rule is the active and productive role of reason in rational interpretation.
Reason in this context as the source of human knowledge is indeed discursive theoretical reason which
represents the stage of the acquisition of the theories and the intelligibilia (actual reason) from the meanings
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of the quadruple stages.
In “Breaking the Idols of Ignorance”, Sadra insists that if the argumentative reason is not strengthened,
imagination would get activated and thus cordial openings are replaced with imaginative pictures. The
application of reason for hermeneutical interpretation consists of the supervision of the hermeneutical
understanding and those requirements inferred from the surface of the text which should be correspondent to
the rules of interpretation. These rules are discussed at the end of this study. Moreover, discursive reason in
the course of the evolution of the epistemic foundations of interpretation can also play its role. Theories of
knowledge each one of which has been rationally grounded in its particular school are theories that consider
knowledge to have a process the outcome of which is knowledge or consciousness. For example, if in the
knowledge we believe in the theories of intellects, in the theory of ideas, or even Kant’s epistemological
doctrine, each one of these understands knowledge in terms of a particular process. Accordingly, each of these
epistemic perspectives respectively traces the origin of the emergence of hermeneutics or interpretation back
to active intellect, ideas, or the structure of the human mind.
Sadra believes that intuitive truths that are revealed to the person under particular conditions lie outside the
scope of rational activity and argument in its specific sense; then, reason does not have access to the border of
opening and intuition. When the soul reaches the knowledge through thinking, we call this mode of knowledge
“reason” while if this knowledge is acquired directly from God it is called “heart”. Reason moves forward in
the course of the acquisition of knowledge through delimitation and creation of connection and conditions
while the heart traverses this course via transcending the conditions and limits.
Receptivity and passivity of cordial perception in intuitive interpretation, the necessity of the harmony of
rational-intuitive interpretation with the primordial perception, and the hierarchical nature of the structure of
intuitive interpretation are among the other rules discussed in the present study. Dynamicity of hermeneutical
interpretation is rooted in the dynamicity of truth not in our capability of arbitrary reading of truth because this
dynamicity is due to the dynamicity of divine inspirations and manifestations. Human connection with the
existential world is proportionate to his ascension and he will turn into the truth of that world insofar as if he
reaches the world spirits, he will face the original truths. The intermediate role of the world of ideas and
imagination in intuitive interpretation is the other rule. Sadra’s theory of the immateriality of imagination
becomes explicated in his discussion of imagination in interpretations of purgatorial and otherworldly ideas.
Moreover, according to Sadra’s theories, the intermediate role of the world of ideas and imagination is
uncovered in the depiction of intuitive ideas and interpretation. The necessity of controlling the sources of
knowledge in the interpretation (the necessity of regulation in particular) is the last rule which we have
discussed. Sadra reiterates that the essence and secrets of the text of the Quran are not in conflict with its
interpretative appearance rather complete it. In hermeneutical interpretation, metaphoric use does not occur.
Therefore, the correct interpretation is the one that is in harmony with the surface of the Book and the Sunnah.
The present study not only demonstrates part of the logical and philosophical rules governing the textual
interpretations, but also presents an analysis of hermeneutical knowledge sources (reason and heart) which can
contribute to a deeper and practical understanding of transcendent philosophy.
Epistemological rules are concerned with the existential mode of human epistemic faculties in particular
though these rules are mostly pre-hermeneutic. In other words, our knowledge of them can explain the
substructure of Sadra’s interpretations. These rules have been inferred from Sadra’s works and enriched with
the texts which are in line with Sadra’s ideas. These heptafold rules are grounded in semantic realism and
textual understanding, the theory of author-centeredness and textualism, and finally in ontological realism.
Sadra’s interpretations are divided into two rational and intuitive types. The reason is of an active role in these
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Sadraean interpretations and is concerned with production and creativity but this creativity is controlled with
interpretative regulations. According to Sadra, the reason is prior to tradition and basically intuition is a level
higher than discursive reason which lies over it. The results of this study show that without paying attention to
the aforementioned principles and their relevant rules, one cannot reach a tridimensional and deep
understanding of Sadraean interpretations. Failure of correct understanding of the place of hermeneutical
interpretation in Mulla Sadra’s philosophy is itself the source of many of the views and criticisms that are
expressed by the opponents and critics of Sadraean philosophy.
Keywords: Interpretation, Rules of Interpretation, Epistemology, Reason, Intuition, Mulla Sadra.
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چکیده
تأویل هستی و متن نوعی کاوش باطنی (عقلی  -شهودی) در یک موضوع است که به کشف و استخراج گزارههای جدید
میانجامد .مال صدرا بهعنوان یک فیل سوف ،دارای مبانی م ستدلی در معرفت شنا سی ا ست که بر سبک تأویلی او تأث یر گذا شته
استتت .بررستتی و تحل یل این مبانی و استتتنتاج و شتتناستتایی قواعد مبتنی بر این مبانی و نیز م یزان تأثیر این مبانی و قواعد بر
تأویالت صدرایی از اهداف مهم این نو شتار ا ست .روش تحقیق ،تو ص یفیتحلیلی بر مبنای آثار مال صدرا ا ست .قواعد ا صلی
استتتخراجشتتده عبارتاند از حرکت از علم حصتتولی به علم حضتتوری در تأویل شتتهودی ،نقش فعال و زاینده عقل در تأویل
عقلی ،پذیرنده و منفعل بودن ادراک قلبی در تأویل شهودی ،لزوم هماهنگی تأویل عقلی  -شهودی با درک فطری ،دارای مراتب
بودن ساختار تأویل شهودی ،نقش واسطهبودن عالم مثال و خیال در تأویل شهودی و لزوم کنترل منابع شناخت در تأویل (لزوم
ضتتابطهمندی بهطور خاص) .این مقاله ضتتمن آنکه بخشتتی از قواعد منطقی و فلستتفی  -از بعد معرفت شتتنا ختی  -حاکم بر
تأویلهای متن را نشتتان میدهد ،تحلیلی از منابع معرفت تأویلی (عقل و قلب) را ن یز ارائه میکند که به ستتهم خود میتواند به
فهم عمیقتر و کاربردیتر حکمت متعالیه کمک شایانی کند.
واژههای کلیدی
تأویل ،قواعد تأویل ،معرفت شناسی ،عقل ،شهود ،مالصدرا

 مسؤول مکاتبات
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 -1طرح مسئله

فهم عم یق عوالم وجودی را در گرو صت ت یروت انستتتان به

تأویل نوعی واکاوی معنوی و پنهان متن ه ستی و متن

عالم عقلی مشتتابه عالم ع ینی و شتتناخت عالم را در گرو

وحیانی کتاب مقدس استتت .مالصتتدرا از تأویل بهعنوان

شتتناخت آدم می داند .او اصتتل حرکت جوهری و اصتتل

یک روش در کشتتتف افق های پن هان بهره برده و از این

اتحاد عالم و معلوم را در اینجا به کار گرفته است.

طریق به فهم عمیقتری از آدم و عالم رهنمون شده ا ست.

صتتدرا در روش معرفتی خود از ذهن به رویکرد تحلیل

این فرایند دارای منطقی قاعدهمند استتتت که میتواند از

دیالکت یک روی آورده استتتت (ر .ک :م ی ناگر، )78 :1392 ،

ابعاد گوناگون برر سی شود .در این مقاله سعی شده است

ازنظر او  ،ا سفار اربعه بر ذهن ن یز تطبیقپذیر ا ست .نخستین

قواعد تأویل در حکمت مال صدرا از بعد معرفت شناختی

گام سیر و حرکت صعودی از ناحیه تدبّر و تأمّل در نفس به

آن برر سی شود .این قواعد بر مبانی فکری فل سفی صدرا

سوی معنا و مدلولهای واقعی نفس است که آن را با کسب

استوار است .برخی مبانی معرفت شناختی صدرا در تأویل،

روش دیالکتیک با ذهن  ،یعنی یک نوع دادوستتتتدی که در

اینگونه نام برد ه میشود:

قوام این ستتت یر به تحقق میپیو ندد ،ان جام مید هد .وقتی

رئالیستتم معنیشتتناختی و فهم متن :صتتدرا در روش

خواننده به عمق ذهن میرستتتد ،نفس اجازۀ ست تیر ملکوت

تأویلی خود به گونۀ رئال یستتی و با واقعیات اطراف و جهان

عالم را به او میدهد و تعامل خود شخس با نفس آن است

خود به برداشت از آموزههای وحیانی اقدام کرده است نه به

که با سیر وجودی خود به افقهای جدید نفس میر سد .او

گونۀ ا یدئالیستتتتی و با تخیالت و افکار ذهنی خود .ازنظر

کمکم معانی را شهود میکند و سپس به مرحلۀ مکا شفات

صدرا هر فهمی از وجود بدون قبول وجودی مطلق (واجب)

غ یبی میر سد .خوانندۀ ذهن پس از ا ستفاده از ذهن به سیر

نادرستتتت و ناقس استتتت و به بن بستتتت خواهد رستتید

صعودی میپردازد و سپس م ستغرق در م شاهدات می شود

(ر.ک:مالصدرا ، 1381 ،ج 43 :5و نیز مالصدرا ، 1382 ،ج:1

و دوباره به ذهن هبوط میکند و م شاهدات خود را بر نفس

 7و  .)14ازنظر او  ،قرائت مختلف از متن بهصتتورت معتدل

عرضه میکند و به تأویالت جدیدی میرسد که با اذن الهی

و نه افراطی (مانند هرمنوتیک فل سفی که دو فهم متناقض را

میتواند آن را بیان کند.

درستتت می داند) استتت ؛ یعنی فهمهای متعدد و قرابتهای

برطبق مبانی فوق  ،تأویلهای شتتهودی و عقلی صتتدرا

مختلف تشتتتک یکی بودها ند و در طول ی کدیگر مع نا پ یدا

در بخش معرفتشتتناستتی قابل یت قاعدهمندی دارد .تجربۀ

میکنند .م ستند صدرا در این مورد ا صالت وجو د و مراتب

تأویلی شتتهودی یک تجربۀ احستتاس تی استتت که به دنبال

آن است که به واجب میرسد.

شتتناخت و همستتنخی میآید؛ اما تأویل عقلی صتترفا یک

نظریۀ مؤلفمحوری :براساس رویکرد صدرا رس یدن به

تأویل شناختی ا ست ؛ البته در حکمت صدرا عقل و قلب

مقصود مؤلف  ،هدف اصلی متن است .همچن ین ،مؤلف در

در طول یکدیگرند و به تعبیر دیگر ،ان سان از راه ا ستدالل

فهم متن شتتتناخته میشتتتود و گزارههای متون استتتالمی

به مراتب عالی عقل و ستترانجام به عقل قدس تی و وصتتال

واقعنما و معنادارند (ر.ک :مالصدرا ، 1386 ،ج.)66 :1

حق میر سد .این عقل فقط ا ستدالل ن ی ست؛ بلکه واقعیتی

رئالی سم ه ستی شناختی صدرا :برا ساس نظریۀ صدرا،

استتت که انستتان با آن ارتباط ع ینی و اتحاد وجودی پیدا

ه ستی م ستقل از شنا سایی ا ست و شناخته شدن واقع یت،

میک ند؛ اما به اعت بار مرت به ،ما تأو یل عقلی را از تأو یل

صتتورت آن را دگرگون نمیکند (ر.ک :مالصتتدرا، 1389 ،

شهودی جدا و قواعد هر یک را به تفکیک بیان میکنیم.

ج )595 :8؛ البته این به معنای دکارتی نباید فهم شتتتود که

بنابراین ،مستتتئ لۀ محوری این مقاله  ،استتتتنباط قواعد

فاعل شناسا در مقابل متعلق شناسایی قرار بگ یرد .مالصدرا

معرفتشتتتناختی تأویل استتتت که بر استتتاس آن  ،ادعای
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بیمنطق و بیضتتتاب طه بودن تأو یل های صتتتدرا در بعد

ام یرالمؤمنین ،علیه ال سالم  ،که «ما رأیت ش یئا الّا و قد رأیت

معرفتشناختی نقد و رد شد.

اهلل قبله» و نیز آ یه « اولم یکف بر بّک أ نّه علی کلّ شتتتیء

دربارۀ پ یشتینه این تحق یق باید گفت در مقاله « بررستی

شتتهید» (فصتتلت )53/را شتتاهد بر این مطلب می داند که

انگاره تف س یر به رأی بودن» بردا شتها و تأویالت عرفانی

حقانیت عالم مادی نیز بر عهده علوم الهی است و بنابراین،

با تأکید بر آرای مال صدرا ( )1399و نیز در مقاله « برر سی

تأو یل همهچیز در وجوه کلّی و حق یقی آن به خداوند باز

تأثیر مبانی و اندی شههای مال صدرا بر معنای متن» ()1398

میگردد (مالصدرا ، 1381 ،ج 43 :5و نیز مالصدرا، 1382 ،

ابعاد وجودشتتناختی مقولۀ تأویل ازنظر مالصتتدرا بررستی

ج 7 :1و  .)14تأویل ،علم به حقایق اشتیا استت و حقیقت

شتدهاند و در این مقاله به بعد معرفتشتناختی آن پرداخته

دارای مراتبی استتتتت که درن ها یت به حقی قه الح قایق

شد که از این نظر ،مشابهی یافت نشد.

( حق تعتتالی) منتهی میشتتتود .بتته عبتتارت د یگر ،در
هستیشناسی تأویلی ،برای هر چیزی عالوه بر ظاهر ،باطن

 -2قاعده اول :حرکت از علم حصولی به علم حضوری

و حق یقتی است .کثرت در مراتب حق یقت ،کثرت در فهمها

در تأویل شهودی

و تأویالت گوناگون را رقم میزند.

تفکر یک ع مل معنوی و مرا حل تفکر مرا حل ستتتیر

فهم ان سان از متن ه ستی میتواند از علم ح صولی به

معنوی انسان است که نخست ین مرتبۀ آن  ،مشاهدۀ حسی و

اشتیا به احستاس حضتور اشت یا برستد .این فرایند خوانش

بصری و معلومات نخستین یا معقوالت اولیه است .مرحلۀ

ه ستی همان روش تأویلی ا ست که ری شه در باور تقدس

دوم تفکر آن استتت که با تجربۀ بهدستتتآمده از معقوالت

متن هستی بهعنوان تجلّی الهی دارد.

اول یه به تحل یل و تفکّر میپردازد و معلومات درجه دوم و

وقتی مواجهۀ با ه ستی بهنحو شعور ح ضوری صورت

معقوالت ثانویه را فراهم میآورد و مرحلۀ ستوم و کاملتر

گرفت ،تالش تأویلی به وقوع پ یوستتته استتت؛ ولی اینچنین

راهی استتت که از فطرت و عقل ،هر دو بهره میگیرد و از

نیستتت که این فرایند به انتها رستتیده باشتتد؛ زیرا هستتتی در

موجود میگتتذرد و بتته جوهرۀ وجود و مخزن حقتتایق

تجلیات خود متوقف نمیشود و پیامهای آن نامحدود است.

میر سد و معقوالتی را به د ست میآورد که فراتر از تفکر

استتاس تا موضتتوع اصتتلی تأویل نه فهم ماهوی اشتتیای

رایج فلسفی (که به ماه یت توجه دارد) است و همان تفکّر

ه ستی بلکه شناخت حیات و حس ح ضوری ا ست که در

تأویلی یا علم حضتتوری استتت .این مرحله همان فلستتفه

متن ه ستی متجلی شده ا ست .فهم ما از ه ستی و ح ضور

حقیقی یا حکمت ایمانی است که در تفکر فلسفی اصالت

آن یک فهم نیمهپنهان استتتت؛ یعنی هستتتتی هم برای ما

وجود و در تفکّر قرآنی ،اصالت حق نام دارد .متعلق ادراک

ح ضور دارد و هم ندارد؛ هم وجود م شهود ما ا ست و هم

و شتتناخت عقلی ،تنها ماهیات کلیاند که بهعنوان طبیعت

از ما غایب ا ست .به بیان دیگر ،ما علم به ه ستی و وجود

در ضتتمن افراد جزئی بهطور یکستتان وجود دارند .وجود

داریم؛ اما به آن علم ،علم و دا نایی نداریم و ه مه تالش

به صورت علم ح صولی دریافت شدنی ن ی ست و ا شخاص

تأویلگر رست ت یدن به این علم به علم استتتت که از ستتتنخ

جزئی نیز که بهو سیلۀ قوای ح سی ادراک می شوند ،جنبه

حضور است .هستی در حاقّ خود پوش یده و آشکار است.

علمی ندارند (مالصتتدرا ، 1380 ،ج .)9 :2اصتتوال بحا از

پوش یده است از آن لحاظ که ما باید به نشئۀ حضور برسیم

نحوه وجود جسم مطلق و اثبات ماده و صورت و تشخس

و آشکار است از آن نظر که ناآگاهانه مشهود ما است .پس

و تالزم آن ها بر ع هده علم الهی استتتتت؛ زیرا این امور

کار مؤول هستی تنها فهم آشکارگی هستی با عبور از علم

بهخودی خود نه ماده اند و نه صتتتورت .صتتتدرا ستتتخن

حصولی به علم حضوری است .ما در تأویل هستی دو نوع
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عمل میکنیم .تأویلی غ یر رستتمی که نوعی تأویل ناآگاه از

دارد که نسبت به برخی از آنها به نحو اشتراک لفظی داللت

وجود است که مدام صورت میپذیرد .ما دائما در برخورد

دارد که آنها را در شتتتش معنای لفظی متمایز طبقهبندی

با آستتمان و زمین و درخت و ستتنو و گیاه و انستتانها

میکند و در برخی از آن معانی ،بهنحو ت شک یکی (ا شتراک

دربارۀ آنها گفتگو و تحلیل میکنیم؛ اما صدای مطلق هرگز

معنوی و تفاوت در مصتتتداق) داللت دارد (مالصتتتدرا،

به گوش نمیآید؛ بلکه همواره صتدای مقید را میشتنویم؛

 ، 1391ج 83 :2و  84و نیز مالصتتتدرا ، 1383 ،ج.)452 :3

اما تأویل رستتمی همان کوشتتش انستتان برای درونیکردن

صدرا چهار مرتبه برای عقل میشمارد (ه یوالنی  -بالملکه،

جهان است.

بالفعل و مستتتتفاد) و عقل عملی را نیز دارای ستتته اطالق

بنیاد تأویل بهعنوان یک روش فهم ،نحوۀ مواجهۀ ما با

(قوه تمیز امور حستتتن از قبح ،مقدمات استتتتنباطی امور

موجودات دیگر بهعنوان یک موجود استتتت ؛ البته قبل از

خوب و بد و نفس افعال خوب و بد) و دارای چهار مرتبه

آنکه آن موجود بهمنزلۀ مورد شتتناستتایی یا ابژهای در برابر

(تهذیب ظاهر ،تهذیب باطن  ،خود سازی برای دواعی خیر

فاعل شناسایی یا سوژه درآید و این یعنی حضور وحدانی

و قصر همت برای فنا) میداند.

کثرات را مالحظهکردن .حرکت به ستتوی نشتتئۀ حضتتور

مراد از عقل بهعنوان منبع شتتناخت آدمی در این بحا

تعابیر مختلفی دارد؛ برای مثال ،حرکت از محستتتوس به

همان عقل نظری استداللی است که مرتبۀ حصول نظریات

معقول یا حرکت از صورت (ح سّی) به معنا و بدین لحاظ

و معقوالت (عقل بالفعل) از معانی مراتب چهارگانه است.

است که صدرا در شرح حدیا بیستوسوم شرح اصول

صدرا در ک سر ا صنام الجاهلیه ،تأکید میکند اگر عقل

کافی به کستتانی که در آستتتانه صتتورت متوقف ماندهاند

برهانی تقویت نشود ،خیال فعال میشود و مکاشفات قلبی

«واقف» میگوید که باب علم به وی گ شوده ن شده ا ست؛

و محاکات خیالی جابهجا میشوند (مالصدرا.)75 :1381،

اما ک سی که از صورت به عالم معنی و از مح سو سات به

کاربرد ع قل برای تأو یل ع بارت استتتت از ن ظارت بر

معقوالت نائل شتده «ستائر» استت که اگر این ست یر همراه

صحت فهم تأویلی و الزاماتی که از ظاهر متن ا ستنباط شده

شتتتهود و عرفان باشتتتد  ،در باالترین مرتبه خود استتتت

ا ست که باید مطابق ضوابط تأویل با شد .این ضوابط در آخر

( ابراهیمی دینانی ، 1376 ،ج 318 ، 314 ، 306 :3و .)329

این مقاله میآیند .همچنین ،عقل استتتتداللی در فرایند تکوّن
مبانی معرفتی تأو یل نقش دارد .نظریات معرفت که هر کدام

 -3قاعده دوم :ساحت عقلی تأویل (نقش فعال عقل در

در مکتب خود مستدل شدهاند ،نظریاتی هستند که معرفت را

تأویل عقلی)

دارای فرایند میدانند که نتی جه آن فرایند ،معر فت و آ گاهی

برای اطم ینان از تأویل صحیح واقعیت به ارزیابی قوای

است ؛ برای مثال  ،اگر ما در معرفت قائل به نظریۀ عقول باشیم

شناختی خود نیاز ا ست .ان سان دارای سه منبع شناخت،

یا قائل به نظریۀ مثل یا آنکه قائل به انگاره معرفتشتتناختی

عقل ،فطرت (قلب) و حس استتتت .در این م یان ،گرچه

کا نت ،هر کدام از آن ها معر فت را دارای فرای ندی خاص

حس  ،نقش واستتت طه را در برخی موارد ای فا میک ند ،در

می دان ند که ب نابر هر کدام  ،م بدأ پ یدایش تأو یل و تفست تیر

ادراک تأویلی از عالم ،دو منبع ع قل و ق لب (شتتتهود) و
فطرت (که همان شتتهود اجمالی استتت) نقش عمده دارند
که در اینجا به نقش فعال عقل پرداخته میشود:
صتدرا تصتریح میکند عقل بر معانی گوناگونی داللت
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میتواند بهترتیب عقل فعال ،مثل یا ساختار ذهن با شد1.نقش

و در تأویل متن کارگشا هستند.

فعال عقل در تأویل عقلی صدرا با توجه به تف سیر صحیح از

در تأویلهای صتدرایی کدگذاری اضتافی به معنی تأثیر

ماهیت و وجود و نیز مراجعه به تأویلهای صتتدرا بهوضتوح

مبانی فلسفی مستدل او بر معنای متن و نیز عنایت او به این

دیده میشتتود که در این موارد در مقالۀ قواعد متنشتتناختی

تأثیر و تأثر در قالب توصتتتیههایش در مواجهه با متن دیده

تأویل بحا شتتده استتت (ر.ک :م یردامادی و دیگران:1399 ،

میشود (ر.ک :میردامادی ،بیدهندی و صادقی.)1398 ،

 259و .)282

 - 4قاعده سوم :منفعلبودن قلب در تأویل شهودی

 -1-3تحلیلی از مواجهه عقل با متن
هر متن از دیگر انواع آن به ع لت پ یچ یدگی بیش از

برای تب یین این م سئله  ،نخ ست قلب بهعنوان یک منبع
ادراک تحلیل و توص یف میشود:

حدش جدا میشتتتود .این پ یچیدگی نه به خاطر چ یزهایی

صتدرا معتقد استت حقایق کشتفی که با شترایط ویژهای

استتت که متن گفته استتت ،بلکه ب یشتتتر به خاطر چ یزهایی

برای شخس حاضر می شود ،از قلمرو فعالیت عقلی و برهان

است که متن نگفته است .انسان بهعنوان خوانندۀ متن باید

به معنی خاص بیرون استتت؛ بنابراین ،عقل به مرز کشتتف و

چ یز هایی را که متن نگف ته  ،ولی با آن چ یز هایی که متن

شهود دسترسی ندارد (مالصدرا ، 1380،ج .)50 :2هنگامی که

گفته ا ست  ،ارتباط دارند ،بالفعل سازد ؛ ازاینرو  ،متن بیش

نفس ازطریق تفکر به معرفت نائل شتود ،این نحو ۀ معرفت را

از هر چ یزی به مشتتتارکت و همکاری آگاهانه و فعال و

«عقل» مینامند و اگر مستق یما از خداوند به دست آید« ،قلب»

ضابطهمند خواننده نیاز دارد .یک متن پر از فضاهایی است

خوانده میشتتتود .عقل ازطریق تعین حدود و ایجاد پیوند و

که خواننده باید آنها را پر کند و حذفهایی که باید آن را

قیود در مسیر کسب معرفت پیش میرود و قلب این مسیر را

حدس بزند (.)Caesar,1999: p121

با فرارفتن از قیود و حدود طی میکند.

نقش خواننده در ک شف معانی پنهانی متن با کدگذاری

در قرآن ن یز در برخی آ یات به روابط وجودی با قلب

اضتتافی او ب یشتتتر مشتتخس میشتتود .خواننده میتواند

اشتتاره شتتده استتت ؛ برای مثال « ،إنّ فی ذالک لذکری لمن

برا ساس فر ضیههای معنایی که از بخشهای گوناگون متن

کان له قلب او القی الستتّمع و هو شتتهید» (ق :)37/در این

به دستتت میآورد ،معنای آن را توستتعه دهد .این حرکت

برای هر صتتتاحب قلب و حقن یوشتتتی که خود به گواهی

استتتنباطی در متن «کدگذاری اضتتافی» نام دارد .به عبارت

ایستد ،خبری است .یادآوری خدا (ذکری) به معنای داشتن

دیگر ،او فرضتتت یه های مع نایی را که در بخش های دیگر

حالتهای وجودی دربارۀ خداستتتت و قلب ستتتاحتی از

هستی ازطریق تعقل به دست آورده است ،در تب یین معنای

وجود آدمی است که به مقام تذکّر میرسد .قلب بخشی از

بخش دیگری از آن به کار میگیرد و از این راه نت ی جۀ

وجود ان سان ا ست که رابطۀ وجودی با خدا برقرار میکند

معنایی جدیدی به د ست میآورد؛ البته مف سر باید توانایی

و به روی غیب گ شوده می شود و بنابراین ،ساحت انفتاح

به د ست آوردن فر ضیههای معنایی را دا شته با شد و بتواند

آدمی به سوی عالم غیب است.

به ارت باط آن ها با آ یات پی ب برد تا به توا نایی « کد گذاری

 -1-4نسبیگرایی در شهود قلبی

اضتتتافی» برای تأویل برستتتد .این پیشفرضهای معنایی

در تأویالت شتتهودی ،قلب محور تأویل استتت و حتی

ازنظر منطقی ،معانی جدیدی را از متن به ظهور میر سانند

گاهی عقل حجاب قلب می شود .در تأویل بر بنیاد مشاهده،

 .1برای استتتداللها مراجعه شتتود به اشتتارات و تنبیهات ابنستتینا ،ج :2
 351تا  368و اسفار ،ج  418 :3تا  436و ج  302 :2و  307و .319
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تأویلها بسته به مقام مؤول میتوانند نسبی باشند و البته هر

استتت که ملکه رجوع برایش حاصتتل میشتتود؛ اما عقل

کدام در مرتبه خاص خود ،حقیقت دارند و امکان حصتتول

مستفاد همان عقل بالفعل است به اعتبار مشاهدۀ معقوالت .

تأویل برای عالمان و تفریع اصتتتول آن وجود دارد ؛ چنانکه

نفس انستتان در وقت اتصتتال به مبدأ فعال از آن استتتفاده

امام خم ینی نیز علما را تشتتتویق به تأو یل کرده اند و مالک

میکند و در این حالت انسان ،همه عالم در قوس صعود و

رسوخ در علم  -که شرط تأویل راسخان در علم است  -را

صتتورت آن محستتوب میشتتود؛ همانطور که عقل فعال

حذر از پل یدی های عالم طب ی عت می دان ند (خم ینی:1377 ،

کمال عالم حسّ و غایت آن ا ست (مال صدرا ، 1386 ،ج:2

 .)59براستتتاس تأو یل قلبی قرآن معنایی درونی و روحانی

 )841؛ بنابراین ،در ر شد مرتبۀ عقلی ان سان به عقل بالفعل

دارد که در ورای معنای لفظی نهفته استت و این معنا ا ست

و عقل مستفاد ،انسان میتواند غایت و باطن عوالم پایینتر

که از راه ا ستنباط آ شکار می شود؛ منتها ازطریق الهامی قلبی

را م شاهده کند و ا صوال باطن آنها جز صورت معقول شان

که خداوند بهعنوان قاعده یا عنایت به انستتتان روحانی عطا

در عالم شتتهود نیستتت .در تأویل شتتهودی که راهیافتن به

میکند؛ بنابراین ،یک آیه در دو وقت متفاوت معنای یکسانی

باطن عالم استتتت ،تأو یلگر از عقل در مراتب پایینتر به

القا نمیکند و بر حستتتب تنوع الهامی که هر کس در یافت

عقل مرتبه باالتر میرستتد؛ زیرا الزمۀ مشتتاهده باطن عالم،

میکند ،معانی متفاوتی به خود میگیرد (مالصتتتدرا، 1386 ،

رست یدن به مرتبه عقل مستتفاد استت که در آن  ،هم فعلیت

ج .)65 :1این نستتبیتگرایی اشتتکالی ندارد؛ توضتتیح آنکه

عقل و هم حضتتور معلومات که الزمه علم حضتتوری در

امروز نستتب یتگرایی بهعنوان برچستتبی برای رد دیدگاههای

تأویل شهودی است  ،تأم ین میشود.

م خالف به کار میرود و در بستتت یاری از نزاع های فکری

 -4-3تأویل شهودی ،حرکت از تفصیل به اجمال

استتتفاده از آن راه را بر مغالطات بستتیاری باز کرده استتت ؛

صتتدرا تعلیم اکتستتابی را تعلیم از ورای حجاب و تعلیم

گرچه نستب یتگرایی در صتدق پذیرفتنی ن ی ست و بر همین

بهوستیلۀ رستول (فر شته) را تعلیمی الهامی می داند؛ اما تعلیم

مقیاس ،نستب یتگرایی در اخالق پذیرفتنی نیستت؛ اما دلیلی

الهی ازنظر او  ،همان تأویل شهودی است که شرط آن رسیدن

بر نادر ستبودن ن سبیتگرایی در مفهوم سازی به هدف غیر

به عالم روح و جداشتتدن از تعلقات بشتتری استتت .در مرتبه

م غایر با اصتتتول ع قل و دین وجود ندارد ؛ عالوه بر آنکه

تأویلی ،کالم الهی مرتبه بستیطی ا ست که همه حقایق بهطور

برخی اق سام ن سبیتگرایی با رئال ی سم سازگارند (قائمینیا،

اجمال در آن وجود دارد و مرتبه پایینتر آن  ،مرتبه عالم نفس

.)38 :1396

استت که صتور تفصتیلی در آن موجود استت .بیشتتر خلق،

در تأویل صتتتح یح ،فرایند فهم به جهت حرکت حول

ادراکاتشتتان منحصتتر به عالم حس و خیال استتت که آخرین

محور حق یقت واحد تشتتتک یکی ،هم آن را از مطلق انگاری

نت ی جه ملکوت و عالم نفس استتتت و هر کس از این درجه

جزماندیش در فهم متمایز میکند و هم ستتبب میشتتود به

عبور نکرده باشتتتد  ،از قرآن چیزی جز آنکه به مانند پوستتته

ورطۀ نسبیگرایی در صدق نلغزد.

رویی ن سبت به مغز گردو ست ،درک نخواهد کرد (مالصدرا،

 -4-2تأو یل شهههودی ،مسههتل م حر کت از ع قل
هیوالنی به عقل مستفاد

 )76 - 66 :1389؛ بنابراین ،تأویل شهودی ارتقا به عالم اجمال
و بسیط است.

انستتتان دارای مراتب عقلی مختلف از عقل ه یوالنی تا

لزوم تأویل شهودی وقتی رو شنتر می شود که بدانیم

عقل م ستفاد ا ست .پس از آنکه ان سان معلوماتی به د ست

شناخت حقایق ب س یط ا شیا برای ما ممکن ن ی ست؛ حتی از

آورد  ،عقل ه یوالنی به عقل بالملکه تبدیل میشتتتود .عقل

ح قایق بستتتیط خود چ یزی نمی دانیم؛ بل که تن ها از ح یا

بالفعل ،ر س یدن به معقوالت مکت سب بدون سختی ک سب

اتصتتاف حقایق به وجود ،وجود را میشتتناستتیم (قونوی،

بررسی مبانی و قواعد معرفتشناختی تأویلی مالصدرا /سیدمحمدحسین میردامادی و محمد بیدهندی163 /

 .)28 :1375علم تأویلی با مناسبت بین نفس و غ یب الهی به

فطرت به معنای اخس  ،سرشت ازلی آدمی و نحوۀ هستی

دستتت میآید و آن موقوف بر اعراض از تدب یرات تفصتیلی

او ست که منشأ بعضی ادراکها و احساسها  ،شناختها و

مختلف استتت و با خالیکردن دل از غیر حق و رویآوردن

گرایشهای متعالی استتتت .فطرت به دو قستتتم تقستتتیم

به او بهنحو پ یوسته به وجود میآید (همان.)33 :

می شود؛ ملکی که مشترک بین ح یوان ،انسان و نبات است

 -4-4پویایی تأویل شهودی

و ملکوتی که مشتتترک ب ین انستتان و ملک استتت .فطرت

براستتتاس تجلی تکرار نا پذیر حضتتترت حق ،تأو یل

ملکوتی ان سان یا فطرت علمی  -معرفتی ا ست که شامل

شهودی پویا است (ر.ک :مالصدرا )68 :1386 ،و براساس

تصورات و تصدیقات اولیه و فطری است یا فطرت عملی

آن تجربه و فهم شخ صی هر ان سانی از وحی پویا ا ست و

 -معیشتتتی استتت که به حستتیات فطری و تنفرات فطری

یک سنت دینی تاریخی ثابت و م ستمر مح سوب نمی شود؛

تقسیم میشود (رشاد 205 :1389 ،و .)206

البته این کشتتف و شتتهود قابل بیان و نظری شتتدن را دارد ؛

انسان در اثر علم و عمل میتواند ارتقا یا سقوط فطری

زیرا هر عم یقی از وجهی درکپذیر با مراحل مادون است .با

داشتته باشتد و به فطرت ثانویه برستد (مالصتدرا، 1386 ،

توجه به نقش انسان در تأویل شهودی ،تنها هدف و مقصود

ج )713 :1؛ اما ارت قای فطری در حقی قت عود به مرا تب

این نوع تأویل ایضتاح و وضتوح ن یستت؛ بلکه هدف دیگر،

باالی ان سانی ا ست که تا وقتی ان سان بر فطرت الهی خود

برانگ یختن خواننده به پا گذا شتن در یک ماجراجویی است.

باشتد ،محل انعکاس انوار هدایت در جهت تعمیق فهم آن

تأو یلگر می خوا هد م خا طب را از نظر به ع مل و از

خواهد بود.

تماشتتاگری به بازیگری برستتاند ؛ البته این پویایی تأویل در

صدرا لُبّ فطرت را معرفت و افکار حکمی می داند که

پو یایی حق ی قت ریشتتته دارد ،نه آن که حق ی قت را بتوان به

برای رستتت یدن به آن باید از ظلمت محدودیتهای فطرت

دلخواه خود معنی کرد؛ زیرا این پو یایی به خاطر پو یایی

عبور کرد که من شأ و سو سههای درونی ا ست (مال صدرا:

الهامات و تجلیات الهی استتت .آدمی به م یزان صتتعودی که

 ، 1383ج  38 :3و  )309؛ ب نابراین ،یکی از م نابع معر فت

داشتتته باشتتد  ،با عوالم وجودی ارتباط مییابد و حقیقت آن

تأویلی رجوع به فطرت الهی و الهامات وجودی آن ا ست؛

عالم خواهد شتتد ؛ تا جایی که اگر به عالم ارواح برستتد  ،با

زیرا بنا بر نظریۀ اتحاد عاقل و معقول که از مبانی فلستتفی

اصل حقایق مواجه میشود .بنابر مطالب مذکور  ،منکر تأویل

حکمت صدراست  ،شکاف سوژه و ابژه برداشته میشود و

در اخبار از خودش م ص یب ا ست ؛ ولی در اخبار از حقیقت،

این با دیدگاه فل سفی علم هرمنوتیک هم سو ا ست که بنابر

مخطیء یعنی با نفی تأو یل ،خبر از این میدهد که خودش

آن ،مکانیک کوانتومی آغازی استتت بر پایان مفهوم ستتنتی

اهل تأویل و باطن نیست.

متافیزیک که خط فارقی بین ستوژه و ابژه ،ذهن و جهان و
معرفتشناسی و هستیشناسی رسم میکرد ( see: rouse,

 -5قاعده چهارم :ل وم هماهنگی تأویل عقلی  -شهود ی

 .)1987: p 136مراد از معرفت نفس نیز که نقش ا سا سی

با درک فطری

در تأو یل دارد  ،ع مدتا معرفت جن به مجرد نفس یا ه مان

از مالکهای دیگر تأویل ،همسویی آن با فطرت است.

فطرت ا ست .نفس ،مبدئی ا ست که شنا سایی ح ضوری

فطرت در لغت به معنی شتکافتن ،ابداع و اختراع و خلقت

وجود از آن آغاز می شود و مهمترین سرمایۀ شناخت همه

غیر اقتباستتی و بیپ یشتتینه استتت .این نحوۀ وجودی آدمی

نظام هستتی از مبدأ تا معاد استت (مالصتدرا ، 1382 ،ج:9

طبعا معادل وجه وجود ملکوتی او از شؤون فطرت انسان،

 278و  318و مال صدرا ، 1383 ،ج .)224 :8صدرا در این

خردم ندی و درک برخی مدرکات مان ند زی بایی استتتت.

مورد مینویستتد« :و معرفه النفس ذاتا و فعال مرقاه لمعرفه

 /164الهیات تطبیقی ،سال دوا زدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 1400

الرب ذاتا و فعال  ،فمن عرف النفس  ...أمکنه أن ی رتقی الی

ب ی شتر به شهود عقالنی نزدیک ا ست تا عرفانی؛ در حالی

معر فه أن المؤثر فی الوجود االّ اهلل» ؛ الب ته در این مستتت یر،

که نظریۀ اصتتتلی صتتتدرا در این مورد اتحاد نفس با عقل

همچنان ا صل بر این ا ست که معرفت مبدأ و معاد و دیگر

فعال ا ست که با افا ضۀ صور از سوی عقل فعال  ،متفاوت

حقایق هستتتی با علم حضتتوری شتتناخته شتتوند ؛ بنابراین،

و از آن باالتر استتتت (ر.ک :مالصتتتدرا ، 1383 ،ج71 :1؛

معرفت به نفس خا ستگاه معرفت به ه ستی ا ست .صدرا

 ، 1382ج 209 :2؛  ، 1383ج 396 ، 395 ، 247 :8و .)257

کل ید معارف را معرفت نفس می داند؛ زیرا آن را منشتتتأ و
مو ضوع امور آخرت می شمارد و مینوی سد« :هی بالحقیقه

علم ح ضوری ،ساختاری دو وجهی (عالم  -معلوم) یا
یک وجهی (معلوم) دارد.

الصتتراط و الکتاب و المیزان و األعراف و الجنّه و النار کما

تأویل صورت علمی معرفت عرفانی به ه ستی ا ست.

وقعت االشتتتاره الیه فی احادیا أئمتنا (عل یهم الستتتالم)»

مق صود از معرفت عرفانی ،شناختهایی ا ست که عارفان،

(مالصتتتدرا ، 1382 ،ج .)318 :9براستتتاس شتتت نا خت

ادعا دارند در شتتهودها و تجارب ادعایی مستتتق یم خود از

جای گاه های نفس  ،ا حاد یا و آ یات مربوط به مواقف

واقع به آنها دست پ یدا میکنند .در فضای اسالمی با اسامی

قیامت معنی میشوند .اصل ارتقای نفس در مراحل معرفت

شتتهود ،کشتتف  ،مشتتاهده ،مکاشتتفه ،تجلّی ،فتح ،وجدان،

و نیز تعریف فلستتفه به تبدیل نفس به عالم علمی مشتتابه

حضتتور ،معرفت و علم از آن تعبیر شتتده استتت .مستتئلۀ

عالم ع ینی ،اقتضتتتا میکند مدرک حقایق امکان ارتقا را تا

ماه یت معرفت عرفانی به این مطلب ناظر است که معرفت

مرتبه وصال با منبع غیب و علم مطلق ،داشته باشد .صدرا

عرفانی چه نوعی از شتناخت بوده استت و چه مقدمات و

در تب یین وحی و فرایند نزول آن همین معنا را به تصتتتویر

مؤل فه های اصتتتلیای دارد .صتتتا حب نظران در این مورد

کشت ت یده استتتت .او وحی را واالترین منبع معرفت میداند

رویکردهای پد یدارشتتتناختی ،تحلیلی ،روانشتتتناختی و

(مالصتتدرا ، 1386 ،ج 205 :1و نیز مالصتتدرا ، 1383 ،ج:3

م تاف یزیکی (وجودی) ات خاذ کرده ا ند .ات حاد وجودی م یان

 )386 - 366؛ گرچه تب یین صتتتدرا از وحی مناقشتتتهپذیر

انستتان عارف و شتتیء معروف دارای مراتبی تشتتکیکی از

استتت ؛ زیرا وحی پدیدۀ خاص پ یامبران استتت که جز آنها

ستتتاخ تار دو وجهی ( عارف  -معروف) تا یک وجهی

کس تی آن را تجربه نکرده استتت؛ مگر آنکه نبوت در اینجا

(معروف) دارد که در ستتتاخ تار دو وجهی باوجود ات حاد

معنای عامی پیدا کند که سرایتپذیر بر دیگران نیز ه ست

عارف و معروف از جهاتی ،تمایز و تعیین ویژه هر یک از

و ختم نبوت تفستتت یری خالف ظاهر زمانی آن پ یدا ک ند ؛

دو سوی معرفت باقی است (اسماعیلی.)46 :1396 ،

یعنی مراد از خاتمیت ،خاتمیت در مرتبه وحی با شد نه در

مالصدرا معرفت تأویلی و عرفانی از هستی را معرفتی

زمان .بنابراین ،فطرت به معنی نوعی شتتهود اجمالی که در

حضتتتوری ،تشتتتک یکی ،وجودی و ات حادی میدا ند و از

نوع مردم بتتا اخ تالف درجتتات وجود دارد ،می توانتتد

ساختاری دو وجهی تا ساختاری یک وجهی برای مراتب

کنترلکن ندۀ مع نای تأویلی باشتتتد و تأو یل های م غایر با

مختلف معر فت عر فانی در نظر میگیرد و برای ه مۀ این

فطرت علمی و عملی را باطل شمارد.

خ صو صیات ا ستدالل و برهان میآورد .تأویل واقع یت در
تجربۀ شتتتهودی دارای مراتب مختلف استتتت .خداوند یا

 -6قاعده پنجم :سههاختار دارای مراتب تأویل شهههود ی
(از ساختار دو وجهی تا ساختار یک وجهی)
برخی شهود صدرایی را از باب افا ضۀ صور عقلی از
ستتوی عقل فعال میشتتمرند و نتیجه میگیرند این شتتهود

اموری چون قلم اعلی (عقتتل اول) و لوح (نفس کلی )
مراتبی استتتت که در عر فان استتتالمی در زمر ۀ واقع یات
ظهوری و مراتب خلقی قرار دارند.
تجربته انستتتتان در تتأویتل شتتتهودی یتک تجربته

بررسی مبانی و قواعد معرفتشناختی تأویلی مالصدرا /سیدمحمدحسین میردامادی و محمد بیدهندی165 /

و حدتگرا یا نه (و حدت یا و حدت و کثرت) فراحست تی

و برا ساس مبنای اتحاد نفس با معلومات خود و و صول آن

ادراکی یا فروح سی  -ادراکی ا ست که وقوف بر نوعی از

به مرتبه عقل فعال و اتحاد با آن به فنا در وجود حق قائل

واقعیات یا حاالت واقعیات را موجب میشتتود که ازطریق

میشتتتود (ف ناء فی اهلل) و آن را از ستتتاخ تار یک وجهی

ادراک حسی ،انواع حسهای روان تنی یا درونفکری رایج

(وحدت) تا ستتتاختار دو وجهی (وحدت در ع ین کثرت)

حاصتل نمیشتود .تجارب موحدان که همگی کامال عاری

دارای مراتب میداند که منطبق بر سفر دوم ،سوم و چهارم

از کثرتا ند از این نظ یر ند .در بارۀ برخی از مهمترین و

ا ست ؛ بنابراین ،نظریۀ ماه یت تأویل شهودی صدرا ،مبنامند

عالیترین تجارب و مقامات عرفانی اسالمی ،یعنی مقامات

– بر پایه مبانی استداللی – است.

بقائی (تجارب پ سا وحدت) و ضع یتی پ یچیده وجود دارد؛

 -7قاعده شهه ههم :نقش واسههطۀ عالم مثال و خیال در

زیرا در بقا بعد از فنا در عرفان استتالمی ،افزون به شتتهود

تأویل شهودی

وحدت ،میان مراتب تجلیات ،کثرت و تمایز نسبی تع ینات

عالم مثال و خیال منفصل و خیال متصل به موازات آن

از یکدیگر و از حق نیز در پرتو آن وحدت ،شهود میشود؛

نقش تبدیل حقایق عقلی به خیالی را دارند .مالصتتتدرا با

بنابراین ،هم وحدت شتتتهود میشتتتود و هم کثرت؛ البته

اثبات عالم مثال در تب یین این بخش ستتتهم مهمی را ارائه

روشتتن استتت وحدت قاهر بر کثرت دیده میشتتود؛ زیرا

کرده است.

وحدت در وجود استتتت و کثرت در مظاهر آن وجود .در
تجربههای بقائی ،هم حقّ حق (یعنی نستتبت دادن وجود به

او خیال را قوهای مجرد به تجرد مثالی و باقی به بقای
نفس و عامل بقای نفس پس از مفارغت از بدن می داند.

حق در شتتتهود) اع طا میشتتتود و هم حقّ خلق (یعنی

مالصتدرا در پرتوی مبانی و اصتول فلستفیاش از قوۀ

نسبت دادن تجلی و ظهور نفس االمری نه وهمی و خیالی یا

خیال در تب یین اموری چون ادراک ،خواب ،معراج ،سحر و

حستتی به مراتب عالم) ؛ اما در برخی تجارب پایینتر ،تنها

مراتب ه ستی ،قیام صدوری صور ادراکی به نفس و اتّحاد

وحدت به حالتی عرفانی تفستیر میشتود و کثرت ،ب یشتتر

با آن  -که در حل مستئلۀ شتناخت مهم استت  -استتفاده

نا شی از کارکرد قوای متعارف شناخت  -همچون حس -

کرده است (مالصدرا.)356- 337 :1382 ،

دانستتته میشتتود .پس باید کل تجربه فراحس یا فروحس

در حکمت متعال یه هر مرتبه از عالم ،مثال مرتبۀ باالتر

باشتتتد  ،نه اینکه قستتتمتی از آن (وحدت) چنین باشتتتد و

ا ست؛ بنابراین ،باطن عالم ماده ،عالم مثال و باطن آن عالم

بخشی از آن (کثرت) چنین نباشد (همان.)123 :

عقل و باطن عالم عقل ،عالم استتتماء و صتتتفات و باطن

دربارۀ تجارب ساختگرایی ،فیلسوف تأویل و عارف،

استماء ،ذات حق استت .این دیدگاه باعا میشتود معنای

باید همواره در توصت تیف تجارب عرفانی مراقب باشتتتند.

عم یقی از تأو یل ارا ئه شتتتود ؛ مع نایی که کربن آن را

پیشزمینههای ذهنی در جایی دخالت نکنند که قرار استت

پدیدارشتتتناستتتی حق یقی و کشتتتف المحجوب می داند و

همه دادهها شهودی و بیواسطه باشند.

بهواستتتطۀ آن از پدیدار و ظاهر به ذات و باطن میرستتتد

مالصدرا براساس مبانی وحدت شخصیه وجود و کثرت

(کربن.)21 :1385 ،

مظاهر (مالصتتدرا ، 1383 ،ج 71 :1؛  ، 1382ج )209 :2و نیز

پس از ابنعربی ،ف عالبودن خ یال در منظو مه فکری

مبنای اشتتتداد و تضتتعف وجودی (حرکت جوهری عام) و

صدرا پیگیری می شود؛ به طوری که او رابطه صور خیالی

صیرورت و اشتداد نفس (حرکت جوهری نفس) (مالصدرا،

را در نستتتبت با نفس رابطه مظهریت (مثل اشتتتراق) و نه

 ، 1383ج 396 ، 395 ، 247 :8و  )257و نیز مب نای مرا تب

رابطه حلولی و انطباعی (مثل مشتتتاء) می داند .در نظر او ،

ادراک و مدارج کمال که آن را در مفاتیحالغ یب آورده استت

این صور ،نسبت به نفس ،قیام صدوری دارند و نفس  ،آنها
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را ایجاد میکند .او بر این ادعا دل یل اقامه میکند (مالصدرا،

در قصس انبیا و سالکان به سوی خدا و قصس منکران و

 ، 1383ج .)269 :8در بحتا جتاودانگی مالصتتتتدرا از

روگردانندگان از خداوند رموز و اسراری است (مالصدرا،

ف یلستتوفان مشتتایی قبل از خود ،یکستتره جدایی می جوید.

 ، 1386ج ، )27 :1تأویل را به سره و ناسره تقس یم میکند و

ارستتطو فقط عقل کلی را جاودانه می دانستتت .ابنستت ینا و

مراد خود از تأویل ناسره را همان تفسیر به رأی می داند که

فارابی این جاودانگی را گستتتترش دادند و بخش عقالنی

به معنی تأویل متن مطابق عق یده شتتخصتتی و به صتترف

نفس انستان را نیز شتامل آن دانستتند .صتدرا عالوه بر آن

اطالع از زبان عربی استتتت (همان .)29 :رؤوس ضتتتوابط

برای قوه خیال نیز نوعی جاودانگی قائل میشتود و نشتان

تأویلی صدرا به این شرح است:

میدهد نفس در مرحله نخستتت ،بعد از مفارقت از بدن و

صتتدرا تأکید میکند باطن و استترار متن قرآن با ظاهر

گذران رنج و عذاب ،ستترانجام به وصتتال حق میرستتد

تف س یری آن تعارض ندارد ؛ بلکه کاملکنندۀ آن ا ست و در

(مال صدرا ، 1389 ،ج .)358 - 341 :2ثمره این تجرد خ یال

تأو یل استتتتع مال م جازی رخ نمی د هد؛ ب نابراین ،تأو یل

در تأویلهای تمثالت برزخی و اخروی مشخس می شود؛

درستتت آن استتت که موافق ظاهر کتاب و ستتنت باشتتد

بنابراین ،طبق نظریات صتتتدرا نقش واستتتطۀ عالم مثال و

(مالصدرا ، 1389 ،ج.)560 :2

خیال در صتتتورتگری تمثالت و تأویل شتتتهودی معلوم
میشود.

 -3مالصتتتدرا بر حج یت ظواهر قرآنی تأک ید زیادی
دارد؛ 2در عین حال ،بر آن استتتت که م خال فت برخی از
ظواهر با اصتتتول صتتتح یح دینی ،موجب آن میشتتتود که

 -8قا عده هفتم :ل وم ضهههاب طهم ندی تأو یل از منظر

اشتتتخاص از نستتتبت دادن آن معانی ظاهری به خداوند

مالصدرا (ل وم کنترل منابع شناخت در تأویل)

بپره یزند و علم آن را به اهلش واگذارند .معنای این سخن

منحصترنبودن آگاهی از تأویل به خداوند و معصتومان

آن استتت که حجیت ظواهر دینی ،منوط به مخالفتنکردن

از مبانی صتتدراستتت 1و بنابراین ،ضتتابطه برای تأویل قائل

با اصتتول مستتلم دینی استتت ؛ بنابراین ،در مس تئلۀ حجیت

استت .صتدرالمتألهین در یکی از آثار خود  ،عالمان دین را

معانی باطنی آ یات ،به طریق اولی چنین شتتترطی در آنها

به م یزان بهرهای که از علم و عمل دارند ،بهرهمند از تأویل

ملحوظ است و به آن عنایت شده است .معانی نسبت داده

قرآن می داند و البته استتتت یفای کامل معانی تأویلی را نیز از

شتتده به باطن قرآن کریم ،در صتتورتی پذیرفتنی استتت که

دسترس بشر عادی خارج دانسته است (مالصدرا، 1389 ،

مخالفتی با اصتتول صتتحیح دینی نداشتتته باشتتد (ر.ک:

ج .)193 :7صتتتدرا چه در تأو یل عقلی که بر مالزمات

مالصدرا 259 :1387 ،و  261و نیز مظفری.)89 :1397 ،

شناختی ح صولی ب ستگی دارد و چه در تأویل شهودی و

 -4نکته مهم دیگر دربارۀ ضابطۀ تأویلی این ا ست که

حضتوری که دارای مقدمات عملی استت  ،لزوم عرضته بر

مخالفنبودن این دستتت از معارف با مدرکات یقینی عقل

م یزان و معیار را گوشزد میکند .صدرا ضمن تأکید بر آنکه

استتت .مالصتتدرا مخالفت با معارف حقّ یقینی و عقلی را

 .1برای منابع عدم انحصار تأویل در خدا و معصومان(ع) رجوع کنید

 .2به طور کلی ،وجود تناسب و هماهنگی میان معانی تأویلی و ظواهر

به :احیاء علوم الدین (غزالی ،بیتا )529 -524 :و ابنعربی در جلد دوم

قرآنی الزم است؛ البته این تناسب در مقام ثبوت است و در مقام اثبات

فتوحات (ابنعربی ،بیتا ،ج  )119 :2و سید حیدر آملی در جامعاالسرار

ممکن است هر کسی تناسب را نفهمد و در اینجا تأویل را نباید رد

(آملی ) 53 :1368 ،و نیز سید حیدر آملی در تفسیر المحیط االعظم

کرد ،نه آنکه واجب باشد آن را بپذیریم .همچنین ،در این موارد باید

(آملی ،1414 ،ج ) 237 :1؛ و نیز مالصدرا در تفسیر القرآن الکریم

بی ن قول معتبر معصوم و غیر او تفکیک قائل شد.

(مالصدرا ،1389 ،ج  )193 :7اشاره کرده است.
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مانع حج یت ظواهر می دا ند (مالصتتتدرا 259 :1387 ،و

باطنی باشتتتد و دوم آنکه عالم غیب ،عالم یقین و دوری از

 )261؛ بنابراین ،به طریق اولی ،تأویلهای مخالف با معارف

شک و ریب است و تنها راه رس یدن به اسرار و تأویل عالم

حق یقینی و عقل نیز از داشتتتن هرگونه حج یتی بیبهرهاند

است (همان .)13 :او شرط تأویل درست را حقطلبی صرف

(مظفری.)90 :1397 ،

و خالصتتتانه میشتتتمرد و در آخر مقدمۀ مفاتیح الغیب و در

 -5او به نقل از برخی حکما مینوی سد هر کس طالب
حکمت الهی استتت  ،برای خودش فطرتی دیگر ایجاد کند

ضمن دعا  ،لزوم نظر انح صاری به حق و رغبت انح صاری
به حق را یادآور میشود.

و آن فطرت را ف طرت دوری از امیال (موت ارادی) میداند

 -7یکی از شرایط معرفت شناختی فهم قرآن  ،توجه به

که باعا میشتود بالطبع فطرت الهی زنده شتود و ستخن

وسعت م یدان معانی آن و لزوم فهم متناسب با فضای قرآن

م س یح ،علیه ال سالم  ،را بر هم ین ا ساس می داند که «لن یلج

استتت؛ بنابراین ،صتتدرا تأکید میکند کستتی که درصتتدد

ملکوت الستتتماء من لم یولد مرّتین» هر که خواهان دیدن

تو سعۀ فهم از قرآن ا ست  ،باید حال م سافر و طائر دا شته

ملکوت عالم استتت  ،باید تولدی دوباره یابد یا به ستتخن

باشد ؛ یعنی پ یوسته در حال ترقی وجودی و س یر و حرکت

پ یامبر ،صلی اهلل علیه و آله و سلم  ،ا شاره دارد که مردم در

در شؤون فکری و قلبی باشد (همان .)115 :او ضمن قبول

خوابند و چون میمیرند ب یدار میشتتوند .او مثل نفس اماره

احادیا نهی از تف سیر به رأی آن را به معنی تأویل بر وفق

را مثل ماری میداند که باید او را کشتتت یا بر او حکومت

هوا و هوس شتتخصتتی یا به مجرد عرب یت آن بدون تدبّر

کرد تا تستتتلیم شتتتود و به تمثیلی از داستتتتان موستتتی،

کافی می داند (همان.)119 :

علیهالستتالم  ،اشتتاره میکند که اول نفس خود را رها کن ؛

 -8از ضتتوابط دیگر تأویل نزد صتتدرا رجوع به اهل

مانند عصای موسی و سپس با ید یمنا (دست راست ،کنایه

بیت است ؛ زیرا آنها از مشکات علوم نبوی اقتباس کردهاند.

از س یرۀ الهی) آن را بگیر تا به حیات عقلی زنده شود و در

پس عرضه تأویل بر احادیا اهل بیت معیاری برای تأو یل

م عاد درستتتت خود طی طریق ک ند (ه مان 12 :و  )13؛

درستتت استتت و تأویل صتتح یح نباید با اصتتول اعتقادات

بنابراین ،مالک مهم برای شناخت در ست و تأویلی عالم و

برهانی و ستمعی مخالف باشتد (همان .)134 :ابنترکه نیز

متن ،فطرت خداجویی و گذر از زندگی دنیا غایت استتت

تصتتریح دارد که تأویل اگر از معصتتوم صتتادر شتتود  ،هیچ

تا به ح یات خداجو یانه ،زنده و ب یدار شتتتویم؛ زیرا ب یدار

شکی در صحت آن نیست؛ ولی اگر از غ یر معصوم صادر

است که میتواند خود را نجات دهد.

شتتود ،صتتحت آن بر متابعتش از وحی صتتریح یا برهان

 -6او شرط ا ستفاده از ظواهر را « حال قلبی» می داند و

صحیح متوقف است و بنابراین ،او ن یز وحی و عقل برهانی

مینویستتتد «لو کان من باط نک طریق الی عالم الملکوت

را از محکهای تأویل صحیح می شمارد (ابنترکه:1378 ،

لتعرف کونه تبیانا لکلّ شیء» اگر راهی به سوی ملکوت باز

 .)12مبنای لزوم ضتابطهمندی تأویل به رستم یت شتناختن

کنی ،میفهمی که در قرآن ،بیان همه چیز ا ست (مال صدرا،

ه مه قوای ادراکی انستتتان (ع قل ،ق لب ،حواس) و لزوم

 ، 1386ج 17 :1و  .)19لزوم دا شتن عین و سمع راهیافته به

مغایرتنداشتتن و ضتدیت با ظاهر (به رستم یت شتناختن

عالم ملکوت و شرح صدر از دیگر مواردی است که صدرا

ظاهر ال فاظ وح یانی بهعنوان چارچوبی که ن با ید م غایر و

تفصتتیل داده استتت (همان .)20 :لزوم توجه عقلی و قلبی و

معارض روح معنی باشد) است؛ بنابراین ،شناخت انسان و

هم سنخی با عالم غیب در آثار صدرا به قدری ا ست که او

قرآن (وحی) دو رکن مبنایی استتتت که به ضتتتابطهمندی

در وجهتسم یۀ مفاتیحالغ یب به دو نکته اشاره میکند؛ نخست

تأویل می انجامد.

آنکه قوانین ظاهر میتواند حاوی قواعد مشتتت یر به استتترار

با نظر به همۀ مطالب گفتهشتتده  ،باید به این قاعده نیز
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توجه داشتتتت که تأویل ،ضتتتوابط خاص خود را دارد و

 .)101در این روش ،نخستتتت ظاهر ،ب یانکنندۀ حدود و

همانطور که صتتحیح ن یستتت هر تأویلی را با تمستتک به

چارچوب معنا ا ست ؛ یعنی معنا نباید ضد و شکننده ظاهر

ا صالت ظهور متن و ازطریق ا صول عالم مح سو سات نقد

باشتد و دوم ،معنای نهایی ،امری متعین و مشتخس ا ست

کرد ،باید توجه داشتتت تأویل دارای قانون خاص خود نیز

(بر خالف کستتانی که میگویند ما به معنای نهایی ه یچگاه

هستتت و اعتبار هر معنایی از واقع یت اعتناپذیر ن یستتت .به

نمیرسیم) ؛ هرچند ممکن است خواننده به آن دست نیابد.

همین سبب است که صدرا تفسیر به رأی را تخطئه میکند

از هم ین اصتتل ضتتابطهمندی تأویل استتت که صتتدرا

و تعریف تفستتتیر به رأی را معنیکردن قرآن مطابق عق یده

معتبرترین تأو یل را تأو یل ناظر به اع یان ثابته میشتتتمارد

شتتخص تی و بدون مالک و ن یز تفس تیر معانی آن با صتترف

(ر.ک :مال صدرا1389 ،ب ،ج .)498 :1تو ضیح آنکه اعیان

اطالع از زبان عربی می داند (مالصتتدرا ، 1386 ،ج .)29 :1او

ثابته همان حقیقت ماهوی ا شیا در علم حق تعالی یا همان

ضابطه تأویل را عرضهکردن خود به وحی و نه تحمیل خود

چارچوب استعدادی حقایق در نفس االمر و جهان حقیقت

به وحی می شمارد (مالصدرا1389 ،ب ،ج )498 :1و توقف

(علم الهی) ه ستند و بنابراین ،تأویل هر شیء باید ناظر به

در ظاهر را نوعی تفستتتیر به رأی می داند؛ بنابراین ،تأو یل

چارچوب ماهوی آن با شد ؛ بنابراین ،همان طوری که ا شیا،

برا ساس مالک عقل م ستدل ،قول مع صوم  ،علیهم ال سالم ،و

عالمت و شتتتأنی از عین ثابت خود هستتتتند ،الفاظ هم

ضتتدیتنداشتتتن با ظواهر وحی و قرآن ستتنجش میشتتود.

عالمت و شتتتأنی از معنا هستتتتند؛ اما داللت معنا تنها در

مالصدرا تأویلی که شکنندۀ ظاهر باشد را قبول ندارد و همه

حصتتتار فهم عرفی لفظ ن یستتتت؛ بلکه داللت لفظ ،تابع

تدبر و تعمقهای تأویلی باید در چارچوب ظاهر متن با شد.

معناستت ؛ منتها برای کستی که آیت و نشتانه بودن لفظ از

منتها در اینجا باید دقت کرد منظور از رعایت ظاهر و نحوه

معنی را می خواهد به دستتتت آورد ،باید مراقب باشتتتد از

ظهورگ یری چیستتتت .رعا یت ظاهر یعنی آنکه ظاهر متن،

چارچوب معنایی که لفظ عالمت آن استتت ،تعدی نکند و

شتتأنی از معانی طولی متن به حستتاب آید یا در تغ ییر زمینه

با توجه به اینکه الفاظ گنجایش معانی را ندارند ،کستی که

متن ،ساختار متن و صورت آن من سجم بماند ؛ اما محتوا به

به حق یقت معنی میرسد ،میتواند آن را بر لفظ تطبیق دهد

شرط وجود قرائن عقلی و شهودی ،در نشئه دیگری جاری

و رست یدن از لفظ به معنای تأویلی برای کستانی که حقایق

شتتود ؛ زیرا ازنظر مالصتتدرا ،وجود واحد استتت و وحدت

برتر را درک نکردهاند  ،فهمی از دور استتت که باید مطابق

شتخصتی وجود را کمال فلستفه و تتمیم حکمت می داند و

موازین باشد.

تنهتتا شتتتؤون وجود و تجلیتتات ظهورش تغ ییر میکننتد
(مالصدرا ، 1380 ،ج.)292 :2

 -1-8ل وم معیاربودن قرآن ن سبت به ان سان و آداب
رسیدن به این هدف

صتتدرا روش فهم راستتخان در علم را با محوریت دو

صتتتدرا برای تدبّر و نظر در قرآن آدابی میشتتتمرد که

رکن فهمپذیری متن و بازسازی خود در پرتو متن میداند.

عبتارتانتد از .1 :فهم عظمتت کالم ؛  .2تطه یر قلتب از

پس مؤول ،هم متن را فهم پذیر در مراتب مختلف میداند

معاصتتتی و عقاید فاستتتد؛  .3حضتتتور قلب؛  .4تدبّر؛ .5

و هم خود را بر متن عرضتتته میکند ،هم بهعنوان بیان ،بر

استتنباط ؛  6تخلیه از موانع فهم ؛  .7تخصتیس دادن کالم به

متن مین هد و هم از آ ن م عارف جد ید میستتت تا ند و این

خود و عدم فرافکنی؛  .8تأث یر پذیری ( تأثّر و و جد)؛ .9

دادو ستد م ستمر همچنان ادامه مییابد تا در وجود ان سان

ترقّی (ارت قای وجودی) و  .10تبرّی (برا ئت از حاالت

کامل محمدی ،صتتتلی اهلل علیه و آله و ستتتلّم ،به کمال

کافران و منافقان و مذمومین) (مالصدرا ، 1386 ،ج- 97 :1

خویش دستتت یابد (ر.ک :مالصتتدرا1389 ،ب ،ج-88 :1

 .)112مراد از تخصتیس آن استت که هر آیه را ویژه خود
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کند و زمینه (جهان زیستتتت) آ یه را خود قرار دهد و از

معرفتشتتتناختی به نحوۀ وجودی قوای معرفتی انستتتان

حاالت خود به حاالت قرآن عبور کند ؛ یعنی حاالت قرآن

بهطور اخس ناظر استتتت؛ هرچ ند این قوا عد ب یشتتتتر

در حاالت او نیز تأثیر گذارد و حاالتش با حاالت قرآن

پیشتتاتأویلی هستتتند ؛ یعنی با دانستتتن آنها زیرستتاخت

دگرگون شد.

تأویلهای صتتتدرا تب یین میشتتتود .این قواعد از تأل یفات

یادآوری این نکته شای سته ا ست که وقتی قرآن ،معیار

صدرا ا ستنباط شده اند و با متون هم سو با آرای صدرایی

شتتد و انستتان حاالت خود را بر آیات آن تطبیق داد ،قوه

غنیتر شتتتده اند .این قواعد هفتگانه بر مبنای رئال یستتتم

خالق انستان نیز معارف جدیدی استتباط میکن؛ بنابراین،

معنیشتتتنتتاختی و فهم متن ،نظریتتۀ مؤلف محوری و

در این حال  -چنانکه میآید  -گفته میشتتود قرآن چیزی

متنمحوری و ستپس رئال یستم هستتیشتناختی استتوارند.

به انستتتان میدهد و انستتتان نیز بر معنای قرآن ( با حفظ

تأویلهای صتتدرا به دو قستتم عقلی و شتتهودی تقستتیم

ضتتتوابط) می افزاید و این دادوستتت تد ادامه پ یدا میک ند.

میشوند .عقل در این تأویالت صدرایی حیا فعال دارد و

درحقیقت این افزایش معنا حاصل اتصال وجودی انسان و

به زای ندگی و خالق یت میپردازد؛ ا ما این خالق یت با

قرآن بهعنوان دو نحوه وجود متناظر است.

ضوابط تأویلی کنترل می شود .ازنظر صدرا عقل یقینی بر
نقل تقدم دارد و اصوال شهود مرتبۀ باالی عقل استداللی و

نتیجه

در طول آن محستتوب میشتتود .نتایج بهدستتتآمده نشتتان

ا ستخراج قواعد تأویل میتواند منطق تأویلی صدرا در

دادند بدون توجه به مبانی مذکور و قواعد مترتب بر آن

ابعاد مختلف را در تأویل های او روشتتتن کند و نقدهای

نمیتوان به فهم عمیق تأویالت صتتتدرایی راه یا فت و

واردشده بر تأویالت او در برخی مقاالت یا کتب و محافل

نفهم یدن در ست جایگاه تأویل در فل سفۀ مال صدرا من شأ

علمی را پاستخ دهد .مالصتدرا در وجودشتناستی خود از

بستتتیاری از اظهارنظرها و نقدهایی استتتت که مخالفان و

تأویل بهمثابۀ یک روش استتتتفاده کرده و بهرهگیری او از

منتقدان بر حکمت صدرایی وارد کردهاند.

تأویل باعا تعمق و تعالی فلسفه و حکمت او شده است.
او گرچه از تأویل هم در تفستتیر هستتتی و هم در فهم و

منابع

تفستیر قرآن و روایات معصتومان ،عل یهم الستالم  ،استتفاده

 -1قرآن کریم

کرده ،در جایی از نوشتتتههای خود به تدوین قواعد تأویل
نپرداخته استتتت .این مقاله به ستتتهم خود گامهای ابتدایی
درخصوص استخراج این قواعد و اصول برداشته است .با
شتتناستتایی قواعد تأویل در ابعاد مختلف وجودشتتناختی،
ان سان شناختی و متن شناختی ،هم فهم عمیقتری از ه ستی
و بهویژه کتاب و ستتنت به دستتت میآید و هم در فهم و
تکمیل حکمت متعالیه گامهای مؤثرتری برداشتته میشتود
و نیز به اتهام بیقاعدهمندی تأویلها و تفستت یرهای صتتدرا
پاستتتخ داد ه میشتتتود .تأویل در اندیشتتته تأویلی در نظام
حکمت صتتتدرایی دارای مبانی و قواعد معرفتشتتتناختی
استت که در این مقاله بهتفصتیل بدان پرداخته شتد .قواعد

 -2ابراهیمی دینانی ،غالمحس ت ین  ،)1376( ،ماجراهای فکر
فلسفی در جهان اسالم ،تهران ،طرح نو.
 -3ابنترکه اصتتفهانی ،ابوحامد ،)1378( ،شتترح فصتتوص
الحکم ،به کوشش محسن ب یدارفر ،قم ،ب یدار.
 -4ابنعربی ،)1370( ،فصوص الحکم ،قم ،الزهرا(س).
 -5ابنعربی ،الحاتمی الطائی و أبوعبداهلل مح مّد بن علی ،
(بیتا) ،الفتوحات المکّیّه ،ب یروت  ،دارصادر.
 -6استتماعیلی ،مستتعود ،)1396( ،ماهیت معرفت عرفانی،
تهران ،پژوهشگاه فرهنو و اندیشه اسالمی.
 -7ایزوتسو ،توشی هیکو ، )1386( ،خدا و انسان در قرآن،
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معنی شنا سی جهانب ینی قرآنی ،تهران ،سهامی انت شار،
چاپ هفتم.
 -8خمینی  ،روح اهلل ،)1377( ،شتترح حدیا جنود عقل و
جهل ،تهران ،موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 -9ستتتهروردی ،شتتتهاب الدین یحیی ،)1380( ،حکمت

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -18مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم  ،)1380( ،الحکمته
المتعالیه فی اال سفار االربعه ،ج ، 7به ضم یمه تعل یقات
سبزواری ،تصح یح و تحق یق و مقدمه مقصود محمدی،
تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

االشراق ،مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق ،ج ، 1تصحیح

 -19مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم  ،)1381( ،الحکمته

و مقدمه هانری کربن ،سید ح سین ن صر و نجف قلی

المتعالیه فی االستتفار االربعه ،ج ، 6تصتتح یح تحق یق و

حب یبی ،تهران  ،پژوهشتتگاه علوم انستتانی و مطالعات

مقدمه احمد احمدی ،تهران ،بن یاد حکمت استتتالمی

فرهنگی.

صدرا.

 -10غزالی ،ابوحامد محمد ،)1375( ،مشکاه االنوار ،مقدمه
ابوالعالء عف یفی ،تهران ،مولی.
 -11فیض کاشتتانی ،محستتن ،)1385( ،اصتتول المعارف،
تهران ،دارالمرتضی للنشر.

 -20مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراه یم ،)1381( ،الحکمته
المتعالیه فی االستتفار االربعه ،ج ، 5تصتتح یح تحق یق و
مقدمه رضتتا محمدزاده ،تهران ،بنیاد حکمت استتالمی
صدرا.

 -12قائمینیا ،عل یرضتتا  ،)1396( ،استتتعارههای مفهومی و

 -21مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراه یم ،)1381( ،الحکمته

ف ضاهای قرآنی ،تهران ،پژوه شگاه فرهنو و اندی شه

المتعالیه فی االستتفار االربعه ،ج ، 5تصتتح یح تحق یق و

اسالمی.

مقدمه رضتتا محمدزاده ،تهران ،بنیاد حکمت استتالمی

 -13قونوی ،صتتدرالدین  ،)1375( ،اعجاز البیان یا تفستتیر
سوره فاتحه ،مقدمه و ترجمه محمد خواجوی ،تهران،
مولی.
 -14قونوی ،صتدرالدین ،)1381( ،النفحات االلهیه ،تهران،
مولی.

صدرا.
 -22مال صدرا ،محمد بن ابراه یم  ،)1381( ،المبدأ و المعاد
فی الحک مه المت عال یه ،ج1و ، 2تصتتتحیح و تحق یق و
مقدمه محمد ذب یحی و جعفر شتتتانظری ،تهران ،بنیاد
حکمت اسالمی صدرا.

 -15کربن ،هانری  ،)1385( ،شتتتیعه (مصتتتاحبات عالمه

 -23مالصتتدرا ،محمد بن ابراه یم  ،)1381( ،کستتر اصتتنام

ط باط بایی با هانری کربن) ،مصتتتحح :مح مد امین

الجاهلیه ،تصح یح ،تحقیق و مقدمه محسن جهانگ یری،

شاهجویی ،تهران ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

ایران ،چاپ پنجم.

 -24مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم  ،)1382( ،الحکمته

 -16مظفری ،حست تین « ،)1397( ،مبانی و ضتتتوابط تأویل

المتعالیه فی الستتفار االربعه ،ج ، 9به ضتتم یمه تعل یقات

عرفانی قرآن کریم از دیدگاه صتتدرالمتألهین» ،نشتتریۀ

ستتبزواری ،تصتتحیح تحق یق و مقدمه رضتتا اکبریان،

معارف عقلی  ،شماره  ، 37صس .93 - 73

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 -17مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم  ،)1380( ،الحکمته

 -25مال صدرا ،محمد بن ابراه یم  ،)1382( ،شرح و تعلیق

المتعالیه فی اال سفار االربعه ،ج ، 2به ضمیمه تعل یقات

صدرالمتألهین بر الهیات شفا ،ج1و ، 2تصح یح ،تحقیق

سبزواری ،ت صح یح تحق یق و مقدمه مق صود محمدی،

و مقدمه نجفقلی حب یبی ،تهران ،بنیاد حکمت استالمی
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صدرا.
 -26مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم  ،)1383( ،الحکمته
المتعالیه فی اال سفار االربعه ،ج ، 3به ضمیمه تعل یقات
سبزواری ،ت صح یح ،تحقیق و مقدمه م سعود محمدی،
تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -27مالصتتتتدرا ،محمتد بن ابراهیم ،)1383( ،الحکمته
المتعال یه فی االستتفار االربعه ،ج ، 1تصتتحیح و تحق یق
غالمرضا اعوانی ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 -35مالصتتدرا ،محمد بن ابراه یم  ،)1389( ،تفستتیر القرآن
الکریم ،ج2و3و  5و 7تصتتتح یح ،تحقیق و مقتدمته
محسن ب یدارفر ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -36مالصتتدرا ،محمد بن ابراهیم ،)1389( ،تفستتیر القرآن
الکریم ،ج ، 8تصتتتحیح ،تحقیق و مقدمه محمد هادی
معرفت ،تهران  ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -37مالصتتتدرا ،مح مد بن ابراهیم 1389( ،ب) ،مجمو عه
رسائل فلسفی ،ج ، 2حشراالشیاء ،تحقیق سعید نظری

 - 28مالصتتتتدرا ،مح مد بن ابراهیم  ،)1383( ،الحک مه

توکلی ،الحشتتتریه ،تحقیق علی اصتتتغر جعفری ولنی،

المتعالیه فی اال سفار االربعه ،ج ، 8به ضمیمه تعل یقات

خلق األعمتال و القضتتتتاء و القتدر ،تحق یق مهتدی

سبزواری ،ت صح یح و تحقیق و مقدمه علی اکبر ر شاد،

دهباشتتتی ،المعاد الجستتتمانی ،تحقیق مرحوم کاظم

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

مدیرشانه چی ،تهران  ،بنیاد حکمت.

 -29مال صدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1386( ،ایقاظ النائمین،

 -38مالصتتدرا ،محمد بن ابراه یم  ،)1391( ،شتترح اصتول

تصح یح و تحقیق و مقدمه و تعلیق محمد خوانساری،

کافی ،ج1و ، 2ترجمۀ شتتتهربانو محالتی ،تهران ،برگ

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

سبز.

 -30مال صدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1386( ،ایقاظ النائمین،

 -39مالصتتدرا ،محمدبن ابراه یم  ،)1383( ،الحکمه المتعالیه

تصح یح و تحقیق و مقدمه و تعلیق محمد خوانساری،

فی االستتفار االربعه ،ج ، 4تصتتحیح و تحق یق و مقدمه

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

مقصود محمدی ،تهران ،بن یاد حکمت اسالمی صدرا.

 -31مالصتتدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1386( ،مفاتیح الغیب،

 -40میردامادی ،ست تید محمدحست ت ین ،ب یدهندی ،محمد و

ج1و ، 2تحق یق ،م قد مه و تصتتتحیح نجفقلی حبیبی،

مج ید صتادقی حستنآبادی« ،)1399( ،ب ررستی انگاره

تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

تف س یر به رأی بودن  ،بردا شتها و تأویالت عرفانی با

 -32مالصدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1387( ،رساله فی اتحاد

تأکید بر آرای مالصتتتدرا "قواعد تأویلی متن قرآن با

العاقل و المعقول ،تصتتتحیح و تحقیق و مقدمه ب یوک

تأکید بر آراء مالصتتدرا"» ،فلستتفه و کالم استتالمی

عل یزاده ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

دانشتتت گاه تهران  ،ستتتتال پن جاهویکم  ،شتتت ماره ، 1

 -33مالصدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1389( ،اسرار االیات و

صس .259-282

انوار البینات ،،مقدمه ستتید محمد خامنهای ،تصتتحیح

 -41میردامادی ،ست تید محمدحست ت ین ،ب یدهندی ،محمد و

مح مد علی جاودان ،تهران  ،بن یاد حک مت استتتالمی

مج ید صتتادقی حستتنآبادی « ،)1398( ،بررستتی تأثیر

صدرا.

مبانی و اندی شههای مال صدرا بر معنای متن» ،اندی شۀ

 -34مالصتتدرا ،محمد بن ابراهیم  ،)1389( ،تفستتیر القرآن
الکریم ،ج ، 1تصتتتحیح و تحقیق محمتد خواجوی،
تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

دینی ش ت یراز  ،دوره نوزدهم  ،شتتماره  ، 2صتتس -134
.115
 -42مینتتاگر ،غالمرضتتتتا  ،)1392( ،روششتتتنتتاستتتی
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