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چکيده: 
هرمنوتيک دانشي است که از قديمااليام مورد توجه انديشمندان مختلف در
تمدنهاي گوناگون بوده است .در جهان اسالم نيز همانند ملتهاي ديگر اين دانش
مورد توجه بوده است .اگرچه مسلمين کتاب مستقلي با اين نام تاليف نکردهاند اما
بهطور خاص در تفاسير مختلفي که براي قرآن بهرشتهي تحرير درآمده است مباحث
دانش هرمنوتيک را ذکر کردهاند .از جمله متفکران بزرگ اسالمي که به اين مسئله
پرداخته است مالصدرا ميباشد .او هرمنوتيک يا تاويل را رفتن از ظاهر به باطن متن يا
ارجاع فروع به اصول يا بهبيان قرآني ارجاع متشابهات به محکمات ميداند .مالصدرا
توجه صرف به ظاهر قرآن را فهم حقيقت قرآن نميداند بلکه موول (هرمنوت) يا مفسر
واقعي را کسي ميداند که با حفظ معناي ظاهر به باطن ،درک و مشاهدهي حقايق
عقالني و مثالي قرآن دست يابد .اين مسئله به آن دليل است که مالصدرا همانطور که
عالم هستي را موجود واحد ذومراتب ميداند فهم و هرمنوتيک قرآن را هم مشکک و
داراي مراتب ميداند؛ بهعبارتي مالصدرا بهصورت طولي فهمهاي مختلفي براي قرآن
قائل است که فهم واقعي و حقيقي آيات قرآن را مختص به راسخين در علم که همان
اوليا و واصالن به حق هستند ميداند که از طهارت نفس برخوردار ميباشند.
کليدواژگان :باطن ،تاويل ،ظاهر ،متشابه ،محکم ،هرمنوتيک

 1پست الکترونيکي نويسنده رابط:
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مقدمه 
امروزه واژهي هرمنوتيک و روش هرمنوتيک براي هر اهل علم و معرفتي آشنا است و در
بسياري از حوزههاي مختلف علوم انساني باالخص علوم اجتماعي بهکار ميرود .هرمنوتيک
عالوه بر اينکه مورد توجه متفکران غربي همانند شاليرماخر ،ديلتاي و گادامر بوده است مورد
توجه انديشمندان جهان اسالم از ابتدا تاکنون بوده است .در بين عالمان اسالم همواره اين مسئله
مهم بوده که تفسير درست و صحيح که داللت بر مراد خداوند داشته باشد چه تفسيري است و
با چه روشي و قواعدي به دست ميآيد .يکي از انديشمندان بزرگ جهان اسالم که به اين مسائل
توجه نموده است مالصدرا است .مالصدرا بر برخي از سورهها و آيات قرآن تفسيري نگاشته
است و در برخي مواقع به تاويلهايي پرداخته است .تاويل در نظر وي رفتن از ظاهر به باطن،
يا بازگردان ظاهر به اصل ميباشد .وي تالش نموده است که اين معناي از تاويل را بهعنوان
روش راسخون در علم اثبات نمايد .ما در اينجا با روش اسنادي و تحليل محتوا بنا داريم که
اين معناي از تاويل و هرمنوتيک نزد مالصدرا را نشان دهيم .بهنظر ميرسد آنچه بهعنوان نتيجه
ميتوان استفاده نمود آن باشد که با بازخواني آراء و انديشههاي متفکران بزرگ از جمله
مالصدرا و دانستن قواعد تاويلي وي در مورد قرآن بتوان روشهايي را براي علوم انساني و
اجتماعي استخراج نمود.

معنایهرمنوتيك 
واژهي هرمنوتيک 1در اساس واژهاي يوناني است .اين واژه از فعل يوناني هرمنيون 2بهمعناي
تفسير نمودن و اسم هرمنيا 3بهمعناي تفسير مشتق شده است .اين واژه در آثار برجايمانده از
متفکران يوناني همانند ارسطو ،افالطون ،گزنفون و حتي اپيکور و لوکريتوس وجود دارد .ارسطو
يکي از رساالت خود را پاري هرمنياس 4نام نهاده که به بررسي گزاره و تفسير پرداخته است .در
ادبيات يوناني هرمس نام خداي انباء است« :نام هرمس بهطرز پرمعنايي با وظيفهي تبديل آنچه
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وراي فهم بشر است بهصورتي که فکر و هوش انسان قادر به درک آن است پيوند يافت»( 1پالمر
.)20 :1377

هرمنوتيكدراصطالح 
هرمنوتيک و تفسير در طول تاريخ بشري رواج داشته است اما بهطور کلي نميتوان معناي
واحدي براي آن در بين همهي متفکران ارائه نمود .پالمر معتقد است که در هر دورهي تاريخي
واژهي هرمنوتيک دستخوش تعاريف خاصي شده است 2.اما بهطور کلي وجه مشترک همهي
تعاريف هرمنوتيک را ميتوان بهمثابه قواعد فهم نوشتار و گفتار يا قواعدي که مانع سوءفهم
ميگردد تعريف نمود .مثال جان مارتين کالدنيوس ( )1710-1759علوم انساني را مبتني بر هنر
تفسير ميداند و معتقد است که در فهم عبارات گفتاري و نوشتاري ،ابهاماتي وجود دارد که
هرمنوتيک ،هنر دستيابي به فهم کامل بدون ابهام است.

3

يا اگوست ولف ()1785- 1807

هرمنوتيک را علم به قواعدي که بهکمک آن معناي نشانهها و گزارهها درک ميشود ميداند.

4

شاليرماخر ( )1768-1834به هرمنوتيک بهمثابه هنر فهميدن توجه داشت و هرمنوتيک را هنري
ميدانست که شامل قواعدي است که ما را از سوءفهم باز ميدارد 5.ديلتاي ()1833-1911
هرمنوتيک را به عنوان روش علوم انساني در برابر روش علوم تجربي و طبيعي ميدانست.

6

بنابراين از آنچه بيان شد روشن ميشود که با تغيير ادوار تاريخي و تحوالت مختلف در
عرصهي انديشه هرمنوتيک نيز در اصطالح معاني مختلفي اخذ نموده است .ولي بهطور کلي
هرمنوتيک بهمعناي آشنايي ،کشف و بهکار بردن قواعد درست فهميدن است که ما را از سوءفهم
برحذر ميدارد.
بهطور کلي هرمنوتيک از جهت تاريخي سه دوره را پشت سر گذاشته است که عبارتند از
هرمنوتيک کالسيک که ديلتاي و شاليرماخر از نمايندگان آن ميباشند ،هرمنوتيک مدرن که با
 1همچنين بنگريد به( :ريختهگران )28 :1378
 2بنگريد به( :پالمر  20 :1377و واعظي )29 :1389
 3بنگريد به( :شرت )85 :1387
 4بنگريد به( :همان)385 :
 5بنگريد به( :جين  )6 :1995همچنين (شرت )91 :1387
 6بنگريد به( :همان )89 :همچنين ( شرت )106 :1387
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نسبيگرايي هايدگر مشهور است و هرمنوتيک پسامدرن که از نقد هرمنوتيک مدرن نشات گرفته
که گاهي مانند هرش کالسيک و گاهي مانند هابرماس بهسوي نسبيگرايي ميرود.
از وجه ديگري هرمنوتيک به هرمنوتيک خاص ،عام و فلسفي تقسيم ميشود.
هرمنوتيک خاص :اولين قالب شکلگيري هرمنوتيک ميباشد که بهمنظور روشن نمودن
کيفيت تفسير متون در هر يک از علوم و معارف مانند حقوق ،ادبيات ،کتب مقدس بهوجود آمده
است که هريک از علوم مجموعهي قواعد و اصول تفسيري مخصوص به خود دارد.
هرمنوتيک عام :درصدد است که روش فهم و قواعد تفسير را از يک علم به علوم ديگر
گسترش دهد .شاليرماخر اولين کسي است که سعي نموده قواعد تفسير متون مقدس را به علوم
ديگر بسط دهد.
هرمنوتيک فلسفي :در دوران جديد از طرف هايدگر چرخشي در هرمنوتيک بهوجود آمد که
به هرمنوتيک فلسفي مشهور شده است .اين هرمنوتيک درصدد تحليل واقعهي فهم و تبيين
شرايط وجودي حصول آن است .در هرمنوتيک فلسفي بحثي از ارائهي روش در باب فهم و
علوم انساني نشده است بلکه به مطلق فهم از دريچهي پديدارشناسي مينگرد و درصدد توصيف
ماهيت و شرايط وجودي حصول آن و تاريخمند بودن يا نبودن آن است .هرمنوتيک فلسفي
توسط هايدگر از هرمنوتيک سنتي و کالسيک متمايز گشت.

1

هرمنوتيكدرجهاناسالم 
در جهان اسالم از همان آغاز که قرآن بر پيامبر وحي گرديد و توسط وجود گرامي او به مردم
ابالغ گرديد ،فهم آيات و شان نزول آنها مورد اهتمام مسلمين و اصحاب پيامبر بود .بعدها
انديشمندان مسلمان با تامل بر آيات و احاديث ،قواعدي را براي فهم آيات و روايات تنظيم
نمودند .اگرچه همهي آن قواعد را يکجا و تحتعنوان علم تفسير و دانش فهم ذکر نکردند اما
در البهالي بسياري از کتب تفسيري مباحثي ذکر کردهاند که بهحق امروز ميتوان آنها را
تحتعنوان دانش فهم نزد متفکران اسالمي ارائه نمود 2.از جملهي آنها ميتوان مقدمهي

 1بنگريد به (مسعودي  )41 :1386همچنين (عبداللهي )231 :1389
 2براي آگاهي از قواعد تفسير بنگريد به( :رجبي ) 64-250 :1388
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سيدحيدر آملي بر تفسير محيط اعظم ،کتاب مفاتيحالغيب مالصدرا ،مقدمهي عالمه طباطبايي بر
تفسير الميزان را نام برد.

1

پيش از آنکه وارد بررسي آراء و انديشههاي مالصدرا در مورد هرمنوتيک و تاويل قرآن
بشويم الزم است به اين نکته توجه نماييم که در جهان اسالم پيش از تامل انديشمندان راجع به
هرمنوتيک و تفسير ،قرآن خود عبارت تاويل را بهکار برده است.

تاويل(هرمنوتيك)درقرآن 
در آيات مختلفي واژهي تاويل بهکار رفته است اما در آيهي «او کسي است که کتاب را بر تو
نازل کرد بعضي از آيات آن محکم است که اصل کتابند و بعضي ديگر متشابه اما کساني که در
دلهايشان انحراف است تنها آيات متشابه را پيروي ميکنند تا به اين وسيله فتنه بهپا کنند و به
همين منظور آن آيات را بهدلخواه خود تاويل ميکنند درحالي که تاويل آن را نميدانند مگر
خدا و راسخين در علم که ميگويند به همهي قرآن ايمان داريم که همهاش از ناحيهي پروردگار
ماست و بهجز خردمندان از آن آيات پند نميگيرند»[ 2آل عمران  ])7( :3معناي تاويل را ميتوان
بهخوبي دريافت .آنچه روشن است اين آيهي شريفه ،آيات قرآن را بهطوري کلي به دو دستهي
محکم و متشابه تقسيم ميکند و فهم معناي آيات متشابه را از آن راسخين در علم ميداند .پيش
از آن که به بررسي تاويل در قرآن توجه نمايم الزم است بدانيم که محکم و متشابه در قرآن به
چه معنا است .عالمه طباطبايي در ذيل اين آيه درمورد تاويل نگاشته است که «در آيهي مورد
بحث منظور از محکمات صراحت و اتقان اين آيات است و ميخواهد بفرمايد آيات محکم
مانند آيات متشابه تشابهي در آنها نيست و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معنايش پي ميبرد»
(طباطبايي  ،1374ج  .)31 :3از اين سخن نبايد چنين استنتاج نمود که محکم آيات بامعنا و
متشابه آيات بيمعنا است چرا که خداوند حکيم است و کالم او نيز سرشار از حکمت است و

1

بين صاحبنظران درمورد رابطهي واژهي تفسير و تاويل اختالف است .برخي آنها را يک معنا ميدانند برخي

تفسير را اعم از تاويل ميشمارند و غالبا تاويل را متمايز از تفسير ميدانند .بنگريد به( :رجبي )33 :1388
2

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْباب)
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سخن لغو و بيهوده از او صادر نميشود .همچنين بايد به اين نکته توجه نماييم که آيهي محکم
براساس اين آيه امالکتاب است .ام از نظر لغوي «بهمعناي مرجعي است که چيزي يا چيزهايي به
آن رجوع ميکنند» (همان )30 :و چون آيات متشابه به آيات محکم بازميگردند به آيات محکم
امالکتاب گفته مي شود .در توضيح بايد بگوييم که آيات متشابه آياتي هستند که مقصود و معناي
آنها براي فهم شنونده روشن نيست؛ يعني اينگونه نيست که فرد با شنيدن آن مراد آيه را
دريابد ،بلکه بين چند معنا در شک قرار ميگيرد که آيا مراد آيه معناي الف است يا معناي ب يا
معناي ديگر .اين ترديد از آيه برداشته نميشود تا اينکه آيهي متشابه به آيهي محکم بازگردانده
شود .براي مثال ميتوان به آيهي «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» [طه ]) 5( :20اشاره نمود اين آيه
متشابه است زيرا معلوم نيست که منظور از استوي خداوند بر عرش چيست .آيا مراد استوي
جسماني است همانگونه که آدميان بر صندلي يا چيز تکيه ميکنند يا معناي ديگري دارد؟ قاري
قرآن با خواندن اين آيه دچار ترديد ميشود اما هنگامي که به آيهي «لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [شوري
 ]) 11( :42توجه کنيم در مييابيم که چون خداوند شبيه هيچ موجودي نيست بنابراين مراد از
استوي خداوند بر عرش استوي جسماني نيست بلکه آن را بهمعناي عقلي يعني تسلط بر ملک و
احاطه خلق معنا ميکنند .همچنين هنگامي که خواننده با آيهي «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ » [قيامت :75
( ])23مواجه ميشود فورا اين تلقي به ذهن او ميآيد که خداوند همانند اجسام ديدني است و با
ادراک بينايي مشاهده ميشود ،اما وقتي اين آيه را در برابر آيهي «ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِکُ
الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ» [انعام  ]) 103( : 6قرار ميدهيم متوجه ميشويم که مراد از آيهي
اول نظر کردن و ديدن با چشم ما نيست بلکه با چشم عقالني است .همانند اين آيات در قرآن
زياد است که اگر قاري قرآن آيهي متشابه را بدون توجه به آيهي محکم درنظر بگيرد دچار خطا
و انحراف ميشود .بنابراين در آيات محکم يک معنا به ذهن ميآيد که هيچکس درمورد آن معنا
شک و ترديد نميکند ،اما در آيات متشابه معاني مختلفي به ذهن ميآيد اما اين به اين معنا
نيست که همهي آن معاني درست است بلکه آن معاني درست است که با آيهي محکم مقابله
شود.
1

1

در اين جا ممکن است اين سئوال به ذهن آيد که چرا قرآن از آيات محکم و متشابه تشکيل شده است .عالمه

طباطبايي در پاسخ اين پرسش چنين نوشته است« :معارفي که در قرآن عرضه شده است دو قسم است .بعضي از
آنها دربارهي ماوراي طبيعت است که خارج از حس مادي است و فهم مردم عادي وقتي به آنها برميخورد دچار
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از آنچه گفته شد روشن ميشود که براي فهم آيات متشابه ميبايست آنها را به آيات

محکم بازگرداند .به اين عمل در اصطالح قرآني تاويل گفته مي شود .صاحب مجمعالبحرين
«تاويل را ارجاع کالم و رفتن از معناي ظاهري به معني مخفيتر ميداند» (طريحي  1375ج: 5
 .) 312همچنين در قاموس آمده است« :تاويل واقع و خارج يک عمل و يک خبر است که
گاهي بهصورت علت غايي و نتيجه و گاهي بهصورت وقوع خارجي متجلي شده و به عمل و
خبر برميگردد» (قرشي  1371ج .)141 :1بهعبارت ديگر تاويل از مادهي اول است و اين
بهمعناي رجوع ميباشد و در باب تفعيل بهمعناي برگرداندن است و هنگامي که براي آيات
متشابه بهکار ميرود بهمعنا ي برگرداندن آن به يک مرجع است .بنابراين تاويل قرآن «بهمعناي
ماخذي است که معارف قرآن از آنجا گرفته ميشود» (طباطبايي  ،1374ج .)36 : 3اين نکته در
چند آيه از سورهي مبارکهي يوسف که به واژهي تاويل اشاره شده است نيز ديده ميشود .در
آيهي «إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لي
ساجِدينَ » [يوسف  ])4(: 12يوسف به پدر خود عرضه ميدارد که در خواب يازده ستاره و
خورشيد و ماه بر او سجده ميکنند و در آيهي صدم معناي واقعي اين رويا چنين تاويل ميشود
که «وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْويلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها
رَبِّي حَقًّا» [يوسف  ]) 100( :12يعني اي پدر اين است تعبيير آن خوابي که پيشتر ديدم
پروردگارم اکنون به آن تحقق بخشيده است .در توضيح بايد بگويم که حضرت يوسف
بهواسطهي ارتباط و مکاشفهي عالم خيال حقايقي را در عالم بهصورت ستاره ،ماه و خورشيد
رويت نموده است که وجود خارجي آن رويا در عالم طبيعت بهصورت برادران ،پدر و خالهي
او درآمده است .درواقع آن رويا به اين واقعيت بازگشته است يا اين واقعيت به آن وجود خيالي
اشتباه ميشود و نميتواند معناي غيرمادي براي آنها تصور کند مثل آيهي «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ» [فجر ])14( :89که
در برخورد با آنها به خاطر انسي که فهم او با ماديات دارد از کمين کردن خدا همان معنايي را درک ميکند که از
آمدن و کمين کردن يک جاندار ميفهمد ،ولي وقتي به آياتي که دربارهي اصول معارف اسالمي است مراجعه
ميکنيم از اين اشتباه در ميآيد» (طباطبايي  1377ج .)33 :3قسم دوم آياتي است که مربوط به قوانين اجتماعي و
احکام فرعي است و چون مصالح اجتماعي که احکام ديني براساس آن تشريع ميشود وضع ثابتي ندارد و احيانا
متغيير است و از سوي ديگر قرآن هم به تدريج نازل شده قهرا آيات مربوط به قوانين اجتماعي و احکام فرعي
دستخوش تشابه و ناسازگاري مي شوند ،وقتي به آيات محکم رجوع شد آن آيات اين آيات را تفسير نموده و اين
تشابه از بين ميبرد (همان .) 34 :
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بازميگردد .به عبارتي مطابق دنيوي آن رويا اين واقعيت است و مطابق خيالي اين صحنه در عالم
طبيعت آن روياي حضرت يوسف عليه السالم است.

مالصدراوتاويلقرآن 
معناي مذکور از تاويل در قرآن که بهمعناي بازگشت چيزي به چيز ديگر و يا بهعبارتي رفتن از
ظاهر به باطن است توسط مالصدرا پذيرفته شده است .در نظر مالصدرا بازگشت معناي ظاهر
به باطن عبارت از تاويل ميباشد .مالصدرا در ابتدا بين تفسير و تاويل قرآن تمايز قائل است:
«مجرد معناي ظاهر تفسير قرآن است» (مالصدرا  .)148 :2003در نظر مالصدرا اگر کسي
صرفا به معناي ظاهر توجه نمايد فهم او از قرآن در حد ترجمه است (همان .)148 :وي
ميگويد« :براي قرآن ظاهر و باطني در حد و مطلع است»( 1همان 2.)148 :مالصدرا براي تبيين
نظر خود به احاديث مختلف نبوي در مورد باطن قرآن استناد مي نمايد؛ مثال اشاره به اين روايت
دارد که براي قرآن هفتاد باطن است.

3

حال براي فهم نگاه مالصدرا به مقولهي تاويل ميبايست چند مقدمه يا چند اصل
پذيرفتهشده توسط مالصدرا را بازگو نماييم که براساس آن اصول مالصدرا اين معنا از تاويل را
پذيرفته است .اين مباني عبارتند از:
 -1مراتبهستي
مالصدرا معتقد است که نظام آفرينش از دو قوس صعود و نزول تشکيل شده است« .او آن
چيزي است که دايرهي وجود خوانده ميشود و نصف آن قوس نزول است و نصف ديگر آن
قوس صعود .براي اينکه در تعريف دايره گفته ميشود خط واحدي که از يک نقطه آغاز
ميشود و به همان نقطه ختم مييابد» (مالصدرا  ،2002ج  .)347 :5در نظر او عالم آفرينش از
1

در مورد حد و مطلع در روايات مطالبي آمده است مانند :حد منتهي و مطلع مبدا ظهور است .و يا حد تقريبا

همان تنزيل و ظاهر است و مطلع همان تاويل و باطن است .بنگريد به( :شاکر .)95 :1388
 2احاديث متعددي وجود دارد که براي قرآن ظاهر و باطن و حد و مطلع قائل شدهاند .براي اطالع از اين احاديث
بنگريد به( :شاکر  .) 93 :1388مثال در اکثر اين روايات ظاهر قرآن را تالوت قرآن و باطن آن را تاويل مي دانند .يا
حد را منتهي و مطاع را مبدا ظهور معنا نمودهاند.
 3بنگريد به( :مالصدرا .)148 :2003
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عالم عقل ،خيال (يا مثال ،برزخ) به عالم طبيعت نزول يافته است و مجددا از عالم طبيعت به
برزخ و عقل صعود مييابد .توضيح اينکه مالصدرا خداوند را مبدا هستي ميداند .خدا در
انديشهي وي از تمام مراحل وجود باالتر است و موجود ديگري باالتر از او وجود ندارد (همان
 .)137 :1981مبدا هستي ،وجودي است که تمام صفات و کماالت جهان را بهنحو اعال و اشرف
در خود جاي داده است و کليهي عوالم براساس آن شکل مييابد و چون اينگونه است تمام
موجودات مظاهري از اسماء خداوند هستند و کمال هر موجودي از طرف خداوند است« :آنچه
نزد خداوند است حقايق اصيل موجودات ميباشد و همگي موجودات در برابر آن حقايق اصيل
بهمنزلهي سايه و شبحاند و آنچه در نزد خدا و در حيطهي وجود اوست نسبت به آنچه
موجودات دارند حقيقت است» (همان .)138 :در نظام انديشهي مالصدرا عقل اولين صادر
است .عقل مرتبهاي از هستي و مجرد از ماده و بعد است که از اين موجود اول ،ساير مراتب
وجود در قوس نزول موجود ميشوند (همان .)140 :از عقل مرحلهي نفس بهوجود ميآيد.
نفس عالمي است که موجودات آن ذاتا مجرد از ماده و در فعل محتاج مادهاند .بعد از نفس عالم
جسم و محسوس قرار دارد که با صفت بعد و مقدار شناخته ميشود و پايينترين مرحلهي
وجود است .بهنظر مالصدرا هريک از موجوداتي که ما در عالم جسماني مالحظه ميکنيم در
عوالم باال قرار دارند« :هيچچيز در اين عالم محسوس نيست .مگر آنکه براي آن نفسي مطابق در
عالم نفس ،و عقلي مطابق در عالم عقل وجود دارد؛ حتي مطابق کره زمين که جسم است زميني
نفساني و عقالني وجود دارد» (همان .)149 :براي روشن شدن مطلب ميتوان از نحوهي گفتار
آدمي مدد گرفت .هنگامي که انسان قصد بيان معنايي را دارد ،ابتدا آن معناي عقلي در نيروي
تخيل تصوير ميشود و سپس بهوسيلهي عضالت ،گفتار انسان در جهان خارج و با صوت
نمايان ميشود .صدايي که ما از متکلم ميشنويم ،همان معناي عقلي و تصوير خيالي آن است.
بهبيان ديگر ،همان طور که يک کلمه داراي مطابق در عقل و خيال انسان است ،موجودات
محسوس نيز داراي يک وجود نفساني و يک وجود عقالني در عالم باال هستند 1.بنابراين هر
آنچه در عالم محسوس تحقق دارد در عالم نفس و عقل نيز تحقق ديگري خواهد داشت و
همهي اين عوالم از ذات خداوند نشات گرفتهاند.

 1بنگريد به( :بوذرينژاد )23 :1389
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در انديشهي مالصدرا مراتب قوس نزول آفرينش به قوه و تاريکي محض يعني هيوال ختم
ميشود؛ اما مجددا از اين مرتبهي وجودي ،قوس صعود آغاز ميشود و همانطور که قوس نزول
از باريتعالي آغاز شد ،اينک قوس صعود از هيوال شروع ميشود و به خداوند ختم ميگردد.
« نهايت وجود ،عکس ابتداي آن است .اول عقل ،بعد از آن نفس و سپس طبيعت و آنگاه
هيوالست .سلسلهي وجود در قوس صعود بهطور معکوس به مبدا و نقطهي آغازين بازميگردد
و همانند دايره اطراف خود دور ميزند و در قوس صعود ،نخست جسم مصور به صور
جسماني ،سپس صورت نبات و بعد صورت حيوان و بعد از آن بهصورت انسان جلوه ميکند و
در نهايت به انسان کامل ختم ميگردد .بنابراين ابتداي موجودات عقل است و انتهاي آنها به
عاقل ختم ميشود و مابين آنها منازل و مراتب قرار دارد» (مالصدرا .)180 :1981
 -2مراتبقرآن
قرآن نيز کتابي است که از مراحل باالي وجود يعني عقل به برزخ و طبيعت و لسان آدميان نازل
شده است؛ يعني همانگونه که ما داراي قرآن کتابتشده در اين جهان هستيم و اين قرآن
کتابتشده را با گفتار و قرائت به وجود صوتي ميبريم اين قرآن از وجود مثالي و عقلي
برخوردار است؛ يعني همين قرآن که اينک به حروف مختلف و به زبانهاي محتلف نگاشته
ميشود از وجود متناسب خيالي و عقلي برخوردار است .بهعبارتي همانگونه که مالصدرا عالم
هستي را داراي مراتب و منازل در دو قوس صعود و نزول ميداند قرآن را نيز داراي مراتب و
منازل ميداند .وي در اين باره معتقد است که« :همانا قرآن حقيقت واحدي است ،جز اينکه
براي قرآن مراتب کثير در نزول است که در هر منزلي نام آن متفاوت ميباشد .بهعبارت ديگر در
هر عالم و نشاءاي قرآن متناسب همان نشاء ناميده ميشود» (مالصدرا  .)98 :2003آنچه که از
اين عبارت دريافت ميشود آن است که مالصدرا همانگونه که تشکيک وجود را در دار هستي
پذيرفته است و وجود را حقيقت واحد مشکک ميداند ،قرآن را نيز همانند هستي حقيقت واحد
مشکک مي داند .مالصدرا براي نشان دادن مطابقت قرآن با عالم هستي از مطابقت کمال انسان با
قرآن مدد ميگيرد« :همانطور که انسان کامل حقيقت واحد است و براي او اطوار و مقامات و
درجات کثير در صعود موجود است و براي هر درجهاي نامي ،براي قرآن نيز مراتب و اسمايي
در هر مرتبه ميباشد» (همان .)98 :مالصدرا براي نشان دادن اين مسئله که قرآن در هر منزلي
نامي خاص دارد اشاره به اسامي مختلف در قرآن نموده است .وي توصيف قرآن به مجيد ،عزيز
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و حکيم و غيره را دليلي بر مدارج قرآن ميداند« :اما قرآن در عالمي مجيد ناميده ميشود :بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَجيدٌ [بروج  .]) 22 ( :85در ديگري عزيز :إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزيزٌ [فصلت  ]) 41( :41و در عالم
ديگر حکيم :وَ إِنَّهُ في أُمِّ الْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَکيمٌ [زخرف ( »....]) 4( :43مالصدرا .)99 :2003
مالصد را براي نشان دادن مراتب قرآن و مطابقت آن با نظام هستي از کالم و گفتار آدمي مدد
ميگيرد .او در تشبيه مراتب هستي با کالم ميگويد« :عالم عين کالم است و اقسام آن همانند
اقسام کالم ميباشد» (مالصدرا  .)162 :2003براي توضيح بايد به يک مثال توجه نمود و آن
اينکه همهي ما در برابر مخاطب خود ممکن است لفظ آب را بهکار ببريم .اين لفظ آب هم
داللت بر آب کتبي به وجود کتبي ،آب خارجي که نوشيده ميشود ،آب در تخيل انسان و آب
در تعقل انسان که بهصورت بيرنگ ،بيبو و بيمزه است ميکند .همهي آنچه که گفتيم آب
است ،اما هر يک در جايگاه خودش از خصوصياتي برخوردار است که با مرتبهي ديگري تفاوت
دارد .آب لفظي از قواعد عالم صوت پيروي ميکند ،آب خيالي هم از قواعد در عالم خيال؛
همگي آب هستند ولي هر يک در منزل خودش قانون خاصي دارد .هنگامي که ما صحبت
ميکنيم آب عقلي از قلمرو عقل نزول ميکند و در تخيل شکل خيالي به خود ميگيرد و
هنگامي که آن را به گفتار ميآوريم هم آب خيالي در گفتار خاصيت صوتي ميگيرد و هنگامي
هم که در جايگاه شنونده ميباشيم آب از صدا مراتب خود را طي ميکند تا در عالم عقل براي
ما درک ميشود .بهنظر ميرسد آنچه مالصدرا در مورد مراتب و منازل قرآن ارائه نموده است
به اين معنا باشد که اين قرآن در برابر ما که از وجود کتبي برخوردار است و ما با قرائت آن را
به وجود لفظي برميگردانيم از وجود متناسب عقلي و خيالي برخوردار است؛ همگي قرآن
هستند اما در هر قلمرو وجود از يک جنس و ويژگي خاصي برخوردار ميباشند .قرآن عقلي
بهگونهاي است ،قرآن خيالي بهگونهي وجود خيالي و قرآن حسي به همين گونه است که ما
مشاهده ميکنيم 1.بهعبارتي در انديشهي مالصدرا قرآن از ذات اقدس الهي بهتناسب وجود در
قلمرو عقل نزول مييابد ،بعد به قلمرو خيال و عالم نفس نزول ميکند ،بعد در عالم محسوس
بهصورت محسوس درآمده است ،اما همانطور که گفتيم مالصدرا همهي اين نزول و صعود
قرآن را همانند نزول و صعود هستي يک واحد يکپارچهي تشکيکي ميداند .در جاي ديگري
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مالصدرا بر اساس قاعدهي امکان اشرف 1که يکي از قواعد مهم در فلسفهي او ميباشد وجود
قرآنهاي ديگر متناسب با عوالم خاص خود در جهانهاي باالتر را مورد اثبات قرار داده است.
مالصدرا بعد از بيان انواع اسامي و منازل قرآن و علت اينکه چرا قرآنهاي باالتر وجود دارد
آورده است« :براي اينکه هر آنچه در اين عالم موجود ميشود ،در عالمي از عوالم ديگر بهنحو
اعلي و باالتر وجود دارد» (مالصدرا .)99 :2003
 -3مراتبکمالانسانومطابقتآنباقرآن
در انديشهي مالصدرا انسان موجودي است که از کليهي قواي عالم هستي برخوردار است؛ يعني
هم بعد عقالني ،هم خيالي و هم حسي در او ميباشد .اين انسان که در عالم حس و طبيعت
زندگي ميکند ميتواند حقايق عالم خيال و عقل را نيز مشاهده نمايد؛ يعني انسان توانايي آن را
دارد که همانطور که در اين عالم قرآن کتبي را قرائت ميکند همزمان حقيقت وجودي قرآن را
در عالم عقل و خيال رويت نمايد .توضيح اينکه مالصدرا همانگونه که نظام آفرينش را
تشکيکي ميداند و مراتب هستي را از دو قوس صعود و نزول متشکل ميداند قرآن را هم چون
با مراتب وجود مطابق است تشکيکي ميداند؛ يعني قرآن از عوالم باال مراتب نزولي را طي
نموده است تا به عالم طبيعت رسيده است .در عالم طبيعت نيز بايد برعکس مدارج صعوي طي
شود تا به حقيقت اصلي قرآن دست يافت .مالصدرا براي نشان دادن مراتب قرآن ،مراتب انسان
و مراتب عالم چنين ميگويد« :ما و امثال ما از قرآن چيزي جز سياهي خطوط مشاهده نميکنيم
بهدليل اينکه در عالم ظلمت قرار داريم ...از آنجا که هميشه مدرک همجنس مدرک است و از
يک جنس ميباشند بصر تنها الوان را مشاهده ميکند ،حس محسوسات را و خيال تخيالت را،
عقل نيز معقوالت را درمييابد ....ما با اين چشم چيزي غير از سياهي قرآن را درنمييابيم.
هنگامي نورانيت قرآن را درمييابيم که چشمهاي عقلي و خيالي حقيقت خيالي و عقلي قرآن را
دريابند» (مالصدرا  .)98 :2003بهعبارتي مالصدرا معتقد است که ما قرآنهاي متعدد در مراتب
طولي عالم داريم اما علت اينکه چرا آنها را مشاهده نميکنيم آن است که ابزارهاي معرفتي ما

 1قاعدهي امکان اشرف عبارت است از اين که در تمام مراحل وجود الزم است ممکن اشرف بر ممکن اخس مقدم
باشد .هر گاه ممکن اخس موجود شود ناچار بايد پيش از آن ممکن اشرفي موجود شده باشد .براي اطالع بيشتر
درمورد اين قاعده بنگريد به( :ابراهيمي ديناني  1372ج .)16 :1
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نسبت به عوالم باال تاريک و نابينا شده است .حال براي اينکه به حقيقت اصيل قرآن نائل شويم
ميبايست از اداراکات وهمي ،حسي و خيالي فراتر رفت تا به مشاهدهي نورانيت محض نائل
شد.

1

 -4مراتبطوليفهمقرآن
در نگاه مالصدرا اگر کسي در حد عالم طبيعت باشد فهم و برداشت او در حد وجود حسي و
طبيعي است که اين فرد در حد مرتبهي وجودي خود قرآن را درک و فهم ميکند .اما اين درک
و فهم از قرآن صرفا حسي است و يا بهعبارت خود مالصدرا در حد تفسير قرآن و بهعبارت
ديگر ترجمهي قرآن قرار دارد .اما اگر کسي متناسب با رشد معنوي خود سير صعودي پيدا کند
اگر در حد خيال باشد حقيقت باطني و خيالي قرآن را درک ميکند و اگر در حد عقل باشد
حقيقت عقالني قرآن را لمس ميکند و درک حقيقت قرآن يعني تاويل قرآن .مالصدرا در اين
باره اشاره به آيهي  77تا  80سورهي واقعه «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِيمٌ * فِي کِتابٍ مَکْنُونٍ * ال يَمَسُّهُ إِالَّ
الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ *» نموده است .در اين آيه مالصدرا به اين نکته اشاره
نموده است که قرآن داراي مراتب متعدد است که درک و فهم هر مرتبه ابزار خاص خود را
ميخواهد« :براي قرآن اوصاف متعدد بهحسب مراتب و مقاماتش ذکر شده است که عاليترين
آن کرامت عنداهلل است و پايينترين آن تنزيل براي عالمين است .قرآن قبل از نزولش به آسمان
عالم دنيا که آن لوح محو و اثبات و عالم خلق و تقدير است برايش مراتبي فوق اين مرتبه است
که هيچ يک از انبياء جز کسي که به مقام وحدت رسيده باشد ،و کسي که به مقام قاب قوسين
رسيده باشد و از عالم خلق و امر باالتر رفته باشد که همانا پيامبر اسالم است توانايي درک آن را
ندارد» (همان 116 :و مالصدرا  ،1366ج .)104 :7مالصدرا در ادامه اشاره ميکند که راسخون
در علم در آيهي  7سورهي آل عمران «وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» پيامر
اسالم است که توانسته است از کليهي حجابهاي طبيعي ،مثالي و عقلي پاک و مطهر شود تا به
حقيقت و مصداق عالي آيات قرآن دست يابد« .خالصه آنکه قرآن همانند انسان داراي مراتب و
درجات و مقامات متعدد است و پايينترين آن همانند پايينترين مرتبهي انسان که همان پوست
و جلد طبيعي است .همانطور که پايينترين مرتبهي انسان قشر و پوست ظاهري است براي هر
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درجهاي حاملي است که آن را حفظ ميکند و امکان لمس قرآن نيست مگر اين که از انواع
حدث و نجاسات طاهر شوند .ظاهر انسان همين پوستهي ظاهري قرآن را مينگرد اما کسي که
از امور جسماني طاهر شود باطن قرآن را مينگرد» (مالصدرا  .)116 :2003از آنچه گفته شد
اين مسئله روشن ميشود که در انديشهي مالصدرا تاويل و هرمنوتيک عبارت است از رفتن از
ظاهر به باطن و مشاهده ي باطن خود تاويل است .وي بين تفسير و تاويل تفاوت قائل است
«مجرد ظاهر تفسير» است بنابراين درک معناي باطن تاويل ميباشد .اين مسئله آنجا بيشتر
آشکار ميشود که مالصدرا ميگويد کساني که در حد ظاهر قرآن هستند تنها اجر تالوت
ظاهري قرآن را ميبرند و به فهم و باطن قرآن و تالوت قرآن حقيقي دست نيافتهاند .وي نزول
حقيقي قرآن را براي قلبهاي طاهر ميداند که به تاويل و حقيقت قرآن دست يافتهاند« :نزول
قرآن بر قلب به اين فهم عبارت است از تالوت حق بر عبد و فهم آن عبارت است از تالوت
عبد بر حق» (همان .)145 :بهعبارتي آدمي بايد بهگونهاي قرآن را تالوت کند که گويا بر او نازل
شده است .اگر قلب او طاهر باشد به معاني باطني يا تاويل قرآن دست يافته است و هنگامي که
به تاويل قرآن دست يافت درحقيقت آن را فهم نموده است .در اينجا نکتهاي به ذهن ميآيد که
بيان آن خالي از ذکر نيست :از آنجا که انسان (البته انسانهايي که در مسير تقوي قرار دارند) در
حيات خود در مسير حرکت جوهري قرار دارد و دائما در حال سير و حرکت از عالم طبيعت
به عوالم باالتر است بايد گفت اين انسان در انديشهي مالصدرا دائما درحال درک باطن قرآن و
بهعبارت ديگر تاويل قرآن است و باالترين و عظيمترين تاويل و تفسير قرآن فهم انسان کامل
يعني پيامبر اسالم و اوليا و جانشينان واقعي است که ميتوانند تاويل واقعي قرآن را به انسانها
ارائه دهند .در اين صورت ممکن است کسي مدارج معنوي را طي کرده باشد و در مرتبهي عالم
خيال باشد و متناسب آن مرتبه درمورد قرآن و تاويل آيات سخني بگويد .اين سخن او درست
است اما تمام حقيقت نيست؛ تمام حقيقت آن است که ائمه و اهل بيت گفتهاند .به همين دليل
بيجهت نيست که پيامبر اسالم دو امانت را براي مردم برجاي گذاشت :يکي قرآن و ديگري
اهل بيت .بي ترديد قرآن آمده است که مردم را همانند حبل متين از عالم دنيا به عالم باال برساند،
يعني از حس ظاهر به حس باطن .و چون قرآن مراتب دارد بايد کساني باشند که همواره اين
مراتب را متناسب با عقول مردم و شرايط براي مردم بازگو نمايند .براي روشن شدن اين مسئله
و دانستن تاويل ميتوان يک نمونه را بهعنوان شاهد مثال آورد .در تفسير فرات کوفي ذيل آيهي
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سورهي قدر امام صادق درمورد ليله القدر آن را به حضرت فاطمه (س) منسوب ميکند .معناي
حسي و ظاهري شب قدر آن چيزي است که بر اساس گردش کرات و ماه در سال در يک ماه و
يک شب خاص محقق ميشود و همواره اين شب و حوادث آن دائما تا موقعي که زمين در
حرکت است وجود دارد .اما امام در اين روايت معناي ظاهري که ما اينک درک کرديم را نفي
نميکند بلکه اشاره به مصداق و وجود باال و متناسب عالم باال دارد که حضرت فاطمه و هر
انسان کاملي را مصداق آن دانسته است.

1

بنابراين در انديشهي مالصدرا قرآن داراي معاني طولي و وجودي است ،يعني چون قرآن
باطنهاي مختلف دارد تاويلهاي مختلف و فهمهاي مختلف طولي نيز دارد .اما اين فهم طولي
بستگي به رشد معنوي و تزکيه و تقواي انسان قاري قرآن دارد .درواقع قاري قرآن درصورتي که
از طهارت معنوي برخوردار باشد ميتواند مصداق يا حقيقت وجودي آيات و کلمات قرآن را
دريابد.

اصولپيشنهادیمالصدرابرایتاويلوفهمقرآن 
همانطور که دانستيم در نظر مالصدرا هرمنوتيک يا تاويل عبارت است از رفتن از ظاهر به باطن
يا بازگشت و رجوع به اصل (ظاهر قرآن به اصل که همان کتاب مکنون يا کتاب مبين است
بازميگردد) .وي براي تاويل صحيح و درست اصولي را پيشنهاد ميکند که عبارتند از:
الف -خواننده آنچه را بايد بهعنوان پيشفرض و يک مقدمه قبل از قرائت قرآن بداند آن
است که به عظمت قرآن توجه داشته باشد؛ بداند که اين کتابي که اينک در برابر ما قرار گرفته
است از چه منزلگاه عظيمي به قلب پيامبر اسالم نازل شده است( .اينکه چگونه پيامبر اسالم
بهواسطهي طهارت قلبي خود آن قرآن عقالني به قلب او نازل شد و از عرش به فرش آمد).
ب -تطهير قلب از خبائث معاصي و ناپاکي عقايد است ،بهعبارتي تا انسان از قلب سليم
برخوردار نباشد نميتواند به فهم باطن قرآن دست يابد که البته اين قلب سليم هم بهاذن خداوند
به انسانها اعطا ميشود« :إِالَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ» [شعراء .]) 26( : 89
ج -حضور قلب و ترک حديث نفس است .البته اين حالت وقتي پيدا ميشود که فرد از
اميال و هواهاي نفساني بهدور باشد.
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د -تدبر مقدمهي ديگري است که براي تاويل الزم است که البته غير از حضور قلب است.
مالصدرا در توضيح اين حالت ميگويد« :چهبسا انسان به چيزي غير از قرآن اشتغال ندارد
وليکن بر سماع و آواي قرائت قرآن توجه دارد» (مالصدرا  .)137 :2003در اينجا اگرچه
حضور قلب هست اما توجه به معناي قرآن نيست.
ه -داراي استنباط باشد يعني براي فهم آيه به آيات ديگر توجه داشته باشد.
و -مقدمهي ديگر آن است که از موانع فهم مهذب شود .برداشتن موانع فهم در انديشهي
مالصدرا غير از تطهير قلب است .مالصدرا موانع فهم دقيق و درست قرآن را به دو دستهي
داخلي و خارجي تقسيم ميکند .موانع فهم داخلي همانند غرق شدن در شهوات و قصورات
است و موانع خارجي همانند عدم تفکر و برخي از عقايد فاسد و جهليات فالسفه است (همان:
 .)139بهطورکلي آنچه مدنظر مالصدرا براي موانع فهم ميباشد همين عقايد فاسد و عدم تفکر
و بهعبارتي پيشفرضهاي غلط است .وي اين حجابها را در چهار درسته تقسيم نموده است
که عبارتند از -1 :مصروف نمودن انسان خود را به تحقيق حروف و نحوهي تلفظ و مخارج
حروف که اين عمل مورد خندهي شيطان بر انسان مي شود -2 .تقليد نمودن از مذهب اهل
سمع و حديث و بهعبارتي علماي ظاهري و تعصب و جمود ورزيدن بر عقايد آنها درمورد
تفسير و تاويل قرآن -3 .غرق شدن در علم عربي و دقايق الفاظ و عمر خود را مصروف اين
امورات نمودن درحالي که قرآن کتابي است که براي هدايت و کمال انسان به اعلي اعليين آمده
است -4 .جمود و توقف نمودن بر يک تفسير و يک معنا و اجازهي تفسير و تاويل به انسان
ندادن بهبهانهي اينکه تفسير بهراي خواهد شد (همان.)141 :
مالصدرا با اشاره به حديث پيامبر اسالم در نهي از تفسير به راي که نتيجهي آن توقف بر
احاديث ميشود مي گويد که اين روايت به اين معنا نيست که ما استنباط و استقالل فهم را ترک
نماييم و بر ظاهر توجه کنيم ،بلکه به اين معناست که ما معنايي را بر آيهاي حمل کنيم بدون
اينکه توجه به معناي ظاهر داشته باشيم و يا مخالف معناي ظاهر باشد .اشاره به معاني باطني و
حقيقت قرآن در عوالم ديگر تفسير به راي نيست .اگر روايت نهي از تفسير به راي را بگيريم
باعث ميشود صرفا به احاديث وارده از صحابه توجه نماييم وفهم وتفسير ما معطوف به روايت
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ابن عباس و عبداهلل بن مسعود خواهد بود .درحالي که خود آنها در موارد مختلف ،متعدد قرآن
را تفسير کردهاند چگونه ميتوان بر اين اختالفها بدون توسل به قوهاي ديگر فائق آمد؟

1

ز -توجه نمودن به تخصيص آيات
ح -تاثر و وجد :مالصدرا بر اين اعتقاد است که بايد قرآن را با شوق و حزن قرائت نمود.
بهعبارتي مراد او اين است که سعي نماييم متناسب آيات احوال خود را تغيير دهيم« :سزاوار
است براي قاري قرآن که ذات خودش را مثل اين احوال متصف کند» (همان .)142 :علت اين
امر آن است که «شوق ،حزن و ...آهنرباي قرب و نزديکي به عالم وحدت و ملکوت است»
(همان).
ط -بهگونه اي به قرآن توجه کند که کالم را از خداوند بشنود نه از نفس خودش .خداوند را
ناظر خود ببيند گويا اوست در اين حال سخن ميگويد.
ي -به کالم متکلم و عظمت متکلم توجه نمايد و با اين تصور به صفات و کلمات قرآن نظر
نمايد.
ک« -مراد آن است که از حول و قوه ي خداوند مدد گيرد و نفس خود را به رضاي خداوند
راضي گرداند .هنگامي که آيات وعد و مدح صالحين قرائت نمود خود را از آنان نداند بلکه از
خداوند بخواهد خود را به آن درجه برساند و هنگامي که آيات عذاب قرائت نمود با خوف از
خداوند بخواهد که او را از آن قلمرو دور کند» (همان.)146 :

مولفمحوریمالصدرا(عينيتقرآن)


در انديشهي مالصدرا قرآن کالمي است که از يک حقيقت عيني برخوردار است و قاري قرآن
بايد تالش کند که به معناي حقيقي قرآن که همان مراد خداوند است دست يابد؛ يعني مالصدرا
برخالف برخي از متفکران جديد غربي از جهت تفسيري مولفمحور است نه مفسرمحور.
مالصدرا در اين فراز به اين مسئله اشاره دارد« :و قول خداوند که فرمود وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُکُمُ
اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ [بقره  ])282( :2يعني خداوند معناي قرآن را به شما ميفهماند؛ در
اينجا اشاره به فهم مقاصد متکلم دارد ،براي اينکه فهم کالم خداوند منحصر در فهم کالم
آنچه مردم به آن زبان تکلم ميکنند نميشود چرا که آن فهم حقيقي نيست بلکه مطلوب فهم
 1بنگريد به ( :مالصدرا )149 :2003
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متکلم است نه فهم کالم» (مالصدرا  .)144 :2003در اين عبارت مالصدرا با توسل به آيهي
قرآن نظر کساني را که امروز معتقد هستند که تفسير فهميدن متن است نه درک کالم متکلم رد
ميکند و بهخوبي نشان ميدهد که مفسر بايد تالش کند که معناي متکلم را دريابد نه متن صرف
را.

1

تاويلوتفسيرصحيحازنظرمالصدرا(روشراسخيندرعلم)
نکتهي ديگر اينکه مالصدرا در انديشهي خود ظاهر را فداي باطن و باطن را فداي ظاهر
نميکند بلکه هر دو را توام با يکديگر ميبيند .اين نکته در تفاسير او بر برخي از آيات و
سورههاي قرآن کامال مشهود است؛ يعني هم معناي ظاهر را ارائه ميدهد و هم معناي باطن را.
مالصدرا در مورد شيوههاي مختلف تفسير آيات متشابه قرآن مطلبي دارد که ذکر آنها خالي از
لطف نيست .وي معتقد است براي تفسير آياتي همانند الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [طه:20
( ،])5يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم [فتح  ])10( :48چند مسلک و روش وجود دارد :يکي مسلک و روش
اهل لغت و ظاهر است که کساني همانند فقها و محدثان حنبلي و کراميه طرفداران اين روش
هستند .اينان الفاظ قرآن را بر مدلولها و مفهومهاي ظاهري حمل ميکنند اگرچه اين حمل بر
ظاهر منافي قوانين عقلي باشد .اينان معناي آيهاي همانند الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى را بر
صندلي جسماني حمل ميکنند درحالي که قوانين مستدل عقلي نشان ميدهد که خداوند جسم
و بعد و ماده ندارد که بتوان عرش را بر او اينگونه متصف نمود .مسلک و روش ديگر روش
«ارباب نظر و دقت و اصحاب فکر و تعمق است .اينان الفاظ آيات متشابه را به قوانين انديشه و
مقدمات فکر تاويل مي کنند البته با حفظ اين مسئله که خداوند را از صفات ناقص و امکاني مبرا
ميدانند» (مالصدرا  .)153 :2003سوم طريق کساني است که بين دو راه قبلي قائل به جمع
ميباشند و بين مذهب تشبيه و تنزيه خلط کردهاند .اينان در برخي موارد قائل به تشبيه هستند و
در برخي موارد قائل به تنزيه .اينان در مورد مباحث مبدا به مذهب تنزيه رفتهاند و در موارد
مربوط به معاد به مذهب تشبيه« .همانند اينکه نسبت به برخي مومن و نسبت به برخي ديگر
کافر ميشوند و اين مذهب معتزله همانند زمخشري و ديگر افراد اعتزالي است» (همان .)153

 1بنگريد به( :مسعودي )289 :1386
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راه ديگري که مالصدرا پذيرفته است طريق و مسلک راسخين در علم است« :واجب است که
بداني آنچه که براي علما و راسخين در علم از اسرار قرآن حاصل ميشود با ظاهر تفسير قرآن
مناقض نيست ،بلکه آن درواقع اکمال و تتميم قرآن است و دست يافتن به باطن از طريق ظاهر
قرآن است ،عبور از عنوان و ظاهر به باطن و سر .اين آن چيزي است که ما مرادمان است از فهم
معاني ،معاني که مناقض ظاهر نيست همانگونه که اهل افراط و غلو بدان دچار شدهاند
بهگونهاي که استوا بر عرش را به مجرد تصوير عظمت و کرسي را به مجرد علم و قدرت تاويل
کردهاند» (همان .)161 :همانگونه که از اين عبارت مالصدرا روشن است مالصدرا در اينجا
مجددا تاويل را رفت از ظاهر به باطن ميداند .وي ظاهر و تفسير الفاظ را نفي نميکند بلکه
معتقد است که از همين فهم مقدماتي است که مي توان به باطن قرآن سير و سلوک نمود و به
مراد واقعي خداوند دست يافت.

نتيجه 
از آنچه که گفته شده روشن گرديد که دانش هرمنوتيک نهتنها يک دانش جديد نيست که از
غرب وارد سرزمين ما شده باشد بلکه دستکم قدمت دانش هرمنوتيک يا بهعبارت ديگر تفسير
در جهان اسالم به قدمت تاريخ نزول قرآن ميباشد .مسلمين همانند ديگر انديشمندان ملتهاي
ديگر همواره درصدد اين بودند که قواعد و اصولي را براي کشف مراد خداوند از آيات قرآن
بهدست آورند و همانطور که بر هر انديشمندي روشن است بسياري از نزاعهاي فکري ،سياسي
و اجتماعي مسلمان با يکديگر در طول قرون گذشته به نزاع در نحوهي تفسير و هرمنوتيک
قرآن بازميگردد .آنگونه که مالصدرا بيان کرده است برخي فهم قرآن را منحصر به ظاهر
ميکنند و برخي فهم ظاهر را انکار نمودهاند و به تاويل عقالني پرداختهاند .اما مالصدرا بهعنوان
يک انديشمند بزرگ که تاثيرات فراواني را بعد از خود بر جاي گذاشته است با الهام از آيات و
روايات بر اين باور است که قرآن عالوه بر اين ظاهري که در جلد محسوس قرار دارد از باطني
نيز برخوردار است که درک معناي باطن را تاويل معنا ميکند .اما اين تاويل بر هر کسي شايسته
نيست جز بر کساني که مراتب طهارت و تقوي را طي کرده باشند .درواقع در انديشهي مالصدرا
انسان مي تواند با تزکيه و طهارت عالوه بر درک معناي ظاهري از ظاهر به باطن برود و وجود
خيالي و عقلي آيات قرآن را مشاهده نمايد .اين مشاهده و درک معناي باطني قرآن درواقع همان

 130مطالعات جامعهشناختی دوره  ،20شماره دو ،پاييز و زمستان 1392

بازگردانيدن چيزي به اصل خود است که برخي از مفسران از جمله عالمه طباطبايي بدان اشاره
نمودهاند.
از آنجا که در انديشهي مالصدرا تاويل رجوع از ظاهر به باطن ميباشد و هماره باطن
بهعنوان محکم و يک امر قطعي بهحساب ميآيد روش تاويلي مالصدرا را ميتوان در حوزههاي
علوم انساني و اجتماعي بهکار برد؛ به اين صورت که حوادث و رفتارهاي اجتماعي که از عدهاي
از مردم سر ميزند مبتني بر يک سري اصول و فرضيات آن اشخاص و اجتماع است که با
شناخت آن اصول و فرضيات و عقايد ميتوان علت رفتار مردم را دريافت و يا حوادث آينده را
پيشبيني نمود .بهعبارتي اگر بخواهيم همانند شاليرماخر که روش هرمنوتيک کتب مقدس را به
حوزههاي ديگر علوم کشانيد ما نيز روش هرمنوتيکي مالصدرا را به حوزههاي ديگر علوم بسط
دهيم بايد بگوييم همانگونه که براي مالصدرا قرآن متني بود که مالصدرا تالش ميکرد فهم
درستي از آن ارائه دهد جامعهي بشري و انسانها نيز ميتوانند بهعنوان يک متن لحاظ شوند که
بايد آن را توسط اصول و قواعد خاص فهم و توصيف نمود .همانگونه که آيات قرآن به محکم
و متشابه تقسيم ميشدند که براي فهم آيات متشابه به محکمات رجوع ميکرديم ،حوادث
بشري از جمله رويدادهاي اجتماعي نيز ميتوانند به دو گونه باشند :گونهاي که متشابه است و
محل اختالف است و گونهاي که محکم است و بهعنوان يک امري قطعي آن را پذيرفتهاند.
بنابراين کسي ميتواند بهخوبي يک واقعه را تفسير و فهم نمايد که بتواند از اصول محکم يک
اجتماع آگاه شود و حوادث متغير را به آنها بازگرداند.
نکتهي ديگري که از بررسي آراي مالصدرا در اين وجيزه بهدست ميآيد آن است که هستي
در نظر وي محدود به عالم ظاهري نيست بلکه در پس اين ظاهر باطني و باطنهايي وجود دارد.
وجود عوالم متعدد ابزارهاي مختلف شناخت را ميطلبد ،به همين دليل براي مطالعهي باطن از
ابزارهاي باطني و براي مطالعهي ظاهر از ابزارهاي ظاهري مدد ميگيرد .حواس براي مطالعهي
عالم محسوس معتبر است همانطور که عقل و شهود براي مطالعه و کشف عالم باطن اعتبار
دارد .بنابراين در انديشهي مالصدرا هر سه نيروي شناختي انسان ارزش شناختشناسانه دارد و
خود وي با اين مبنا به نقد ظاهرگرايان و باطنگرايان مطلق پرداخته است.
نکتهي ديگر اينکه مالصدرا نزول قرآن را مطابق با نزول هستي ميداند ،همانگونه که
صعود و معاد هستي مطابق صعود و معاد قرآن است .در نظر وي قرآن از طرف خداوند مراتب
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هستي را طي نموده است تا به عالم دنيا و الفاظ و همين جهان ظاهر رسيده است .همانطور که
جناب صدرا وجود علوم حسي و دانشهاي تجربي را بهدليل معتبر دانستن حواس انکار
نميکند ،تفاسير ظاهري و فهمهاي ظاهري از قرآن را نيز نادرست نميداند بلکه براي آنها
حجيت قائل است .اما در عين حال چون معتقد است که ابزار عقل و شهود قدرت مطالعهي
عوالم باالي هستي را دارند ،بر اين نظر است که تفاسير و تاويلهاي عقلي و شهودي از آيات
قرآن نيز بهشرط آنکه مطابق اصول و موازين باشد صحيح است .و اين نکته داللت بر مراتب
طولي فهم دارد که مبتني بر مراتب طولي هستي است.
اگر سخنان مالصدرا را به حوزهي علوم انساني و اجتماعي معطوف کنيم ،مالصدرا نهتنها
صرفا به روشهاي تجربي و حسي براي فهم انسان و اجتماع بسنده نميکند بلکه روشهاي
عقلي و شهودي را نيز معتبر ميداند .بهعبارتي اعتباري که مالصدرا براي سه منبع معرفتي حس،
عقل و وحي قائل است بيترديد روششناسي متناسب با خود را در عرصهي علوم اجتماعي در
پي خواهد داشت و اين روششناسي دانش متناسب با خود را توليد ميکند که عالوه بر قبول
ابعاد تجربي دانش اجتماعي از منابع وحي و عقل نيز بهره ميگيرد که ميتوان آن را دانش
اجتماعي اسالمي نام نهاد .
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