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چکیده

یکی از ویژگیهای هرمنوتیک فلسفی گادامر ،ارائۀ رویکردی جدید در قرائت متون با تکیههب بههر گفتتههوی تههواف ی میههان
ّ
مفسر و متن است .اگرچب این رویکرد بب نام گادامر ثبت شده است ،اما میتوان چنین رویکردی را از قرآن و روایات نیههز
ً
بب دست آورد .بر اساس این رویکرد ،ن ش متن و ّ
مفسر در فرآیند معنایابی و فهم ،کامال برابر است بب گونبای کب هههر دو
بب یک اندازه در حصول آن ن ش دارند .بر این اساس میتوان از موضع برابر میههان ل ههد و دیههن بههب تبلیههد و تبیههین آرا
اندیشمندان مختلف از جملب مالصدرا پرداخت و این پرسش را مطرح کرد کب «آیا مالصدرا در آرا ویژۀ خود ،رویکههرد
گفتتوی تواف ی میان ل د و دین را اتخاذ نموده است؟» با بررسی آرا ویژۀ مالصدرا بب ویههژه در سههب مسههقلۀ «ح ی ههت
للم»« ،ح ی ت ّ
للیت» و «حرکت جوهری» میتوان بب این نتیجب دست یافت کب وی چنههین رویکههردی داشههتب اسههت،
بنابراین فیلسوفی ترکیبی و گفتتویی بب شههمار میآیههد .نویسههنده در ایههن م ارههب بهها روت پژوهشههی «تبلیههد ل لههی» و
همچنین روت «ن لی» بب بررسی و اثبات این مسقلب میپردازد.
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مقدمه

هرمنوتیک فلسفی 1بب معنی «رهیافتی باواسطب »2است کب بههر اسههاس آن ،فهههم در قارهها مکارمههب بهها متنههها و کارهههای دیتهران
حاصد می شود .مفهوم گفتتو 3در این رهیافت بب معنی پرسش و پاسخ بوده و این مفهوم برگرفتب از افالطون اسههت .ایههن گونههب
فهم هرگز بب شناخت مطلق تبدید نمی شود ،بلکب متناهی و کرانمند است؛ زیهرا فهههم مهها م ّیهد بههب موقعیههت تههاریخی مهها و بههب
صورت جزئی است ،زیرا لالقة ما بب ح ی تی است کب فهم می خواهد بب آن برسد)Kathleen Wright, 1988: p.827( .
در مباحث هرمنوتیک ،دیدگاه های مختلفی دربارۀ معنا و فهم وجود دارد کب مهمترین آنها لبارتند از« :نظریب هههای
مؤرفمبور ،نظریبهای متنمبور ،نظریبهای ّ
مفسرمبور» .گههادامر در هرمنوتیههک فلسههفی خههود ،بهها اتکهها بههر نظریههۀ

مفسر و متن ،از سب نظریۀ «مؤرفمبوری ،متنمبوری و ّ
گفتتوی دیارکتیکی میان ّ
مفسرمبوری» لبور کرده و دیههدگاه
ً
جدیدی را ارائب مینماید کب بر اساس آن در فرآیند معنایابی و فهم ،ن ش متن و ّ
مفسر کامال برابر است و هههر دو بههب یههک
اندازه در این فرآیند ن ش دارند .در این شیوه ،نب خوانندۀ متن -کب او را «فالد شناسهها» مینههامیم -و نههب مههتن -کههب آن را
«موضوع شناسایی» میدانیم -بدون ن ش نیستند و هر دو در طرفین گفتتو حضههور دارنههد .ایههن منطههق از نظههر گههادامر
«دیارکتیک» نام دارد کب از زمههان فیلسههوفان یونههان بههب ویههژه افالطههون چنههین رویکههرد و منط ههی وجههود داشههتب اسههت.
ً
( )Gadamer, 1975: 421بنابراین از نظر گادامر ،فهم اساسا تواف ی با دیتری اسههت و بههر اسههاس سههازوکار و فرآینههد
گفتتویی و دیارکتیکی شکد میگیرد)Ibid: 158( .
گادامر برای تأیید نظر خود ،بب مفهوم «ساختار »4در اندیشههۀ «ویلهلههم دیلتههای »5اشههاره میکنههد کههب بههر اسههاس آن
ساختار بدین معنی است کب غیر از تب یق در للد شیوۀ دیتری نیز برای فهم ح ی ت وجود دارد؛ «ساختار» بههر نههولی
پیوستتی یا اتصال میان بخش ها دالرت میکند کب در آن هیچ بخشی دارای ّ
اورویت ّ
تصور نمیشود .وی اشاره میکند
کب این معنا بر حکم «غایتشناسانۀ» منطبق کانت است کب بر اساس آن ،در هیچ موجود انههداموار زنههده ،هههیچ بخشههی
دارای م ام اول نیست ،بب نبوی کب کارکرد اجرایی یتانبای داشتب باشد و همۀ بخشهای دیتر در م ههام ثههانوی باشههند،
بلکب تمام بخشهای چنین موجودی با هم ّمتبد و در خدمت آن هستند( .گادامر)22 :1382 ،
بر اساس دیدگاه گادامر ،میتوان گفت رویکرد گفتتوگرایی بب معنای پذیرت «ن ش برابر و ّ
مکمد ل ههد و ن ههد»
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در تبیینهای ل النی و فلسفی است و فیلسوفی کب این رویکرد را اتخاذ میکند بب چنین ن ههش برابههری قائههد اسههت.
بنابراین در صورت تعارض میان برخی گزارههای ل لی با معارف دینی باید از طریق برقراری تعامد و گفتتههوی ایههن
دو منبع بب دستاوردهای ترکیبی در فهم ح ی ت دینی دست یابیم و اینگونب تعارض را بههر طههرف نمههاییم .از بررسههی
رویکرد تواف ی و گفتتویی در تاریخ اندیشۀ اسالمی ،این نتیجب بب دست می آید کب چنین رویکردی در تاریخ ههزار
سارۀ فلسفۀ اسالمی وجود داشتب و پیوستب پررنگتر شده است تا آنجا کب در حکمت متعاریۀ مالصدرا بههب اوخ خههود
میرسد ،اگرچب وی و پیروان حکمت متعاریب خود بر این امر تصریح نکردهاند( .مسعودی )185-184 :1394 ،بههر
اساس این روت ،گزارههای ناشی از متون دینی و تفاسیر للمی و فلسفی آنها ن ش دادههایی را بازی میکنند کب باید
مرجع سنجش و صدق نظریات ارهیاتی و کالمی قرار گیرند .ویژگی خاص مالصدرا در ایههن بررسههی از ایههن جهههت
است کب ما با تغییر دیدگاه فلسفی در یک فیلسوف مواجب هستیم و میتوانیم للههد و زمینههبها و نتههایآ آن را بررسههی
کنم( .مسعودی و سهیلی)121 :1389 ،
اربتب تأکید بر این نکتب ضروری است کب اگر چب مشهور است کب چنین رویکردی را گادامر ابههداع کههرده اسههت و
وی نیز ریشۀ دیدگاه خود را در اندیشۀ بزرگانی چون افالطون جستجو مینماید ،از مراجعب بههب متههون دینههی و روایههی
اسالم این ح ی ت آشکار میشود کب چنین روت و رویکردی قرنها پیش از گادامر در متههون دینههی اسههالمی وجههود
داشتب و بب احتمال زیاد در درجۀ نخست همین منابع نیز ارهامبخش مالصدرا در اتخاذ این رویکرد بههوده اسههت .بههب
لنوان مثال میتوان بب روایتی در شرح کافی استناد نمود کب بر اساس آن اورین مخلوق خداوند «ل ههد» اسههت « :ول
َ َ ََ ََ
ّ
ً
َ
َّ
ما خلق ارلب ارع د» (مازندرانی ،)12 :12 ،1382 ،و یا روایاتی چون« :إن ارلب َّول َما خل َق ،خله َق َم َب َّمهدا و ل َت َرته َب
َ َ َ
ار َهد َاة ار َم َه َتد َین» (کلینی )443 :2 ،1429 ،کب بر اساس آن اول مخلوق خداوند «پیههامبر اکههرم و اهههد بیههت »
ً
هستند .اگر این دو روایت را در کنار هم قرار دهیم ،این نکتۀ مهم از آن برداشت میشههود کههب اوال در نظههام آفههرینش
ً
تفاوتی میان آفرینش تکوینی و تشریعی نیست و این دو مکمد یکدیتر هستند؛ ثانیا در خل ههت ارهههی هههیچ یههک از

ل د و ن د (شرع) بر یکدیتر ت دم ندارند و هر دو از شرافت و برتههری یکسههان در نظههام هسههتی برخوردارنههد .اربتههب
اگرچب این اسههتدالل بههب توافههق وجودشههناختی ل ههد و ن ههد اشههاره دارد ،همههین اسههتدالل را میتههوان دربههارۀ توافههق
معرفتشناختی ل د و ن د نیز مطرح نمود.
31

گفتتوی تواف ی ل د و دین در سب مسقلۀ ح ی ت للم ،ح ی ت لل ّیت و حرکت جوهری از دیدگاه مالصدرا

ببهرحال ،با توجب بب توفیق مالصدرا در برقراری تعادل میان ل د و دین ،میتوان گفت روت وی ببطور لمده روت
«گفتتوی هرمنوتیکال» در جهت تعامههد موضههولات ارهیههات (شههرع) و فلسههفب اسههت .از ایههنرو میتههوان وی را یههک
فیلسوف ترکیبی و گفتتویی ببشمار آورد کب با این روت بب دنبال «امتزاخ افق »6یهها «تکمیههد» مسههائد فلسههفی خههویش
بوده است( .مسعودی )196 :1394 ،بر این اساس ،همانطور کب کالم (ارهیات) در طول تاریخ تطههور خههویش سههبا
رشد و بارندگی فلسفب شده و در نهایت در آن هضم گردید (رک :مطهههری ،)215 :1374 ،ل ههد فلسههفی نیههز بههب مههرور
زمان ،جایتاه رفیع خویش را در نظام کالمی جدید مییابد و در روند بارندگی خود -بب ویژه در نظام حکمت متعاریههب-
با سیراب شدن از آبشخور متون دینههی و اندیشههبهای کالمههی جدیههد ،سههاختاری منط ههی و للمههی بههب خههود میگیههرد.
(مسعودی و استادی)48 :1389 ،
با این توضیبات میتوانیم مسقلۀ اصلی این پژوهش را چنین طرح کنیم کب «آیا میتوان آرا و یژۀ مالصدرا بب ویههژه سههب
مسقلۀ ح ی ت للمّ ،
للیت و حرکت جوهری را در چارچوب گفتتوی تواف ی (دیاروگی) میان ل ههد و دیههن تبیههین نمههود؟»
ادلای ما رسیدن بب پاسخ مثبت این پرسش است .روت تب یق در این م ارب نیز -با توجب بههب رویکههرد توافههق میههان ل ههد و
دین -اتخاذ هر دو روت «ن لی» و «تبلید ل لی» خواهد بود .گردآوری مطارا بهها اسههتناد بههب کتابههها و م ههاالتی کههب در
اینباره وجود داشتب ،افزون بر ببکارگیری شیوۀ تبلیلی و تطبی ی در منابع مرتبط با این پژوهش بوده است.
ً
دربارۀ پیشنیۀ این پژوهش تنها مههی تههوان بههب م ارههب ای ت ریبهها مههرتبط بهها لنههوان« :گفتتههوی تههواف ی یهها دیارکتیههک
هرمنوتیکال میان ل د و دین؛ دیدگاهی نو در نسبت میان ل د و دین» اشاره نمود ،کب در این پژوهش نیز بب لنوان یکههی
از منابع استفاده شده است .اما نوآوری این پژوهش را در وجب میتههوان برشههمرد :نخسههت ،رویکههرد انت ههادی بههب روت
گادامری و دیتر ،تبلید موارد و نمونبهایی از آرا ویژۀ صدرایی یا نوآوریهای مالصدرا با روت مذکور.
 .2گفتگوی توافقی در باب حقیقت علم

یکی از آرا ویژۀ مالصدرا مسقلۀ «ح ی ت للم» است؛ وی للم را یههک ح ی ههت وجههودی و از سههنخ هسههتی میدانههد
(مالصدرا )278 :3،1981 ،از نظر وی همانطور کب ح ی ت وجود یک ح ی ت واحد است ،ح ی ت للم نیههز واحههد
ّ
است .وی بر این اساس نتیجب میگیرد کب با توجب بب اینکب للم از ح ی ت واحدی برخوردارست ،بههب همههب چیههز تعلهق
32
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ّ
میگیرد و همچون وجود ،از متعلق خود طرد لدم (جهد) میکند .مالصدرا بر این اساس ،بههب تبیههین للههم باریتعههاری
میپردازد و للم ارهی را لین ح ی ت للم -کب ح ی تی واحد است  -میداند .وی نتیجب میگیرد للم خداونههد متعههال،
ح ی تی واحد است کب با وحدتش بب همب چیز تعلق مییابد و همۀ جزئیات را دربرمیگیرد ،همانطور کب در آیۀ شههریفۀ
َ َّ َ َ
«ال یغاد َر َصغ َیر ًة َو ال کب َیر ًة إال حصاها( »7کهف )49 /استشهاد میکند .بر اساس این آیب خداوند متعال بههب همههب چیههز
(جزئیات) للم دارد ،بنابراین اگر خداوند متعال بب چیزی للم نداشتب باشد ،مستلزم آن است کب للم او «ح ی ههت للههم
(صرف للم)» نباشد ،در حاری کب براساس بازگشت للم ارهی بب وجود (ذات) ارهی و با توجب بب «صرفاروجود» بههودن
حق تعاری ،للم او صرف بوده و همب چیز را دربرمیگیرد و چیزی از للم او خارخ نخواهد بود .لبههارت وی در اینبههاره
چنین است« :و قد مر ن للمب سببانب راجع إری وجوده ،فکما ن وجوده ال یشوب بعدم و ن ص ،فکذرك للمههب ارههذی
هو حضور ذاتب ،ال یشوب بغیبة شی من األشیا ( ».مالصدرا)55 :1363 ،
مالصدرا بر این اساس ،اصد «تساوق وجود و للم» را بب اثبات میرساند .این اصد از طریق گفتتوی تواف ی ل ههد
و شرع در این مسقلب ببدست آمده است .مالصدرا بر مبنای این اصد ،ایجاد کردن و للم داشتن خداوند را بب یههک معنهها
فاللیت حق میداند« :للمب بارجزئیات ّ
جزئیات را همچون ّ
دانستب و در نتیجب للم خداوند بب ّ
ارمادیة للههی وزان فاللیههة
َّ
رها فان جهب االیجاد رالشیا و ارعارمیب بها فیب تعاری واحده ،کما برهن للیب ،فوجههود االشههیا لههین للمههب تعههاری بههها».

(مالصدرا )41 :1360 ،از نظر مالصدرا ،للم ح ی ی ،للمی حضوری است .بب الت اد او ،ادراک ح ی ت وجههود ف ههط
از طریق مشاهدۀ صریح و حضور در مبضر آن ّ
میسر است« :پس للم بب آن یا از طریق مشاهدۀ حضوری اسههت یهها از
طریق استدالل کردن بر آن ببوسیلۀ آثههار و رههوازمش ،ورههی از ایههن طریههق ،تنههها معرفههت ضههعیفی حاصههد میگههردد».
(مالصدرا )53 :1 ،1981 ،بر این اساس ،مالصدرا ،اصارت را بب للم حضوری میدهههد و بههب ایههن ترتیهها ،للههم را از
سنخ وجود (حضور) میداند .وی تصریح میکند سخن کسانی کب للم را صورت منطبعب نههزد لاقههد میداننههد ،باطههد
است( .همان)288 :3 ،
یکی از مباحث مرتبط با ح ی ت للم در اندیشۀ صدرایی ببث از «اتباد ل د و لاقد و مع ول» اسههت .مالصههدرا
در این ببث بب تبیین دیدگاههای رقیا بب ویژه دیدگاه ابنسینا در م ارۀ هشتم الهیات شفاء در این خصههوص پرداختههب و
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آن را در راستای دیدگاه خود تبلید می نمایههد( .مالصههدرا )348-349 :1 ،1981 ،وی همههین روت را در فهههم متههون
دینی (آیات و روایات) نیز ببکار گرفتب و با این رویکرد سهراا ایههن متههون مههیرود .مالصههدرا در ادامههب و در ن ههد سههخن
فخررازی دربارۀ «اضافب بودن» ماهیت للم ،در ابتدا با طرح این اشکال کب مفهوم للم ،غیر از ح ی ههت للههم اسههت ،از
این نکتب در ارهیات بهره میگیرد کب بر اساس الت ادات اسالمی ،ذات و صفات واجا تعاری یک ح ی ت واحههد اسههت
و بر اساس توحید صفاتی ،صفات کثیر لین ذات واحد حق هستند .وی سپس در پاسههخ بههب فخههر رازی ،بهها اسههتناد بههب
برخی از آیات قرآن و روایت پیامبر اکرم

ح ی ت للم را از قبید «نور» دانسههتب کههب لامههد کمههال و فضههیلت در هههر

موجود زنده و در هر موجود دارای فضیلت است .وی سپس این پرسش را مطرح می کنههد کههب چتونههب ح ی تههی کههب در
قرآن و روایات« ،نور» خوانده شده است و بب سبا آن انسان بب مبههد و معههاد خههود هههدایت مییابههد نههزد فخههر رازی از
ضعیفترین امور لرضی و ناقصترین موجودات -کب هیچ است الری در وجود خود ندارد -ببشمار آمده است؟ وی در
نهایت این للم ح ی ی را همان «ایمانی» میداند کب طبق روایت پیامبر اکرم

 ،خداوند متعال در قلا انسان مههؤمن

میاندازد( .همان)352 :
همانطور کب مشاهده میشود روت گفتتویی مالصدرا در این ببث یک روت طرفینی است کب از یههک طههرف بهها
تبلید دیدگاه ل لی خود بب تبیین آیات قرآن و وضوح بیشتر آن میپردازد و از طرف دیتر در پرتوی منابع دینی (آیههات و
روایات) ،استبکام برهان ل لی دیدگاه خویش را در مسقلۀ ح ی ت للههم بههیش از پههیش نمایههان میسههازد .ایههن روت،
همان رویکرد گفتتویی است کب در این مسقلب اتخاذ شده است.
 .3گفتگوی توافقی در باب حقیقت ّ
علیت (تشأن)

یکی از مهمترین دیدگاههای فلسفی مالصدرا کب از دیدگاههای منبصر بب فرد وی مبسوب میشود ،نظریۀ وحههدت شخصههی
وجود است .اگرچب مالصدرا در نظام هستیشناختی خود ،ابتدا بر اساس رای غارا حکما بب طرح دیههدگاه تشههکیک در وجههود
میپردازد ،در نهایت نظریۀ وحدت شخصی وجود را بب لنوان ن طۀ اوخ و غایت حکمت خویش مطرح میکند.
مالصدرا در اثبات وحدت شخصی وجود اگر چب بب گفتتوی تواف ی با دیدگاه لرفا در این مسههقلب پرداختههب اسههت،
اما در لین حال بب این امر اکتفا ننموده و بب سراا آیات قرآن نیز میرود و در تأییههد نظههر خههویش بههب تبیههین آیههات قرآنههی
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میپردازد و آنها را با ّ
مؤیدات فلسفی و برهانی خویش وضوح میبخشد.
مالصدرا در این مسقلب ابتدا بر اساس نظر لرفا ،نسبت غیر خداوند بب خداوند را همچون نسبت سههایب بههب صههاحا
ّ ّ
سایب میداند« :فارم ول للیب سوی ارلب و غیره و ارمسمی بارعارم هو بارنسبة إریب تعاری کارظد رلشخص فهو ظد ارلههب»
(مالصدرا )292 :2 ،1981 ،اما وی در اینباره بب دیدگاه لرفهها بسههنده ننمههوده و در تأییههد ایههن نظریههب -کههب آن را مبنههای
َ َ َ َّ َ َّ َ
ََ َ
ً
ََ َ
نا8
استدالل خویش در نظریۀ «تشأن» قرار میدهد -بب آیۀ « ر َم ت َر إری َر َبهك کیههف َمهد ارظهد َو ره َو شهها َ رج َعله َب سههاک
وجههود و ظههد

(فرقان )45 /؛ استناد مینماید .مالصدرا« ،ساکن بودن» در این آیب را بب معنههی «لههدم گسههتردگی فههی
َ َ َ َ َ ً
وجود» تفسیر مینماید .وی در تفسیر آیۀ بعدی« :ث َّم ق َبض َناه إرینا ق َبضا یسیرا( »9فرقههان )46 /میگویههد« :و إنمهها قبضههب
إریب ألنب ظلب فمنب ظهر و إریب یرجع األمر کلب فکد ما ندرکب فهو وجههود اربههق فههی لیههان ارممکنههات» (همههان-294 :
 )293منظور ،قب

شدن ممکنات توسط حقتعاری است؛ زیرا غیر او ظد و سایۀ اوست و بازگشت همب چیز بب سههوی

اوست ،پس هر آنچب را درک میکنیم ،همان وجود حق است کب بر هیاکد و الیان ممکنات تابیده شده است.
ً
مالصدرا دربارۀ ّ
اهمیت نظریۀ وحدت شخصی وجود تصریح میکنههد کههب ایههن نظریههب را اوال پروردگههار متعههال بهها
ً
لنایت ازری خویش بب من الطا فرمود و ثانیا بب واسطۀ آن توانستبام بب تکمید فلسفب و اتمام حکمت بپردازم( .همههان:2،
 )291وی بر اساس این نظریب بب ح ی ت ّ
للیت دست یافتب و از آن بب «تشأن» تعبیر میکند .مالصدرا بهها تبلیههد رابطههۀ
ّ
للیت و ّ
للت و معلول -بر اساس اصارت وجود -بب این نکتب اشاره میکند کب ّ
فاللیهت ،لههین ذات و ح ی ههت
وجودی
ّ
معلوریت معلول نیز اینگونب است:
فالد است ،نب امری لارض بر آن ،و
ً
ّ
أنه کما أن الموجد لشی ٍء بالحقیقة ما یکون بحسب جوهر ذاته وسنخ حقیقته فیاضا بأن یکون ما بحسببب تهببوهر
ً ً
حقیقتها هو بعینه ما بحسب تهوهر فاعلیتها ،فیکون فاعال بحتا ال أنه شیء آخببر یو ببك ذلببء الشببیء بأنببه
ً
ً
ً
ً
فاعل ،فکذلء المعلول له هو ما یکون بذاته أثرا ومفاضا ال شیء آخر غیر المسمی معلوال یکون هو بالببذاأ أثببرا
( ...همان)299 :2 ،

ّ
بنابراین للت و معلول دو ح ی ت مباین از یکدیتر نیستند ،بلکب یک ح ی ت است کب بب دو التبار رباظ میشود:
...حتی یکون هناك أمران و لو بحسب تحلیل العقل و اعتباره أحدهما شیء و اآلخر أثببر ،فببال یکببون عنببد التحلیببل
ّ
ُ
المعلول بالذاأ إال أحدهما فقط دون الثانی  ...ظهر لنا أن کل علة علة بذاأها و حقیقتها و کببل معلببول معلببول
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بذاته و حقیقته( .مال درا)299 :2 ،1981 ،

ّ
مالصدرا بعد از این تبلید نتیجب میگیرد کب معلول ،ح ی تی مباین و جدا از للت موجدۀ خویش ندارد:
فإذا کان هذا هکذا یتبین و یتحقق أن هذا المسمی بالمعلول لیست لحقیقته هویة مباینببة لحقیقببة علببة المفیهببة إیبباه
حتی یکون للعقل أن یشیر إلی هویة ذاأ المعلول مع قطع النظر عن هویببة موجببدها فیکببون هویتببان مسببتقلتان فببی
التعقل إحداهما مفیها و اآلخر مفاضا( ...همان)

بر این اساس ،ضابطۀ قبلی اصد ّ
للیت از بین میرود و رابطۀ تشأن بب جای آن قرار میگیرد:
ً
ً
ً
ً
فإذن المعلول بالذاأ ال حقیقة له بهذا االعتبار سوی کونه مهافا و الحقا ،وال معنی له غیر کونه أثببرا و تابعببا مببن دون
ّ ّ
ً
ً
ً
ّ
ذاأ تکون معروضة لهذه المعانی ،کما أن العلة المفیهة علببی االقببالّ إنمببا کونهببا أ ببال و مبببدا ومصببمودا إلیببه
ً
ً
وملحوقا به ومتبوعا هو عین ذاته( ...همان)300 :

در نتیجۀ تبلید فوق ،و اینکب سلسلۀ موجودات بب حقتعاری منتهی میشود و حقتعاری ،ذات ّفیاض و موجد تمههام
موجودات است ،مالصدرا بب اثبات اصد وحدت شخصی وجود میرسد بب این معنا کههب تمههام موجههودات یههک اصههد
واحد دارند کب آن اصد ،ح ی ت آنهاست و آن موجودات شقون و اسما و صفات او هستند:
فإذا ثبت تناهی سلسلة الوجوداأ من العلل و المعلوالأ إلی ذاأ بسیطة الحقیقة النوریببة الوجودیببة  ...و ثبببت أنببه
بذاته فیاض و بحقیقته ساقع و ّ
بهویته منور للسماواأ واألرض ،و بهوجوده منشأ لعالم الخلق واألمببر ،تبببین وتحقببق
ً ً
ً
ً
ّ
أن لهمیع الموجوداأ أ ال واحدا وسنخا فاردا ،هو الحقیقة والباقی شئونه ،وهو الذاأ وغیره أسماؤه و نعوته ،وهو
األ ل و ما سواه أقواره و شئونه ،وهو الموجود وما وراؤه جهاته وحیثیاته( .همان)

مالصدرا این نتیجۀ مهم فلسفی ،یعنی ارجاع ّ
للیت بب تشأن را بر اساس نترت لمیق بب منههابع دینههی بههبویژه آیههات
قرآن بب دست میآورد ،همچنانکب بب روایات نیز نظر داشتب است .وی بههر اسههاس روایههت مشهههور «کنههت کنهزا مخفیهها
فأحببت ن لرف فخل ت ارخلق أللرف» (همان )285 :خداوند متعال را غایت هر موجودی ببشمار آورده و بههب یکههی
از نتایآ مهم باور بب وحدت شخصی وجود اشاره مینماید کب بر اساس آن ،تشههکیک در وجههود بههب معنههی تشههکیک در
ظهورات و شقون وجود است« :ارتکثر فی ارظهورات و ارتفاوت فی ارشقونات» .از نظر مالصدرا هر چب هستی صهرافت
بیشتری داشتب باشد ،ظهور بیشتری دارد و هر چب تنزل بیشتری داشتب باشد ،ظهورت نیز ضعیفتر خواهد بود .اربتب ایههن
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ّ
معنا از شدت و ضعف ،با بساطت و صرافت ح ی ت وجود منافههاتی نخواهههد داشههت .مالصههدرا در اینجهها بههب روایههت
معروف «کنز خفی»  -کب لرفا در مباحث خود مورد استفاده قرار میدهند -نظر دارد؛ زیرا میگوید« :فذاتب یظهر بذاتههب
للی ذاتب فی مرتبة األحدیة ارصرفة ارمعبر لنب بارکنز ارمخفی فی اربدیث ارمشهو.ر» (مالصدرا)347 :2 ،1981 ،
این دیدگاه مالصدرا در باب ح ی ت ّ
للیت (تشههأن) نتههایآ معرفتشههناختی و وجودشههناختی متعههددی دارد کههب از
جملب نتایآ وجود شناختی آن ،تبیین صبیح مسقلۀ «جبر و اختیار» اسههت .مالصههدرا در اینبهاره بهها اشههاره بههب روایههت
مشهور «ال جبر و ال تفوی

بد مر بین األمرین» ،معانی ششگانبای را کب در نفی جبههر و نفههی تفههوی

وجههود دارد،

برشمرده و با تبلید هر یک ،تمام آن معانی را ابطال مینماید ،سپس میگوید« :معنای این سخن آن است کب انسههان از
آن جهت کب مجبور است ،مختار است و از همان جهت کب مختار است ،مجبور است و اختیار انسان بب همههان معنههای
اضطرار اوست» (همان )375-376 :6 ،این دیدگاه مالصدرا ،دیدگاهی است کب از آن با لنوان دیدگاه «جامعگرایانههب»
تعبیر شده است .این دیدگاه بر خالف دیدگاهی است کههب بههب التههدال میههان جبههر و تفههوی

معت ههد بههوده و بههب دیههدگاه

«التدالگرایانب» معروف است .تفاوت لمدۀ دیدگاه التدالگرایانب و جامعگرایانب (ت ریر مالصدرا از «امر بیناالمههرین»)
این است کب اوری موهم نولی سباسازی و وساطت است و نولی مغایرت میان ارادۀ خدا و فعد بنده را بههب دنبههال دارد
کب در نتیجب بندگان را بب نولی در ذات و صفات و فعد از خداوند مسههت د درنظههر میگیههرد ،در حههاری کههب تفسههیر دوم،
ّ
مظهریهت بنههده در ظهههور
بیانگر نولی سباسوزی و نفی سبا و وساطت میان خدا و فعد بنده میباشد و نشاندهندۀ
فعد خود از جانا خداوند است( .مبمدی شیخی و ارژنگ)105-104 :1393 ،
با توجب بب این تبلید ل لی در رابطۀ میان حقتعاری و ممکنات ،مالصدرا بب تفسیر برخی آیات قرآن از جملب دو آیۀ
زیر میپردازد:
َ َ
َ َّ َ
یوم َه َو فی شأ ٍن( »10اررحمن)29 /؛
« .1کد ٍ
َّ
َ َ َّ
َ
َ َ َ
« .2ما یکون م َن ن َجوی ثالث ٍة إال َه َو راب َع َه َم َو ال خ َم َس ٍة إال َه َو ساد َس َه َم(11مجادرب)7 /

مالصدرا معت د است از طریق این دو آیب میتوان م صود ح ی ی این آیب را دریافت نمود کب خداوند میفرمایههد«َ :و
َّ
َ َ
َ
ما َرمیت إذ َرمیت َو رک َّن ارل َب َرمی(»12انفال )17 /زیرا در این آیب سلا و ایجاب از یک جهت است و در لین حههال کههب
پرتاب کرد را از آن حضرت

سلا مینماید ،بب آن حضرت نسبت میدهد .وی سههپس نتیجههب میگیههرد کههب مسههقلۀ
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خلق المال را اینگونب میتوان توجیب نمود کب لمد بندگان از همان جهت کب بب ایشان منسوب است بب خداونههد متعههال
نسبت دارد( .مالصدرا )377 :2 ،1981 ،این تفسیر همان تفسیر «جامعگرایانب» از روایت مشهور «الجبر و ال تفوی
 »...است کب بر اساس آن از نظر مالصدرا ،موجودات با همۀ تفاوت و ترتیبی کب از حیث شهرافت وجههودی و اختالفههی
کب در ذات و افعال و تباینی کب در صفات و آثار خود دارند ،در یک ح ی ت ارهی جمع هستند و این ح ی ههت بهها وجههود
اینکب در نهایت احدیت و بساطت است ،بر تمام موجودات ،مبیط است .بر این اساس ،درست است کب همۀ الیههان و
افعال ،فعد خداوند است ،اما فعد و ایجاد بنده ،همانگونب بب خداوند منسوب است ،بب وجود و شخص بنههده منسههوب
ّ
میباشد .پس همانگونب کب یک انسان ،امری واقعی و متب ق در خارخ و شأنی از شقون حقتعهاری اسههت ،همینگونههب
فعد یک انسان نیز امری واقعی و متب ق در خارخ است و در لین منسوب بههودن بههب انسههان ،بههب خداونههد نیههز منسههوب
میباشد( .مالصدرا)275 :1375 ،
در همین چارچوب میتوان الت اد شیعب در باب «بدا » را تبیین نمود .بر طبق باور بب «بدا » ،للم و حکم خههدا بههر
اساس اراده و لمد انسان قابدتغییر است و نظام سفلی میتواند سبا تغییرات در لارم للههوی شههود و بههب تعبیههر اسههتاد
مطهری ،این لاریترین شکد تسلط انسان بر سرنوشت خویش است .این مطلا اگرچههب شههتفتآور اسههت ،امهها ایههن
ح ی ت ،همان مسقلۀ لاری و شامخ «بدا » است کب قرآن کریم برای اورین بار در تاریخ معارف بشههری از آن یههاد کههرده
است( .مطهری)65 :1394 ،
تبلید و توضیح فوق نشان میدهد کب مالصدرا در این مسقلب نیز از روت گفتتههوی مسههاوی میههان ل ههد و شههرع بهههره
گرفتب است و از طریق تطبیق دادن سب رویکرد فلسفی ،لرفانی و دینی بب ح ی ت مسقلب ّ
للیت (تشأن) دست یافتب است.
 .4گفتگوی توافقی در باب حرکت جوهری

ً
ً
آنگونب کب برخی تب ی ات نشان میدهد ظاهرا تا قبد از ظهور نظریۀ حرکت جوهری توسط مالصدرا ،لموما حکما بههر
اینکب حرکت در جوهر امکان ناپذیر است ،متفق ار ول بوده اند( .مطهری249 :1374 ،؛ اکبریان )136 :1386 ،دریههد
اصلی انکار حرکت در جوهر این بوده کب حکما و ببویژه ابنسینا در حرکت ،بب وجود موضوع الت اد داشتباند و با توجب
بب اینکب حرکت در جوهر ،مستلزم لدم ب ای موضوع است بب انکار آن میپرداختند( .ابنسههینا )99-98 :1404 ،دریههد
دیتر و مهمتر انکار حرکت در جوهر آن است کب بیشتر حکما قبد از مالصدرا اصارت ماهوی بودهانههد .اگرچههب مسههقلۀ
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اصارت وجود یا ّ
ماهیت از زمان میرداماد مطرح شده است ،اما بررسی رویکرد فلسفی حکمای پیش از مالصدرا نشههان
میدهد کب ایشان مباحث فلسفی خود را در چارچوب اصارت ّ
ماهیت ارائب میکرده اند ،در حاری کههب پههذیرت حرکهت
در جوهر تنها بر اساس اصارت وجود امکانپذیر است .حتی از نظر اندیشمندانی چون استاد مطهههری نههب تنههها حرکههت
ً
اساسا توجیب حرکت تنها بر اساس اصارت وجود امکانپههذیر اسههت ،یعنههی اگههر ّ
ماهیهت ،اصههید باشههد،
جوهری ،بلکب
حرکت قابدتوجیب نیست .بر اساس اصارت وجود میتوان از تشکیک در وجود و اینکههب وجههود دارای مراتهها اشههتدادی
شدید و ضعیف است ،سخن گفت و حرکت را توجیب نمود( .مطهری467 :1385 ،؛ همو)256 :1374 ،
بنابراین ابتکار مالصدرا در ببث از حرکت این است کب آن را از ذید مباحث طبیعیات خارخ نموده و ذیههد مباحههث
متافیزیک قرار میدهد و از آن ضمن یکی از ت سیمات وجود -ت سیم وجود بب ثابت و ّ
سیال -سخن میگوید« :موجود

مجردات مساوی بهها ثبههات هسههتند و ّ
یا ثابت مطلق است و یا ّ
متغیر مطلق استّ ،
مادیههات مسههاوی بهها حرکههت و تغییههر
ً
(مجرد) و وجود سیال ّ
اساسا نبوۀ وجود دو گونب است :وجود ثابت ّ
(مادی)( ».همان)250 :
تدریجی .و
مالصدرا دربارۀ ح ی ت حرکت معت د میشود کب حرکت بب معنای «وجود تجدد یک چیههز» اسههت نههب چیههزی کههب
ّ
دارای تجدد و سیالن است« :بد اربق ن اربرکة تجدد األمر ال األمر ارمتجدد -کما ن ارسکون قرار ارشی ال ارشههی

ار ار» (مالصدرا )74 :3 ،1981 ،بر این اساس حرکت و شدن ،ن طۀ م ابههد بههودن و هسههتی بههب شههمار نمیآیههد ،بلکههب
حرکت و شدن خود نولی از هستی و بودن است( .اکبریان)142 ،1386 ،
ّ
مالصدرا برای اثبات حرکت جوهری ،ادربای اقامب نموده است کب مهمترین آنها تابع بودن لرض نسههبت بههب جههوهر
در ّ
تغیر و ثبات است .وی از طریق معلول بودن لوارض نسههبت بههب جههوهر و اینکههب الهراض از مراتهها و شههقون وجههود
جوهرند ،اثبات میکند کب حرکت در الراض ،تابع حرکت در جوهر است و بدون حرکت در جوهر امکانپذیر نیسههت.
ّ
مالصدرا در یک «برهان مشرقی» لوارض اشیا را از نشانبها و امههارات تشههخص اشههیا ببشههمار آورده و بههر اسههاس آن
نتیجب میگیرد کب تغییر و تبدل در این لوارض مانند زمان ،کم ،وضع و  ...تابع تبدل در وجههودی اسههت کههب مسههتلزم آن
لوارض میباشد ،بلکب لین آن تبدل و تغییر است .بب لبارت دیتر تغییر و تبدل در لوارض ،سبا تبدل وجود شخصی
جوهری جسمانی است و این ،همههان حرکههت جههوهری اسههت؛ زیهرا وجههود جهوهر ،همههان ح ی ههت جههوهر اسههت .
(مالصدرا )103-104 :3 ،1981 ،بر این اساس تبههدل و نوشههدن الهراض جههز از طریههق تبههدل و نوشههدن جههوهر آنههها
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امکانپذیر نیست .این تبدل و نوشدن بب صورت پیوستب و متصد همراه با حفههش شخصه ّهیت شههی اسههت و ایههن همههان
حرکت در جوهر میباشد( .رک :اکبریان)148-149 :1386 ،
مالصدرا در ببث از ح ی ت حرکت و نسبت آن با مسههافت (رک :مالصههدرا )180-181 :3 ،1981 ،بهها توجههب بههب
حیثیت حرکت را لین ّ
اینکب حرکت از لوارض تبلیلی وجود استّ ،
حیثیت وجود شی ببشمار آورده ،معت ههد میشههود
کب آنچب در خارخ موجود است ،در ح ی ت یک وجود بیقرار و ذاتی نهها آرام اسههت و ایههندو تنههها در تبلیههد ل لههی از
یکدیتر جدا هستند ،چنانکب در همۀ مفاهیم متافیزیکی کب از انبا گوناگون وجود حکایت میکند ،امههر بههدین منههوال
است .بنابراین ،از نظر مالصدرا در حرکت جوهری بب موضوع خارجی نیاز نیست ،زیرا خود شی در هر ربظههب غیههر از
خود آن در ربظۀ سابق و الحق است( .اکبریان)143 :1386 ،
دو چیز در این ببث ّ
اهمیت دارد :نخست؛ تفسیری کب مالصدرا از برخی آیات قرآنههی در پرتههو آن ارائههب میدهههد و
دوم؛ نتایآ بسیار مهم الت ادی-دینی کب از این نظریب حاصد میشود .مالصدرا پس از استدالل بر حرکههت جههوهری در
م ام پاسخ بب ابنسینا -کب معت د شده بود قول بب حرکت جوهری ،اظهار بدلتی است کب تاکنون کسی بدان قائههد نشههده
است -بب کالم ارهی در این باب اشاره نموده و خداوند متعال را نخستین حکیمههی میدانههد کههب حرکههت جههوهری را در
کالم خود آورده است .وی دو آیۀ زیر در کالم ارهی را درید بر حرکت جوهری میداند:
َ ََ َ َ
بال َت َب َس َبها جام َد ًة َو هی َت َم ُّر َم َّر َّ
ارسباب( »13نمد)88 /
« .1و تری ارج
َ
ََ
َ
«َ .2بد َه َم فی ر َب ٍس م َن خل ٍق َجد ٍید( »14ق)15 /
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
َ ًَ َ ً َ
َ َ َ
«یو َم ت َبدل األ َرض غ َیر األ َرض( »15ابراهیم )48 /و «ف ال رها َو رْل َرض َائتیا ط َولهها َو ک َرههها قارتهها
وی همچنین آیات:
ََ
تینا طائع َین( »16فصلت ) 11 /را درید بر وجود تبدل و تغییر و نوشدن دائمی کد طبیعت بب نبو «ربس بعد ربس» بههب
شمار میآورد ( .مالصدرا )111 :3 ،1981 ،بنابراین ،مالصدرا در پرتوی استدالل فلسفی خود بر حرکت جوهری بب
گفتتوی با قرآن رفتب و ضمن پاسخ بب مخارفین خود ،تفسیر و تبیین تازهای از این آیات ارائب میدهد .وی با این کار،
نظریۀ خود را مستند بب قرآن میکند ،همانطور کب در تأیید نظریۀ خویش بب سخن «صههاحا کتههاب اثوروجیهها» نیههز
اشاره مینماید( .همان)112 :
اگر چب حرکت جوهری مالصدرا نتایآ زیاد فلسفی بب دنبال داشتب است ،اما آنچب کب در ارتباط با تطبیق نظریههۀ وی بهها
40

سال پنجم ،شمارۀ دهم ،پاییز و زمستان 1399

مباحث دینی اهمیت دارد ،این است کب در پرتوی حرکت جوهری میتههوان یکههی از مبههانی مهههم فلسههفی را کههب در فلسههفۀ
اسالمی از آن با لنوان «اصد تضاد» یاد میشود و در متون دینی بب ویژه قرآن کریم ریشب دارد ،تبیین نمود .بر اسههاس اصههد
مذکور ،فی وجود در اثر تضادها و تصادمها و اختالفها جاری میشود و تکاپوی طبیعههت ،معلههول ایههن تضادهاسههت.
(مطهری )144 :1374 ،با اثبات حرکت جوهری این نتیجب بب دست میآید کههب نظههام طبیعههت یههک وجههود سه ّهیال ،پویهها و
متکامد است بب گونبای کب در هر «آن» ،متفاوت با «آن» قبلی است .در نتیجب وجود و ب ای نظههام طبیعههت مسههتلزم وجههود
ارهی ان طاع یابد.

دائمی تضادها و تصادمهاست و بدین سبا جود خداوند دائمی بوده و مبال است فی
ََ
َ َّ
بر این اساس ،مالصدرا آیۀ «کد َ ٍیوم َه َو فی شأ ٍن» (اررحمن )29 /را در چارچوب همین اصد تبلید مینماید .از نظههر
وی منظور از «شأن» در این آیب ،افعال و ّ
تجلیات اسما ارهی است .مالصدرا با استدالل بب اینکب حدوث فعد از مبد تههام و
ّ
ارتباط ّ
تجدد و ّ
تدرخ در حدوث و ب ا و اتصال و تصه ّهرم در وجههود امکانپههذیر نیسههت ،جریههان
متغیر بب ثابت جز از طریق
اصد تضاد را در نظام طبیعت نتیجب میگیرد .مالصدرا دیدگاه مشهور حکما دربارۀ حرکت را وجود همین ّ
هویت تههدریجی

ّ
تجددّ ،
تصرم و تضاد در جهان طبیعههت،
موجود در خارخ میداند .بنابراین در پرتو حرکت جوهری ،الت اد حکما بب وجود
معنای ح ی ی خود را باز مییابد .بر این اساس ،هر پدیدۀ ّ
مادی در ذات و جوهر خود دگرگونشونده اسههت و وجههود آن در
هر ربظب ،غیر از وجود آن در ربظۀ دیتر است و خلق از سوی ذات مطلق ارهی پیوستب افاضب میشود.
با توجب بب این مطلا ،از کنار هم قرار گرفتن مفهوم ف ر وجودی موجودات ممکن نسبت بب واجااروجود و مفهههوم

افاضۀ دائم حقتعاری است کب مفهوم لرفانی «خلق جدید» و «خلق مدام» معنا مییابههد .بنههابراین معنههای ح ی ههی «در
کار بودن هر روزۀ خداوند» همان معنای ح ی ی حرکت جههوهری اسههت و ایههن همههان معنههای خههاص فلسههفی «خلههق
جدید» است( .اکبریان)155-154 :1386 ،
نتیجۀ حاصد از این ببث آن است کب مالصدرا در تبیین نظریۀ حرکت جههوهری خههود بههر اسههاس ارتههوی گفتتههویی و از
طریق تطبیق مباحث فلسفی با متن دینی (قههرآن کههریم) لمههد نمههوده و بههب نتههایآ ارزشههمندی دسههت یافتههب و گههره بسههیاری از
معضالت فلسفی-کالمی را گشوده است ،همانطور کب بب تفسیر مت ن و جدیدی از آیات قرآن در ایههن خصههوص نیههز دسههت
یافتب است.
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نتیههگیری
آنچب کب از تبلید تطبی ی آرا مالصدرا بب ویژه آنجا کب در صدد تبیین دیدگاه ویژۀ خویش است ،ببدسههت میآیههد ،ایههن
است کب وی از منابع ل لی و استدالری بب همان میزان استفاده نموده کب از منابع دینی و ن لی بهره برده اسههت .در نتیجههب
ً
میتوان رویکرد وی را رویکرد گفتتوی تواف ی میان ل د و شرع (دین) دانسههت؛ رویکههردی کههب اساسهها از منههابع دینههی
مستفاد میشود ،اگرچب گادامر نخستین نظریبپرداز آن شناختب میشود .مالصدرا بر اساس این رویکرد از یک طههرف بههب
ّ
تبیین دینی بسیاری از دیدگاههای فلسفی خود پرداختب و ادرۀ دینی (ن لی) را در آن مواضع ارائب میدهد و از طرف دیتههر
با تبلید ل النی آیات قرآن در پرتو دیدگاه خود بب تفسیری تازه از آیات قرآن پرداختب و نتههایآ مههورد نظههر خههویش را در
خصوص آرا ویژۀ فلسفی-لرفانی از متون دینی بب دست میآورد.
در این پژوهش نشان دادیم کب مالصدرا چتونب با این رویکرد ،سب مسقلۀ ح ی ت للم ،ح ی ت ّ
للیت و حرکت
جوهری را تبلید تطبی ی نموده و از گفتتوی میان ل د و دین در این مسائد بههب نتههایآ مطلههوب خههود دسههت یافتههب
است ،ببگونبای کب در مسقلۀ ح ی ت للم بب تبیین نتیجۀ مهم کالمی یعنههی للههم خداونههد متعههال بههب جزئیههات ،در
مسقلۀ ح ی ت ّ
للیت بب تبیین مسقلۀ مهم کالمی «جبر و اختیار» پرداختب و با المههال رویکههرد مههذکور در ببههث از
حرکت جوهری و ارائۀ تفسیری فلسفی-لرفانی از آیات قرآن« ،اصد تضاد» در فلسفۀ اسالمی را بر نظریههۀ لرفهها در
باب «خلق مدام» تطبیق میدهد.
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پینوشتها
1. Philosophical Hermeneutics
2. Mediated Approach
3. Dialogue Theory
4. Structure
5. W. Dilthey
6. Fusion of Horizons

 .7هیچ کوچک و بزرگی نیست متر اینکب آن را برشمردهاند.
 .8آیا ندیدی کب پروردگار چتونب سایب را میگستراند و اگر اراده می فرمود آن را ساکن قرار میداد.
 .9سپس آن را بب آرامی بب سوی خود جمع میکنیم.
 .10او هر روز در کاری است.
 .11هیچ سخن پنهانی در میان سب نفر نیست متر اینکب خداوند چهارمی آنهاست و میان پنآ نفر جز این او ششمین آنهاست.
 .12آن زمان کب تیر پرتاب کردی در ح ی ت پرتاب نکردی ،بلکب این خدا بود کب پرتاب نمود.
 .13کوهها را میبینی در حاری کب آنها را ثابت میپنداری در حاری کب آنها همچون ابرها در حرکت هستند.
 .14بلکب ایشان در پوششی از آفرینش جدید قرار دارند.
 .15روزی کب زمین بب غیر زمین تبدید شود.
 .16پس بب آسمان و زمین گفتب شود کب از روی اطالت یا بب اجبار بیاید کب میگویند ما از روی اطالت آمدیم.
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