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کته استت  این پرسش نخستها است. آنرای ب بایستهو  شدنیحلی راه یافتنو  پرسشدو  مطرح کردن نوشتاراین  هدف

کته مالصتدرا چگونته بتا  دیگر اینپرسش قائل بوده است؟  هرمنوتیکی دور فلسفی خود به هایاندیشهآیا مالصدرا در 

ایتن  جستته استت؟ یتاریالحقیقته بستی  قاعدۀ برداشتاز قرآن و مکاشفات شهودی در  هرمنوتیکی دور بستن کاربه

ستس   ،پرداختته گفتتههای پیشپرستشمفتردات  شناستیکالبدبته نخستو روشن  بایستهپاسخی  یافتنپژوهش برای 

روش  نویستندگان سترانما کترده استت.  اشتاره هرمنتوتیکی دور دربارۀرویکردهای اصحاب هرمنوتیک و مالصدرا به
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 مالصدرا یقرآن و اصول فلسف انیم یکیبر دورهرمنوت یمبتن قهیالحق یبس ۀتشّکل قاعد ۀنحو

 درآمد

 اگرچه دانتش. ای نداردوانگهی خوانش امروزین آن پیشینه ،دارد نگارش سرگذشتبلندای گرچه تاریخی بهاهرمنوتیک 

و کترد خودنمتایی می نابستامانپراکنده و ای به گونهدانش تفسیر کتب مقدس  پیکرهفدهم در  سدۀپیش از  هرمنوتیک

گتران، ریختته) دادتفسیر نصوص مقدس آگوستین خود را نشان متی در چهارچوبدیالکتیک سقراط و گاه  در روشگاه 

 گفتگوهتای پهنتۀگتا  در نوشتی نگرمنزلته الدی بهنتوزدهم متی سدۀاز  هرمنوتیک نوین خوانش اگرچه .(991: 1031

تأویل کتتاب مقتدس  ۀنزدیکی با شیو پیوندیو چه پیش از آن،  معاصر زمانۀهمواره، چه در  خود را نشان داد، شناختنی

کته  زمانته در ایتن. ناهمتاستتختود  پیشتینیان بتاکته  نهتدپا می نوینی پهنۀبیستم در  سدۀدر  گردشداشته است. این 

ثانویته فلستفی  ۀعنوان مسئلشناسی تفسیر بهروش و عنوان هنر فهمهرمنوتیک بهدیگر به ،دارد آوازهنوتیک فلسفی هرمبه

فهم بتا رویکترد  خود   نوین افقدر این  بساچهشد. توجه نمی ،علو  انسانی بود ۀگسترشناسی در شناختای برای که پایه

 یهرمنوتیتک ستهم نگترش گردشآن را که در  بنیادهایتوان یکی از گرفت. میپژوهشگران قرار می مورد توجهفلسفی 

 نیتروی. انمامیتده استتبازسازی فهتم  کنشبه اساسا   «دورهرمنوتیکی»دانست.  «دورهرمنوتیکی»سزا داشته است، هب

. در کنتدم میفه ،داشته است دانشآن به پیش ازآن با مطلبی دیگر که  سنمیدنفاهمه عموما  در فرایند فهم، مطلبی را با 

فهتم  ،یابد. در این فراینتدمی تشکل هاپارهبرگرفته از  «دورهایی»مند یا نظا  هایییگانگیفهم در  «هرمنوتیکی دور»این 

 فهم کل است و برعک . ۀدهندپایان ،پاره

فهتم را  س،استابتر ایتن ، بنتابراین بخشتددیگری معنا و مفهو  می دیالکتیکی هر یک به کنشیهم دردر این فرایند 

 .(21: 1033پتالمر، ) اندنامیده «هرمنوتیکی دور»شود، آن را می نمایانمعنا  «دور»چون در این  و انددانسته «دوری»

و اگتر  پنداشتت آغازی ۀچنین دوری نقط برایتوان نمیرو داشت؛ ازاین دورهرمنوتیکیتوان گریزی از هر فهمی نمیدر 

و  فترض ۀدربردارنتد، فرضتی پتارهچنین دستتگاهی هتر  ۀپای بر. خواهد بود فرضی بیشتر ،شود پنداشتهآغازی برای آن 

، کتواین) استت دارپیشتینهو مناستبات  پیونتدهاای از شبکهبهدیگر هر آغازی  بیانبه .دیگر است هایپارهاعتبار کردن 

1011 :13). 



 1041 اییز و زمستانپ، هاردهمچ ۀشمار ،هفتم سال

  
 

 01 

ها و پردازیمالصتدرا در نظریته کتهت است هاییازجملته زمینته هرمنوتیکی دوراین جستار آن است که  بنیادینموضوع 

و  ستودینتی و عرفتانی از یک ینوشتتارهاکتارگیری ایتن دور در فهتم هاو بتا بت استت.نظتر داشتهآن  بهخود  هایاندیشه

 یراستتادر  شتایانیفلسفی از سوی دیگتر، گتا  بستیار  هایشالودهدن بهبخشی استواریدر  نوشتارهاگرفتن از این یاری

 برداشته است. گسترهاین دو  همکنش

 هرمنتوتیکی دور از قرآن به الحقیقهبسی ۀ قاعد دریافتاین پژوهش عبارتند از: آیا مالصدرا در  بنیادین هایپرسش

 گفتگوهتایقترآن و  ۀپهنتدر فهتم دو  هرمنتوتیکی دورکارگیری توان ادعا کرد مالصتدرا بتا بتهاشاره داشته است؟ آیا می

، هرمنتوتیکی دور ۀواستطارائه کرده است؟ و آیا آیات قترآن به الحقیقهبسی ۀ قاعدپردازی در نظریه نوین یگام ،فلسفی

 دارند؟ قاعدهتقریر فلسفی مالصدرا از این  نوآفرینینقشی در 

 او از دور منتدیبهرهفلستفی مالصتدرا در چگتونگی  هایشتالودهها مبتنتی بتر پترداختن بتهایتن پرستشپاسخ به

در  گمتانبیهرمنتوتیکی در آثتار شتالیرماخر، دیلتتای و هایتدگر استت.  دور گونتاگوناریف تعتهرمنوتیکی نتارر بته

 روپتیش نوشتارنوآوری  ۀسوی ولی اند،غرب با مالصدرا پرداخته ۀهرمنوتیک فالسف برابرسنمی های مختلفی بهپژوهش

الحقیقه بتا بسی ۀ قاعد برافکندن افزون هادامهرمنوتیکی در فهم او از قرآن و برهان است. در  گیری مالصدرا از دوربهره

 از نوشتار قرآن اشاره خواهد شد. قاعدهروش وی در فهم این تقریر مالصدرا، به

 های غربی  دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست. 1

هتای یشهرمنوتیک در گرا ۀشالود، ولی های اندیشمندان هرمنوتیک غربی نمایان شدنوشتهدر آغاز در  هرمنوتیکی دور

هرمنوتیک رمانتیک که با دو نا  شالیرماخر و دیلتتای  ،. در این میاندگرگون شده استگرایش  به فراخور همان گوناگون

شتناخته نا  هایتدگر  در برابر هرمنوتیک فلسفی که با ، ولیبیشتر از نگاه ماهوی به این جستار پرداخته است ،خورده گره

 گرفت.     رهرمنوتیکی از دیگر رویکردها پیشیشناختی به دورویکرد هستی شود،می

 2شتناختیو روان 1دو حیثیت دستوری دریافتی بر نوشتار( بر این باور بود که فهم هر 1371 –1100) شالیرماخر

                                                 
1. Grammatical understanding 

2. Technical or psychological understanding 
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تفستیر،  بنیتادین فرجتا دارد. از دیدگاه او  پیونداندیشه و زبان  پارهبناو هر تفسیری ناگزیر با دو  نگرشدر است.  استوار

ورزد و تأکید متی نوشتاردر فهم  نویسندهنقش  شایستگیرو او بر نویسنده است. بدین ۀبرگزید بینیجهاندست یافتن به

های دیگتر در میتان اندیشته نوشتتارجایگتاه  بایتدمفستر  ،فهم ابعتاد زبتانی بر افزون نوشتاریبرای فهم هر است  آن بر

 را در نظتتر داشتتته باشتتداو  پیرامتتونیو شتتناخت شتترای   رینوشتتتا ۀشتتیو، هااندیشتتهو نیتتز زنتتدگی و  نویستتنده

(Schleiermacher, 1998: 9-10). شتناخت  است کته مفستر بترای گونه از دیدگاه او اینهرمنوتیکی  دور سانبدین

 بایتدشتناختی روان ۀستویشتناخت کامتل داشتته باشتد و بترای  دانشتی ،نویسندهزبان  ناگزیر است به ،دستوری ۀسوی

شتناختی روان ۀستویدستتوری و  ۀستویمیتان  حرکتترو مفسر ناگزیر از . ازاینشناخت یابد نویسنده زندگییت تمامبه

  .(Bontekoe, Rona, 1996:15قبول دست یابد ) قابل دانشییابد که مفسر بهتا آنما ادامه می گردشاست و این 

کل از شتناخت  شناساندنگیرد. می شکل یهرمنوتیک دور بنیادفهم درون  کنش( 1211 – 1100) دیلتای نگرش از

در  بنیتادینبستیار  ایپتارهبتنشوند. لفظ معنتا کل فهم میبه بازگشتبا  نحو تقابلبهنیز  هاپارهشود و می فرآورده هاپاره

. از آیتدبه دستت می ،پارهکل و  بنیادینو  رودرروفهم میان کنش   ۀواسطچیزی است که بهدیدگاه دیلتای است. معنا، آن

بنتابراین  آیتد.فراچنگ می هاپارهتک شود و معنای کل نیز از معنای تکمی فرآوردهفهم معنای کل  هاپارهتک معنای تک

 انگاشتتهتتاریخی  ایباشتندهکنتد. دیلتتای انستان را می روشنرا  هاپارهمعنای کل، معنا و نقش  رودررو،در یک کنش 

شتده  ریتزیانستان ررح هستتی بنیتاد برزندگی خود  ۀو تمرب بنا شدهزندگی  ۀبتمر ۀپای برهر معنایی  از آنما کهاست. 

معنتا دیگتر چیتزی جتز نستبت  ،تغییر باشد. در این رویکتردزمان قابل و بابوده بنابراین باید هر معنایی تاریخی  ؛است

 پیرامتونجا فته استت کته همتهیاروح عینیت هایگونهبا  راستینوارد شدن در نسبتی  ۀدربردارندنیست. فهم هر معنایی 

نامی است کته  ،معنا ،«دور»است. در این  هرمنوتیکی دورو روح عینی در  انسانشود. معنا برآیند کنش یافت می انسان

 .(101-100: 1033پالمر، ) شودداده می پیوندهااز  دگرگونی هایگونهبه

 ۀدربردارنتد ،پتارهآغازین برای فهتم استت. هتر  ۀنقط ودنبدیلتای  ۀاندیش ۀپای بر هرمنوتیکی دوراز دیگر لواز  قبول 

 هستتی داشتته باشتد. تواندفرض نمیاست که هیچ فهمی بدون پیش معنای آندیگر است. این به هایپاره پیشین فرض

 استت. نوشتتاراعتماد میان کنش خودش با افق های قابلیافتن شیوه ،کننده در این رویکردشناختی تأویلروش بایستگی
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 )همان(

 کتنشیتک  عنوانبتهتأویتل »گویتد: معنا میان تأویل و فهم قائل است. او می یگانگیبه( 1237 – 1112) هایدگر

 .(Heidegger, 1962: 179« )تأویل ختودش را فتراهم کنتد جایگاهتا  دهدمیرا  تواناییدازاین این شناختی بهپدیدار

 ۀنگاارتتک چتارچوباو تأویتل در  در نگترشبخشتی استت. هستتیبه رو هموارههایدگر و مالصدرا  ۀر اندیشنسان دا

شناستایی  یی و متعلتقشناسا فاعل جایبههایدگر  هرمنوتیکی دور گمانبی. گرددنمایان می هرمنوتیکی دوراز  برگزیده

 .(Heidegger, 1962: 186« )باشتندمی هرمنتوتیکی دور ۀدهندتشتکیل هتایپارهدازاین و جهان استت کته » ۀبرپای

 شتکل هرمنوتیکی دور چارچوبدازاین است و چون این رویداد در  هستیترین حالت بنیادی ،هایدگر نگرش درتأویل 

. کنتدمتی پدیداراز پیشینیان خویش  جدا سراسر بازگفتیبخشد و از آن، می هستی ،هرمنوتیکی دور به روازاین گیردمی

 پیشتکشرا  تفستیرهاییهتای جهتان و ختودش از تمتا  دگرگونی جهتان –در–هستتیعنوان دازاین بته ،در این رویکرد

شود. فرض برای او واقع میعنوان پیشبه بیشتردازاین از جهان است که تفسیرهای همان  ،این ماهیات گمانبید. کنمی

 .(Heidegger, 1962: 185)دارد  باورصیرورت  بهانسان  هستی ۀباراو در سرانما 

دهتد و  رشتدخواهتد فهتم را ساختار فاهم است و هر تفستیری کته میبه دارپیشینهر فهمی ارهارات هایدگر هبنا به

 دورفهمی داشته باشتد.  ،خواهد تفسیر شودآن چیزی که می نسبت به پیش ازاو را آشکار کند، باید  ۀپرد در هایتوانایی

بنتا بتر خود را دازاین همواره  ،از سوی دیگر .یابدمی نهادسوی امکانات و فهم از هستی  دازاین به جنبشاز  هرمنوتیکی

بتودن جهتانرا با ایتن در شیئیجهان بودن را در خود دارد و هر دازاین پیشاپیش در آورد. فهم درمیمند بهفرجا یک کل 

 .قائتل استت دورهرمنتوتیکیجهان  هستیدازاین و  هستیهایدگر میان  .(Heidegger, 1962: 190)کند می دریافت

 ۀپایت برهر تفسیری نیز  ،این ازپ است و متوقف ، شناخت دازاین بر شناخت او از جهان هرمنوتیکی دورساختار بنا بر 

 .و بترعک استت  از هستی یفهم ۀدربردارندهر فهمی از جهان »گیرد. می شکلاین شناخت از جهان  نهادنمفروض 
مساهمت داشتته  نوینهر تأویلی که در یک فهمیدن  ، وداردبه جنبش وامیخود را  1هر تفسیری در ساختار جلوافتادگی

استاس هتر تفستیری ایتنبتر .(Heidegger, 1962: 194)« فهمیده باشد، شود تأویلباید را پیشاپیش آنچه باید  باشد

                                                 
1. Anticipation 
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   شود.می برشمرده هرمنوتیکی دورامکانات یعنی گسترش فهمیدن در چارچوب یک  ۀتوسع

پذیرد. آغتاز فهتم از دازایتن استت و ایتن فهتم مفسر پایان میمفسر آغاز و به میان فهم و تفسیر، از هرمنوتیکی دور

گیترد و می شتکلدر دازایتن  آغتازیندنبال فهم دیگری به فهم، همکنششود و در این سنمیده می نوشتارپیشین با اثر یا 

دلیل عد  بطالن ایتن  بساچهر نیست؛ تصوامری غیرقابل ،فهم سوءدچار شدن به در اینما یابد.پایان ادامه میاین امر بی

کته مگتر این ،شوددریافت نمی تواناییای که این گونهکند بهمیرادیکال از شناخت را ایماد  تواناییدور در خودش یک 

دیتد و داشتت، پتیشدهتد پتیشعنوان اجازه نمیهیچبه گونه باشد کهتفسیر بدین فرجامینو  همیشگی، آغازین کوشش

بتا پردازشتی  بساچهوارد شوند.  «دور»در این  ،کنند، خود را بر تفسیر تحمیل میتوده ۀپنداشت ۀواسطکه به دریافتیپیش

فهتم در معنتای  نهتادکنتد. فتراهم می دانشتیرا بترای موضتوع  بایستتهتمهیدات  دهدانما  میکه روی این ساختارها 

شناخت تاریخی استت کته اصتالتا  انتولوژی های فرضشبودن خود دازاین و پی–توانایی ۀتنها دربردارند ختیشناهستی

ریاضتی را پتیش  هایتدگر دانتش ،هرمنتوتیکی دوربتر  این بنیادهادر تأیید علو  است.  ۀبرجستاستحکا   ۀانگارز فراتر ا

نیادهای بۀ گستر تنها جغرافیای آن نسبت به بساچه ؛از تاریخ باشد استوارترتواند نمی دانشاست این  باورمندکشد و می

   .(Heidegger, 1962: 195)محدودتر است  ،که برای تاریخ بسیار بااهمیت پنداشته شده اختیشنهستی

کته دارای یتک ستاختار دوری ینا بته ختارراز ارکان ماهیت تفهم است. انسان  بنیادیعنوان از دور به این برداشت

ین تأثیر و تأثرهتا همکند. در جهان و جهان در او اثر می او سرانما  دارد وبا جهان ارتباط  ،شناختی استهستیلحاظ به

توان گفتت آید. پ  دیگر نمیبیرون می رهرمنوتیکی دواز درون این  نوینتفهم و تفسیرهای  کنشکه  انمامدبدانما می

جهتان و  ،بتاردر هتر  بستاچه. بینمامتد «بارلدور »یک  به «دور»تا  گرددپدیدار میتکرار دو امر ثابت  ،«دور»در این 

ختود ( ibid)همین تأثیر و تأثر اگزیستانستیال . یابندمی هستی با نوین یشوند و پیوندمی تازهانسان و تفسیرهای انسان 

افکنتد و پتیش می ،شتودختودش مربتوط می جهتانکته بته هستیهای در امکانات و موقعیت دازاین نوشتاردر فتهم را 

فردیتت  دستتیابی بتهبترای  تالش در، نوشتارتفسیر  جایگاهکند. پ  مفّسر در ختودش را آشکار می هستی هایتوانایی

 پرمتتایگیدهتتد و بتتر ختتود را گستتترش می هستتتی هااایتوانتتایی بستتاچهاو نتتتیست،  نگتترشو  اندیشتتهو  نویستتنده

مفستری از یعنتی فهتم هتر  شود؛می پنداشته مندتاریخ ،یفهم گونه در اینما هر .افزایدخویش می« درتمهانتهستی»
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 هستتی توانتدنمیهتیچ مفستری ختار سته ییته فهتم او استت. ستاو پیش اندیشه جهاناو از  پذیریاثر گرو در ،نوشتار

جهتان  هایمحدودیتفهمی غیرتاریخی و مطلق از قیود و ذهنی خویش را  کنار گذارد و به ۀتاریخی و اقتضائات و زمین

 ذهنی خود نائل گردد.

 دیدگاه مالصدرا ماهیت تأویل قرآن از .2

بازگشتت  راستتایای در شتیء یتا پدیتده جنبشعبارت است از « تأویل»بنیاد اشیاء است. معنی بازگشت بهبه «تأویل»

ایتن  وانگهتیو مراقبتت از آن.  اندیشتیبتا چتارهآن، همتراه  سترانما و  فرجا رسیدن به راستایاش یا در و ریشه نهادبه

 .(039: 1019ها است )ابوزید، ذهنی و عقلی در فهم پدیده نبشیج بساچهنیست،  جهانیاین ،جنبش

آفترین بتوده استالمی نقش ۀاندیشتویژه فرهنگ دینتی بته نهادعنوان یک اصطالح همواره در فرایند به« تأویل» ۀواژ

عنوان بته اصتول فقته و کتال  ،چون فلسفه، عرفان، تفسیر هاییزمینهاسال  نیز دانشمندان در فکری است. در جغرافیای 

کته تتا جتایی انتدبهتره برده حقتایقعنوان یک روش بترای کشتف آن به شناختی ارزشو « تأویل» ۀزمینیک کارویژه از 

 .(191: 1079کوب، زرین) است انگاشته ،حقیقتسوی غزالی تأویل را یگانه رهیافت بهمحمداما 

شتناختی هستتی هایشتالودهپ بتر تقتحقی استت. تقحقیفهم  ۀپای برمالصدرا  فکری دستگاهخاستگاه تأویل در 

ذات ختویش که به است هستی حقیقت همان نف    ،دارد هستی ،بیروندر  حقیقتبهآن چیزی که  بساچه ؛استوار است

از  باشتندهبته نو پترداخت هستتیاز  و فروگتذاری باشدمیآن  پیرو ،اصیل است و ماهیت ،بیروندر  هستی؛ هستی دارد

مالصدرا همچتون  .(1: 1074،)صدرالمتألهین ده استش پدیدارفلسفه  پختگی گردشکه در است اهل نظر  هایکژی

 فرزانگان. این پنداردمی راستین خردصاحباز ارسطو دارد و این اندیشمندان را  پیش فرزانگانشایانی به رویکردهایدگر 

 دانتش»بته ایویتژه رویکترد بستاچه پنداشتتند،نمی حصتولی(علتم«)آوردنتی دستتبته دانتش»در  دربسترا  دانش

 نهد.می گفتمان حقیقت پایشناختی بههستیاو از نظرگاه سان بدین .داشتند حضوری(علم«)هستی

همتان واجتب  ،آن برتر جایگاهاست که  گوناگونو شئون  مراتبو تشکیکی  هستیدارای یک  مالصدراحقیقت نزد 

و اعتبتاری  وجتوداصالت باشند و چون وی بهی امکانی میودهانمحق در  هستی ۀیافتفروکاست مراتببالذات و بقیه، 

 وابستته هستتیبته را االشتراک(مابه) همسوییو هم این  االختالف(مابه) ناسازگاری، پ  هم آن باور داردبودن ماهیت 



 

 
 
 

 07 

 مالصدرا یقرآن و اصول فلسف انیم یکیبر دورهرمنوت یمبتن قهیالحق یبس ۀتشّکل قاعد ۀنحو

 اننتدنیتز همنوشتتارها . شتودمی بایستن وجودتشکیك خاصی و  است ناسازگاری، عین همسوییرو، . ازاینداندمی

 شناستیحقیقتتدارد. ریشه  حقیقت نتولوژیادر  ،نوشتارها کیشناخت هرمنوتیو  هستندمراتب دارای هستی  حقیقت

 ۀستوی دونیتز همتواره هتر شناسای هستی. پذیردمیشناسی صورت هستی ۀپای برصدرایی در بنیاد خود، تنها  ۀدر فلسف

، صتدرالمتألهین) استت «ایشتیاء و اخفاءالحقتایقاجلتی»رو نازای ؛گیردرا در برمی بارن() ناپیداییو  راهر() پیدایی

و مخارتب ختود را  آیتدنمی دستتبه و فهم زبانی نوشتارها،  تنها اندیشیدنشناسی صدرایی با هستی نهاد .(7: 1070

 ستتیهمتدار   بتر مراتبو این  استمراتب دارای . فهم نوشتارها خواندمیفراو نیز سلوک نفسانی  خردمندانهسلوک به

تدر ک آن، انستان و استتوار استت هستیحقیقت مراتب نیل به برکه آن نیز  باشدمبتنی می انسان . حقیقتت ختارجی و مر

شتده، حقیقتت واصلشناسی، تشکیکی هستند. تعابیر انسانی نیز که بتههستی دید ازانسان از حقیقت، هر سه  دریافت

معنتای حقیقتت بتهپت  دیگتر . یابنتدمیمراتب  نیز پیدا و ناپیداحقیقت است و اینماست که این تعابیر مراتب نارر به

دارای  هستتیپندارد. می هستیای از انکشاف گونههایدگر حقیقت را  مانند مالصدرا بساچهتناسب ذهن و عین نیست؛ 

بترای  یعنتوان روشتاز تأویل بته مالصدرارو . ازاینندسته نیز دارای پیدا و ناپیداو انسان  پ  حقیقت ،پیدا و ناپیداست

ستازنده بتا یکتدیگر  ایگونتهبهوحی، برهان و عرفان را  ۀگانسه هایپارهبنبرد و در این میان حقیقت بهره میبه دستیابی

عنوان دلیتل و گتاه آیات قرآن را بهبه بازگشت اوهای دانش هرمنوتیکی امروز را داراست. ویژگی ۀهم کهتا جایی آمیزدمی

 حکمتت متعالیته را استتوار کترده استت بنیتادایتن وستیله خود قرار داده و به فکری دستگاه پارهبن ترینبنیادیاستشهاد 

 .(17: 1017، یهیمی)

گتردد کته بترای هتر برهتانی و کشتفی ارتالی می ۀاندیشای از گونهروش تأویل به ناپیدا است و ۀپهن ،متعلق تأویل

دینتی  ۀاندیشت ۀآستتانبستر پویایی و نتوآوری را در  ،پارهگیری از این بنهرهبا بقائل است. او  ناپیداییو  پیدایی ایهستی

کشتاند و از ایتن رهگتذر در نقد می ۀبوت را به پیداگرایانصدایی منطق تک ارهابخشد. وی در آثار خود بمیدوباره  جان

ایتن  گمتانبیبخشتد. می اعتبتار ،با روش تأویل حقیقتاز  گوناگونهای فهمت بهو شکاکیّ  گرایینسبی هرگونهفراسوی 

متعتالی  ۀفلسف نهادهای ۀپای بر روشی نگارشاو با  وانگهیشود؛ نمی انگاشتههر فهمی معنای صحه گذاردن بهبه اعتبار

جتدایی  نادرستت از درستتهتای میتان فهم روشمخارب خود ارائه دهد تا از این به بخردانهدر تالش است تا فهمی 

 گرایتیبتارنشناستی آسیب بتر افزونو در پرتو چنین دیدگاهی  راهری بنیادهای نگهداریاستای در رمتقن  فهم. افکند
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  .خواندانه فرامیجاننقد و هرمنوتیک فلسفی غرب، این مکاتب را به یشخو ۀصرف زمان

دگر قرابتی دیده و های مالصدرا هایاندیشهمیان  ،این سویه ازکند و  پیدا گذرباید از  ناپیدابه یافتن دستمفسر برای 

آیات بتا  پیدای تناسبالفاظ خواهد بود. او  ۀبایست دریافتو  پیداگرو فهم  قرآن در ناپیدای حقایقاو  نگرش در؛ شودمی

 بایتدکند که تأویتل همتواره شمارد و تأکید میبرمی بایستهتأویل  نشانگاناز هرگونه تناقض از  دور مفاهیم و معانی را به

 ۀواستطبه ناپیتدادر تأویتل،  (919: 1013،  صدرالمتألهین) .برده است اشتباهبهراه  ،و اگر چنین نباشدتفسیر باشد  برابر

 شناستاهستتی فاعتل. در حکمتت صتدرایی یابتدمیامکتان  حقیقتبه یافتن دست ،شود و با این روشآشکار می پیدا

ستت. او ناپیداکه منظور تکامتل  پیدانه تکامل  نگمابی .استو تکامل ن تعیّ به همواره روجوهری  حرکت بنیاد ۀواسطبه

کنتد و در پرتتو همتین برقترار می یگتانگیاتحاد عاقل و معقتول  نهاد ۀپای بر هاجهاندر فرایند تکامل خود با هر یک از 

و ا شناستافاعتلتکامتل  جایگتاهگردد. با بای رفتن عینی مبدل می جهانعقلی مشابه  جهانیک  اتحاد است که انسان به

 رستیدن .(103: 1094، صتدرالمتألهین) گتردد هستتی نائتل هتای ناپیتدایحقیقتتا به یابدمیهمان میزان توانایی به

. شتدنی استت بازدارنتدگان برداشتتنشترای  و  آوردن دستتبهها با انسان ۀقرآن برای هم ۀآمد فرودو درجات مراتب به

 رو، کتنششتود و پیوستته بتا اندیشته و متوقف نمی هستی اهجایگی سیال است که در یک حالت و اهستی شناسافاعل

 نهتاد ۀپایت بر. شودافکنده میاست که پیش روی هر انسانی  هاییتواناییهمان  هستیخود است و این  هستیساختن به

 شاهستتی جایگتاهتناستب بهشناسا  فاعلاست. شناسا  فاعل هستی جایگاهنارر بهتکامل در فهم قرآن  ،شناختیهستی

 تشتکیکی قترآن داشتته باشتد حقیقتتاز  یشخو هستی ۀبا سع همسانگشاید که فهمی را بر روی خود می تواناییاین 

 .(109: 1013، صدرالمتألهین)

نظری ویتژه دارد  ،قرآن() تدوینجهان( و کتاب ) تکوینانسان(، کتاب ) نف  ناسبحکمت صدرایی در موضوع ت

بترای  پیتدا و ناپیتداهستند که از آن جمله قائل بتودن بته سوییهمدارای احکا   هگسترهر سه  ،همین موضوع پیرویو به

دیگر که تنهتا خداونتد  ناپیداییدارای  ناپیدایشست و پیدا و ناپیداقرآن، انسان و جهان است. قرآن همانند انسان دارای 

لمانان روا  دارد و دارای قترآن همتان کتتاب محسوستی استت کته میتان مست یپیتدا ۀآستتان وانگهیبر آن آگاه است. 

نتاتوان از  ،حت  ،روی هتر بته .کنتدخیال خود ثبتت می ۀگنمیناین نقوش را در شناسا فاعلاست.  نوشتاریهای نقش
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 مالصدرا یقرآن و اصول فلسف انیم یکیبر دورهرمنوت یمبتن قهیالحق یبس ۀتشّکل قاعد ۀنحو

 (02: 1070، صدرالمتألهین.)یابدمیقرآن دست  پیدای شناسا در این جایگاه تنها به و فاعل ستناپیدا رسیدن به

دارای  ییپیتدادر ایتن روش هتر  بساچهد؛ شونمی پدیدار و نمایان بیرونکامل در  صورتگاه بههیچ هستی حقیقت

 ۀاندیشت دربترد. بهتره می حقیقتتهتر ی ناپیتدا ابزاری بترای رستیدن بته عنواناز تأویل بهشناسا فاعلاست و  ناپیدایی

: 1013، المتألهینصتدر.)خویشتتن استت هستی مراتبکشف  حقیقت جهان و قرآن وابسته به مراتبصدرایی کشف 

کته مگتر آن آفرینادنمیصورت  جهانی را در هستخداوند  گویدآشکارا میانسان  هستی مراتب ۀدربار( مالصدرا 109

آفریتده  برتتر جهتانآن در  ۀکته نمونتمگر آن فریندآنمیمعنا  جهانرا در  هستیو  آفریده باشدمعنا  جهاندر را آن ۀ نمون

إذ »کنتد: روشتنی تصتریم میو بهپنداشتته یکدیگر نسبت به هاجهانو تنارر این  تناسبر را د مراتب. او دلیل این باشد

 ،برتتر جهتان ،برابتراستت و در  برتتر جهتان ۀنمونت پایین جهان پ ( 0/177 :1077،صدرالمتألهین«)متطابقة عوالمال

 باشتندگانستگاه فهتم و تأویتل همته که خاالحقایق ةحقیقبه رسیدنرود و این فرایند تا شمار میبه پایین جهان حقیقت

خداونتد در »: گویتدآشتکارا میانستان  جهتانتکتوین بتا  جهتان تناسبدر  مالصدرا. ابدیادامه می ،گرددمی انگاشته

 ،هتاجهتانهمتان( میتان «)انسان خلتق کترده باشتد. جهانآن را در  ۀکه نمون مگر آن ،را خلق نکرد ایباشندهجهان دو

و هستی عتین یکتدیگر  حقیقتدر  باشنده یهاجهانشود؛ زیرا ینیت در عین غیریت مشاهده میهمانی و عاین ایگونه

تنها در  هاجهانتفاوت »کند: این امر چنین اشاره میباهم گوناگونی دارند. او به نمایانو پدیدار  ۀشیوباشند و تنها در می

 .(140ف: ال؛1074، صدرالمتألهین) است ناپیداییو پیدا لطافت و کثافت و 

ها دیتده همواره پیوستگی و ارتباط میان آن بساچهشود؛ تباین مشاهده نمی هاجهان هستیفلسفی او در  بنیادهایدر 

و  جهتان ایتنآن در  یپیتداای کته گونهاست به مراتبتدوین دارای  جهانتکوین و  جهانمانند انسان  بنابراینشود. می

 گوید: میچنانکه  دارد. استقرار رستاخیز جهانآن در ی ناپیدا

یافت  ۀاگر شایست یبایی و  گمانبیحقه باشی،  دانشاسرار الهی و در کهه در ایهن  ایگونهخواهی دانست که هر نیرو و ز

کره اراو    آن از په برترر اسرت   جهاناز آن چیزی است که در  اینگاره ۀسای واقع در، شودیافت می فرومایه جهان

ییی و متاهالی از آسهی  و کوتهاهی و نیسهتی و هوکهت بهوده اسهت، ستیکاو  لغزشو منزه از  ناب  و مجرد از تهار

 (  77: 2 ،1891)صدرالمتألهین،  است یافته راهدر آن  تیرگییافته    فر کاست
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و تأویتل  خودشناستی، نتارر بتهنوشتتارو این فهم تفسیری خواننده از  نوشتارها، فهمی تفسیری و تأویلی است فهم

پت  استت،  مراتتبدارای نیتز  است و هستی هستی وانگهیو بنیاد خود، فرایندی ذهنی و زبانی نیست،  اژرفخود، در 

و  هستتی جایگتاهو  گنمتایش ۀانتداز باشند، در این صورت هر مفسری بهمی مراتب دارایو مفسر نیز  نویسنده، نوشتار

بتا شترای   فراخور نوشتارو از شده  رودررو تارنوش مراتباز  جایگاهیهای خود با فرضپیش مراتببرخورداری از  تراز

تأویتل وابستته  کته سترانما گوناگونی باشد  دارای مراتبتواند تأویل قرآن میهرآینه کند. شناختی برداشت میتشناخ

از کتاب تکوین و تتدوین در  ایمرتبهقرآن است. هر ی ناپیداهستی و  مراتباو با  یگانگیو شناسا فاعل مراتب هستیبه

شناستا  فاعتل ۀبایستاو شرط فهم  اگرچهیافته است.  از تکوین و تدوین دست مرتبهتأویل آن به ،شناسا پدیدار گرددفاعل

کننتد و آن می دریافتتخترد  دارنتدگانو سّر قرآن را تنها  جان»گوید: داند و میلدنی می دانشدست یافتن به گرو را در

 شتکلشناستا فاعتللتدنی بترای  هتایدانش راه از وانگهتی ،گرددپدیدار نمی آمدهدستبه هایدانش آموختن ۀواسطبه

 (01: 1070، صدرالمتألهین«)گیرد.می

آن سترا  تفستیر  از مالصدرا در دستگاه فلسفی خود در آغاز به تفسیر هستی و مراتتب آن روی آورده استت و پت 

از مراتتب و  ها را برآمتدهیقت قرآن باور دارد و این برداشتهای فراوان از حقافزون بر اینکه او به برداشت ،رودانسان می

پتاره نویستنده، بسا او با چنین دستگاهی بته سته بتنداند. چهمراتب هستی مفسر میوابسته به همچنینهای قرآن و ییه

گرایای در نستبی نمایان شدن ۀگونه واداشتن معنا به نوشته از سوی مفسر که انگیز مفسر و نوشته اصالت بخشیده و با هر

های بستیار را هایدگر در برابر این دیدگاه، تفسیر دازاین را بر تفستیر هستتی و برداشتتکند. مخالفت می ،گرددفهم می

 سازد.  های او نمایان میگرایی را در نوشتهنسبی ۀانگیز ،که همین باور انگاردمیپیشگا  های مفسر از پیش فرض برآمده

 غیتر هتایدانشاز رذایل اخالقتی و پتالودن اندیشته از  جان خودسازی ،ی نوشتارناپیدافهم  ۀبایستنخستین اگرچه 

شتود و  فرآوردهآن، تأمل عقلی و شهودی  ۀپای برتا  استشدن مفسر  پیراستهقدسی  ینوشتارها فهم ۀ. یزماست راستین

 بستاچه ست؛نیمتوقف برهان بهنها ت راستین دانشکسب  .(73: همان) قدسی قرار گیرد نوشتارمفسر، مخارب مستقیم 

عنوان یکتی از شتهودی بته ما از دانتشدر این .(2:901 ،1211، صدرالمتألهین) استبرهان  کردن استوار ۀمثابشهود به

 ؛نیستت شتدنی گفتمتانی هتایانگتارهتنهتا بتا  باشندگاناحکا  به گردد. رسیدنیاد میتأویل  شناسیشناخت بنیادهای
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شتدن از  بریدهخلق و  نشینیهمو دوری از  هاورزیدن ۀواسطاست و این مکاشفات بهناپیداییشفات نیازمند مکا بساچه

اشتتغال آنتان  ،دقیق دریافتی چون بوعلی سینا بهرزانگانف دستیابیدلیل عد   و است پوچو شهوات  جهانیاینتعلقات 

 .(141 :همان) استو تدبیر خلق  جهانیاین رویدادهایبه

کند و فهم می دریافت گوسخناز  )بنده(شود، فهم خاصه که قلب انسان گونه فهم از قرآن را یادآور می دومالصدرا 

و از ایتن  استتقرآن بر قلب انستان خاصته  فرستادن فرو همان ،شود. حکمتمی فرآورده ،سخن خواندن راه ازکه  توده

 بترحتق  سروراز سوی ای فرودآمده پرتو ،قرآندر اینما . کند، معنا میبندهحق بر  سرور خواندنرا به راستینگذر فهم ره

در  حقتایقای کته تمتا  آیتات و گونتهبه ،شتودشناخته میمنزلگاه این کتاب الهی  نخستینعنوان بهاست که قلب انسان 

 ،درالمتألهینصت. )یابتدمیها آگتاهی آن آیات بر آنآیات قرآن و عمل به تواند با تدبر درمی بندهحضور دارد و  بندهقلب 

شناستا  فاعتل فهم مالصدرا هررویبه گیرد؛می شکل نویسنده،و  نوشتار ۀانگیزمیان ای پ  هماهنگی( 3-73 :1070

و  نوشتتار، نویستندهرادایم هرمنوتیکی بر نقش و اصتالت اپدر این . دهدمی برتری نوشتاررا بر فهم مفسر از  نویسندهاز 

فهتم از  گونتهگیرد. پت  دو سرچشمه می نویسندهتنها از شناخت  نوشتارفهم ی که اگونهبه شوده میمفسر صحه گذارد

دارد اختصتاص راسخین در علم  که به -بندهحق بر  خواندن - نویسندهشناخت  راه از نوشتار: فهم گیردمی نگاره نوشتار

از شناستا فاعتلبرختورداری  تراز اگرچهو  است توده مختصکه  -بر حق بنده خواندن- نوشتارخود  راه از نوشتارو فهم 

 نوشتتار، مفستر و نویسنده ۀپاربناز سه  یک هراست. در رویکرد هرمنوتیکی مالصدرا  اشهستی مراتب گرو در نوشتار

 آورد.هرمنوتیک برای خود فراهم می ۀای در اندیشحیث جایگاه ارزندهفهم دارند و از این  نهادسزا در به ینقش

 دورشتود و در پتی یتک گروی افرارتی پرهیتز میناپیتداگروی و پیتداهرگونته از مالصتدرا هرمنتوتیکی  در الگوی

دستتگاه این در  .گرددجستمو میآیات  ناپیدای راهی بهبا روش تأویل و هم شود توجه میآیات  پیدایبههم هرمنوتیکی 

فهتم حکمتت عنوان پیشنیز به شود و حکمت ذوقیمی انگاشتهفهم حکمت ذوقی پیش ،آیات و روایات یپیدا عمل به

 .گیردقرار میمدنظر  گفتمانی

فترض تأویتل یتاد عنوان پیشاز تفسیر به بایستهمالصدرا، هماهنگی تأویل با تفسیر است. وی در این  ۀبایستدومین 

 روهروبت نوشتتار یپیدا ۀآستاناست با  دانششهود و  ۀفرآوردهای خود که فرضاست که مفسر با پیش باورمندکند و می
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نائتل  نوشتتارمغتز با ابزار تأویل بته کوشدمیکرده و  گذر نوشتارتفسیر پیدای  چارچوبآن است که از  از شود و پ می

، 3:  1077، صتدرالمتألهینآن باشد. ) ۀدهندپایان بساچه ،تفسیر نبوده یمخالف پیدا یادشدهای که تأویل گونهشود به

پیتروی از گیرد. پ  تفسیر و تأویتل بتهو تأویل را مغز آن در نظر می نوشتارا پوست وی تفسیر ر سخناین  ۀپای بر( 120

گردند و تنهتا در قرآن لحاظ می هستی مراتبهر دو ازجمله  ،«وجودبسارت »و  «تشکیک خاصی»، «وجود» نهادسه 

گترو  فهتم قترآن دربستا هچنیست.  نوشتارالفاظ  چارچوباز  رفتبرونتأویل، در اینما شوند. متمایز می فکری کاوش

نظتر  همسوییبهو مفسران در آن  گرددپدیدار میفهم معانی پیدا  ۀگسترتفسیر که در  نخست؛ گا  استبرداشتن دو گا  

و تنها فراینتد  است گوناگونشان عقول ۀواسطبه تودهدر اینما فهم  است؛تأویل  گرو درگا  دو  فهم قرآن  وانگهیدارند؛ 

تر از جغرافیتای تأویتل بستیار گستترده ،در ایتن پنداشتت .(همان) استل در اختیار راسخان در علم تأوی ۀواسطفهم به

رو پترداختن گیترد. ازایتنشتناختی درون مترز آن قترار میهستی دید از ایباشندهای که هر گونهاست به نوشتارسخن و 

ستاربه صدرا با خود درگیتر  ۀی فلسفی را در اندیشسشناهستی بساچه ؛نیست وابسته نوشتارزبان و  ۀگسترتأویل تنها به جر

گویتد: کته میچنان ؛کشتانده استت جهتانهای و پدیدهباشندگان به نوشتارالفاظ و  ۀپهنرا از  نوشتارکند. او  تفسیر می

و  آیتد فترودکته کته او هنگامیچنانشتود؛ هتممی نوشتتار، آید فرودکه تشخص یابد و از آسمان تمرد هنگامی سخن»

ختدا و  نوشتتارخلق  جهانخداوند است و دفتر  سخنامر، همان  جهان هستی سانبدینشود. می کنشزمانمند گردد، 

 .(033: 1071)صدرالمتألهین، « است سسهرو ماهیات باشندگان آیاتش همان اعیان 

 پیتروییتا  دریافتتشفه و مکا ۀپای برتنها نباید  . سخناستوابسته های شهودی دانستهپیشکارکرد به بایستهسومین 

 فاعتل ۀبایستت دریافتتجملته شتروط  بودن بر قوانین حمل از پایبندبا دییل و براهین و  پشتیبانی بساچه ؛شریعت باشد

بتدون مکاشتفه  کتاوشکه صترف چنان، همکندنمی بسندهرود. صرف کشف بدون برهان در سلوک، شمار میبهشناسا 

 .(097: 3 ،1211، صدرالمتألهین) شودمی تهانگاش روش در سترگ ایکاستینیز 

پشتت ستر  گاا بتهگا را  هستی مراتبدر فرایند حرکت جوهری  هستی گنمایش ۀاندازشناسا به فاعل این بنیادهابا 

 ۀانگیتزعنوان هتای وحیتانی باشتد بتهبتا قترآن و آموزه همسانکه درست درصورتی ورزیدنو  استوار ۀاندیشگذارد. می

شناسی مالصتدرا بتر در دستگاه شناختفهم  ،با این توصیفشود. می انگاشتهشناسا جوهری فاعل گرگونیددر  کارآمد
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را  آن ژرفتتأثیر استت کته آیتات وحیتانی  تدبر و تأمتل دردور این  نخست. قطب گرددپدیدار می هرمنوتیکی دور ۀپای

 هستتی ۀتتأثیر فلستف هرمنتوتیکی دوردیگتر دیتد و در قطتب فلستفی او  بنیادهای افکندنو  ساختن آشکاردر  توانمی

مشتاهده  آشتکاراعرفانی استت کته در فهتم، تفستیر و تأویتل آیتات قترآن  هایشالودهو  بنیادهاصدرایی و آگاهی او از 

فترض در عنوان پیشآنچته را بته هر ،صدرایی برخالف هرمنوتیک فلسفی چنان نیست که ذهن ۀاندیش هرآینهگردد. می

فهم درآورد و هم در پرتتو  نوشتار را به افکند تا همپرتو می نوشتارشناسا بر  فاعل بساچهتحمیل کند.  رنوشتاخود دارد به

 هستتی کهیابد تا آنما ادامه می هرمنوتیکی دوریک  چارچوبوبرگشت در آن، خود را بازسازی کند و این رفت ۀبازتابند

   رسد.بخود  سرانما انسان کامل به

 مالصدرا شناسیشناخت دستگاهم در دوری بودن فه .3

 یپیتداگرفته شود که فهتم  خرده شاید .است فهم آوردن دستبه چگونگیاز  کاوشی و تمزیه اصطالح دوری بودن فهم

بای رفتتن فهتم مخارتب و  ۀانگیز ،کنشو این انمامد ، میشد یادکه  ایبایستهشروط  پایشانسان با  کنشآیات قرآن به

گاه برگزیدهاین نسبت به شود. مالصدرا خود آیات میی ناپیداسبت بهبیشتر ن دانشکسب  بوده و پاستخ متدعیانی کته  آ

 دانتشاستت و  وابستهحق  سروربه دانشسوی خداوند بر دهد: سلوک بهچنین می ،اندکرده «بارلدور »این را حمل بر 

و  آغتازهم  دانشکه از این وانگهی، است ما سرانو هم  نخستهم  دانش. در اینما وابسته است خداوند بر سلوک اوبه

منمتر خیتر  کتنشبه آغازآن در  سست جایگاهاست و  مراتبدارای  دانشچون ،آیدیز  نمی «دور»، باشد سرانما هم 

 همیشتگیو  بایستته کتنش سترانما  ،است دانش نیرومند ۀگونو  بوده راست راهسلوک به ۀانگیزی که دانشو آن  شودمی

   .(901: 2همان، )انمامد میشاهده حضوری ماست که به

پردازی فلستفی زد کته از آن جملته نظریته ۀپهنهایی در نوآوریدست به هرمنوتیکی دورکارگیری این مالصدرا با به

رسمانبسیاری از  زدایشنقش بنیادینی در  انگارهاست. این  ةالحقیقبسی ۀ قاعد  و و شتبهات فلستفی دارد پیچیده هایپر

 «شده استت دریافتمن  دستبهشریفی است که بر روی زمین تنها  ۀنوشتین ا»شود. او انگاشته میکارات فلسفی ابتاز 

رسمان ترینپیچیدهاز  انگارهاین  .(04: 0همان، ) مگتر  ،باشتدمی دشتوارآن بسیار  دریافتخداشناسی است که  هایپر

از ستویی  ستانبدین( 114: 7لها  کرده باشد. )همان، و حکمت لدنی خود بر قلب او ا دانشبرای کسی که خداوند از 
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مبتنتی ست و از سوی دیگر ابتکارات فلسفی او وابسته ا های فلسفی و عرفانی اوفرضبر پیش ،مالصدرا از قرآن دریافت

دور »نته  ولتی ،استت «دور»گتر این حکایت. شهودی است شناختآورد ابزار های قرآنی است که دستفرضپیش بر

 دارد.نشان  هرمنوتیکی دوراز  بلکه ،«بارل

 :استقائل  هرمنوتیکی دور گونهدو مالصدرا به هررویبه

قترآن و  یپیتداعبتادی و عمتل بته رویدادهایهای فلسفی و عرفانی و انما  فرضمیان پیش هرمنوتیکی دور .1

 ؛، خودشناسی و مکاشفات شهودی استپالودنو  ورزیدن آن شرع که دست آورد

 نغتزهای پردازیآن نظریه دستاوردقرآن که ی ناپیدابه دستیابیهای شهودی و فرضمیان پیش یهرمنوتیک دور .9

   برد.الهامات عرشی نا  میبه دورهرمنوتیکیبراهین عقلی است. مالصدرا از این  چارچوبفلسفی در 

مبارکه زیر  ۀاز آی مندیبهرهبا را  دورهرمنوتیکیمصادیق کاربرد مالصدرا از این  پدیدارتریننگارنده در اینما یکی از 

 دهد:قرار می کاوشمورد 

َن اْلماء  کلَّ َشت» ما َو َجَعْلنا م  ْرَض کاَنتا َرْتقا  َفَفَتْقناهر
َ
ماوات  َو اْْل وا َأنَّ السَّ ذیَن کَفرر تونیَأ َو َلْم یَر الَّ نر  «ٍء َحتی َأ َفتال یْمم 

ای را آفریتدیم؟ ها را بشکافتیم و از آب، هر چیز زندهین بسته بود ما آنها و زمآیا کافران ندیدند که آسمان» ؛(04/انبیاء)

 «آورند؟خدا ایمان نمی( بهپرستپ  چرا باز )مرد  ربیعت و ماده

: الضّم و ایلتحا ، خلقة کان أ  صتنعة»گوید: چنین می راغب اصفهانی واژه رتق ۀدربار ْتقر راغتب اصتفهانی، «)الرَّ

استم مصتدر  «ّرتتق» ۀبنابراین واژ ؛هم چسبیدن استمعنای بهکردن و التحا  به آوریای جمعمعنضّم به (001: 1019

را  «فتتق»وی واژه  باشتد. پیشتهنظر کار و  نظر خلقت و ربیعت یا از هم برآمدن دو چیز چه ازوسته بودن و بهمعنای پیبه

: الفصل بین المّتصلین»کند: چنین معنا می استم مصتدر  «فتتق» ۀواژ ( بنتابراین790 :همتان«)قو هو ضّد الّرتت الَفْتقر

 یگتانگیبته «رتتق» ۀمالصتدرا از واژ. باشدمی «رتق» رودررویکه نقطه است  پیوستههممعنای جدا شدن دو چیز بهبه

 استت و پتاکیزه از نقتایص باشتندگان هاشایستتگی ۀهمت ۀکنتد کته دارنتدگتزارش میبستی   یکتتای هستتی حقیقت

کنتتد. جتتدا شتتدن آستتمان، زمتتین، عقتتل، نفتت ، فلتتک و ملتتک اشتتاره میبتته «فتتتق» ۀژاز واو  (114:همتتان)

استت.  وحدت() یگانگیدر  کثرت() فراوانی ۀنگرش او بر آستان ،( در این بخش از آیه113: 7 ،1211،صدرالمتألهین)
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 مالصدرا یقرآن و اصول فلسف انیم یکیبر دورهرمنوت یمبتن قهیالحق یبس ۀتشّکل قاعد ۀنحو

و  مندکاستتیدیگتر  ایرهپتااّتم و اشترف و  ،از این نشئات ایپارهاست که  گوناگونیا نشئات  مراتبدارای  ایباشندههر 

 (933 :ربیعتی، نفستانی، عقلتی و الهتی استت. )همتان ۀدر نظرگاه او دارای چهار نشئیئی بنابراین هر ش ؛اخ  است

 ۀبایتد بتا نشتئ، است یگانگیدر  فراوانی ۀآستاندر او حضورداشته باشند که همان  یگانگی گونهبهاشیاء ۀ بنابراین اگر هم

کته دارای ماهیتت  شتیئیباشتند و هتر زیرا نشئات ربیعی، نفسانی و عقلی دارای ماهیتت می ؛شوند پدیدارالهی در او 

 هستتیحمتل بتر آن  شایستگیدیگر  هستیچنین این گمانبی. گرددب مشّو  کاستیو  اندازهبهآن است که  سزاوار ،باشد

صتحه  ،ستتخدا نشتئۀهمتان  او فرجتا کته  باشتندگاناشترف و الطتف  ۀگونهمین منظور صدرا بر بسی  را ندارد. به

  (110 :همان.)شودنقایص و اعدا  سلب می ۀای همو تأکید دارد که از چنین نشئهگذارد می

رغم فترد بتودن ایتن ( و بته071: 9، همان.)استآن بودن  «فردانی الذات» ،بسی  هستیهای این ویژگیجمله از 

در  کثیر هستی ۀگوندر این صورت  ،بسی  ارالی شود یهستهمان به «رتق»اگر  نیست. بیروناز آن  شیئیهیچ  ،هستی

 ستزاوار ،شتوند پدیتداربستی   هستتیبتالقوه در آن  ۀگونتبه وزیرا اگر چنین نباشد  ؛شدبالفعل با ۀگونبهباید  وحدتآن 

در وانتد تنمی کثرتتیچنین همین دلیل اینبه ،اندماهیتدارای  جهانیاین باشندگانبودن است و گفته شد که  جهانیاین

بسی  از حیث آستمان، زمتین،  حقیقت یگانگیتفصیل آن به «فتق» ۀاز سویی واژ (0/04شود. )همان،  پدیدار وحدت

 بخشتایشبته« و جعلنا من الماء کل شتیء حتی»د و از سویی دیگر در عبارت شوعقل، نف ، فلک و فرشته تفسیر می

 سترانما  .(113: 7، همتان)گردد میتفسیر  ،است روانها آنافاضه شده و در  باشندگان ۀبر هم بخشش ۀبهرفراگیر که 

 یابد.نهاد میبسی   هستی حقیقت فراوانیدر  یگانگی سویه هاشالوده نگارش است کهاین دو معنا  افکندن

ارواح و نفتوس  جهتانمالئکته و  جهتان تتارا  باشتندگاناستر تکنتد و سرمی تتوده ۀافاد «کل شیء»لفظ  ازآنماکه
را  «متاء»مالصتدرا  نگترش برابترتتوان بنابراین می ؛نیست «ماء»ها وابسته بهجهانکه حیات این درحالی ،گیرددربرمی

در روایتتی فضتل  کته پیتامبر استال . چناننمتودمنتستب  ،است باشندگان ۀدر هم روانمنبس  که  هستیهمان به
دان من بر دیگتران هماننتد برتتری آب بتر هتر شتیء اند:  برتری خانواده و فرزنچنین تشبیه نموده «ماء»را به بیتاهل

 .(113: 0 ،1017بحرانی، ) ...«دیگری است 

یَحهر  » ۀآی به این سخن اثباتوی برای  وَن َتْسب  ْن َی َتْفَقهر ک 
ه  َوَلَٰ َحْمد   ب 

مر َسب ّ
َیّ یر ْن َشْيٍء إ  ْن م  إ  استشتهاد ( 00)اسراء/ «مَو

ای کته گونتهبه ،ماستوی اللته استت گستتردگیبته «متاء» هستتی ۀدایر ،و قرائن هاگواهیاین به رویکردکند. پ  با می
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 کنتدمی گتزارش ،استت روان باشتندگان ۀهمتدر  ،کته بتا تشتکیک حقیقتتعنوان بستی  بته حقیقتاز این مالصدرا 
هتر  متایشگن فراخورو بهجدای از ذاتش نیستند صفات او  همه ،گزارشاین  ۀپای بر .(113: 7 ،1211، )صدرالمتألهین

چتون  ،گوی او هستتنددانتا و تستبیم ،جمتادات تتا باشتندگان ۀهم انگیزههمین است. به روان ،هستیدر آن  ایباشنده
 نته ،هستتی گونتاگون مراتببسی  در  یکتای هستی ۀآستاناین  و دانایند. شناساخود  آفریدگاربه و دارند دانشای از بهره

کته نته این ،است نمایان جایگاهعین هر چیزی در  زیرا ؛نشئات حضور دارد ۀهمدر  بساچه ؛الهی ۀو نشئ هستیفق  در 
بستی   هستتیبستی  همتان  هستتیاست و آن  پاکیزهخداوند از این امر  چرا که ؛ها باشدذات آن جایگاهعین اشیاء در 

 (  003: 9همان، .)است و اشیاء هم همان اشیاء هستند

محمتدی استت کته حیتات  پرتتو، یکتتاذات  سرشتت و صورت اس یکتا سرورذات  سرشتحیات عین  حقیقت
 حقتایق حقیقتصورت محمدی است که همان  ،آب حیات ،این نگرش ۀپای بر بنابراین .هستی از اوست جهان سراسر

 همتتهاز  بایستتتهبالتتذات،  وجودالواجتتبدر ایتتن انگتتاره  (020: 9 ،1077، صتتدرالمتألهیناستتت. ) جهتتاندر اشتتیاء 
( 009: 3 ،1211، )صتدرالمتألهین هتر چیتزی احارته داردبته ایباشتنده ستویهبتدون هتیچ  ،تست و در ذاهاسویه

أن ( »913: 3، )همتان، «کتل اْلشتیاء أن البسی  الذات هو»گوید: میمشابه همین سخن را در عباراتی دیگر مالصدرا 
أن ذاتته بذاتته کتل ( »009 :ان، )همت«وجتودمبتدأ کتل ال وجودهالبسی  الحقیقی ... یمب أن یکون ذاته کل اْلشیاء و 

متن حیتث موجودات أن البسی  کل ال»( و 31: 1074 ،صدرالمتألهین«)علی الوجه اْلشرف اْلقدس وجودیهاْلشیاء ال
 ۀانگاردر  وی هاگواهیاین به رویکرد( با 991: 1071، صدرالمتألهین«)و التما  ی من حیث النقائص و اْلعدا  وجودال

 .باور دارددر اشیاء  فراوانیگونه قید و ات بدون هیچحضور ذبه خود فرجامین

کته از ( ایتن واژه چنان313: 1019راغب اصتفهانی، .)گیردمعنای ستر و پوشاندن چیزی میرا به «کفر»ۀ راغب واژ
 گونمراتب گونتاتوان گفت این بخش ازجمله نارر بهبنابراین می ،است مراتبو دارای بوده مقول تشکیک آید بهآن برمی

پیوستته و چستبیده همکننتد آستمان و زمتین بهدارد که گمتان میاشاره کسانی از سویی بهرو این جمله فهم است. ازاین
هتای فلستفی و فرض( از ستوی دیگتر بتا پیش010: 1 ،1070خداوند آن را از هم جدا ستاخت. )حستینی، که  است
اند و شتده رودرروجتدی  پرستمانیللته بتر خداونتد بتا دارد که در حمتل ماستوی اه اشارکسانی بهدر آن  نگرشیژرف

ماستوی اللته دارای آثتاری چتون  ،این دیتدگاهبه باورمندان نگرشاز توحید ارائه دهند. بنا به بایسته تصویریاند نتوانسته
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استت. تنتاقض  ،ایتن ستخن ۀزیرا یزمت ؛را بر خداوند حمل کرد باشندگاناین  توانمیچگونه  پ  ،اندکاستیو  اندازه
داشتتن  برای ازاشیاء است و از سوی دیگر ماسوی الله  ۀ، همةالحقیقبسی  گواهعنوان تنها خداوند به ،سورو از یکازاین
 نیست. ۀالحقیقبسی و نقایص  باشندگانآثار 

 قهیالحقطیبسقاعدهمالصدرا از  دهیبرگزبرآیند دورهرمنوتیکی و تقریر . 4

عنوان او را بته ستسهردانسته و تأیید خداوند و  برجستهبسیار  وجودالتوحید واجب اثباتر مالصدرا جایگاه این برهان را د
 گتتردشدر مالصتتدرا  (103: 1 ،1211 ،صتدرالمتألهین.)برشتمرده استتت دیتتدگاهایتتن  استتواریفتترض و پیش بنیادهتا

تتوان ادعتا کترد کته ایتن می گماانیب. بهره برده استفهم عنوان پیشآیات قرآن به از ةالحقیقبسی ۀ قاعدپردازی نظریه
وی میتان  هرمنتوتیکی دورفهتم حلقتوی و  سترانما استت  شتده ارائته دیدگاهاز توحید که در این  نغزو  باریکمعنای 

 عرفانی و قرآن و مکاشفات است. –های فلسفیفرضپیش

نقتایص و اعتدا  باشتد و بتهوابسته مگر آنچه  ،است هستیاشیاء  ۀهم ةالحقیقبسی » :این است قاعدهمفاد  گزیده
 هستتیاو  سراسترکته چنانهتم ،استت هستتی یکسترهپت  او  ،از جمیع وجتوه استت یکتا ةالحقیقبسی تعالی واجب
 عنوانخداونتد بته اثبتاتآن  فرجا که  شده استارائهقیاس شکل اول  چارچوب( این برهان در 114: 7، همان«)است.

بتر  از حمل شایع صناعی بهره نبترده استت تتا نقتایص باشتندگانر این برهان دمالصدرا  است. ةالحقیقبسی  گواهتنها 
 شده است. استفادهو رقیقت  حقیقتحمل از ، بلکه شودحمل خداوند 

بطتالن  ،ابطتال یز  متااستت. در این شتده استتفادهکبرای این برهان از قیاس خلف در شکل استثنایی  اثباتبرای 
 :  گویدمالصدرا می که چنان ،را در پی داردملزو  

 یک شیء و عهد  شهیء دیگهر ترکیه  هستیاین است که ذاتش از  بایستهاشیاء نباشد  همگیهویت بسیط الهی اگر 

بسهیط  هسهتیاست. پ  مفروض که همان  فرضشده است و این خلف  فرض ةالحقیقبسیطکه درحالی ،شده باشد

و عد  امهری  هستیکه محال است که جهت اینبه است باطلبدون شیء دیگری باشد ... و الز   شیئیهرگاه  ،است

 .)همان( شودمی اشیاء همۀ ،ۀالحقیقبسیطپ   ،است باطلالز   بسانبنابراین ملزو   ،باشد ییی
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 گیرینتیجه

رو در سنمش گفتمان او الگوی دورهرمنوتیکی مالصدرا بر پایه جستارهای هستی شناختی نگاره گرفته است و ازاین

یافت وانگهتی بایستته نیستت کته از هایی دستتتوان به همانندیگانی چون هایدگر، گادامر و پل ریکور میبا فرزان

افتزون بتر اینکته او در گفتمتان هرمنتوتیکی  .چشم پوشید ،دارد گیرینتیجهای در ها که نقش ویژههای آنناهمسانی

توان دهد که در این راستا نیز میقرار می خویشگوی بینی نویسنده، مفسر و نوشتار را تراز الجهان ۀگانفهم سه ،خود

هرمنتوتیکی  ۀمایتگمان میان بنبی . البتهکرد هایی میان او با اندیشمندانی چون شالیرماخر و دیلتای یاداز همانندی

غترب کته بتر بنیتاد اصتالت  ۀایتن دو فرزانتدیدگاه هرمنوتیکی و  استوار است اصالت وجود ۀمالصدرا که بر شالود

ایتن  چتارچوبخورد که هرآینه پترداختن بته چنتین گفتمتانی از هایی به چشم میناهمسانی بنا شده است،اهیت م

 نوشتار بیرون است. 

 شناستی دورگتذارد کته ایتن نشتان از کتارکرد شناختبر حلقوی بودن فهتم صتحه متی آشکارای گونهبهمالصدرا 

 یمعرفتی این جستار نگرشت ۀآستانبه بساچه ،داندنمی بارلفهم را  تنها دوری بودناو نه. باشدهرمنوتیکی در آثارش می

بترد. وی میتان دینی بهتره می حقایقفهم و شناخت  به رسیدن در یعنوان روشمالصدرا از تأویل بهای داشته است. ویژه

بتاور  هرمنتوتیکی دور چتارچوبدوسویه در  یپیوند به ،ویژه آیات قرآندینی به ینوشتارهاهای فلسفی و فهم از اندیشه

و  بنیادهتابستیاری از  ایمتاددینتی کته خاستتگاه  ینوشتتارهاستوی ایتن دور تتأمالت او در کته در یک سانبدین دارد.

رسمان  یکته نقشتقترار گرفتته استت  شناختیهستی ۀفلسف ،دیگر این دور ۀو در سویگیرد قرار می ،فلسفی گردید هایپر

انستما  گترا کته از هرگونته تناقضتی  شناختی دستگاهدر یک  مالصدراداشته است. دینی  ینوشتارها بسیار مهم در فهم

 دریافتتبته دورهرمنتوتیکی چتارچوبقترآن در  یپیداعرفانی و عمل به -های فلسفیفرضبا پیش نخستاست، مبرا 

شتروط  پتایشبتا  گتا در ایتن  گردد وبازمیقرآن بار دیگر بهشهودی  دریافتیابد. وی با این شهودی از خود دست می

پردازی و شتهودی و تأویتل قترآن نظریته دریافتتمیتان  هرمنتوتیکی دورورد ا. دستیابدمیقرآن دست ی ناپیدابه بایسته

 اشاره کرد. ةالحقیقبسی ۀ قاعدبهتوان قواعد فلسفی و عرفانی است که از آن جمله می ۀپهنتقریرات نو در  نمایاندن

دینی  یو نوشتارها هستی ۀای از تالز  فلسفخود نمونه ة،الحقیقبسی ۀ قاعداز این تقریر رریف و دقیق  بازگفت
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 دور ۀگونتتوانتد در دینتی و تتأمالت حکمتت صتدرایی می یاین مدعا باشد که نوشتتارها روشنگرتواند است و می

عقتل  ی بتازیرا صدرا در این روش تتأویل ؛مبرهن و مستدل شوند شناسیشناختصورت یک دستگاه هرمنوتیکی به

های فلسفی خود فرضپیش واداریدنبال به شناختیکند؛ این دستگاه می بازگشتآیات قرآن  استدیلی و شهودی به

 ۀوستیلدینی با بتراهین عقلتی استت به یپذیر کردن نوشتارهااینکه در پی فهم بر افزون بساچهدینی نیست؛  نوشتاربه

 گونتهبتایترین ای که این دورهرمنوتیکی در انسان کامل بتهگونهردازد بهپبازسازی خود میدینی به یهمین نوشتارها

 کند.خودنمایی می



 1041 اییز و زمستانپ، هاردهمچ ۀشمار ،هفتم سال
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