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دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهش های عقیل نوین/

بازسازی الگوی تأویلی- وجودشناختی
صدرایی در فهم عقالنی دین گنجور1 مهدی 

چکیــده

-کهنسبتبهساحتفلسیفآنکمترموردتوجهواقعشدهاست- ینکارکردهایفلسفۀصدراملتأهلین یکیازاسایستر

یکردیوجودشناخیتاست.مسئلۀاصیلاینمقاله،ارایۀالگویی کارکردهرمنوتیکیوتفسیرعقالینمعارفاهلیبارو

کارآمد)الگویتأوییل-وجودشناخیتصدرایی(بهمثابهمنطقفهمدین،درمقابلالگویفرمانگارانۀتکگفتاری

یقبازسازیاصولومباینمعرفیتو والگویکثرتانگاریدییننسبیتگرامیباشد.طراحیالگویصدراییازطر

ینیافتههایپژوهشحاضراست. وجودشناخیتحمکتمتعالیه،ازمهمتر

حموری،مفّسرحموریو دراینالگو،تقسمیبندیمتداولوتثلیثرایجمیانهرمنوتیکپژوهانمدرن؛یعینمبنایمتن

م،هرسهدرفرایند
ّ
اطبوهممتکل ،همحمن مؤلفحموری،طبقاصولحمکتمتعالیهدرهمشکستهمیشوندوهممتن

فهم،مدخلیتوتأثیریبهسزادارند.

کلیدی: مالصدرا،مدلمعرفیت،هرمنوتیک،دین،فهمدین. گان  واژ

یخپذیرش:1397/07/02 تار یافت:1396/04/25 یخدر *تار
ganjvar78@gmail.com 1-عضوهیئتعلمیدانشگاهاصفهان
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مقدمه

یانهایفلسیف، فلسفۀمالصدرا،یکنظامرومشندمستقلمبتینبرمباینوجودشناخیتخاصاستکهباتلفیقجر

کالمیوعرفاین،عناصرومایههایاصیلخودراازقرآن،برهانوعرفانمیگیردومعارفشهودیراباعقِلفلسیف،

مستدلمنودهوهردورادرخدمتدینوفهممنابعوحیاینقرارمیدهد.قطعنظرازنوآوریهایفلسیفحمکتمتعالیه

آنهاپرداختهاند،ایننظاممعرفیتبادغدغههاوبرکات کهشارحانوحمّققانبادقتوموشکایفبهبرریسوتبیین

است،لیکناینساحتازاندیشۀصدرانسبتبهساحتفلسیف،کمترموردعنایتپژوهشگران دینشناخیتعجین

،تفسیر ینکارکردهایفلسفۀصدراملتأهلین واقعشدهاست.ایندرحایلاستکهبهنظرنگارنده،یکیازاسایستر

فلسیفآموزههایوحیایناست. عقالینمعارفاهلیوتبیین

برایناساس،مسئلۀاصیلنوشتارحاضرایناستکهبااستنباطوحتلیلاصولومباینمعرفیتووجودشناخیت

 ییل-وجودشناخیتصدراییبهمنظورهبرهوریازآندرراستایتبیین حمکتمتعالیه،بهبازسازیوارائۀالگویتأو

ینتعبیرمیتواناینگونهصورتبندیکرد:بازسازیالگوی عقالینآموزههایدیینبپردازد.اینمسئلهرابهسادهتر

هرمنوتیکصدراییبرایفهمآموزههایدیینبرکدامعناصرمعرفیتواصولفلسیفویمبتیناست؟

بدونشکباتوجهبهخألمعرفیتونیازامروزجوامعدیینبهیکچارچوبوالگویکارآمدبهعنوانمنطقفهم

شمبتینبرعناصرومباینمعرفیتکهامکانفهمعقالینمعارفدیینرابرای دین،ارائۀالگوییمشخصواثربن

-جوامع فاعلشناسافراهمسازد،ضروریتاجتنابناپذیرخواهدبود؛چهامروزهنیز-همچونروزگارصدراملتأهلین

تلفوفهمهایمتکثرازمسائل مذهیبعیلرغمتوسعۀعلومدیینوتفسیری،بابرانفهمدینووجودقرائتهایحمن

شرایطیبدونتردیدبازخواینفلسفۀصدراییوتوجهبهظرفیتهاوقابلیتهای اعتقادیمواجههستند.درچنین

یژهدرساحتدیینومَدینمیتواندضمنارائۀالگویعقالینبرایفهمدین،پاسخهای ایننظاممعرفیت،بهو

جدیدوراهحلهایمناسببهپرسشها،نیازهاودغدغههایموجوددرجوامعدیینارائهدهدوبسیاریازشهبات

کالمیحاصلازمنطقتک-گفتاری-دگماتیسم-ویامدلپلورالیسمدیینونسبیتگراییعصرحاضررادرپرتو

الگویهرمنوتیکصدراییمرتفعمناید.

یرادرجامعهایکه ارزشوامهیتاینپژوهشدرساحتسیایس،اجتماعیوفرهنگینیزغیرقابلانکاراست،ز

کروابطسیایسداخیلوخارجیقرار دینومذهب،پشتوانۀنظامحاکمشدهومبنایرفتارهایحکومیتومال

کشورونظام گیرد،خودمیتوانددرحوزۀادارۀ گرفتهاست،اینکهچهتفسیروقرائترمسیازمذهب،مبناقرار
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اجتماعی،سیایس،اقتصادیوفرهنگیجامعهوحیتمسئلۀآموزشوتربیتنسلجوان،تفاوتهایبنیادین

ادکند. یادیراایج ز

1- عناصر مدل هرمنوتیک صدرایی در فهم دین
ینعناصرالگویهرمنوتیکصدرایییعیناصولومباینوجودشناخیتومعرفتشناخیت شازنوشتار،مهمتر دراینبن

 کهفهمعقالیندینوآموزههایوحیاینرامّیسرمیسازد،ازالبهالیآثاروآرایویاستنباطوتبیین صدراملتأهلین

میگردد.

1-1- اصل تناظر  وجودی انسان،جهان و قرآن )تطابق کتاب تدوین، تکوین و نفس(
یکصدراییدرفهمعقالیندین،اصلتطابقانسان،جهانودینونسبیت حموربنیادینمدلهرمنوتیک-آنتولوژ

کردهاست.»تطابق«درایناصل میانوجودشنایس،انسانشنایسوقرآنشنایسبرقرار کهصدراملتأهلین است

کهبیانگرچگونگی یتاست؛برایناساستطابقعوامل غیر فلسیفبهمعناینوعیاینمهاینوعینیتدرعین

یکدیگرمیباشندوتهنادر رابطۀمیانعواملمیباشد،بهاینمعنااستکهعواملوجودیدرحقیقتوهسیت،عین

یراازنظرصدرا،عواملوجودمتباین،جداویبارتباطنیستند،بلکهنوعی یلوظهورباهمتفاوتدارند،ز نوۀحتج

میعمترّتبةمنتظمةیفسلك أناحلج ارتباطوپیوستگیجدیمیانآنهابرقراراست:»والعواملوإنکانتمتعددة،إالّ

«)شیرازی،104:1360(. متباینین واحدمتفاوتةباللطافةوالکثافةوالظهوروالبطون،ملامرمناستحالةوجودعاملین

کهمراتبو اینارتباطرابیانمیکند،»تطابقعوامل«است؛بهاینمعنا کهدرآثارصدراملتأهلین کلیدواژۀمهمی

عواملهسیت،بریکدیگرمنطبقهستند:»العواملمتطابقةمتحاذیةاملراتبفاألدینمثالاألعیلواألعیلحقیقةاألدین«

)شیرازی،1363ب:88(.

یژهابنعریبمعتقداستکهماباسهوجوِد مالصدرابااهلامازمعارفوحیاین،احادیثوروایاتوتعالمیعرفا،بهو

حمورییعینجهان،انسانوقرآنمواجههستمیکهمیانآنهارابطهایتنگاتنگوبلکهنوعیمتاثلوتطابقوجود

کهمهۀحقایقعامل-کهدرخارجپراکندهومتکثرهستند- دارد.درایننگرشازسوییانسان،عاملصغیراست

بهطورکیلوامجایلدروجوداومجعشدهاندوازسویدیگر،عاملنیز،خود،انساینکبیراست،ازاینروحکماین

دو،درواقعیکیمیباشد.درایندیدگاه،حقیقتدین-قرآن-نیزدرردیفانسانوجهانقرارگرفتهوازچهارچوب

حکمآندوخارجمنیشودومهۀاحکامکیلکهبرآندوقابلانطباقبود،برآننیزتطبیقمیکند.
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یق اینسهحوزۀوجودی-معرفیت،اضالعیکمثلثراتشکیلمیدهندکهدرمرکزآنخداشنایسقراردارد.ازطر

مثلثافقهاییمتعددبراینفوذبهاعماقکتاباهلیوکشفمعاینباطینقرآنگشودهمیشودومراتبو مهین

تلففهمقرآنشکلمیگیرد. سطوححمن

لت کهبرخدایتعایلدال کتابهایاهلیوصحیفههایرمحاینهستند درنگرشصدراییمهۀعواملهسیت،

لیاتومظاهرامساءوصفاتاهلیمیباشندکهدرهریکازانسان،قرآنوجهان میکنندودرحقیقتمهۀعوامل،حتج

صوریتخاصپذیرفتهاست)شیرازی،1366ب،396:4(.اینعواملونشئههایوجودیبهمنزلۀطبقایتهستندکه

برخیبربرخیدیگراحاطهدارند)مهان:424(.بهبیاندیگر،هرسهعاملازنظرصدرا،»آیه«است؛آیتمهانمنود

ذیاآلیةوازجهیتمباینبااو واعالاست؛آیتمهانجلوۀاهلیاستکهازجهیتعین
ّ

وظهورحضرتحقجل

است.هرچهغوروتعّمقآدمیدراینسهآیتبیشترباشد،شناختاوازخداوند-ذیاآلیة-بیشترخواهدبود

یندربردارندۀآیاتاست:»تلَکآیاُتالکتاب )شیرازی،1363ب:26(.یعینمهانطورکهکالماهلیوکتابتدو

کائناتخلیقوصَور کهمهاناعیان یننیزمشتملبرآیایتاست کتابتکو «)یوسف/1(،عاملخلقو امُلبین

قاهللیفالسمواتواالرضآلیاتِلقوٍمیّتقون«
َ
اروماخل یفاختالِفاللیِلوالهّنَ موجوداتخارجیاست:»إّنَ

سیاق،وجودانسان-کتابنفس-نیزآیتعظمایاهلیاستکهشناختآن،برصاحبآیه )یونس/6(وبرمهین

ْنُفِسِهْم...«)فصلت:53(؛»َویِفأنُفِسکم
َ
فاِقَویفأ

ْ
هِیْمآیاِتنایِفاآل لتخواهدکرد:»َسُنر وشناختحضرتحقدال

آنچهظاهروباطناست،قراردادهودر یراخداونددراینآیات،خودشراعین یات:21(؛ز أَفالُتبِصرون«)الذار

ماظَهرومابَطن«)شیرازی،1363ب:484(. ِ
ّ

کل آنهامتجیلشدهاست:»َویفهذهاآلیاتجَعلنفَسهعین

سازواریوانطباق،در ین)قرآن(ونفس)انسان(درعین ین)جهان(،تدو بدینترتیبدرنگاهصدراسهکتابتکو

ین احکامکیلنیزبایکدیگراشتراکواحتاددارند.برخورداریاینسهحقیقتاز»ظاهر«و»باطن«،یکیازمهمتر

ین)قرآن(دارایظاهروباطناستکهظاهرآنمهانالفاظ احکاممشترکآنهااست؛یعینمهانطورکهکتابتدو

ین)جهان(وکتابنفس)انسان(نیزدارایظاهرو وعبارات،وباطنآنحقایقومعاینغییباست،کتابتکو

باطنمیباشند؛ظاهرجهان،مهانعاملشهادتیاُملکوطبیعتاستوظاهرانسانمهانجسممادیاواست؛

ّرداومیباشد. رداتاست؛وباطنانسان،روححمج باطنجهان،عاملغیبیاملکوتیاعاملحمج

کهشاملمهۀممکناتبودهومهۀعواملرا درواقعمالصدرامسئلۀظاهروباطنرابهمنزلۀ»قانوناهلی«میداند

فرامیگیرد:»خدایتعایلعاملُملکیاشهادترابهسبباسم]ظاهر[شوعاململکوتیاغیبرابهسبباسم
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مشولقانوناهلیاستکهمالصدرامراتب یدهاست.«)شیرازی،1366ب،132:7(.بهخاطرمهین ]باطن[شآفر

کتاِبنفسراحمکومبهحکممشترکدانستهونتیجهمیگیردکهجهان، ینو کتاِبتدو ین، کتاِبتکو سهگانۀ

سبباستکهویبرایامیان انسانوقرآنوبلکهمهۀحقایقوجودیازظاهروباطنبرخوردارهستند.بهمهین

یح یعتنبوینیزبهوجوِدظاهروباطنتصر نیزبهمراتبظاهروباطنقائلاست)مهان:110(همچنانکهبرایشر

کردهاست.)شیرازی،375:1346(.

ینونفس،مّتکی ین،تدو ییل-وجودشناخیتصدرابرایفهمدین،برسهرکناصیلکتابتکو برایناساسمدلتأو

بههمگرهخوردهوآدمیمتناسببامرتبۀوجودیخود
ً
استودراندیشۀاو،حقیقتقرآن،جهانوانسانعمیقا

یایحقیقتقرآینومعارفوحیاینهبرهمندخواهدشد.دراینچهارچوب براساسحرکتجوهرینفس،ازدر

الزماستآدمیبرایفهمعمیقدینوآموزههایکالمی-عالوهبراحرازشرایطظاهریورعایتاصولهرمنوتیکی

-درارتقایرتبۀانساینواحرازشرایطباطینوطیمراتبوجودینیزاهتماموجّدیتبهخرج ینفهممتن ومواز

دهد.ازاینروبرایفهمعمیقآیاتوروایاتوکشفمقاصددیین،بایدپارافراترازحصارالفاظگذاشتودرعامل

هسیتوانسانقدمهناد.

1-2- اصل راهبردی خودشناسی
ییل-وجودشناخیتصدراییدرفهمحقایقدیین،مطالعۀکتابنفسو عنصرمعرفیتوعمیلدرالگویتأو دومین

تصرمطابقباعاملکبیراست یرااوهمصورتاهلیوهمنسخۀحمن تدّبردرذات،افعالواحوالروحانساناست،ز

ین شناختنفسراسرآغازواصلمعرفتهایدیگروبلکهبافضیلتتر )شیرازی،377:6،1981(.صدراملتأهلین

قاینعلم،نفخۀاهلیوذاتروحاینونورایناست)شیرازی،6:1354(.
ّ
یرامتعل علومطبیعیمیداند،ز

براساسنظراو،ادراکنفسازسنخعلمحضوریاست،ازاینروازعلمانسانبهقوا،احوالوافعالنفس

ّردوبساطتوعلمحضوریخدابهموجودات-فعلاهلی-دستیافت.توضیحاینکه میتوانبهفهمعمیقازحتج

مالصدرادرکتبمتعددخود،نفسانسانرامثالخداوندمیداند؛یعینخداوندانسانراازجهتذاتوصفات

ادشدهاستوعاملنفس یدهاست:»نفسازجهتذات،صفاتوافعالمهانندخداایج وافعالبرمثالخودآفر

عاملیخاصومملکیتشبیهبهمملکتخالقشاست.«)شیرازی،25:1346(.

یۀابتکاریصدرامبینبرإنشاءوخالقیتنفس ادادراکاتوصورتهایعلمی-براساسنظر مثالنفسدرایج

اداعیانخارجیاستومهانطورکهاعیانموجوداتدرپیشگاه نسبتبهصَورادراکی-مثالباریتعایلدرایج
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خداوندحاضروبهوجوداوقامئهستند،صورتهایحیس،خیایلوعقیلنیزدرپیشگاهنفس،حاضروبهوجود

اوقامئبهقیامصدوریمیباشند.)شیرازی،1981م،264:1؛103:13؛25:8(.البتهاینتشابهوسنخیتوجودی

یراخدا،خالقوعلتهرچیزیاستونفس، میاننفسورببهمعنایمهانندیومهساینکاملآندونیست،ز

«)مهان،265:1و454(. لوقومعلول،پسخدامثالدارد»وهللامَلَثلاألعیل«ویلِمثلندارد»لیَسکِمثِلهیشئ حمن

یکصدراییمیتوانبهفهمبسیاریازآموزههایکالمی براساسایناصلراهبردیدرمدلهرمنوتیک-آنتولوژ

یژهدرساحتخداشنایسنائلآمدکهازبابمنونهبهچندموردبهاختصاراشارتمیشود: بهو

ّردوفرازماینخدا)مهان،632:3(؛ب-درکامساءوصفاتخدا)مهان:634؛مهو،1366ب،2: الف-فهموجودحمج

302(؛ج-فهممکانیسم»خلقتاهلی«ونوۀفاعلیتخداوند)شیرازی،1363ب:598؛مهو،25:1346-26؛

مهو،1375،:287؛مهو،1981م،380:9(؛د-فهمعقالینازمسئلۀتوحید)شیرازی،1981م،377:6-378؛3:

303؛مهو،278:1375(؛هـ(ارائۀتوجیهمعقولدرحلمسئلۀکالمِی»شر«)شیرازی،1981م،223-221:8(.

1-3- اصل حرکت تکاملی انسان )نهاد ناآرام بشر(
یکیدیگرازعناصرمعرفیتدرالگویهرمنوتیکصدرایی،اصلحرکتتکامیلانساناست.دراینجامنظور

حتولوتکاملظاهریوحمسوسنیست،بلکهمرادشحتولذایتو
ً
ازحتولوتکاملانسان،قطعا صدراملتأهلین

تکاملدروینوجوهریاست.ویاثباتمیکندکهانساندرعمقوجودوباطنخود،روبهکمالوفعلیتمیرود

یراانساندربدوپیدایش،حمتاجزمینۀمادیاست اواست،ز وجودیافتن واینسیروجودیوحرکتهنادین،عین

یقحتول ستبهصورتجسمظاهرمیشودوآنگاهازطر امادربقاودوام،مستقلازمادهوشرایططبیعیاست،نن

قمادهوقوهآزادمیگرددوبهجاودانگیدستمییابد.
ّ
ذایتدروینوطّیمتامیمراحلوجودی،درهنایتازتعل

)شیرازی،1981م،347:8(.

مالصدرابراساساصلتناظروتطابقعواملوجودی،اگرچهانسانرابهتناسبمراتبودرجاتعامل،دارایمقامات

ینمنازل تر یتواحدیاستکهازپایین ونشئاتگوناگوینمیداند،امابرایانسانازحیثوجودیقائلبههو

یجتکاملوحتولوجودیمییابدتابهمرتبۀعقولودرجۀعقلأعظموقلمأعیلمیرسد هسیت،آغازشدهوبهتدر

یشاستاما یشبازمیگردد.پسماهیتانساناگرچهمتضّمنمتاممراتبوشئونمادونخو وبهموطناصیلخو

وحدتاهلیهاست)مهان،133:8(.
ّ

وحدتمجعیهایداردکهظل

بدینترتیبمالصدرابراساساصلتشکیکدروجودوحرکتجوهری،انسانراحقیقِتواحِدذومراتیبمیداند
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ّردمثایل- درحتّولوسیالناستوبهواسطۀاینحرکتمیتواندازمرتبۀطبیعتبهحتج
ً
کهدرذاتوگوهرخوددامئا

ّردیعینمقاماهلیکههیچحّدوماهییتندارد،نائلآید.در ّردعقیلودرهنایتبهمقامفوقحتج برزخی-وسپسبهحتج

میانموجوداتعامل،تهناانسانمیتواندمیانمرتبۀطبیعتومرتبۀماورایطیعت،ربطوپیوندبرقرارکند.درواقع

انسانبهخاطر»کونجامع«بودن،بستروموضوعحرکتتکامیلازقوۀیبهنایت-هیویل-تافعلیتنامتناهی-

یان،23:1388(. خدا-است)اکبر

ینمرتبۀحقیقتانساین،عماًلآرزوییناممکنودستنیافتین هرچنددستیایببهکمالهناییورسیدنبهعایلتر

برایآدمیانحمسوبمیشود،امابهعقیدۀصدرانیلبهمراتبودرجاتنازلترآنبرایمهۀانسانهاباحصول

ّیةاستکهآیندریکحالتو شرایطورفعموانع،ممکنومیّسراست.چهطبِقنظراو،انسانموجودیسّیالاهلو

ّیتهرانسانعبارتاست ّیتخودرامیسازدودرواقعهو مرتبتوجودیمنیماندوپیوستهبااندیشهوعمل،هو

ازیبهنایتامکانهاییکهپیشرودارد.

ینملزوماتکمالوعواملمؤثردرحرکتتکامیلانسان دراینجاالزماستبهصورتفهرستواربهبرخیازمهمتر

ازنظرمالصدرااشارهگردد:

1.شکوفاییعقلنظریوعمیلیافعلیتُبعدعلمیوعمیلانسان)شیرازی،1981م،368:9(؛

2.کسبصفاتاخالیقوملکاترفتاری)مهان:88-89(؛

قشدنبهاخالقاهلی)مهان:82؛مهو،1363ب:474(؛
ّ
3.تشّبهبهباریتعایلومتخل

یعتودستوراتدیین)شیرازی،361:1346(؛ 4.تبعیتازشر

5.هدایتگریانسانکامل)مهان:359-360(؛

6.عشقوحمبتاهلی)شیرازی،1981م،173-172:7(

مالصدرامطابقایناصلوجودشناخیت،حتولتکامیلفهمدینرادرگرومرتبۀوجودیومعرفیتکهانسانبرحسب

علموعملوملکاتخوددرآنقرارگرفته،میداندوبراینباوراستکههرانساینبهتناسبمرتبۀوجودیوسعۀ

معرفیتخودمیتواندازحقیقتتشکیکیدینهبرهمندشدهوفهمیمتناسبومتناظربامرتبۀوجودیخود،ازآن

یراحقیقتدیندرقوسنزولهسیت،منازلومراتبوجودیراطیکرده، داشتهباشد)شیرازی،1366ب،91:7(،ز

ترتیبنفوسانساین وحدتوبساطتخودرادرعاملامررهامنودهوبهعاملخلقوکثرترسیدهاست.بهمهین

برایهبرهمندیازحقیقتدین)کالماهلی(ودستیایببهفهمعمیقازآن،بایددرقوسصعودهسیتمهانمنازلو
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مراتبوجودیراطیکنند؛ازعاملخلقوظاهروکثرتعبورکردهباهتذیبنفس،متایالتمادیوتعلقاتظاهری

خودراکاهشدهندتابهعمقحقیقتوباطندینراهیابند)مهان:94-92(.

بنابرایندرمنطِقفهِمدینصدرایی،سّرحتّولمعرفتدییندرگروسلوکوصعودبهمراتبودرجاتانسایناست.

1-4- اصل واقع نمایی تشکیکی زبان دین
یکیدیگرازعناصرکلیدیالگویصدراییدرفهمآموزههایدیین،عنصر»واقعمناییتشکیکِی«زباندیناستکه

خودازلوازماصلتناظروتطابقوجودیانسان،جهانودینبهمشارمیآید.دراینجامنظوراززباندینبهطور

خداوندباانسانوبهتعبیردقیقترظهورحقایقوحیایندرقالبهایفهمپذیربشریاست. کیلنوۀسخنگفتن

گزارههایدیینبثمیشود، کهدرآناز کالِمجدیدوفلسفۀدیناست هرچندموضوعزباِندین،ازمباحث

دربارۀزباندینرا لکنمیتوانباطرحپرسشهایجدیدوامروزیدرپارادامیحمکتمتعالیه،دیدگاهصدراملتأهلین

استنباطوصورتبندیکرد.بهعنوانمثالهنگامیکهماخداراباصفایتچونعامل،عادلوحکمیدرگزارههایی

مانند»خداعاملاست«؛»خداعادلاست«ویا»خداحکمیاست«توصیفمیکنمی،الفاظعامل،عادلوحکمی

بهچهمعنایی
ً
معناداراستیانه؟واگرمعناداراستدقیقا

ً
دراینگزارههاچهمعناییدارند؟آیاایناوصافاساسا

دربارۀخداونداستعمالمیشود؟آیابهمهانمعناییکهدرموردانسانبهکارمیروندبرخدانیزاطالقمیشوندیا

معناییدیگردارند؟

اینهاازمجلهپرسشهایاسایسدرمقولۀزباندیناستکههرفیلسوفومتکلمیباآنهامواجهبودهودرصدد

یژهاصل انتظارداشتهباشمیباکمکمباینفلسیفخود-بهو پاسخبهآنهامیباشد.ازاینرواگرازصدراملتأهلین

تشکیکواشتراکمعنوی-بهپرسشهایفوقدرراستایحلمسئلۀزباندینپاسخدهد،انتظارنابهجاو

واهدبود. نامعقویلنن

دربارۀزباندینبراساسانگارۀشناختپذیریاوصافاهلیومعناداریگزارههایدییناستوار دیدگاهصدراملتأهلین

ایب ازخدابهنوایج  اوالًسخنگفتن برمبنایاصلاشتراکمعنویوتشکیکوجودی، اینکه است.توضیح

امکانپذیراستولزومینداردکهازاوصافوجودیحقتعایل،معنایسلیبارادهکنمیویابهطورمطلق،معتقد

مفاهمیواوصافمشترکمیانخداوانساننهتهنادرلفظکه
ً
یهوتعطیلشناختصفاتاهلیشومی،ثانیا بهتنز

لوقاتتفاوت درمعیننیزاشتراکدارند.بنابراینمعنایوجود،علم،عدل،حیات،قدرتوغیرهدرموردخداوحمن

نداردواگرهمتفاویتدیدهمیشودازناحیۀمصداقاستنهمفهوم،چهاینکهبراساساصالتوجودومراتب
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اشتراکدراصلوجود،ازنوعیاختالفتشکیکیبرخوردارهستندکهدرآن تشکیکیآن،مهۀموجوداتدرعین

مابهاالشتراکاست. مابهاالمتیازعین

متامیاوصافوکماالتحقییقازقبیلعلم،حیات،قدرتوغیرهازشئونوجودهستند.براینسیاق، مهچنین

کملو ماکانأ
ّ
هراندازهرتبۀوجودیموجودیکاملترباشد،درایناوصافکاملتروشدیدتراست:»أنالوجودکل

کثَر«)شیرازی،1981م،61:9(. هالذاتیةأ
ُ
أشّدکانفضائل

بنابراینذاتواجبتعایلکهأعیلمرتبۀوجوداست،مهۀایناوصافرابهنوأعیلوأمتدارامیباشد.ازمههمهمتر

لوقاتقابلاطالقاست،بنابراین اینکهمتامیاوصافومفاهمیکمایِلیادشدهبهنومشترکمعنویبرخداوحمن

لوقاتبهاین گرتفاویتوجوددارد،دررتبهونوۀاتصافاست.بهعبارتدیگر،اتصافحمن )مهانطورکهگفتمی(ا

اوصافباقیِدامکانوحمدودیتونقصمهراهاستوبهنوترکیبوزائدبرذاتمیباشد؛امادرموردخداوند،

ایناوصافبهنواطالقویبقیدوشرطوفاقدحّدوهنایتهستندواتصافخدابهایناوصافبهنوذایتو

یادتبرذاتمیباشد)مهان،115:6و148(. بسیطوعدمز

یۀاومبینبرواقعمنایی کهاساسنظر اودرجایدیگربرمقولبهتشکیکبودنصفاتمشترکانسانوخدا

کیدمیکند)شیرازی،1366ب،72:5(. تشکیکیزباندینراتشکیلمیدهد،تأ

بدینترتیببراساسآراومباینیادشدهمیتوانمدعیشدزباندیندرتفکرصدراییازنوعشناختاریوواقعمنایِی

یژگیهاازمرتبۀزبانعریفونیز یژگیهاومؤلفههایخایصبرخورداراستکهبهواسطۀاینو تشکیکیبودهوازو

یاترقیب-یعیندیدگاههایغیرشناختاری؛کارکردگرایی،احساسگرایی،منادینوغیرهمتمایزمیشود. ازسایرنظر

ّیتتلفییقدودیدگاهزبانعریفوزبانمسبولیک)منادین( یژگیهابهاختصارعبارتنداز:برخورداریازهو یناینو مهمتر

لتحقییقالفاظبرمعاینومفاهمیآنها)مهان،166:4؛شیرازی،1366الف،330:1(؛تشکیکی )مهان،160:5(؛دال

بودنحقایقوعباراتمتوندیین)تناظرمراتبزباندینبامراتبوجودیوادراکیانسان()شیرازی،1363ب:

90-91(؛امجایلبودنزباندیندربیانحقایقوحیاین)شیرازی،1366الف،610:2(؛گستردگیقلمروزباندینبه

اطب)شیرازی،1366ب،40:2(. حلاظحمن

1-5- اصل»تأویل« به مثابه »روِش« فهم دین
ییل-وجودشناخیتصدراییکهنقیشبهسزادرفهمدینوکشفمقاصداهلی یکیدیگرازعناصرکلیدیالگویتأو

یلدرلغتازمادۀأولوبهمعنایبازگرداندنچیزیبهاصل یلبهمثابۀ»روش«است.تأو ایفامیکند،اصلتأو
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یلدرقرآنبه یلاصطالحینیزمدنظراست؛یعینتأو معنادرتأو آناست)راغباصفهاین،1416ق،223:1(.مهین

یلیاتفسیرباطینبهمعنایعبوراز معنایبازگرداندنآیهازمعنایظاهریبهمعنایدیگراست.بهعبارتدیگرتأو

ظواهرالفاظبهباطنوحرمِیمعناومقصودمتکلممیباشد.

یلمیداند.ویادلۀ یادیبرایقرآنقائلاستوراهرسیدنبهاینمعاینرانیزروآوردنبهتأو مالصدرامعاینز

یادیبراینامراقامهمیکندکهنبایدبهظاهرقرآنبسندهکنمی،بلکهبایددراعماقآنفرورومی)شیرازی،1363ب: ز

کیدمیکندکهمهۀعلومدرافعالوصفاتاهلیداخلهستندوقرآن،شرحذاتوصفاتو تأ 59(.اوهمچنین

کلیاتواصولمهۀعلومدرقرآنقراردارد،درحایلکهازتفسیرظاهریقرآن،آنمهه افعالخداونداست.پس

یلهستمی)مهان(. یربهتأو مطالببهدستمنیآید،بنابراینبرایدستیایببهاینعلومناگز

ییل یلبهعنوانکلیدیبرایکشفافقهایپهنانهسیتاستفادهکردهاست.اوبرایهرچیزی،تأو مالصدراازتأو

یشهوبنیاد«ورویشکهمیتوان قائلاستومنشأایناعتقادخودراقرآنکرمیمیداند.دراندیشۀصدرایی،حتلیل»ر

یرشدهاست)بیدهندی،201:1393(. یشههارهسپارشد،بهصوریتماهرانهتقر بهاصطالحازشاخههابهسویر

یقعلومحصویلو ازطر
ً
کهصرفا یلوبهکارگیریآنبهعنوانرویشبرایفهم،چیزینیست ادحّستأو ایج

کهدرسیر اهدۀنفسوتصفیۀباطنوطّیسفرهایچهارگانهایاست اکتسایببهدستآید،بلکهمنوطبهحمج

تکامیلانسانحتققمییابد.درواقع»اسفاراربعه«مراحیلاستکهشخصرابهدرجهایازوجودمیرساندکهدر

گاه یقدرونخود،بهباطنوحقیقِتمهۀامورآ ادمیشودوبهکمکآنمیتواندازطر یلدراوایج پایان،حّستأو

اساسمعتقد لباب«یادمیکند.ویبرمهین گروهباعنوان»اولواال گردد)بیدهندی،48:1383(.مالصدراازاین

یلوباطنقرآننائلآیند)شیرازی،1363ب:41(. یافتتأو لبابمیتوانندبهدر استفقطاولواال

،به یلوبهفراسویمعنایلفظیرفتن برخالفنظرمکاتبهرمنوتیککنوینغرب-نظیرگادامروهایدگر-اینتأو

مقصود متکیبهپیشفرضهاوافقذهینمفسرمنیباشد،بلکهعین
ً
هیچوجهخودسرانه،ذویقومزاجیوصرفا

جهت یندۀآناستکهدرمراحلوحیودرعاملفوقمادهیعینعامل»مثال«حتققیافتهوموجوداست.بهمهین گو

حیسبهدرآمده یلآنرادرککنندکهازوضعمادیوحوزۀحمسوساتوقوانین تهناکساینمیتوانندباکمکتأو

ردخوددرمرحلهایغیرمادی-کهبهخیالمتصلمعروفاست-ازراهشهودباطینبهمشاهدۀ وبهیارینفسحمج

حقایقمثایلبنشینند.اینمرحلهنیزدارایدرجایتمتعدداستکهماننددرجاتتشکیکیوجودونور،صعودیو

ّردنفسوصفایباطنمفسربستگیدارد. نزویلاستوطّیهردرجه،بهمرتبۀحتج
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یلقرآنودستیایببهعمقمفاهمیآنهنگامیمیّسراستکهفاعِلفهم،ازمرحلۀادراکحیسبهمراحل بنابراینتأو

باالترسفرکند؛یعینازمرحلۀحیسولفظیقرآنبهمرحلۀمثایلوعقیلصعودکردهوباروحجهانیاانسانکبیر،

احتادمعنویپیداکند.دراینمرحلهانسانبهحقاییقدستریسمییابدکهدرواقعیتجهانبیروینوجودداردوبا

عاملعقولنیزمنطبقاستکهصدراآنرا»مفاتیحالغیب«مینامد.)مهان:315(.

تلفکالمی،فلسیف،عرفاینوتفسیری،سیستمی ییلخودوباتلفیقسنتهایحمن باهسیتشنایستأو صدراملتأهلین

کنوینرابهنویشایستهدارااست.اوبا کهتوانآزمودنمفاهمیعرضهشدهدرعصر شید نظاممندراسامانبن

یلوبیاناحکاموشرایطآن،فهمحقیقترادرقالبتنگفلسفهواهلیاتحمدودنکردوبا روشتأو بهکارگرفتن

یاییونوآوریدرساحتمعرفتدیینرافراهممنود.ویبانقدورّدقشریگری اصالتدادنبهباطنامور،زمینۀپو

تلفوقرائتهایمتفاوتازحقیقترا کیددارد،فهمهایحمن کهبرپذیرشدگماتیسموحاکمیتمنطقتکگفتاریتأ

امد. شید،بدونآنکهبهنسیبگراییوشکاکیت،بیانج یقرخنهدرباطناموررمسیتبن ازطر

ییلصدراایناستکهباوجودپذیرشفهمهایمتفاوت،باضابطهایمشخص نکتۀقابلتأملدرهسیتشنایستأو

ییلراصحیحمیداندکهباظاهرتنایفنداشتهو یلدرستونادرست،متایزقائلاست.اوفهموتأو میانفهموتأو

یرااسرارقرآنباتمکیلمعنایظاهریحاصلمیشود،بلکهبهعقیدۀوی،یکتفسیر معنایظاهریرانقضنکند،ز

ستازفهمالفاظآغازمیشودوهرگزدرفهمقرآننبایدازظاهرآناعراض جامعوفهمحقییقازدینوکالماهلی،نن

یرامیتواندکلیدفهممعاینعمیققرآنباشد. وغفلتکرد،ز

رهنمونمیشود.بنابراین استکهمفسرراباحفظظاهربهمعاینهنفتهدرپسپردۀمتن هنرتأویلبهمثابۀروشفهممهین

امدکهدراندیشۀ امگسیختگیمیانج امبهنوعینسبیتوحلج رانادیدهانگارد،سرانج تأوییلکهظاهررادرهمبشکندومتن

صدراجایگاهیندارد)بیدهندی،51:1383(واینخودیکیازمتایزهایاسایستأویلصدراییباهرمنوتیکجدیداست.

م در فهم دین
ّ

1-6- اصل مدخلیت متن، مفّسر  و  متکل
 کیدبرکشفمراِدشارعازایرادکالمومتن یکیدیگرازعناصرالگویهرمنوتیکصدراییدرفهمآموزههایدیین،تأ

،مؤلف)یامتکلم(و یاسخن،سهمؤلفهمطرحاست:متن مقدستوسطمفّسراست.بهطورکیلدرفهمیکمتن

،برایانتقالمرادخودبهدیگران،بااستفادهازواژگانوبارعایتقواعد اطب(.صاحبسخنیامتن مفسر)یاحمن

یاسخنراارائهمیکند. ادیب،زباینوبیاین،گزارههاییراصورتداده،متن

یاسخن)کالماهلی( ،مفسربایددرفرایندفهمدیندرصدددستیایبوکشفمعنایمتن بنابهنظرصدراملتأهلین



86

یتواصالتفهم کهحمور یۀهرمنوتیکفلسیف کهمهانمرادمؤلفیاصاحبسخناست،باشد.برخالفنظر

قائلنیست راازآِنمفّسروذهنیتهایاومیداندوبراینیتومرادمؤلفهیچگونهارزشونقیشدرفهممتن

درگروشناختوتوجههمزمانبه )رک:امحدی،586:1378-589(.براساسدیدگاههرمنوتیکیصدرا،فهممتن

؛2-نّیتومقصودمؤلف؛3-شخصیتوپیشفرضهایمفسر. سهامراست:1-لغتوجنبههایادیبمتن

مؤلفازالفاظوعباراتآن
ً
یرایقینا داشتهوآنمهانمرادونیتمؤلفاست؛ز تعّین براینمبنا،اوالًمعنایمتن

یرابا ونّیتمؤلفمطابقباشد،ز کهباظاهرمتن فهمیصحیحاست
ً
کردهاست.ثانیا ،معنایخایصاراده متن

وماتن)مؤلف(،منیتواندرفرایندفهم،نسبتبهمعنایظاهرونّیتمؤلفآنیبتفاوت پذیرشرابطۀلزومیمتن

کتابتسخنویاعباریت،انتقالپیامموردنظرخودبهدیگراناست، بود؛چهاینکههدفهرمتکلمیازبیانو

بنابراینآنمعناییکهصاحبسخنازالفاظومجلههاارادهمیکند،معنایهناییسخناستومنیتواندچیزی

درالگویصدرایی،طهارتباطنوصفایمعنویمفّسر
ً
خالفظاهرالفاظباشد)شیرازی،1363ب:82(.ثالثا

وحیتپیشفرضهاومعلوماتویبهشدتدرعمقبرداشتوفهمصائبازمتوندیین،دخیلومؤثراست.

یبشروافقفکریوسنیتمفسرمربوطباشد،به وکالماهلی،بیشازآنچهبهتکاملتارین دراینالگو،فهمعمیقمتن

،مفسربرایفهمحقایقعقیلحمضواسرار »نورانیت«شخیصوقدرت»شهود«اومربوطاست.بهعقیدۀصدراملتأهلین

باطینکتاباهلی،نیازمندابزارمناسبادراکآنیعینقلبوروحیصافوشفافاست.اودراینبارهاصطالح»آینۀ

دل«-ِمرآةالَقلب-رابهکاربردهومیگویدقلبانسانپاکوبافضیلت،مانندآینهایصافوبدونزنگاروکدورت

قلیبوقیتدربرابرحقایقجهان-کهمطاَبقومابهازایحقایققرآیناست-قراربگیرد،آنهارابهاندازۀظرفیت است.چنین

کشفیامکاشفهواهلامنامدارد)شیرازی،1366ب،174:1(.
ً
یافتمیکندکهاصطالحا وقدرتفهموانعکاسخود،در

بهآدابوشرایطظاهریتفسیر،ازآدابباطینآنبه سببمالصدرادرمفاتیح الغیببهجایپرداختن بهمهین

عنوانمقدماتوشرایطفهممعاینغییبوحقایقمعنویقرآنیادمیکند:»واکنونهنگامظاهرمنودنآنحقایق

آنهابرفهممعاین یلعطامنودهوهنگامبیانمقدمایتاستکهدانستن )غییبوباطین(رسیدهاستکهدانشتأو

قرآنکمکویاریمیمناید.«)شیرازی،1363ب:3(.

بهاختصارعبارتنداز:پاکیدل اطب-ازدیدگاهصدراملتأهلین ینشرایطباطینفهمدین-درحوزۀحمن برخیازمهمتر

پذیریازآیاتوشوقدروین وباطنازپلیدیگناهوهواینفس،حضورقلبوترکوسوسهوحدیثنفس،اثر

یاضتواستفادهازعقلو یقر )مهان:59(؛تریّقمعنوی)شیرازی،1366ب،173:7(؛وارتقایرتبۀانساینازطر
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 یفمعنایمتن برهان)شیرازی،1981م،134:9(.عالوهبراین،ازمجلهپیشفرضهاومعلومایتکهدرحتمیلوحتر

کیددارد،باورهاوعقایدفاسدوتباهاست)شیرازی،1363ب:59(. مؤثربودهومالصدرابراجتنابمفسرازآنهاتأ

اعتقاداتوگرایشهایعامیانۀتقلیدییاجهلیاتفلسیفراحتتعنوانحجابهایوجودیوموانع اوهمچنین

فهمقرآنمطرحکردهکهناخواستهوندانستهبرفهمانسانازآیاتاهلیاثرگذاراست:»ایننوعحجابها)اعتقادات

وگرایشهایعامیانهوتقلیدی(بهمنزلۀپوشیشبررویآینهویامانعیمهاننددیوارویاکوهدربرابرآناست...

درنتیجهاسرارمعاینقرآنبرآنانپوشیدهوپهنانگشتهاست.«)مهان:62-61(.


ّ

ل کنترلمعلوماتوپیشدانستههایحمن بدینترتیبدرمنطقفهِمدیِنصدرایی،توجهبهنقشپیشفرضهاو

کهمفسر،آینۀذهنوضمیرخودراازحجابهایعلومتقلیدیو ،الزموضروریاستوتازماین بهمعنایمتن

واهد یالتوخرافاتهستند،پاکیزهنسازد،بهعمقمعارفاهلیواسرارحقایقدیینراهنن ظاهریکهآمیختهباحتن

یافت.اینشرطاخیریعیندخالتوتأثیرشخصیتروحیومعنویمفسردرعمقبرداشتوفهمکالماهلی،ما

قرآن،پیاماهلی بهاینمضمونرهنمونمیشودکهاگرچهمتن رابهاصیلدیگردرالگویهرمنوتیکصدراملتأهلین

است،ویلدرکآنمتناسبباشخصیتمفّسرودرجاتروحیاومیتواندمراتببسیارتایبهنایترادربربگیرد،

یراپیامقرآننیزحمدودبهحدینیست،ایندرستنظیرآنچیزیاستکهامروزدانشمندانهرمنوتیکدربارۀپیام ز

یند. وهنرمیگو نامتناهیمتن

حمور،گروهیدیگرمفّسرحموروگروه کیدوتوجهبهاینمطلبضروریاستکهدرهرمنوتیکمدرن،گروهیمتن تأ

، سوممؤلفحمورشدهاندویلدرهرمنوتیکصدرایی،اینتثلیثوتقسمیبندیمتداول،درهممیشکندومتن

اطبومتکلم،هرسهدرفهم،مدخلیتدارندواینچیزیاستکهدرهرمنوتیکجدیدبهچشممنیخورد. حمن

کالم ومفّسردرفهم کیدبرنقشمتن تأ صدرادرآثارخودباصراحتوشفافیت،مبنایمؤلفحموریرادرعین

یدهاست)مهان:66(.بهعبارتدیگر،اساسالگوی یشبرگز ییلوسنتهرمنوتیکیخو اهلی،بهعنوانرهیافتتأو

 یندۀمتن موگو
ّ
کیددارد،برفهممقصودمتکل اطبحموریتأ حموریوحمن هرمنوتیکصدراییبهمهانمیزانکهبرمتن

کهبتوانبهمتام )کالماهلی(نیزمّتکیواستواراست.هرچندمالصدرامهنواباغالبمفسراِنقرآن،مدعینیست

کهبهنوطویل-ونهعریضو گستردهای مقاصدفرستندهومؤلفآندستیافتوبهعمقهناییومتاممعاین

موازی-درقرآنهنفتهاست،نائلشد.

نهتهنازمینۀتفسیر -مفسر-مؤلف(صدراملتأهلین کیدبراینمطلبنیزامهیتداردکههرمنوتیکسهُبعدی)متن تأ
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معقولومنطیقتشّیعرابرایاوودینپژوهانپسازاوفراهممیآورد،بلکهمانعتفسیرهاینامعقولوغیرمنطیق

نیز-کهآثارسوءولوازماجتماعی،فرهنگیوسیایسنامطلویببهدنبالدارد-میشود.توضیحاینکهمالصدرا

حموری،مفسرحموری ییلجامعنگر-کهمبتینبرمتن وجودشنایستأو اهلیةباکمکمهین کتابکسر اصنام احلج در

کهبهمثابۀیک ومؤلفحموریاست-بهنقدفهمقشریوقرائترمسیتنگنظرانهازتشیعمیپردازد،فهمی

 ایدئولوژیظاهرشدهومبناینظامسیایسورفتارهایحکومیتقرارگرفتهاستودرپرتوچنانتفسیریوچنین

حکومیت،انواعظلمهاوفسادهاصورتمیپذیرد)شیرازی،54:1381(.

یک ودردمند،بهآسیبشنایساجتماعیحمیطایدئولوژ دررسالۀ سه اصلبهعنوانفیلسویفتیزبین اومهچنین

ی-همچونشهادت پرداختهوبهخویبنشاندادهکهدریکفضایبهشّدتدیین،حوادثبزرگوناگوارتارین

یتوتیرهروزیانسانهاشدهاند-در مایۀبدبن
ً
یخرادگرگونکردهوبعضا امیرمؤمنان)ع(وواقعۀکربالوغیرهکهسیرتار

یشهدارد.)شیرازی،136:1340(. تفسیرهاینادرستظاهرگرایانهازدینومتوندیینر

خالصهاینکهدغدغۀمالصدراازوجودشنایس،نوۀفهممتوندییناستودرسراسررسالۀ سه اصلوکسر 

اهلیة،ازظاهرگریهاومصلحتاندییشهایمفسرانومتولیانفهممتوندییننالیدهاست.اینجااست اصنام احلج

کهابعادفلسیفوعقالین احساسنیازمیکند
ً
کهدرآنواقعشده،شدیدا ی کهمالصدرابهحلاظشرایطتارین

متدولوژیفهممتوندیینراآشکارسازد.

کایفو توحید صدوق، وحیوهنج البالغه، اصول  ازاینرومالصدرامراجعۀنظاممندورومشندبهقرآنبهعنوانمتن

یشقراردادورسالتاصیلخودرابعدازتأسیسیک بهعنوانمتوناصیلشیعیرا،نقطۀثقلتفکرفلسیفخو

یشاستوار پایۀهرمنوتیکجامعنگرخو نظامفلسیفگستردهوتوسعهیافته،ارائۀیکتفسیرصحیحومعقولازدینبر

اطبحمورِصرفکهسلیقهایونسیببودهوممکناست حموریاحمن ساخت،تابدینوسیلهازظهورتفسیرهایمتن

بهحتّجرومجودگراییدیینوقشریگریدرفهمدینمنهتیشودویاحیتبهجهتتکّثرقرائتهابهپلورالیسمدیینو

نسبیتگراییدرفهمدینبینجامد،جلوگیریکند.

نتیجه گیری
یااوبامراجعۀنظاممند شدکهدغدغۀمالصدراازوجودشنایس،نوۀفهممتوندیینبودهوگو دراینپژوهشتبیین

ورومشندبهکتابوسنت،قصدارائۀیکتفسیرجامعومعقولازدین،برپایۀهرمنوتیکخاصخودراداشتهاست

اطبحمورکهممکناستبهحتّجروقشریگریدرفهمدینو تادرپرتوآن،ازظهورورواجتفسیرهایسلیقهاِیحمن
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یا-بهجهتتکّثرقرائتها-بهپلورالیسمدیینونسبیتگرایِیشکاکیتزامنهتیشود،جلوگیریکند.

کیدبربرانفهمدینوباتوجهبهنیازامروزجوامعدیینبهیکالگوی برایناساس،درنوشتارحاضرضمنتأ

ییل- عقالینکارآمدبرایفهممعارفوحیاین،تالششدتابااهلامازآراءومباینفلسیفحمکتمتعالیه،»الگویتأو

عقالینآموزههای وجودشناخیتصدرایی«بهعنوانالگوومنطقفهمدین،بهمنظورهبرهوریدرراستایتبیین

ینعناصرمعرفیتووجودشناخیتاینالگوعبارتنداز:اصلتناظروجودی گردد.مهمتر وحیاین،بازسازیوارائه

جهان،انسانودین،اصلراهبردیخودشنایس،اصلحرکتتکامیلانسان،اصلتکاملفهمدین،اصلواقعمنایی

درفهمدین. یلبهمثابۀروشفهمدینواصلمدخلیتسهجانبۀمؤلف،مفّسرومتن تشکیکیزباندین،اصلتأو

ییلصدرا،تقسمیبندیمتداولوتثلیثرایجمیانهرمنوتیکپژوهانمدرن؛ کهدرالگویتأو روشنشد مهچنین

یژهاصلتناظرعوامل،درهم حموری،مفّسرحموریومؤلفحموری،طبقاصولحمکتمتعالیهبهو یعینمبنایمتن

م،هرسهدرفرایندفهم،مدخلیتوتأثیریبهسزادارند،بهنوی
ّ
اطبومتکل ،حمن شکستهمیشودوبرایناساسمتن

الگویجامع،فهمهای کهگوییعملفهمدین،حمصولتعاملومشارکتهرسهعاملمذکوراست.بهمددمهین

یقرخنهدرباطناموربهرمسیتشناختهمیشود،بهطوریکه تلفوقرائتهایمتعددازحقیقتواحد،ازطر حمن

نهتهناازدگماتیسمفکریومنطقتکگفتارِیمجودگرافاصلهمیگیردکهحیتباقبولتشکیکدرمراتبعاملوآدم،

امگسیختهنیزمتمایزمیگردد. ازنسیبگراییمطلقوحلج
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پی نوشت ها
ازاینوضعیتدرزمانۀخودوتعارضاتموجوددرجامعۀدیین یریروشن آثارخود،تصو  1.مالصدرادر

حالهردوازجهیت، کاماًلمتعارضهمهستندودرعین که یشارائهمیدهد.ویدونوعفهمازدینرا خو

یکسو،عدهایفقطبهظاهرالفاظ متامیتقلمرودینراخدشهپذیرمیسازند،مطرحمنودهونقدکردهاست.از

یلوفهمعقالینازدینرامنکرمیشوندوازسویدیگرعدهاینیز کتابوسنتمتوّسلشدهوهرگونهتأو

گروهاولو مسأله-حتّجروظاهرگرایی ازاینرومهین یلرویمیآورند. کردهوفقطبهتأو کتابرارها ظاهر

یلگراییوباطنگرویگروهدوم-مالصدرارابرآنداشتتاضمنآسیبشنایسونقدعاملانۀفهمهاوتفاسیر تأو

متعارضازدین،بامباینفلسیفومنطقمتعایلخود،تفسیریعقالینازمعارفاهلیتشّیعبهدستدهد)رک:

شیرازی،28،45:1381و136(.

2. Dogmatism

3. Religious Pluralism

4. Relativism

5. Hermeneutic- Ontologic

لیقهیکتاباهللعزوجلوآیاتهاأعیاناملوجودات«)شیرازی،1363ب:26(. 6.»فصحیفةوجودالعاملاحلن

کنیدبه:)حسیینشاهرودیوفخارنوغاین،142-115:1393(. 7.برایمطالعهبیشتردراینزمینهمراجعه

8.»تطهیرالقلبعنخبائثاملعایصوأرجاسالعقائدالفاسدة«.

کشورماوسایرجوامعاسالمی،خودمنونهایزندهوملموساز یانعقلستیزوضّدفلسیفموجوددر 9.جر

یون واخبار یادمکاتبحنابله،اشاعره به را انسان که ازدیناست نادرست و ناقص تفسیرهایسطحی،

سدههایاولهجری،وعلمایظاهرگراومصلحتاندیشروزگارصدرامیاندازدوامروزهمتأسفانهدرجوامع

یتومحایتازقشریگراییوسلیفگری، اسالمیدرحالگسترشاستوفرصتطلباننیزازاینشرایط،باتقو

شرایطی کهمثرهونتیجۀچنین ماست
ّ
کثراستفادهرامیبرندوالبتهمسل یشحدا بهنفعخودومنافعشومخو

چهخواهدبودوچیزیجزمهانتفکرخطرناکوهابیتوپدیدۀشومداعشوتکفیریهایموجود،ازدلآن

واهدآمد.ازاینروبهعقیدۀنگارنده،امروزبهمراتببیشتروشدیدتراززمانمالصدرا،بهارائۀیک بیروننن

منطققدرمتندوجامعبرایفهمدینویکمتدولوژیعقیلنیرومندجهتنقدفهمقشریوتنگنظرانهاز
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کهبهمثابهیکایدئولوژی، گردد اسالموتشیعاحساسنیازمیشودتابافهمسطحیومّسیوُمهلکیمقابله

ظاهرشدهومبناینظامسیایسورفتارهایحکومیتدولتنامشروعداعش)دولتاسالمیعراقوشام(قرار

حکومیت،انواعجنایتهاوظلموفسادهایوحشیگرانهبهنام پرتوچنانتفسیریوچنین گرفتهاستودر

دینومذهبصورتمیگیرد.
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