
 

 

 

 و مالصدرا عربیبناتأویل در تفاسیر 
 اهلل خیاطیانقدرت

 راداحمد مجیدی

يکي از رويکردهاي تفسيري مورد توجه مفسران در فهم قرآن، تفسير عرفاني : چکیده

 ترين ويژگي تفاسير عرفاني است.قرآن، مهمويل و رمزي انگاشتنِ تأبر تکيه .است

به تفسير قرآن  روشي متمايز، کشف و شهود و معرفت خاص خود، با تکيه بر عرفا با

که تنها عربي و مالصدرا هر دو به تأويل در تمامي آيات قرآني اند. ابنپرداخته

از بررسي  .دارندانجام آن هستند، اعتقاد  باب و راسخون در علم شايستگان بهااللاولو

عربي در نگاه تأويلي او ثير وي از ابنشودکه تأگونه استنباط مياينآثار صدرالمتألهين 

شناسي تأويلي قناعت تنها به اين روش در شناخت جهان به جهان، مشهود است؛ اما او

 -دهد که نگاهي فلسفي به جهان داشته باشد و روش شهوديترجيح ميکند، بلکه نمي

هاي برد؛ هرچند از نمادپردازي کاربهعنوان معيار تشخيص درستي استنباط ا بهعقلي ر

عربي و نتوجه به وجوه اشترکي که در تأويل ابکند. در اين ميان باحد حذر ميزابيش

ي هم وجود شود، وجوه اختالف و افتراقه ميبرخي از آيات قرآن مشاهد مالصدرا  از

ها و ترين باورعربي نيز در مهمگيرد. البته ابنت ميئنش داردکه از تفکر شيعي مالصدرا

جوشان تشيع آب معرفت هاي ناپذيري از سرچشمهطور ترديدهاي خود بهآموزه

 نوشيده است.

  ، قرآن، تفسير، تأويلصدرالمتألهين شيرازيعربي، ابن ها:کلیدواژه

 

                                                                                                 
 دانشيار دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان                                 e:mail:khayatian@semnan.ac.ir  

  اسالميکارشناس ارشد عرفان                                                        email: meimehiahmad@yahoo.com 

 6/8/1393؛ 20/3/1393دريافت مقاله: 
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 مقدمه
ران شناختى است که مورد توجه فيلسوفان و مفسترين مسائل جديد کالمى و زبانزبان دين از مهم

هاى گوناگون قابل بررسى است؛ يك ساحت آن گذشته نيز بوده است. مسئلة زبان دين، از ساحت

که شود؛ ازجمله اينهاي فراواني مطرح ميپرسشاين ساحت  طن و تأويل قرآن ارتباط دارد. دربه با

؟ و اصوالً مراد از معانى باطنى نى باطنى نيز برخوردارنداز معا بر معانى ظاهرى،آيا آيات قرآن عالوه

طنى و و تأويلى چيست؟ و آيا داليل قرآنى بر معانى باطنى و تأويلى وجود دارد يا خير؟ آيا معانى با

يص نوشتارى از اين ويژگى برخوردار است؟ معيار تشخ يا هر متن تأويلى از مختصات قرآن است،

توانند به ، ديگران نيز مىکه راسخان در علمنداز پيشوايان دين  غيرگونه معانى چيست؟ آيا اين

 معانى باطنى و تأويلى دست يابند؟ 

بر معانى ظاهرى، افزونآيد که قرآن کريم مى دستبه آيات قرآن و روايات صحيح از برخى از

قواعد و ادبيات  الفاظ وى که تنها با تسلّط به معانى لغوى اداراى معانى باطنى و تأويلى است؛ معاني

عليهم  اطهار به مخاطبان اصلى قرآن، يعنى ائمة ها بايدآيد؛ بلکه در کسب آندست نمىعربى به

اساس  مينهها دريافت نمود. برهاى عرفى آيات را از آناجعه کرد و معانى فراتر از مدلولمر السالم

صدرالمتألهين  الکریمالقرآن تفسير عربي وبنالدينمحيي رحمة من الرحمانبا محور قرار دادن تفسير 

سران آيات قرآني و روايات صحيح، اين دو تفسير از منظر رويکرد تأويلي مفبر تکيه و با شيرازي

آوردن شاهد مثال از اين تفاسير  ها، باکه نياز بوده، اشتراکات و افتراقات آن جاآن و هر شدهبررسي 

 بيان شده است. 

توجه « تأويل» انگيزاز ديگران به کارکرد حيرتبيش –عرفان اسالمي  چهرة برجستة -عربيابن

هاي افالطوني و نوافالطوني و گنوسي و... قبيل انديشههاي گوناگون ازآميختن ايدههمدارد. او با در

ترين ريزي کرده است. يکي از برجستهرا پي هاي باطني اسالمي، دستگاه تواناييبا انديشه

گرفته شده کارآشکاري بهنحو مالصدرا به که بعدها در حکمت متعالية -ستگاه هاي اين دويژگي

عربي از تأويل در ابن )= استدالل و کشف( است. استفادةشهود آميختگي دائمي مفهوم و در - است

گران ترين تأويلعنوان يکي از بزرگدرحدي است که او را به - فصوص الحکمجمله از  -آثارش 

 نمايد. در جهان اسالم مطرح مي
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، منطقي زمانخود هم از مباني و اصول اساسي فلسفة بسياري ، درالدينمحيي مالصدرا نيز مانند

دهد. مالصدرا دو جنبه، آن ديگري را مايه مي يك از اينکه هرايگونهانديشد؛ بهو عارفانه مي

ف بدون بحث و استدالل که عارطوراست؛ همانمعتقد است فيلسوف بدون کشف و شهود، ناقص 

اين همان چيزي است که بسياري از عارفان و فيلسوفان اشراقي  .(47: 1383بيدهندي، ) ناتمام است

 ن اعتقاد داشتند.آعربي بهو ابنمانند شيخ اشراق 

  مالصدرا عربي است؛بنالدينشدت تحت تأثير محييود، بهمالصدرا در بناي دستگاه فکري خ

موجود در جهان اسالم را،  فلسفي، عرفاني، کالمي و ... هاي مختلفاساس بينش مذکور، ديدگاهبر

در تيول « حقيقت»اه رسيدن به آميخت و ثابت کرد که چنين نيست که راي درهمصورت ماهرانهبه

را بنا نهاد، که مخاطبان اي واقع مالصدرا با اين امتزاج، دستگاه ويژهها باشد؛ دراين ديدگاه از يکي

 (.48: 1383بيدهندي،)تري را آبياري نمود خود جلب کرد و قلمروهاي وسيعبيشتري را به

 ناشناسی تفسیر و تأویل. مع1

 اصطالح: تفسیر در لغت و. 1. 1

است و « بيينروشن نمودن و ت»معنى هتفسير در لغت ب اند: کلمةن لغت و زبان عربى گفتهدانشمندا

مقلوب فسر است و باشد که مى« سفر» و يا از ريشة« فسر»ريشة  تفسير از معتقدند کلمة اهل ادب

اسفرت »مانند:  يعنى صبح روشن شد و ؛«الصبح اسفر»د: مانند: نروکار مىهب« کشف»معنى هدو بهر

دو آن است که  و صورتش نمايان گرديد. تفاوت اينيعنى زن روى باز نمود  ؛«عن وجهها ةالمرا

که رود؛ چنانکار مىهمعنى کشف باطنى و معنوى بهب« فسر»معنى کشف ظاهرى و مادى و هب« سفر»

اما  (؛394:  1961،  )راغب «الفسر: اظهار المعنى المعقول»گويد: مى مفرداتراغب اصفهانى در 

معنى کشف هبيان و ب»معنى هيعنى فسر ب ؛«الفسر: البيان و كشف المغطى» منظور معتقد است:ابن

 (؛55: 5ج ،1412 ) نمودن چيز پوشيده است

 فارس نيز گفته است: ابن 

کند بر بيان نمودن چيزى و يعنى فسر داللت مى ء و ایضاحه؛الفسر تدل على بيان شى

 (؛504 :4ج ،1404) روشن ساختن آن
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 آمده است: المحيطقاموسدر  

؛ معنى فسر يعنى ... الفسر: االبانة و كشف المغطى... و هو كشف المراد عن المشکل

 روشن نمودن، کشف نمودن چيز پوشيده و کشف نمودن معنى از لفظ مشکل است
  (.587: 1415 )فيروزآبادي،

وضوح معناي متبادر را به و گويا آن1انداز مفسران تعريفي براي تفسير ارائه ندادهبسياري

آثار از تفاسير و برخي هاي مختلفي در مقدمةحال، تعريفعيناند؛ ولي دراش واگذاشتهرفيع

از آن تعاريف، تفسير اي دستهخورد که در ميچشمشناسان اسالمي بهدانشمندان علوم قرآن و کتاب

اي و در دسته« دهدمورد کشف معنا و مدلول آيات کريمه انجام ميعنوان کاري که مفسّر دربه»

 تعريف شده است.« عنوان يك علمتفسير به»ديگر 

 تأویل در لغت و اصطالح:. 1. 2

ذيل واژه  ،1404)، فارسنوشتة ابندانند. بهمي« اَول» تأويل را از ريشة ،شناساننويسان و لغتهمة لغت

. کلمة اوّل از معناي نخست اشتقاق اين ريشه دو معناي اصلي دارد: آغاز يك چيز و پايان آن «(اول»

معناي هاي اياله بهمعناي دوم راجع است. واژه)بازگشت(، به« َرَجعَ»معناي به آل یَؤُليافته و فعل 

 وزن مصدري تفعيل( نيز با وَلَ است. تأويل )براي خاندان و خانواده از ريشة اَمعنسياست و آل به

از شناسان پيشلغت (.193: 1382فارس،)ابنگردد آن بازميبه« تأويل کالم»معناي دوم پيوند دارد و 

از دو يکيمُثني بنمعمّر عُبيدهبارة تأويل دارند. ابوضيح را درهمين تو اغلبفارس و پس از او ابن

القاسم زجاجي نيز نقل شده از ابو (.86: 1ج، 1988)( دانسته است گاه)بازگشت« مَرجِع»معناي تأويل را 

صحاح در . کساني چون جوهري (216: 1404جوزي، )ابناست « مرجع و مصير»ه معناي لغوي تأويل ک

، راغب اصفهاني در فی غریب الحدیث و االثر یةالنها اثير درابن ،تهذيب اللّغهدر  ، ازهرياللّغه

رضي شريف ،ن العربلسامنظور در ابن بصائر ذوي التمييز،آبادي در ، فيروزمفردات الفاظ القرآن

)آشکار  «ابداءُ عاقبة الشیء»ييد کرده و با تعبيراتي چون اين پيوند معنايي را تأ ،حقايق التأويلدر 

ما یَؤولُ »گردد( و ن باز ميآ )آنچه يك چيز به «ما یَؤولُ اليه الشیء»کردن سرانجام يك چيز(، 

ويل را بيان اند تا معناي مراد از واژه تأگردد( کوشيدهمين برآآنچه سرانجام کارشان به) «اليهِ اَمرهم

أويل معنا دانسته شده است )تل نيز هممعناي اَوَّ، تأويل با(79-1:80تا، ج)بي آباديگفتة فيروزکنند. به
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معناي سياست مرتبط را با واژة اياله بهکه برخي آننهمچنا آغاز آن(؛کالم يعني برگرداندن سخن به

آمده است؛ «تأويل کالم»بارة منظور، درنقل از ابن اين ارتباط در توضيح ازهري، و بهاند. وجه کرده

عبارت است از « تأويل»ايد که نممعناي گردآوردن و سامان دادن است و چنين ميبه «اُلتُ الشیء»

 (. تأويل ، ذيل واژه1412منظور، )ابناشکال ناي مشکل در يك لفظ روشن بيند معآوردن چگرد

 ویل و تفسیر در مکاتب فکری. تأ2
اند؛ تا تأثير نبودههاي مختلف فکري در تحوالت معنايي اين دو واژه بيدر فرهنگ اسالمي، نحله

ه ب به باطنيه اشاره کرد کهتوان ميان ميايناي فراواني منجر شده است. ازنظره اکه به اختالفجآن

سدة شد. در  استناد تأويل دلخواه در قرآن، سنت و احکام، دعوت ايشان نمونة کامل خلع شريعت

نظر برخي، فى، و نيز وضع اصطالحات جديد، بهالصفا با ترجمة اصطالحات فلسچهارم نيز اخوان

هاى فرقه وسيلةهبا اقتباس از ايشان باى، براى مسلمانان فراهم آوردند، که بعداً اشتغال ذهن بيهوده

-130: تا، بى)کمالى دزفولى قابل جبرانى به فرهنگ اسالم وارد گرديدها زيان غيرصوفيان، و امثال آن

124.) 

توجّه به  است؛ يعنى« تأويل»ترين موضوع در مذهبشان، موضوع اسماعيليه، محورى اما دربارة

ند و حقايق هست منزلة رموز و امثالمذهب، قرآن و شريعت، بهنظر اين  معانى باطنى شريعت؛ از

نظر  باشد. ازظاهرى مستور و نهفته مىوراى الفاظ  لى و معنوى کتاب خدا و شريعت، دراص

معناى حقيقى قرار دارد. آنان رسيدن به« تنزيل» دربرابر« تأويل»و « ظاهر»برابر در« باطن»اسماعيليه، 

 (.180 :1338)ناصرخسرو،  دانندنمى« اساس»را جز از راه تأويل 

اند که براى اثبات عقايد و آن و سنت، صوفيهقر کنندةهاى تأويلترين گروهمديگر از مهيکي

اند. از نظر و در مواردى قرآن را با عقايد خود تطبيق داده نى فکرى خود دست به تأويل زدهمبا

فقيهان و عالمان متشرع و نيز قشريون ظاهرگرا با آنان به  ازتاريخي چون تصوف رواج يافت، برخي

نسبت به شريعت بود. صوفيان خاطر ديدگاه خاص متصوفه  هب بيشترمخالفت برخاستند. اين مخالفت 

ش به تأويل و تفسير آيات، مطابق طريقه و رو رو شدند، ناچارفقها روبه تکفير بعضي ازکه با 

معانى باطنى نيز قائل گرديدند. اين بهاى معانى ظاهرى آيات جسان که بهخويش پرداختند؛ بدين
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يا ديگر کتب صوفيه فراوان  تسترى سهلاز تفسير قرآن، مانند تفسير  تأويالت در آثار صوفيه اعم

 است.

اند، تفسير هاي مخالفاني که خود را اهل سنت ناميدهد خود و ردّ استداللمعتزله براى اثبات عقاي

به حاکميت عقل، اعتقاد اوليه آنان است؛ تا  ه اتکااند، کهارت خاصى انجام دادهقرآن را با م

جا عقل با طريق هروايات صحيحى را ناديده بگيرند، بديناند رکه گاهى خود را ملزم ديدهجاآن

اند را خواسته لفانه براى آن پيدا کنند، عذر آناند تأويلى هرچند متکنقل معارض بوده، اگر نتوانسته
 (.114:تا، بيدزفولى)کمالى

از  يکي توان آراي تفسيرى آنان را بهشوند، که نمىى يافت مىدر ميان دانشمندان اسالمى افراد

مناسبت ، و گاهى بهدرت متعرض تفسير شدهنجهت که بهد؛ هم ازآنمکاتب ذکر شده منسوب کر

تابع آن  ايشان يجهت که آراآنرا به قرآن مستند سازند و هم از فلسفى خود اند، آرايمقام خواسته

 فالسفةمشاهير از . برخي ها وجه مشترك دارندبا آن «تأویلابتغاء »حيث هرچند ازمکاتب نيست، 

 باشند. مىاز اين جمله  سينا و مالصدرافارابى، ابنمانند  اسالمى

 عربی و تأویل در اندیشۀ ویبنالدینحیی.  م3
معرفتي  مهم عنوان يکي از منابعقرآن را بهترديد بيعنوان عارفي برجسته و نامدار، عربي، بهابن 

عنوان به را و آن جويدن استناد ميآمختلف، براي اثبات ديدگاه خود بهموارد  کند و درتلقي مي

که از دهد قرار ميصحت و سقم ساير ادراکاتي  که از خطا مصون است، محك و ميزانتنها منبعي 

شود و حيرت نيز ما را ها به حيرت ختم ميراههمة  نظر ويآيند. از عقل و يا شهود حاصل مي

نحو اکمل، در کتاب و سنت، دارد که خدا را تنها هادي خويش قرار دهيم. اين هدايت خدا بهميوا

 (.86 :1380)کاکايي، است ظهور و تجلي يافته

 برداشتي عرفاني آورد. برداشت او از قرآنحسابوان شارح و مفسّر قرآن بهتمي عربي راابن

تا عربي، بي)ابن بيندو او را نيز تجلي خدا مي )ص(عربي قرآن را تجلي انسان کامل يعني پيامبر. ابناست

جامع داند که از سوي اللّه که اسم جامع است، بر انسان کتاب جامع مي که قرآن را؛ چنان(142: 3،ج

براي  روايناز  (؛60-61: 4، جعربيابن)نة ديگري است ينازل شده و هر يك آي )ص(يعني حضرت محمد

 است.« خدا محوري»همان « کتاب محوري»عربي، ابن
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 حيث که قرآن است، واقف شود، داراي چشم واحدي است که احديتکه به قرآن ازآنکسي

بود و حيث مجموع وقوف پيدا کند، قرآن در حق او فرقان خواهد آن ازکه بهباشد؛ و کسيجمع مي

اي ظهر و بطن و حد و هر آيهفرمود:  )ص(را مشاهده خواهد کرد. پيامبر ظهر و بطن و حدّ و مطلع آن

 (.94: 3تا، جعربي، بي)ابن مطلع دارد، اما شخص اوّل قائل به اين امر نيست؛ زيرا ذوقش فرق دارد

عربي را درزمرة کساني قرار دهند که برداشتي رمزي و اند که ابنسعي کردهاز محققان برخي

معناي بازگشتن به اند. برخي نيز تأويل را بهاميدهد و اين برداشت را تأويل ننسمبليك از قرآن دار

دانند که اي را برقرار ميهاي وحدت وجود، بين تأويل و اوّل همان رابطهبحث در اند واوّل دانسته

، )کاکايي عربي برگرداندن امور به خدا )اوّل( استين توحيد و واحد؛ لذا معتقدند که تأويل نزد ابنب

1380 :89.)  
 ،6،21 يوسف:) دانسته استن، تأويل را يکي از علوم انبيا درست است که بعضي از آيات قرآ

موارد، اصطالح  بيشترعربي نيز در مواردي به اين آيات اشاره دارد؛ لکن در ابن و خود (100،101

وي دربارة تأويل با اصطالح ديگران متفاوت است. يعني تأويل نزد او بيشتر معناي منفي و نامطلوب 

را  که ظاهر قرآنبرند. آنان وقتيکار ميهمتکلمان بدارد؛ چرا که اصطالح تأويل را بيشتر، فالسفه و 

کنند. قرينة صارفه نيز يابند، ظاهر را از ظهورش برگردانده و تأويل ميبا عقول خود ناسازگار مي

معناي ظاهر بسيار فاصله  هاي آنان ازأويلت از خودشان است و بعضي نزدآنان همان عقول ناقص

تا، عربي، بي)ابن کندخوانده و نکوهش مي« اهل تأويل» عربي آنان راابن (.90: 1388)کاکايي،  گيردمي

معروف شده است، لکن « قهرمان تأويل»عربي به که ابنرغم اينبهبنابراين،  (؛8: 3؛ ج 407: 2ج

 (.28: 1389)چيتيك،  بيان قرآن و سنّت، پايبند ظاهر متون نيست اندازة وي در شرح وکس بههيچ

 صدرالمتألهین شیرازی و تأویل در اندیشۀ وی. 4

ل علم و شاگردان مکتب خود در ميان اه ، وشيرازي که در ميان عامة مردم به مالصدراالدين صدر

ابراهيم شيرازي است  ميرزاقوام شيرازي و پسر  المتألهين معروف است، از خانوادةبه صدر

 در شيراز متولد شد هجري 979در حدود سال  (؛16: ، مقدمه مصححلفا1389)صدرالمتألهين، 

باقر، محمد قلي را نزد فيلسوف شهير وقت، سيدوي علوم ع .(297: مصحح، مقدمة ب3891المتألهين، )صدر
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معروف به ميرداماد تکميل کرد و در علوم نقلي نزد شيخ بهاءالدين محمد عاملي که يکي از نوادر 

 (. 16: الف1389المتألهين، )صدر دهر و مفاخر وقت بود، تلمذ نمود

ظاهرگراي عصرش بساط زندگي  مخالفت شديد شماري از عالمانعلت از پايان تحصيل، بهپس

عنوان قم به« کهك»دوران اقامت مالصدرا در  آن ديار برچيد و متوجه شهر قم گرديد. ازرا از

صدرالمتألهين پس از  (.314: 1379اي، )خامنهدوران عُزلت و انزواي اين حکيم بزرگ ياد شده است 

ينيان در دوران عزلت، که و تحقيق در آثار عقلي و نقلي پيشساليان طوالني تحصيل و تدريس 

کنار  ك معنوي و تهذيب نفس پرداخت و درسلوواختيار او گذاشت، به سير دست قضا در

هاي اصطالحي بيروني، چراغ دانش در درون جانش روشني گرفت و از روزن کشف و دانش

مند شد و با همسان ديدن فلسفه، کالم، بهره –که خود مدعي است چنان –شهود و واردات قلبي 

اين انزواي طوالني در نخستين گام، کار ازمتعاليه را بنيان نهاد و درست پسعرفان و وحي، حکمت 

 (.302-303: 1379اي، خامنه)را آغاز کرد  اسفارترين اثر خود يعني تأليف مهم

دارد. نوا با عرفا عرضه ميهماي هماهنگ و گونهاصول و مباني تفسيري خويش را به مالصدرا

داند. به عقيدة وي، مراتب ها با يکديگر ميوي سرّ بطون قرآن را اختالف عوالم وجود و تطابق آن

وجهي مناسب در هجهان هستي متطابقند و هر موجودي که در يکي از عوالم، وجود داشته باشد، ب

است، بيانگر حقايق هستي است که در  جهاني ديگر وجود دارد؛ قرآن نيز که جلوة کامل علم الهي

مراتب هستي تجلي يافته است؛ بنابراين قرآن همانند هستي بطوني دارد که متناظر مراتب هستي 

اي تکثر معنايي هستند که ناشي از تناظر و هاي قرآني واجد گونهها و گزارهنتيجه واژهدر است؛

 تطابق مراتب هستي است. 

 گويد: صدرالمتألهين مي
ش کشف و يقين در من رفع ، عطهاي علماکتب حکما و تدبر در نوشته د از مطالعةبع

آرزوها و  آوردم و آن را نهايت همةقرآن روياينکه به تتبع در معاني نگشت، تا
گاه که نقاب از چهره ها و دواي دردهاست. آنهايم يافتم. قرآن، نور تاريکيخواسته

کنندة تشنة هندة مريض جهل و شقاوت، سيرابفادبردارد و حقايقش آشکار شود، ش
 (.5-8: 6، ج1366)صدرالمتألهين، سعادت و مداواگر بيمار رذيلت است حق و
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اي مکتوب از نظام وجود است و وجود، تمثل عيني قرآن. قرآن قرآن در نزد صدرا، نسخه 

جلد ترين مراتب آن، قرآن مکتوب در همچون وجود، داراي درجات و مراتبي است که پايين

کنند. سه مقصد درك مي -سابي نه علوم اکت -االلباب با علوم لدّنياست؛ روح قرآن را تنها اولو

 (.320: 1386پور، )دهقان قرآن، علم به مبدأ، معرفت معاد و شناخت راه استعمدة 

که نوعي تفسير است،  - متن از فهم مقصود يا – در علم هرمنوتيك معاصر، کار تأويل متن

اختيار خواننده قرار  آمده و دردرلفظ از حوزة ارادة گوينده  رسد که معنايي ميجايگاهي به

 .گيردمي

وي خروج از  اين معنا در نزد مالصدرا و مفسران مسلمان درست نيست. همسلماً تأويل ب

اي باشد که معنا گونههاو، بايد بشمرد و تفسير به نظر ن جايز نميا در قرآمحدودة الفاظ متن ر

 آن لفظ بپسندد ومثابة معنايي متناسب بارا به ازدايرة لفظ و محدودة آن بيرون نيفتد و ذوق سليم، آن

)و شايد هر متن ديگر ديني( امين آن است و بايد شرط و رسم امانت را تعبيري ديگر مفسّر قرآن به

 .(330-331: 1389پور، )فالح دارد و رعايت کند نگه

 صدراعربی و مالتفاسیر ابن نمونه هایی از بررسی تطبیقی. 5

 «الحمدهلل رب العالمين»آیه . 1. 5

ته بايد در اند. البدر جاهايي مفترق تفسير اين آيه در جاهايي مشترك و عربي و مالصدرا درابن

عربي و روش صدرايي روش ابن معناي سنتي آن براي هردو احتياط کرد؛ زيراکاربرد واژة تفسير به

متن باز  دو در روش تفسيري خود بههاي حاکم تفسيري مغايرت دارد. هربا روش مدرسي و  سنت

اي کنندههاي محدودکوشند، ضابطهظاهر مي چه درت تأويل نامحدود گرايش دارند؛ گربا قابلي

هاي منقول و شريعت را حدود تکه هر دو ظاهر متن و سنراي فرآيند تفسير تدوين کنند. همچنانب

کنند؛ يعني مفسّر مجاز نيست از حدهاي تعريف شده و معنايي که در مجاز تأويل تعريف مي

م که آن دو مفسّر بينيحال در عمل ميعينستي آن توافق شده، تجاوز کند؛ درشريعت مقدس بر در

 نوعي تأويل باطنينمانده و بهري خود پايبند شناسي تفسيهاي تصريح شده در روشچندان به ضابطه

 اند.عربي تفسير اشاري( گرايش پيدا کردهابن )از نظر
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را به امر و متعلق  د که گوينده يا عامل کنش حمد، آندانحمد را ستايش عامي ميعربي ابن

اند؛ زيرا او همه عربي، همة موجودات کلمات حقابن نظراصي مقيد و مخصوص نساخته است. بهخ

ز خود توانند اچيز شد و کلمات حق نميآفريده و گفته است: بشو، پس همه «کن»با فرمان چيز را 

 را مالك قول کن حق ض، جهان حسي خود و قواعد منطق آنفرحق جدا باشند؛ زيرا اگر به

هم مستقل فرض کنيم؛ يعني کلمات حق ماهيتاً از خود حق،  ايد گفته و گوينده را ماهيتاً ازبگيريم، ب

آورد که ساحتي از وجود را تصور کنيم که ماهيتاً اين مطلب، اين نتيجه را الزم مي اند وتقلمس

کلمات او  خالي از حق باشد؛ يعني چون کلمات حق، خود حق نيستند، پس حق در جايي که

عربي براي شود. ابنداراي ماهيت و هستي محدود مي صورت حقموجودند، حاضر نيست که دراين

 کنندةهد و صفت را عين موصوف و عين وصفدرا صفت حق قرار مي« حمد»شکال، دفع اين ا

وجودي  آيد و اين با نگاه وحدتداند؛ زيرا اگر صفت، عين ذات نباشد، کثرت الزم ميتعريف مي

افتد؛ پس ضروري است که صفت و موصوف با هم وحدت ذاتي داشته باشند؛ اما عربي مغاير ميابن

وحدت وجودي  کننده( کيست؟ نظريةند، واصف )وصفهم وحدت داربا موصوف اگر صفت و

شناختي او جاي مستقلي رو اگر در مدل وجوداينتابد؛ ازنميف و استقاللي را برعربي، هيچ شکاابن

شود؛ بنابراين طبق مفروضات اين مدل، را براي واصف در نظر بگيريم، کل مدل دچار مشکل مي

جوهر بدانيم. اگر راست است که هستي، کلمة حق است و موصوف هم هم با وصفبايد واصف را 

هماني ذاتي خود حق اين گويد، پس چون کلمة حق باحمد مي خدا را ستايش وهمواره و هستي، 

 ،«الحمدهلل»تيجه ه و خود عمل ستايش يکي باشد؛ درنکنندشونده بايد با ستايشارد، ستايشد

 .(22-27: 1989عربي، ابنرك: ) ستايش خداست از زبان خدا، دربارة خدا

داند و شکر را اعم از حمد اي از شکر ميشاخهعربي، حمد را زيرمالصدرا برخالف ابن

نگاه وي همچون  حمد در روازاينکند؛ ات کمالي تلقي ميداند. او حقيقت حمد را اظهار صفمي

تواند زبان خداوند گفته شود، نمي وقتي از ،«الحمدهلل»عربي، ستايش صرف خود نيست؛ زيرا ابن

جهت که داللت لفظ بر معني، داللتي وضعي است يا در اصطالح اينحد لفظ بماند؛ بهدر

د شده پايبنتواند به چارچوب داللت پيشنهاديخواهي است؛ يعني مدلول مهبشناسي امروز، دلزبان

ند. اما داللت فعل، داللتي است عقلي و قطعي، مانند داللت آثار شجاعت بر خود شجاعت؛ پس نما
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حالتي شبيه حالت بالقوة داللت وضعي اسير بماند؛ بلکه  تواند درايش خداوند خود را، نميست

 .(94-95: ب1389 ،)صدرالمتألهين داللت اين ستايش، داللتي فعلي است

موجودات را همچون انسان،  عربي، همةاستداللش، همچون ابنرة مالصدرا در تکميل زنجي

رت عالم و گيرد که داراي صورتي واحد و عقلي واحد است و آن عقل، همانا صومي  واحد کبيري

فلسفة آفرينش مالصدرايي، خداوند خود مستقيماً با  حقيقت آن و حقيقت تامّة محمدي است. در

آفريند و اين دهد و نخست عقل اول را ميواسطه انجام ميان تماسي ندارد؛ يعني خلقت را باجه

مرتبة خاتميت  ترين مرتبة حمد، وهمان نور محمدي، عالي شود. اين عقلعقل مصدر هستي مي

 کندآن متصور نيست، و خداوند خود را از طريق آن ستايش مياست که حمدي باالتر از
 (.95-97: ب1389 ،)صدرالمتألهين

 )الم( مقطعهحروف . 2. 5

است و دانش آن،  عربي و مالصدرا هردو تصديق دارند که دريافت حقيقت اين حروف دشوارابن

. اين دانش مقدس تنها از راه کشف و شهود شوداصل نميراه تجربه و تعليم ح دانشي است که از

دهد که قائم مي ئهعربي در تأويل اين حروف، يك نظرية بديع ارايا الهام قلبي، دريافتني است. ابن

که حکمت وجود ايناما مالصدرا با (؛44-45: 1989عربي، )ابن شناسي پيچيده استبه نوعي فرشته

اد او تعدشناسي سهروردي و فرشتگان پررشتهعرفاني اوست، از ف -اشراق، يکي از منابع نظام فلسفي

بر  تکيه سينا باهد همچون ابندح ميبرد؛ بلکه ترجياي نميآميز بهرهبراي تبيين اين حروف اسرار

 (.22-27: 1362)صدرالمتألهين،هاي پنهان اين معما نفوذ کند نظام ابجدي، به اليه

هايي دارند و ها، امتکند که حروف همچون ما انسانفرض گنگ آغاز مي اين عربي باابن

س خود پيامبراني از جنهاي ديني معيني هستند، و حتي داراي تکليف همانند ما، مخاطب خدايند و

عهده دارند و نيز داراي ها را بههاي خداوند و ارشاد و هدايت آندارند که وظيفة ابالغ پيام

چيزي نهي  ب الهي، امر و فرمان است، اما ازها از خطاآنکردن، و برعبادت مکلف به اند وشريعت

ن پلکاني ني شباهت دارد که يك ساختماانسا ساختار جامعةنيز به هااند. ساختار اجتماعي آننشده

ها و معنوي آن بهاي اساسخالف جامعة انساني ما، تنها برها، برميان آن است؛ اما توزيع ارزش در

ترين برگزيدگان خواصِ خواص و منزه خواص و ها به عوام وقابليت پذيرش امر الهي است. آن
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ر از عامه هستند. اين حروف خواص و برتل سور، از يخواصِ خواص تقسيم مي شوند. حروف اوا

آنکه نخواهد يافت،  مگراي اسرار ايمان را دربنده هيچ تا هستند و 29آميز، همچون منازل قمر اسرار

روش ويژة خود، اين حروف را به ساختمانِ عربي بهف پي ببرد. در اينجا ابنمعناي رمزي اين حروبه

چيز گويد همهديالکتيکي خود، که مي قاعدة زند تا بهميتمان آن پيوند هستي يا بخشي از ساخ

هم قابل تبديل است، وفادار بماند. او در سامانة فکري به چيزنتيجه همهرنهايت يکي است و ددر

 چيز واحد استکه همه – کند تا به اصول خودخود، معناي متعارف هر پديدة ديني را دگرگون مي

 (.42-43: 1989عربي، )ابن قمر حروف مقطعه به منازل فلك و بند بماند، مثل ربط دادنپاي –

کند. از ل سور، نظرية منسجمي تدوين نمييمالصدرا براي تبيين حقيقت حروف مقطعة اوا

کدام او را راضي حروف را مطالعه کرده و هيچ سخنان او پيداست که تفسيرهاي گوناگون اين

 گويد: نساخته است. او مي
هاي قرآني سورهمفسرين و مأّولين، در تفسير و تأويل حروف تهجّي، که در اوائل 

ذکر  مشهور، وجوهي را تفاسير متداول و در کلمه داشته، وآمده است، اختالف
: 1362)صدرالمتألهين،نه ماية آرامش خاطر است  بخشد، واند که نه اطمينان ميکرده

22). 

 که:  )ع(امام علي  ولي او به نظري که از اين گفتة 

 (112: 1، ج1372)طبرسي،   هذا الکِتاب حروف التهجّی ةو صفو ًةصَفوَنَّ لِکِلِ كِتابِ اِ

 دهد. اقتباس شده، گرايش بيشتري نشان مي 

اي از اين حروف بر مرتبه يك ازاي است که هرگونهحروف بهاعتقاد مالصدرا در تفسير اين 

 ابزاري از نظام حروف ابجدي توجيهي اين نوع داللت، استفادة وشکند و رعالم هستي داللت مي

اي از عالم اي با مرتبهگونهها بهروش جمع يا ضرب بين آنمشهور است تا با ترکيب نمودن به

را رمزگشايي « الم»هاي رمزي کوشد داللتلي، او ميچنين تحلي پايةبرهستي، مناسبت و تطبيق يابد؛ 

 گويد: منبع نقل غيرمستقيم خود، مي او بدون اشاره به کند.
 اي به اظهار وحدت مطلق، چه ازحيث ذات و چهرهرا اشا «الف»برخي از اهل قرآن، 
 کنندتلقي مي «وجود حقيقي در ازل و ابدتفرّد به»دانند و ازحيث صفت مي

  (.23 :1362)صدرالمتألهين،
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 سوره زلزال  .3. 5

 –، خيلي موجز و برخالف روش اشاريپيشهاي خالف سورهعربي در اين سوره، برتفسير ابن

را با تشبيه يا  فسير او، حکمتي اخالقي است که آنتأويلي وي خيلي ساده است. اساس ت

هاي انسان در روز کند. کردهچه بکارد، همان را درو ميدارد: هرکس هرالمثلي ساده بيان ميضرب

بد. اما چگونه ياخود مي يةمااداش يا کيفري مطابق درونگردند و پسوي او باز ميبزرگ رستاخيز به

شان از عامل حيثيت و موجوديتي ندارند، در روز قيامت و حسابرسي، مستقل خودبهاعمالي که خود

که اعمال و  کندعربي استدالل ميدهي به اين ابهام، ابنشوند؟ براي پاسخحاضر شده و وزن مي

اند؛ يعني فعل ارادة فاعل انساني خود وابستههايي هستند که بهامر، عرضهاي انساني، درواقع کرده

تواند باشد که انگيزه، اراده و هدف انساني معيني در ميان باشد. اما چگونه است انساني، زماني مي

ارادة جزئي خود، عينيت يابد، در روز  تواند با تکيه بررضي دارد و نميکه فعلي که حيثيتي ع

عربي به اين اشکال دهد؟ ابن تواند حاضر شده و شهادتمي مچون امر عيني شده،داوري، ه

هاي وابسته، لباس ين عرضا د، با قدرت و حکمت اليزال خود، بهدهد که خداونگونه پاسخ مياين

توانند در روز قيامت، مستقل از فاعل ارادي خود، همچون ذات ها ميذاتي، پوشانده و آن به ئمقا

شود، آن عملي مرتکب  مي خود، حاضر شده و عليه يا له او شهادت دهند؛ پس انسان، وقتيهبئم قا

کيهاني و در علم اليزال  شود؛ بلکه در حافظةفاني، محو نمياز وقوع، همچون عرضي عمل، پس

به ذات، و  ئممثابة ذاتي قائم به نفس، ثبت مي شود که از حيث متعلق علم الهي، جوهري قاالهي به

: 4، ج1989عربي، )ابن غير دارد به فاعل انساني خود، حيثيتي قائممعطوف به  ارادةازحيث وابستگي به

534-533.) 

تري ارائه داده است. عربي، تفسير مشروحقياس با کار ابن در مالصدرا در تفسير اين سوره و

گردد. ميشناختي آن بازرواندهد، به مسئلة بغرنج زمان و تجربة که در تفسير ارائه مياي نظريه

هاي متفاوت بلکه ما با زمانپارچه مواجه نيستيم؛ ه امري کلي و يكمثابجا با زمان بهواقع ما در ايندر

 کار داريم. در ديدگاه مالصدرا، زمان قيامت با زمان تجربي و محسوس ما در زمين متفاوت وسرو

هاي روزمرة هاي متوالي نيست. ما در تجربهاز لحظهتر است. زمان رستاخيز، زنجيرة متوالي ازآن عام

ايم؛ مثالً در شناختي زمان مواجه شدهروان –هاي متفاوت دريافت ذهني خود، بارها با شکل
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جهت اينزدگي و شادي، تند. ازهاي هيجانگذرند و در حالتها کُند ميهاي انتظار، ساعتزمان

گذارد. از ديد مالصدرا، ميکننده مان، تأثيري تعييندرك او از ز تجربة دروني يك انسان بر

اند ها رستهبند لحظه اند، ازهاي حجاب و تاريکي را دريده، چون پردهکارانيمين يا درست اصحاب

ش را در چهرة کلي خود سازد، جهان آفرينها را قادر مياند که آندريافتي از زمان رسيده و به

کند. در شهود قلبي هم مشاهده ميزمان و بامقامي، فرد، مبدأ و معاد را هم نتيجه، در چنينببينند. در

شاي مُثُل او، جهان هستي، رستاخيزي است ممتد؛ زيرا او همچون انسان حکيم افالطون در جذبة تما

ترين فعل يافتگي خود شهود شود و حقيقت را در کاملغرق مي -ترين شکل هستييعني عالي -

نگر کساني که اصحاب شمالند، توانايي درك کلي حقيقت را ندارند و در فهم جزئيکند؛ اما مي

 .(101-102: 1391)صدرالمتألهين،  خود، تنها توانايي درك زمان جزئي را دارند

 طارق سورة .4. 5

جهتي خيلي پيچيده است. همة آية اول سوره طارق، ازجهتي بسيار ساده و ازپنج عربي از تفسير ابن

اين پنج آيه به فرزندان  شود:عربي دربارة اين آيات نوشته است، در يك جمله خالصه ميابنآنچه 

 (.482: 1989عربي، )ابن کننداشاره مي

کرده است؟  عربي به همين يك مطلب اکتفاابن البته خود اين تفسير هم به تفسير نياز دارد. چرا

که انسان چيست؟ وقتي پنجمرابطة طارق با آية  ايد به فرزندان اشاره کنند؟آيه ب پنجچرا همة اين 

شود، اي که پيدا و پنهان ميستاره - شود تا به سرچشمة خود بنگرد، آيا ستارة طارقدعوت مي

اي تلويحي به پديداري نطفه در تاريکي صلب و رحم اشاره - هم در دل تاريکي درونآن

 ماند؟ ي جهان ميتاريکخود زندگي انسان که به درخشش آني در کند؟ و حتي بهنمي

ه به کببرد تا وقتييند آفرينش خود پيتواند به فراانديشد، بهتر ميوقتي انسان به فرزند خود مي

آفرينش شخصي خود فکر کند؛ چون در پديداري فرزندش، خود سهم داشته است و از راه قياس، 

گذر را در تعميم دهد؛ پس ستارة درخشندة زودتواند قت خود هم مياين شيوة پديدآمدن را به خل

د و در تاريکي آيتوان به زندگي انسان تأويل کرد و اينکه انسان از تاريکي پديد ميآسمان شب مي

ت خود حقيقت خلق نهد؟ اگر درچنين متکبرانه بر زمين گام ميرو، اينرود؛ پس ازچهفرو مي

تا اينجا،  (.483 :1989عربي، )ابن شوددارد و نفسش پالوده و تطهير ميميبر بنگرد، دست از خودپرستي

کند، عربي مجزا ميآيد. اختالفي که تفسير مالصدرا را از ابنعربي مشکلي پيش نميدر تفسير ابن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-188-fa.html


 
                                                            15                                مالصدرا                                                                               عربی و بناتأویل در تفاسیر 

گيرد به ميمعناي نزديکي و از افعال مقاررا به عربي آني )کيد( است. ابنها از معني لغوفهم آن

که درحالي (؛483: 1989 عربي،)ابن آن در زبان عرب، نزديك شدن استگويد که منظور ازميو

گيرد و اين اختالف اساسي، دريافت آن دو را از مفهوم کلي معناي مکر ميرا به مالصدرا، آن

دهد ميگونه معني اين «اِنَّهُم یَکيدونَ كيداً»عربي، معناي سوره دگرگون کرده است. در تلقي ابن

دهد و خواهند به خدا نزديك شوند، ولي در ترجمة مالصدرا عکس اين تلقي معني ميها ميکه آن

اين  ترديدبي (.45: 1391)صدرالمتألهين، خواهند با خدا مکر ورزندها ميشود که آنگونه ترجمه مياين

 اختالف، تفسير هر دو از مفهوم سوره را تغيير داده است. 

عربي پيشه کرده است. او براساس وة تفسيري خود رويکردي متفاوت از ابنمالصدرا در شي

ظاهر آيات سورة طارق، محملي براي استخراج براهين خداشناسانه ساخته است. به نظر وي همة 

 کنند.تعالي داللت مياجرام سماوي و ستارگان بر وجود باري

 سورة واقعه .5. 5

اي از اصحاب شمال و اي که تأويل تازهکند؛ عقيدهجالبي را مطرح مي عقيدة عربي در اين سورهابن

و  توانند توصيفي از ذات الهي( نميگويد: شمال و يمين )چپ و راستمياصحاب يمين است. وي 

تواند داراي دو سوي راست و چپ يا آن باشد؛ زيرا خداوند نمينسبت انسان يا فرزندان آدم به

اند؛ پس اين دو سوي خداوند يا هر دو دست و يداهلل، راست و يمينشمال و يمين باشد. هر 

ة کيست؟ دربارة آدم! درواقع مقياس اصحاب شمال يا يمين بودن، نسبت فرزندان توصيف دربار

 تفسيري که بر عامه باشد. از تواند جز يمين و جز رحمتآدم با خود آدم است؛ زيرا خداوند نمي

توان استنباط کرد که بدفرجامي و شقاوت ابدي و جاويد وجود ه ميگوننويسد، ايناين آيه مي

عين عذاب جاودانه پذيرد که کسي دررحمانيت او نمي ندارد؛ زيرا خداوند، عين رحمت است و

چون حد وکيفر وجود دارد؛ پس غضب خداوند ابدي نيست، زيرا وجود »گويد: عربي ميبماند. ابن

از  که انسان بعد اهي براي توبه و بخشش بازگذاشته است. چراداوند ردهد که خکيفر، نشان مي

رك: ) «ديده استاي براي تطهير روح آسيبت، وسيلهحقيقشود وکيفر درتحمل عقوبت، پاك مي

 (.257: 1989عربي، ابن
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ها، تعداد انسان ها، بهکند؛ يعني زمانها آغاز ميبندي زمانتفسير خود را با طبقه مالصدرا

گونه يا را بهشت تجربة خود، آن بهکس بناشناختي دارد و هرمتفاوتند. بنابراين زمان کيفيتي روان

گيرد و ميپذيري وقوع واقعه يا روز قيامت پييابد. سپس بحث خود را با امکانيهولناك م

ايي که کار براي خداوند از آفرينش يك انسان دشوارتر نيست. زيرا خد کند که ايناستدالل مي

گونه که بوده، خلق توانايي آفرينش انسان از نطفه را دارد، آن مقدار توانايي دارد که باز او را همان

هستند، آشکار  گونه کهها، همان، روز قيامت روزي است که در آن تمام ذاتيگر آنکهکند و د

هاي حقيقت خود و وعدهچيز بالفعل است؛ زيرا همه، و همه ماندچيز پنهان نميشوند؛ يعني هيچمي

را ندارند و همگان  ند، مشاهده کرده و توان تکذيب آنگونه که هستذات و همانهخداوند را، ب

آن بتواند، مقداري از پنهاني نيست که انسان به اميد  م وبينند؛ درنتيجه، هيچ جاي مبهچيز را ميهمه

 (.7-9: ج1389)صدرالمتألهين،  گناهان خود را پشت آن، پنهان کند

بر افزوناين است که وقوع آن محتوم است و آيه،  ،«ةكاذب»معناي ديگر  «بةليس لوقعتها كاذ»

شود، اين است که مطرح مي پرسشيي که ذکر شد، داراي داللتي هشداردهنده هم هست. اما مفهوم

اتي شود، و سزاوار عذاب؟ آيا بدي او ذکه اگر، روح، نفخة الهي است، چگونه است که بد مي

 گويد: است يا عرضي؟ مالصدرا در پاسخ مي

ون ذات الهي خير تواند شر باشد و در ذات خود، همچروح، من حيث ماهيته، نمي
که در جهان مادي، از راه آن و دليل ارتباط با کالبدي است مادي، است و بدي او به

تطهير و واقع، نوعي عذاب اُخروي او، در وسيلة آن، به شر آلوده شده است وبه
  (.10:ج1389،)صدرالمتألهين پاکسازي روح است

کارکرد عذاب اُخروي و ماهيت روح  عربي دربارةعقيدة ابندراينجا مالصدرا تاحدي به

 شود.          نزديك مي

خصوص اصحاب يمين و شمال عقيده دارد که سمت عربي، دراما مالصدرا برخالف ابن

ها کساني و سمت چپي دهندشان مياعمالشان را به دست راست هايند که نوشتههست ها آنانراستي

ايشان  بر« قوة عملي»صاحبان اعمالند و  دهند، و هر دو گروه ازشان ميدست چپهستند که به

واسطة ادراکات باطني عملي است، به ولي گروه نخست مبدأ و ريشة اعمالشان عقل غالب است؛
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واسطة ادراکات دهندة حيواني است، بهاز قوة حرکتبارتمبدأ اعمالشان عجزئي، و گروه دوم 

 (.16: د1389،)صدرالمتألهين شودناميده مي «قوة شوقي»نام حسي که به

 سورة جمعه .6. 5

ها جايي ديگر حروف مقطعه را به امتعربي مواجهيم. او درانگيز ابنجا نيز با شيوة اعجابدر اين

الهي را لشکريان  ها و اسمايبرد؛ يعني نامميکارشيوه را به جا نيز همانکند و در اينهمانند مي

ها، نام  کند. از ديد او،ها معرفي ميرا، فرمانده و اسم چيره بر لشکر نام« ملك»داند و نام خداوند مي

اند. از ديد او هاي بشريهايي چون امتاالمر خود، امتلشکريان خداوندند و حروف، در نفس

اند و حق حقيقت لشکريان حضرتدر - اندهاي حقاش از حروف که امتهمانند تلقيکه  - هانام

 :1989عربي، )ابن بردميشود و نظم هستي را پيش چيره ميکه اراده کند، هر از راه آنان است که بر

324.) 

که  چيزکسي استمالك يك کهکند تري دارد و استدالل مياما مالصدرا برخورد فلسفي

خود را دارد و ازآنجاکه همة موجودات از  مليت است؛ يعني ارادة تصرف در متعلق ارادةداراي عا

 (.10 :1388)صدرالمتألهين،  ها را داردهاست و توانايي تصرف در همة آنآن خداوندند، او مالك آن

 سورة اعلی. 7. 5

اِجعَلُوها فی »فرمايد: ميکند که استناد مي )ص(عربي در تفسير اين آيه به يك حديث از نبي اکرمابن

 «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» :آن، اشاره به آية در سجودتان قرار دهيد و مقصود ازرا ؛ آن«سُجُودِكُم

اجعلوها »قرين شده، پس استنباط ما از مفهوم  «سَبِّح»با فرمان  )ص(است و چون دستور مطاع پيامبر

کارهاي ما  ادة سجده کردن در نماز باشد؛ زيرا همةتر از عمل سبايد  گسترده «فی سجودكم

نحوي سجود است و سجود، بارزترين شکل تسبيح، خاکساري و شکر خداوند خالق خود به برابردر

 است.

عربي، رکوع هم نوعي سجود است؛ قيام هم نوعي سجود است و خودِ بودن و هستي نظر ابناز

معنا اشارت دارد؛ زيرا  اين آيا خداي شما نيستم؟ نيز به ؛«بِرَبِّکُمْأَلَسُْت » :ةهم نوعي سجود است. آي

دم خلقت، از جهانِ شهادت و عينيت و در عالم ذرّ و ذرّه و در محضر منزّه اهلل و در سپيده پيشما 
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اي است وجود آمدن، سجدهمالك ماست؛ پس در وجود شدن و به اقرار کرديم، که اهلل خالق و

معني دارد که همين هستي مادي ما  اين جود به ما. خودِ آيه هم اشاره بهر تفويض وطوالني دربراب

« اعلي»ن کلمه خواهد که خداوند اعلي را تسبيح گوييم و همينوعي سجود است؛ زيرا از ما مي

 جُمله ما بهچيز و مِنعلي و پست و پايين است؛ يعني همهچه جز خداست، غير ادهد که هرنشان مي

 ايم.ير اعلي بودن و در نسبت با خداوند اعلي در سجدهحکم غ

گو با معني که فرد تسبيحاينکند؛ بهصيل علم و دانش تأويل ميمعناي تحمالصدرا اين آيه را به

شود مگر با شناختي يکار ميسر نمتواند خدا را تسبيح گويد و اينيسلب همة نقايص از خداوند م

اسد، اما تواند خدا را بشنعبارتي ديگر دانش او دانشِ مرزهاست. او نميهسوي اهلل؛ يا بشهودي از ما

تواند دانشي نظري اساس اين تلقي، اين دانش نميتواند از مرزهاي جداکننده باخبر باشد و برمي

باشد؛ يعني علم صرف و مجردي که بتواند در ذهن يا کتاب ذخيره شود؛ بلکه علم، همان کردار 

هان حقيقت تسبيح گويد که خود از نقايص جتواند خدا را بهزماني انسان مي تسبيح کردن است و

تواند با تمام جوارح و ميشود صورت نطق او با حقيقت او يکي مي آن ماده منزه و پالوده باشد؛ در

 ستايش خدا بپردازد و بلکه خود عينِ تسبيح خداوند شود. خود به

 ر مباحث قرآنیعربی دتأثیرپذیری مالصدرا از ابن .6
فلسفي، اين نتيجه  -از مطالعة تطبيقي آثار تفسيري اين دو شخصيت مهم و تأثيرگذار عرفاني

عربي پذيرفته شود که مالصدرا در مجموعة کتب قرآني و روايي خود، تأثيراتي از ابنحاصل مي

 شود:   ها اشاره مياست؛ که به چند مورد از آن

« مکاشفه»تحت عنوان « يمرح»و « رحمن»الهي  ذيل اسماي الصدرا در تفسير سورة حمد. م1

 دارد: ميبيان 
را در بُعد وجودي و در ماهيات  بر غضب او سبقت گيرد و همة اشيا رحمت خدا

تمام گيرد. ازآنجاکه غضب خدا عين رحمت اوست، پس بازگشت ، در برميهاآن

فَيقولُ : »به رحمت الهي است. در حديث نبوي آمده است هستي و پناه و مآل همة اشيا

خدا  ؛«الراحمينَو شفع النبيّون و شفع المومنون و لم یبقع إال أرحم ةالمالئک تاهلل شفع

فرمايد: فرشتگان، پيامبران و مؤمنان شفاعت کرده، شفيعي جز ارحم الراحمين باقي مي
 (.92: ب1389صدرالمتألهين، ) نمانده است
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، فتوحات مکيه 33الدين در باب درا در اثبات ادعاي خويش به نقل کالمي از محييمالص

 پردازد. مي

اثبات سبقت رحمت بر غضب الهي، در  33باب  فتوحات مکيهالدين در استناد به کالم محيي .2

است، خود شفاعت کساني را که «ارحم الراحمين»اعتبار اسم اقدسش که بيان که خداوند به اين با

که هرگز عمل نيکو ان دارد کسينمايد و حتي امکاند، ميمستوجب قهر و عقاب شديد الهي شده

انجام نداده است، مستوجب شفاعت و رحمت او گرديده، از آتش رهايي يابد. استناد وي به اين 

کس اعتبار او هر؛ به(85 )مريم: «وْمَ نَحْشُرُ الُْمتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًایَ »آية شريفه است که فرمود: 

 (.110: 1،ج1366)صدرالمتألهين،  جملة متقين استالهي گردد، از نشين اسمايخدا را صدا زند و هم

سلوك باطني مستمر براي  استناد مالصدرا و تأييد و تأکيد گفتارش در حرکت جوهري و .3

بحث انسان  ، باب تقلب باطن انسان، ازت مکيهفتوحاقول شيخ الهي و عارف رباني که در انسان به

آمده است. در اين  الکتاب ةفاتحاز  ،«الْمُستَقِيمَ طَااهْدِنَا الصر» :اشرف مخلوقات در تفسير آية

از کالم  )ص(نقل حديثي از پيامبر اکرم بابحث مالصدرا به ارزش و عظمت انسان سالك پرداخته، 

 (. 110: 1،ج1366)صدرالمتألهين،برد شيخ اکبر به عنوان تأييد استبصاري نام مي

در بحث از حدوث و قدم بهشت و جهنم  فتوحات مکيه  61 الدين در بابنقل سخن محيي. 4

مالصدرا به استناد آية الهي به مخلوق بودن  (.171: 2،ج1366)صدرالمتألهين، سورة بقره 25 در تفسير آية

جهنم از اعظم مخلوقات و » جويد:عربي استناد ميبهشت و جهنم تصريح دارد و به اين قول ابن

کند که نزد عربي تصريح ميابن «.سجن خداوند در آخرت است که مشتمل بر آتش و زمهرير است

به اين دليل که گرما و سوزندگي جهنم  باشند؛اصحاب کشف و عرفان، بهشت و جهنم مخلوق مي

هايي که مورد ها و بتاز گرماي رو به احراق هواهاي انسان است و نيز هيزمي جز خود انسان

إِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُُدونَ » (؛24)بقره: «ةوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ» ها واقع شده، نيست:پرستش و کرنش آن

 (.297: 1تا، جعربي، بي( )ابن98)انبياء: «جََهنَّمَمِن دُونِ اللَِّه حَصَبُ 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِکَةِ » :در تفسير آية (273: 1تا، ج)بي فتوحات مکيهالدين در بيان کالم محيي .5

؛ در تفاوت ميان ملك (34 بقره:) «كانَ مِنَ الْکافِرینَ وَاسْتَکْبَرَ وَ أَبَى اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ
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اند، جن پيدايش شيطان. وي معتقد است که آن دسته از فرشتگان که ساکن زمين بوده و جن و منشأ

 (.15-16: 3، ج1366)صدرالمتألهين،اند ناميده شده

مبني بر افضليت ملك بر بشر با اين بيان  فتوحات مکيهعربي در ادعاي ابناستناد مالصدرا به .6

 که:

و هو عندنا من  المکيةالدین االعربی فی الفتوحات موید بما ذكره الشيخ محيیو ایضًا 

 (؛ 49: 3، ج1366)صدرالمتألهين،  المکاشفةاهل 

ال کرد که آيا مالئك سؤ )ص(در خواب از رسول خدا عربي آن است که:مضمون بيان  ابن

ي قدسي استناد به حديث )ص(پاسخ مثبت داد. شيخ دليل خواست، رسول خدا )ص(افضلند؟ رسول خدا

 (. 61: 2تا، جعربي، بي)ابنفرمود 

تك انبيا برتري تك فرشتگان بر تكکند که تكم شيخ چنين برداشت ميمالصدرا از کال

 نيست. معني برتري کل مالئك بر کل انبيادارند، اما اين به

تصريح  عربينابالدينبر سخن محيي« تأييد کشفي» رمالصدرا در تفسير سورة واقعه د. 7

، و نيز با «هرکس خواهد که کمال خويش را بشناسد، به نفسش نظر افکند»که  کند؛ با اين تعبيرمي

 در آنکه: فص اسحاقي فصوص الحکماستناد به 
کند عارف به همت خود آنچه را که در خارج از محل همت وجودي ندارد، خلق مي

 (.198: 5، ج1366)صدرالمتألهين ، 

الدين، مدح و ثنا نکرده است. صدرالمتألهين در کتب و آثار خود، کسي را مثل محيي. 8

ده است. صدرالمتألهين با اين ياد کر «المکاشفين ةقدو»مالصدرا از او بسيار محترمانه و به عنوان 

پردازد مي )عج(نقل سخنان وي پيرامون شخصيت امام مهدي عربي شيعه بوده، بهحتمال که ابنا

مالصدرا معتقد است که آنچه از  (؛111:شرح اصول کافي؛ به نقل از 79، مقدمه، ص1366المتألهين،)صدر

ها از طريق شيعه و برخي هاي حديث موجود بوده و برخي از آنعربي نقل شده است در کتابابن

عربي دقت شود، کيفيت مذهب او روشن طريق ايشان است؛ اما اگر در معاني کالم ابن غير از

 کند. عربي اشاره مينقل از ابنبه )عج(گاه به صفاتي از حضرت مهديشود؛ آنمي
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 نتیجه
عربي و مالصدرا از آيات قرآني صورت گرفته، برخي اي که در مشي تأويلي ابندر مقايسه

اشتراکات در نگاه تأويلي آن دو از آيات مذکور واضح و آشکار است، مالصدرا همچون 

داند که داراي صورتي واحد و عقلي موجودات را همچون انسان، واحد کبيري ميعربي، همة ابن

عربي در واحدند و آن عقل، همانا صورت عالم و حقيقت آن و حقيقت تامّة محمدي است. ابن

شناختي زلزله، توجه دهد به جاي تمرکز بر رُخداد زمينتفسير کوتاهي که از سورة زلزال ارائه مي

هاي انساني معطوف ساخته است. مالصدرا نيز عقيده دارد که زمان و زمين روز خود را به کردار

شدة ما نيستند؛ شايد مقصود از زمين، زمين کردارهاي ما باشد؛ روزي رستاخيز، زمين و زمان تجربه

رسد و ديگر مجاز به کاشتن فعلي تازه نباشيم وآن روز، روزحسابرسي و که ديگر مهلت به پايان مي

 .درو است

عربي پذيرفته و وجوه اشتراکي که در نگاه تأويلي آن دو با وجود تأثيراتي که مالصدرا از ابن

عربي در تأويل برخي آيات، آشکار در برخي آيات قرآني وجود دارد، اما اختالف مالصدرا با ابن

هم شايد بدين خاطر است که مالصدرا يکي از معماران فرهنگ عرفاني، کالمي، است، و آن

 فلسفي و قرآني مکتب شيعة امامي است و در بستر يك تجربه خالص شيعي رشد يافته است. 

اعم از حمد داند و شکر را اي از شکر ميعربي حمد را زير شاخهمالصدرا برخالف ابن

کند؛ پس حمد در نگاه وي همچون داند. او حقيقت حمد را اظهار صفات کمالي تلقي ميمي

تواند در ، وقتي از زبان خداوند گفته شود، نمي«الحمدهلل»عربي، ستايش صرف خود نيست؛ زيرا ابن

شناسي زبانحد لفظ بماند؛ به اين جهت که داللت لفظ بر معني، داللتي وضعي است يا در اصطالح 

تواند به چارچوب داللت پيشنهاد شده پايبند نماند. اما خواهي است؛ يعني مدلول ميبهامروز، دل

داللت فعل، داللتي است عقلي و قطعي، مانند داللت آثار شجاعت بر خود شجاعت؛ پس ستايش 

د؛ بلکه داللت اين تواند در حالتي شبيه به حالت بالقوة داللت وضعي اسير بمانخداوند از خود، نمي

گيرد؛ جز اينکه در عربي حمد و حامد را يکي ميهمچون ابن ستايش، داللتي فعلي است. مالصدرا

 شود و بين حمد وحامد و محمود تفاوت قائل است.گام بعدي با او همراه نمي
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شود، ليکن ياز حروف مقطعه محسوب م ،، طبق آنچه معروف بين مفسران است«يس»گرچه، 

« يس» است؛ بنابراين «يا سيد»مراد از آن ه که تلقى شد «منادى مرخم»عربى، اين کلمه ر ابندر تفسي

تشکيل شده، نه آنکه حروف آن ناپيوسته بوده، مجموع آن  اى است که از حروف متصلکلمه

 د.باش حروف، عنوان کلمه نداشته

ها از معني کند، فهم آنميعربي مجزا اي که در سورة زلزال، تفسير مالصدرا را از ابنمسئله

گويد که منظور گيرد و ميعربي آن را به معناي نزديکي و از افعال مقاربه ميلغوي )کيد( است. ابن

گيرد. قطعًا معناي مکر ميکه مالصدرا، آن را بهاز آن در زبان عرب، نزديك شدن است؛ درحالي

 است. اين اختالف، تفسير هر دو از مفهوم سوره را تغيير داده

عربي در نگاه تأويلي و عرفاني او به جهان، مشهود است، اما تنها به تاثيرپذيري مالصدرا از ابن 

دهد که نگاهي فلسفي به جهان کند؛ بلکه بيشتر ترجيح ميشناسي تأويلي قناعت نمياين روش

د. اما از کار برعقلي را به عنوان معيار تشخيص درستي استنباط به -داشته باشد و روش شهودي

کوشد که کند و ميحذر مي -پردازدعربي بدان ميگونه که ابنآن-نمادپردازي هاي بيش از حد

 کار گيرد.عقل و دل را همچون دو وزنة تعادل به

 پی نوشت
، کشاف، زمخشري در التنزيلمعالمبغوي در  تبيان،، شيخ طوسي در البيانجامعمانند: طبري در  .1

 . المحرّر الوجيزعطيه اندلسي در ، ابنتفسير القرآن الکريمشبرّ در  تفسيرکبير،فخررازي در 

 نامهکتاب
 قرآن حکيم -

 البالغهنهج -

چاپ محمد بيروت:  ،االعين النواظر فی علم الوجوه والنظائر نزهة، (1404)جوزي، ابن -

  .عبدالکريم کاظمي راضي

و تأليف  ، جمعمن الرحمن فی تفسير و اشارات القرآن رحمة، (1989. )الدينمحيى عربي،ابن -

 نضر. مطبعة محمود محمود غراب، دمشق:

 دار صادر. ، بيروت:الفتوحات المکيه، (تايــــــــــــــــــــــــــــ. . )ب -
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                                                            23                                مالصدرا                                                                               عربی و بناتأویل در تفاسیر 

 عبدالسالم محمد هارون. ، قم: للغةا معجم مقایيس، (1382. )فارسابن -

 نا.بي :، بيروتو سنن العرب للغةاالصاحبی فی ، (1382) . .ــــــــــــ -

 چاپ علي شيري. :، بيروتالعرب لسان(، 1412) .منظورابن -

شناسي تأويل و اعتبار معرفتي آن در انديشه معنا تحليل و رسيبر» ،(1383. )محمد بيدهندي، -

 .39-54: 41، شمارهقم: دانشگاه مفيد، نامه مفيد، «مالصدرا

افرا، ، ترجمة مهدي نجفيعربيديدگاه ابن معرفت از عرفاني طريق، (1389) .ويليام چيتيك، -

 جامي. :تهران

بنياد  :تهران، )زندگي، شخصيت و مکتب صدرالمتألهين( مالصدرا، (1379) .محمد، ايخامنه -

 حکمت اسالمي صدرا.

هاي نامه پژوهشفصل، «هاي تفسيري از ديدگاه مالصدراروش»(، 1386) .عليرضاپور، دهقان -
 .88-102: 52-51)مشهد(، شماره  دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قمقم: ، قرآني

محمد سيد  :بيروت ،المفردات فی غریب القرآن، (1961) .محمدبنراغب اصفهاني، حسين -

 کيالني.

 دارالکتب العربي. :بيروت ،األتقان فی علوم القرآن، (1421) .الدينسيوطي، جالل -

: بيروت ،المنسوخة و اآلیات الناسخة ،(1421). الموسوىالحسينبنالمرتضى، على الشريف -

 .موسسة البالغ

 مولي.   :، تصحيح محمدخواجوى، تهرانرساله سه اصل، (الف1389) .صدرالمتالهين شيرازي -

با  خواجوى تحقيق محمد ، تصحيح والکريم القرآن تفسير، (ب1389).  ـــــــــــــــــــــــــــ -

 بنياد حکمت اسالمي صدرا. :اي، تهرانخامنهمقدمة محمد 

 مولي. :ترجمة محمدخواجوي، تهران، تفسيرسورة واقعه، (ج1389. ) ــــــــــــــــــــــــــــ -

 مولي. :خواجوي، تهران ترجمة محمد، تفسيرسورة واقعه، (د1389. )ــــــــــــــــــــــــــــ -

 بيدار.: قم ،الکريم تفسيرالقرآن (، 1366.) ــــــــــــــــــــــــــــ -

کانون  :زاده، تهرانترجمة رضا رجب، تفسير سورة سجده، (1362.) ــــــــــــــــــــــــــــ -

 محراب.

ترجمة محمدخواجوي، ، زلزال اعلي و و هاي طارقتفسير سوره، (1391. ) ــــــــــــــــــــــــــــ -

 مولي. :تهران
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 مولي. :ترجمة محمدخواجوي، تهران، تفسيرسورة جمعه، (1389. ) ــــــــــــــــــــــــــــ -

 حکمت. :، تهرانمباني اصول و روش تفسيري مالصدرا، (1389. )پور، مجيدفالح -

 :، بيروتالتمييز فی لطائف الکتاب العزیزبصائر ذوی ، (تابي) .يعقوببنفيروزآبادي، محمد -

 محمد علي نجار.

 نا.بي: بيروت ،المحيط قاموس(، 1415) . ــــــــــــــــــــــــــــ -

مؤسسه معارف  ،بينات، «عربيديدگاه ابن و روش تفسير از قرآن» ،(1380. )کاکايي، قاسم -

 .107-86: 32شماره  )ع(،رضا  اسالمي امام

 صدر. :، تهرانتاريخ تفسير، (تابى) .علىکمالى دزفولى،  -

 محمد فؤاد سزگين. :، قاهرهمجاز القرآن، (1988. )عبيدهمثني، ابومعمربن -

 کتابخانه باراني. :، تهرانخوان االخوان، (1338. )معينناصرخسرو، ابو -
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