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مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

چکیده

تأویل ،واژهای پرکاربرد و تأثیرگهاار در حهوزه دینهی اسهت کهه کهارکرد اصهلی آن ،راهیهابی بهه

حقیقههت متههون اسههت .مالصههدرا در آثههار متعههدد خههود ،در مواجهههه بهها متههون دینههی ،ضههمن
تأ کیهد بهر منبهع وحهی ،بحهث تأویهل را مطهر مینمایهد .مقالهه حاضهر ،بهه روش اسهنادی،
توصیفی و تحلیل محتوا ،به مفهوم شناسهی تأویهل در اندیشهه مالصهدرا و بررسهی جایگهاه

احادیث و چگونگی تأویل آن در مکتب عقلهی ایهن دانشهمند میپهردازد .نتیجهه پهژوهش

مشخص میسازد کهه صهدرالمتألهین بخشهی از تالیفهات خهود را بهه بههرهگیهری از روایهات

اختصاص داده و بر لزوم حفظ معنای ظاهری الفاظ و عدم تأویل آنها تأ کید دارد ،ولی با

این حال ،به دلیل این که قایل به وجود باطن بهرای سهخنان معصهومان

اسهت ،بهرای

گار از ظاهر و دستیابی به معنای باطنی ،به تأویل احادیث میپردازد که مهال

اصلی وی در این کار ،تهایب نفس ،طهارت باطن و سلو شهودی است.

و معیهار

کلیددد واژههددا معنههای تأویههل ،منزلههت احادیههث در اندیشههه مالصههدرا ،معنهها ،چگههونگی و

نمونههای تأویل احادیث.

مقدمه
تأویل ،اصطالحی پرکاربرد در حوزه علوم قرآنهی ،تفسهیر ،حهدیث ،فلسهفه و عرفهان اسهت کهه

کاربرد کمابیش فراوان آن ،باعث بروز و ظهور مباحث و مناقشات علمی گسترده شده که منشهأ

ابههراز دیههدگاههای متفههاوت در بههار قههرآن و متههون دینههی ،بههه و ی ه ه از حیههث معنهها و مفهههوم گردیههده
 .1دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البالغه دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم.
 .2استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم.
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است ،تا آنجا که برخی ظاهرگرایان به طور کلهی تأو یهل را رد کهرده و برخهی تأو یهلگرایهان افراطهی،
قایل به تأویل همه متون دینی شدند و گروهی نیز در این امر توقف نمودند.

مالصدرا به عنوان فیلسهوفی مسهلمان کهه از یهک سهو بهه اصهالت و اعتبهار منهابع دینهی ملتهزم

است و از سوی دیگر ،هیچ مسئلهای را بدون دلیل عقلی و برههان فلسهفی نمیپهایرد ،دغدغهه

حهل معضهالت فلسهفی و کالمهی و رفهع تعهار

ظههاهری متهون دینهی بها مبهانی عقلهی را داشههته و

تالش می کند ،تبیینی از متون دینی ارائه نماید که با دالیل عقلهی ناسهازگاری نداشهته باشهد تها
بدین وسیله ،هم جانب دین را نگه داشته ،و هم سخنی بر خالف مبانی عقلی و فلسفی بیهان
نکرده باشد.

بر همین مبنا ،مالصدرا برای تلفیه نقهل بها بهراهین عقلهی و فلسهفی ،سهعی می کنهد معهارف

ح را به نحو اعلی و اتم با براهین و مبانی عقلی وف داده و مضامین و حقای متون دینی را به
صههورت برهههان درآورد و در ایههن راه ،نههاگزیر بههه تأو یههل برخههی از آیههات و روایههات میپههردازد کههه ایههن
پژوهش به بررسی مفهوم ،نحوه و چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا میپردازد

کههه بهها توجههه بههه بههدیع بههودن موض هوع پههژوهش و عههدم وجههود سههابقه تحقی ه در خصههوص تأو یههل

احادیههث در مکتههب مالصههدرا و ابعههاد ایههن موضههوع ،ابتههدا پههس از بیههان معنههای تأو یههل ،دیههدگاه
مالصدرا تبیین خواهد شد.

تأویل در لغت

ّ َ
هاده «ا ْول» بهه معنهای رجهوع و بازگشهت اسهت کهه در کتهب
واژه «تأو یهل» بهر وزن «تفعیهل» و از م

لغهوی ،معهانی مختلفههی بهرای آن آمههده اسهت؛ چنههان کهه فراهیهدی و ابههن عبهاد تأو یههل کهالم را بههه
معنای تفسیر آن دانستهاند:

َّ ْ
َّ َّ
ْ
َّ ْ
کَل ُِمُالذیُ خت َّت ِلفُُ َّم َّعا ِنیهُ3.
التأ ِو یلَُّ ُ،تف ِسیرُُال ُ

فارس برای ریشه تأویل دو معنا بیان کرده که به معنای آغاز یهک چیهز و پایهان آن اسهت و
ابن ِ
َ
ُ
فعل آل َیؤول به معنای « َر َج َع» (معنای دوم) یعنی بازگشت میداند:
َّ
تأویلُالکَلمُ،هوُعاقبتهُُوُماُیؤولُُإلیهُُ4.
ُ
آلُیؤولُُأیُرجعُ،
ابتداءُاألمرُوُانهتاؤهُوُ ُ

لغویهای دیگری چون راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القهرآن ،تأو یهل را بهه معنهای رجهوع
4

 .3کتاب العین ،ج ،8ص358؛ المحیط فی اللغة ،ج ،9ص.487
 .4معجم المقاییس فی اللغه ،ج ،1ص.158

ابن منظور نیز در لسان العرب همین معنا را میآورد:
َّ
َّ
َّ
آلُیؤولُُأیُرجعُوُعادُ6.
األ ْولُُالرجوعُ ُ

ْ
قرشههی در قههاموس قههرآن ،تأو یههل را واق ههع و خههارج یههک عمههل و یه هک خبههر میدانههد کههه گ ههاهی
ّ
ّ
بههه صههورت علههت غههایی و نتیجههه و گههاهی بههه صههورت وقههوع خههارجی متجلههی شههده و بههه عمههل و

خبر برمی گردد.
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چنان که مشاهده میشود ،این واژه در آثار لغویون ،اندکی با ابهام توضهی داده شهده اسهت

و به معانی مختلفی همچون رجوع و بازگشت ،تفسیر ،عاقبت یک چیز ،ابتدا ،پایان و  ...آمده
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به اصل میداند:

َّ
َّ ْ
ا
ا
َّ
قولُکانُأوُفعَلُ5.
ادةُمنهُ ُ
ایةُامل َّر ِ ُ
الیش ِ ُءُإیلُالغ ِ ُ
األصلُوُذلکُهوُ َّردُُ ُ
ُ
التأ ِو یلُُالرجوعُإیلُ

است که در نگاه اول به نظر میرسد چنهد معنهای متضهاد بهرای آن ذکهر شهده ،ولهی میتهوان ایهن

معانی را چنین جمعبندی کرد و در حالی که هیچ یهک از معهانی فهو بهه تنههایی مفههوم تأو یهل

نیست ،همه این معانی را نیز شامل میشود؛ یعنی تأویل ،حقیقتی است که نهایت یهک امهر و

مهراد و مقصههود اصههلی مشههخص میشههود .از ایههن رو ،تفسههیر نیههز ،بههه نههوعی معنههای تأو یههل را در بههر

خواهههد داشههت؛ چههون مههراد و آخههرکالم بههه گونهههای توضههی داده میشههود کههه منظههور اول بیههان
می گردد .بنها بهر ایهن ،معنهای تأو یهل ،مجمهوع معهانی اول ،آخهر ،عاقبهت ،تفسهیر و  ...اسهت؛ بهه

گونهای که مراد و مقصود اصلی مشخص گردد.

تأویل در اصطالح
مسههئلة تأو یههل ،در ابتههدا بههه عنههوان یکههی از مباحههث علههوم قرآنههی و بهها هههدف بررسههی مفهههوم

«تأو ی ه ِهل ق ههرآن» م ههورد بح ههث و مناقش ههه ق ههرار گرفت ههه و سه ه س ک ههاربرد آن در حوزهه ههای مختل ههف
گسههترش یافتههه و موجههب بههروز تعههاریف اصههطالحی مختلههف شههده اسههت؛ چنههان کههه برخههی بههه

دنبههال لغههتشناسههان ،دو واژ تأو یههل و تفسههیر را متههرادف خوانههده و عقیههده دارنههد کههه تأو یههل بههه
معنای تفسیر است و برای کشف ،ایضها و رفهع ابههام از الفهاظ صهورت می گیهرد 8.برخهی دیگهر

تأویل را برداشت مرجو و مخهالف ظهاهر میداننهد کهه بهرای بیهان مهراد و مقصهود حقیقهی بیهان
 .5المفردات فی غریب القرآن ،ص.99
 .6لسان العرب ،ج ،11ص.32
 .7قاموس قرآن ،ج ،1ص.141
 .8مناهل العرفان فی علوم القرآن ،ج ،2ص8 - 6؛ المحیط فی اللغه ،ج ،9ص487؛ کتاب العین ،ج ،8ص.358
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می گردد 9.زرکشی از صاحب نظهران علهوم قرآنهی ،تأو یهل را وصهول بهه معنهای بهاطنی ،بهه طر یه
استنباط میداند ،به طهوری کهه ایهن معنها بها کتهاب و س ّهنت ناسهازگار نباشهد 10.سهیوطی نیهز بهه

پیروی از زرکشهی ،تأو یهل را کوششهی فرامتنهی بهرای دریافهت معهانی درونهی بیهان می کنهد 11.ابهن
تیمیه و در پی او ،ابن کثیر ،ابن ّقیم ّ
جوزیه و محمد رشیدرضا ،واژ تأویل را به معنهای حقیقهت

خارجی و وجود عینی کالم میدانند.
عالمه طباطبایی معتقد است ورای الفاظ ،حقیقتهی وجهود دارد کهه از سهنخ الفهاظ و معهانی
12

نیسههت و نسههبت آن بههه الفههاظ ،هماننههد نسههبت رو بههه جسههد اسههت و تأو یههل همههان حقیقههت

خارجی و واقعیت عینی ورای الفاظ است 13.آیة اهّلل محمد هادی معرفت ،تأویل را به معنهای

بههاطن و مفهههوم پوشههیده میدانههد کههه ظههاهر ک هالم بههر آن داللتههی نههدارد و ایههن مفهههوم پوشههیده ،بههه
واسههطه سههخنی دیگههر  -کهه داللههت روشههنی دارد  -آشههکار میشههود 14.صههدرالمتألهین بههه عنههوان

یکههی از اندیشههمندانی علههوم اسههالمی ،در آثههار متعههدد خههود بههه بحههث تأو یههل اشههاره دارد کههه بههرای
بررسههی دیههدگاه وی بههه و ی ه ه در تأو یههل احادیههث ،ابتههدا جایگههاه و منزلههت احادیههث و چگههونگی

بهرهمندی از آن ،در اندیشه و آثار مالصدرا تبیین می گردد.

جایگاه احادیث در اندیشه و آثار مالصدرا
چنان که گفته شد ،مالصدرا از اند فیلسوفانی است که اهتمام وی های به استناد بهه قهرآن

و احادیههث دارد و بهها تلفی ه عقههل و نقههل ،بنیههان حکمههت متعالیههه را اسههتوار نمههوده و بههه تبیههین
معههارف دینههی و الهههی پرداخههت کههه در اینجهها بررسههی جایگههاه و منزلههت احادیههث در حکمههت

مالصههدرا ،از جهههات مختلههف ،شههامل تأ کیههد بههر وحههی در اندیشههه مالصههدرا ،میههزان و چگههونگی

استفاده از احادیث در آثار وی تبیین می گردد.

الف) تأکید بر وحی در اندیشه صدرالمتألهین

آنچه مالصدرا را از دیگر فالسفه متمایز و برجسهته سهاخته ،بههرهگیهری از دالیهل نقلهی ،یعنهی

آیات و روایات ،در تبیین و تحلیل مسائل فلسفی و دینی است .مالصدرا بها حسهن ابتکهار خهود
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 .9القاموس المحیط ،ج ،1ص.79
 .10البرهان فی علوم القرآن ،ج ،2ص.146
 .11األتقان فی علوم القرآن ،ج ،4ص.192
 .12محاسن التأویل ،ج ،4ص.40 - 16
 .13المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص 27و .49
 .14التمهید ،ج ،3ص.6

عقل و وحی را مکمل یکدیگر برای وصهول بهه حقیقهت میدانهد .مالصهدرا در آثهار متعهدد خهود،

همههواره بههر لههزوم وحههی در شههناخت صههحی حقیقههت تأ کیههد کههرده و در طههر مباحههث مختلههف
مبدأشناسی ،انسانشناسهی ،آخرتشناسهی ،جهانشناسهی و  ...از نقهل بههرهجسهته و از آیهات

قرآنی و شواهد روایی ،برای استدالل و یا تأیید و نتیجه گیری مباحث عقلی و فلسفی اسهتفاده

می کند و با حال سهعی دارد ،ضهمن پایبنهدی در بههرهگیهری از دالیهل نقلهی ،ارزش آن را از حهوزه

فلسفه و عقل تفکیک کرده و هیچ گاه تعهالیم وحهی و معصهومان
ّ
تنزل ندهد ،چنان که تأ کید می کند:

را تها سهط فلسهفه و عقهل

از آن بپرهیهز کهه در صهدد دانسههتن حقهای (بههه و یه ه حقههای معهادی) ،جههز از طر یه

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

در استفاده همزمان از فلسفه و آیات و روایات ،حقای وحی را به صورت براهین عقلی درآورد و

اخبار و ایمان به غیب برآیی ،بهی آن کهه بخهواهی آن حقهای را بها عقهل مغشهوش و

دلیههل مخههدوش خههود در یههابی ک هه در ایههن صههورت همچههون ک هوری خههواهی بههود ک هه

بخواهد رنگها را با ذو یا حس بویایی یها شهنوایی یها المسهه خهویش در کنهد و

این عین انکار وجود رنگها است.
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ب) میزان استفاده از احادیث در آثار مالصدرا

از آنجا که مالصهدرا معتقهد اسهت تها عقهل بهه نهور شهرع نرسهد ،راه بهه جهایی نبهرد ،فلسهفه را بها

قرآن و روایات بهم آمیخت و در آثار متعهدد خهود ،عهالوه بهر اسهتفاده از آیهات ،از احادیهث ز یهادی

بهره برده است تا آنجا که حتی به طور مسهتقل بهه شهر احادیهث نیهز پرداختهه و در کتهاب شهر

اص ههول الک ههافی ،ح ههدود پانص ههد ح ههدیث را ش ههر نم ههوده اس ههت .ای ههن دانش ههمند همچن ههین در
کتاب االسفار االریعه بهه طهور گسهترده از احادیهث بههره جسهته و در تفسهیر قهرآن کهریم نیهز ،اتکهای

وی های بر روایهات دارد ،تها آنجها کهه در جهای جهای ایهن تفسهیر ،اعهم از بررسهی لغهوی ،بیهان شهأن

نزول ،بیان فضیلت سورهها ،بیان تفسیر و تأو یهل آیهات ،تعیهین مصهدا و تطبیه آیهات و  ...از

روایات استفاده کرده و در سایر آثارش ،همچون الشواهد الربوبیه ،حدود  63حدیث و در المبدأ

و المعاد 34 ،حدیث و در کتاب رسالة فهی حهدو العهالم حهدود شهش حهدیث اسهتفاده نمهوده

که در این آثهار ،گهاهی بخشهی از فصهول کتهاب را بهه طهور مسهتقل بهه احادیهث اختصهاص داده و

گهاهی احادیههث را بههه عنههوان شههاهد سههخن بیههان کهرده و گههاهی نیههز بههه طههور مسههتقل ،بههه احادیههث

استدالل مینماید.

 .15التفسیر القرآن الکریم ،ص.151
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ج) چگونگی استفاده و استناد به احادیث در آثار مالصدرا

صدرالمتألهین بیشتر از احادیث متواتر و صحی السند ،به خصوص در مباحث اعتقهادی

بهههره می گیههرد و روایههت واحههد را بههرای اثبههات یهها رد مبحثههی در اصههول دیههن ک هافی نمیدانههد و در
ّ
عههین توجههه بههه اعتبههار روایههات ،اعتبههار منههابع روایههی را نیههز مههد نظههر قههرار میدهههد و در همههین راه
بیشههتر از روایههات کتههاب مههن الیحضههره الفقیههه و اصههول الک هافی اسههتفاده مینمایههد و نسههبت بههه
اسههتفاده از احادیهث جعلههی اجتنههاب دارد 16.البتههه مالصههدرا گههاهی از احههادیثی کههه دارای سههند
صههحیحی نیسههتند ،ولههی محتههوای آن بهها بههراهین عقلههی سههازگار اسههت ،نیههز اسههتفاده مینمایههد و

تأ کید مینماید ،اگر چه این احادیث ضعیف السند هستند ،ولهی برههان عقلهی محتهوای آنهها
را تأیید می کند.

17

صدرالمتألهین در استفاده از احادیث ،بیشتر به احادیهث معصهومان

بسههیاری از یافتههههای علمههی خههود را برگرفتههه از احادیههث معصههومان

جای آثار خود ،پیامبراکرم

و اههل بیهت

اسهتناد میدههد و

میدانههد 18و در جههای

را خهزاین اسهرار وحهی الههی ،معهادن گوهرههای

دانش ظاهر و باطن ،پرتوههای انهوار حکمهت و برههان ،معصهوم از خطها و نسهیان و سههو و نقصهان
میدانهد 19.مالصهدرا عهالوه بهر اسهتناد بهه روایههات مکتهب اههل بیهت

 ،در مهواردی نیهز ضههمن

توجههه بههه وثاقههت راو یههان و صههحت و حجیههت مههتن حههدیث ،از احادیههث اهههل سههنت نیههز بهههره
می گیرد؛ برای نمونه در باره معراج پیهامبر

از سهنن النسهائی ،و یها در مهورد بهشهت و جههنم از

صهحی البخههاری حهدیث نقههل می کنهد 20.البتههه در حهین بهههرهگیهری از منههابع روایهی و احادیههث
معتبههر اهههل سههنت ،در مههواردی نیههز محققانههه بههه نقههد ،تحلیههل و ّرد دیههدگاهها و توجیهههات آنههها
میپههردازد و نظههر مکتههب اهههل بیههت

را اثبههات مههیکنههد؛ بههرای نمونههه در حههدیث نبههوی

:

«الخلفاء او االئمة بعدی اثنی عشر  ،»...ضمن نقل روایت از مصادر اههل سهنت ،همچهون ابهن

حنبهل ،توجیهههات آنهها از روایههت ،کهه دوازده خلیفههه را بهه خلفههای بعهد از پیههامبر
عبههدالعزیز تطبیه کردهانههد ،رد کههرده و امامههت دوازده امههام معصههوم

تها عمههر بههن

را ثابههت می کنههد البتههه
21

مالصههدرا گههاهی کههه حهدیث اهههل سههنت را مطههاب بهها دیههدگاه خههود مییابههد آن را میپههایرد بههرای

8

 .16رساله فی حدو العالم ،ص.7
 .17شر أصول الکافی ،ج ،1ص.220
 .18همان ،ج ،2ص.168
 .19همان ،ج ،1ص.166
 .20همان ،ج ،9ص325؛ ج ،1ص.241
 .21همان ،ج ،2ص.489

در جهنم و پایان پایرفتن عااب کافران ،به عدم خلود در جهنم استدالل میکند.

22

مالصدرا در کنار روایات معتبر شیعه و اهل سنت ،از مرویات منقول از صهحابه و تهابعین نیهز

در صورتی که تعارضی با قرآن و سنت معصومان

نداشته باشد ،بهره می گیرد ،که اقوال ابن

عباس ،مجاهد و سعید بهن جبیهر بیشهتر دیهده میشهود ،و حتهی در مهواردی بهه دیهدگاه بزرگهان
23

اهل سنت نیز اشاره کرده و برای رفع خرده گیری از این کار مینویسد:

بهرادران شههیعی بایهد مههرا معهاور دارنههد ،ا گههر در خهالل شههر  ،تحقیه و تبیههین مطالهب ،گههاه بههه

سههخنان بعضههی از بزرگههان اهههل سههنت ک هه چنههدان وجه ه مههوجهی نههزد شههیعه ندارنههد ،استشهههاد
میکنم زیرا امیرالمؤمنین

میفرماید:

لُتنظرُایلُمنُقالُبلُانظرُایلُماُقالُ24.

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

نمونه ،با اعتماد به روایاتی از اهل سنت در صحی بخاری درخصوص قهدم گااشهتن خداونهد

صهدرالمتألهین در چگههونگی اسههتناد بهه روایههات ،بههر حفهظ ظههواهر الفههاظ و عهدم تأو یههل آنههها و

باقی ماندن بر معنای اولیهای که از ظواهر فهمیده میشود ،تأ کید دارد و رعایت نکردن این امهر

را ،منجر به آسیب جدی بر اندیشه دینهی میدانهد و بیهان می کنهد ،بایهد ظهاهر قهرآن و حهدیث را

بدون هیچ تأویل ،و به همان صورت و هیئتی که وارد شده ،حمل کرد و مسهلمانان نیهز بایهد ،بهر
همان ظاهر وارد بر نبی و ائم معصوم

ا کتفا کنند ،مگر ایهن کهه از کسهانی باشهد کهه خداونهد

او را به خصوصیت کشف حقای و معانی و اسرار و تأویل نایل کرده باشهد .بنها بهر ایهن ،الفهاظی

ماننههد میههزان ،صههراط ،بهشههت ،جهههنم ،انهههار ،اشههجار و  ...ک هه در متههون دینههی وارد شههده بایههد بههر
معههانی حقیقههی حمههل شههوند؛ 25البتههه ا گههر رعایههت ظههاهر بهها اصههول صههحی دینههی و عقایههد ح ه

یقینی در تناقض آشکار باشد ،باید علم آن را به ح و راسخان در علم واگاار کرد ،ز یهرا اهلیهت

تأویل برای عد خاصی است و مطلبی همگانی نیست .از این رو ،باید به تبع قرآن کهریم ،علهم
تأویل را در انحصار راسخان در علم قرار داد و از روش آنها پیروی کرد.

26

تأویل احادیث در مکتب مالصدرا
صههدرالمتألهین در حههالی کههه تأو یههل را در انحصههار راسههخان در علههم میدانههد ،پیههروی از روش
 .22التفسیر القرآن الکریم ،ج ،1ص.156
 .23شر أصول الکافی ،ج ،2ص.2
 .24همان ،ج ،1ص.174
 .25رساله متشابهات القرآن ،ص.265
 . 26همان ،ص.88
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آنها را ممکن دانسته و در خصوص تأو یهل ،نظر یهه خاصهی ارائهه میدههد کهه بها نقهد دیهدگاههای

مختلههف در بههاره تأو یههل ،بههه آن دسههت مییابههد .وی بههه صههورت مک هرر در آثههار خههود ،ضههمن نقههل
دیدگاههای تأویل ،به نقد آنها میپردازد؛ چنان که دیهدگاه ّ
منزههه و عقهلگرایهان افراطهی را  -کهه

به طور کلی ،ظاهر روایات را از معنای اصهلی آن برگردانهده و بهه امهور عقلهی تأو یهل می کننهد  -رد

مینماید و از سوی دیگر ،نظر مشبهه و برخی از اهل حدیث و حنبلیها را  -که الفاظ را تنهها بهه

ظاهر حمل می کنند  -نمیپایرد و با روش متوفقان و متحیران  -کهه ورود بهه آسهتانه فههم متهون

دینههی را جههایز نمیداننههد  -مخههالف اسههت 27.در حقیقههت ،مالصههدرا در آثههار خههود ،بههه صههراحت
تأو یههل را تعر یههف نمی کنههد ،بلکههه بهها رد کههردن تأو یههل نادرسههت ،و بهها عبههاراتی همچههون «صههرف از
ظاهر» ،تأویل را برگرداندن و بیرون بردن الفاظ از ظاهر آنها برای رسیدن به باطن میدانهد و آن را

روش راسههخان در علههم معرفههی می کنههد و در ایههن زمینههه ،آنچههه بههیش از همههه بههر آن تأ کیههد دارد،

اعمههال تأو یههل در عههین حفههظ ظههواهر الفههاظ اسههت .بههه عبههارت دیگههر ،صههدرا تأو یههل را دو گونههه
میداند :یک نوع تأو یهل نادرسهت و باطهل کهه انسهان را از معنهای واقعهی دور میسهازد و منجهر بهه
گمراهی می گردد و دیگهری تأو یهل صهحی کهه منجهر بهه رسهیدن بهه معنهای واقعهی و فهرورفتن در

عم معنا و الیهههای درونهی الفهاظ می گهردد .از سهوی دیگهر ،عقیهده دارد کهه ظهواهر الفهاظ تنهها

دارای یک بطن نیستند ،بلکه دارای بطون متعدد هستند.
ایههن دانشههمند فهههم متههون دینههی را بههه چنههد بخههش تقسههیم می کنههد و بیههان مههیدارد کههه گههاهی
انسان از طری ظواهر به معرفهت میرسهد و گهاهی بهه دور از عهوار

و لواحه و آثهار خهارجی ،و از

طری مبادی اصولی و با جوهر عقلی معارف و حقهای را دریابهد و گهاهی ورای حجهاب عقهل و
ّ
حس ،معارف حقیقی را از سوی خدا دریافت کند که مرتبه دریافت بهاطن از طر یه عقهل ،حهد

اسههت و مرتبههه دریافههت بههاطن ،بهها فههو عقههل و از طر ی ه شهههود ،مطلههع اسههت و رسههیدن بههه بطههن
ّ
واقعی ،همان حد و مطلع است که رسیدن به هر یک از این درجهات ،بهر اسهاس میهزان تعهالی و
طهارت رو انسان است.

28

توضی  ،آن که صدرالمتألهین از آنجا که معتقهد اسهت ههر چهه در عهالم ظهاهری وجهود دارد،

نظیری در عالم معنا و آخرت برایش هسهت ،سهخنان معصهومان
میداند و عقیده دارد نباید فقط بهه ظهاهر سهخنان معصهومان

را نیهز دارای ظهاهر و بهاطن

بسهنده کهرد و بایهد بهه بهاطن و

حقیقت آنها دست یافت .بهه اعتقهاد صهدرا ههر آنچهه کهه در ایهن عهالم اسهت ،مثالهها و قهوالبی
10

 . 27همان ،ص.77
 .28شر أصول الکافی ،ج ،2ص133؛ الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه ،ج ،3ص.32

باالتر خود ،به منزله ظاهر و صورت است و مرتبه باالتر باطن و اصل است و همین طور ،ههر چهه

هب غیههب اسههت؛ یعنههی بههر اسههاس
در عههالم آخههرت هسههت ،دارای حقیقتههی در عههالم الههوهی و غیه ِ
تطاب عوالم ،عالم پستتر نمون عالم برتر ،و جهان برتهر ،حقیقهت بهرای جههان پسهتتر اسهت و

این سلسله تا انتها به حقیقت همه حقای ادامه دارد 29.بر همین مبنها ،نسهبت لفهظ ،صهورت

و معنهها ،عبههارت اسههت از نسههبت رقیقههه و حقیقههه ،و الفههاظ متههون مقههدس دینههی ،عهین صههورت و
معنهها هسههتند کههه داللههت الفههاظ آنههها ،در مرحل ه اول صههورت و در مرحل ه نهههایی حقههای عههالم

عقالنی است و بر این اساس ،فهم الفاظ نصوص دینهی بها فههم بهاطن آنهها مجزاسهت؛ یعنهی در
متون دینی ،لفظ فقط بهر مهدلول خهود داللهت دارد ،امها مهدلول دارای مراتبهی اسهت کهه از رقیقهه

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

برای عالم آخرت است که این ،همان تشابه و تماثل است کهه در حهوزه تطهاب و تناسهب عهوالم
مطر شده است؛ به این معنها کهه عهالم ،ذومراتهب اسهت و ههر مرتبهه پهایینتر ،نسهبت بهه مرتبهه

(معنای ظاهر) آغاز شده و تا حقیقیه (معنای باطن) ادامه دارد و مشتمل بهر مراتهب محسهوس،
مثالی و معقول میشود و در حالی کهه اولهین مفههوم محسوسهی کهه از آن لفهظ برداشهت میشهود

حقیقت است ،استعمال لفظ در هم مراتب دیگر نیز حقیقت محسوب میشهود؛ امها داللهت

الفاظ در مرتب رقیقه و محسوس ،برای عام مردم و خواص اسهت ،ولهی داللهت الفهاظ بهر مرتبه
ّ
حقیقههی و معقههول ،بههرای خههواص اسههت و حههد آن ،متعل ه بههه مخلصههین ک هاملین و مطلههع آن،
مختص مکملین همانند ا کابر ،اولیا و راسخان در علم است.
این دیدگاه صدرالمتألهین ،مال

30

و مناط تأویل متون دینی ،یعنی آیات و روایات است که

بههر همههین مبنههای فکههری ،در اسههتفاده از احادیههث و شههر و تفسههیر آنههها بههه تأو یههل میپههردازد .در

حقیقت ،صدرا بها ایهن شهیوه ،گهام بهه گهام بهه ارائه نظهر خهاص خهویش در بهار تأو یهل پرداختهه و

احادیهث را تأو یهل می کنهد کهه در یهک جمههعبنهدی ،میتهوان معیهار و ضهابطه ایهن دانشههمند را در
فهم احادیث و تأویل آن در دو اصل بیان کرد:
الف) حفظ ظاهر الفاظ

چنهان کهه گفتههه شهد ،مالصههدرا معتقهد اسههت بهه دلیهل حقیقههی بهودن اسههتعمال الفهاظ متههون

دینی ،در فهم و یا شر و تفسیر متون دینی ،باید لفظ را بر هیئت و معنای ظاهری آن حمل کرد

و اولههین مفهههومی را ک هه از آن در ذهههن متبههادر میشههود ،معنههای حقیقههی آن بههه شههمار آورد 31.بههه
 .29التفسیر القرآن الکریم ،ج ،4ص166؛ مفاتی الغیب ،ص.88
 .30شر أصول الکافی ،ج ،2ص133؛ مفاتی الغیب ،ص.485
 .31المبدأ و المعاد ،ص.407
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همههین دلیههل کسههی ح ه نههدارد لفههظ را از ظههاهر خههود ،بههه معنههای دیگههری منصههرف کنههد ،مگههر

آن که دلیل عقلی یا شرعی قطعی بر این موضوع داشته باشهد 32.البتهه ا کتفهای بهه ایهن مفهاهیم
ظاهری به منزل منازل آن معانی و قوالب حقایقی نیسهت کهه مهراد اصهلی گوینهده اسهت ،بلکهه

این نوع فههم ،فقهط ناشهی از قصهور افههام انسهانهها اسهت و بهرای نیهل بهه معنهای حقیقهی بایهد از
ظاهر فراتر رفت.

33

ب) رسیدن به معنای حقیقی و باطن

مالصدرا معتقد است ،در عهین حفهظ معنهای ظهاهری لفهظ  -کهه صهورت رقیقهه آن اسهت -

زواید و لواح آن را باید تجرید کرد و به معنای دیگری ارجهاع دادکهه دربردارنهده معنهای حقیقهی

است 34.بر این مبنا ،تأو یهل کهالم ،بهه معنهای ارجهاع مراتهب رقیقهه یها ظهاهر ،بهه مراتهب حقیقهه و
باطن است که به منزل تعبیر خواب است.

35

چگونگی رسیدن به معنای باطنی
از دیدگاه صدرالمتألهین ،شناخت حقیقت هستی نمیتواند محصهول کارکردههای مرسهوم

عقل باشد؛ زیرا مفاهیم ذهنی ،از لوازم اشیا هستند و همگی اموری خارج از ذات شیء بهوده و
نمیتوانند آین تمهام نمهای آن باشهند .بنها بهر ایهن ،ابهزار و شهیوههای مرسهوم ،ماننهد دقهت فکهری
وکاوشههای نظهری ،نمیتواننهد حقیقهت را آشههکار کهرده و شهناخت عقال نهی حقیقهت ،از طر یه

این مفاهیم ،ناقص و قاصر است .صدرا یگانه راه شناخت حقیقی و کسب معرفهت یقینهی را،
مواجه مسهتقیم بها هسهتی از طر یه تزکیهه نفهس و کشهف و شههود میدانهد و عقیهده دارد کشهف

رموز و اسرار و ژرفای متون دینی ،جز با پیروی از تصهفی بهاطن و ایجهاد شایسهتگی بهرای مراجعهه

بههه آسههتان اهههل بیههت عصههمت و طهههارت

میسههر نیسههت 36.در حقیقههت ،مالصههدرا گههار از

معنای ظاهری را جز با نص صری از شارع و یا از طری مکاشفه مجهاز نمیدانهد ،و ایهن روش
37

و نحههوه مواجه ههه ب هها الف ههاظ را ،روش راسههخان در عل ههم دانس ههته و آن را متابع ههت از روش معرفت ههی
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 .32مفاتی الغیب ،ص.77
 .33همان ،ص.88
 .34التفسهیر القهرآن الکهریم ،ج ،4ص150؛ الحکمههة المتعالیهة فهی االسهفار العقلیههة االربعهه ،ج ،9ص229؛ مفهاتی الغیههب،
ص.91
 .35مقدمه متشابهات القرآن ،ص184؛ التفسیر القرآن الکریم ،ج ،4ص.175
 .36رساله متشابهات القرآن ،ص.86
 . 37همان ،ص.89

دینی ،باید سیر انفسی و سلو شهودی انجام داد.

39

از دیهدگاه صههدرالمتألهین ،انقطهاع رسههالت بههه معنهای بسههته شههدن راه وحهی خههاص از سههوی

فرش ههت وح ههی ب ههر قل ههب و س ههمع پی ههامبر اس ههت ،ام هها وح ههی ع ههام ب ههه معن ههای تعل ههیم انس ههانها از

جانههب پروردگههار قطههع نشههده و بههه همههین دلیههل اولیهها در کسههب معرفههت از ایههن طر ی ه  ،تههابع و
وار

پیامبرنههد 40.در ایههن روش  -کههه بههه منزلهه الهههام اسههت  -معههارف الهههی از سههوی مب ههادی

عههالی ،بههه واسههط فرشههته وحههی بههه فههرد القهها میشههود ،ولههی فههرد ملهههم ،از سههبب ایههن معرفههت
آ گ ههاه نمیش ههود و فرش ههته را نمیبین ههد .ای ههن روش ،از لح ههاظ حقیق ههت ب هها روش وحی ههانی متح ههد

است ،ولی از حیث شدت نوریت و وضو  ،با وحی تفاوت دارد 41که باید ،از طری تزکیه نفس

نفس برای نیل به حقیقهت هسهتی در مراتهب بهاالتر و بها وضهو بیشهتر ،از آن بههره ببرنهد 42.البتهه

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

انبیا

معرفی می کند 38و عقیده دارد برای سلو از این روش و رسیدن به بطون متون دینی،

مالصدرا در این مسیر دائما بر لزوم حفظ ظاهر و نیز مقدم بودن روشههای عقال نهی بهرای کشهف

باطنی تأ کید میکند.

43

نمونههایی از تأویل روایات
چنان که گفته شد ،مالصهدرا در اسهتفاده از احادیهث ،ضهمن تأ کیهد بهر حفهظ ظهواهر الفهاظ،

برای رسیدن به معنای باطنی از روایات استفاده کرده و به تأو یهل آنهها میپهردازد کهه در اینجها بهه

نمونههایی از این تأویل اشاره می کنیم:
الف) تأویل روایات مربوط به نفس

یکهی از موضهوعات مر بهوط بهه نفههس ،مسهئله تقهدم نفهس بهر بههدن اسهت کهه روایهات فراوانههی از

معصومان

در این خصوص وارد شهده اسهت .صهدرالمتألهین در ایهن مهورد دیهدگاه خاصهی

دارد که بر مبنهای آن ،ایهن روایهات را تأو یهل مینمایهد .مالصهدرا در ایهن خصهوص معتقهد اسهت

نفس بر بدن به نحو کثرت و انفصال تقدم ندارد ،بلکه تقدم آن ،به صورت وجود نفس در مرتبهه
علههت ،بههه نحههو عقال نههی اسههت ،ز یههرا نفههس جسههمانیة الحههدو
 . 38التفسیر القرآن الکریم ،ج ،4ص152؛ مفاتی الغیب ،ص.93
 .39مقدمه متشابهات القرآن ،ص184؛ التفسیر القرآن الکریم ،ج ،4ص.175
 .40مفاتی الغیب ،ص.42
 .41الشواهد الربوبیه ،ص.348
 .42التفسیر القرآن الکریم ،ج ،4ص.166
 .43شر أصول الکافی ،ج ،2ص.423

و روحانیههة البقههاء اسههت کههه بهها
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حرکت جوهری خود و پس از طی مراتب کماالت و تحوالت جوهری ،به تجرد کامهل میرسهد و

از بدن بی نیاز می گردد؛ یعنی نفس مراتهب وجهودی مختلفهی را در سهه عهالم را سه ری مهیکنهد:
مرحله قبل از تعل به بدن ،مرحله طبیعت و تعل به بدن و مرحله پس از طبیعت و مفارقت از

بدن ،که در این مراحل کمال خود را طهی می کنهد 44.مالصهدرا بهر همهین مبنهای فکهری ،عقیهده

دارد که اگر معنای اولیه روایات مربوط را حفظ کنیم و به وجود نفوس قبل از ابهدان بهه نحهو کثیهر

معتقد شویم ،به ناچار باید برخی لهوازم محهال آن همچهون لهزوم کامهل بهودن جهوهر نفهس قبهل از

حضهور در بههدن و عههدم تناسههب آن بها بههدن ،تعطیههل مانههدن قهوای نفسههانی قبههل از حههدو

بههدن و

تنافی آن با خصایص ذاتی نفس ،لزوم منحصر در فرد بهودن نفهوس و تنهافی آن بها مجهرد بهودن را

بپهایریم .بهه عبهارت دیگهر ،تهالزم معهانی ظهاهری روایهات ،بها وقهوع محهاالت عقلهی و اشهکاالت
فراوان ،قرینههایی است بهر ایهن کهه ،بایهد از معنهای ظهاهری روایهات دسهت برداشهته و بهه تأو یهل

آنها بپردازیم 45.صدرالمتألهین با وجهود نقهل برخهی از ایهن روایهات و اعتهراف بهه ایهن کهه معنهای

ظههاهری آنههها مؤ یههد تقههدم نفههوس اسههت ،ولههی ایههن تقههدم را بههه صههورت جمعههی و در مرتبههه عقههول
میداند ،تها آنجها کهه حهدیث نبهوی «کنهت نبیها و آدم بهین المهاء و الطهین» را  -کهه بهر وجهود نفهس

جزئی پیامبر

 ،با تعین خاص و کثرت فردی و به طور مستقل ،قبل از حضور در بدن دنیایی

داللت دارد  -به طور کلی تأویل کرده و بیهان مهیدارد منظهور حهدیث ،وجهود نفهس جزئهی پیهامبر
اکرم

به صورت خاص و مستقل قبل از حضور در بدن دنیایی نیست ،بلکهه منظهور ،وجهود

عقالنی نفس حضرت نبوی

 ،نزد علت تامه خهود و بهه وصهف وحهدت و بسهاطت در مرتبهه

عقههول مفارقههه اسههت؛ یعنههی نفههوس انسههانی قبههل از تعلهه بههه بههدن ،وجههودی جمعههی در عههالم
مفارقات دارند ،آن گونه که ههر معلهولی در مرتبهه وجهودی علهت خهویش حضهور دارد 46.ایهن نظهر

بههر

بههر نبههوت حضههرت آدم
صههدرالمتألهین در حههالی اسههت کههه تقههدم نبههوت پیههامبر ا کههرم
بهه طهور مسهتقل و بها تع ّهین خهاص قبهل از
طب حدیث ،منوط به وجهود نفهس جزئهی پیهامبر

حضور در بدن است تا با حضور نفس جزئی و مستقل پیهامبر ا کهرم

بتوانهد نبهوتش نیهز تقهدم

یابهد ،ولهی مالصهدرا ایههن نهوع از وجهود را  -کهه بههه نحهو متکثهر و جزئهی اسههت  -رد کهرده و قایهل بههه
وجود جمعی اروا در عالم مفارقات و مجردات تام است.

مالصدرا همچنین در بحث تجهرد نفهس ،پهس از بیهان ادلهه عقلهی در اثبهات تجهرد نفهس ،بهه
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 .44الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه ،ص.221
 .45همان ،ص.223
 .46مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین ،ص121؛ الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعه ،ج ،8ص.331

آشکارم ،بلکه منظور این است که نفس ،جوهری عریان و مجرد از اماکن و احیاز است و از ایهن

رو ،این حدیث داللت بر شرف نفس ،جاللت و قرب آن به پروردگار ،به حسب ذات و صهفات

و مفارقههت از عالیه و اجههرام دارد .همچنههین وی احادیههث دیگههری چههون «مههن عههرف نفسههه فقههد

عرف ربه»« ،أعرفکم لنفسهه ،أعهرفکم لربهه» و «مهن رآنهی ،فقهد رأی الحه » را نیهز اشهاره بهه همهین

موضوع میداند و با صرف نظر کردن از شر ابعاد معرفتی این احادیهث ،عقیهده دارد کهه ا گهر در

میههان پروردگههار و نفههس مناسههبتی نبههود ،حضههرت رسههول

معرفههت رب را بههه معرفههت نفههس

مشهروط نمیسهاخت .ایههن مناسهبت همهان اسههت کهه نفهس جههوهری مجهرد و عر یهان از امههاکن و

احیاز است.

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

بعضههی از روایههات اسههتناد کههرده و حههدیث نبههوی «أنهها النههایر العر یههان» را اشههاره بههه تجههرد نفههس از
عالیه جسه ّ
همانیه میدانههد و بیههان می کنههد کههه مههراد از حههدیث ایههن نیسههت کههه مههن انههاار دهنههده

47

صدرالمتألهین در بحث احوال نفس نیز چنین عمل می کند و ضهمن آن کهه احهوال نفهس را

بر ضد احوال بدن میداند ،مینویسد:

وقتی بدن در وقت خواب ضعیف میشود ،نفس قوی میشود و یا افکار و اندیشهه
زیاد ،باعث خستگی بدن میشود ،ولی نفس را قوی می کند و یا شاد شدن نفهس
از معارف الهی ،که همگی داللت بر این دارد که احهوال نفهس بهر ضهد احهوال بهدن
ُ
یطعمنهی و یس ِهقینی» نیهز بهه همهین
است و قول رسول اکرم «:أبیت عند ر بهیِ ،
موضوع اشاره دارد که مراد از طعهام و شهراب ،معرفهت ،محبهت و کسهب نهور از انهوار
الهی اسهت؛ چهرا کهه انسهان بهه سهبب بشهارت بهه امهر عظهیم و و صهول بهه معشهو ،
طعام و شراب را فراموش می کند ،بلکه اگر تکلیف شهود ،در قلهب خهود کراههت و
48
نفرت شدید از آن ایجاد میشود.
ب)تأویل روایات مربوط به مرگ

صدرالمتألهین با توجه بهه دیهدگاهی کهه در بهاره نفهس و بهدن دارد ،در خصهوص مهر و عهالم

قبر نیز دیدگاه منحصر به فردی ارائه میدهد و بر مبنهای آن ،برخهی از روایهات را تأو یهل می کنهد.

صهدرالمتألهین عقیههده دارد کههه مطهاب قههانون حرکهت جوهر یههه ،انسهان در حههال تکامههل اسههت و

نفهس بهه حسهب غر یههزه و بهه جههت تکامههل ،بها بهدن مهربهان اسههت و در جسهم میمانهد و مراحههل
تکامل را یکی پس از دیگری طی میکند و خود را از قوه به فعل میرساند و چهون خلقهتش تمهام
 .47المبدأ و المعاد ،ص.303
 .48همان ،ص.320
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ّ
و صههورت عقلههیاش کامههل گردیههد ،بههه حسههب ِج ِبل ّیههت  -کههه مفطههور در آن اسههت  -در امههر بههدن
سست شده و از بدن بینیاز می گردد و تعل خود را از آن قطع کرده و پوسته و قشر کلفت مهادی

را  -که بدن ظاهر است  -میشهکافد و از آن خهارج میشهود و در ایهن هنگهام اسهت کهه مهر فهرا
میرسد 49.از این رو ،آنچه که اطبا توهم کردنهد کهه مهر بهه دلیهل فنهای قهوای جسهمانی عهار

میشود ،صحی نیست؛ هر چند نفس ،جوهری مجرد است که در تهأثیر و تهأثر مهادی اسهت.

50

صدرا طریقه انبیا و اولیا و عقال را شاهد این مطلب آورده و با استناد به برخهی از روایهات ،آنهها را

تأویل کرده و بیان می کند که از شواهد این مدعا این است که انبیا و اولیا برای در لاتهای
آخرت ،مشاعر و حواس دنیا را تر نموده و با موت ارادی ،از دنیا قطع تعل نمودنهد؛ چنهان کهه

حههدیث پیههامبراکرم

بههه ایههن موضههوع اشههاره دارد کههه فرمودنههد« :موتههوا قبههل ان تموتههو»؛ یعنههی

حههواس را از احسههاس معطههل گردانیههد و حههواس دنیهها را تههر کنیههد تهها آن کههه مشههاعر ادرا امههور
آخرت ،پیش از موت طبیعی بر شما متفت گردد؛ 51همچنین ،انبیها و اولیها و عقهال ،همیشهه در
پی زهد و تقوا و اعرا

تههردون علههی الحههو

از دنیا و اقبال به آخرت بودهاند؛ چنان که قهول رسهول ا کهرم

« :إنکهم

» بههه همههین موضههوع اشههاره دارد ،و آنچههه کههه داللههت دارد اهههل بیههت

بههر ایههن رأی بودنههد ،ایههن کههه اجسههاد خههود را از روی اختیههار و رضهها بههه کشههتن دادنههد ،بههرای ایههن کههه

تحههت حکههم یز یههد نرونههد و بههر طعههن و ضههرب و عطههش صههبر کردنههد تهها نفوسشههان از اجسادشههان

مفارقت کند و به سوی ملکوت آسمان رود و آنچهه داللهت دارد کهه فالسهفه و حکمها بهر ایهن رأی
بودند ،عمهل سهقراط اسهت کهه جسهد خهود را بهه تنهاول س ّهم تسهلیم کهرد 52.بنها بهر ایهن ،چنهان کهه
مشهاهده میشهود ،مالصهدرا برخههی احادیهث و حهواد

تهاریخی را طههوری تأو یهل می کنهد کهه بههه

عنوان شاهد سخن خود در خصوص چگونگی وقوع مر بوده و با مبهانی فکهری وی سهازگاری

داشته باشد.

مالصههدرا ایههن دیههدگاه را در خصههوص احههوال قبههر چنههین ادامههه میدهههد کههه حضههور نفههوس در

اجساد ،در حقیقت به منزله جنین در رحم است و مر  ،والدت معنوی است و ملک الموت،

قابلههه اروا و نفههوس در ایههن والدت اسههت و قبههر ،مهههد نفههوس بههرای ادامههه تربیههت نفههوس نههاقص

الحیههات اسههت و نفههوس ،مههادامی کههه بههرای حیههات اخههروی تههام و کامههل نشههدند ،مقبههور خواهنههد
ماند .از طرفی چون نفس ،به ذات خود یا به قوه خیالی ذاتی ،امهور جسهمانی را ادرا می کنهد،
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بههدن مفارقههت می کنههد ،چههون عهها ِلم بههه ذات خههود اسههت ،پههس ذات خههود را کههه از دنیهها مفارقههت
کهرده ،تخیهل می کنهد و خههود را عهین انسهانی کههه در قبهر باشهد ت ّ
هوهم می کنههد و بهدن خهود را مقبههور
ّ
حسی که در شریعت آمده ،المهایی را ادرا می کند و ایهن عهااب
مییابد و بر سبیل عقوبات

قبر است .اگر انسان سعید باشد ،ذاتش را صورتهای مناسهب  -کهه بهه آن وعهده داده شهده از

بهشت و حور و باغ و  - ...مییابد 53.مالصدرا سهخن رسهول ا کهرم

«القبهر روضهة مهن ر یها

الجنة ،أو حفرة من حفر النیران» را به همین صورتهای خیالی که نفس پس از مر میسهازد،
تأویل کرده و بیان می کند:

مراد از این حدیث بهشت و جههنم اخهروی نیسهت ،بلکهه صهورتهایی اسهت کهه
54
نفوس بر اساس اعمال خود ّ
توهم کرده و پس از مر ادرا می کنند.

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

صور خیالی از آنها پدید میآورد که عین خوشان است .پس وقتهی کهه انسهان میمیهرد و نفهس از

ج) تأویل روایات مربوط به معاد

صدرالمتألهین بر اسهاس هندسهه فکهری خهاص خهود ،طهر نهوینی را نیهز در معهاد جسهمانی

ارائههه میده ههد و در کت ههابه ههای االس ههفار االربع ههه ،مبههدأ و مع ههاد و مف ههاتی الغی ههب ،پ ههس از بی ههان
پیچیدگی بحث معاد ،برای رفع شبهات معاد جسمانی ،با طر اصول یهازدهگانهه عقلهی ،نهوع

خاصی از معاد جسمانی را ترسیم می کند و به رفع شبهه از آن میپردازد .صدرا عقیهده دارد کهه

نفههس بههر طب ه اعمههال خههود در دنیهها ،صههورتی را در آخههرت بههرای خههود اختههراع می کنههد کههه بهها آن
صورت محشور میشود .این صورت ،جسم لطیفهی اسهت کهه طهول و عهر

و عمه دارد ،ولهی

ماده و عنصر ندارد؛ یعنی مطاب حرکت جوهری ،انسان پس از مر نیهز حرکهت کمهالی خهود را

ادامه میدهد تا این که به حالت نیمه مجهردی میرسهد .در ایهن حالهت ،بهدن انسهان ،نهه مهاده
است و نه مجرد ،و در این زمان است که انسان شایستگی رستاخیز و قیامهت را پیهدا مهیکنهد و

پههس از بر پههایی قیامههت ،از آنجههایی ک هه نفههس انسههان ،در دنی ها ملک هات و مکتسههباتی را تحصههیل
کرده ،به واسطه همان ملکات ،جسم لطیهف غیهر قابهل رؤیتهی ایجهاد مهیکنهد کهه هماننهد بهدن
ّ
دنیایی او است ،ولی ماده ندارد .این جسهم ،لهات و الهم و بهشهت و جههنم را خهودش بهه وجهود
میآورد و اختراع میکند.

بنا بر این در قیامت ،جسم مادی دنیوی وجود ندارد؛ چون اگر جسهم مهادی باشهد ،زوال ههم

 .53همان ،ص.409
 .54همانجا.
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هست ،ولی اگر با جسمی باشد که نفس اختراع کرده ،چون نفس باقی و ثابت است ،آن جسم
ّ
هههم زوال و فنهها نخواهههد داشههت و علههت ایههن ک هه در آیههات قههرآن ک هریم ،لههاات و آالم ،از قبیههل امههور

جسمانی بیهان شهده ،بهرای ایهن اسهت کهه میخواههد بیهان کنهد ،چیزههایی کهه از ناحیهه نفهس و
فعالیتهای او پدید میآید ،هیچ گونه تفاوتی با موجودات دنیوی ندارد.

55

س س مالصدرا برای رفع شبهه از آیات و روایاتی که داللت بر این دارد که عهین بهدن اخهروی

باز می گردد ،بیان می کند ،این تشابه از حیثیت صورت است نه از حیهث مهاده ،ز یهرا تمامیهت

شئ به صورت اسهت نهه بهه مهاده ،و دلیهل ایهن سهخن روایهات اسهت چنهان کهه روایهت شهده «أن

ضرس الکافر مثل جبل أحد» دندان کافر مثل کوه احد خواهد بود ،که مراد از این تشبیه ،شکل

و مقدار نیست بلکهه از حیهث ذات و صهورت اسهت 56.صهدرا همچنهین احادیهث دیگهر معهادی

را ،در راستای دیدگاه خود چنین تأویل می کند که ،احادیثی که از رسول خدا

روایت شده

مبنی بر این که ،مردم در قیامت بر وجوه مختلهف محشهور می گردنهد ،منظهور صهورتی اسهت کهه

مناسههب هیئههات مختلفههی اسههت کههه نف ههس اختههراع می کنههد ،و یهها مرو یههات دیگههری از رس ههول

خدا

که بیان می کند ،چنان که زندگانی می کنید میمیرید و چنهان کهه میمیر یهد مبعهو

میشوید ،یا این که برخی محشور می گردنهد بهه صهورتی کهه صهورت خنهازیر اسهت ،و یها ایهن کهه

کسهی کههه در افعههال نمههاز مخالفههت امههام نمایههد ،محشهور می گههردد در حههالی کههه سههرش سههر حمههار
خریههت اسههت و بههه حالههت ّ
باشههد ،چههون در مخالفههتّ ،
خریههت زنههدگی کههرده ،بههه صههورت حمههار

ّ
انسانیه ناقصه در علم و عمهل ،در
محشور می گردد ،مراد همه این احادیث این است که نفوس
ُ
نشات آخرت ،بر صورت حیوانات مختلف که نفس به حسب مناسبت خلقی که در دنیا بر او

غلبه داشته ،اختهراع کهرده معبهو می گردنهد و نفهوس متوسهطه نیهز ،بهر صهورت حسهنهای کهه بها
اخال آنها در دنیا مناسبت داشته ،محشور می گردند ،اما نفوس انس ّ
هانیه کاملهه ،از ابهدان ،چهه
دنیای و چه مثالی ،خالص خواهند بود.

57

صدرالمتألهین در اثبات چگونگی اختراع صورتهای اخروی بر اساس اعمهال دنیهوی ،بهه

حهدیث «إن فهی الجنهة سهوقا یبهاع فیهه الصههورة» اسهتناد کهرده و آن را اشهاره بهه چگهونگی اختههراع
صور ،در آخرت میداند و حدیث را این گونه تأویل می کند:

«سو » در این حدیث ،عبارت است از لطف الهی که منبهع قهدرت بهرای اختهراع
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صدرالمتألهین در بیان تفاوت صورتهای ایجهاد شهده توسهط نفهس در دنیها ،پهس از مهر و

در عالم آخرت ،نیز این چنین بیان می کند که ،بین آنچه نائم در خواب میبیند بها آنچهه مقبهور
در قبر میبیند و آنچه محشور در حشر میبیند فهر اسهت ،ز یهرا مظههر ایهن صهور جس ّ
همانیه ،ق ّهوه

ّ
خیالیههه اسههت کههه بههه منزلههه باصههره نفههس اسههت کههه گههاهی اشههیاء را عینهها میبینههد و گههاهی ذهنهها
ّ
«النههاس نیههام ،فههاذا مههاتوا انتبهههوا» دلیلههی بههر تفههاوت ایههن
تخیههل می کنههد 59و حههدیث رسههول
صورت هاست؛ ز یهرا ایهن حهدیث نشهان میدههد ،صهورتهای واقعهه در آخهرت عینهی انهد و در
ّ
قوه وجود و تاثیر ،اشد از صورتهای درخهواب هسهتند و نسهبت نشهئه ثهانی بهه ایهن نشهئه ،مثهل
ّ
ّ
اخرویه متفهاوت بهوده و از بهاب لهات و الهم،
نسبت انتباه است به نوم؛ 60یعنی وضعیت اشبا
ّ
اشد و ابقا هستند چنان که ،آتش دنیایی از جمله آثهار آتهش اخهروی اسهت و یها ایهن کهه عهین آن
است که تنزل پیدا کرده ،و در ّقوه و تاثیر ،ضعیفتر است چنان که در اخبار وارد شهده «أن ههاه

مفهوم شناسی و بررسی چگونگی تأویل احادیث در مکتب عقلی مالصدرا

صور است و این قدرت ،اوسع و اکمل است از قدرت بر ایجاد از خارج حس.

58

النار الدنیاویة من نار جهنم ،غسلت بسبعین مهاء ثهم نزلهت» ایهن نهار کهه در دنیها وارد شهده از نهار

جهنم است که به هفتاد آب شسته شده و فرود آمده است و نور را همچنان با نهار قیهاس کهن تها
نعیم آخرت بر تو معلوم گردد.

61

قابل ذکر است که ،مالصدرا با وجود دیدگاههای فو درخصوص معاد جسمانی ،و اسهتناد

بههه روایههات و تأو یههل آنههها ،بههرای آنکهه مناقشهههای در اعتقههاد عامههه مههردم بههه معههاد بههه وجههود نیایههد،
دیدگاه توده مردم درخصوص معاد را تأیید می کند و مینویسد:

وجود بهشت و جهنم و دیگر احوال آخرت ،همان گونه که تودههای عوام میفهمند و فهمها

به آن میرسد ،ح و مطاب واقع است ،به حسب همان اعتقاد یقینی که به آن است.

62

چ) حدوث عالم

مالصدرا در خصوص حدو

عالم ،بها نقهل حهدیث از امیرالمهؤمنین

انتقال» ،ضمن پایبندی بر ظاهر معانی الفاظ ،معتقد است حدو

«الهدنیا دار زوال و ال

عهالم  -همهان گونهه کهه در

ظواهر کتاب الهی و احادیث هویدا است  -حدوثی زمانی اسهت ،ولهی بایهد تبیینهی منسهجم از
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حدو زمانی عالم ارائهه داد ،بهه نحهوی کهه در عهین ابقهای الفهاظ متهون دینهی بهر معنهای ظهاهر،
ب ههه معن ههای دیگ ههری دس ههت پی ههدا ک ههرد که هه حقیق ههت را نمای ههان کن ههد و ب ههر هم ههین مبن هها ،بره ههان

حرکت جوهری ،راهی برای حفظ زمانی بودن حدو  ،در عین نیل بهه معنهای بهاطن اسهت کهه

بهر طبه آن ،چهون ذات عههالم مهاده در سههریان اسهت و جسههم طبیعهی در ذات خههود دارای بقههایی
نیسههت ،بنهها بههر ایههن ،هم ه عههالم مههاده مسههبو بههه عههدم زمههانی اسههت و در نتیجههه حههاد
محسوب میشود

زمههانی

63

نتیجه
معن ههای تأو ی ههل در ب ههین ق ههدما ،ب ههه معن ههای تفس ههیر و معن ههای که هالم ،و در ب ههین مت ههأخران ،ب ههه

هالف بهها ظههاهر لفههظ ،فههم معنههای درونههی و بههاطنی ،شههناخت
معهانی مختلفههی چههون معنههای مخ ِ

وجود عینی و خهارجی ،بهه کهار رفتهه اسهت کهه بها توجهه بهه معنهای لغهوی تأو یهل ،میتهوان معهانی
مختلف ،تفسیر ،ابتدا ،پایان ،عاقبت ،حقیقت و  ...را با ههم جمهع کهرد؛ یعنهی آنچهه در تأو یهل

مههم اسهت ،ایهن کهه مهراد و مقصهود اصهلی مشهخص شهود .گهاهی ایهن مهراد ،از تفسهیر مشههخص

میشود و گاهی مراد ،معنای خالف ظهاهر ،و گهاهی معنهای مرجهو و گهاهی یهک امهر خهارجی و

گاه معنای باطنی است.

مالصههدرا از جملههه دانشههمندان علههوم اسههالمی اسههت کههه بههه بحههث تأو یههل توجههه داشههته و ب ها

اختصاص بخشی از آثار خود به روایات ،به تأویل برخی از آنها میپردازد .مالصهدرا در اسهتفاده

از احادیث ،بیشتر از احادیث صحی السند و روایهات معصهومان

اسهتفاده نمهوده و در ایهن

موضوع ،بر معنای ظاهری روایات پایبند بوده و از تأویل آنها بهدون دلیهل قطعهی و یقینهی دوری

مههینمایههد .صههدرالمتألهین بههه دلیههل اعتقههاد بههه وجههود بههاطن بههرای سههخنان معصههومان

 ،بهها

تأ کیههد بههر دو انگههار حقیقههت و رقیقههت ،تأو یههل را بههه معنههای ارجههاع مراتههب رقیقیههه یهها ظههاهر ،بههه
معنههای حقیقیههه و بههاطن میدانههد و بههر ایههن مبنههای فکههری ،بههه تأو یههل روایههات پرداختههه ،و آن را در

ادامههه کمههال بخشههی و تتمههیم معههانی الفههاظ و بههرای گههار از پوسههته و رسههیدن بههه مغههز میدانههد.
مالصهدرا ایههن گونهه تأو یههل را ،پیههروی از رهیافتههای تههأویلی راسههخان در علهم دانسههته و عقیههده

دارد افراد با درجات متفاوت وجودی و ادرا  ،و بر حسب استعداد و طهارت بهاطنی ،از طر یه

کشههف و شهههود میتواننههد بههه تأو یههل دسههت یابنههد؛ بنهها بههر ایههن ،صههدرالمتألهین نههه فقههط ظههاهرگرا

است و نه تأویلگرا ،و تهأویلی را صهحی میدانهد کهه بها حفهظ معنهای ظهاهری روایهات ،معنهای
20
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این طری بهه شهناخت صهحی از حقیقهت و بهاطن روایهات بهه دسهت آورد .مالصهدرا بهر همهین
مبنای فکری ،در مباحثی همچون اثبات تجرد نفس ،حدو

عالم ،احوال پس از مهر  ،معهاد

جسمانی و  ...به تأویل روایات مربوطه میپردازد و سعی می کند از این تأویل ،برای اثبهات و یها
تایید دیدگاه فلسهفی اسهتفاده نمایهد و در عهین حهال ،بهرای ایهن کهه مناقشههای در اعتقهاد عامهه
مردم ایجاد نشود ،بر لزوم پایبندی به معنای ظاهری آنها تأ کید دارد.
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_ الحکمههة المتعالیههة ف ههی االسههفار العقلیههة االربع ههه ،صههدرالدین محمههد ش ههیرازی ،قههم :مکتب ههة
المصطفوی ،چا

دوم. 1368 ،

_ رساله فی حدو العالم ،صدرالدین محمد شیرازی ،تصحی  ،تحقی و مقدمهه :دکتهر سهید
حسین موسویان و استاد سید محمد خامنههای ،تههران :نشهر بنیهاد حکمهت اسهالمی صهدرا،
چا

اول1378 ،ش.

_ شر أصول الکافی ،صهدرالدین محمهد شهیرازی ،تحقیه  :محمهد خواجهوی ،تههران :مؤسسهة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی1383 ،ش.

_ الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه ،صدرالدین محمد شیرازی ،مقدمه سید جالل الدین
آشتیانی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چا

دوم1360 ،ش.

_ القاموس المحیط ،محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،بیروت :دار احیاء الترا

العربی. 1424 ،

_ قاموس قرآن ،علیاکبر قرشی بنایی ،تهران :دار الکتب االسالمیه1375 ،ش.
_ کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم :نشر هجرت. 1409 ،
_ لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مکرم ،بیروت :دار االحیاء الترا

العربی. 1408 ،

_ المبههدأ و المعههاد ،صههدرالدین محمههد شههیرازی ،مقدمههه سههید جههالل الههدین آشههتیانی ،تهههران:
انجمن حکمت و فلسف ایران1354 ،ش.

_ مجموعههه رسههائل فلسههفی صههدرالمتألهین ،صههدرالدین محمههد شههیرازی ،تحقی ه و تصههحی :
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حامد ناجی اصفهانی ،تهران :انتشارات حکمت1375 ،ش.

_ محاسن التأویل ،محمد جمال الدین قاسمی ،بیروت :دار الکتب العلمیة. 1418 ،
_ المحیط فی اللغة ،صاحب بن عباد ،بیروت :عالم الکتب. 1414 ،
_ معجم المقاییس فی اللغه ،احمد بن فارس ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ مفههاتی الغیههب ،صههدرالدین محمههد شههیرازی ،مقدمههه و تصههحی  :محمههد خواجههوی ،تهههران:
مؤسس مطالعات و تحقیقات فرهنگی1363 ،ش.

_ المف ههردات ف ههی غر ی ههب الق ههرآن ،حس ههین ب ههن محم ههد راغ ههب اص ههفهانی ،بی ههروت :دار المعرف ههه،
. 1422

_ مقدمههه متش هابهات القههرآن ،سههید جههالل الههدین آشههتیانی ،مشهههد :دانشههگاه فردوسههی مشهههد،
. 1352

_ مناهل العرفان فی علوم القرآن ،محمد عبدالعظیم زرقانی ،بیروت :دار احیهاء التهرا
بیتا.

العر بهی،

_ المیههزان فههی تفسههیر القههرآن ،محمههد حسههین طباطبههایی ،قههم :دفتههر انتشههارات اسههالمی ،جامعههه
مدرسین حوزه علمیه قم . 1417
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