
 

 

307 

  )13/بابایی، ؛31/ایازي،: رك( تفسیري روش تعریف ـ1
روش تفسیري، مستند یا مستنداتی است کـه مفسـر، در فهـم قـرآن از آن بهـره      

یابی کامل به مقاصد کـالم   اه دست) و تنها ر165؛ مؤدب، 215عمید زنجانی،/(گرفته
) بـه عبـارت دیگـر، روش    215دانـد؛ (عمیـد زنجـانی،/    الهی را منحصر بـه آن مـی  

تفسیري، چگونگی کشف و استخراج معانی آیات با استفاده از ابزار یا منبع خاصی 
  )188سبحانی،/(باشد. همچون عقل یا نقل می

  
    فسیريت هاي روش انواع ـ 2

معموال در یک تقسیم کلی، روش تفسیري را به دو روش نقلی و عقلی تقسـیم  
) که با افـزودن روش  189/؛ سبحانی،2/18؛ معرفت،58/وادي آملی،رك: ج( کنند می

هـا را زیـر مجموعـه یکـی از ایـن سـه روش قـرار         تـوان بقیـه روش   عرفانی، مـی 
هاي تفسیري، نظـري اجمـالی    وار به انواع روش اینجا فهرست) در 24داد.(بابایی، /

  افکنیم : می
 (ع) ـ تفسیر نقلی: در این نوع تفسیر، تنها به ذکر آیات یا روایات از معصومین1

) 24/بابـایی،  ؛36ایازي،/ ؛58(رك: جوادي آملی،/ شود. یا صحابه و تابعین بسنده می
رك: ( گیرنـد.  یی در این قسـم جـاي مـی   بنابراین تفسیر قرآن به قرآن و تفاسیر روا

  )210؛ سبحانی،/1/58؛ جوادي آملی، 167مؤدب،/
ـ تفسیر باطنی، رمزي، شهودي یا عرفانی : این نوع تفاسیر بر اساس کشف و   2

؛ 313،/(رك: عمیــد زنجــانی ذوق عرفــانی بــه تفســیر بــاطن آیــات توجــه دارنــد.
  )2/245؛ ذهبی، 62-58ایازي،/

همچون تفسیر  تهادي که خود به حسب استقراء به اقسامیـ تفسیر عقلی و اج  3
شـود. (رك:   ، اجتمـاعی، جـامع و... تقسـیم مـی     ، فلسفی، علمی ادبی، فقهی، کالمی

  )1/101؛ ذهبی، 2/352؛ معرفت، 25؛ بابایی،/ 211مؤدب،/ 
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    عقلی تفسیر  ـ 3
  تعریف .الف

 ) را بیشتر مقابل تفسیر نقلـی 2/18؛ معرفت،25/(بابایی، تفسیر عقلی یا اجتهادي
و گاهی مقابـل تفسـیر بـه رأي     )167، العک، /2/18؛ معرفت، 1/58ملی، (جوادي آ

  اند: اند و در تعریف آن گفته ) ذکر کرده40/ي،(ایاز
تفسیري است که بر اساس قواعد عقلی و تدبر در مضامین و لوازم آیات بـه  «  

  (همان)  » پردازد. شرح آنها می
) کـه  167/. (العـک، در واقع تفسیر عقلی، اجتهاد در فهم نصوص قرآنـی اسـت  

کـالم، علـوم   اي خاص همچون فلسفه،  خود در رشته مفسر بر حسب قدرت علمی 
  )  213؛  مؤدب،/2/352معرفت، (گمارد. یات همت میتجربی و... به تبیین معانی آ

  : نویسد می صاحب تسنیم
» تفسیر عقلی آن است که عقل در آن نقش منبع را ایفاء کند نه صرف مصباح.«

  )1/58(جوادي آملی،
  گوید: پس اینک باید دید منظور از عقل چیست؟ راغب در مفردات می

که انسان با  دارد و نیز به علمی اي است که آمادگی پذیرش علم را  عقل، قوه«  
 (ع)گونـه کـه امیرالمـؤمنین    آورد عقـل گوینـد، همـان    دسـت مـی   قوه عقـل بـه  

را بـدون   فرمایند: عقل دو قسم است:  عقل مطبوع و عقل مسموع؛ و دومـی   می
  (راغب اصفهانی، مادة عقل)» اولی سودي نباشد.

و مطبوع که همـان  توان گفت عقل دو قسم است؛ یکی عقل فطري  بنابراین می
  قوه فهم است و دیگري عقل مسموع و اکتسابی که همان علم است.

  نویسد: آملی بعد از تقسیم عقل به عقل منبع و مصباح می استاد جوادي
بنـدي آیـات و    اگر تفسیر به تفطن عقل از شواهد داخلی و خارجی و با جمـع « 

ین تفسیري، تفسـیر  روایات صورت پذیرد، عقل تنها نقش مصباح را داشته و چن
نقلی است. اما اگر تفسیر، با استنباط از مبادي تصوري و تصدیقی از منبع ذاتی 
عقل برهانی و علوم متعارفه صورت پذیرفت یعنی برخی مبانی مسـتور برهـان   
مطلب، به وسیله عقل استنباط گردید و آیه بر آن حمل شد در اینجا عقل نقـش  
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  )170و 1/58(جوادي آملی، » عقلی گویند.منبع را داشته و تفسیر را تفسیر 
  
    عقل اقسام. ب

است. تا » عقل«نماید، تبیین معانی و اقسام  مطلبی که پرداختن بدان ضروري می
معناي این واژه به خوبی روشن نشود، تعیین رابطۀ عقل و معـارف دینـی و داوري   

پذیر نخواهد بود. از این رو، توضیح مختصري از انـواع عقـل بیـان     امکان درباره آن
  شود : می

بر طبیعت اسـت.    گیري اصلی عقل ابزاري، تسلط آدمی ـ عقل ابزاري: جهت   1
تکنولوژي، صنعت و بوروکراسی از آثار غلبه ایـن نـوع از عقالنیـت شـمرده شـده      

  است.
پردازد. کـاوش   کام اصل هستی میـ عقل متافیزیکی: این عقل به شناسایی اح  2

 در مسائل فلسفی و هستی شناختی بر عهده این عقل است.
هـاي خـارج از حـوزه انسـانی همچـون       ـ عقل نظري: بحث پیرامون هسـتی   3

 پذیرد. فیزیک و ریاضی توسط این عقل انجام می
کنـد کـه بـر اسـاس اراده      هایی بحث می ـ عقل عملی: این عقل درباره هستی  4

 یابند؛ مانند مسائل اخالقی، حقوقی، اجتماعی و... تکوین می انسانی
این است کـه بـا وسـاطت مفـاهیم      : خصوصیت عقل مفهومی  ـ عقل مفهومی  5

پردازد. بسیاري از مباحث معرفت  ذهنی به شناخت موضوعات محل بحث خود می
 شناختی متوجه ارزش جهان شناختی این عقل است.

ن وساطت مفاهیم ذهنی به شهود حقـایق کلـی   ـ عقل شهودي: این عقل بدو  6
و به اعتبار دیگـر در   شود. عقل شهودي به یک اعتبار در قبال عقل مفهومی  نایل می

هــاي عرفــانی فراعقلــی اســت.  قبــال شــهودهاي حســی دون عقلــی و یــا شــهود 
 داند. را مرتبه نازل عقل شهودي می صدرالمتالهین، عقل مفهومی 

ی عقل شهودي را عقل قدسـی نامنـد. صـاحب ایـن     ـ عقل قدسی: نوع متعال  7
مند است. این عقل در نصـوص دینـی،    عقل، از ارتباط مستقیم با حقایق عقلی بهره

شـود و   روح القدس و جبرئیل نام دارد و در حکمت مشاء، عقل مستفاد نامیده مـی 
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 در حکمت متعالیه، عقل فعال.
ادراك جمعـی جامعـه،   ـ عقل عرفی: بخشی از عقالنیت یـا آگـاهی کـه در      8 

 شود. فهم عرفی را گاهی عقل عرفی گویند. فعلیت یافته است، فهم عرفی نامیده می
ـ عقل کلـی،   ـ عقل کلی: اگر کلی به معناي کلی سعی باشد ـ نه کلی مفهومی   9

 باشد؛ نظیر مثل افالطونی. حقیقت عینی گسترده است که مقید به قیود طبیعی نمی
عقل جزئی، امور جزئی و محسوس است. این عقل  ـ عقل جزئی: مدرکات   10

 شود. عقالنیت ابزاري بیشتر از این عقل استفاده میگویند. در  نیز می» وهم« را
ـ عقل تجربی: این عقل، بخشی از عقل نظري اسـت کـه بـه امـور طبیعـی        11

دهد. قیاسات تجربی، مبتنی بر قضایاي کلی  نگرد و قیاسات تجربی را تشکیل می می
شـوند.   تجربی است که از مراتب برتر عقل، ماننـد عقـل متـافیزیکی اخـذ مـی      غیر

عقالنیت ابزاري که بیشتر ریشه در این عقل تجربی دارد، در اثـر غلبـه آمپریسـم و    
حس گرایی، مبادي غیر حسی دانـش تجربـی را انکـار کـرد و روش اسـتقرایی را      

ر حسی از عقل قدسی و هاي غی جایگزین روش قیاسی نمود و بجاي استفاده گزاره
  )16-7(پارسانیا، / متافیزیکی به عقل عرفی روي آورد.

آشنایی اجمالی با انواع عقل، رابطۀ عقـل و معـارف دینـی را بـه خـوبی      بعد از 
توان درك کرد. عقـل قدسـی، سرچشـمۀ وحـی اسـت. عقـل شـهودي و عقـل          می

ها همـه، حجـت   ـ اعم از نظري و عملی ـ تعارض با عقل قدسی ندارند. آن  مفهومی
نما هستند و واقعیـت، هرگـز دوگانـه و     الهی و مؤید یکدیگرند؛ زیرا آنها همه واقع

  متعارض نخواهد بود. 
شود؛ یعنـی   بنابراین، از سه احتمالی که در رابطه معارف دینی با عقل تصور می

تـوان   عقل پذیري، عقل گریزي (فرا عقلی) و عقل ستیزي، تنها دو قسم اول را مـی 
  شود: ت و جایی براي معارف دینی عقل ستیز تصور نمیپذیرف
  پذیر مانند اثبات مبدأ و معاد، نبوت، امامت. معارف عقل - ١
گریز مانند جزئیات دقیق از اعتقادات، احکـام و اخـالق. ایـن     معارف عقل - ٢

انـد و ایـن هرگـز بـه      ادراکات عقلی ارف، فراعقلی یعنی خارج از حوزةدسته از مع
  گوید: بودن نیست. مالصدرا به نقل از غزالی میمعناي ضدعقل 
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در قلمرو والیت، وجود امور خرد گریز ممکن است؛ اموري که با ابزار عقـل  « 
به تنهایی قابل درك نیستند و کسی که بین مسائل خردستیز و امـور خردگریـز   

(صـدر  » اش رهـا شـود.   وگو ندارد و باید با نـادانی  تفاوت نگذارد، ارزش گفت
  )2/322ین، اسفار،المتأله

  گوید:  صدرا می
هاي شریعت به حدي رسیده که از قلمرو عقل و  اي از اسرار دین و عرصه پاره«

 هها، والیت و نبوت است. نسـبت محـدود   اندیشه بیرونند، و تنها راه شناخت آن
عقل و نور اندیشه با قلمرو والیت ونور آن، همچون نسبت نور حس با نور فکر 

» در آن قلمرو از نیروي عقل و اندیشه کار چندانی ساخته نیست. است. بنابراین،
  )479(صدرالمتألهین، شرح اصول کافی،/

عقل نظري از ادراك اولیات امور اخروي عـاجز اسـت و از ایـن قبیـل اسـت:      «
معرفت روز قیامت که به قدر پنجاه هزار سال دنیاست، سرّ حشر، رجـوع جمیـع   

رواح و اجسـاد، معنـاي صـراط و میـزان، سـرّ      خالیق به پروردگار عالم، حشر ا
شفاعت، معناي کوثر و درخت طوبی و بهشت و دوزخ و طبقات هر یک، معناي 

االنبیاء  اعراف و نزول مالئکه، سرّ معراج روحانی و جسمانی که مخصوص خاتم
انـد،   حکایت کرده (ع)است و سایر احوال آخرت و هر چه از این مقوله از انبیاء

و مکاشفاتی است که عقل نظري از ادراك آن عاجزست و جـز بـه    همه از علوم
ــی   ــوت نم ــت نب ــل بی ــی و اه ــت وح ــور متابع ــد.  ن ــه درك آن برس ــد ب » توان

  )58-59(صدرالمتألهین، سه رساله فلسفی، /
  نویسد: واقعه می تفسیر سورة  مالصدرا در مقدمۀ

دم بـه  کردم طوري که گمان کر من در گذشته بسیار در کتب حکماء دقت می« 
ام ولی وقتی چشم بصیرتم باز شد، خود را خـالی از حقـایق دیـدم؛     جایی رسیده

» شـود.  زیرا که بعضی از معارف، تنها بـا نـور والیـت و نبـوت منکشـف مـی      
  )7/10(صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم،

شـود. صـدرالمتالهین    اي از آن یافت نمـی  ستیز که هرگز نمونه معارف عقل - ٣
  گوید: می
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بارها اشاره شد که حکمت، هیچ گونه مخالفتی با شرع ندارد بلکه مقصـود هـر   «
دو، معرفت حق تعالی است. این معرفت اگر از وحی حاصـل شـود، نبـوت نـام     

شود؛  دست آید، حکمت و والیت نامیده می گیرد و اگر از سلوك و کسب به می
عی بـر بـراهین   گرچه بعض محرومین از تأیید الهی، قادر به تطبیق خطابات شـر 

نیستند؛ زیرا که این مهم، عالوه بر تسلط به حکمت، نیازمند تأیید الهـی   حکمی 
  )7/326صدرالمتألهین، اسفار، »(واطالع از اسرار نبوت است.

  عبارت صدرا درجاي دیگر چنین است: 
الشریعۀ الحقۀ االلهیۀ البیضاء ان تکون احکامها مصادمۀ لمعارف الیقینیـۀ   احاش«

(همـان،   »ینها غیـر مطابقـۀ للکتـاب و السـنۀ.    ۀ و تبا لفلسفۀ تکون قوانالضروری
8/303 (  
اي  هرگز شریعت تابناك الهی، تعارضی با معارف یقینی ندارد و نابود باد فلسفه«

  » که اصول آن مطابق کتاب و سنت نیست.
  گوید:  و باز می
سـبت بـه درسـتی    اي کـه ن  ذلیل از هر گفتار، کردار، اندیشه و نوشته  هاین بند«

پیروي از شریعت اسالم زیان برساند، یا بوي اهانت به دین دهد و یا چنگ زدن 
بـرم؛   به ریسمان محکم الهی را ضعیف نمایان کند، به پروردگار بزرگ پناه مـی 

الهـی نیسـت، مگـر بـه       شایسـتۀ  دانم کسی را امکان بندگی چرا که به یقین می
د و او کسی جـز انسـان کامـل و    آگاه باشانسانی که از اسم اعظم الهی   واسطه
  )69(صدرالمتألهین، العرشیه، /» اکبر الهی نیست.  خلیفه

  از نظر مالصدرا کسی که با دین انبیاء مخالفت کند، از حکماء نیست.
فلیس من الحکمـۀ فـی شـیء و الیعـد مـن       (ع)من لم یکن دینه دین األنبیاء« 

(صـدر المتــألهین،  » قــائق.الحکمـاء مـن لــیس لـه قـدم راســخ فـی معرفـۀ الح      
  )5/205اسفار،

از آنجا که مالصدرا به هماهنگی عقـل و کشـف و وحـی اعتقـاد دارد، بـا سـه       
اي که به خیال  گري، با تصوف دروغین، با فلسفه با اخباري کند: دیدگاه مخالفت می

  مداري از وحی فاصله گرفته است.  عقل
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  گوید:  صدرا می
کورکورانه از روایات و اخبار قناعت کرده  چگونه ممکن است کسی به تقلید« 

  نماید، به حقیقت دست یابد؟  هاي برهانی و عقلی را انکار می و شیوه
اسـت و اثبـات صـدق     (ص)داند که یگانه مستند شریعت، سخن پیامبر آیا نمی

  پذیر نیست؟  سخن پیامبر نیز بدون استناد به دالیل عقلی امکان
کنـد و از نـور وحـی بهـره      لی اکتفـا مـی  و چگونه کسی که به صرف بحث عق

  شود؟  برد، به راه صواب هدایت می نمی
داند که میدان تاخت عقل، کوچک و باریک است؟ کسی که بین عقل و  آیا نمی

شود. مثَل عقل مثَـل چشـمانی اسـت کـه از آفـات و       شرع جمع نکند، گمراه می
عـالمگیر دارد؛  امراض سالم باشد و مثَل قرآن، مثَل خورشـیدي اسـت کـه نـور     

کند، همانند کسی  بنابراین، کسی که از برهان روگردان است و به قرآن اکتفا می
نمایـد کـه هـیچ فرقـی بـین او و بـین        پوشی می است که از نور خورشید چشم

توان از نور بهره برد.] وحی و عقل هـر   نابینایان نیست؛ [زیرا با چشم بسته نمی
  صـدرالمتألهین، شـرح اصـول    » علـی نـور.  دو نورند و وحی همراه عقل، نـور)

  )388 -387کافی،/
را نوشت. به نظـر  » کسر اصنام الجاهلیه«مالصدرا در رد تصوف دروغین کتاب 

او  مجرّد کشف بدون برهان در سلوك عرفانی کافی نیست؛ همانگونـه کـه صـرف    
بحث و نظـر بـدون کشـف و بصـر نیـز کمبـود بزرگـی در سـیر وسـلوك اسـت.           

  ) عبارت او در بیان اهمیت شهود این است:7/124ن، اسفار،(صدرالمتأاهی
یبلغ النفس هذه المرتبۀ التکون  حقیقۀ الحکمۀ انما تنال من العلم اللدنی و ما لم« 

  )117(صدرالمتألهین، مفاتیح الغیب، /» حکمۀ
  گوید:  صدرا درباره فیلسوفی که از وحی دوري گزیده می

م یـرَ ملَکـاً و أثبـت معقـوالً و أنکـر منقـوالً فهـو کـاألعور         من أثبت فلکاً و ل«
  » الدجال...

کسی که که در اثبات فلک بکوشد و ملک را نبیند، از معقول پیروي نماید و «
کار اسـت. چـرا بـا دو دیـده      منقول را انکار کند؛ همانند انسان یک چشم فریب
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کند؟ شـرع، عقـل    ع نمینگرد... و چرا بین معقول و منقول و عقل و شرع جم نمی
  )7/124(صدرالمتأاهین، تفسیرالقرآن الحکیم، »ظاهر است و عقل، شرع باطن.

    آن پاسخ و عقلی تفسیر مخالفین ادله. ج
نجـا برخـی   اند. در ای ها بوده عمده مخالفان راهیابی عقل به تفسیر قرآن، اخباري

  :کنیم ه و سپس پاسخ آن را بیان میادله آنها را ذکر کرد
ما به قـرآن   گویند راسخان در علم می«فرماید :  آل عمران که می 7طبق آیۀ  ـ  1

اگـر معنـاي   » آیات (متشابه و محکم) از سوي پرودگار ماست ایمان آوردیم و همۀ
بـود، بایـد در معنـاي آن     اي روشن نبود و روایتی هم در تفسـیر آن وارد نشـده   آیه

  )5-1/6(طباطبایی،  توقف و به ایمان بسنده کرد.
درجواب این دلیل باید گفت هیچگاه قرآن، حجیت عقل را باطل نکرده اسـت   

شـود.   و اساساً ابطال آن ممکن نیست؛ زیرا که حجیت خود قرآن با عقل اثبات مـی 
و سـرزنش از عـدم تعقـل    (همان) عالوه بر این آیات فراوانی در تشویق به تفکـر  

  )24محمد/ ؛2داریم. (یوسف/
و فهـم آن   )89/91(مجلسـی،  طبق روایاتی، تفسیر قرآن، دور از دسترس عقل ـ2

  )18/136(حر عاملی،  است. (ص)منحصر به نبی اکرم
  شویم : در جواب این استدالل نکاتی را متذکر می

آیـد؛ زیـرا    مـی  اگر حجیت ظواهر قرآن متوقف بر روایات باشد، دور پیش.الف
) همـانطور کـه میـزان    1/88ملـی،  آحجیت روایات به پشتوانه قرآن است (جوادي 

  )12/353ملی، عاسنجش روایات، قرآن است. (حر
دادنـد؛ قـرآن، کتـاب     مردم را به قرآن ارجاع مـی  (ع)در موارد بسیاري ائمه  .ب

  )178و92و 1/88ملی،آهدایت است نه کتاب رمز و معما. (جوادي 
د از آن روایات، یا منع استقالل خواهی در فهم قرآن است؛ یعنی تفسـیر  مرا .ج

بدون مراجعه به شواهد نقلی؛ یا مراد،  قرآن به صرف براهین عقلی و شواهد علمی، 
  در فهم قرآن است. منع اکتناه طلبی

به عبارت دیگر، آن روایات درصدد سلب کلی نیستند؛ بلکه مقصودشان، نفـی   
ن، بدون مراجعه به نقل است؛ به تعبیـر میـرزاي قمـی (جـوادي     علم به مجموع قرآ



 

 

315 

) مراد آن روایات، علم بـه همـه قـرآن    1/397به نقل از قوانین االصول، 1/88ملی، آ
(ظاهر و باطن، تنزیل و تأویل) است؛ ولی مفسران عقلی، هرگز ادعاي اکتناه و فهم 

  کامل قرآن را نداشتند.   
 تفسـیر  بـه  منجر عقلی، تفسیر که است این عقلی تفسیر مخالفان دیگر دلیل ـ 3

  ) 4/205 سیوطی،. (شود می رأي به
 اساسـی  تفاوت رأي به تفسیر و عقلی تفسیر میان گوییم می دلیل این جواب در
 تبیـین  بـا  اکنون. شد بیان عقلی وتفسیر  عقل از مراد پیشین مباحث در. دارد وجود
 خواهد روشن رأي به تفسیر و عقلی سیرتف میان تمایز رأي، به تفسیر و رأي معناي
  . گشت

، »اعتقاد از روي اجتهاد) «3/76طباطبایی،( رود: در دو معنی بکار می» رأي« واژة
تفسـیر بـه   «طبق معناي مذکور، دو وجـه بـراي   ». گفتار از روي استحسان و هوي«

  متصور است:» رأي
) با اضافه 1/44رانی،در روایات ناهی از تفسیر به رأي (بح» رأي«ـ از آنجا که   1

به ضمیر،(من فسرالقرآن برأیه ... رأي به ضمیر سـوم شـخص اضـافه شـده اسـت)      
 مطلــق اجتهــاد نیســت» رأي«مــراد از  منســوب بــه شــخص مفســر شــده اســت، 

) بلکه مقصود، استقالل در فهم است؛ یعنی مفسر، بدون مراجعه به 3/76(طباطبایی،
ـ      ه اجتهـاد در فهـم آیـه مبـادرت ورزد.     دیگر آیـات، روایـات، اسـباب نـزول و... ب

ــدرالمتأل( ــاتیحص ــب، هین، مف ــایی، ؛1/150الغی ــت، ؛3/76طباطب ــیض  ؛1/69معرف ف
  )1/34کاشانی،

بر بیان فوق، مطلق اجتهاد در تفسیر قـرآن، هرگـز مـورد نهـی نبـوده اسـت.       بنا
چگونه نهی از آن ممکن باشد، در حالی که آیات و روایاتی که امر به تدبر در قرآن 

  اند. کنند فراوان و عرضه  روایت بر قرآن می
داننـد   بنابراین، سخن کسانی که تفسیر به رأي را نقطه مقابل تفسیر به مأثور می 

) و تفسـیر عقلـی و اجتهـادي را ممنـوع     249؛ عمید زنجـانی،/ 1/284(رك: ذهبی، 
  )3/76ناصواب است. (طباطبایی، ،شمارند می

ي هوي و میـل و تطبیـق و تحمیـل رأي بـر     ، تفسیر از رو»تفسیر به رأي«ـ    2
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قرآن است؛ مثال مفسر، قرآن را طبق نظري که از پـیش برگزیـده، تأویـل و تفسـیر     
  )1/69معرفت، ؛1/34؛ فیض کاشانی،1/150هین، مفاتیح الغیب،صدرالمتألکند.( می

  گوید : صاحب تسنیم می 
ام گیـرد و  هر تفسیري که با ضعف علم و عقل و نقص عقل نظري و عملی انج« 

به عبارت دیگر، با معیارهاي مفاهمه عرب، اصول و علوم متعارفه عقلی و نیز با 
در واقع تفسـیر بـه   » «خطوط کلی خود قرآن مطابق نباشد تفسیر به رأي است.

(جـوادي آملـی،   » رأي، تفسیر نیست بلکه تطبیق و تحمیل رأي بر قرآن اسـت. 
  )59و1/176

عقلی و فلسفی وجود دارد که بعضی از آنها  هاي مختلفی از تفسیر برداشت ـ  4
  شدید مورد انتقاد واقع شده است.  يا به گونه

به طور کلی، دو برداشت عمده و یا به عبارتی دو نوع مختلف از تفسیر فلسفی 
  وجود دارد:

کوشش تفسیر فلسفی، فهم معانی عمیق قرآنـی بـا تحلیـل عقالنـی و بـه       الف.
بـه عقیـدة   ) 1/643؛ خرمشـاهی، 64ایازي،/(رك:  کارگیري اصول عام فلسفی است.

  )64آشکار این تفسیر، تفسیر صدرالمتألهین است. (ایازي،/ بعضی، نمونۀ
در تفسیر فلسفی، مفسر، خارج از چارچوب قواعد تفسیر، نصوص دینی را  ب.

کند.  به فروتنی در برابر فلسفه واداشته و آراء فلسفی را بر قرآن تحمیل و تطبیق می
مان روشی است کـه غالبـا بـا اعتراضـات شـدید روبـرو شـده اسـت. (رك:         این ه

  )64؛ ایازي،/3/84؛ ذهبی،1/6طباطبایی،
آیا مالصدرا فلسفه را بر قرآن تحمیل کرده است؟ دو دیـدگاه در ایـن زمینـه       

  وجود دارد:
صدرا فلسفه را بر قـرآن تحمیـل نکـرده اسـت. او بـدون پـیش داوري بـه         -1

این فیلسوف نحریر مستغرق در عقل و برهان، وقتـی بـه   «ست. خدمت قرآن رفته ا
چنـان اسـت کـه گـویی فلسـفه و عقـل و برهـان را         رسـد، آن  قرآن و حدیث مـی 

چیند و قرآن و حـدیث   تابد و مانند یک اخباري خشک بساط فلسفه را برمی برنمی
 ) 1/72(خامنه اي،» نشاند. را بر جاي آن می
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فالسفه براي تطبیق آراء خـود بـر   «ده است. صدرا دچار تحمیل بر قرآن ش -2
کنند.  قرآن، دست به دامن آیات متشابه شده و محکمات را به واسطه آنها تأویل می

نماینـد. مـثالً    آنان ابتدا استدالل خود را آورده سپس آیه را بر طبـق آن تأویـل مـی   
ال «داند به آیـه   مالصدرا چون وجود حق تعالی را عین وجود جمیع موجودات می

ــرَةً إِالَّ أَحصــاها ــغیرَةً و ال کَبی ص رغــاد(نمــازي » کنــد. تمســک مــی )49کهــف/»(ی
  )128شاهرودي،/

گفتنی است صدرالمتألهین در آثار خود، ضمن نادرست دانستن روش تحمیـل،  
پـردازیم. اصـوالً بـه     داند که در بحث بعدي به آن می خود را تابع روش دیگري می

  آن مراجعه کرد:توان به قر سه صورت می
هاي شخصی به سراغ قرآن رود. در این  مفسر، با ذهن کامالً خالی از اندیشهـ 1

گونـه بـه    هایی عمیق از آیات بدست نخواهد آمـد. مالصـدرا ایـن    صورت برداشت
  خدمت قرآن نرفت.

اي پر از آراء علمی ـ که قاطعانه و با جزمیت پذیرفته اسـت    مفسر با اندیشهـ 2
 ن رود که نتیجه این رفتار، تحمیل بر قرآن خواهد بود. ـ به سراغ قرآ

آراء   الذهن است و نه تحمیل کنندة الیروش سومی نیز هست که مفسر نه خـ 3
یابد.  ها به مسائل جدید دست می علمی بر قرآن، بلکه دانشمند با ذهن پر از اندیشه

انی، طبیعـی اسـت   هاي کالمی، فلسفی و عرف مالصدرا در اثر انس فراوان با اندیشه
هاي معرفتی برسد و مسائل جدیدي را در ایـن میـان    که باید به یک سري از رخنه

  پیدا کند. 
رود و آن الگوي کامالً  بنابراین مالصدرا با یک الگوي کامالً تازه سراغ قرآن می

تازه، عبارت است از اینکه: نه با ذهن خالی و نه با ذهن پر از نظریات جزمی، بلکه 
  )6-7پر از مسائل جدید به خدمت قرآن بار یافته است.(فرامرز قراملکی،/ با ذهن

   
    صدرالمتألهین دیدگاه از تفسیري هاي روش ـ 4

؛ تفسـیر  152-165در آثار خود، (صدرالمتألهین، مفاتیح الغیـب، /  صدرالمتألهین 
هاي تفسیري را به چهار  ) روش259؛ سه رساله فلسفی،/150-4/152 القرآن الکریم،



 

 

318 

  کند:  قسم عمده تقسیم می
کنند، ابقاء  ـ روشی که لغویون، اکثر فقهاء، محدثون، حنابله و کرامیه دنبال می  1

لفظ بر مدلول اولی و مفهوم ظاهري است؛ حتی اگر مخالف قوانین عقلی و منـافی  
ن گروه در قطع ریشۀ عقل، به غایت کوشیدند؛ به عنـوان  تنزیه باري تعالی باشد. ای

را برنتافتنـد و آن را بـر خطـاب لحظـه بـه لحظـۀ       » کن فیکون«نمونه، حنابله، تأویل 
  صوت الهی به تعداد مکونات حمل کردند.

ـ روش اصحاب نظر، تأویل الفاظ از مفهوم اولی بـه معنـایی مطـابق قـوانین       2
ن از نقص و امکان است. اکثر معتزله و متفلسفه عقلی درجهت تنزیه خداوند سبحا

  در حمل ظواهر قرآن بر معانی غیر حقیقی راه افراط در پیش گرفتند.
إن الحق عند أهل اهللا هو حمل اآلیات و األحادیث علی مفهوماتها األصلیه مـن  « 

غیر صرف و تأویل... کیف و لو لم یکن اآلیات و األخبار محموله علی ظواهرها 
ماتها االولی کما زعمه أکثر الفالسفه لما کانت فائده فی نزولها و ورودها و مفهو

(صدرالمتألهین، » علی الخلق کافه، بل کان نزولها موجباً لتحیر الخلق و ضاللهم.
  )1/93مفاتیح الغیب،

ـ گروه سوم، براي رهایی از افراط و تفریط دو گروه پیشـین، راهـی بینـابین      3
 ل را تنها درباب مبدأ راه داده و باب آن را در معاد بستند.برگزیدند. اشاعره، تأوی

ـ راسخین در علم که اهل کشف و شهودند، علمشان از نزد خدا و درکشـان    4
به نور قدسی و روح الهی است نه شنود حدیثی وعلوم بحثـی. آنهـا بواسـطۀ نـور     

ریط در متابعت از مشکات نبوت، بر اسرار آیات واقف گشته و از بنـد افـراط وتفـ   
  )  152-165اند. (همان،/ تشبیه و تعطیل رهیده

روش اینان در تفسیر متشابهات، ابقاء لفظ بر مفهوم اصلی، همراه تجرید از امور 
کش،  داراي مصادیقی همچون خط» وسیلۀ توزین«به معناي » میزان«زائد است؛ مثال 

ارف کامل، گونیا، اسطرالب، ذراع، علم نحو و عروض، منطق و عقل است. براي ع
شود. عبارت مالصدرا این  مصادیق حسی میزان، باعث احتجاب روح معناي آن نمی

  است:
منهج الراسخین فی العلم و اإلیقان و هو إبقاء األلفاظ علی مفهوماتها األصـلیۀ  « 
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من غیر تصرّف فیها، لکن مع تحقیق تلک المفهومات و تجرید معانیها عن االمور 
عن روح المعنی بسبب اعتیاد النفس بهیئـۀ مخصوصـۀ    الزائدة، و عدم االحتجاب

موضوع لما یوزن به الشیء، و » المیزان«یتمثل ذلک المعنی بها غالباً. مثال لفظ 
هو أمر مطلق عقلی هو بالحقیقۀ روح معناه و مالك أمره من غیر أن یشترط فیه 
التخصص بهیئۀ مخصوصۀ، و کل ما یقاس به شیءـ بأي خصوصیۀ کانت حسـیه  
کانت أو عقلیۀـ یصـدق علیـه أنـه میـزان، فالمسـطرة و الشـاقول و الکونیـا و        
االسطرالب و الذراع و علم النحو و العروض و المنطق و العقل کلها مقـائیس و  
موازین بها یقاس و یوزن األشیاء، و لکـل منهـا وزان مـا تناسـبه و تجانسـه ...      

عن معناه الحقیقی بما یکثـر  ال یحتجب » المیزان«فالکامل العارف  إذا سمع لفظ 
احساسه و یتکّرر مشاهدته من األمر الذي له کفّتان و عمود و لسان، و هکذا حاله 
فی کل ما یسمع ویراه، فإنّه ینتقل إلی فحواه، و یسافر إلی روحه و معناه و باطنه 

رة لصـو او اخراه، و ال یتقید بظاهره و اواله، و صورته و دنیاه. و اما المقید بعالم 
فلجمود طبعه و خمود ذهنه و سکون قلبه إلی أول البشریۀ و إخـالد عقلـه إلـی    
أرض المحسوسیۀ یسکن إلی أوائل المفهوم و یطمئن إلـی مبـادي العقـول، و ال    

(صدرالمتألهین، تفسـیر القـرآن الکـریم،    » یسافر عن مسقط رأسه و منبت حسه.
4/151-150(  

  گوید:  اي عملی می مالصدرا در توصیه
یا مؤمنی باش که بدون تأویل در ظواهر قرآن، به ایمـان و تصـدیق آن اکتفـا    «

ن، با مراعات ظـواهر آن،  کند و یا عارفی راسخ باش که در تحقیق معانی قرآ می
  ) 168(همان،/» پردازد. حقایق می به مشاهده

گونـه کـه    مالصدرا معتقد است بهترین روش تفسیر قرآن این است کـه همـان  «
رت وحی، طی مراحلی از جهان عقول به عالم نفوس و مثال و سپس قرآن به صو

به جهان مادي (فیزیکی) آمده و معانی آسمانی چهره عـوض کـرده و صـورت    
الفاظ زمینی به خود گرفته است، مفسر نیز براي درك اعماق قرآن باید همان راه 

مانی و را طی کند؛ یعنی ابتدا از معانی ظاهري، آغاز و سپس با ترك حواس جس
استمداد از حواس باطنی و حتی با رها کردن موقت کالبد (خلع بدن) و اسـتفاده  
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از قدرت روح به ملکوت سفر کند و حقایق قرآنی را از راه مکاشفه، به صورت 
  زالل و بدون حجاب مشاهده کند.

دانـد؛   گاه جهان وجود و حاوي غیب و شهود می بنابراین، مالصدرا قرآن را جلوه
دیگر، هرمنوتیک مالصدرا چهار قرن جلوتر از اروپا، تفسـیر مـتن را    به عبارت

هاي عالم کشاند؛ همانگونه کـه امـروز برخـی، تفسـیر      از عرصۀ الفاظ به پدیده
شـناختی و تـاریخی    شـناختی، جامعـه   هـاي روان  متون را معادل شـناخت پدیـده  

یق پنهـان و  دانند او نیز تفسیر قرآن را معادل تفسـیر جهـان و انسـان و حقـا     می
  ) 67-68(خامنه اي، /» آشکار دانسته است.

گـاه   البته باید توجه داشت که صدرالمتألهین بر خالف هرمنوتیک جدیـد، هـیچ  
نما نبودن متن و حمل الفاظ بر مجرد تخییل و تمثیل را نپذیرفته و بـر افـرادي    واقع

دانسته همچون قفال و زمخشري و بیضاوي که عرش و کرسی را تمثیلی از قدرت 
گوید: حق این است که الفاظ  اند، شوریده و می و آن را خالی از واقعیت دینی دیده

بر ظاهر خود باقی بمانند؛ زیرا که ترك ظواهر به مفاسد بزرگـی چـون سفسـطه و    
تعطیل و عدم اعتقاد به معاد جسمانی، عذاب قبر، صراط، حساب، بهشت و جهـنم  

بر ظاهر، با اصول صحیح دینی منافات داشت، انجامد. البته اگر در موردي حمل  می
باید علم آن را به راسخین در علم ارجاع داده  و بـراي فهـم آن از انـوار نبـوت و     

  والیت بهره جوییم:
إن الذوق الصحیح من الفطرة السلیمۀ شاهد بأن متشابهات القرآن لیس المراد «

د من األعراب و بها مقصوراً علی مجرد امور جسمانیۀ یعرف کنهها کلُّ أح
البدویین و عموم الخلق، و إن کان قشور من تلک االمور مما لکل أحد منهم 
نصیب منها، و لیس المراد أیضاً مجرّد تصویر و تمثیل یعلمه کل من له قوة 
التمییز فی األنظار، و یفهمه کل من یتصرّف بعقله فی األفکار بحسب إستعمال 

غیر مراجعۀ إلی سلوك سبیل اهللا و مکاشفۀ  الصناعۀ المنطقیۀ فی األبحاث من
وما « األسرار و معاینۀ األنوار، و إال لما قال تعالی فی باب المتشابه من قرآن

  ) 7عمران/ (آل» یعلَم تَأْوِیلَه إِال اللَّه والرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ 
حـد إال باقتبـاس   ... فقد تبین من هذه االمور أن فهم متشابهات القرآن الیتیسر أل
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أنوار الحکمۀ من مشکوة النبوة و الوالیۀ، و استضائۀ أضواء المعرفـۀ و الهدایـۀ   
من جهۀ أحکام التابعیۀ المطلقۀ، و تصفیۀ الباطن بالعبودیۀ التامۀ، و إقتفـاء آثـار   
األئمۀ الهادین و تتبع أنوار أهالی بیوت النبوة و الوالیۀ، و أبواب مدائن العلوم و 

ـ صلوات اهللا علیهم أجمعین ـ لینکشف علی السالک شئ من أنوار علوم  الهدایۀ  
» المالئکۀ و النبیین، و یتخلص من ظلمات  نقوش أقاویل المتفکرین و المناظرین

  )156-4/160(صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم،
  

  صدرالمتألهین تفسیري روش  ـ 5
صدرایی، تلفیقی از مکاتب مختلف؛ یعنی عرفـان،   گونه که حکمت متعالیۀ همان

حکمت، فلسفه و کالم در فضاي فکري شیعی است، تفاسـیر وي نیـز حکایـت از    
نقطه تالقی چهار سنت تفسیري مختلف پیش از وي دارد؛ یعنـی تفاسـیر عرفـانی،    

آوري  ه حکمـت متعالیـه، صـرف جمـع    گونه کـ  و فلسفی. البته همان شیعی، کالمی 
هاي مکاتب متقدم نیست، تفاسیر وي نیز هرگز گردآوري گزینشی از تفاسـیر   آموزه

  )202-205باشد. (نصر، / گذشته نمی
گونه که تفسـیر قـرآن در    فلسفه نزد مالصدرا در امتداد تفسیر قرآن است، همان

ز نظـام وجـود اسـت.    اي مکتـوب ا  امتداد فلسفه وجود است؛ زیرا که قرآن، نسخه
. از مقدمه علی عابـدي شـاهرودي) از ایـن رو،    1/54هین، مفاتیح الغیب،صدرالمتأل(

کنـد و بـه    صدرالمتألهین، درآثار فلسفی خود مانند اسفار، با بحث وجود آغـاز مـی  
کنـد و بـه اسـرار وجـود      نماید و در تفاسیرش با قـرآن آغـاز مـی    قرآن مراجعه می

وشتار، مکمل یکدیگرند و تفسیر وي را به نحـوي آشـکار   گردد. این دو نوع ن برمی
سازند که نه تنها، سفري به سوي معانی بـاطنی کـالم خداسـت، بلکـه نفـوذ در       می

  )215باشد. (نصر،/ قلمرو باطنی وجود منبسط نیز می
رسد، عقـل   صدرالمتألهین گرچه فیلسوفی اهل تعقل است، اما وقتی به قرآن می

شمارد؛ زیرا که  یۀ نفس را براي دریافت معناي باطنی الزم میرا کافی ندانسته و تزک
  وي دو منبع اساسی براي تفسیر قائل است : نقل صریح، کشف تام.

بنابراین، روش مالصدرا مبتنی بر دو اصل است؛ یکی اجتناب از صرف تقید به 
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-211معناي ظاهري و دیگري اجتناب از فراموشی یا انکار معناي ظاهري. (همان، 
  گوید:  او می) 4/162،؛ صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم208

عمده مانع درك حقایق قرآن، اغترار به ظواهر اخبار و اکتفـا بـه علـوم جزئیـه و     «
ــانی و حکمــت الهــی مــی  » شــود. احکــام فرعیــه اســت کــه باعــث انکــار علــوم رب

  ) 10-6/11(صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم،
ظ قرآن و نکات ادبی و بدیعی آن بیندیشد و بدین ترتیـب  کسی که فقط در الفا

از مقاصد اصلی آن همچون معارف الهی و اسرار مبدأ و معاد باز ماند، او سزاوارتر 
است تا کسی که از الفاظ و معانی چیزي نداند  )5(جمعه/» حمل اسفاراًی«به مثَل قرآنی 

  )7/185همان، اما معترف به عجز و قصور خود باشد.( صدرالمتألهین،
  به طور کلی روش مالصدرا در تفسیر بدین قرار است:

 استفاده از ظواهر آیات: مالصدرا قائل به حفظ ظاهر آیه است.   -1
یابی بـه تأویـل و بطـون     استفاده از روایات در تفسیر قرآن: مالصدرا دست -2

 داند.  قرآن را مشروط به استفاده از مشکات نبوت و والیت می
 ده از مبانی فلسفی در تفسیر آیات. استفا -3
 استفاده از مبانی عرفانی، کشف و ذوق در تفسیر آیات. -4
  

 مالصدرا تفسیر نگارشی شیوة ـ 6
تفسیر مالصدرا، تفسیر کامل قـرآن نبـوده و تنهـا ده سـوره و دو آیـه را شـامل       

یب زمان نگارش عبارتند از: سورة حدید، اعلی، آیه الکرسی، آیـه  شود که به ترت می
. 65ۀ نور، سوره طارق، سجده، یس، واقعه، زلزال، جمعه، حمد و سورة بقره تـا آیـ  

  محسن بیدار فر) .از مقدمۀ118 -1/110(همان، 
  گوید:  صدرالمتألهین می

انی بر قلبم وارد هنگام قرائت قرآن با تدبر در معانی و رموز آیات، الهاماتی رب«
حدیـد و سـپس چنـد     هشد که تصمیم گرفتم آنها را به خامه کشم. ابتدا سور می

  )246(همان، به نقل از شرح اصول کافی، /». دیگر را تفسیر نمودم هسور
مالصدرا بعد از تفسیر چند سوره، بر آن شد تا تفسیري جامع و بی نظیر از کل 
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اي بـر تفسـیر    را به عنـوان مقدمـه  » اتیح الغیبمف«قرآن عرضه کند. از این رو، ابتدا 
) سپس شروع به تفسـیر قـرآن از   1/77هین، مفاتیح الغیب،صدرالمتألخود نگاشت. (

که   تفسیر کرد، اما با وجود عزمی 65ابتدا نمود و سورة حمد و سورة بقره را تا آیۀ 
ــه انجــام آن نشــد. (صــدرالمتألهین، تفســیر القــر  آن بــر اتمــام آن داشــت موفــق ب

  محسن بیدار فر) از مقدمۀ ،1/120الکریم،

او باید گفت، در مدت بیست سالی که این تفاسـیر را بـه    یدرباره شیوه نگارش
صورت پراکنده نگاشته، از یک شیوه واحد پیروي نکرده است. اما غالبا پس از بیان 
مفردات واختالف قرائات، خالصـه اقـوال مفسـرینی همچـون طبرسـی، بیضـاوي،       

فخررازي و نیشابوري را نقل و گاهی نقد کرده، سپس تحقیقی از خـود   زمخشري،
یا اهل معرفت، به عنوان انواري از اسرار کتاب الهی که بر قلب او اشراق شده، ارائه 

عبــارت صــدرا در مقدمــۀ  )1/121؛362و308و7/140؛6/141؛4/21میدهــد. (همــان،
  حدید این است:  تفسیر سورة
و الیقین ـ بلّغکم اهللا إلی أقصی مناکم فـی معرفـۀ     فهذه ـ أخالئی فی الکشف « 

لباب الدین ـ طائفۀ من قواعد أسرار القرآن المجید، و جملۀ من لطائف نکـات و   
ال یأْتیه الْباطـلُ مـنْ بـینِ    «دالئل معجزات آلیات بینات من الکتاب العزیز الذي 

متعلقـۀ بتفسـیر سـورة     )42(فصلت/» دیدیه و ال منْ خَلْفه تَنْزیلٌ منْ حکیمٍ حمی
الحدید ـ ذکرت فیها لب التفاسیر المذکورة فی معانیها و لخّصت کالم المفسرین  
الناظرین فی مبانیها، ثم أتبعتها بزوائد لطیفۀ یقتضیها الحال و المقـام، و أردفتهـا   

مام و بفوائد شریفۀ یفیضها المفضل المنعام و نستعین به فی أن یمهلنی الزمان لإلت
  )141-6/142همان، »(یساعدنی الدوران فی اإلختتام.

  نویسد:   صدرالمتألهین در خاتمۀ تفسیر آیه الکرسی می
با تدبر در کلمه کلمۀ این تفسیر وجمع صدر و ذیـل آن و بـا نظـر انصـاف و     «

استبصار در آن، اشارات نفیس و الهامات لطیف آن را دریاب. ایرادات لفظـی را  
ح و ابهامات معنوي را در بقعۀ امکان قرار ده و بدان که علـم  به کرم خود اصال

  )338و  337(همان،/» قرآن را حدي معین نیست.
  گوید:  کند و می خود بیان می یگاه نکاتی را در شیوة نگارش وي آن
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  .که باالتر از درك مردم است پرهیز شود ـ سعی بر این بوده که از کالمی  1
  مبرا شده است. ـ مباحث از شیوة اهل جدل 2
 ـ همواره ایجاز بر اطناب وتلخیص بر تطویل مقدم شده است. 3
باشند، کسـانی کـه بـا تطهیـر      ـ مخاطب این تفسیر، اهل اهللا یا محبین آنان می  4

اند و اینـان از تکـرار    قلوب و صفاي دل، خود را در معرض نفحات الهی قرار داده
  نیازند.(همان) مکررات و تقریر متداوالت بی

  
  صدرالمتألهین دیدگاه از قرآن جایگاه ـ 7

هاي علماء،  گوید: بعد از مطالعه کتب حکماء و تدبر در نوشته صدرالمتألهین می
آوردم  عطش کشف و یقین در من رفع نگشت، تا اینکه به تتبع در معانی قرآن روي

هـا و دواي   هـایم یـافتم. قـرآن، نـور تـاریکی      آرزوها و خواستهو آن را نهایت همۀ 
گاه که نقاب از چهره بردارد و حقـایقش آشـکار شـود، شـفا دهنـدة       دردهاست، آن

مریض جهل و شقاوت، سیراب کنندة تشنۀ حق وسعادت و مداواگر بیمار رذیلـت  
  )7/44ر،سفا؛ ا5-6/8است. (همان،

نظام وجود است و وجود، تمثل عینـی  اي مکتوب از  قرآن در نزد صدرا، نسخه
  . از مقدمه علی عابدي شاهرودي) 54هین، مفاتیح الغیب،/صدرالمتألقرآن. (

قرآن همچون وجود، داراي درجات و مراتبی است که ادنـی مراتـب آن، قـرآن    
نـه علـوم   مکتوب در جلد است، روح قرآن را تنهـا اولوااللبـاب بـا علـوم لـدنی ـ       

) سه مقصد عمدة قـرآن، علـم بـه    7/39؛اسفار،117همان،/.(کنند اکتسابی ـ درك می 
؛ 54هین، مفـاتیح الغیـب،/  صـدرالمتأل  .(رك:معرفت معاد و شناخت راه اسـت  مبدأ،
  ) 13لیه،/هر االلهیه فی اسرار العلوم الکماالمظا

شامل انواع اطعمه از عالم عقول تا نفوس بـراي   اي رنگین از آسمان، قرآن سفره
فـرا   وم دارد. از آنجا که غذا با متغذي تجانس دارد هـر قـومی   همۀ مردم رزقی معل

 ؛382هین، مفـاتیح الغیـب، /  صـدرالمتأل  شـوند.(  مند می خور حال خود از قرآن بهره
  )7/45اسفار،

  گشـته نــازل از بــراي اغــتــذاء  کز سمـاء  هست قرآن چون طعامی
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  واب از راه فـــماغـتـــذا یـابـد د  اغــــتذاي آدم از لــوح و قــلـم
  رزق انسـان گشــته نازل از سمـاء  فــی الســماء رزقـکم گفته خـدا

  ها قشــر و کـه بینی نه مغـز ودانـه           ها تو ز قـــرآن بنـگـري افسـانـه
  روزي روحش بود از حق خـطاب  رزق انسان نیست چون رزق دواب 
  در دلش ذوق کــــالم کـی درآیـد  هرکــه را انــدر نظر باشد حطـام 
  در درونش راز حق را نیست جـا   تــا نپـــردازد درون را از هــوي

  )188؛مثنوي مالصدرا،/6/10(رك: صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم،

  
  قرآن  مطالعۀ روش -8

  کند: ه شرح زیر بیان میقرآن آدابی ب مال صدرا براي مطالعۀ   
گونه که با چشمان ضعیف و با دیدگان عادي  فهم عظمت کالم خدا: همان - ١
تـوان در پرتـو شـعاعی از آن حـوایج      توان به خورشید نگریست بلکه تنها مـی  نمی

تـوان حکمـت قرآنـی را     روزانه را برطرف کرد، با عقل و بصیرت انـدك نیـز نمـی   
ي تصحیح اعتقاد و استنباط احکام دنیا و آخرت از  هتوان به انداز دریافت؛ گرچه می

  آن بهره برد.
ــب از پل - ٢ ــر قلـ ــد:  تطهیـ ــد فاسـ ــی و عقایـ ــدي معاصـ ــه االّ میال «یـ سـ

همانطور که ظاهر قرآن یعنی کلمـات و حـروف منقـوش بـر      )79/(واقعه»المطهرون
اوراق مصحف شریف قابل لمس از طرف شخص نیسـت مگـر آنکـه متطهـر و بـا      

دسترسی نیست مگر براي قلـوب  معانی و حقایق قرآنی نیز قابل نیل و  وضو باشد،
 )89(شعراء/» إِالَّ منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلیم«پاك. 
ي تطهیـر قلـب از    حضور قلب و ترك حدیث نفس: ایـن صـفت، نتیجـه    - ٣

اغراض نفسانی است. هر که محبت باطل را از قلب خود بیرون کند، انس به حـق  
 شود.  آن میجایگزین 

ال خیـر  «فرمودند:  (ع)تدبر: روح هر عبادتی تدبر است. امیر المؤمنین علی  - ۴
 ». فی عبادة ال فقه فیها و فی قرائۀ ال تدبر فیها

استنباط: از هر آیه باید علم مناسب آن را در آورد. زیرا علمی نیست مگـر   - ۵
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 آنکه در قرآن، اصل و فرع آن موجود است.
اي است که حقایق در  موانع فهم قرآن: قلب همچون آیینهبرطرف ساختن  - ۶

گونه که آیینه حجـاب و مـانع  داخلـی و خـارجی دارد؛      شود. همان آن منعکس می
گیرد و گاهی پرده یـا عـدم محـاذات، مـانع از      یعنی گاهی آیینه را زنگار و غبار می

 شود: هایی می شود، قلب نیز گرفتار حجاب انعکاس صورت می
اند کـه از درون، نفـس را    هاي داخلی: موانع داخلی صفاتی نفسانی بحجا الف.

اند یا وجـودي. موانـع عـدمی ماننـد      دارند. این موانع یا عدمی از فهم حقایق باز می
  خردسالی، بالهت، جهل بسیط. موانع وجودي مانند معاصی و رذایل.

إِنَّمـا  «  )13(غـافر/  » نْ ینیبو ما یتَذَکَّرُ إِالَّ م«فرماید:  از این روست که قرآن می 
کسی که غرور دنیا را بر نعیم آخرت مقـدم دارد، از  )  19رعد/»( یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب
  اولوااللباب نیست. 

هاي خارجی: موانع خارجی به دو قسـم وجـودي و عـدمی تقسـیم      حجاب ب.
ـ   می  قـادات عامیانـۀ  ع وجـودي ماننـد اعت  شوند. موانع عدمی مانند عدم تفکـر. موان

  هاي فلسفی.  تقلیدي و نادانی
  هاي خارجی به شرح زیر است:  چهارگونه از حجاب

  ماند.  . اگر تمام همت انسان، صرف مخارج حروف شود قلب از معنا باز می1
دارد. از ایـن   ها، انسان را از کشف حقیقـت بـاز مـی    . تقلید و جمود بر شنیده2

مراد از علم، عقاید تقلیدي و جدلی است ». تعلم، حجاب اس«اند:  روست که گفته
  که میان مردم شایع است. 

. غرق شدن در ادبیات عرب و پرداختن به دقایق لفظی (صرف، نحو، بالغـت  3
  کند.  و بدیع) انسان را از مقصود اصلی قرآن منصرف می

ي ا . جمود بر تفاسیر مأثور از ابن عباس و قتاده و مجاهد و امثال آنها به گونـه 4
  که هر تفسیري غیر از آنها تفسیر به رأي دانسته شود. 

تخصیص: انسان باید خطاب قرآنی را متوجه شخص خویش بداند. امر و  - ٧
نهی قرآن را فرمانی به خویشتن بشمارد. قصص قرآن را بـراي پنـدگیري و عبـرت    

  آموزي شخص خود بخواند. 
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انی شود. بـر اسـاس فهـم    تأثر و وجد: باطن باید از کالم خدا متأثر و نور - ٨
آیات مختلف باید حال حزن، خوف، رجاء و فرح حاصل شود. هنگام قرائت، قلب 

خواند از خوف خدا بلرزد و  باید به صفت آیه متغیر شود اگر آیه وعید و عذاب می
خواند از شوق و شعف به پرواز آید. هنگام ذکر اسماء  اگر آیه مغفرت و بشارت می

هـاي   در برابر عظمت و جالل ربوبی در آید. اگر به گفتـه  و صفات الهی به خضوع
باطل و افتراهاي کفار نسبت به حضرت سبحان رسـید شـرم و حیـاء وجـود او را     

یعنی قرائـت  » یقرؤون القرآن و ال یجاوز حنـاجرهم «فرمودند:  (ص)فراگیرد. پیامبر اکرم 
  رسد.  شان نمیقلب گاه به کند و هیچ تجاوز نمی برخی افراد از سطح زبان و حنجره

اي که کالم خـدا را از خـود خـدا     ترقی: ترقی و تعالی پیدا کردن به گونه - ٩
  بشنود. قرائت سه درجه دارد: 

ترین درجه یعنی درجه غافلین آن است که خود را در حالتی فـرض   پایین الف.
نود. ش نگرد و قرائت او را می خواند و حق تعالی به او می کند که نزد خدا، قرآن می

  شخص در این مقام، حال تملق و تضرع و درخواست و ابتهال دارد.
درجه باالتر که درجه اصحاب یمین است شخص با قلـب خـود  احسـاس     ب.

کند و او را مورد اکرام و انعـام   کند که خدا او را مخاطب قرار داده و با او نجوا می
  هم و نیوشیدن است. و تعظیم و ف ست. حال شخص در این مقام حال حیاقرارداده ا

بیند نـه کـالم را.    باالترین درجه درجه مقربین است که شخص، متکلم را می ج.
  کند بلکه فقط به خود خدا مشغول است. عبد در این حال به انعام خدا توجه نمی

تبري: شخص نباید براي خود ارج و منزلتی قائل باشد و نباید به توان و  -١٠
 . خویشتن را به دیده رضا ننگرد.ارزش خود توجهی داشته باشد

اي در مدح نیکان رسید، آنرا به حساب جایگاه خود نگذارد. اگر  بنابراین اگر به آیه 
اي در عذاب گناهکاران دید، آن را به حساب حال خود گذارد. این حال، انسان  آیه

  شود.  دارد و سبب تقرب او می را در خوف و رجاء نگه می
رانـد و   ر ببیند خوف حاصل از آن، او را به سوي خـدا مـی  اگر انسان خود را مقص

رضـا بنگـرد ایـن     اگر انسان به مقام خود به دیدة شود. اما قرب بیشتري حاصل می
 شود. آورد و موجب بعد از حق تعالی می حالت امن می
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  د:مالصدرا می گوی

اوتی بـا  لعلوم غزالی همراه با اندك تفـ ه آداب تالوت را از کتاب احیاء ااین د« 
-147هین، مفاتیح الغیب، /صدرالمتأل»( ده بیشتر نقل نمودیم.توضیحاتی جهت استفا

136(  
  

  مآخذ و منابع
 و الطباعـۀ  مؤسسـۀ  االولـی،  لطبعـۀ ا ،منهجهم و حیاتهم المفسرون علی؛ محمد ایازي، .١

  . هـ1414االسالمی، االرشاد و الثقافۀ وزارة النشر
 انتشارات و دانشگاه و حوزه پژوهشکده اول، چاپ ،ريتفسی مکاتب اکبر؛ بابایی،علی .٢

  .ش1381 تهران، سمت،
 للمطبوعـات،  االعلمی مؤسسۀ االولی، الطبعۀ ،القـرآن  تفسیر فی البرهان هاشم؛ بحرانی،  .٣

  . هـ1419 بیروت،
 .ش1378 قم، اسراء، نشر اول، چاپ ، تسنیم عبداهللا؛ آملی، جوادي .٤
 ،19 شـماره  سیاسـی،  علوم فصلنامه ،»ابزاري عقل تا قدسی عقل از« حمید؛ پارسانیا، .٥

   16ـ7/ش،1381سال
 العربـی،  احیـاءالتراث  الخامسـۀ،  الطبعـۀ  ،الشـیعۀ  وسـائل  حسن؛ بن محمد حرعاملی، .٦

  . هـ1403بیروت،
 تهـران،  صـدرا،  اسـالمی  حکمـت  بنیـاد  اول، چـاپ  ،مالصـدرا  محمد؛ سید اي، خامنه .٧

  .ش1379
 خردنامه ،»مالصدرا نزد قرآنی هرمنوتیک و تفسیري صولا« ؛ ------------ .٨

  .ش1378 ،18 شماره صدرا،
ـ  دوسـتان  اول، چاپ ،پژوهی قرآن و قرآن دانشنامه الدین؛ بهاء خرمشاهی، .٩  ناهیـد،  ـ

  .  ش1377 تهران،
الطبعۀ االولی، دارالکتب الحدیثۀ، قـاهرة،    ، التفسیرو المفسرونالذهبی، محمدحسین؛  .١٠

  ش.1381
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 دمشق الشامیۀ، الدار و دارالقلم االولی، الطبعۀ القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی؛ راغب .١١
  . هـ1412 بیروت، و

  . هـ1416 قم، ،)ع( صادق امام مؤسسه ،الکفر و االیمان جعفر؛ سبحانی، .١٢
 بیـروت،  دمشـق،  کثیـر،  ابـن  دار الثالثـۀ،  الطبعۀ ،االتقان فی علوم القـرآن  السیوطی، .١٣

  . هـ1416
 الثانیـۀ،   الطبعـۀ  ،الکـریم  القـرآن  تفسـیر  ؛ صـدرالدین  ،)المتـألهین  صـدر ( الشیرازي .١٤

  .  هـ1415 قم، بیدار، انشارات
 التـراث  احیـاء  دار الثالثـۀ،  الطبعـۀ  ،اسفار ؛ -- -------------------- .١٥

  .م1981 بیروت، العربی،
ــیه ؛ ---------------------- .١٦ ــحیح ،العرشـــ ــ و  تصـــ   هترجمـــ

  . ش1361تهران، مولی، آهنی، غالمحسین
 ،الکمالیـۀ  العلوم اسرار فی االلهیۀ المظاهر ؛ ---------------------- .١٧

  .ش 1378 تهران، صدرا، اسالمی حکمت بنیاد اول، چاپ
 القـرآن،  متشـابهات ( ،فلسـفی  رساله سه ؛ ----------------------- .١٨

 سـوم،  چـاپ  آشـتیانی،  الدین جالل سید تعلیق و حیحتص ،)المسائل اجوبۀ القدسیۀ، المسائل
  . ش1378 قم، قم، علمیه حوزه تبلیغات دفتر
 مکتبـه  الحجـۀ،  کتاب ،کافی اصول شرح ؛ ----------------------- .١٩

  . هـ1391تهران، محمودي،
 کتابخانـه  اول، چـاپ  ،مالصدرا مثنوي ؛ ------------------------ .٢٠
  . ش1376 قم، نجفی، مرعشی اهللا آیت
، الطبعـۀ االولـی، مؤسسـۀ    مفاتیح الغیـب ؛  ----------------------- .٢١

  هـ .1419التاریخ العربی، 
 االعلمـی  مؤسسـۀ  الثالثه، الطبعۀ ،القرآن تفسیر فی المیزان حسین؛ محمد طباطبائی، .٢٢

  . هـ1393 بیروت، للمطبوعات، 
 العلمیـۀ،  الکتب دار الثانیۀ، الطبعۀ ،هقواعد و التفسیر اصول عبدالرحمن؛ خالد العک، .٢٣

  . هـ1406 بیروت،
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 سـازمان  چهـارم،  چـاپ  ،قـرآن  تفسیر هاي روش و مبانی ؛عباسعلی ،زنجانی عمید .٢٤
  .ش 1379 تهران، اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ
 ،»ارسـطویی  وفلسـفه  قرآنـی  حکمت اتصال حلقه مالصدرا« احد؛ قراملکی، فرامرز .٢۵

  . ش1384 ،210شماره قرآن، گلستان
  .مشهد للنشر، المرتضی دار االولی، الطبعۀ ،تفسیرالصافی محسن؛ کاشانی، فیض .٢٦
 انتشـارات (  قـم  دانشـگاه  اول، چـاپ  ،قـرآن  تفسـیر  هاي روش رضا؛ سید مؤدب، .٢٧

  .ش 1360قم، ،)اشراق
  . هـ 1403 بیروت، فاء،الو مؤسسۀ الثانیۀ، الطبعۀ ،بحاراالنوار باقر؛ محمد مجلسی، .٢٨
، الطبعۀ االولـی، الجامعـۀ   التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب هادي؛ معرفت، محمد .٢٩

 هـ .1418الرضویۀ للعلوم االسالمی، 
 اول، چاپ سوزنچی، حسین ،متعالیۀ حکمت و شیرازي صدرالمتألهین حسین؛ نصر، .٣٠
  .ش 1382 تهران، سهروردي، نشر و پژوهش دفتر

، چاپ اول، مؤسسه فرهنگـی نبـأ، تهـران،    تاریخ فلسفه و تصوفاهرودي، علی؛ نمازي ش
  ش.1378


