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Investigating and Analyzing the Mirdamad Hermeneutic Theory

Mohammad Soltani Renani

Abstract
Mirdamad is philosopher, mystic, theologian, scholar, and jurisprudent of the 11th century
AH. He lived in the Golden period of the Safavid dynasty and he had a Popular school in
Isfahan.
Though few works remain of him, however the study of these documents helps us to
understand the interpretive and interpretative methods of Muslims. Mirdamad As a
jurisprudent Understands the text On the apparent meaning of the words and His goal is to
discover the purpose of the author of the text. On the other hand, his philosophical beliefs and
mystical sentiment force him to move out of the circle of the text and make a Interpretation
based on paraphrase (Tawil).
Mirdamad, as a philosopher, attaches great importance to philosophical thought. If the text
is consistent with its philosophical thought, it interprets the text in that framework and if he is
not compatible, he carries his philosophical thought as an intellectual and transcendental case
on the text. He sees the text as a sign of meaning in philosophical thought, and of course this
"indication" does not depend on verifying the appearance of the word. Mirdamad
interpretations and interpretations of texts are also excluded from the field of philosophical
thinking and based on mystical acquiescence; what is not in the sense of words is not based
on the symbols inside and outside the text, it is not based on philosophical and theologycal
evidence.
By mention examples of Mirdamad books, this diversity is analyzed in his interpretive
method.
Mirdamad's way of interpreting the text shows a range of interpretations in Muslim
scholars. Additionally, Mirdamad has also studied the concept of understanding in his works
that in these studies, he has approached to Philosophical Hermeneutics. In his view, meanings
are like gemstones in the depths of the ocean, The intelligent mind is to extract these
treasures. Mirdamad does not consider the interpretive mind as passive, but sees it as active.
He knows the mind as the cultivator that brings up the seeds of the text and cultivates the
product. So Understanding is not just about the text, but the understanding of each person is
proportional to himself.
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چکيده
میرداماد ،فیلسوف ،متكلِّم ،محدِّث و فقیه آغاز قرن یازدهم است .هرچند آثار اندكى از او در حوزۀ تفسیر متن باقى مانده،
بررسى این مستندات در راه شناخت شیوههاى تفسیریتأویلى رایج در میان اندیشمندان مسلمان مفید است .میرداماد از سویى
در مقام محدّث و فقیه ،در چهارچوب برآمده از لفظ و با دغدغۀ آشكاركردن مراد صاحب متن ،دست به تفسیر مىزند و از
سویى دیگر ،باورها و اصول اندیشۀ فلسفىاش در تفسیر او از متن تأثیر تعیینكنندهاى دارد؛ تا جایی كه پاى از دایرۀ ظاهر و
قراین سخن بیرون مىنهد و متن را براساس دریافتهاى فلسفى و حتى گاه ذوق عرفانى تأویل مىكند؛ البته گاه این تأویلها
با برآمد متن سازگاری ندارد .این چندگونگى در منش هرمونتیكى میرداماد چگونه و بر چه اساسی تحلیل میشود .با ارائۀ
نمونههایى از كتابهاى میرداماد ،این روش و منش ،پیگیرى و بررسی مىشود .میرداماد گاه در مقام فقیه و محدّث در
چارچوب برآمد واژگان ،متن را معنایابی و تفسیر میكند و گاه متن را در مقام فیلسوف و عارف و بر پایۀ آموزههای فلسفی و
ذوق عرفانی تأویل میكند؛ درنتیجه ،رویكرد میرداماد نشاندهندۀ طیفی از دامنۀ تفسیر و تأویل در دانشمندان علوم اسالمی
است .میرداماد در آثارش اندكی نیز به بررسی پدیده «فهم» پرداخته است.
واژههای کليدی
میرداماد ،تفسیر ،تأویل ،ظاهر لفظ ،فهم

 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مىگوییم نه روش و چگونگى آن.

 -1مقدمه
سید محمدباقر فرزند سید میرشمس الدین حسینى استترآبادى
متولد سال 970ق .است .میرداماد در دورۀ قتدرت و شتوكت

 -2فقه و حدیث در گروی تفسير متن

پادشاهى صفویان ،در اصتفهان متى زیستت .او نتزد استتادانى

فقیه و بیشتر از او ،محدّث با متن سروكار دارد .در فقته و

همچون شیخ عبدالعالى (فرزند محقق كركى) ،شیخ عزالتدین

حدیث همۀ راههتا بته متتن بتازمى گتردد .تفستیر فقیته و

حسین (پدر شیخ بهایى) و سید نورالدین عاملى ،علتوم زمانتۀ

محدّث از متن است كه فقه و درایۀ او را رقم مى زنتد .بته

ختتویش را آموختتت و در عقلیتتات و شتترعیات و طبیعیتتات

سخن دیگر ،اساس فقه و حدیث ،تفسیر متن است؛ تفسیر

سرآمد معاصران خویش بود .او گذشته از فلسفه و عرفان ،در

متتن قترآن ،روایتات و ستخنان پیشتینیان .متتن از ستویى

فقه ،حدیث ،تفسیر ،رجتال ،هیئتت ،حستاب ،لغتت و علتوم

راهگشتتاى فقیتته و محتتدّث استتت و او را بتتراى اثبتتات

غریبه نیز سررشته داشت .به علتت صتاحب نظتر بتودنش در

نظریهاش یارى مىكند؛ ولى از سوى دیگر ،دستت فقیته و

همۀ دانش هتاى زمانته ،بته او لقتب «معلّتم ثالتث» دادنتد .او

محدّث را نیز مىبندد و او را ملزَم مىكنتد در چهتارچوب

خویشتتتن را شتتری

ابتتنستتینا در ریاستتت فلستتفۀ استتالمى

مىدانست (میرداماد.)280 :1403 ،
با اینكه آثار تفستیرى انتدكى از میردامتاد دردستترس

متن بیندیشد و سخن بگوید.
وظیفۀ محدّث  -فقیه آن است كه حدیث را از راویتان
معتبر و معتمد به دست آورد ،سند روایت را بررستى كنتد

است و بررسى دیدگاههاى تفسیری تأویلی میرداماد دشوار

و خلل ها و كاستى هاى سندى را تا جایی كته امكتان دارد

به نظر مى رسد ،بازنگرى این مستتندات از حیتث دیگترى

برطرف كند ،به احادیث نظم و ترتیتب دهتد و در پایتان،

بسیار پراهمیت است.

حدیث را در مجلس درس یا كتاب هایش به دیگران انتقال

میرداماد شخصیتى جامع است ،پس بسیار شایان توجه

دهد؛ البته بسیار محدّثانى بوده و هستند كه گذشته از ایتن

است كه شخصی در كتابى به عنتوان فقیته یتا محتدّث بته

مراحتل پتاى در ستاحت تفستیر و توضتیح متتن حتتدیث

گونه اى دست به تفسیر بزند و در كتابى دیگر در كستوت

نهاده اند؛ ولى این تفسیرها نیز براساس متون دیگتر شتكل

عارف یا فیلسوف بته گونته اى دیگتر .تفتاوت گونته هتا و

مى گیرد .محدّث متن روایتت را براستاس قترآن ،روایتات

روشهتتاى تفستتیرى میردامتتاد در كتتتابهتتایش ریشتته در

دیگر ،متون تاریخى و سخن ادیبان و لغت شناسان تفسیر و

گونه گونى رویۀ تفسیری تأویلى در دو حوزۀ فقه و حدیث

توضیح مىدهد.

از سویى و عرفان و فلسفه از سوى دیگر دارد .بته ستخن

میرزای قمی می نویسد «همانا شایستته آن استت كته [در

دیگر ،تحلیل و بررسی نظام تفسیری تأویلی آثتار میردامتاد

فهم حدیث] نت

ّ و ظتاهر ،بلكته همته گونته هتای ظتواهر

از آن رو ضتترورت دارد كتته نشتتاندهنتتدۀ تفتتاوت بتتین

احادیث مراعات شود؛ زیرا اگر رعایت نشود ،اختالف بستیار

نحله هاى تفسیری تأویلى در میان عالمتان مستلمان استت؛

زیادی در فهم اخبار پیش میآید» (قمی.)480 :1378 ،

البته این پژوهش كوششی استت در بتومیستازی مباحتث

در تفسیر متن حدیث ،مانند تفسیر قرآن ،ابتدا باید متن

و یافتن نمونه هایی از عالمان مسلمان در تبیتین

را براساس ظاهر و برآمد لفظى فهمید و سپس با توجه بته

هرمونتی

و توضیح این دست مباحث است.

ویژگى هاى صاحب متن و مقصود او ،این فهم را تكمیل و

در بخش پایانى مقاله ،مستنداتى از میرداماد ارائه شتده

تصحیح كرد؛ برای نمونه حدیثی از پیامبر اكرم نقتل شتده

كتته بتته بررستتى رویتتداد فهتتم پرداختتته استتت؛ آنگتتاه بتته

است كه فرمود :مُرده به دلیتل گریته و نالته بازمانتدگانش

شده ایم كه از خود فهتم ستخن

عذاب متی شتود .سیدمرتضتی پتس از نقتل ایتن حتدیث

هرمونتی

فلسفى نزدی
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می نویسد :آنگاه كه ما با دلیل عقلی – كه هتی احتمتال و

میردامتتاد در ایتتن آثتتار ،بتته ستنّت تفستتیرى فقیهتتان و

مجازگویی بدان راه ندارد  -دانستیم كه زشت است كستی

محدِّثان ،وفادار است .او در كتابهاى روایتى رستالههتاى

را به دلیل كردار دیگری كیفر كنند ،پس باید این ستخن را

فقهى خویش ،ابتدا مفردات متن را براساس ادبیات و لغت

از ظاهر خویش بتازگردانیم و معنتایی مطتابق درک عقتل

و در مرحلۀ بعدى براساس متراد و منظتور صتاحب متتن

برای آن بیابیم (سیّد مرتضی.)17/2 :1988 ،

مىفهمد و تفسیر مىكند .به نمونۀ ذیل توجه كنید.

مفسِّرِ فقیه و محدِّث در پى آن است كه تأثیر خویشتن

میرداماد در شرح و تفسیر «مُلِمّتاتُ الظُلَتمِ وَ مَغشتیّاتُ

خویش را در مقام فهمنده و مفسّر متن ،انكار كند یا نادیده

البُهَمِ» مى نویسد :مُلمِّه بالى نازل شتده را گوینتد و المتام

بگیرد .در دیدگاه فقیه و محدّث ،مفسّر تنها و تنها كاونتدۀ

فرودآمدن است و ظُلَم جمع ظُلمت و برخالف نور استت

معناى متن استت ،مفستر بتا استتفاده از دانتش ختویش و

و مغشیات صیغۀ فاعل از غشیه غشیانا به معنتاى آمتدن و

دیگران دشوارى هاى لفظى و معنوى متن را به پشتت ستر

دربرگرفتن است و بُهم جمع بهیمه است و به معناى امتور

مى گذارد و براستاس برآمتد متتن و ویژگتى پدیدآورنتده،

مشكل و مسائل پیچیده است (میرداماد.)26 :1405 ،

معناى از پیش اراده شدۀ متن را بیان و آشكار مىكند.

در موارد بسیار دیگتری نیتز میردامتاد ،هماننتد نمونتۀ

عالمه طباطبایی در توضتیح ستخن پیتامبر كته فرمتود

فوق ،تفسیر متن حدیث را از شتناخت واژههتا و گتزارش

«هركس دربارۀ قرآن بنتابر رأی ختویش ستخنی بگویتد و

سخن لغتشناسان عرب آغاز كرده و البتته گتاهی از ایتن

سخنش نیز درست باشد ،به خطتا رفتته استت» (ترمتذی،

مرحله پیشتر نرفته است.

 50/5 :1998ح )2952می نویسد :معنتای ایتن حتدیث آن

گذشته از مرحلۀ معنایابى لغات و مفردات ،میرداماد در

است كه آن فترد بته ویتژه و گونته ای مستتقل [از متتن و

توضیح و تشتریح متتون قرآنتى  -روایتى ،اصتطالحات و

صاحب متن] سخن بگوید؛ یعنی مفسِّر تنها بنابر آنچه نتزد

چهارچوب فكرى فلسفه مشّاء را به كار مى برد .موارد ذیل

خویش دارد ،قرآن را تفسیر كند (طباطبایی.)42/3 :1410 ،

را بنگرید.

 1-2تفسير متن در گرو ظاهر کالمم و ممال ههالای
فلسفی

میردامتتاد در توضتتیح حتتدیثى كتته در تعریتت

عقتتل

متتىفرمایتتد «آنچتته خداونتتد مهربتتان براستتاس آن بنتتدگی

بىگمان نمىتوان در دوره صفویان زیستت ،در بارگتاه

می شود و بهشت به واسطۀ آن دستیاب می گتردد» (كلینتی،

شاهان صفوى ارج و قرب داشتت ،در جامعتۀ دیتن متدار

 ،)13/1 :1388بخشتتى از آیتتات و روایتتات را در ستتامانۀ

ایرانیان محترم بود ،ولى به فقه و حدیث بى اعتنتایى كترد.

دوگانۀ عقل نظرى  -عقل عملى قرار داده است.

میرداماد نیز فقه و حدیث را در آن اندازه مى دانست كه در

به بیان او ،آنجا كه امام در تعری

عقل مى فرمایتد :آن

زمانۀ خویش ،در این دو رشته صاحب نظر به شتمار آیتد.

چیزى است كه بدان خداوند بندگى متىشتود و آنجتا كته

در حوزۀ حدیث و رجتال ،چنتد كتتاب مستتقل و تعلیقته

حضرت ابراهیم از پروردگار مىخواهتد كته بتدو حُكمتى

ناتمام از میرداماد باقیمانده استت :الرواشتح الستماویه فتی

عنایت كند (شعراء )83 ،و آنجا كه خداونتد بته حضترت

شرح االحادیث االمامیه ،شرح تقدمته تقتویم االیمتان فتی

موسى فرمان متى دهتد بته وحتى گتوش فترا ده كته متن

فضائل امیرالمومنین ،تعلیقه هایى بر اصول كافى ،التهتذیب

خداوندم كه هی خدایى جز من نیست (طه )14 ،و آنجتا

و صحیفه سجادی .از دیگر آثار درختور توجته او در ایتن

كه مسیح مى گویتد :متن بنتدۀ ختدایم كته بته متن كتتاب

حوزه ،جذوات و مواقیت است كته مجموعته اى در علتوم

(آسمانى) داده است و مرا پیتامبر قترار داده استت (متریم

گوناگون است( .ر.ک .تهرانی.)155/12 :1403 ،

 )30و آنجا كه خداوند به پیامبر اكرم مى فرماید :پس بتدان
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كه خدایى جز اللَّه نیست؛ این همه اشاره بته عقتل نظترى

مى نویسد :شاید این آیه اشاره بدان باشد كته خداونتد بتر

عقل مىفرماید :آن چیتزى

همۀ سببهای منتهی به وجودهای شخصتی ،احاطته دارد.

دارند و آنجا كه امام در تعری

است كه بدان بهشت به دست مى آید و آنجا كته حضترت

(میرداماد1380 ،ال .)81 :

ابراهیم از پروردگار مى خواهد كه او را به شایستگان پیوند

بى تردید فیلسوف سخن و باور خویش را بتر شت ّ و

دهد و آنجا كه خداوند به حضرت موسى فرمان متى دهتد

گمان استوار نمى كند؛ بلكه «شاید»گفتن میردامتاد برگرفتته

كه مرا بندگى كن و آنجا كه مسیح مى گوید :و خداوند مرا

از دغدغۀ متشرِّعان است كه همواره در تفسیر متن قرآن و

هرجا كه باشم ،مبارک قرار داده است و آنجا كته خداونتد

حدیث از آن بیم دارند كه مطلبى را به شارع نسبت دهنتد

به پیامبر اسالم مى فرماید :و بتراى گنتاه ختویش آمترزش

كه مراد و مقصود او نبوده است .این دغدغه آنتان را وادار

بطلب؛ این همه اشاره به عقل عملى دارد.

مى كند تا فهم و تفسیر خویش از متن را به طور قطعتى بته

و در پایان این بخش ،میرداماد بر این باور استت كته

صاحب متن نسبت ندهند و بدینگونه راه احتیا را پتیش

خداوند در قرآن همواره در ایتن چتارچوب ستخن گفتته

بگیرند كه احتیا همواره سالمت دین و دنیا را بته همتراه

است (میرداماد.)21 :1403 ،

دارد .پس مى توان گفت :میرداماد در كتب روایى ختویش،

همچنتتین ایشتتان ذیتتل حتتدیثى كتته دربتتارۀ گروهتتى

به سنّت فقهیان و محدّثان در فهم متون دینى وفتادار بتوده

مى گوید «همانا دستته ای محبتت دارنتد ،ولتی آن تصتمیم

است .همواره در شناخت مفتردات بته گتزارش ادیبتان و

استوار كه مذهب اهل بیت را بپذیرند ،ندارند» ،مى نویستد:

لغتشناسان تكیه كرده و از حتوزۀ ظتاهر و برآمتد ستخن

عزیمت استوار آن است كه بهواسطۀ برهان حاصل شتود و

فراتتتر نرفتتته استتت .هرچنتتد در تفستتیر متتتنهتتا ،ذوق و

هی گاه از میان نرود (میرداماد.)22 :1403 ،

چهارچوب فلسفى را به كتار گرفتته ،بتاز بته ماننتد فقیتهِ

عزیمه در زبان و عرف عربى به معناى تصمیم استوار
است و میرداماد او را بتا بتا برهتان و دلیتل قطعتى پیونتد

محدّث ،برداشت هاى فلسفى خویش را به ضرس قاطع به
صاحب متن نسبت نداده است.

مىزند.
گاه این تطبیق ها و تفسیرها فلسفى تر متى شتود؛ ولتى

 -3ميرداماد؛ دوگانه وفاداری به متن و گذر ا من

میرداماد دست كم در كتب روایى خویش جانب احتیتا را

عالمه طباطبایى در مقدمۀ تفسیر گرانسنگ المیزان دربتارۀ

حفظ مى كند و بیان هاى فلستفى ختویش را بتا «شتاید» و

منش تفستیرى محتدّثان ،متكلمتان ،فیلستوفان و صتوفیان

«ممكن است» همراه مىكند:

سخن گفته است .به بیان عالمه ،محدّثان در تفستیر قترآن

او دربارۀ آیته «یَعْلَتمُ متا بَتیْنَ أَیْتدیهِمْ» (بقتره)255 ،

فق ت بتته ستتخنان گذشتتتگان (صتتحابه و تتتابعین) اعتمتتاد

بر آن است كه

كرده اند .هرجا حدیثى وارد شده استت ،بنتابر آن قترآن را

در دانش فراگیر خداوند برابرند (میرداماد،

معنتتا كتتردهانتتد و هرجتتا حتتدیثى نباشتتد ،از تفستتیر آیتته

مى نویسد :و شاید این آیه داللت بلكه ن
ملكوت و مُل
1380ال .)81 :

بازماندهاند.

به بیان میرداماد ،آنجا كه در قرآن آمده است :خداوند

عالمه این رویه را نادرست مى شتمرد .آیتا در تفستیر

آنچه در پیش رو و آنچه در پس آنهاست را مى داند ،شتاید

قرآن ،عقل و خرد آدمى حجّتت و رهنمتا نیستت! اصتوالا

و ملكوت (جهان

پیامبرى پیامبران و اعتماد بر كتب آسمانى به رهنمایى عقل

بر آن داللت داشته باشد كه علم به مُل
ماده و فراماده) نزد خداوند برابر است.

همچنین دربارۀ آیه «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ» (انعتام)59،

شكل مى گیرد ،حتال چگونته در فهتم وحتى و یتا ستخن
پیامبر ،عقل را كنار نهیم! گذشته از اینها ،تفسیر آیات تنهتا
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براساس روایات موجتب متى شتود قترآن ،مجموعته اى از
آموزه هاى و باورهاى ناستازگار و متنتاق

باشتد .چنتین

اخبارىگرى حداكثرى است .جمود بر متن و بىاعتنتایى بته
دریافت هاى عقالنى و روش عقالیى ویژگى بارز این طیت

رویكردى با نور ،رهنما ،بیان و تبیان بودن قرآن ناستازگار

است .سخن اول و آخر در این مكتتب ،متتن استت و متتن

است .چگونه كتابى كه راهنما و شفا و روشنایى براى تمام

فق براساس ظاهر و برآمتد واژگتانش بایتد فهمیتده شتود.

آدمیان شمرده شده ،در فهتم و تفستیرش نیازمنتد ستخنان

حتى جستجو و كنكاش دربارۀ معنتاى حقیقتى ،مجتازى یتا

صحابه و تابعین است!

كنایى واژه ،ممنوع است .فرض آن است كه تمام واژه هتا در

هرچند عالمه در این بختش از ستخنانش بته برختی
مفسران سنّى مسل

عتاب و خطاب كرده است ،ایرادهتاى

معناى حقیقى خویش به كار رفتهاند و حمل سخن بر مجتاز
یا كنایه ،مخالفت با متن قلمداد مىشود.

او شامل همۀ كسانی متىشتود كته تنهتا راه فهتم قترآن را

ابن حزم اندلسى ،از فقهاى بلندمرتبۀ مكتب ظاهرى در

سخنان گذشتتگان متى داننتد و بته واقتع راه را بتر فهتم و

قرن پنجم مى نویستد :و هتر خبترى كته در قترآن دربتارۀ

دریافت آیات قرآن مىبندند.

پیامبرى ،مسخى ،عذابى ،نعمتى یا دیگر چیزها آمده است،

پس از این بخش ،عالمته طباطبتایی ،متنش تفستیرى
متكلمان و فیلسوفان را نقد و بررسى مى كند .بته بیتان او،

همگى بر ظاهر خویش حتقّ استت و هتی رمتزى در آن
نیست (ابنحزم.)13/1 :1410 ،

متكلم و فیلسوف ،پیشاپیش ،مذهب و مكتبى را براى خود

در طیفى تعدیلشدهتر از ظاهرگرایى ،حمل ستخن بتر

برگزیده و در چهارچوب خاص و ویژه اى محصتور شتده

مجاز یا كنایه در صورتى رواست كه قرینتۀ یقتین آورى در

است و آنگاه آیات قرآن را تنها از آن دریچه مى بیند و تنها

متن آن حمل را تأیید كنتد؛ ولتى همچنتان دخالتت خترد

بنابر آن نظام خاص فكرى تفسیر مى كند .عالمته عملكترد

فهمنده در جریان فهم و تفسیر ممنوع شمرده مىشود.

این گونه فیلسوفان و متكلّمان را «تحمیل نتایج فلستفى بتر

حال اگر بیشتتر از ظاهرگرایتان فاصتله گرفتته شتود،

مدلول آیات قرآن» مى داند و در پایان سخنانش مى نویسد:

آهسته آهسته ،عقل اجازۀ سخن گفتن پیدا مىكند و فهمنده

به واسطۀ این منش ،تفسیر به تطبیق ،تبدیل و معانى حقیقى

را در حلّ تناقضات و ناسازگارى هاى متتون دینتى كمت

قرآن ،مجاز شمرده مى شود و صریح برخى از آیات تأویل

می كند .در اینجاستت كته بستیارى از مفستران اشتعرى و

انگاشته مىشود (طباطبایی.)8/1 :1410 ،

بیشتر شتیعى و معتزلتى ،بتراى بیتان ستازگارى آیتات یتا

عالمه طباطبایی هرچند از عرفان و عرفتا نتامى بته میتان

روایات متناق

نما وجوه توجیهى را براساس دریافت هاى

نمى آورد ،شیوۀ تفسیرى صوفیان را نیز به نقتد متى كشتد .بته

عقالنى بیان كرده اند؛ برای نمونته ،در آیتاتى از قترآن هتر

بیان ایشان هرچند آیات قرآن داراى سطوح پرشمار معنایى اند

گنهكارى مستحق عذاب الهى شمرده شده است.

و همواره پس از تفسیر ،تأویل آیات نیز شتایان توجته استت،
همانگونه كه باید تفسیر ،نظاممند باشتد و براستاس اصتول و
قواعدى استوار باشد ،تأویل نیز باید قاعده مند باشد .نمى تتوان
به هر گفته و ذوقى تأویل قرآن نام نهاد.
مفسّر و عتارف بلندمرتبته استت  -متى تتوان گفتت متنش
بررستتى استتت .در یت

خالِداا فِیها» (نساء.)13 ،
هركس خداوند و فرستتاده اش را نافرمتانى كنتد و از
حدود خداوند پیش تر رود ،او را در آتشى وارد كند كه در

با توجه به ستخنان عالمته طباطبتایى  -كته فیلستوف،
تفسیرى در سنت عالمتان مستلمان در یت

«مَنْ یَعْ

ِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُتدُودَهُ یُدْخِلْتهُ نتاراا

طیت

درختور

ستتوى ایتتن طیت  ،ظتتاهرگرایى و

آن جاودانه ماند.
در حالی كه در آیات دیگتر ستخن از بخشتش همتۀ
گناهان ،بهجز شرک آمده است.
«إِنَّ اللَّهَ الیَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِ َ لِمَتنْ
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و االفق المبین نام دارد .هر سه كتاب ،دربارۀ ارتبا قتدیم

یَشاءُ» (نساء.)48 ،
خداوند نمىآمترزد كته بته او شترک ورزیتده شتود و
فروتر از آن را براى هركس بخواهد ،مىآمرزد.

و حادث نوشته شده انتد (ر.ک .تهرانتی.)155/12 :1403 ،
میرداماد فقیه و محدِّثی است كه فلسفه و عرفان میدانتد و

شیخ طوسى در مقام مفسّر شیعى در حلّ ناستازگارىِ

به هر دو سوی نظتام تفستیر  -تأویتل دلبستتگی دارد .در

بتتدوى ایتتن آیتتات متتىنویستتد :آیتتات [در ایتتن موضتتوع]

جایگاه فقه و حدیث بته متتن وفتادار استت و در میتدان

مى كنیم و براساس دلیل عقلى عفتو

فلسفه و عرفان ،به پای عقل و بال شهود از متن می گتذرد.

ناسازگارند و ما توق

و بخشش الهى را روا مىدانیم (طوسی.)219/3 :1409 ،
پیشتر از مرحلۀ اعتبار حكم عقل در فهم متن ،حتوزۀ

بتر استتاس ایتتن ،در تفستتیر و تأویتتل متتتن نیتتز بیشتتتر راه
فیلسوفان را پی گرفته است.

چیرگى عقل بر متن آغاز مى شود .عقل گرایان ،خرد آدمتى

میرداماد نخست سعى مى كند براساس قتراین موجتود

را مانند متن وحى ،حجّت و راهنما مى دانند و از این روى

در متن ،نظام فكرى و عقیدتى استالم را بتر نظتام فكترى

اگر معناى ظاهرى متن دینى با برهان قاطع عقلتى ستازگار

فلسفه -بته ویتژه مشّتاء  -تطبیتق دهتد و از متتون دینتى

نباشد ،برهان یقینى را بر معناى ظاهرى مقدّم مى دانند .اگر

تفسیرهایى عقالنى و دریافت هایى فلسفى ارائه دهد؛ ولتى

مفسّر شیعى كته حجّیتت عقتل و خترد آدمتى را پذیرفتته

این تطبیق ،تفسیر و دریافت همواره بته پشتتیبانى قرینته و

است ،با دهها آیه یا حدیث روبه رو شود كته در ظتاهر بتر

داللت یا اشارۀ متن انجتام متىگیترد .نمونتههتایی از ایتن

جسم بودن ،دیده شدن یا ستمكاربودن خدا یا گنهكتاربودن

دست را نقل و تحلیل میكنیم.

پیامبر داللت كند ،ظاهر این متون را مردود اعالم مى كند و

 -میرداماد از آیه «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْستانُ إِلتى طَعامِتهِ» (عتبس،

آنها را به گونه اى دیگر معنا مى كند؛ زیرا دلیل عقلى قطعى

 )24چنین استفاده مى كند كه انسان در این آیه خطاب قترار

نزد او استوار آمده است كته ختدا جستم نیستت و دیتده

داده شده است و انسان حقیقى همانتا نفتس مجترد نتورانى

نمى شود و گنهكار ،شایسته پیامبرى نیستت .از اینجاستت

آدمى است و غذاى او علم و عقل و معرفت است .پس آیته

كه ما با پدیده «حمل» بیشتر روبهرو مىشویم.

به انسان فرمان متى دهتد كته در پتذیرش دانتش و خترد و

و باز نمونه اى از بزرگ مفسّر شیعى ،شیخ طوستى :او

معرفت از دیگران به دقت بنگترد و طترح ایتن آیته دربتارۀ

ذیتتل آیتته «وَ لَقَ تدْ هَمَّ تتْ بِ تهِ وَ هَ تمَّ بِهتتا» (یوس ت )24 ،

غذاى بدن تنها به مجاز ممكن است (میرداماد.)18 :1403 ،

مىنویسد:
در داستان یوس

 همچنین حدیثى وارد شتده استت «اَمتا اَنَّ اَبْتدانَكُمو زلیخا باید گفت زلیخا تصمیم بتر

لَیْسَ لَها ثَمَنٌ اِلّتا الجَنَّتهَ» (كلینتی .)19/1 :1388 ،میردامتاد

تصمیم بته كتاری

بدین قرینه كه امام ،بهشتت را بهتاى بتدن دانستته استت،

دیگر داشت .این «حمل» براستاس دلیتل عقلتى و شترعى

مى گوید :پس بهاى نفس مجرد آدمى ،خودِ خداوند و فناء

شكل مى گیرد كه زشتكارى را بر پیتامبران روا نمتى دانتد.

مطلق در او و مشاهدۀ نور بتارى تعتالى استت (میردامتاد،

(طوسی.)122/6 :1409 ،

.)39 :1403

زشتكارى با یوس

داشت ،ولى یوس

 1-3ميرداماد در پالی وفالام مالتن دیوالی و اندی الۀ
فلسفی

 در حدیث آمده است «مَنْ لَمْ یَعقِلْ عَنِ اللَّهِ لَتم یَعقَتدْقَلبَهُ عَلَى مَعرِفَهٍ ثابِتَهٍ» (كلینی .)22/1 :1388 ،تركیب «عقل

مهم ترین آثار باقیمانده از میرداماد ،كتاب هتاى فلستفى

عتتن» متتىتوانتتد بتته دو معنتتاى «خردورزیتتدن دربتتاره» و

اوست و مهم ترین اثر فلسفى او ،القبسات است .كتاب هاى

«دریافت خرد از» باشد و میرداماد این تركیب را به معنتاى

فلسفى دیگر او ،الصرا المستقیم فی رب الحادث بالقدیم

دوم مى داند و این پاره از حدیث را چنین تفسیر متى كنتد
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كه هركس از سوى خداوند تعقّل و خردورزى را دریافتت

محدّث ،گذشته از وجود یتا نبتود قرینته در داختل متتن،

نكرده باشد و به مرحلۀ عقل مستفاد نرسیده باشتد ،قلتبش

اصوالا نظام فكرى فلسفه پذیرفتته نیستت و یتا دستت كتم

بر معرفتى استوار نشود (میرداماد.)37 :1403 ،

صحّت و استوارى آن ثابت نشتده استت .عالمته مجلستى

 -شیطان بر آدم ستجده نكترد؛ بتدین بهانته كته آدم از

گاهی پرشمارى مطالبى را از مالصدرا در شترح و تفستیر

خاک آفریده شده و او از آتش و آتش برتر از ختاک استت.

احادیث نقل مى كند؛ البته هی گاه به نام او تصریح نمىكند

در برابر این سخن شیطان حدیثی از امام صتادق وارد شتده

و از مالصدرا با نام «بع

اهل التأویل» یاد مى كنتد (ر.ک.

است :اگر شیطان آن گوهرى كه آدمى از آن آفریده شده بود

مجلستتی .) 82/64 :1403 ،گذشتتته از ایتتن ،پتتس از نقتتل

با آتش مقایسه شود ،آن گوهر از آتش نورانى تر بود (كلینی،

سخنان فلسفى مالصدرا در شرح اخبار طینت متى نویستد:

 .)78/1 :1388میردامتتاد متتىنویستتد :آن گتتوهر «نتتور عقتتل

این سخنان بر پایۀ اصول و اصطالحاتى است كه حقّ بودن

مفارَق» و گوهر قدسی «عقتل فعّتال» استت كته بته اجتازۀ

آنها ثابت و حقیقت آنها شتناخته نشتده استت و دقتت در

پروردگارش صور را هدیه میدهد (میرداماد.)136 :1403 ،

آنها ضرورتى ندارد (مجلسی.) 82/64 :1403 ،

در نمونه های فوق ،میرداماد واژگان وارد در متن آیات

بلكه در جایى دیگر ،پس از نقل سخن مالصتدرا ،آن

و روایات را بر اصطالحات فلسفی همچون نفتس ناطقته،

را جرأت داشتن بر خداونتد و پیتامبر و امامتان متى شتمرد

عقل مستفاد ،مفارق و فعال تطبیق میكند.

(مجلسی.)97/64 :1403 ،

و گاه نگرش فلسفىِ میرداماد به متون دینتی ،گترهگشتایى

اینگونه سخنان عالمه مجلسی نشان میدهد در دیدگاه

مى كند و به برخى از اشكال ها و ایرادهاى محتدّثانِ ناآشتنا بتا

او تفسیر متن قرآن و حدیث در چارچوب اندیشۀ فلستفی

فلسفه پاسخ مى گوید؛ برای نمونه روایاتى واژه «صَتمَد» را بته

یا تطبیقدادن آن بر مصادیق برونآمده از فلسفه ،حتی اگتر

معناى «آنچه كه درون تهى نیست» دانسته است .مرحوم كلینى

با برآمد واژگان سازگار باشد ،مقبول نیست؛ زیرا اصوالا در

این روایات را نپذیرفته است؛ بتدین استتدالل كته میتان تهتى

دیدگاه او ،سامانۀ اندیشه فلسفی مردود است و اندیشتیدن

بودن یا نبودن از ویژگى هاى جسم است و خداوند كه جستم

فلسفی در متن دینی جرأت بر خداوند است.

نیست ،پس درست نیست بگوییم خداوند میتان تهتى نیستت

 2-3ميرداماد؛ گذار ا متن و اصالت اندی ۀ فلسفی

(كلینی.)124/1 :1388 ،

در مرحلۀ دوم ،تفسیر و تطبیق هاى فلسفى میرداماد پتا

میرداماد میان تهى نبودن را كامالا فلسفى معنا مىكند .به

از حدود متن فراتر مى دهتد و در انتظتار پشتتیبانى قرینتۀ

نظر ایشان ،میان تهى یعنى چیز مركَّتب و آنچته میتان تهتى

لفظى نمى ماند؛ بلكته تنهاوتنهتا براستاس اندیشتۀ فلستفى

نیست یعنى كامالا بسی است «بستی كتلّ البستاطه» و بتا

شكل مىگیرد .نمونههایی از این دست را بنگرید.

توجه به اینكه هر موجود ممكنى مركب از صورت و ماده

« -یَمْحُوا اللَّهُ متا یَشتاءُ وَ یُثْبِتتُ وَ عِنْتدَهُ أُمُّ الْكِتتاب»

است ،پس میان تهى است و تنها موجود نامیتان تهتى ،ذات

(رعد .)39 ،به بیان میرداماد ،كتتاب محتو و اثبتات ،همانتا

واجب الوجود است .پس اطالق واژه «صمد» بتر خداونتد

«زمان» است كه در آن خداوند امورى را از میتان متى بترد

بدین معنا نه تنها درستت استت ،حقیقتتى ژرف را آشتكار

(محو مى كند) و امورى را پدید مى آورد و «اُمّ الكتاب» كته

مىكند (میرداماد.)216 :1374 ،

نزد خداوند باقى است ،همان «دهر» است كه پدیده هتا بته

درختتور تتتذكر استتت هرچنتتد ایتتنگونتته تفستتیرها

قلم آفرینش در آن ثبت شده است .همچنتین میردامتاد در

وتطبیق ها با قراین موجود در متن پشتیبانى شوند ،محدِّثان

تفسیر آیه «وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُتهُ وَ متا نُنَزِّلُتهُ إِالَّ

بودنتد .بته نظتر

بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر )21 ،خزائن اشتیا كته نتزد خداستت،

با همین گونه تفسیر فلسفى نیتز مختال

 /22الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1397

«دهر» مىشمرد و آنچه از سوى خدا فرو مىآیتد ،موجتود
در زمان مىداند (میرداماد.)123 :1374 ،

آشكار است كه پیش و پس این بخش از آیته بتا ایتن
تأویل سازگار نیست .در این آیه سخن از مردان و زنتان و

این تفسیر فلسفى ،هرچند برخالف مفاد آیات نیست،

كودكانی است كه در سترزمین ستتمكاران بتدون راهبتر و

قرینه اى نیز آن را پشتیبانى نمى كنتد .بتا ایتن همته ،چتون

یاور واماندهاند و جهادگران مسلمان بایتد دفتاع از آنتان و

كتتامالا بتتر نظتتام فلستتفى و مفتتاهیم فلستتفى زمتتان و دهتتر

آزاد ساختن آنان كارزار كنند.

هماهنتتگ استتت ،میردامتتاد آن را «اَحَتقُّ وُجُتتوهِ التَفستتیرِ و
التَأویلِ» مىنامد (میرداماد.)124 :1374 ،

 در حدیثى قدسى چنین آمده استت :متن نتزد آنتانهستم كه دل هایشان شكسته و گورهایشان مندرس (ازهتم

 -میرداماد در تفسیر آیه «ثُتمَّ دَنتا فَتَتدَلَّى فَكتانَ قتابَ

گسیخته) است (مجلسی .)157/70 :1403 ،میرداماد قلتب

قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنتى» (نجتم )8-9 ،متى نویستد :مشترب اهتل

را در این حدیث به معنى نفس مجرّد انستانى و شكستتن

تحقیق آن است كه مراد از «قوسین» دو قتوس وجتوب و

قلب را به معناى مرگ ارادى نفس مى داند .همچنین گتور

امكان است تا تنبیه بر این مطلب باشد كه چون پیتامبر بته

را به معناى بدن و اندراس گور را به معناى ناتوان ستاختن

آخرین مرحلۀ سیر به سوی خدا رسید ،میان او و خدا جز

بدن در عبادت و طاعت مى شمرد .بتدین ترتیتب حتدیث

وجتتوب مبتتدأ و امكتتان بنتتده چیتتز دیگتتری بتتاقی نمانتتد

فوق چنین تفسیر مى شود :خداوند نزد كستانى استت كته

(میرداماد.)216 :1406 ،

بتتدن ختتویش را ریاضتتت متتىدهنتتد و بتته ارادۀ ختتویش

آیه دربارۀ معراج پیامبر اسالم است و از نزدی شتدن

مىمیرند (میرداماد.)477 :1374 ،

پیامبر به مقام قرب الهى خبر مى دهد .تعبیر «قاب قوستین»

هرچند «قلب» در اینگونه متن ها به معنای نفس آدمتی

بازگوى این قرب و نزدیكى است .میرداماد در تفسیر ایتن

است ،بی گمان تركیب «انكسار قلب» نه بته معنتای مترگ

تعبیر ،دو قوس را قوس وجوب و قوس امكان مى دانتد و

ارادی نفس ،به معنای اندوه آدمتی در پتی كتردار دیگتری

نزدی شدن این دو قوس را بدین معنا متى دانتد كته پیتامبر

است و از این دورتر ،تأویل «ویران گتوران» بته عابتدان و

اكرم در منتها درجۀ قترب بته ذات الهتى قترار گرفتت؛ بته

زاهدان است.

گونه اى كه بین پیامبر و خداوند تنهتا تفتاوت در وجتوب و

میرداماد در این تفسیرهاى فلسفى پیش تتر متى رود و

امكان بود .میرداماد ،این تفسیر را خود گردن نمى گیرد ،بلكه

گاه آیه یا حدیث را به گونه اى تفسیر مى كند كه بتا برآمتد

آن را به «مشرب اهل تحقیق» نسبت مى دهد .این تفسیر چه

ظاهرى متن ناسازگار است.

به میرداماد نسبت داده شود ،چه به دیگرى ،براساس ذهنیت

 -میرداماد در تفسیر آیه «كُلُّ شَیْ ءٍ هالِت

إِلّتا وَجْهَتهُ»

و دانستههاى فلسفى شكل گرفته استت و قرینتهای در متتن

(قص

آن را پشتیبانی نمیكند؛ زیترا «قتاب قوستین» تنهتا تعبیترى

بدین معنا باشد كه هر چیزى تباه و نابودشدنى است ،مگر

كنایى در زبان عربى به معنتاى نزدیكتى بستیار و یتا پیمتان

ذات خداوند كه پایدار و استوار است .ایتن تفستیر  -كته

استوار میانه دو نفتر استت و «قتوس» در ایتن تعبیتر كمتان

پذیرفته شدۀ عموم مفسران نیز هست  -بر این پایته شتكل

تیراندازی است (ر.ک .زمخشری.)420/4 :1407 ،

مى گیرد كه ضمیر غایب مجرورى در «وَجهَهُ» بته خداونتد

-نمونۀ دیگر آن است كه میرداماد در آیه «رَبَّنا أَخْرِجْنا

 )88 ،دو نظریه ارائه مى دهتد؛ نخستت آنكته آیته

بازگردد.

مِنْ هذِهِ الْقَرْیَۀِ الظَّالِمِ أَهْلُهتا» (نستاء« ،)75 ،سترزمینى كته

تفسیر دومى كه میرداماد براى این آیه پیشنهاد مىكنتد

اهلش ستمكارند» را كنایه از قلمروى عتالم كتون و فستاد

از این قرار است :هر چیزى تباه و نابود شود ،مگر وجته و

مىداند (میرداماد1380 ،ج.)46 :

ستتمت آن چیتتز بتته ستتوى ختتدا؛ بتتدین معنتتى كتته هتتر
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ممكن الوجودى در ذات خویش تباه و نابود استت و تنهتا

تربیتى كودكان به ویژه پتدر و متادر تأكیتد متى كنتد؛ ولتى

بتتهواستتطۀ استتتناد بتته واجتتب تعتتالى از تبتتاهى و نتتابودى

میرداماد هر سه عنوان والدت ،پدر و متادر را بته گونتهاى

درمیآید (میرداماد.)211 :1403 ،

فلسفى تفسیر مى كند .به بیان او ،آدمى یكبار در عتالم امتر

وجه دوم بر این پایه استوار استت كته ضتمیر غایتب

متولد مى شود كه پدر و مادرش در آن عالم نفتس و عقتل

مجرورى در «وَجْهَهُ» به «شَىْ ء» (چیز) بازگردد .این تفسیر

است و بار دیگر به بدنش در این دنیا متولد متى شتود كته

هرچند ازنظر ادبى رواست ،با ادامۀ آیه ناسازگار است.

پدر و مادرش در این تولد هیوال و طبیعتت استت و ایتن

«كُلُّ شَیْءٍ هالِ

إِالَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»

واضح است كه تتوالی و همستانی ضتمایر غایتب در
«وَجْهَهُ ،لَهُ ،و إِلَیْهِ» بر آن داللت دارد كه این ضمایر همگى
به خداوند بازمىگردد و نمىتتوان مرجتع آنهتا را «شتىء»
دانست.
در این مثال هر چند میردامتاد ،تفستیر دوم از آیته را

هیوال و طبیعت است كه آدمى را از فطرت الهتى ختویش
دور مى كند و در سل

و سوى دیتن خاصتى درمتى آورد

(میرداماد.)417 :1378 ،
گذشته از مخالفت این تأویل با برآمد واژگان حتدیث،
در دیدی فلسفی نیز این نقد وارد است كه هیوال و طبیعت
خود پارهای از فطرت و خلقت الهی است .به بیتان دیگتر،

«احتمال» بیان مى كند ،این احتمال نه تنها قرینته اى در متتن

تولد آدمی در پیكرۀ ناسوتی ،خروج از فطرت الهی نیست؛

ندارد ،با آن ناسازگار است.

بلكه در راستای ارادۀ خداوند بر آفرینش خلقتی است كته

 امام صادق در حدیثى گونه اى از برهان نظم را بیتانمتتىكننتتد كتته ستتتارگان در حركتتت و طلتتوع و غروبشتتان

جامع عقل و نفس و ماده باشد.
جبرئیل را عقتل

 -میرداماد گاهی فرشتگان یا شخ

اختیارى از خویش ندارند و مدبّرى آنان را تدبیر مى كنتد.

فعّال مىداند (میرداماد1380 ،ب )79 :و مُثُتل افالطتونى را

میرداماد در شرح این حدیث ،برهتان وجتوب و امكتان را

نیز گروهى از فرشتگان مجرد مى داند كه ربّ النتوع گونته

مطرح مى كند و اضطرار ستارگان در حركت را بته معنتاى

خویشاند (میرداماد. )160 :1374 ،

ختتروج ممكتتن از طبتتع امكتتانى ختتویش بتتهواستتطۀ
واجبالوجود مىداند (میرداماد.)168 :1403 ،

فارق میتان متتون دینتی در بتاب فرشتتگان و اندیشته
فلسفی مشّتاء در بتاب عقتول آن استت كته فرشتتگان در

بى تردید ،این تفسیر از حتدیث بتا متتن آن ناستازگار

چارچوب دین ذوات متشخصیاند كه قول و فعل از روی

است؛ زیرا آنچه در متن حدیث محل استدالل قرار گرفته،

اراده و اختیار دارند؛ در حالی كه نمیتوان عقول و مُثل را

نظم و سازمان قهری ستتارگان استت كته وجتود متدبِّر را

اینچنین دانست.

ثابت میكند ،نه اصل وجود امكانی ستارگان كه در پتیِ آن

 -میرداماد در شرح حدیثى كته متى فرمایتد «خداونتد

وجود ثابت شود .به نظر میرسد میردامتاد حركتت

آفریتد» ،آن دریتاى

مفی

جهل را از دریاى بسیار شور و تاری

ستارگان را حركتی اضتطراری و نتیجتۀ قهتریِ طبتعِ آنتان

شور و تاری

می داند؛ در حالی كته متتن حتدیث ،حركتت ستتارگان را

مستعد مطلق است (میرداماد.)41 :1403 ،

نتیجۀ تدبیر لحظهبهلحظۀ مدبِّر حكیم میشمرد.

را هیوالى اولى می داند كه قابتل محت

به نظر میرسد دریای شور تاریت

و

در نظرگتاه عترف

 -از پیامبر اكرم چنین حتدیث وارد شتده استت :هتر

استعداد و قابلیتی ندارد و در ادامۀ روایت نیز آمتده استت

نوزادى بر فطرت پاک زاده مى شود ،ولى پدر و مادر اویند

كه جهل فرمان خداوند را نپذیرفت و «اقبال» نكترد .پتس

كه آن نوزاد را زرتشتى ،یهودى یا مسیحى مى كنند (كلینی،

چگونه ریشه و اساس جهل را هیتوالی اولتی بتدانیم كته

 .)13/6 :1388معناى حدیث روشن است و بر تأثیر محی

قابلیت مح

و پذیرای هر امر است.
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میرداماد همتان گونته كته متتون وحیتانى را براستاس

حمل میكند؛ آنگاه كه متن به اجمال یا صراحت با اندیشۀ

اندیشۀ فلسفى تفسیر یا تأویل مى كند ،گاه براساس اصتول

فلسفی ناسازگار باشد ،از محدودۀ تفستیر و تطبیتق بترون

و مبانى فلسفى ،فهم و تفسیر خاصتى از آیته را نیتز نفتى

می رود و متن را به سامانۀ فلسفی خویش ارجاع میدهتد.

مىكند .بدین نمونه توجه كنید:

این رویكرد تأویلی بدان معناست كه میرداماد نهتنهتا معنتا

«الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاۀَ لِیَبْلُوَكُمْ» (مل )2 ،

را بر پایۀ برآمتد واژگتان یتا توفیتق میانتۀ متتن و اندیشته

معناى آیه روشن است ،مرگ و زندگى دو رویدادنتد

فلسفی نمییابد ،متتن را نشتاندهنتدۀ معنتایی در اندیشتۀ

كه خداوند آن دو را آفریده است و هر دو وسیلۀ آزمتایش

فلسفی میداند و البته این «نشانگری» در گرو تأیید قتراین

آدمیان اند؛ ولى در اندیشۀ فلسفى ،مرگ رویداد نیست ،امر

لفظی نیست .بی گمان این عملكرد میرداماد نتیجتۀ برتتری

وجودى نیست ،بلكه مرگ تنها نبتود زنتدگى استت ،پتس

اندیشۀ فلسفی او بر قراین درونمتنی است.

مرگ امری عدمى است و امر عتدمى نیتز جاعتل و ختالق

 3-3ميرداماد؛ تأویل متن بر پایۀ ذوم عرفانی

ندارد .بر اساس این ،میرداماد معنتای ظتاهری ایتن آیته را

گاه تأویل ها و برداشت هاى میرداماد از متون ،از حوزۀ

نمىپذیرد و مرگ را به معناى زندگى این دنیا مىشمرد .او

تفكر فلسفى نیز خارج مىشود و براساس ذوق و دریافتت

مى نویسد :نبودها و نیست ها جز به عنتوان نیستتى ،عنتوان

عرفانى شكل مى گیرد .تأویتل عرفتانى نته در بنتد معنتاى

دیگرى نیابند و به نظر عقل نمى توان بتر نبودهتا احكتامى

واژگان است ،نه بر پایۀ قراین داخل و ختارج از متتن ،نته

قرار داد  ...پس شاید معناى مرگ در این آیه ،زندگى ایتن

براساس برهان فلسفى شكل مى گیترد و نته بتر پایتۀ ادلتۀ

دنیاست كه گتذرا و تبتاه شتدنى ا ستت و معنتاى زنتدگى،

كالمى .این گونه تأویل براستاس ذوق و دریافتت عارفانته

زندگى آخرتى است كه جاودان و استوار است؛ زیترا ایتن

شكل مىگیرد.

زندگى ظاهرى به نسبت بدان زندگى واقعى مرگ به شمار

 -داستان گاو بنى اسرائیل در سوره بقره (آیات)67-73

مى آید .بدین گونه آفرینش مرگ معنایى حقیقى پیدا مى كند

آمده است .جوانى كشتته متى شتود ،بنتى استراییل در پتى

(میرداماد.)118 :1374 ،

شتتناخت قاتتتل نتتزد حضتترت موستتى متتىآینتتد ،خداونتتد

بیگمان سخن میرداماد بتا ادامتۀ آیته ناستازگار استت
«الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاۀَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُم أَحسَنُ عَمَالا».

به واسطۀ وحى به بنى اسرائیل فرمان مى دهد گاوى را ذبتح
كنند و دُم آن را به جسد مقتول بزنند تا به خواستت ختدا

كردار و كردار نیكو در این دنیا شكل میگیرد و گرنته

مقتول زنده شود و قاتل خویش را معرفى كند .بنى اسراییل

در جهان آخرت و در نبود اختیار میانه خیر و شترّ ،دیگتر

از سر ش ّ و تردید بناى بهانه گیرى را مى گذارند كه ایتن

ابتالء و اختباری نخواهد ماند .بر پایۀ این قرینه« ،حیتات»،

گاو در چه سنى و چه رنگى و چگونه باشد .ویژگتى هتاى

است و «موت»

گاو تعیین مى شود و آنان گاو را مى یابند و ذبح مى كننتد و

زندگی این دنیا است كه موطن كردار نی
درگذشتن از این دنیا خواهد بود.

مقتول زنده مىشود و قاتل خویش را معرفى مىكند.

بر پایۀ نمونههای فوق چنتین نتیجته حاصتل آیتد كته

میرداماد دربارۀ این داستان مى نویسد :و در بطون قرآن

میرداماد در مقام فیلسوف ،اصتالت را بته اندیشتۀ فلستفی

كریم در باب امر بنى اسرائیل به ذبح بقره اشتارت بته ایتن

خویش میدهد .اگتر متتن بتا اندیشته فلستفی او ستازگار

دقیقۀ مضمَّن آمده و بقره از جوهر نفس ناطقه كنایت شده

باشد ،متن را در آن چارچوب تفسیر میكند و اگتر قتراین

است« .إِنَّها بَقَرَۀٌ صَفْراءُ فاقِع لَوْنُها» (بقره )69 ،بیان تجرّد و

درون متنتی چنتین ستازگاری را پشتتیبانی نكنتد ،اندیشتۀ

نورانیت جوهر ذات« .ال ذَلُولٌ» (بقتره )71 ،بیتان ستالمت

فلسفی خویش را بهمثابۀ مصداقی عقلی و فرامتنی بر متتن

فطتترت جبلتتت از اوزار جستتمانیت و عیتتوب هیوالنیتتت

بررسی نظریۀ تفسیریتأویلی در نظام فكری میرداماد 25 /

فرموده است (میرداماد1380 ،ب.)79 :

«شاید از الیه هاى معنتایى چنتین باشتد» آغتاز متی كنتد و

میرداماد گاوى كه فرمان به ذبح آن آمده استت را بته

سومى را به اهل تحقیق نسبت متى دهتد .بتر استاس ایتن،

نفس انسانى تأویل مى كند ،زردرنگى آن گاو را بته معنتاى

مى توان گفت میرداماد بته دوری ایتن دستت تأویتلهتا از

تجرُّد و نورانیت نفس متى دانتد و اینكته گتاو را نبایتد در

ظاهر متن آگاهى دارد و تنها آنها را احتمال ذكر مىكند.

كشتزارى به كار گرفته شده باشد ،بته معنتاى پتاكى نفتس
ناطقه مىشمرد.

 -4ميرداماد و تحليل رویدادِ فهم

 -از این مورد پیچیده تر ،تأویلى است كه میرداماد در ذیل

میرداماد در گوشه و كنار كتاب هتاى ختویش ستخنانى در

آیه «وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِتالْحَقِّ» (انعتام)151 ،

توضیح و تبیین رویتداد فهتم آورده استت .او خداونتد را

مىنویستد :و شتاید از معتانی بتاطنی ایتن آیته آن باشتد  -و

داناترین كس به اسرار و الیه هاى سخن خویش مىدانتد و

خداوند داناتر است  -كه نفس مجرده را نكُشید كته خداونتد

مى نویسد :خداوندِ پیراسته بته استرار ستخنش و رازهتای

میراندن نفس را به نادانی حرام كرده است و مرگ بته نتادانی

خطابش و الیه های وحیش و حقیقت های تنتزیلش دانتاتر

مصیبتی بزرگ تر از مرگ جسم به تباهی روح حیتوانی استت

است (میرداماد.)212 :1403 ،

 ...پس نفس را از گوهر حقیقیِ دانتایی و شتناخت آن بترون

ولى این سخن را تنها دربارۀ خداوند بیتان متى كنتد و

نبرید ،مگر بدان حق كه همانا كاستی استعداد فطری و نقت

دربارۀ جایگاه صاحب متن و گوینده سخن (به طور كلتى)

سرشت غریزی آن است (میرداماد.)30 :1403 ،

سخنى به میان نمتى آورد .در نظتر میردامتاد ،معتانى ماننتد

معناى آیه كامالا روشن است .خداوند كشتن آدمتى را

گنج هایى در دل متن نهفته است یتا همچتون گتوهرى در

ممنوع كرده است ،مگر آن كسان كته بته حتق (قصتاص)

ژرفاى اقیانوس  ...ذهن فهمنده است كه باید این گنج ها را

كشته شوند .میردامتاد قتتل نفتس را بته معنتاى در جهتل

استخراج و این جواهر را «اصطیاد» كنتد و اگتر ذهنتى در

زیستن تأویل مى كند؛ ولى این تأویل با ادامۀ آیه ناستازگار

مقام جستجو و صید ناتوان باشتد ،آن معتانى نهفتته را بته

است؛ زیرا قترآن كشتتن آدمتى را دربتارۀ قصتاص مجتاز

دست نمى آورد .او دربارۀ یكی از یافته های فلسفی خویش

شمرده است؛ در حالی كه در جهل فروماندن هی گتاه روا

می نویسد «این حكمتى ست دقیق كه ذهن هاى بایر از صید

نخواهد بود .میرداماد متوجه این مشكل مى شود و استثناى

آن بازمانند ،بلكه ابزار صید و به دست آوردن آن همراهى

موجود در آیه [الّا بالحقّ] را به كاستتی استتعداد فطتری و

دائمى با كتاب "تقدیسات و تقتویم االیمتان" متن استت»

سرشت غریزی تأویل مىكند.

نق
-

(میرداماد.)244 :1403 ،

همچنین دربارۀ آیه «یُمْسِ ُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَتى

در این عبارت از تركیتب «االذهتان الستباریت» استتفاده

الْأَرْضِ» (حج )65 ،مى نویسد :از اینجا بته ظهتور پیوستت

شده است .سباریت جمع سبروت به معناى زمین بى محصول

سرّ آنچه ارباب تحقیق گفته اند كه سماء عبارت از وجوب

و كشت ناپذیر است (ازهتری .)106/13 :2001 ،ایتن تركیتب

معلوالت من تلقاء الجاعل كته بته منزلتۀ صتورت استت و

نشان دهندۀ آن است كه میرداماد ذهتن فهمنتده را نته منفعتل،

ارض عبارت است از امكان ذاتى كه به منزلتۀ متاده استت

بلكه فعّال مى داند .ذهن كشتزارى است كه باید بتذر حاصتل

(میرداماد1380 ،ب.)228 :

از متتتن یتتا گفتتته را در ختتود پتترورش دهتتد و محصتتولى را

البته درخور تذكر است هرچند این سه تأویتل كتامالا

بپروراند یا صیادى است كه با تور خویش جتواهرى را از دل

برخالف ظاهر و برآمد متن شكل گرفتته استت ،میردامتاد

دریاى متن بیرون مىآورد .به بیان میرداماد ،این تور صیادى بتا

اولى را به عنوان «اشتارت» متی آورد و دومتى را بتا جملته

مطالعۀ كتب فلسفى او به دست مىآید.
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ذهن فهمنده با مطالعه و دانش آموزى مستمر ،بهتتر و
برتر در متتن كنتدوكاو متی كنتد و معتانى نهفتته را از دل

مقیاس و میزان و دستورالعملى باشد كه مبنا و روش قترار
گیرد (میرداماد.)328 :1374 ،

واژگان و تركیب ها به دست متی آورد .از ایتن روى ،فهتم

این چهارچوب ،گرایش فلسفى است یا مكتب كالمتى

تنها در گرو متن نیست ،بلكه فهم هركس متناسب با ختود

و یا دریافت هاى عرفانى؛ چنانكه در تفسیر آیه «متا یَكُتونُ

اوست .میرداماد می نویسد :خواستم این مطلب را آنگونته

مِنْ نَجْوى ثَالثَۀٍ إِالَّ هُوَ رابِعُهُتمْ» (مجادلته )7 ،متی نویستد:

كه شایستۀ ذات توست ،به تو بفهمانم ،اگتر تتو خواستتار

آنچه در قرآن آمده است كه سه نفر با یكدگر نجوا نكننتد

فهم باشی .و از حتق عبتارتی آورم كته مناستب ذات متن

مگر آنكه او چهارمى آنان باشد ،گمتان مكتن معنتایش آن

باشد ،اگر از من پرسش شده است (میرداماد)244 :1403 ،

است كه او چهارمى سه نفر و ششتمى پتنج نفتر بته عتدد

اگر كسى در سطح پتایینى از دانتش و معرفتت باشتد،

است؛ بلكه آنچه مذهب عرفان در تفسیر این آیه روا دانتد

فهم فروترى نیز از متن خواهتد داشتت و هتر مقتدار كته

آن است كه خداوند چهارمى هر سه نفر و ششمى هر پنج

ستتطح دانتتش و معرفتتت فراتتتر رود ،فهتتم نیكتتوتر شتتود.

نفر به همراهى و چیرگى است (میرداماد.)289 :1412 ،

میرداماد در شرح نتام «قُتدُّوس» متى نویستد :ظاهرگرایتان

بنابر آنچه در این بختش گذشتت میردامتاد گتاهی بته

قشرى در [معناى قدوس] گویند :خداوند از همۀ عیب هتا

تحلیل رویدادِ فهم پرداخته و بدانچه «هرمونتی » نام دارد،

ها و كاستتى هتا پتاک استت  ...و حكیمتان قدستى

شده است .چنانكه میرداماد در معنایابی متن ،طیفی

ونق

نزدی

گوینتتد :ایتتن ستتخن ماننتتد آن استتت كتته بگوینتتد پادشتتاه

تفسیری تأویلی را در آثارش پیگیری متیكترد ،در تحلیتل

سرزمین ها بافنتده و حجتامتگر نیستت .حكیمتان [معنتاى

رویداد فهم نیز ستخن یت ستویه نمتیگویتد .او معنتا را

قدوس] گویند :خدا از داشتن ماهیت پاک و از داشتن هتر

گوهری چندالیه در درون متن میداند؛ با این حتال ،ذهتن

صفتى كه حس آن را درک كند یا خیال و وهم بدان رسد،

فهمنده در كاوش و یافت این معنا فعال است و در واالیی

منزّه است (میرداماد.)4 :1412 ،

یا فرودین بودن فهتم و دریافتت تأثیرگتذار استت؛ حتتی

میرداماد در این عبارت از تقسیم رایج فهم درستت -

ممكن است ذهن فهمنده چارچوبی پدیتد آورد و متتن را

نادرست روى گردانده و تقسیم دیگرى را در نظتر گرفتته

درون آن بفهمد .بر اساس ایتن ،رویتداد فهتم در اندیشتۀ

است .ممكتن استت فهمتى از متتن درستت باشتد ،ولتى

میرداماد از سویی از متن سرچشتمه متیگیترد و از ستوی

فروپایه؛ آنچنان كه میرداماد مثال مى زند فهتم ظاهرگرایتان

دیگر ،یافته و سامانیافتۀ ذهن فهمنده است.

از وص

قدوس ماننتد فهتم آن كتس استت كته از مقتام

پادشتتاهى ،حجتتامتگرنبودن را بفهمتتد .ایتتن فهتتم هرچنتتد

نتيجه

صحیح ،بسیار فروپایه است.

پسید محمدباقر حسینی استرآبادی معتروف بته میردامتاد،

تأثیر دانش و معرفتت فهمنتده در فهتم او از متتن تتا

عارف ،فیلسوف ،متكلِّم ،فقیته و محتدِّث قترن یتازدهم و

بدانجا پیش مى رود كه فهمنتده براستاس اندیشتۀ ختویش

دورۀ شكوفایی سلسلۀ صفویه است كه البته در حوزه های

چهارچوبى را بنیاد مىكند و متتن را درون آن چهتارچوب

اجتماعی و سیاسی نیز حضور پررنگی داشته استت .بتیش

تفستتیر متتىكنتتد؛ بتترای نمونتته ،میردامتتاد در بحتتث ارادۀ

از ده كتاب و ده ها رساله از او بر جای مانتده استت .آثتار

خداوند ،اراده را صفت ذات مى شمرد و روایاتى را تأویتل

میردامتتاد از دو دیتتدگاه درختتور تأمتتل و بررستتی استتت؛

مى كند كه اراده را صفت فعل مى شمرند .آنگاه مى نویستد:

نخست ،دریافت ،فهم و بررسی نتوآوری هتای فلستفی او

در اینجا بجاست كه برخى از نصوص را تفستیر كنتیم تتا

همانند نظر او در باب ربت واجتب و ممكتن و همچنتین

بررسی نظریۀ تفسیریتأویلی در نظام فكری میرداماد 27 /

نظریۀ حدوث دهری .دوم گترایش هتای تفستیری تتأویلی

دیگر دانشمندان مستلمان در مقتام تفستیر و تأویتل متتن،

سو ریشته در فقته و حتدیث و تفستیر

همانندی هتا و قرابتت هتایی میتان مباحتث هرمتونتیكی و

قرآن دارد و از سوی دیگر ،روی به فلسفه و عرفان نهتاده

گرایشهای تفسیریتأویلی مفسرّان مسلمان یافت میشود.

میرداماد كه از ی

است .میتوان گفت میرداماد بنابر سته رویكترد گونتاگون،
متن را فهم كرده است .او در تفسیر و توضیح آیات قترآن

موابع

و احادیتتث ،نخستتت همچتتون مح تدّثان و مفس ترّان قتتدم

 -1ابن حزم ،علتی بتن احمتد اندلستى ،)1410( .المحلّتى

برمتیدارد و از معنتتای ظتاهری برآمتتده از لغتت و قتتراین

باآلثار ،بیروت ،دارالفكر.

داخل و خارج متن برون نمی رود و البته گاه اصتطالحات

 -2زمخشرى ،محمود1407( ،ق ،).الكشتاف عتن حقتائق

و آموزه های فلسفی عرفانی را در تفسیر متن آیه یا حدیث،

غوام

احتمال ذكر میكند.

 -3زهتتری ،محمتتد بتتناحمتتد2001( ،م) ،تهتتذیب اللغتته،

در رویكرد دوم ،میرداماد از تفسیرِ وفادار به متن گتذر

التنزیل ،بیروت ،دار الكتاب العربی.

بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.

می كند و متن را بدون استناد به برآمد واژگان ،فلستفی یتا

 -4ترمذی ،محمتد بتنعیستی1998( ،م ،).الجتامع الكبیتر

عرفانی میفهمد .میرداماد در مقتام فیلستوف  -عتارف در

(سنن ترمذی) ،بیروت ،دارالغرب االسالمی.

این رویكرد ،اصالت را به اندیشۀ فلستفی و ذوق عرفتانی

 -5تهرانتتى ،آقتتابزرگ ،)1403( ،الذریعتتۀ التتى تصتتانی

متتیبخشتتد و متتتن را در چتتارچوب فلستتفیعرفتتانی

الشیعه ،بیروت ،داراالضواء.

پذیرفته شتده ختویش تفستیر متیكنتد؛ هرچنتد قرینتهای

 -6سید مرتضی ،علی بن حسین موسوی1988( ،م ،).امالی

درون متنی این تفسیر را پشتیبانی نكند .در دیدگاه میرداماد

الشری

اندیشۀ فلسفیعرفانی برترین قرینه در تفسیر متن است.

 -7طباطبتتایى ،سیدمحمدحستتین ،)1410( ،المیتتزان فتتى

در رویكرد سوم ،اصالتبخشی به فلستفه و عرفتان آن

المرتضی ،قاهره ،دارالفكر العربی.

تفسیر القرآن ،قم ،جامعۀ مدرسین.

مقدار جایگاه پیدا میكند كه میرداماد گاه متن را به معنایی

 -8طوسى ،محمد بن حسن1409( ،ق ،).التبیان فى تفستیر

بازمیگ ردانتد كته بتا برآمتد واژگتان و قتراین درونتی آن

القرآن ،تهران ،مكتب االعالم االسالمى.

ناسازگار است .این رویكرد از مرز «تفسیر» عبور میكند و

 -9قمتتى ،ابوالقاستتم1378( ،ق) ،قتتوانین االصتتول ،چتتا

در محدودۀ «تأویل» جای میگیرد .به بیان دیگر ،او در این

سنگى ،تهران ،المكتبه العلمیه االسالمیه.

رویكرد ،بیش از آنكه از درون متن و بر پایۀ برآمد واژگان

 -10كلینى ،محمد بن یعقتوب1388( ،ق ،).اصتول كتافى،

و قواعد ادبی و بالغی معنا بطلبد ،براساس اندیشۀ فلستفی

تهران ،دارالكتب االسالمیه.

یا ذوق عرفانی به متن معنا میبخشد.

 -11مجلسى ،محمدباقر1403( ،ق ،).بحار االنوار ،بیروت،

بررسی طیت

تفستیری تتأویلی ،گستترۀ چگتونگی

الوفاء.

برداشت از متتن را در آثتار میردامتاد (نمونتۀ عتالم دینتی

 -12میردامتتاد ،ستتید محمتتدباقر بتتن میرشتتمسالتتدین،

مسلمان) آشكار می كنتد و تفتاوت دیتدگاه او را در مقتام

(1380ال ) ،التقدیسات ،تهران ،نشر میراث مكتوب.

محدِّث  -فقیه تا جایگاه فیلسوف  -عارف نشان میدهتد.

1403( ،------------------- -13ق ،).التعلیقتتتتته

بیگمتان ارزیتابی و داوریِ رویكردهتای تفستیریتتأویلی

علتى اصتتول الكتتافى ،تحقیتتق ستتید مهتتدى رجتتایى ،قتتم،

میرداماد بر اصول و قواعتد تفستیر متتن در حتوزۀ علتوم

چاپخانۀ خیام.

اسالمی مبتنی است .همچنین با بررسی عملكرد میرداماد و

1406( ،------------------ -14ق ،).التعلیقه علتى
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الصتتحیفه الستتجادیه ،تحقیتتق ستتید مهتتدى رجتتائى ،قتتم،
كتابخانۀ نجفى مرعشى.
1374( ،------------------ -15ش) ،القبستتتتات.
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
1380( ،----------------- -16ب) ،جتتتتتذوات و
مواقیت ،تهران ،نشر میراث مكتوب.
1405( ،--------------- -17ق ،).الرواشتتتتتتتتتتح
السماویه فى شرح االحادیث االمامیه ،قم ،كتابخانته نجفتى
مرعشى.
1379( ،--------------- -18ش) ،دیوان اشعار ،بته
اهتمام ،احمد كرمی .تهران.
 ،)1412( ،------------- -19شتترح تقدمتته تقتتویم
االیمان فى فضائل امیرالمومنین ،اصفهان ،مهدیه.
1380( ،-------------- -20ج) ،المختصتتتتتتترات،
تهران ،نشر میراث مكتوب.

