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  چکیده
الهـی و تبیـین     مالصدرا تفسیر عقالنـی معـارف   ۀکارکردهاي اساسی فلسفیکی از 

انـداز   توانـد چشـم   هستی است که عالوه بر اینکه می ةفلسفی جایگاه انسان در دایر
ـ  حاصل کند،روشنی از نتایج و دستاوردهاي حکمت متعالیه  بازسـازي مـدلی    ۀزمین

شـناختی صـدرایی را در جهـت فهـم سـازوارگی       آنتولوژیک مبتنی بر اصول هستی
  سازد. میوحی و انسان فراهم 

 ۀنوشتار حاضر بر آن است که سازوارگی وحـی و انسـان در هندسـ    دلیلبه همین 
و تصویري از هویت و چیستی این سازگاري ارائـه   صدرالمتألهین را بکاودمعرفتی 

محور و با روش تحلیلی، ضمن طرح دقیق مسئله،  با رویکردي مسئله ین. همچنندک
و این ادعا را اثبات کند کـه در نگـرش صـدرایی نسـبت      بپردازدها  به پردازش داده

 از نـوع وحی و انسان نه از سنخ تعارض و تقابل و نه از نوع تغایر و تمـایز، بلکـه   
ان رویکرد فلسفی، کالمـی و  د با تمایز قائل شدن مییکوش خواهیماست؛  يسازوار

هسـتی   ةاز وحی، جایگاه وجودي انسان و وحـی را در دایـر   عرفانی صدرالمتألهین
شناختی سـازوارگی   هاي هستی ساحت کنیمو با رهیافتی فلسفی سعی  بررسی کنیم

وجـودي،   گونـاگون وحی و انسان را در نمودهاي گوناگون (هبوط و نزول، مراتب 
الحسنی) متناسب با دیدگاه مالصدرا تفسیر و  ویل و اسماءأظاهر و باطن، تفسیر و ت
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زنـدگی   ۀوجـودي در عرصـ   ۀآورد نگاه سازوار به این شاکل و به بیان ره ،کنیمتبیین 
    .یمانسان بپرداز

  الحسنی. سازوارگی، وحی، انسان، ظاهر و باطن، هبوط و نزول، اسماء :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
هاي متفاوت  مانند علوم قرآنی، تفسیر، عرفان، کالم و در شاخههاي علوم انسانی  اغلب رشته

مشاء، اشراق و حکمت متعالیه بر اساس مبانی و اصول حـاکم   ۀفلسفۀ اسالمی ازجمله فلسف
 دیگـر  کـریم و   قرآن هاي وحیانیِ تحلیل آموزهگوناگون به هاي  جنبه از ،خود بر نظام فکري

 اند.   ختهپردا ها تبیین مسائل آنو آسمانی   کتب
هـا، بـراي تبیـین بیشـتر      نیز مانند حکماي پیش از خود و بلکه بیش از آن صدرالمتألهین

و آغازگر سـبک جدیـدي    جمع کردهاي دینی هآموزرا با مالت فلسفی خود أت ی،مفاهیم دین
 ي،هـاي فکـر   سایر مکاتب و جریـان  زامتیاز اساسی حکمت متعالیه ا بود.در ادبیات فلسفی 

در این است که هر یک از این رویکردها به یـک   ،مشترکاتی که با این مکاتب داردرغم  علی
اما حکمـت متعالیـه بـا رهیـافتی      ندا کردهجهت از جهات عرفان، برهان، وحی و قرآن اکتفا 

کند و  جو میو شده، جست هاي یاد نگر، کمال خود را در جمع میان دلیل اي و جامع رشته میان
و با اطمینان به هماهنگی و عدم  د،گیر کار می وم و استقالل با دیگري بههرکدام را در عین لز

هاي اصـلی خـود را    بیند؛ و در مقام سنجش عناصر و مایه ها را گرد هم می آن ۀاختالف، هم
کنـد و در   آورد شهودي مستدل مـی  با استفاده از امکانات عقلی و قواعد و ابزار فلسفی و ره

دهد. وي براي تکمیل تالش خـود در توفیـق بـین     ی قرار میهاي وحیان خدمت درك آموزه
هاي متعددي از قرآن کریم پرداخت و شرحی مفصـل بـر    حکمت و شریعت به تفسیر سوره

  نوشت.   کافی اصولبخشی از 
ها و مفاهیم دینی است که بیش از هر مفهوم دیگري مـورد   آموزه ۀوحی از جمل رو نیازا

هـا همگـی در    لیکن این بررسی ،پژوهشگران قرار گرفته استتحلیل و موشکافی محققین و 
شـناختی   معرفت در نظام معرفت ۀاند. گروهی در تعیین جایگاه وحی به مثاب یک سطح نبوده
و  ،انـد  کـار گرفتـه   اي در دریافت وحی نهایت سعی خویش را به واسطه مثابۀو نقش نبی به 

تحـت مبـاحثی همچـون زبـان دیـن و      دیـن   ۀمباحث فلسف ةوحی را در زمر ۀاي مسئل عده
بـه تحلیـل شـفابخش     »حکمت نبوي«و برخی تحت عنوان  انده بررسی کردپلورالیسم دینی 
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  اند.   بودن آن براي انسان و راهی براي رسیدن به سعادت پرداخته
پژوهش حاضر در صدد بررسی دستاوردها و لوازم فلسفی حکمـت صـدرا    ازآنجاکهاما 

هـاي   در تبیین جایگاه آمـوزه صدرالمتألهین مطرح شود که رهیافت  است جا دارد این مسئله
وحیانی در مسیر تعالی وجودي انسان چه بوده و چه امتیـاز اساسـی در تحلیـل سـازوارگی     

  هستی دارد؟ ةوحی و انسان در دایر
 هـاي فلسـفی   نظر به اهمیت این بحث، نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا در پرتـو آمـوزه     

هاي سازوار میان وحـی و انسـان بپـردازد. بـدین      ها و ساحت لفهؤحلیل مبه ت صدرالمتألهین
سپس ضمن تبیـین   ،پردازیم میمنظور ابتدا به تعریف سازوارگی و بیان اجمالی معناي وحی 

هـاي سـازوار    انسان در نظـام هسـتی، سـاحت    مبانی فلسفی جایگاه وجود شناختی وحی و
رمز موفقیت در پژوهش مسبوق به تشـخیص   ازآنجاکهاما  کنیم میوحی و انسان را کنکاش 

  . را بزداییمابهام آن  ب،دقیق مسئله است ضروري است قبل از ورود به اصل مطل
منظـور از سـازوارگی چیسـت و تحلیـل      کـه  نخست در مقاله حاضر ایـن اسـت   ۀلئمس

   .سازوارگی وحی و انسان به چه معنا است
وحـی در نظـام فکـري مالصـدرا امـري      آیـا   اسـت؛  ماهیـت وحـی  چیستی دوم  مسئلۀ

تلقـی   ایـ و آپـذیر اسـت؟    یا همانند معارف دیگـر تبیـین   است ناپذیر الهویه و تحلیل مجهول
یک امر فلسفی است؟ رویکردهاي دیگـر او بـه ایـن مسـئله      ۀمالصدرا از وحی فقط به مثاب

  چگونه است؟
د به مبـانی دینـی در   تبیین مالصدرا به عنوان یک فیلسوف معتقاین است که سوم  مسئلۀ

سازوار وحی و انسان چیست و این سازوارگی را در چه ابعادي تحلیـل   يها ساحتتحلیل 
  .به این شاکله از سازوارگی چیست آورد نگاه سازوار صدرالمتألهین رهو  ،ده استکر

صدرا که باعـث بقـا و    ۀها و بررسی عوامل انحصاري فلسف بنابراین پاسخ به این پرسش
هاي پژوهش حاضر است تا از این رهگـذر   ا روزگار معاصر شده است از بایستهحیات آن ت

اسـالمی   ۀهاي الهی و ارتباط آن با انسان دست یافت و فلسف به بینشی دقیق از جایگاه آموزه
  ها نشاند. را در متن زندگی انسان

پـژوهش  نقش اساسی در ایـن  » سازوارگی، وحی و انسان«هاي کلیدي  هواژ ازآنجاکهاما 
شناخت معناي لغـوي و مفهـوم فلسـفی و مـوارد      ةاختصار دربار دارند الزم است مباحثی به

  ها مطرح شود. استعمال آن
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  »سازوارگی«معناشناسی  1,1
آوازي،  سازواري در لغـت بـه معنـاي عمـل سـازوار، سـازگاري، موافقـت در کارهـا، هـم         

 قت، مشـابهت و مناسـبت اسـت   آهنگی و مطاب بودن، سازش، موافقت و مالئمت، هم سازنده
) و در اصطالح سازواري در یک سیستم به معناي تطابق یک مـدل  11701 :1373 (دهخدا،

یا برنامه با مدل دیگر که باعث همـاهنگی و یکسـانی در کـار اسـت و عـاملی بـر اشـتراك        
 (رامین و همکـاران،  دهنده میزان هماهنگی در انجام عملیات است گذاشتن اطالعات و نشان

در » مطاوعه«ن و کرد  ، به عمل سازوار»ایالف« ة) که در اصطالح قرآنی واژ429، 9 ج :1389
  رود. کار می کردن با دیگران به سازوارگی

اي از، ســازگاري، موافقــت، ســازش،  و منظــور از ســازوارگی در ایــن مقالــه مجموعــه
مـاهنگی و  و بررسـی تطـابق، ه   گونـاگون آهنگی، مطابقت، مشابهت، مناسـبت در امـور    هم

  و انسان در بستر هستی است.، باالخص قرآن کریم ،بودن میان حقیقت وحی موافق
  
  »وحی«معناشناسی  2,1

کار رفتـه اسـت؛ ازجملـه اشـاره، کتابـت، نوشـته،        از نظر لغوي در معانی متفاوتی به» وحی«
پیغـام یـا   رساله، پیام، سخن پوشیده، اعالم در خفا، شتاب، عجله و هرچه از کالم و نوشته، 

پیام به غیر، با دو ویژگی  ياشاره به دیگري به دور از توجه دیگران و همچنین به معناي القا
؛ 515 :1392 راغب اصـفهانی، ؛ 379، 15 ج :1363 منظور، (ابن سرعت و در خفا بودن است

  .  )1916 ،3 ج :1416 طریحی،؛ و 93 ،6 ج :1404 فارس، ابن
اي که وجه مشـترك و   کار رفته، به گونه در قرآن به ربا 78این واژه و مشتقات آن حدود 

در عرف شرایع، لفظ  که یدرحالاست. » تفهیم و القاي سریع و پنهانی«این معانی  ۀجامع هم
وحی به معناي ایصال کالم خداوند به انبیا و به معنـاي اسـم مفعـول، کـالم منـزل اسـتفاده       

ربـانی   ؛ و24: 1384 (مالیـري،  اسـت  ترین کاربرد وحی در قرآن کـریم  شود که گسترده می
  .  )43 :1391 گلپایگانی،

در معناي اصطالحی وحی، نظرات متفاوتی از سوي عالمان دینـی و حکیمـان مسـلمان    
بینی و طرز تلقـی خـاص    فلسفی، و نوع جهان- ارائه شده است که متناسب با سیستم فکري

ایـن تعـاریف از    ۀهمـ  حـال  نیبـاا  است،هاي وجودي از قبیل وحی  ها از وجود و پدیده آن
  جامعیت و مانعیت برخوردار نیستند.   هویژ شرایط منطقی تعریف به
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دانـد کـه بـه وسـاطت عقـل مسـتفاد        عقل فعال به عقل منفعل می ۀفارابی وحی را افاض
این فیضان قادر خواهد بود حدود اشیا را دریابد و افعال خـود   ۀگیرد و به واسط صورت می

  .)80- 79: 1366را به سوي سعادت جهت دهد (فارابی، 
خفی، از جانب امر عقلی به اذن خداوند در نفوس بشري مسـتعد   يسینا وحی را القا ابن
هـد نفـث   . این القا اگر در حالت بیداري باشد وحی و اگر در خـواب رخ د داند می ،این القا
    .)3 :1353سینا،  خواهد بود (ابن (الهام)

سهروردي مانند حکماي پیش از خود در معرفت وحیانی به دو دسته از قضـایاي کلـی   
کیفیـت ایـن    ة سـینا دربـار  کند. وي ماننـد ابـن   وحیانی و انذارات و مغیبات جزئیه توجه می

عقـل هیـوالنی تـا عقـل      ازادراکات از جانب نبی، قائل است که عقل انسـان داراي مراتبـی   
و  شـود عقـل فعـال متصـل     هتواند ب می عقل مستفاد برسد، ۀمستفاد است و کسی که به مرتب

: 1372، ند (سهرورديکاند، دریافت صور معقوالت را از آن جواهر عقالنی که مفیض وحی
  .)445 :3 ج

خداوند از آن همان وحی به پیامبران بوده که در حقیقت به کالم  صدرا ۀوحی در اندیش
(ص) با عقل فعال حاصـل   العاده نفس پیامبرفوق ۀو از اتصال قوي و از رابط ،شود تعبیر می

شود؛ زیرا از نگاه وي علوم باطنی که بدون نیاز به تعلـیم و اجتهـاد و اسـتدالل حاصـل      می
دانـد   نمیاي که انسان  روند به گونه کار می برخی تحت عنوان الهام به :اند شوند بر دو قسم می

اي و تلقین عقل فعـال   فرشته ةچگونه و از کجا حاصل شده است؛ و برخی به توسط مشاهد
الـدین   (صـدر  آید و این همـان وحـی مخـتص پیـامبران اسـت      دست میهبر نفوس بشري ب

  .  )484 :1354 شیرازي،
صدرا عبـارت اسـت از علـم و ادراك غیراکتسـابی معـارف و       شناسیواژه لذا وحی در

اي کـه   شـود بـه گونـه    طبیعی بر قلب و خیال انبیا افاضه مـی  لهی که از مبادي ماوراءحقایق ا
). و منظـور  349: 1346(صـدرالدین شـیرازي،    ها معلوم و هویدا است مفیض معرفت، بر آن

اصلی در این پژوهش شناسایی چگونگی این قسم از معناي وحی از منظر صدرا اسـت کـه   
قـرآن کـریم را   زیـرا صـدرالمتألهین    ؛مصـداق وحـی اسـت   ترین  قرآن کریم به عنوان جامع

داند که از سوي خداي تعالی بر قلب خاتم پیـامبران   هاي آسمانی می خالصه و مکمل کتاب
احکام پیشینیان از  ۀهم ۀو برترین اولیاي الهی فرود آمده است و دانش اولین و آخرین و پای

هاي برهانی و معارف  مسائل الهی و حکمتدارد و تمامی علوم ربانی و  آدم تا خاتم را دربر
  کشفی در آن جاي دارد. 
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  عرفانی- کالمی- امري فلسفی ۀتلقی مالصدرا از وحی به مثاب. 2
وحـی   گونـاگون نگـر درصـدد بررسـی ابعـاد      جـامع  هیمالصدرا در حکمت متعالیه با نگـا 

بیـین بهتـري   تا زوایاي متفاوت موضوع در رویکردهاي فلسفی، کالمی و عرفانی ت ،آید برمی
کـه حقیقتـی مـاهوي باشـد، حقیقتـی       حقیقت وحـی بـه جـاي آن   که  شودیابد. و مشخص 

شناسـی،   اسـت. ایـن وحـی    پـذیر  هسـتی تشـکیک   گونـاگون وجودي اسـت و در مراتـب   
بوي وجودي دارد. همـین   و آورد که رنگ شناسی خاصی را براي مالصدرا به ارمغان می قرآن

نگـري و   آن، نظرگاه او را از تحویـل  گوناگونو ابعاد نگاه وجودي صدرا به وحی و مراتب 
  دارد.   هاي معرفتی آن مصون می بعدي وحی به یکی از ساحت فروکاستن چند

تعریف وحی به ذکر مقـدماتی از قبیـل    ۀمالصدرا در رویکرد فلسفی وحی، پیش از ارائ
تشکیک وجـود،   و بر اساس اصل پردازد میشناسی و مقایسه ادراکات و معارف انسان  انسان

کنـد. او   اختالف مراتب نفوس و درجات انبیا و به تبع آن، تفاوت مراتب وحی را آشکار می
سو، مراتب عقل انسانی را از عقل هیوالنی و عقـل بالفعـل تـا عقـل مسـتفاد ترسـیم        از یک

کند و از سویی دیگر مراتب قوس نزولی وجود را از عقل اول تا عقـل دهـم بـه تصـویر      می
پـذیرد و از فعـل و    وي در این رویکرد، نظر معرفتی فارابی را در دریافت وحی می کشد. می

گانه خود یعنی عاقله، متخیلـه و عاملـه بـا عـوالم غیبـی       انفعال نفس نبی از طریق قواي سه
سـازي   کنـد. او یکسـان   گوید و خصایص نبی را در کمال این سه قوه بررسی مـی  سخن می

) و در بـاب  358: 1354 کند (صدرالدین شـیرازي،  رابی اخذ میعقل فعال با جبرییل را از فا
دانـد، و   سینا تمایز عقل بالفعل از عقل بالمسـتفاد را اعتبـاري مـی    النفس فلسفی مانند ابن علم

) تا از ایـن  607- 604 :1332 سینا، (ابن کند حدس و عقل قدسی نبی را برجسته می ةنقش قو
گانه، به جاي  کید کند. البته در بحث عوالم سهأرهگذر بر موهبتی و یقینی بودن وحی نبوي ت

دهـد و عـدم اتحـاد عاقـل و      ، عالم مثال منفصل شیخ اشراق را قرار میسینا ابن نفوس فلکی
 سـینا  ابـن  زکند و با توضیح اتحاد وجودي عقل انسانی با نور عقل فعـال، ا  معقول را نفی می

  .)111: 1389 (بهشتی و همکاران، شود جدا می
گویـد و پـس از    تفصیل سخن می وي عالوه بر رویکرد فلسفی، از رویکرد کالمی نیز به

و خلق اصوات و حروف، معناي کـالم الهـی را   » کالم نفسی«رد نظر متکلمان، در اعتقاد به 
 دانـد  ر کسوت الفاظ و عبارات مـی کلمات تامه و انزال آیات محکمات و متشابهات د يانشا

شـناختی بـه    ) و سپس با چنین رویکردي، در نگاهی هسـتی 57 :1346 (صدرالدین شیرازي،
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کند و بـه تمـایز    وجودي تقسیم می گوناگونموازات عوالم وجودي، کالم الهی را به مراتب 
اگرچـه   .)28: 1380(صـدرالدین شـیرازي،   کنـد  اعتباري میان کالم و کتاب الهی اشـاره مـی  

شـناختی ماننـد متکلمـان از حقیقـت کـالم سـخن        مالصدرا در این رویکرد به لحاظ روش
شناختی و متناسب با دیگـر مباحـث    در تبیین تکلم الهی و مراتب آن نگاهی هستی ،گوید می

  خود دارد. 
شـهود قائـل اسـت و     سنخی وحی با کشـف و  ، به هم در رویکرد عرفانی صدرالمتألهین
(صـدرالدین   کنـد  شـهودي معرفـی مـی    ۀاف حقیقی با بصر باطن و مکاشفوحی را به انکش

) و با توجه به ماهیت عرفانی انسان کامل به عنوان حضرت جـامع بـه   323: 1419 شیرازي،
  کند. حصول حقایق اشیا بدون اجتهاد اشاره می

رویکــردي امـا بایــد اذعــان کـرد رویکــرد فلســفی از ابتــداي بررسـی سرشــت وحــی    
امـا   ،نـد کشناختی بوده و کوشیده است تا جنس، نوع و سنخ معرفـت آن را کـاوش    معرفت
شناسـی و   شناسی حقیقـت وحـی در نظرگـاه مالصـدرا از اتصـال دو ضـلع هسـتی        معرفت

شناسی وحی مالصـدرا مبتنـی    ایی که زیرساخت معرفت گیرد به گونه شناسی شکل می انسان
رو بـه نظـر نگارنـده     ازایـن ایگـاه وحـی و انسـان اسـت.     شناسـی او در تبیـین ج   بر هسـتی 

گرا به تبیـین ایـن    آوردي تکثرگرا و روشی وحدت نگر و روي با تحلیلی جامع صدرالمتألهین
کند و از فلسفه به عرفان و درنهایـت   و از کالم به فلسفه گذر می ،پردازد حقایق وجودي می

شناسـانه وحـی در    انی توصیفی هستیبا رویکردهاي متنوع معرفتی به یک همگرایی و همس
رسد. و با فهمی وفادارانه به وحی، حقایق ایمانی را بـا حکمـت برهـانی     حکمت متعالیه می

  .)227: 1385 سازد (فرامرز قراملکی، سازگار می
  
  
  
  
  
  
  

نظام معرفتی 
مالصدرا در 
 تحلیل وحی

 هستی شناسی

 انسان شناسی معرفت شناسی
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  حکمت متعالیه شناختی وحی در تبیین هستی. 3
وحی الهی کالم حقیقی و عقلی خداوند است که حقایق موجـودات و  صدرالمتألهین  نظر از

و بـه  شـده  او ظـاهر   ۀها مختص به خداوند است در صفحات علمی اسرار هستی که علم آن
، 7 : ج1364 ؛9، 7 : ج1981 وحی بر پیامبر افاضه شـده اسـت (صـدرالدین شـیرازي،     منزلۀ
د مبتنـی  کنـ  وحی ارائه مـی  ۀله از مسئلأتحلیلی که این حکیم مت رو ازاین .)21: 1363و ؛ 115

شناسـی، مباحـث    شناسی خاصی است که بدون این جهـان  بر نگاه ویژه او به هستی و جهان
شناسی پذیرش وجود خداوند به عنـوان خـالق    ترین اصل این جهان یابد. مهم آن سامان نمی

  ... است.  مت، تکلم، عنایت و علم واو ازجمله حک ۀهستی و صفات عالی
به تحلیـل معناشناسـی کـالم و تکلـم      عمدتاً» وحی«معنا و مفهوم  ةدربارصدرالمتألهین 

و مـا کـان لبشـر    « ۀکریم ۀسی بر آیأ) و با ت462، 5 : ج1419 پردازد (صدرالدین شیرازي، می
بـه مـوازات عـوالم    ) و 11 (شوري: »ان یکلمه اهللا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسوال

  کند. وجودي، کالم الهی را به سه قسم کالم اعلی، کالم اوسط و کالم ادنی تقسیم می
داند و آن کالم حقیقی و ابداعی و مربوط بـه   را اشاره به کالم اعلی می» وحیا« ۀوي کلم

مـتکلم اسـت و    ۀمقصود و منظور و غایت اولیـ  حتمی الهی است که ذاتاً يعالم امر و قضا
د و منظوري ماوراي آن نیست؛ و این به سبب شرافت وجـودي کـالم و تمامیـت آن    مقصو

داند که مربـوط بـه    می» من وراء حجاب«برگرفته از عبارت  را کالم اوسطو  شود. ایجاد می
عالم نفس و ملکوت است و آن کالمی است که بـراي آن بـه طـور لـزوم و بـدون تخلـف       

ولی درواقع مقصود ثانی از مقصود نخستین قابـل  مقصود دیگري به جز خود آن وجود دارد 
انفکاك نیست؛ مانند امر خداي تعالی به فرشتگان مقرب و مدبرات امر به منظور تدابیر امـور  

 (تحـریم:  »ال یعصون اهللا ما امرهم و یفعلون ما یـومرون «فرماید:  می که قرآن کریم چنان ؛عالم
ها فرمان داده شود انجام  به آنرا چه  کنند و آن یعنی: فرشتگان از اوامر الهی سرپیچی نمی ،)6

داند کـه در آن   را به نوع سوم یعنی کالم ادنی اشاره می» او یرسل رسوال«دهند. و عبارت  می
اي که امکان تخلف و عصیان وجود دارد  گونه براي خود کالم، مقصود دیگري وجود دارد به

آمـدن   فـرود  ۀمکلفان جن و انس که به واسط ۀهم هاي خداي متعال بر مانند اوامر و خطاب
گیرد؛ این امر خدا، امر تشریعی و تدوینی  می هاي آسمانی و فرستادن پیامبران، صورت کتاب

  .  )21- 18: 1363 ؛7- 5، 7ج :1981 است (صدرالدین شیرازي،
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گانه کالم الهی قابل انطباق با برتـرین انـواع وحـی اسـت کـه بـر پیـامبر         این مراتب سه
 اصـول کـافی  اطهار در کتـاب   ۀسی بر احادیث ائمأاما مالصدرا با ت ،اند نازل شده ص)اکرم(

تري براي وحی قائل است که به میزان طهارت روحی و تجرد باطنی و انقطـاع   مراتب پایین
 .1 انـد:  تـر نیـز سـه گونـه     یابد. این مراتب پایین از دنیا و تعلقات مادي، براي افراد تحقق می

 )ع(هاي انبیا از ویژگی نیدن صداي او در خواب، این نوع وحی نیز معموالًرؤیت فرشته و ش
شنیدن کالم الهی از سروش غیبی و فرشته در بیداري بدون رؤیـت عینـی مـتکلم،    . 2؛ است

این مقام به محدثین اختصاص دارد که از عالم شهادت گذشته و به عـالم غیـب و ملکـوت    
ـ  ترین و پایین ه، این مقام کمدیدن رؤیاهاي صادق. 3 ؛اند صعود کرده وحـی اسـت    ۀترین مرتب

هـر   .)302- 301 :1370 (صـدرالدین شـیرازي،   که عرفا و صالحان در این مرتبه جاي دارند
اخیر به فرستادگان و پیامبران الهـی اختصـاص    ۀنخست از سه مرتب ۀپیشین و مرتب ۀسه مرتب

ـ  توان این چهار مرتبه را وحی اصطالحی دارد و درواقع می اخیـر را   ۀو دو مرتبه از سه مرتب
  .)191 :1389 پور، وحی لغوي یا الهام دانست (فالح

  
  شناسی مالصدرا   انسان ۀتبیین عقالنی وحی مبتنی بر نظری. 4

تبیین عقالنی وحی، در حکمت متعالیه محصـول نگـاه بـه اسـتکمال انسـان و رسـیدن بـه        
فَیضـان صـور علمیـه از عقـل فعـال       ۀسعادت و لذت اخروي است. این استکمال به واسط

قابلیت محضِ آگاهی و عقل، بـه   ۀانسانی از مرتب ۀشود و به این سبب نفس ناطق حاصل می
  رسد. عقل می ۀباالترین مرتب

شدن  شناختی اوست. زیرا با مطرح شناسی صدرا در راستاي هستی این امر مبتنی بر انسان
 )347، 8 ج :1981 لهین،أ(صـدرالمت  ن نفـس جسمانیه الحدوث و روحانیـه البقـا بـود    ۀنظری

ـ    مشـائیان و   ۀنفس انسانی برخالف گفته افالطونیان حادث دانسته شـده و متفـاوت از نظری
مشـهور   ةاز نظر او برخالف عقیـد  .)301- 295 همان:حدوث آن جسمانی است ( ،اشراقیان

ي و حرکـت جـوهر   حرکت نیست، بلکه با توجـه بـه اصـل    حکما، نفس جوهر ایستا و بی
. نفـس  یـاد کـرد   »حرکت جوهري اشـتدادي نفـس  «آن به  توان از که می ،تشکیک در وجود

ـ  باالترین گیرد. هستی قرار  ۀگان در مراتب سه  انسان با حفظ وحدت شخصی آن عـالم   ۀمرتب
آن عالم ماده و طبیعت مادي  ۀترین مرتب و پایین مثالوسط آن عالم  ۀو مرتب و مجردات عقل

ز ابه این بیان که نفس هـر انسـانی در آغـ    .)320 :1346؛ و 194صدرالمتألهین همان: است (
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تعبیـر  » کینونـت عقلـی  «العله در عالم عقول است، که از آن بـه   داراي وجودي عند تکونش
جا نفوس به صورت مجرد از ماده و مادیات و منزه از تعلق به بدن مادي، بـه   شود. در آن می

موجودند و از هرگونه تکثر و تعلق، جـز تعلـق بـه مبـادي عالیـه      وجودي بسیط و وحدانی 
آزادند و وجودي عاري از عالیق و قیود و موانع جسمانی دارند که در آن عالم نه محجوب 

 428: 1381 هاسـت (آشـتیانی،   نوع آن ۀاز جلوات الهی و نه مانع از کماالتی است که شایست
تبع بدن مـادي، برخـی احکـام جسـمانیات را     و به  و پس از هبوط به عالم طبیعت )183 و

  .)121، 8 ج :1981 ،صدرالمتألهین ( پذیرد می
هـاي   هاي جسمانی و اولین الیـه  موجودي در آخرین الیه پس نفس در ابتداي حدوثش

صـدرالمتألهین   (روحانی است. این موجود، نهایت صور مادي و بدایت صور ادراکی است 
 جیتـدر  بهکند و وجودش  هري مراتبی از کمال را طی میبر مبناي حرکت جوو  )286 همان:

رسد. در ایـن مرتبـه انسـانی اسـت مثـالی و       بودن می نفس بۀشود تا به مرت لطیف و قوي می
ـ        تخیل که می ةصاحب قو  ۀتواند از این نشئه وجـودي بـا تحصـیل کمـاالت عقلـی بـه مرتب

هاي خیالی و عقلی  سپس صورتد. و در پرتو قبول صور محسوس و بودن راه پیدا کن انسان
تواند هر صورتی را خواه جزیـی یـا کلـی از     رسد که میباي  در اواخر به مرتبه تکامل یابد و

ماده جدا سازد و صورت مجرد از ماده را ادراك و یا آن را در ذات خویش مشاهده و به هر 
به ابداع صور ) و 95: 1360صدرالمتألهین همان؛ و ( خواهد در آن تصرف کند شکلی که می

عقل بالفعل و عقـل   ۀ) و به مرتب328، 8 : ج1981 (مالصدرا، مجرد کلی و معقوالت بپردازد
هـاي   د و مبـانی و آمـوزه  شـو ل آید و از آن مرتبه باالتر رود و با عقول عالیه متحـد  ئفعال نا

یکی  و شوند وحیانی را درك کند و بنا بر اتحاد عاقل و معقول این کماالت با ذات او متحد
  هاي سازوار میان وحی و انسان را ترسیم کند. از ساحت
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  ۀ صدرالمتألهین  هاي سازوار وحی و انسان در اندیش ساحت. 5
هـاي گونـاگون    صدرا در تلفیقـی از سـاحت   ۀسازواري میان وحی و انسان در اندیش ۀشاکل

  کند. وحی و انسان نمود پیدا می
  

  »  هبوط و نزول«سازواري  1,5
هاي سـازوار میـان وحـی و انسـان اسـت؛ صـدرالمتألهین بـا         هبوط و نزول یکی از ساحت

 :1354(صـدرالدین شـیرازي،    دهـد  هاي هبوط و نزول براي انسان نشان می کارگیري واژه به
) که یکی از موضوعات اصلی حکمت متعالیه مسـئلۀ غربـت انسـان در دنیـا و تمایـل      434

» کـل شـیء یرجـع الـی اصـله     «شدید او به بازگشت به اصل وطن خویش بر اساس قاعدة 
است. در این نگاه هبوط نفس به سبب خطاي آدم، و خطاي آدم به علـت نقـص امکـانی و    

تـر نقـص    )؛ وي در توضیح بـیش 70- 69: 1378او است ( صدرالمتألهین ،  قصور در جوهر
کند سبب اصلی صدور و نزول نفس از ناحیۀ علت و مجـاورت پـدر    امکانی انسان بیان می

روحانی عقالنی که شأنی از شئون و جهات و حیثیات علت فاعلی است وجـود دو جهـت   
. جهـت کمـال و فعلیـت. پـس     2ق؛ و . نقص و امکان ذاتی و احتیاج به علتی مافو1است: 

العله مرتبه «گر  صدور معلول از علت، در جهت نقص و امکان از لوازم ذاتی اوست، که بیان
). پس کـالم  134، 3: ج 1385است (امام خمینی، » کامله للمعلول و المعلول مرتبه ناقصه لها

در قـرآن منتسـب    مبنی بر خطاي نفس انسان که» خطیئه«بعضی از مفسرین در توضیح واژة 
به آدم است سخنی مرموز و قابل توجیه و تأویل است؛ زیرا در عالم قدس و حـریم تجـرد،   
خطا و عصیان و نافرمانی معقول نیست و حـوادث ناشـی از حرکـات و فعـل و انفعـاالت،      
وجود ندارد. بلکه مقصود از خطاي نفس حالتی است، ناشی از جهت امکان ذاتـی نفـس و   

و مبدأ وجود، یا ناشی از نقصان جوهر نفس است که موجـب تعلـق او    صدور وي از علت
بودن نفس است. به عبارت دیگر نفـس در حـد ذات و     شود؛ و یا از جهت بالقوه به بدن می

تواند نیروي عقـل نظـري را در ادراك معقـوالت و     اوایل امر، موجودي بالقوه است که نمی
که نیروي عملی را به انجام یـک سلسـله افعـال و    کار برد مگر هنگامی  اعمال فکر و نظر به

کـار گیـرد تـا بـه      اعمال حیوانی نفسانی که مقدمۀ انجام افعال و اعمال عقل نظري است بـه 
فعلیت برسد و در جهت کمال قرار گیرد. درنتیجه نفس به علت عالقـه بـه بـدن و اشـتیاق     

ز جانب پدر روحانی بـه  طبیعی به تدبیر آن براي تحصیل کماالت ذاتی، صورت خویش را ا
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سوي عالم طبیعت جسمانی بگردانید تا نقص جوهري و ذاتی خـویش را بـه کمـال مبـدل     
سازد و از قوه به فعلیت و از تجسم به تجرد متمایل شود و این عالقه یا وجود تعلقی، خود 

؛ 111- 110، 3: ج 1364یکی از درجات و مراتـب وجـود نفـس اسـت ( صـدرالمتألهین ،      
  ).  165- 161: 1394مصلح، 

شناختی هبوط، از عـوالم   در این راستا مالصدرا ضمن بیان ابعاد وجودشناختی و معرفت
دهد و مراحل هبوط قـرآن و انسـان را    ها هبوط روي می گوید که در آن سخن می گوناگونی

از عوالم وجـودي آدم   گوناگونیگیرد. و تعابیر  می  از آسمان الوهیت و ورود به عالم دنیا پی
بنیـاد   کـه  طـوري  بـه شناسی مدرن را تبیین کند.  کند تا تنگناي انسان می ر مراتب هبوط ارائهد

شناسی که به عالم و آدم نگـاهی توحیـدي دارد از وحـی و     شناختی این نوع از انسان هستی
الهی در عالم هسـتی   ۀگیرد و انسان را به عنوان خلیف عقل به عنوان دو منبع معرفتی بهره می

معرفتـی و وجـودي    هاي بنیانشناسی توحیدي صدرا با  کند. نسبت رهیافت انسان معرفی می
  د.شو می آن به صورت زیر ترسیم

  

  شناسی هستی  شناسی معرفت  شناسی انسان
  توحید  وحی و عقل  اهللا خلیفه

  

رحمت و شفقت الهـی بـه بنـدگانش بـا وجـود عظمـت        ۀقرآن کریم به واسط رو ازاین
اش از عالم الهی تنزل و هبوط یافـت و در لبـاس حـروف و     حقایق و بلندي اسرار و معانی

گرفت تا این حقایق و اسرار آسمانی بـه فهـم و ادراك    الفاظ و عبارات قرار ۀاصوات و جام
بخـش در   و عـاملی نجـات   ،گردد مأنوسها  بشر نزدیک شود و معانی آن به ذهن و ذوق آن

از غل و زنجیرهـاي تعلقـات مـادي همچـون     را آدمیان تا  باشد راستاي هدف خلقت انسان
محبت اهل و عیال، فرزند، مال، شهوت شکم، شهوت دامن، حـرص و آز، آمـال و آرزوهـا    

  .)9- 8 ،6 ج :1364 (صدرالدین شیرازي،برهاند 
  

  وجودي گوناگونسازواري در مراتب . 6
عربی معتقد اسـت   ویژه ابن با الهام از معارف وحیانی، روایات و تعالیم عرفا بهصدرالمتألهین 

اش با سه وجود محوريِ جهان، وحی و انسان مواجـه   له در تحلیل مبانی فکريأحکیم متکه 
در ایـن   .هـا وجـود دارد   اي تنگاتنگ و بلکه نوعی تماثـل و تطـابق میـان آن    است که رابطه
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 مشترك به اشـتراك معنـوي و ثانیـاً    حقیقتی واحد و ذومراتب است که اوالً »وجود«نگرش 
خر اسـت. و  أت از حیث شدت و ضعف یا تقدم و گوناگون حقیقتی مشکک و داراي مراتب

مند است. این حکم بر هر  وجودي خویش، از آن بهره ۀقابلیت و مرتب ةهر موجودي به انداز
است قابلیت صـدق   گوناگونواحد و داراي مراتب  امر وجودي نیز مانند وجود، که حقیقتی

  این قاعده مستثنی نیست. دارد. لذا وحی و انسان نیز از
وجود وحی و به تبع آن قرآن کریم به عنوان یک واقعیت عینی داراي حقیقـت واحـدي   

تـرین   است که بر حسب درجه تجلیات داراي مراتب اسـت. و تمـامی مراتـب آن از عـالی    
وجـود   گونـاگون باري از مراتـب   صوت و لفظ، تنزالت مراتب متعدد و کوله ۀمرتبه تا مرحل

) که به عنـوان کـالم الهـی و    23، 6 ج :1364و ؛31، 7 ج :1981 (صدرالدین شیرازي، است
و در مراتب وحـی معقـول بـه عقـل بسـیط،       کردهجوامع الکلم، از دل مراتب هستی تجلی 

ش الهی قرار گرفتـه اسـت، چنـان کـه در     وحی مثالی، وحی حسی و مشفوع با مراتب آفرین
  گونه اشاره شده است: به این مطلب این اسفارجلد هفتم 

و الجل ذلک وقع فی کثیر من مواضع القرآن ذکر تنزیـل الکتـاب و االیـات مشـفوعا بـذکر      
...» ان اهللا «خلق السموات واالرض و ما فیهما کما فـی قولـه (تعـالی)فی سـوره آل عمـران      

  ).28، 7: ج 1981زي، (صدرالدین شیرا

احکام کلی که بـر آن   ۀگیرد و هم در این دیدگاه، انسان در ردیف قرآن و جهان قرار می
متناسب با مبـانی   ؛ چراکه)50: 1389 پور، (فالح کند ق مییدو قابل تطبیق است، بر آن نیز تطب

 ۀهمـ « سـاً هاي متفاوتی دارنـد، و اسا  ، مثالگوناگونفکري مالصدرا حقایق هستی در عوالم 
درنتیجه آفرینش الهی نیز عـین   ،»ها بنا شده است عوالم هستی بر اساس وجود مظاهر و مثال

تجلی حضرت حق است؛ که در شکل آیات تکوینی آفاقی به صورت جهـان هسـتی، و در   
شکل آیات تکوینی انفسی به صورت انسان کامل، و در شـکل آیـات کتبـی یـا تـدوینی بـه       

) و به تفسـیر  136: 1378 (صدرالدین شیرازي، صورت کتاب آسمانی قرآن تحقق یافته است
ــ ــن   عارفان ــریم احس ــرآن ک ــن، ق ــام احس ــالم نظ ــتی، ع ــان هس ــدیث ه جه ــان  ،الح و انس
المخلوقین معرفی شده است. این سه درواقع یک حقیقت بیش نیستند؛ قرآن صـورت   احسن

انسـان صـورت    سـرانجام کتبی انسان و عالَم است؛ عالَم صورت تکوینی انسان و قـرآن، و  
    .)161: 1381 پور، (قاسم نفسی عالَم و قرآن است
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داند و قرآن را همانند  لذا از سویی مالصدرا حقیقت انسان را شبیه حقیقت قرآن می
ترین مرتبۀ قرآن، آن چیزي است که بر ورق و  انسان داراي درجات و مراتب است. پایین

ترین مرتبۀ انسان که در پوست و موي او ظاهر شده است  شود؛ مانند پایین کاغذ ظاهر می
داند  ) و از سویی دیگر انسان را عالم صغیري می194، 7: ج 1364(صدرالدین شیرازي، 

طورکلی و اجمالی  ) که همۀ حقایق پراکنده و متکثر عالم خارج را، به367، 5(همان: ج 
در خود جمع کرده است؛ و عالم، خود انسان کبیري است که در تمام مدارج و مراتـب  

لمیان معرفی شـده اسـت (جـوادي    ملکی و ملکوتی به عنوان آیت و نشانۀ پروردگار عا
  ).196: 1390آملی، 

عطـف   ۀنقطـ کـه  شود  معرفتی، مشخص می ۀاین هندس ۀگان اما با بررسی این اضالع سه
شناسی است که  شناسی به هستی اتصال انسان ۀنظرگاه مالصدرا در چیستی وحی، همان نقط

و انسـان در مراتـب    ترین سـازوارگی میـان وحـی    نمود اصلی آن به عنوان بارزترین و کامل
وجـودي در   گوناگونوجودي، در وجود نبی، به عنوان کون جامع و حاوي عوالم  گوناگون

  کند.   دریافت حقایق وحیانی نمود پیدا می
این مراتب، رقایق حقیقت علم ازلی خداوند سبحان اسـت   ۀوحی در هم ،بنا بر این نظر

ی الهی، قلـم الهـی، لـوح محفـوظ،     هاي (علم ازل هاي وجودي، به شکل که به تناسب نشئت
و  ؛31، 7 ج :1981 (صـدرالدین شـیرازي،   کنـد  لوح محو و اثبات، الواح قدریه) ظهـور مـی  

 به همین صورت، وجود انسان کامل، یعنی نبی نیز رقیقتی از آن حقیقـت اسـت  . )50: 1378
ه وجودي در قـوس نـزول گسـترد    گوناگون) که در عوالم 493: 1354 (صدرالدین شیرازي،

هـاي وجـودي در    کارگیري ظرفیـت  شده و با به فعلیت رساندن تمام استعدادهاي خود و به
پردازد و بـه   حقیقی خود به سیر در عوالم وجود می ۀقوس صعود با سیالیت وجودي و سع

) تـا  154: 1360 (صدرالدین شـیرازي،  کند عنوان حد مشترك میان ملک و ملکوت عمل می
نماي عوالم عقلیه و نفسیه و حسـیه اسـت    تمام ۀبنابراین نبی آییند. شوبه دریافت وحی نائل 

هـاي حیوانیـت بـاال     نفس او فلکی است که از پسـتی  ۀو روح و عقل او ملکی مقرب و آیین
تنهایی هم ملک و هم فلک و هم ملک و جامع تمام کمـاالت   رفته است و شخصیت نبی به

س او از ملکوت اوسط و طبع او از ملکوت ت ثالثه است. روح او از ملکوت اعلی و نفأنش
 .)344: 1346 (صدرالدین شیرازي، اسفل است

وجـودي، بـه    گونـاگون اسـتمداد از قـواي    این انسان چندساحتی با حرکت جوهري و
رود تا در ایـن صـعود وجـودي بـا عـالم مثـل        هستی می گوناگوناستقبال ادراکی از عوالم 
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 ةفوظ، اتحـاد معرفتـی حاصـل کنـد و از طریـق قـو      افالطونی و قضا و قلم الهی و لوح مح
متخیله، با عالم مثل معلقه و الواح قدري متحد گردد و حقایق غیبی جزئی را دریافت کنـد و  

. متحد شـود سرانجام در عالم ناسوت، با ابعاد ناسوتی خود، با محسوسات سمعی و بصري 
اسـوتی در کسـوت الفـاظ و    تا حقایق بسیط وحیانی را در مراتب عقلی به مراتب ملکی و ن

کلمات تنزل دهد. و بنابر اصل تطابق عوالم وجودي نبی در همان حال که حقایق عالم عقل 
خیالی خود در عالم خیال به شکل خیـالی مشـاهده و    ةکند همان حقایق را با قو را درك می

  کند. به صورت ادراك حسی دریافت می
 - وحـی  ۀحیانی میان نفـس نبـی و فرشـت   و ۀمالصدرا ضمن نقد دو نگاه متفاوت به رابط

یکی بر اساس تشبیه به محسوسات و دیگري مبتنی بر تنزیه و تالقی روحانی صرف و عدم 
. او معتقد است تلقـی نفـس نبـی از    کند را بیان میدیدگاه اصلی خود  - دیدار واقعی جبرییل

را به نحـو   و کالم الهی مسیري از جبروت تا ناسوت گوناگونحقایق علمی عوالم وجودي 
 گونـاگون تشکیکی دربر دارد و روحانی یا جسـمانی صـرف نیسـت. و بـا تحلیـل مراتـب       

پردازد؛ در ایـن صـورت ذهـن     حقیقت وحی به موازات عوالم هستی به تبیین صحیح آن می
هاي وحیانی ندارد بلکه مضـمون و صـورت وحـی     پیامبر هیچ موضوعیتی در دریافت آموزه

هاي مستقل از ذهن خـود   ل و عقل خود در آن واحد در جهانطهارت نیروي خیا ۀبه واسط
خدا و مجمع مظاهر اسـما و   ۀ) و خلیف123: 1389 شنود (یعقوبیان و همکاران، بیند و می می

اوتیـت جوامـع   «گونه که پیامبر(ص) فرمودند:  د. همانشو می الهی بر روي زمین ۀکلمات تام
  .)344: 1346 (صدرالدین شیرازي، »الکلم

وحیانی تنها منوط به صعود نفس نبی به عوالم غیبی نیست، بلکه چون  ۀوحی و رابطاما 
وحی فعل خداوند است، نزول حقایق، عنصر مهم این رابطـه اسـت. بـدین سـبب، صـعود      

دهد و نزول کـالم   قابلیت قابل را شکل می فقطوحیانی است که  ۀشرط الزم اما ناکافی رابط
صـدرالدین  ( الهی را در بستر درجات تشکیکی هستی به نحو تجلی نه تجافی به دنبـال دارد 

  .)28، 7 : ج1981 شیرازي،
  

  »ظهور و بطون«سازواري در . 7
هاي سازوارگی میـان وحـی و انسـان در بسـتر      ترین ساحت ترین و اصلی یکی دیگر از مهم

د ظاهر و باطن است زیرا مطابق با آثار تفسیري و فلسفی مالصدرا، قرآن کـریم  هستی، وجو
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واحدي هسـتند   أدو تجلی مبد هر با جهان هستی نوعی تطابق و توازي و هماهنگی دارد؛ و
گشاید، در همان حال غیـب   اند. و ابزاري که غیب قرآن را می که از غیب وجود ظهور نموده

  گشاید.   وجود را نیز می
داراي ظـاهر و بـاطن اسـت (صـدرالدین      ،سویی دیگر قرآن همچون شـخص آدمـی  از 

گونـه کــه   و همـان  ،)39: 1363و  ؛107، 7 ج :1419؛ 136: 1387 ؛36 ،7 :ج1981 شـیرازي، 
شخص آدمی به حکم ضرورت در عالم طبیعت داراي کالبد و جان اسـت و بـا فقـدان هـر     

نیز داراي ظاهر و باطن و کالبـد و جـان    رود، قرآن کدام، کمال شخصیت انسانی از میان می
و الفـاظ و عبـارات    لمساست که کالبد آن همان ظاهر آشکار و مصحف محسوس و قابل 

بسته بر کاغذ است و جان آن همان باطن و معناي پنهان او و حقایق و معـانی مـاوراي    نقش
بـه آن   ،خرد نابصاحبان ، کند. و جز اولوااللباب الفاظ است که حس باطن آن را ادراك می

کنند. حصول چنین درکی با علوم اکتسابی از طریق تعلم و تفکر نیست بلکـه   دست پیدا نمی
انـد، مگـر    یافتنی است و این مقام را هیچ یک از پیامبران الهی درك نکرده با علم لدنی دست

فتـه  با گذشتن از دو جهـان خلـق و امـر، دریا   » قاب قوسین او ادنی«آن پیامبري که در مقام 
اي از آیات قرآن داراي ظاهر و باطن است که  تنها کل قرآن بلکه هر آیه است. در این نگاه نه

 کنـد  ظاهرش تشـخص پیـدا مـی    ۀگیرد و باطنش به وسیل باطنش قوام می ۀظاهرش به وسیل
  .)93و  84: 1387 (صدرالدین شیرازي،

کشف بطون قـرآن و هـم    ، هم به اسرار و رموزالغیب مفاتیح، مالصدرا در کتاب رو ازاین
پردازد. و با عنایت به حدیث شریف نبـوي   به اسرار و رموز کشف جهان هستی و انسان می

 ج :1374 (فیض کاشـانی،  »ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الی سبعه ابطن« فرماید می که
وجـود  ) یعنی براي قرآن ظهر و بطن و براي بطن آن نیز بطن دیگر تا هفت بطن 4، شیعه 1

نفس، قلب، عقـل،   ند از:ا قرآن را همانند مراتب باطن انسان که عبارت ۀگان دارد. بطون هفت
: 1381 و آشـتیانی،  82: 1387 (صدرالدین شـیرازي،  کند روح، سر، خفی و اخفی معرفی می

هر مرتبه از قرآن، داراي حامالنی است که حافظ و نگهبان آن است و آن حامالن بـه   .)164
ن امکانی خود به آن مرتبه دست پیدا ئولقات جاه و مقام یا شعت یشان از حدوث وپاک ۀواسط

رسـد و   هاي قرآن و صورت محسوس آن نمـی  پوست آدمی جز به سیاهی رو ازاینکنند.  می
    کند. انسان قشري ظاهرگرا جز معانی قشري و ظاهري امر دیگري را درك نمی

باطن الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و درواقـع بـه     دیگر در این هندسه معرفتی ظاهر و  بیان به
منزلۀ قانون الهی است که شامل همۀ ممکنات و دربرگیرندة تمام عوالم است به ایـن معنـی   
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کـه بـراي آن نظیـري در عـالم      آفریند مگر آن که خداي تعالی در عالم صورت چیزي را نمی
تـر، مظهـر    هستند و عالم پستمعنا آفریده باشد؛ زیرا عوالم گوناگون بر یکدیگر قابل انطباق 

ـ   تر است؛ این نظام تا حقیقت همۀ حقـایق  و مثال عالم برتر و عالم برتر حقیقت عالم پست
  ).  166، 4: ج 1419الدین شیرازي،  ادامه دارد (صدر ـ عالم الهی
مالصدرا معتقد است خداي تعالی عـالم ملـک یـا شـهادت را بـه خـاطر اسـم         رو ازاین

 الدین شـیرازي،  (صدر ت یا غیب را به خاطر اسم باطنش آفریده استظاهرش و عالم ملکو
عوامل هستی ازجمله انسان و قرآن و جهان به عنوان  ۀاین قانون الهی شامل هم .)28: 1346

د و درحقیقت انسان و قرآن و جهان هر سه داراي ظاهر و شو مظاهر اسما و صفات الهی می
ظاهر قرآن الفاظ و عبارات، و ظـاهر انسـان    .)155 :1387 الدین شیرازي، (صدر باطن هستند

است؛ و بـاطن قـرآن    طبیعتهمان جسد، و ظاهر جهان همان عالم شهادت یا ملک یا عالم 
حقایق و معانی ماوراي الفاظ، و باطن انسان روح او، و باطن جهان عالم غیب یا ملکـوت و  

ـ گ یا عالم مجرد است. وي ظاهر و باطن را حتی به عوامل سـه  انسـان و قـرآن و جهـان     ۀان
 (صـدرالدین شـیرازي،   دانـد  کند و آن را شامل تمام حقایق و عوالم هسـتی مـی   محدود نمی

  .)290الف:  1387
نوعی ظـاهر و   از همین رو است که او براي ایمان و شریعت نیز قائل به مراتب و به

یـدا و  ). ظاهرش همچـون ظـاهر انسـان پ   486: 1363الدین شیرازي،  باطن است (صدر
محسوس و باطنش پنهان و معقول است بنابراین در نگاه صدرا ظاهري که فاقـد بـاطن   
باشد، همانند شبحی است که در آن روحی نیست و کسی که فقط به ظاهر شریعت روي 
آورد و از باطن آن غفلت کند همچون جسدي بدون روح است که بدون اراده و قصـد  

اندازد و  ه پوست بدنش را با حرکات به مشقت میاي ک حرکت کند؛ همانند مرغ سر بریده
افزاید ولی چنین طاعاتی که فاقد قصد و نیت است در  بر طاعات صوري و ظاهري می

شود (صدرالدین  نزد خداي تعالی هیچ ارزشی ندارد و باعث تقرب و نزدیکی به خدا نمی
  ).376-375: 1346شیرازي، 

بندي  شریعت و واگذاشتن ظاهر و عدم پاياز سوي دیگر اعتقاد صرف به باطن قرآن و 
گرایـان و   ویـل أشـمردن ت  دانـد و ضـمن مسـرف    مـی  را مردود ،باطنیه است ةکه عقید،  به آن

گرایان، عارفان حقیقی و راسخان در علم را  انگاشتن ظاهر نصرانی امت دانستن باطنیه و غالی
تنها تعاند و تضاد  باطن قرآن نهداند چراکه میان ظاهر و  عامل به جامع ظاهر و باطن قرآن می

 ةظـاهر مـانع از اراد   ةنیست، بلکه میان آن دو نوعی اتحاد و هماهنگی وجود دارد که نه اراد
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ـ   رو ازایـن  د.شـو  ظاهر می ةباطن مانع از اراد ةباطن است و نه اراد خر بـا او  أاندیشـمندان مت
  فرماید: می ایی که امام خمینی (ره) اند به گونه ي شدهأر هم

مراتب را حفظ کند و حق هر صاحب حقـی را ادا کنـد و    ۀعارف کامل کسی است که هم
دو نشئه باشد. ظاهر و باطن کتاب را قرائـت کنـد و در    داراي دو چشم و هر دو مقام و هر

ویل تدبر نماید که ظاهر بدون معنی مانند پیکـري بـدون روح   أصورت معنایش و تفسیر و ت
توان به  گونه که باطن را به جز از رهگذر ظاهر نمی ، هماناست و دنیایی بدون آخرت است

  .)98: 1376 (امام خمینی، زار آخرت است دست آورد، زیرا دنیا کشت

  
  راه ادراك و فهم بطون قرآن  . 8

هـاي رویـین و    بر اساس داللت ظاهري آیات و بعضی از احادیث، درك و فهـم همـۀ الیـه   
انحصار و اختیار راسخان در علم است. مصداق تمـام و  زیرین ظهور و بطون قرآن کریم در 

ها پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) هستند؛ اما با تأمـل در هندسـۀ معرفتـی     کامل آن
هـاي ظهـور و    توان استنباط کرد که وي در تبیین داللـت سـازوارگی الیـه    صدرالمتألهین می

نسبی بودن فهم است. بـدین معنـا کـه در    بطون قرآن با انسان، قائل به طولی بودن مراتب و 
ایـی متناسـب بـا     معانی آیات، مراتب طولی به صورت ظاهر و باطن وجود دارند و هر مرتبه

تـري   مرتبۀ مرتبه وجودي خود عین ظهور و در مقایسه با مرتبۀ ماقبل خـود از ظهـور بـیش   
ـ    ه عرضـی  برخوردار است. این مراتب ظهور و بطون در مراتب وجود به صـورت طـولی ن

  آید. است؛ و غیر از مرتبۀ اول بقیه مراتب، از بطون آیات به شمار می
هـا میـان    گونه کـه فهـم و درك آن   بودن، بر حسب فهم افراد است. بدین منظور از نسبی

 بشري توزیع شده اسـت. ایـن توزیـع بـر     ۀترین اقشار و افراد جامع ها تا پایین برترین انسان
معنـوي اسـت؛ امـا     ، حاالت روحی عقالنی و قابلیت و ،ي علمیها اساس استعداد و توانایی

کلی از درك عالم معنا و حاالت روحانی محروم  به ،اطهار ۀجز پیامبران و ائم به، ها انسان ۀبقی
توانـد بـه    انسانی با عبور از مادیات و انقطاع از تعلقات دنیایی می اند، بلکه هر و ممنوع نشده

تر و رسـوخ علمـی    انی باالتري دست یابد، و به طهارت بیشمقامات معنوي و حاالت روح
تري از بطون قرآن پیدا کند. وي نظر به اهمیت ایـن   ل شود و درك و فهم بیشئتري نا افزون

را بـه آن اختصـاص داده و    الربوبیـه  شواهدو  الغیب مفاتیحهاي  بحث فصل مستقلی از کتاب
  گوید: می چنین
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رسـد؛ امـا اگـر     گاه به پایان نمـی  تعالی به بندگان باشد هیچ تعلیم خداي» وحی«اگر مراد از 
وحی ویژة رسوالن و انبیاي الهی باشد که معموالً با نزول فرشته و القاي پیام » وحی«مراد از 

الهی بر گوش و قلب آنان همراه است، وحی بـه پایـان رسـیده اسـت. از همـین رو خـاتم       
از خود نبوت را منتفی دانست، ولـی حکـم    و پس» النبی بعدي«رسوالن الهی (ص) فرمود 

هـا نـام پیـامبري را     یافتگان و ائمـۀ معصـوم (ع) از خطـا را بـاقی گذاشـت و از آن      بشارت
پردازند را بـاقی   برداشت. همچنین حکم مجتهدان را که بر اساس اجتهادشان، به استنباط می

ال کنند همچنـان  ؤذکر سگذاشت و به کسی که به احکام الهی علم ندارد دستور داد از اهل 
الـدین   ) (صـدر 43 (نحـل: » فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمـون «فرماید:  که قرآن کریم می

  ).378- 377: 1346؛ و 43- 42: 1363شیرازي، 

بعضی از مراتب ظاهر آیات براي افـرادي کـه داراي صـفاي ذهـن و      بر این اساس فهم
تـري در   مقدمات الزم ممارسـت بـیش   درك صحیح و استعداد قوي بوده و پس از تحصیل

اما براي درك بطون قرآن، هوش و استعداد عقالنی  ،فهم مفاد آیات داشته باشد آشکار است
از امـور معنـوي و فراحسـی     هاي علمی کافی نیست؛ زیرا بطون قرآن که اساساً و کنجکاوي

ن فراخـور  است به استعدادهاي معنوي و حاالت روحانی انسان نیازمنـد اسـت. پـس آدمیـا    
تواننـد بـه    میزان عبور از مادیات و قطع تعلقـات دنیـایی و حـاالت و مقامـات معنـوي مـی      

  هایی از بطون قرآن کریم راه یابند. الیه
در ایـن   ؛یابـد  گانه وحی تبیین بهتري مـی  جاست که تحلیل مالصدرا از مراتب شش این

ـ  فقـط اخیـر   ۀمرتبـ عالی وحی مختص پیامبران بزرگ است و از سه  ۀمرتب نظرگاه سه  ۀمرتب
 دیگر از مقامات اولیا و عارفان و صالحان ۀنخست آن از مقامات انبیاي الهی است و دو مرتب

شدن باب رسالت،  که همان وحی لغوي یا الهام است لذا با توجه به ختم نبوت و بسته است
بـه پایـان    )(ص فرود آمد، با رحلت پیـامبر اکـرم   که بر پیامبران (ع) »وحی«اقسام گوناگون 

هـا و   نیاز نخواهند بود و پیوسته در مقابل وسوسه گاه بی رسید، ولی مردم از نور هدایت هیچ
هـا و تنبیـه عالمـان ربـانی و عارفـان و صـالحان        انگیزي شیاطین به هشدار و یـادآوري  فتنه

همـواره  » الهـام «به روي بشریت بسته شده ولی بـاب  » وحی«اگرچه باب  رو ازایننیازمندند 
توانند با صفاي باطن و درك صـحیح   ها می و انسان دشو گاه مسدود نمی گشوده است و هیچ

  ببرند.  هاي باطنی قرآن پی و با الهام الهی به درك بعضی از الیه
کننـد و در ظـاهر    این ویژگی مختص اهل اهللا است که میان ظاهر و باطن قرآن جمع می

ظاهر به سوي باطن کـه روح معنـوي الهـی    کنند بلکه از  امر و صورت حسی آن درنگ نمی
اند کـه خـداي تعـالی     کنند. درحقیقت این دسته همان اهل عبرت می گذرظاهر است  در آن
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منظـور خـداي تعـالی از     رو ازاین ؛)13(آل عمران: » انَ فی ذلک لَعبرَه لاُولی االَبصار«فرمود: 
چـه   آمـوزي از آن  این معنـی اسـت کـه بـا عبـرت     ) به 2 (حشر:» فَاعتَبِروا یاُولی االَبصارِ« ۀآی

هاي حسی و ظاهري است، گذر کنید و با بصیرت و بینش به سـوي معـانی بـاطنی     صورت
  .)108، 3ج  و همان، 409و  141 :4ج  تا، عربی، بی (ابن شویدنائل 
  

  »ویلأتفسیر و ت«سازواري در . 9
براي کشف باطن امور و نیـل   »روش عملی و وجودي«یک  ۀویل به مثابأاز تصدرالمتألهین 
و کتـاب   و بر این باور است که کتاب تکوین (جهـان هسـتی)   کردهها استفاده  به حقیقت آن

انـد، لـذا احکـام هـر یـک       با یکدیگر مطابق (انسان کامل) و کتاب نفس تدوین (قرآن کریم)
ر انسـان  دیگري جاري است. درواقع بعد ظاهر جهان و بعد ظاهر قـرآن و بعـد ظـاه    ةدربار
و مقـام   هسـتند یکدیگر قابـل تطبیـق    با - جهان هستی و عالم صغیر ةبه عنوان عصار - کامل

بنـابراین  ؛ مقام باطن قرآن و مقام باطن انسان کامل با یکـدیگر مطابقـت دارنـد   ، باطن جهان
 طوري که این سه وجود محوري، در ظـاهر و بـاطن داشـتن از حکـم واحـد پیـروي       همان

ویل باشد به طور طبیعی آن دو موجود مـوازي و  أها داراي تفسیر و ت اگر یکی از آن ،کنند می
  د بود.نویل خواهأت مماثل دیگر نیز داراي تفسیر و

تـوان از آثـار و    اگرچه مالصدرا تصریح مشخصی بر این مسئله نـدارد، امـا مـی    رو ازاین
ویل است جهان و انسان کامـل  أتگونه که قرآن داراي تفسیر و  اقوال او استنتاج کرد که همان

به معنایی که مورد نظر » ویلأت«زیرا  ؛)105: 1384 (مالیري، هستند تأویلنیز داراي تفسیر و 
عینـی   مالصدرا است، هرگز یک مفهومی صرف و یک فرایند زبانی نیست، بلکه امري کامالً

و بدون توجـه   خوردار است. شناختی بر عظیم وجود ۀو عملی و وجودي است که از پشتوان
  .)25 :1392 به عالم حقیقت و وجود قابل تبیین نخواهد بود (میناگر،

محـدود   به کتاب تدوین یا کتاب تشریع (آیات کتبی یا شفاهی) فقطویل أپس تفسیر و ت
 نیـز  و عرصه کتاب نفـس (آیـات انفـس)    کتاب تکوین (آیات آفاقی) ۀشود، بلکه عرص نمی
  ویل قرار گیرد.  أت سیر وتف ةتواند در قلمرو و محدود می

  

  »اسماءالحسنی«سازوارگی در . 10
تحقق و ایجاد اشـیا   ةبه نحو انی از تفکر فلسفی صدرالمتألهینترین وجه تمایز تفکر عرف مهم

امـا در نگـاه    ،شوند گردد. در بینش فلسفی ماسوي اهللا معلول و مخلوق حق معرفی می برمی
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علیـت بـین    ۀگردد. لذا رابط و ظهور توصیف میعرفانی علیت به معناي متعارفش به تجلی 
گونـه کـه حقیقـت ذات     . بدینشود تبدیل میظاهر و مظهر  ۀتعالی و ماسوي اهللا به رابط حق

گونه ظهـوري نـدارد. از    شرط است که هیچ الهی به اعتبار کنه وجودي، حقیقتی مطلق و البه
این حیث در مطلـق محـض    این حقیقت در این مقام هیچ امري متجلی نخواهد شد بلکه از

چه مستلزم تجلی است تعین است که اولین تعین حق ظهـور ذات بـر ذات در    اما آن ،است
د. تجلی اول همان شو نخست از او ظاهر می مقام احدیت است که به سبب این تعین تجلی

احدیت و نیز باعث تحقق  ی در موطن ویفیض اقدس است که موجب ظهور کماالت اسما
د و غایت این تجلی که از آن به فیض مقدس یـا نفـس   شو ه در حضرت علمیه میاعیان ثابت

مقام و کمال خـود در   ةشود میل حقایق اسما و اعیان براي ظهور و مشاهد رحمانی تعبیر می
با دو تعین که مستلزم دو تجلـی یـا دو فـیض     یتعال حقهیاکل حقایق عینی است. پس  ۀآین

جا در مراتـب مـادون    فات او در مظاهر علمیه و از آناست از کتم غیب خارج و اسما و ص
د و هر اسم و صـفت قامـت خـود را در مظـاهر عینـی مشـاهده       شو تا به علم ماده ظاهر می

  .)45، 1 ج :1416 (قیصري، کند می
الهـی  ي هر اسم از اسماکه شویم  با این توسعه مفهومی و وجودي به این مطلب نائل می

از اسما حق بدون مظهر و بدون حکم و اثر باشد به تعطیـل و  طلبد و اگر اسمی  می مظهري
تمـامی   .)69: 1370 عربـی،  (ابن انجامد و تعطیل و عبث در ظهور اسما محال است عبث می

غیر که همـان مظـاهر و افعـال اسـت مالحظـه کننـد؛        ۀند جمال خود را در آینا اسما مشتاق
کـه جـامع جمیـع اسـما و     » اهللا«بود. اسم بنابراین تمامی اسماء جزئیه داراي مظاهر خواهند 

شک مظهر ایـن اسـم    نیز طالب مظهري است و بی )508: 1381 (آشتیانی،است صفات حق 
اما هیچ امري جز انسان کامل  ،نیز باید همچون حقیقت آن جامع جمیع اسما و صفات باشد

اسـت کـه    پـنج حقیقـت دیگـر، بـاقی     فقطزیرا جز انسان کامل  ؛مظهریت این اسم را ندارد
ها براي این اسم مطرح است. این پنج حقیقت تجلـی اول، تجلـی دوم،    احتمال مظهریت آن

اما هیچ یک از این پـنج چیـز مناسـب بـراي      ،عقل اول، مجموع عالم و فیض منبسط است
رونـق اسـت. در تجلـی دوم     مظهریت این اسم نیستند. در تجلی اول کثرت مغلـوب و کـم  

زیرا الزم است  شوند؛توانند مظهر اسم جامع  کدام نمی یل هیچکثرت غالب است به همین دل
  کثرت و وحدت در آن به تعادل رسیده باشد.

تنزیهی است؛ لذا کون جامع نیسـت.   يعقل اول نیز مقید به ماهیت خاص و مظهر اسما
مجموع عالم نیز به صورت کل مجموعی اسیر کثرت اسـت و وحـدتش اعتبـاري اسـت؛ و     
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فیضی واحد است اما خود، نفس ظهور است و مظهر نیسـت. بنـابراین   فیض منبسط اگرچه 
 انسان کامل یا کـون جـامع اسـت    فقطتواند مظهر اسم اعظم باشد  ماند و می چه باقی می آن

    .)391 :1386 و الهیجی، 180- 172 :1360 ترکه، ابن و 767: 1363 شیرازي، (صدرالدین
تحقق انسان کامل است. و بـا انسـان   پس ضرورت تحقق مظهر براي اسم اعظم مستلزم 

الهـی بالمظهـر    ياسـما  یک از یابد و هیچ عناصر خود را می ۀکامل است که نظام تجلی هم
جا که تجلـی تمـام و کامـل آن محتـاج      اما از آن، )195- 194 :1384 (مالیري، ماند باقی نمی

بـه تناسـب اهـل    مظهري است که استعداد تمام براي مظهریت او داشته باشد. لذا هر زمـان  
منطـوي در خـود، در شخصـی تجلـی      يهمان زمانه به صورتی خاص و با برخی از اسـما 

االنبیـا از جهتـی،    الهی قبـل از خـاتم   يبنابراین هریک از انبیا ؛)105 :1416 (قیصري، کند می
کـه در عـالم طبیعـت     مظهري از مظاهر آن حقیقت محمدي یا نبی مطلق خواهند بود تا ایـن 

، قابلیت مظهریت کامل آن را پیـدا  استمرتبت  که همان وجود حضرت ختمی ،مظهري تمام
اتمـه  انبیـا خ  ۀتمامه در وجود او متجلی شد و با تجلـی تـام آن، سلسـل    کرد و آن حقیقت به

 . لذا رسول مکرم اسالم مظهر کامل اسم اعظم یـا حقیقـت محمـدي اسـت (آشـتیانی،     یافت
ـ  به لحاظ بدن عنصري، هرچند) و 251: 1381 خر از بسـیاري موجـودات و جمیـع انبیـا     أمت
انبیـا در   ۀو همـ  سـت انبیا ۀاش مقـدم بـر همـ    به لحاظ وجود کلی و سعی و انبساطیاست 

و او مظهـر تـام و کامـل تمـام      )114: 1377 (آملی،هستند  شریعت و والیت خود وارث او
  هستی است.  ةهاي سازوار وحی و انسان در دایر ساحت
  

  سازوار به وحی و انسان در حکمت متعالیهآورد نگاه  ره. 9
جا که روش حکمت متعالیه در تبیین مبانی فلسفی، افزون بر برهانی بـودن، وحیـانی و    از آن

تنها طریقی مطمئن براي دسـتیابی بـه احکـام عقلـی      شهودي است. برهان به همراه وحی نه
براي وصول بـه حـق و   بودن، راهی مقبول  صادق است، بلکه به دلیل وحیانی و نیز شهودي

آورد ایـن نـوع    حقیقت و رسیدن انسان به کمال نهایی اوست. لذا به نظر نگارنده بررسـی ره 
سازگاري میان جایگاه وحی و انسان در نظام هستی، نقش مهمی در اثربخشی ۀ نگاه به شاکل

 پـذیر  تحلیـل  گونـاگون هـاي   کند که در جلوه آن بر معناداري زندگی از دیدگاه صدرا ایفا می
  است. ازجمله:
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 ،هـاي وحیـانی   ها با تفکر در اصل تحقق وجودي بر اساس آموزه اول: تغییر بینش انسان
ربط و وابستگی به حضرت حق هستند  ۀگونه که انسان و تمام موجودات دیگر به منزل بدین
الربط وجـود او هسـتند.    موجود مستقل و غیروابسته است که تمام مخلوقات عین یگانهو او 

ن نوع تعلق در حکمت صدرایی امري اعتباري و قراردادي نیست؛ بلکه امـري تکـوینی و   ای
اي که وجود  شود. به گونه واقعی است که به جایگاه هستی انسان در نظام خلقت مربوط می

یابـد. لـذا فهـم ایـن ارتبـاط       این ارتباط معنا و تحقق نمی ۀانسان در نظام تکوین جز در سای
هستی و کالم او در معنابخشی حیات انسان و تعیین شأن و جایگاه او،  أدتکوینی انسان با مب
  نقش بسزایی دارد.

دوم: تعیین روش صحیح زندگی که منوط به شناخت دقیق ذات و حقیقت انسان است؛ 
ها نشأت گرفته است و ایدئولوژي انسان مبتنی بر  زیرا در نظام فلسفی صدرا بایدها از هست

هاي وحیانی شکل  هستی و آموزه ةبر اساس تقید به جایگاهش در دایربینی اوست که  جهان
  گیرد.می

زنـدگی انسـان    کردنزندگی انسان در جهـت معنـادار   ۀسوم: ایجاد نگرش نوین به فلسف
  است.

کـردن تعـالیم    ادراکات عقالنی، بـه روش وارد  ةچهارم: گسترش معارف وحیانی به حوز
کارگیري دالیـل   هاي اساسی در زندگی و به ضروري و هستههاي  بنیان ۀمتعالی اسالم به مثاب

گیري انسـان در تبیـین و    عقلی و منطقی مورد استفاده در متون دینی در بنیان زندگی و الهام
  تحلیل معناي زندگی از آیات و روایات است. 

هـا در نظـام    بـودن باورهـا و بیـنش    بر این اساس تأکید مالصدرا بر مرجعیـت و زیربنـا  
هاي باورهـا، اخـالق،    هاي غلط در زمینه اري زندگی انسان، راهی براي رهایی از سنتمعناد

...  هاي متنوع تعلیم، بشارت و ترسیم پیامدها و است که با روش ... رفتار، عادات و نمادها و
زنـدگی، بـا سـبک     کـردن  آید. بنـابراین راه و روش جهـت معنـادار    می درصدد اصالح آن بر
ه که افزون بر قـدرت تحلیـل فلسـفی و کالمـی مسـتند بـه وحـی و        فلسفی حکمت متعالی

منـد و پویـا از    ترین گزینه براي پردازش سیستمی جدید، نظـام  هاي دینی است مناسب آموزه
ساختار و جایگاه وحی و تأثیر آن در معناداري زندگی است تا با ارائه و بسط آن بر اسـاس  

هـاي   فی و فرهنگ اسالمی بتوان آفت و آسیبایشان از تفکر فلس ۀمای فهم دقیق وي و دست
نگرش مادي انسان به هستی و حقایق عالم را نمایاند و رهیافت بـدیع ایـن تحلیـل عقلـی،     

   هاي وحیانی است. شناسی جدید مبتنی بر آموزه انسان ۀارائ



 شاکلۀ سازوارگی وحی و انسان...شناختی از خوانشی هستی   94

  

  گیري نتیجه. 11
  :شدبا بیان معنا و مفهوم سازوارگی، وحی و انسان در نظام فکري مالصدرا معلوم 

نیست که به عنوان یـک   ناپذیر و تحلیل هیالهو مجهولوحی در حکمت متعالیه امري  اوالً
بلکـه یـک   ، مورد بررسی قرار گیـرد  کندبر وجود ذهنی تطبیق  مفهوم کلی نامتعین که صرفاً

  هستی قابل تشکیک است.  گوناگوندر مراتب شناختی است که  امر وجود
هـاي متنـوع معرفتـی بـه یـک همگرایـی و        نگر و با رویکـرد  مالصدرا با نگاه جامع ثانیاً

توان تبیینی عقالنی از وحی  رسد که می شناسانه از وحی و انسان می همسانی توصیفی هستی
شناسـی وحـی    اخت معرفـت ایی که زیرس د به گونهکرشناسی وي ارائه  انسان ۀمبتنی بر نظری

شناسی او در تبیین جایگاه وحی و انسان و نگاهی سازوار بـه ایـن    مالصدرا مبتنی بر هستی
  معرفتی است. ۀگان اضالع سه

انسـان در نمودهـاي متفـاوت هبـوط و      هاي سازوار میان وحی و با بررسی ساحت ثالثاً
الحسـنی مشـخص    اسـماء  ویل وأوجودي، ظهور و بطون، تفسیر و ت گوناگوننزول، مراتب 

ثري در معنـاداري زنـدگی انسـان در    ؤآورد نگاه سازوار به این شاکله معرفتی نقش م ره شد
تعیـین   ب) ،ها با تفکر در اصل تحقـق وجـودي   تغییر بینش انسان هاي گوناگون الف) جلوه

گسترش معارف وحیـانی   د) ،زندگی ۀایجاد نگرش نوین به فلسف ج) ،روش صحیح زندگی
  ادراکات عقالنی انسان دارد. ةبه حوز
  
  منابع
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محمـد خواجـوي، تعلیقـات مـال علـی       ۀ، مقدممفاتیح الغیب). 1363( شیرازي، محمد بن ابراهیم  صدرالدین

   .گیمطالعات و تحقیقات فرهن ۀسسؤم :نوري، تهران
الحیـاء   دار :، بیـروت الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعـه ). 1981( شیرازي، محمد بن ابراهیم صدرالدین

  .التراث العربی
، مقدمـه و تصـحیح و   المظاهر االلهیه فی اسرار العلوم الکمالیـه ). 1378( شیرازي، محمد بن ابراهیم صدرالدین

  .بنیاد حکمت صدرا :اي، تهران تعلیق از سید محمد خامنه
   .علمیه ةدفتر تبلیغات اسالمی حوز :، قمسه رسالۀ فلسفی ).1387( شیرازي، محمد بن ابراهیم صدرالدین
انجمن اسالمی حکمـت و   :، تهراناسرار االیات و انوار البینات ).1360( شیرازي، محمد بن ابراهیم صدرالدین
  .اسالمی ۀفلسف

مطالعـات و تحقیقـات    ۀسسـ ؤم :تهـران  ،شـرح اصـول کـافی   ). 1370( مشیرازي، محمد بن ابراهی صدرالدین
   .فرهنگی
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    .افست دانشگاه الزهرا :، تحقیق فوزي متري نجار، بیروتالسیاسه المدینه ).1366( فارابی، ابونصر محمد
  .دانشگاه علوم رضوي :، مشهدشناسی مطالعات دینی روش ).1385( فرامرز قراملکی، احد

  .انتشارات حکمت :، تهرانمبانی اصول و روش تفسیري مالصدرا ).1389(پور، مجید  فالح
  .کتاب فروشی اسالمیه :، تهرانتفسیر الصافی ).ق 1374(فیض کاشانی، مالمحسن 

فرهنگی هنري  ۀسسؤانتشارات م: ، تهرانشناسی تفسیر عرفانی پژوهشی در جریان). 1381( پور، محسن قاسم
  .ثمین

   .منشورات انوار الهدي :، قمح فصوص الحکمشر ).ق 1416( قیصري، داود
  .بوستان کتاب :، قمشرح رساله المشاعر ).1386( جعفر بن محمد صادق الهیجی، محمد
   .انتشارات طه :، قمتبیین فلسفی وحی از فارابی تا مالصدرا ).1384( مالیري، موسی
  .چاپ دانشگاه تهران انتشارات و :، تهرانالمتالهین شناسی صدر النفس یا روان علم). 1394(مصلح، جواد 

 ۀپژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـ   : تهـران  ،استنباط معارف عقلـی از نصـوص دینـی    ).1392( رضا غالم میناگر،
  .اسالمی

 


