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 چکیده

.  فیض کاشانی است کالمیۀ اصلی نوشتار حاضر تبیین نقش تأویل در اندیشۀمسئل
نگارنده در تالش است که مبتنی بر آثار این متکلم شیعی، به استخراج بدین ترتیب که 

پژوهی را  این متکلم عارف، تأویل. أویل بپردازددیدگاه او در چگونگی ارتباط کالم و ت
که غفلت از آن متکلم را در مسیر انجام  طوری داند؛ به رهیافتی در جهت فهم دین می

 فهم ویل درأ سهمی که تتوان گفت می .اندازد های کالمی خویش به مخاطره می رسالت
سی تأویل در  اسا کارکردبه عنوان دو ، تبیین و نیز تنظیم عقاید دینی داردو

است  کسی ، همچونویلأ متکلم با غفلت از بحث تاودر نظر  .پژوهی فیض است کالم
 ۀ در باب فیل و خانمولوی تمثیل او به داستان. شناسد که دین را در تاریکی می

 سومین کارکرد تأویل از رهگذر مباحث .نقش کلیدی داردمسئله این  فهم  درتاریک،
گر  ویل و تنها موجودی که تاویلأعنوان فاعل ته انسان ب .شود شناسی تشریح می انسان
در غایت علم  ویل نفسأت نقش .، خود نیز از ساختاری تشکیکی برخوردار استاست

ویل نفس أسیر ت .شود ویل برقرار میأکه بین کالم و تی است کالم از ثمرات پیوند
 .شناسیک و هنرمندانه است ییدمی سیری زیباآ
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 مقدمه
ل دفاع تنها متکفّ ـ خصوص از قرن سوم به بعد هبـ  کالمعلم کسی پوشیده نیست که  بر

 ،بدین ترتیب . دینی نیز توجه ویژه دارد بلکه به فهم و تبیین عقاید است،از دین نبوده
 ایر ب.ها  عقاید و سپس دفاع از آنفهم و تبیین: علم کالم دو رسالت اصلی بر عهده دارد

الکالم هو العلم بالعقائد « :کند  علم به عقاید دینی معرفی می تفتازانی کالم را اساساً،مثال
 .]١٦٣، ص١ ،ج٣[ »ة الیقینیة عن االدلةالدینی

علم کالم دانشی « :توان در تعریف علم کالم چنین گفت با توجه به این رویکرد می
کند و ضمن استنباط این   عقلی و نقلی بحث میۀادات دینی به شیو اعتقۀاست که دربار

و اثبات اعتقادات دینی پرداخته و به شبهات و  تنظیم ،ن به تبیی،اعتقادات از منابع آن
 ].١١،ص ٢[ 1»گوید اعتراضات مخالفان پاسخ می

 دفاعی نافرجام ،بر فهم و تبیین دقیقی نباشد هنگام که مسبوق  آنواضح است دفاع
  ـیات و روایاتاعم از آ ـ روست که متکلمان اسالمی  فهم متون دینی این از .خواهد بود

ولی  .اند عنوان منابع اصلی کالم به آن توجه ویژه داشتهه العین خود ساخته و ب را نصب
ای مطابق با مبانی مفروض آشکار  هم هر گروه و دسته ففرایند نکته این است که در این

 .اند ل نموده و لذا به دستاوردهای متفاوتی رسیدهو پنهان خویش عم
و یا کنند  می انکار  و باطن رایات و روایات را قابل تمسک دانستهبرخی تنها ظاهر آ

متن  کید بر حجیت ظواهر از بطونضمن تأ برخی دیگر در مقابل، .دانند  میناپذیر فهم
روه قلیلی که همان ائمه گ باطن را تنها در انحصار فهم ن لیکگویند، میوحیانی سخن 

، ٢٣[ کنند ضروری دانسته و مذمت میسایرین را غیرویل أو ت دهند میقرار  ،دین هستند
بر معصوم بر دیگران نیز گشوده ویل را عالوه أای دیگر باب ت دسته ].٢٥٣ص ،٧ج

ه  گروهی دیگر پا را از امکان نیل بنهایتاً .گویند  و از امکان نیل به آن سخن میدانند می
 .گویند هم برای غیرمعصوم سخن می ویل آناتر نهاده و از ضرورت رسیدن به تأویل فرأت

 .ی داردجا اخیر در همین گروه  ـچنانچه خواهیم گفتفیض کاشانی ـ 
وی با بسط . او از پیشروان روش جمع بین اصول شریعت، طریقت و حکمت است

 در کثرت مندان ممتاز گردیده ومبانی فلسفی و تطبیق آن بر مبانی شرعی از سایر دانش
 ذیل فیض ،المعارف تشیع دائره [رود شمار می هدانشمندان بلیف سرآمد أو تنوع ت

ویل را رهیافتی در راستای توسعه و ، این حکیم عارف تأ چنانکه خواهیم گفت].کاشانی

                                                                                                                                            
 ].٦ص، ١، ج٥[نکـ تعریف دیگری در همین زمینه، . ١
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تواند  کلمی که آن را نادیده انگارد، نمیداند و بر این نظر است که مت تعمیق فهم دین می
 . پژوهی خود موفق شود در امر دین

ای  پیش از هرچیز الزم است توضیح دهیم که کالم نزد فیض کاشانی از جایگاه ویژه
 تنها وسیله کالم نزد او .عرفانی دانست ـحکمی  توان مبدع کالم  او را می.برخوردار است

ین رویکرد است در طریق سلوک الهی است و با توجه به هم ای برای پاگذاردن و مقدمه
او بیم آن دارد که خواننده را با نقل  .داند میکه فیض کالم  خود را با سایرین متفاوت 

را در راستای درگم سازد و لذا علم کالم خویش فایده سر ای بیه اقوال گوناگون و جدل
 ، و از ذکر مطالب زائد که نقشی جز دور کردن از مقصد ندارددهد هدف مذکور قرار می

 ].٣، ص ١ ج ،١١[ ورزد ب میاجتنا
برای  ای وسیله و مقدمه  پرداختن به مباحث کالمی،بدین ترتیب در نگاه فیض

جالب اینجاست که او متکلّمی را  .سمت خداوند است انسان برای سلوک به سازیمهیا
 داند  وارد نمیی دین در سلک علما،که به اصالح قلب نپردازد و سیر طریق الهی نکند

البته از این نکته  .و این نکته به تفاوتی مهم در علم کالم او اشارت دارد ]٤٧،ص ١٢[
 چیزی ،سلوک را آنگاه که عاری از بصیرت و معرفت باشد سیرونباید غفلت نمود که او

 ].٥٨همان، ص [ مل است که بسیار قابل تأداند و وبال نمی جز وزر
 ۀ کالمی تأویل در اندیش ضمن اشاره به کارکردهای بناست،رو دارید در آنچه پیش

چند  الزم به توضیح است که هر .ویل را برجسته نماییمشناسی تأ مناسبات انسان فیض،
 گاهی حیث ن لیک،ویل رجوع به اول و ابتداست مرکزی تأۀت این کارکردها  هسةدر هم
 صورت خاص وه  بو گاه تأویل ملحوظ است ویلأشناسی ت شناسی و گاهی هستی معرفت
تأویل گاهی رهیافتی برای  :توضیح اینکه .گیرد شناسی مورد توجه قرار می نسان ااز منظر

هم معنایی مستور که از ظاهر کالم قابل استنباط ؛ آن  متون وحیانی استفهم معنای
ه عنوان موجودات و نیز نفس آدمی بۀ گاهی با گسترش در معنای متن، هم .نیست

آنگاه   .شود   مورد بررسی و تحلیل واقع می،اند کتابت یافتهمتونی که توسط حضرت حق، 
است که با تحلیل و واکاوی موجودات و وجودشناسی آنها تا رسیدن به حضرت حق که 

ایم و هم به روشی در  ، هم به تأویل موجودات رسیدههستی صرف و وجود محض است
ان عنوه آمده را ب دست هاکنون اگر این وجودشناسی ب. ایم حوزة شناخت دست یافته

ویل در ، با کارکرد دیگر تأکار گیریمه روشی هرمنوتیکی در فهم معنای متون وحیانی ب
ویل اشیا و متون وحیانی مالزم با تأ نزد اصحاب معرفت، . کالم مواجه خواهیم بودةحوز
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در این کارکرد  .ویل نفس با غایت علم کالم ارتباط وثیقی دارداین تأ و ویل نفس استأت
 .گیرد می شناسی مورد توجه قرار ل و کالم از حیث انسانویأاخیر ارتباط ت

 
 ۀ تحقیقپیشین

ها و مقاالت بسیاري در این خصوص   متفکران اسالمي کتابۀنظر به اهمیت تأویل در اندیش
نوشته شده است، ولي در غالب آنها تأویل را از جهت نقشي که در تفسیر و علوم قرآني دارد، 

 فیض کاشاني نیز مقاالتي ۀر خصوص جایگاه  تأویل در اندیشد. اند مورد توجه قرار داده
 معارف ۀ، ولي در هر دو این آثار نیز تأکید بر کارکرد تأویل در حوز]١٩، ص٢١[ وجود دارد
اي که مقولة  دهد، تاکنون نگاشته وجوي نگارنده نشان مي تا آنجا که جست. قرآني است

وهي این  پژ رصد نماید و از نقشي که تأویلهاي کالمي  فیض کاشاني  تأویل را در اندیشه
 .حکیم عارف بر علم کالم او دارد، سخن بگوید، منتشر نشده است

 
 دین تأویل؛ رهیافتی کالمی در راستای فهم

 فیض .شود  نیمی از رسالت علم کالم در فهم و تبیین دین خالصه می،چنانکه اشاره شد
او  .پردازد ویل میغوی و اصطالحی تأکاشانی در آثار مختلف خویش به بیان معنای ل

که لفظ،  طوری ه ب؛داند گام با محققان بسیاری تأویل را در اصطالح، توسیع لفظ میهم
،  معانی دیگری را نیز که در اصل مفهوم شراکت دارند،عالوه بر معانی متبادر به ذهن

یگری نیز لحاظ های د ویل نقشها که بگذریم او برای تأ از این ].٢٠٥، ص ١٣[ بگیرددربر
فهم دین و حقایق  او .توان به آنها رسید  او میجو در آثارو کند که با تحلیل و جست می

ویل سهم آدمی تنها پوسته و  نزد او با وانهادن تأ.داند أویل میمعرفتی را در گرو ت
 .ظاهری از حقیقت خواهد بود

گونه که   همان.داند ضرورت تأویل را ضرورت رسیدن به عمق و حقیقت معنا می او
توقف و جمود بر ظاهر مذموم است، اتکا بر تفسیر و وانهادن تأویل نیز مورد پذیرش 

. گردد میبر) و البته انسان( به لبّ قرآن نزد فیض، ضرورت تأویل به ضرورت نیل. نیست
اکتفا به دانستن صرف و .  از درک مقصود اصلی قرآن وامانده است،آنکه ترک تأویل کند

تکلّموا  فانّما« .کند آدمی را در قشر و پوسته محبوس میت و قرائات مختلف، نحو و لغ
یدور علی القشر دون اللباب  ممّا فی النحو و الصرف و االشتقاق و اللغه و القراءه و امثالها

 .]١٠ ،ص١ ، ج١٧ [»فاین هم و المقصود من الکتاب
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 چرا که ؛داند ناسانه میش ای معرفت ، تأویل را مقوله»کلمات مکنونه «ۀاو در مقدم
از جدال و یابد،  میداند که انسان از شک و شبهات رهایی  ثمرۀ التزام به تأویل را این می

 اسیر آراء ، ولی آن کس که ترک تأویل کند،شود ء ایمن شده و به حقیقت واصل میمرا
. اند چنین کسی سردرگم و متحیر خواهد م.یابد و راه نجات نمی شود میو اقوال مختلف 

زند و رمز گمراهی  در مثنوی مولوی مثال میخانۀ تاریک فیل و  ۀاو در این مورد به قص
لیکن ثمرۀ هر دو . داند و در جاهالن به تأویل، فقد بصیرت را در آن داستان، فقد بصر می

 :گمراهی، تحیر و مخفی ماندن حقیقت است
 له التحصیل و هذه لفقدالبصر و ق انّ تلک کان بفقد کقصه العمیان و الفیل االّ«

أویل از باب واضح است که این کارکرد ت .]١٨،ص  ١٦[» ...البصیره و الجهل بالتأویل 
با هر  هر نوعی که باشد و از  ـیعنی آنگاه که با متن وحیانی؛ شناسی است معرفت

از ظاهر   با تمسک به تاویل سعی نماییم،شویم مواجه می  ـمحکم یا متشابه محتوایی؛
شناسی که راهی برای این نوع پدیدار .به عمق و باطن آن برسیم  و کنیمور عبآن

 این .گیرد  از پدیدارشناسی هوسرلی فاصله می،رسیدن از ظاهر به باطن است
یا   نه تنها با شک و تردید و،معنوی همراه است ویل یا هرمنوتیکپدیدارشناسی که با تأ

 ].١٣ ص ،٢٠[ شناخت واقع است  بلکه راه،الهاللین قرار دادن واقعیت سازگار نیست بین
شود که به باطن و لبّ دین  پژوهی آنگاه حاصل می  دین،از نظر فیض ترتیب بدین

. ویلی دین استأفهم ت  فهم دین نزد او در گرو،به عبارتی .برسیم و به ظاهر اکتفا نکنیم
فاع از دین و د تبیین،  وظایف کالمی یک متکلم اعم از تفهیم،ۀهم از طرفی واضح است

 ،بدین ترتیب باید گفت از نظر فیض .گویی شبهات در گرو فهم درست از دین است پاسخ
برآید که به فهم  درستی به  وظایف کالمی خویشۀتواند از عهد آنگاه مییک متکلم 

 ظاهری ه در داستان مولوی اکتفا به حواسگونه ک همان . دین رسیده باشدویل و لبّتأ
 .فریبنده است دمی نیز اکتفا به ظواهر،، در داستان آ استدر شب تاریک رهزن

نظر ه ست که در بدو امر بای ظاهری ی فیل به اجزاۀتجزی آن داستان، ۀگونه که ثمر همان
و این در نظر !!... دستی است  دم دین به ظواهرۀیز تجزیاین داستان ن حاصل رسد؛ می

عبارت ه ب .کند را تهدید می این حکیم عارف بزرگترین خطری است که فهم متکلم
 و مخاطب بودن او برای خطاب توان گفت با توجه به هویت تشکیکی انسان ، میدیگر
ز که رسالتش  نیمتکلم. مراتب استود این خطاب هم امری تشکیکی و ذو ناگزیر، خالهی

گونه که   را همانآنجرم باید چیزی جز فهم، تبیین و دفاع از این خطاب نیست؛ ال
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 از ظواهر در آن نکردن محصور و دین به تأویلی نگاه ترتیب بدین. م کندهست، فه
صورت، شناخت او از دین،   در غیر این.شود واقع متکلم توجه مورد باید که است ضروریاتی

گردد نیز  ناصحیح خواهد بود و در نتیجه تبیین و دفاعی که بر این شناخت استوار می
  .دانست علم کالم در تأویل کارکرد ترین مبنایی و مترینمه باید را این .ناموفق خواهد بود

 

 تأویل و کارکرد کالمی آن در تنظیم عقاید دینی
تنظیم  ،گونه که گذشت همان .رسد پس از فهم دین نوبت به تنظیم عقاید دینی می

 :شود خرین از کالم دیده میأعنوان دیگری است که در تعریف مت
 و کند ؤخر میمقدم و م بندی، شده را دسته استنباطف معار، ]متکلم [یعنی] تنظیم[«

بدین . ]١٢، ص٢[ »کند  را مرتب میدهد و با نظم خاصی آنها در یک نظام قرار می
 متکلم است که پس از فهم معارف دینی بتواند آنها را در چینش دقیقی ۀعهد ترتیب بر
متکلم بتواند  ستترتیب الزم ا بدین .شناسی شودؤخر آنها بازتا مقدم و م نظم دهد

زیربناها و  ها،  در این بنا ستونساختمانی از معارف دینی عرضه کند که طبیعتاً
تا الهیجی و  خواجه نصیر،  ازاز بعدمتکلمان شیعی ما  .روبناهایی قابل تشخیص است

 ۀتوان این ساز فلسفی است که میاتکا بر وجودشناسی  بر این نظرند که با فیض کاشانی
وجودشناسی فلسفی در فرهنگ اسالمی  .بنا نهاد صورتی استوار و عقالنی هب  دینی را

 اسالمی از ۀوجودشناسی در فلسف .ویلی به موجودات استأت نگاهی خود در حقیقت
شود تا  غاز مینی به موجود از حیث وجود داشتنش آفارابی تا زمان حاضر با نگاه عقال

الحقایق که مقوّم  قیقهعنوان ح هجود بالو آنکه با تحلیل و واکاوی آن به اثبات واجب
ویلی أخودش یک سیر ت الوجود،  سیر از موجود تا اثبات واجب. برسد،موجودات است

 .شود  موجود رهنمون میأرا به اول و مبد  چرا که ما؛است
با این نگاه وجودشناسانه  اند که اگر ، بر این عقیده از جمله فیض،خر مامتکلمین متأ
ویلی را به مثابه یک روش در مواجهه با متون أینی برویم و این نگاه تبه سراغ معارف د

 در. توان آنها را فهم کرد و در یک چارچوب منظم ارائه داد  بهتر می،دینی استفاده کنیم
ویل در این  تأ1.توان دید این نگاه فیض را می تحقق یافتن الیقین عینو  المعارف اصول

                                                                                                                                            
 کتاب به تبیین و بحث از اسرار و رموز           به اقرار خودش در مقدمۀ     المعارف اصول گفتنی است فیض در   . ١

 قابل توجه اینکه اکثر مباحث این کتاب        ۀولی نکت ،  ]٣ص ،١٥[پردازد    معارف الهی و تعالیم وحیانی می     
 مـشاعر ۀ  قدمـ صـدرا در م    .ثر اسـت   او در ایـن خـصوص از اسـتادش متـأ           .در باب وجودشناسی اسـت    

 .]٤، ص٧[ داند نی میآشناسی را محور فهم معارف قروجود



  ١٦٣  دیدگاه فیض کاشانی ویل درأکارکردهای کالمی ت 

 در اینجا با تحقق .وتیکی در فهم متون دینی استنقش خود، به مثابه یک روش هرمن
 .ویل دیگر مواجهیم راستای تأویلی درتأ

کند و با   خود را تلخیص میالیقین علم قابل توجه دیگر اینکه فیض کتاب ۀنکت
 :نامد می انوارالحکمه   آن را،افزاید مطالب حکمی که به آن می

؛ أضفت إلیه فوائد حکمیّة؛ و سمّیته »الیقین علم« هذا مختصر من کتابنا الموسوم بـ«
 ].١٠،ص ١٩[»أنوار الحکمة« بـ

 شایان توجه ۀنکت. تر است  فلسفیعلم الیقین نسبت به انوارالحکمهبدین ترتیب 
توجه . نهد او با افزودن قواعد حکمی و فلسفی بر کتاب آن را انوار حکمت نام می اینکه

 تمسک به وجودشناسی و مسائل حکمی دهد که در نظر او به این وجه تسمیه نشان می
در راستای فهم و تبیین عقاید دینی در حکم تمسک به نور است؛ یعنی روشن است و 

 !بخش روشنی
 

 پیوندی دیگر میان کالم و تأویل
 ارتباطی از طریق .ویل بپردازیمتبیین ارتباط دیگری بین کالم و تأاکنون بنا داریم به 

ویل سی هم از طرفی با تأشنا  انسان،به عبارت بهتراسی؛ شن ای واسط به نام انسان حلقه
ترتیب  بدین . و هم در علم کالم فیض حائز اهمیت است داردارتباط تنگاتنگ

 :ویلأ واسطی خواهد بود برای برقرای پیوند دیگری بین کالم و تۀشناسی حلق انسان
 

 شناسی و کالم ـ انسان
لذا باید گفت پرداختن  ؛انسان توجه شده استکالم، تنها از حیث مکلّف بودن به  علم در

لیکن انسان از جهات بسیار  .است شناسی بسیار محدود به مباحث انسان علم کالم
تبع به این  حکما و عرفا نیز بال.در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است نیز دیگری

 در عین حال عارف و فیض نیز که خود حکیم، .اند ها توجه داشته جهات و قابلیت
  دقت نگریسته است و از همین جهت است کهۀ دیداین مباحث به  در،محدّثی تواناست
مباحثی از قبیل خالفت  .ای برخوردار است شناسی از جایگاه ویژه انسان در علم کالم او

شناسی مطرح در علم کالم وی   از جمله مباحث انسان...لذائذ و آالم او تکامل او، انسان،
 مطرح ، فیض که یک کتاب کالمی استالیقین علم مباحث که همه در این .ستا

به  .غالب کتب کالمی دیگر ندارند را در ـ هم به این تفصیل آنـ  طرح ۀ سابق،شود می
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عرفانی خویش به  ـ های حکمی از مواردی است که فیض با اندوختهها   این،نظر نگارنده
مهمترین مسائلی است که لهی انسان از توان گفت خالفت ا  می.پردازد  کالم میۀتوسع

توان سایر  که مبتنی بر آن می طوری ه ب؛شوند شناسی در کالم مطرح می حول انسان
 .شناسی را سامان داد مسائل مربوط به انسان

 
 و تأویل شناسی ـ مناسبات انسان

دهد  ان میکمی دقت آشکارا نش. پردازد های گوناگون در تأویل به ایفا نقش می انسان به لحاظ
فرد اوست که  های چندگانه انسان در فرایند تأویل همگی مبتنی بر ویژگی منحصربه ایفای نقش

 :تأویل از چند جهت است انسان با اما ارتباط. همانا خالفت الهی انسان است
 

 ـ انسان به عنوان فاعل تأویل
ن اینکه برخوردار است و آ فردی ه موجودات از ویژگی منحصربۀانسان در بین هم

گذر از ظاهر و رسیدن  .ویل آنها دست یابد، به تأعبارتی هتواند به فهم باطن امور و ب می
تواند از ظاهر و ملک  دمی می آ.به باطن مختص انسان است و نه هیچ موجود دیگر

کلمات به باطن و ملکوت آنها نقبی بزند و البته کلمه در معنای عام آن منظور است که 
بدین ترتیب که اشیا و موجودات پیرامون ما ظاهر  .دی و معرفتی استوجو شامل حقایق

در  .و باطنی دارند و نیز عبارات و جمالت واجد داللت تصریحی و نیز تلویحی هستند
 آن ظاهر و مقصد آن ملکوت اشیا أکند که مبد غاز میانسان سلوکی را آ ویل،أفرایند ت

ویلی انسان در مورد موجودات مالزم  تأاند که سیر اصحاب معرفت بر این عقیده .است
تواند از باطن  بدین معنی که انسان به میزانی میسیر تأویلی او در نفس خویش است؛ 

ویل به معنای تنزل ، تأدر نظر کربن .امور خبردار شود که باطن خویش را شناخته باشد
ویل أدر ت .االتر است بۀ به مرتبویل به معنای اعاده و ارتقا تأ.تر نیست  نازلۀبه یک مرتب

ای  سپس به معانی .گرداندهای مخیّل باز های محسوس را به صورت آدمی باید صورت
است که اهل حقیقت از تناظر اینج ]. ٣٥٢ص  ،٢٠[حتی باالتر از این ارتقا پیدا کند 

 .گویند ویل سخن میالتأ شناسی در علمشناسی و وجود انسان
 

 ـ تأویل؛ ویژگی ذاتی انسان
و بر اساس تناظر مذکور  ویل داردأ انسان تنها موجودی است که قدرت ت، گذشتچنانکه
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ویل أتواند به ت ویل نفس خود میدرون خویش و فهم تأآدمی به میزان نفوذ به باطن و 
تکوین و تدوین  چراکه اهل معرفت از تناظر سه کتاب نفس، .جهان و قرآن نیز راه یابد

 نیز از ین تناظر باید گفت شاید انحصار تأویل به آدمیااکنون با توجه به  .اند سخن گفته
 ،ای که دارد  ویژهۀشناسان آن رو باشد که تنها انسان است که به لحاظ موقعیت هستی

بر اشیا عالم کبیر جزئیت و خاص « چراکه .امکان این فراروی و عبور برای او وجود دارد
ی مقام  لذا هر شیئی دارا.استکدام از آنها جزئی از کل  یعنی هر .بودن غالب است

معلوم به سر او در مقامی ناشناخته و نا. برعکس انسان فی نفسه کل است .معلومی است
 ]. با اندکی تصرف١٦٨، ص ٤[ »برد می

 فیض کاشانی باالتر از امکان بلکه از ضرورت این فراروی سخن ذکر شد،همانگونه که 
تواند راکد و ساکن  ه لحاظ ذاتش نمی موجودی است که بترتیب انسان  بدین.گوید می

انجماد  . انسان به حسب ذات زاینده است و رکود در ادراک راه نداردۀاندیش« .بماند
 »آید شمار می هاندیشه و راکد شدن فکر در انسان امری عارضی است و نوعی بیماری ب

ن به  فرارفتن از قیدی و مقید شد؛هر لحظه در حال فراروی است آدمی. ]١٢٩، ص ١[
وهی مقتضای پژ  باید گفت تأویل.شود  قیود رهاۀ از هم بتواندقیدی دیگر تا اینکه نهایتاً

 از ،ای محدود و معین اندن در اندیشهخواهی و متوقف نم فزون .فطرت آدمی است
 .نیست و هیچ موجود دیگری در جهان از این خصلت برخوردار های انسان است ویژگی

فیض عقیده دارد اگر کسی بدون صالحیت و   اینکه،استای که تذکر آن الزم  نکته
بدین ترتیب،  .]٢٢٢، ص١٦[  تأویل او نابجا و مذموم است،اهلیت الزم به تأویل بپردازد

بخش و ما را به  تواند مثبت باشد و حیات ؛ هم میم است دَد گفت تأویل، تیغ دوبای
کننده، آنگاه  ی باشد و گمراهتواند منف  و هم می،مقصد و مقصود مستور در قرآن برساند

تأویل را باید از اهل آن خواست و از مسیر درست  .که از مسیر مستقیم خود عدول کند
 اما عالمان حقیقی تأویل چه کسانی هستند؟ .آن را طلب کرد

 
 ـ انسان کامل؛ صاحب تأویل

ان که همان.  عالمان حقیقی تأویل هستند)السالم معلیه(فیض معتقد است ائمه معصومین
همانان که . ن، جهان و انسان آگاهندآهستند و به لبّ و حقیقت قر »راسخون فی العلم«

 .اولوااللباب هستند
:  نکـ [کند  های مختلف، به این مطلب اشاره می او در آثار مختلف خویش به بهانه
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 ، بیان مطالب تفسیر صافیاو در مقدمۀ .]١٩١، ص ١٤؛ ٢، ص ١ ج١٨؛ ٧، ص ١، ج ١٧
دوم آن فقط به تبیین  داند که مورد بل از پرداختن به تفسیر الزم میای را ق گانه هدوازد

 موجود است و )السالم علیهم(این امر اختصاص دارد که همۀ علم قرآن، نزد اهل بیت 
 !اما چرا؟. ]١٣ص  ،١ ج ،١٧[! بس

 
  فیض بر انحصار تأویل نزد انسان کاملۀـ ادل

. نقلی، عقلی و عرفانی را در آثار فیض رصد نمود دلۀتوان ا در جواب پرسش مذکور می
پردازد که به نحوی بر این داللت دارند که تنها اهل  فیض به نقل روایات بسیاری می

از طرفی گاهی، در . ]١٩ـ٢١همان، صص[ ق و بواطن قرآن هستندبیت، عالمان به حقای
هل بیت نازل شده ن در خانۀ اآکند که چون قر  دلیلی عقلی چنین بیان میسیمایی

 .]٨ همان، ص[  آنها اولی از دیگران برای فهم تأویل هستند،است
رفانی خویش به تحلیل این موضوع عـ فیض با اعتماد به دانش فلسفی  گاهی نیز

فیض کاشانی نیز  .انسان کامل در آثار عرفا، از جایگاهی ویژه برخوردار است .پردازد می
داند که اسمی است جامع   هللا میمل را مظهر اسمانسان کا همچون سایر اهل معرفت،

جامع همۀ مراتب عالم کون و مشتمل بر همۀ  همچنین وی را .همۀ اسماء و صفات
نزد این حکیم  ].١٢٨و ١٢٧، صص ١٦[ داند می حقایق ظاهری و باطنی عالم هستی

به تعبیری . ]١٣٥همان، ص [باطن و حقیقت قرآن است  که انسان کامل است عارف،
 همان انسان کامل خواهد بود و اگر انسان کامل ،ن بخواهد تمثل عینی پیدا کندآاگر قر

به لحاظ چنین  . چیزی جز قرآن نخواهد بود،بخواهد وجود مکتوب داشته باشد
اگرچه .  تام حضرت حق استۀسان کامل، مدبر عالم هستی و خلیفکه ان جایگاهی است

 : و مدبّر است  لیکن در نسبت با عالم ربّ،نسبت به خدا عبد است
 ].١٣٢همان، ص [» الکامل له الظاهریه و الباطنیه و العبودیه و الربوبیه االنسان اّن«

گوید هر باطنی که ظاهر شود و هر  یبا توجه به چنین جایگاهی است که فیض م
 :همه و همه به امر انسان کامل است... ظاهری که باطن شود 

 هیچ چیز از ظاهر . مگر به حکم اواز معانی باطن به ظاهر بیرون نیایدپس معنایی «
گیری از دانش عرفانی  بدین ترتیب فیض با بهره ].همان[» به باطن درنیاید مگر به امر او

ـ های حکمی  گاهیآگوید و بدین ترتیب  بیت سخن می ویل نزد اهلار تأخویش از انحص
 .گیرد میکار  هعرفانی خویش را در فهم قرآن ب
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 تأویل و انسان تشکیکی ساختار ـ
از انسان کامل سزاوارتر   واضح است که کسی در فهم تأویل،با عنایت به آنچه گذشت

مغز و  بلکه در حقیقت، ،نه تنها عالم به تأویل است گوییم انسان کامل، اکنون می .نیست
؛ پس بهتر آن ویل امری چیزی جز بطون قرآن نیستچراکه گفتیم تأ. تأویل قرآن است

 !قرآن  به لبّنه عالم است قرآن لبّ یم انسان کامل،است که بگوی
  که مصادیق اتمّ)السالم علیهم( توان دانست که چرا ائمه معصومین و از اینجا می
در دیدگاه فیض، اهل بیت و اصحاب  .های قرآن هستند  محور تأویل،انسان کامل هستند

 شود و مخالفان آنها  هستند که در قرآن ذکر میویل همۀ کماالت و کراماتیأآنها، ت
 به ؛]٢٦ص ،١، ج ١٧[شود  سادهایی هستند که در قرآن ذکر میها و ف تأویل همۀ بدی

 :های آیات خدا هستند عبارتی اهل بیت محور تأویل
 ].همان[» و بسائر اهل البیت علیهم السالم خصّ تأویل االیات بهما« 

و لذا . شود نه افراد جزئی ا برای حقایق کلی وضع میاحکام خدچرا که در نظر فیض، 
 آن، منظور اهل بیت است  در معنای حقیقی و اتمّ،هر کمال و کرامتی که در قرآن است

  .شود ان آنها تأویل میو هر نقص و بدی نیز در معنای اتم، به مخالف
ولی اکنون  . بل خود، تأویل قرآن است،بدین ترتیب انسان کامل، عالم به تأویل است

 ای از تأویل دارند؟  ها چه بهره شود که پس سایر انسان پرسشی مطرح می
خالفت  ـگونه که خواهد آمد همان ـ اینکه ،ای که در اینجا حائز اهمیت است نکته

دهد که  یژه را به انسان کامل در خلقت میانسان کامل از حق است که جایگاه وجودی و
نون در اینجا مبنای فلسفی تشکیک وجود به کمک اک. خودش تأویل و لب آیات باشد

 است و هر انسانی به حسب این خالفت، امری تشکیکی در نظر فیض. آید فیض می
 ].١٣٣ص ،١٦[ ای از این خالفت را احراز کند تواند مرتبه خودش می

فرماید ما همۀ شما را خلیفه  کند که خداوند می و سپس به آیۀ قرآن استشهاد میا
 :داند ها می  او مخاطب این آیه را عموم انسان.ایم قرار داده

 ].همان[» ... للکلّ کما قال تعالی هو الذّی جعلکم خالئف فی االرض؛ مخاطباً«
» مه التأویلاللهم فقّهه فی الدین و علّ«او با استشهاد به دعای پیامبر که فرمودند 

 لیک برحسب ؛داند ی را ممکن م به تأویلها  راهیابی همۀ انسان،]٣٣، ص١، ج ١٧[
 .یک متفاوت است درجه و مرتبۀ آنها نصیب هر

قی الی اطوارها  ام کثر و ذوق نقص او کمل و لهم درجات فی الترّ قلّلکُلّ منهم حظّ«
 ].همان[» و اغوارها و اسرارها و انوارها
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کنیم   و تأکید مینشان نمودهاظر جهان و انسان و قرآن را خاطرباز هم در اینجا تن
ها، و نیز تشکیکی بودن حقایق عالم و  فیض با توجه به تفاوت تشکیکی مراتب انسانکه 

 حقیقت دتوان  می،ای که دارد  بر این نظر است که هر کس متناسب با مرتبه،حقایق قرآن
همان مرتبه را فهم کند و البته صورت کامل آن حقیقت در اختیار انسانی است که در 

 1.ه است و آن همان انسان کامل استمراتب انسانیت به کمال رسید
 به عنوان کسی که با اخالص، ؛کند او از سلمان فارسی به عنوان مثال و نمونه یاد می

صل  تا آنجا که رسوخ در علم برای او حا استطریق انقیاد و تبعیت از وحی را پیموده
 و  در گروه راسخین در علم، و هر کس چنین باشد استمحرم اسرار گردیده  وشده

 :شود عالمان به تأویل وارد می
کما قالوا سلمان منّا اهل البیت علیهم السالم فمن هذه صفته ال یبعد دخوله فی «

 ].٣٦همان، ص [» الراسخین فی العلم العالمین بالتأویل
ساب این صفت، بدین ترتیب رسوخ در علم نزد فیض، امری اکتسابی است و البته اکت

کند  ه او با استناد به گفتار معصوم، به این شرایط اشاره میطلبد ک شرایط بسیاری را می
ای از آن دست یابد  تواند به مرتبه که هر کس متناسب با علم و عمل خویش می] همان[

ی خویش، ر، با نگاه فلسفاین حکیم مفسّ .و در همان مرتبه نیز عالم به تأویل باشد
 .داند تشکیک میبال را مقول» راسخ در علم«

 دو رابطه کالم  خالفت الهی نقش محوری در هربیان شد،رتیب همانگونه که بدین ت
ویل نیز شناسی دارد؛ بنابر این در ارتباط کالم و تأ ویل و انسانشناسی و نیز تأ و انسان

جاست که ارتباطی دیگر میان  این. عهده دارده بالتبع همین عامل نقش اساسی را ب
 .گیرد  شکل میفت انسان،هم از رهگذر خال  آن،ویل و کالمأت

 
 تأویل مبنای بر کالم علم شناسی ـ غایت

به مسیر و طی ای برای ورود  ض به کالم و اینکه کالم را مقدمهبا توجه به رویکرد فی
ی نقش عرفانی او به ایفا حکمی ـ ویل از جهت دیگری نیز در کالم، تأداند طریق می

                                                                                                                                            
 سـخن  هـستی  و قرآن انسان، توازی و تناظر از مختلف های صورت به عرفان و حکمت در معرفت اهل. ١

عبـارتی   یز مانند انسان نهان و پیدا و به       گوید قرآن ن    می اسفارلهین در   أصدرالمت ،نمونه برای .گویند می
انّ للقـرآن درجـات و منـازل        « :گوید  چنین می  الغیب  مفاتیحو یا در     ]٥١ص ،٧ ج ،٩[ داردظهر و بطن    

 »کما انّ لالنسان مراتب و مقامات وادنی مراتب القران کادنی مراتب االنسان و هو ما فی الجلد و الغالف             
 .]٦٨ص  ،١، ج٨[
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دن انسان برای  آماده کردیدگاه فیض،که رسالت علم کالم در ؛ بدین صورت پردازد می
توضیح اینکه سلوک نفسانی چیزی جز رسیدن به  .ویلی خویش استأپیمودن سیر ت

 .کنیم می  همان حقیقتی که با حق مطلق از آن تعبیر؛ویل نفس و حقیقت آن نیستأت
 اکنون غایت ،بدین ترتیب همان حقیقتی که انسان جلوه و ظهور آن در قوس نزول است

 هدفش رسیدن به ،انسان در سلوکی که دارد .گیرد در قوس صعود قرار می اوسیر 
ویل اند رسیدن به تأ هرچند گفته .، جهان و قرآن استویل انسانأحضرت اوست که ت

ترین   مطلقأویل نهایی اشیا حضرت حق است که چراکه ت،اشیا اصطالح دقیقی نیست
معناست و لذا بهتر است از  رسیدن بیانتها  هاست و واضح است به امر مطلق و بی مطلق

 ].١٢-١١، صص١[تقرّب به مطلق سخن گفت نه رسیدن به آن
توان گفت علم کالم،  درستی می  این سلوک است، بهۀاکنون که کالم در نظر فیض مقدم

واضح است که تأویل در این کارکرد صرفاً . ای برای پیمودن این سیر تأویلی است مقدمه
انه و برای فهم معنای متن مکتوب نیست، بلکه تأویل در اینجا، رهیافتی رهیافتی معرفتشناس

 .شود النفس مرتبط می ناظر به وصول یا تقرّب به حقیقت خویشتن خویش است و با علم
این حرکت . در سیر تأویلی نفس حرکت آدمی حرکتی عمودی و فرازمان خواهد بود

ده و از جزئی به کلی؛ لذا حرکتی افقی و سیری است از محسوس به معقول، از ماده تا فراما
کسی که به وجود کلی باور ندارد، حرکت او در زندگی حرکت افقی «. در انحصار زمان نیست
پذیرد، ولی کسی که به وجود کلی باور دارد،  انتهای زمان صورت می است که در تونل بی

 ].٣٠٨، ص همان[»رود حرکت او عمودی است و همواره به سوی آسمان به پیش می
در چنین سلوکی است که هر گامی با تعالی همراه است و این تعالی مواجه شدن با 

دهد و   در بستر نفس رخ میکه حرکتی است که؛ چراهمراه دارده لطائف و طرائفی را ب
 .نفس نیز از عالم ملکوت است و بر مثال خداوندی و در آن ساحت تکرار معنایی ندارد

 

 تأویل فرایند در انسان سیر نهشناسا زیبایی ـ ساحت
سلوک از ماده تا فراماده و از مقید به سمت مطلق، حرکتی به سمت مطلق جمال و 

حرکتی به سوی مطلق کمال و کمال مطلق است و بدین ترتیب این  جمال مطلق است؛
 .عروج، به سوی هستی مطلقی است که از شائبه هرگونه نقصی منزه است

ا فاحببت ان اعرف فخلقت کنت کنزا مخفیّ« به حکم نزد فیض چون بنای ایجاد
صوری  ،یست که از محبت امر کونی یا الهی هیچ چیز ن،بر حبّ است» الخلق لکی اعرف

 ].٩٩ص ،١٦[ یا معنوی خالی باشد
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این محبت  .در نزد او محبت به هرکس یا چیزی در حقیقت محبت به خداوند است
شود  غاز میجرم سیری که با حبّ و از حبّ آ ال.و عشق دستمایه عارف برای سلوک است

بنابراین سیر به شناسانه است؛  ی سیری زیباییابد، ی صرف استمرار میو به سمت زیبای
 زیبایی همان یافتن  برخی معتقدنداساساً .ست سیر به سمت زیبایی نیز اسمت وحدت،

والت زیباترین  باید گفت عالم عقل و ادراک معقطبعاً. وحدت و هماهنگی در کثرت است
ذیذ است و ادراک زیبایی ل. ]٣٤٩، ص ١[ تواند وجود داشته باشد امری است که می

 .ها لذیذترین نیز خواهد بود بالتبع ادراک زیباترین
؛ رسد نظر می هنوس بییم نامأمباحث لذت در علم کالم، مباحثی نامربوط و یا بهتر بگو

، به مباحث ی مفصل در علم کالم است که کتابالیقین علمکه فیض کاشانی در  حال آن
داعی در طرح مباحث کالمی نائل ترتیب به اب پردازد و بدین شناسی می لذت و زیبایی

 ].١٢٨٨، ص ٢، ج١١[ شود می
های وجودی  ، درونمایهویل نفسانی خویش باالتر رودأآدمی به هر میزان که در سیر ت

 برای اسما و صفات خداوند خواهد تری رساند و مظهر کامل خویش را بیشتر به ظهور می
ها در به ظهور  ترین انسان انسان کامل، کامل .تر خواهد شد  و به انسان کامل شبیهبود

 : استر به ظهور رساندن این خالفت الهید و نیز رساندن اسما و صفات خداوند
 ].١٣٣، ص١٦[ »والخالفة العظمی  للکامل«

شناسانه نیز است، سلوکی در  سیری زیباییجالب اینکه نزد فیض این سیر تأویلی که 
مراتب اشتدادی هنر نیز خواهد بود؛ بدین ترتیب که انسان کامل که تعالی او در این مسیر 

مندی از لذت نیز برترین است و هموست که از  ها و بهره بیشترین است، در ادراک زیبایی
چنانکه  چراکه. شود ب می هنر برخوردار است و هنرمندترین آدمیان محسوۀمرتب باالترین
، )٩/انعام( »وجعلناکم خالئف فی االرض «ۀدر نظر این حکیم عارف، به مقتضای آی گذشت،

ای   آدمیان از آن بهره دارند، لیکن هر یک به لحاظ مرتبهۀخالفت الهی امری است که هم
ها  نسانا. این خالفت را به نحو تشکیکی واجد هستند ای از که در قوس صعود دارند، مرتبه

ای از خالفت که دارند، ظهوری نیز نسبت به اسما و صفات خداوند دارند و  حسب مرتبه به
تر  تر باشد، این خالفت بیشتر و ظهور اسما و صفات در وجود او افزون هرچه انسانی متعالی

ید مندی از لذت واالتر خواهد بود؛ بنابراین با اش در هنر و ادراک زیبایی و بهره و نیز مرتبه
هاست و سایرین به میزان سهمی که  گفت در نظر فیض، انسان کامل هنرمندترین انسان

 :مند هستند اند، از این هنر بهره در این سیر کمالی نفس خویش داشته
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و لکلّ من افراد االنسان نصیب من هذه الخالفة کامال کان او ناقصابقدر حصّة «
 ].١٣٣، ص١٦[ »انسانیة

گر جمال و جالل خداوندی هستند و  انی خویش جلوهر اخالق ربّها د کامالن از انسان
حال این هر ه ولی ب،رف خویش این جلوگری را دارنددمیان در صنایع و حِآناقصان از 

 :ها و اسما و صفات خداوندی ویژگی همه آدمیان است یتجلی و ظهور زیبای
والناقصون ....نیة اخالقهم الربا فالکلّ مظاهر جالل ذاته و جمال صفاته فی مرآة«

 ].همان[»یظهرون جمال صنائعه و کمال بدائعه فی مرآة حرفهم و صنائعهم
 نیز از رسد  که در جوامع انسانی به ظهور می رابدین ترتیب او هنر و صنایع و فنونی

 .داند ر خالفت و اسما و صفات خداوند میظهوباب 
 بهجت و ، با زیبایی که تأویل نفس در مسیر خودشود  روشن می،از آنچه گذشت

یابد و انسان به لحاظ  های آدمی بروز و ظهور می در این مسیر قابلیت . مالزم استسرور
التأویل با  بدینسان است که علم .جایگاه وجودی خود از هنر و سعادت برخوردار است

، بیشترین کس که باالترین است آن .الجمال مساوق و هماهنگ است الوجود و علم علم
از همین  . باالتری داردۀ است و از هنر نیز بهرده، سرور و بهجت را تجربه کرزیبایی

ا را از ادراک مفارقات تجربه ه روست که فیض معتقد است انسان کامل بیشترین لذت
 ].٤٧٣، ص١ج ،١١[ کند می

نجا که فیض غایت کالم خویش را رسیدن به چنین سرور و بهجت و لذتی آ 
ویلی نفس أآن قابل تصور نیست و این سرور و بهجت با سیر تلذتی که ورای ، 1داند می

ویل کارکردی مهم و اساسی را در علم کالم فیض رقم أ لذا باید گفت ت؛قابل تحقق است
اکنون  .یابد یل است که غایت علم کالم تحقق میوآن این است که به مدد تأزند و  می
 :توان چنین گفت می

، تنظیم و ارائه گردد که عقایدی تبیین  کهنزد فیض رسالت علم کالم این است
ظهور خالفت الهی که در وجودش به   بتواند با اخذ و فهم و تبعیت از آن در مسیرانسان

همین خالفت الهی است که از طرفی به مقتضای  .توفیق یابد ،ودیعت گذارده شده است
  باید گفت رسالتبدین ترتیب؛ کرانه و ذوبطون و پیوسته در حال فراروی است انسان بی

                                                                                                                                            
اسـت معـارف یقینـی اگـر        او معتقـد     .در نظر فیض غایت کالم عرفانی رسیدن به لذت و بهجت است           . ١

فالمعـارف التـی هـی      « :ناپـذیر اسـت    شوند که حقیقـت آن توصـیف        لذتی را موجب می    ،شهودی شوند 
اذا کانت مشاهده للنفس لکانـت   ـ  من العلم بالله و مالئکته و کتبه و رسله ـ  مقتضی طباع القوه العاقله

 .]١٢٨٨، ص ٢، ج١١[ »لها لذه ال یدرک الوصف کنهها
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کرانگی   یعنی بی؛ساختن انسانی است که خداگونه باشد نزد این حکیم عارف، علم کالم
 خلیفه هللا باشد و چون نسانی که حقیقتا . ظهور رسیده باشدۀو الحدی او به منص

 انسانی که ، بلکه پیوسته از هر حدی فراتر رود،نگنجد  در هیچ حد و قیدی،چنین است
گفتیم هر انسانی به  درست است. ویل نفس خویشأهم ت آن ویل باشد؛أبالفعل اهل ت

ویل در نش از چنین قابلیتی برخوردار است؛ یعنی قوه و قدرت بر تألحاظ انسان بود
از این  . لیکن علم کالم در بالفعل نمودن این ظرفیت سهیم است،ذاتش نهفته است

در معنای زندگی و بالتبع  ویلعلم کالم از رهگذر تأ توان گفت جهت است که می
 .ختن سبک زندگی انسان دخیل استسا

 
 زندگی در ـ تأویل و معناداری

  هرکس بر مبنای هدف مختار خویش،.شک معنای زندگی در گرو هدف آن است بی
فریده به لحاظ نفسش که بر مثال خداوند آاما انسان  .بخشد معنایی به زندگی خود می

نهایت  جوی بیو بلکه همواره در جست ،شود راضی نمی ید، با امور محدود و مقشده است
 .عبارتی نامشروط است هو قیدی ندارد و ب لذا باید گفت غایت وجود آدمی هیچ حد .است

یعنی ادراک آن از هرگونه مالک و  ،گوییم غایت وجودی انسان نامشروط است وقتی می
، اند ماندهک حسی فرو ادراۀبنابراین کسانی که در مرحل«؛ معیار حسی فراتر است

که  غایت وجودی انسان چیزی است .توانند از غایت وجودی انسان سخن بگویند نمی
 ].٣٥٥ ، ص١[»این جهان در قیاس با آن حقیر و کوچک است  امور درۀهم

الزم به توضیح است که این اصطالحات را  .ویل نفس سخن گفتیمسابق بر این از تأ
به نام عرفا  دور از دسترس همگان و تنها سزاوار اقلیتینوس، مأنباید از قبیل امور نا

ها و  رحله از دلبستگیم به شود که انسان بتواند مرحله آنگاه میسر میویل نفس  تأ.دانست
ترین وابستگی و دلبستگی به  کوچک« .قیود مختلف رهایی یابد و به عالم اطالق برسد

شی و رسیدن به عالم اطالق سازگاری اندی با مطلق، چیزی هر اندازه آن چیز ناچیز باشد
جاست که  همین. ]٣٢همان، ص[ »سازد را در زندان قید محبوس می و انسان ندارد
مقید به قیود باشد  تا چه اندازهاینکه انسان  .خورد  از زیستن رقم میهای متفاوتی سبک

 را برای و اینکه چه راه و اسلوبی ای باشند خود این قیود از چه جنس و مرتبه و اینکه
 . سیمای او و زندگی اوستۀکنند ترسیم  حقیقتاً،فراروی از این قیود اتخاذ کند

 الاقل بایستی فهمد، دمی اگر هم اهل ظاهر است و تنها ظاهر را میدر نظر فیض، آ
دمی  اینکه آ. فهم باطن را داشته باشدۀدر ظاهر محصور نکند و طلب و داعیحقیقت را 
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های تعصب، جمود و جهالت  ن را با طوفان آ و،وشن نگاه داردنور این طلب را در خود ر
 چنین انسان .ای مطلوب برای نیل به حقیقت است  در نظر فیض مقدمه،خاموش نکند

 امید است با تبعیت از همین ظواهر و نیز ،رسد طالبی که تنها فهمش به ظواهر می
ویل  گفتیم که فهم تأ.صورت باطن آن نیز  نصیب او شود مجاهده در راه فهم حقیقت،

أویل ترتیب سلوک و سیر در بستر ت ؛ بدینویل نفس است مالزم فهم تأاشیا و معارف،
 .اش نیز در همین زندگی قابل حصول است شود و ثمره غاز مینفس از همین زندگی آ

 
 گیری جهنتی
 لیکن از منظر ،ویل اگرچه به معنای سیر از ظاهر به باطن و رجوع به اول استأتـ ١

 .النفس قابل مالحظه است شناسی و علم  معرفتشناسی، هستی
در تبیین و تنظیم عقاید دینی  نقش آن به توان می ویلتأ مهم کارکردهای ازـ ٢

ویل نفس ، قرار گرفتن آدمی در مسیر تأعالوه غایت کالم در نظر فیض هب. اشاره کرد
 .خویش است

 .شود شناسی برقرار می انسانویل از حیث مباحث ـ پیوند دیگری بین کالم و تأ٣
شناسی با هم ارتباط دارند و به لحاظ  شناسی همچنین تأویل و انسان کالم و انسان
 تمرکز این ارتباط بر مسئله ۀکه نقط ویل نیز مرتبط خواهند بود کالم و تأهمین ارتباط،

 :بدین نحو که ؛خالفت الهی انسان است
م همان فعلیت بخشیدن و تحقق غایت کال عرفانی فیض،  ـحکمی در کالمـ ٤

ویل در أ یعنی کالم و ت؛ویل نفس استأ غایت تکه این خود خالفت الهی در انسان است
 .غایت، مشترک و یکسان هستند

 رو به زیبایی مطلق ی است که از حب و عشق آغاز شده وویل نفس سیرـ سیر تأ٥
ها  ترین انسان ل که کاملانسان کام .شناسیک و هنری خواهد بود  لذا سیری زیبایی؛دارد

ور و ابتهاج ها را و باالترین سر شود ها محسوب می ترین آن، هنرمنددر این سلوک است
ای از این هنر و زیبایی را واجد   یک مرتبه خود هرۀه قدر بهرسایرین ب .کند تجربه می

 :بنابراین؛ هستند
 .خن گفتالوجود س الجمال و علم التاویل با علم باید از تناظر علمـ ٦
 بلکه از همین زندگی دنیایی و با کم ؛ویل نفس امری دور از دسترس نیستأت -٧

در نحوه و سبک زندگی ویل ترتیب تأ بدین. شود ها آغاز می ها و دلبستگی کردن وابستگی
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توان در تفاوت انسان حرّ و آزاد با انسان اسیر و   را می این تأثیر.ثر استانسان نیز مؤ
 .مودگرفتار مالحظه ن
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