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 چکیده

بندی  تقسیم ، که بیشتر ارائۀ    زبان قرآن  هدف از این مختصر نه ارائۀ دیدگاه صدرا دربارۀ        
عـد   مقالـه در بُ  ،بدین ترتیب . را بر رویکردهای مختلف در زبان قرآن است       و نقدهای صد  

اثبـاتی و تبیـین     عـد    رویکردها به رشته تحریر درآمده و در پـی بُ          سلبی و نقد و بررسیِ    
ی بـه    دیدگاه صدرا نیـز تـا حـدّ        ، این شناخت سلبی    از پسِ  دیدگاه صدرا نیست؛ گرچه   

شـده   ات شناختاري و غیرشناختاري مطـرح     در بررسي و بحث از نظریّ     . گرایدروشنی می 
ه تـصریح   نظری٦ّطور خاص، صدرا به  ه ب، و زبان قرآن  ،طور عام  ه ب ،در مباحث زبان دیني   
 بان اقتـصاد، زبـان مجـاز و   ویل، ززبان ظاهرگرا، زبان اسراف در تأ . و یا اشاره کرده است    

ــتعاره ــاس ــناختاری نظریّ ــد، ات ش ــوم   ان ــان ق ــه و زب ــعر و خطاب ــان ش ــْ و زب  ات نظریّ
 . گیرند که در این مقاله مورد نقد و تحلیل قرار میاند شناختاريغیر

 
  .ات شناختاري، رویکردهاي زبانيهاي کالمي، نظریّ  زبان دیني، زبان قرآن، گزارههاهکلید واژ

 
 لهئطرح مس. ١
  فلسفی در ایـن قـرن ، آن را قـرن        ان آینده، هنگام بررسی تأکید عمدۀ     تردید فیلسوف  بی«

 زبـان چـالش عمـده در        و فلـسفۀ   )٥١اسـتیور،   ( ».شناختی خواهند نامیـد     چرخش زبان 
 یگانه رسالت این شاخه از فلسفه اسـت و بـه   تبیین زبان. مباحث فلسفی قرن اخیر است   

هـای مفهـومی در      و لذا تبیین نظام   . پردازدانواع و اقسام وظایف زبان در زندگی بشر می        «
 خود قـرار داده اسـت، بـا ایـن     را سرلوحۀ... است، دین و خالق، سیهای علم، هنر، ا   حوزه

 از این   ،و ) ٢٨٢ و   ٢٧٨ ،باربور( ».ای از زبان، منطق خاص خود را دارد       منطق که هر گونه   
 ث آن پیرامون    مباح ای بنیادین و پایۀ تفکّرات انسان است و حوزۀ         فلسفه ، فلسفۀ زبان  رو
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 . ها با معانی است  آنمباحث الفاظ و رابطۀ
ـ     از مباحث فلسفۀ زبـان و فلـسفۀ        ١ذا مباحث زبان دین یا زبان دینی      ل شـمار   ه دیـن ب
 از انشعابات و فروعات مباحـث فلـسفۀ زبـان یـا فلـسفۀ              با این تفاوت که اصالتاً       ند؛رو می

ای است گشوده بر روی فلسفۀ دیـن         دوّم دریچه  زبان است و بالعرض و در مرتبۀ       تحلیلی
باید وجهۀ همّت فیلسوف دین نیـز قـرار          ادیان که می   ۀو سؤالی است مشترک دربارۀ هم     

ای محدود و مضیّق  و با زاویهشده در آن   ن و اصول مطرح    زبا عاریت از فلسفۀ    بگیرد، امّا به  
 .  به زبان دین و زبان دینی در میان انواع دیگر زبان

که با   زبان است    ای از فلسفۀ دین و فلسفۀ      شاخه ، زبان دینی و زبان دین     بدین ترتیب 
دینی  های در فهم ما از قرآن و متون دینی و همچنین گزارهتعیین رویکرد زبانی در دین

های دینـی مـا و از جهـت     داللی گزارهبحث از زبان دین بحث از جنبۀ      . ر است اسالم مؤثّ 
ـ          داللت الفاظ آن   هـا و    هـا و صـفات آن     ت ایـن گـزاره    ها بر معانی است و به تعیـین ماهیّ

ـ    رو،  ، از ایـن    و پردازدها می  معرفت حاصل از آن   همچنین شرح نوع      ایـن   ی از  بخـش مهمّ
هـای دینـی و قرآنـی و        داری گـزاره  ی و مـالک معنـا     دارمباحث معطوف به بحث از معنا     

 .همچنین تعیین رویکرد مناسب معرفتی یا شناختاری به مباحث زبان قرآن است
منـسجم در ضـمن     مباحث زبان دین در اسالم در گذشته بـه صـورت پراکنـده و غیر              

 منطق و بعضاً در فلسفه بحث شده است  قرآنی و تفسیر، مباحث اصول فقه،مباحث علوم
 امـروزه مـا بـا رویکردهـای       . و به شکل مباحث گسترده و منـسجم کنـونی نبـوده اسـت             

 فلـسفه دیـن،     جان هیک، با نگاه از زاویـۀ      .  هستیم رو هعی در مباحث زبان دینی روب     متنوّ
مطرح  بازیک دسته که از دیر    : کند دینی را به دو دسته تقسیم می       مباحث و مسائل زبان   

دسـته در راسـتای      و یـک     ، خـدا  حات توصیفی دربارۀ   اصطال اند، یعنی معنای خاصّ   بوده
کند، یعنی تبیین نقش و کارکرد بنیـادین زبـان           تحلیلی دنبال می   کاری است که فلسفۀ   

،و )١٦٩،  یکه(کند  ع واقعیتی اشاره می   گونه از زبان به چه نو       به این معنا که این     ،دینی

                                                                                                                              
اینکه زبان وحی چه نـوع       زبان قرآن و متون مقدس است که به بحث از ساختار زبانی وحی و                مراد از زبان دین    .١ 

 آیـا زبـان ابـراز     زبـان عرفـی، علمـی و یـا فلـسفی اسـت،          آیا  به واقعیت است،    آیا شناختاری و ناظر    زبانی است، 
 بحـث   و مراد از زبان دینی     .پردازد می سؤاالت دیگری از این قبیل    اسات، انگیزشی و غیرشناختاری است، و       احس

هـای  لذا بحث از ساختار وحی نیـست بلکـه بحـث از محمـوالت گـزاره               . های کالمی است  از ساختار زبانی گزاره   
م و تفکیکی، امّـا از هـر دو مقولـه           ما در این مقاله نه به صورت منظّ       . ها خداوند است   کالمی است که موضوع آن    

ی کرد و یا زبان دینی را اعمّ از زبان دیـن در       توان زبان دین و زبان دینی را یکسان تلقّ        که می ایم، چرا ث کرده بح
 .      های دینی دانست یعنی زبان دینی را اعم از زبان قرآن و متون مقدّس و زبان گزاره.نظر گرفت
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  غیرخبـری   و یا خبـری و     ١شناختاریا دو دسته نظریات شناختاری و غیر       ب ، بدین ترتیب 
 

 . شویمرو می ه قرآن و متون مقدس روبدربارۀ
بنابراین به مناسبت موضوع و در بحث از رویکردهای رایج در زبان قرآن، هم از زبـان                 

بخـش در بـاب      ریـات معرفـت   و ساختار زبانی آن و انواع نظ      دین یعنی زبان وحی و قرآن       
ویل، اتی چون زبان ظاهرگرا، زبان تأ     ظریّکنیم و به نقدهای صدرا بر ن      زبان قرآن بحث می   

ـ          زبان اقتـصاد و زبـان مجـاز و اسـتعاره مـی              اتپـردازیم و بـدین مناسـبت برخـی نظریّ
 ،کشیم به میان می    به اقتضا  ن قوم را نیز تا حدّی و      بخش چون زبان شعر و زبا      معرفتغیر

هـا   های دینی و چگونگی انتساب آن     های گزاره  و هم از زبان دینی و از موضوع و محمول         
هـاي دینـي و     چرا که گـزاره گوییم،به خدا و از آیات متشابه و صفات تشبیهی سخن می        

ـ  اند و در متون دیني،      عهاي قرآني بسیار متنوّ     گزاره هـاي    ره بـا انـواع گـزا      ،ویـژه قـرآن    ه ب
 صص، اوصـاف  دعا، اعتراف و سـتایش، شـکرگزاري، قـ         ،فقهي و حقوقي  تاریخي، اخالقي،   

، طبیعـي و  هـاي کالمـي، فلـسفي     و معجزات ایشان و نیـز گـزاره  عالم پس از مرگ، انبیا 
شناسـي    الت زبـان   مباحث و تـأمّ    ولی اگرچه محدودۀ  . رو هستیم   ه روب ...، و شناختي جهان

 نظـر    بیـشتر مطمـح     آنچه در بحث زبان دیـن      شود،  شامل مي ها را    آن دیني و قرآني همۀ   
 خـدا و    هاي کالمـي دربـارۀ      ه  وده است، گزار  ها ب   نزاع و جنجال آن    محلّ فیلسوفان دین و  

ها کـم یـا       آن ز اگرچه در آثار قرآني خود به همۀ       صدرالمتألهین نی . صفات و افعال اوست   
هـاي     و صـفات اوسـت و تحلیـل        خدا ا بحث عمدۀ او بیشتر دربارۀ     بیش پرداخته است امّ   

 . خود را در این باره بیشتر توضیح داده استویژۀ
 شـده   توان با الفـاظ وضـع        چگونه مي  اصوالًشود که   این مبحث با این سوال شروع می      

مات عرفي به صورت معناداري دربارۀ خالق عالم که از          براي عالم مخلوقات و با همین کل      
 تـوان انتظـار داشـت کـه         ، چگونـه مـي    مثـال  بـه عنـوان      .سنخ دیگري است سخن گفت    

و » اسـتواي خـدا بـر عـرش       «و  » هاسـت   دسـت  دست خدا باالتر از همۀ    «هایي چون     گزاره
استفاده » آمدن« و   ،»استوا«،  »دست« چون    بشری ها از کلماتي   که در آن  » آمدن پروردگار «

                                                                                                                              
 در  ،ت عینی و محسوس باشـد و      حاکی از واقعیّ  بخش آن است که      ت معرف ، گزارۀ ات غیرشناختاری اساس نظریّ بر. ١ 

ای است که در ورای آن چنین واقعیتی نهفته نیست، بلکه صرفاً از احساسات بخش گزاره تمعرف، گزارۀ غیرمقابل
ت صدق و کذب و انطباق و عدم انطباق بـا            قابلیّ بخش تهای معرف گزاره. کندها حکایت می   درونی و روانی انسان   

هـا واقعیـت و مرجعـی        معنا است، زیرا آن    ها چنین سؤالی بی   بخش گزاره  تمعرفا دربارۀ نوع غیر   مّ ا ،واقع را دارند  
دینی، دیدگاه کـسانی اسـت      های  بخشی گزاره  تمعرفبنابراین، نظریۀ غیر  . ونی آدمی ندارند  خارج از احساسات در   

از دیدگاه ایشان، مثالً    . نددانذب می قابل صدق و ک   ، و غیر   واقعی نما، بدون پشتوانۀ   های دینی را غیرواقع    که گزاره 
هـای  بخـشی گـزاره    تا معتقدان به معرفـ    امّ. دهد از هیچ گونه واقعیت خارجی خبر نمی       ،»خدا وجود دارد   «گزارۀ

 .)١٢٥-٦ساجدی، : نکـ (کنند ی میهای دینی را دعاوی صدق تلقّدینی، این گزاره و دیگر گزاره
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لي را حـصّ  معنـاي م هد از مـادّ  برتر از زمان و مکان و مجرّ      وندِا در خصوص خد   ،شده است 
 .افاده کنند

هاي مختلف را در قبال آیات        مذاهب و روش    دغدغۀ متشابهات القرآن  صدرا در رسالۀ  
. رسـانند   ندي خلق و خـالق را مـي       کند که شباهت و همان      متشابه، وجود الفاظي بیان مي    

و ) ٧/٥٤(» استوي علـي العـرش    «) ٤٨/١٠( »یدیهمأه فوق   یداللّ« آیاتی مانند  برای نمونه، 
آمـدن  « و   »خشم«،  »شرم«،  »خنده«،  »وجه« الفاظي مانند    و همچنین ) ٨٩/٢٢(» ربّکجاء  «

سـه رسـالۀ    صـدرالمتألّهین،   : نکــ    ( بر ایـن اسـلوب اسـت       آنچه     و » از ابر  یهای در سایبان 
 نـشنیده را کـسي کـه تـاکنون قـرآن     برای  اگر  صدرا حتي معتقد است که    .)٩٩،  فلسفی

 گوینـدۀ (انند، خواهد گفت کـه آن کـس         یث را بخو   امثال این آیات و احاد     کمي از خارج  
 سـه   ۀرسـال : نکــ    (مه است هي و یا از مجسِّ    یا مشبّ  پرست یا حلولي و     زندیق یا بت  ) آیات
 .)٨١ـ٢، اصل

عربـي    اسماء و صفات خدا به نقل از ابـن      ي زبان بشري در تعبیر از      کلّ او دربارۀ نقیصۀ  
تي است که با آن نور حکمت و جودش ش داراي صفخداوند در جالل و کبریای «:گوید مي
ـ       امّ ،کند  طور تکویني یا اختراعي افاضه مي      هرا ب  قـدري اسـت کـه      ه  ا عظمت این صـفت ب

 وجود ندارد، زیرا هـم شـأن        واند از کنه حقیقت آن تعبیر کند      درعالم الفاظ، لفظي که بت    
و دیـدن روز     اشـان از  آن صفت باال است و هم مقام و شأن واضعان لغـت کـه چـون خفّ                

پس ناچار شدند کـه بـراي مالحظـۀ جـالل آن صـفت از               . ست پایین ا  اند  خورشید ناتوان 
ي انوار آن حقیقت     عبارتي را که موهم چیزي بسیار ضعیف از مباد         حضیض عالم ظلمات  

ت را در این راه بـه      و دیگر الفاظ موضوعه براي صفا      »قدرت«لذا لفظ   .  عاریت بگیرند  است
 ).١٤٥،  الکریمالقرآنتفسیر  (»عاریت گرفتند

  سؤال از، زبان قرآنجا  در این، یکي از سؤاالت اساسي زبان دین و،ترتیببدین
ها است و نیز بیان رویکردهاي  بخشي آنهاي قرآني یا عدم معرفت گزاره بخشي معرفت
بخشي آیات قرآني که از گذشته و حال در پاسخ به سؤال از معرفت متفاوتي ع ومتنوّ

ثیر ن، بر نوع فهم ما از زبان قرآن تأاین رویکردها در زبان دی. است وجود داشته
ها  هاي قرآني و صفات آن ت گزاره ماهیّاساس هر یک از این رویکردها گذارند، زیرا بر مي

یم که مواضع انتقادي صدرا را در برابر این ا ما در این مقال برآن و .شود متفاوت مي
ه به و البتّ. و مقدور است به رشته تحریر درآوریمبررسي آثار ا جا که از رویکردها تا آن
کنیم و آن بیان دیدگاه خود او در بحث زبان قرآن پرهیز مي شدن مقاله ازدلیل طوالني

 .کنیم گذار میوا را باید به مجالي دیگر
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  و رویکردهاي رایج در زبان قرآنصدرا. ٢
ص زبـان قـرآن نـام بـرده و          بخش در خصو    رویکرد معرفت  ٣ صراحتاً تنها از     اگرچه صدرا 

 ش را در  ا   موضـع  توان  ان دیگر آثار و مباحث او مي       از می   تحلیل کرده است،   ها را نقد و    آن
ابتـدا از   .  استنباط کرد  ،ویژه برخي دیدگاهها و رویکردهاي جدید       دیدگاه دیگر، به   ٣برابر  

 :کنیمها تصریح کرده است آغاز می  رویکردی که او خود بدان٣
 
  ظاهرگرا   زبان.١. ٢

 نامـد،   و اهل تشبیه مـي       را اهل ظاهر    شا  ه که صدرا طرفداران   هاي اصلي این نظریّ    ویژگي
 :است  قرار  بدین
هـا بـاقی گذاشـت،      و لغوي و مفهوم ظاهري آن، باید الفاظ را بر معناي اصلي، عرفي       .الف

 .اگرچه با قوانین و ضوابط عقلي ناسازگار باشد
 اوصاف معـدومات    جهت محال است و اوصاف مجردات        بي ومکان     وجود خداوندی بي   .ب

 .است
 .ت و لوازم آن از جسمیّ روش تشبیه است، بدون مراقبت بر تنزیه حقّ روش درست.پ
 .کنند بندند و تنها به تفسیر لفظي و لغوي قرآن اکتفا مياین گروه باب عقل را می .ت
 .کنند ناد به روایات حرکت ميند و تنها در چارچوب استا ت مخالفشدّ  با تأویل به.ث

ـ مه، اهـل لغـت و حـدیث، کرّ   حنابلـه، مجـسِّ     صدرا را از ) عامـه  (، و بیـشتر فقهـا  هامیّ
، مفـاتیح الغیـب   : نکــ   ( دانـد   ي اکثر مردم را به این طریقه مي       طرفداران این رویکرد و حتّ    

مجموعـه  ؛  ٧/٣٤٤،  ةربعـ سفار األ األ؛  ٢٧٢ و   ٢٥٩،  متشابهات القرآن  :سه رسالۀ فلسفی  ؛  ١٢٢
 .)٤/١٦٣، القرآن الکریمتفسیر ؛ ٢٩٣، ة الشواهد الربوبیۀرسال: رسائل فلسفي صدرالمتألهین

ایـن   گوینـد کـه     مـي  اند و   را منع کرده  ) ٣٦/٨٢(» کن فیکون  «ي تأویل آیۀ  ایشان حتّ 
و در هر لحظـه      شود  خطاب به حرف و صوت مسموع است و با سماع ظاهري شنیده مي            

دلیل ایشان براي منـع     . شود   تکرار مي  آید  ر موجودي که پدید مي    به عدد ه  از سوي خدا    
ک به ظاهر این است که اگر باب تأویل باز شود، مردمان در اختالف افتـاده                تمسّ تأویل و 

ز و خروج از قانون و ضـابطه گـشوده          شود و باب افتادن در تجوّ       و عمل به رأي فراوان مي     
 کي نیست به این زجـر و منـع کـه سـیرۀ        با: یدگو  و به نقل از ابوحامد غزالي مي       .شود  مي

بخوانید آیات متشابه را همانطور که آمده    : گفتند  ها مي  سلف گواه بر آن است، چرا که آن       
: ، گفت »االستواء علي العرش   «سؤال شد دربارۀ  ) بن انس (که چون از مالک       طوري هاست، ب 

 ؤال از آن بـدعت اسـت      ت آن مجهول است، ایمان به آن واجب و س         استواء معلوم و کیفیّ   
 .)١٤٠ ،مفاتیح الغیب ؛٢٧٧ـ٨، متشابهات القرآن: ی فلسفۀسه رسال: نکـ (
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 نقدهاي صدرا بر این گرایش. ١. ١. ٢
در واقع سلب اوصاف نقص اسـت،       ) اوصاف تشبیهي (به اعتقاد صدرا، سلب این امور       . الف

ـ       ،طور که نفي جمادي از انسان، چون نامي است         همان ودن از او، چـون      یا نفـي درخـت ب
مفـاتیح  : نکــ   (ست، ضروري و الزم است   نفي گنگ بودن از او، چون گویا        و ،حیوان است 

 آمدن به صحنۀ  » «استوای بر عرش  «ون   حمل الفاظ و آیاتی چ     ،بدون تردید . )١٢٢ ،الغیب
 مستلزم انتساب صفات نقص به خـدا و         بر معنای ظاهری و لفظی    » دست خدا «و  » محشر
 .گاری او است که با وجوب وجود او ناسازگار استان م و انسانتجسّ

ـ          ها جز از پوست قرآن بهره       این .ب ت و اراده و    اي ندارند و ارزش هرکس به مقدار همّ
ها است به انـدازه      ه قرآن داراي انواع خوراکي    و البتّ . ستبه اندازۀ دانش او به حقایق معنا      

ـ  ،پس چنانچه حرص چارپا برخوردن کاه است      . درجات افراد  ه نـان کـه از  مغـز گنـدم            ن
ت و   انـسانیّ  رود و به درجـۀ      و حیوانات برتر نمي    چارپایان   است، مرتبۀ ایشان نیز از مرتبۀ     

  ایشان همـین قـدر اسـت       و لذا بهرۀ  ) ٧٩/٣٣(» نعامکممتاع لکم و أل   «رسد    فرشتگان نمي 
گرایان بر  به عبارت دیگر، جمود ظاهر    . )١٦٨ـ٤/٩،  القرآن الکریم تفسیر   ؛١٤١همان،  : نکـ  (

 قشر و معنای ظاهری مستلزم انکار مراتب فهم و بواطن معنایی قرآن است و ما را در حدّ
که به مقتضای آیات قرآنی، اندیشه از یک طـرف و            درحالی«کند،  ف می  قرآن متوقّ  پوستۀ

» شـود تر شدن فهم و باال بردن درجات فهـم مـی          تقوا و ایمان از طرف دیگر سبب عمیق       
  قصورقدار و جمود در این مقام را نشانۀ بر همین مهین اکتفالّذا صدرالمتأل). ی، ؟ ساجد(

 .)٢٧٢ ، متشابهات القرآن:ۀ فلسفیرسالسه : نکـ  (داندفهم و سستی قدم ظاهرگرایان می
یعني معتقد است .  صدرا براي ایشان نوعي از نجات و رهایي را قائل است       ،با این حال  

کنـد، از   در ظـاهر آیـات و نـصوص قرآنـي تأویـل نمـي             مؤمني که ایمان به غیب دارد و        
کمال و آمادگي   که شوق و رغبت رسیدن به        شرط آن ه  سالمت ذاتي بیرون نرفته است، ب     

 تجاوز از درجۀ   هاي برتر در او باشد و مستعد       عوام به مراتب دانش    براي گذشتن از درجۀ   
در   سـالم و   دهنـد   ییر مـي  ض نفساني که آن را تغ     که فطرت او از اغرا     عوام باشد و هم این    

: نکــ    (و کوتاهي موجب خشم بـاري و عـذاب آخـرت اسـت             ا این تقصیر  الّ  و ،امان باشد 
 .)١٦٨-٤/٩، القرآن الکریم یرتفس ؛١٤١ ،یب الغیحمفات

 
  زبان تأویل و اسراف در رفع ظواهر  .٢. ٢

 خـود بـه     مات فکري، الفاظ را از مفهوم نخـستین       ایشان بر اساس قوانین و ضوابط و مقدّ       
 .برند دیگر مفاهیم و معاني تأویل مي
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ـ   تأویل آیات و احادیث بر اساس التزام به قوانین نظري و مقدّ             اي  گونـه ه  مات بحثي، ب
 صـرف    اهل تشبیهِ  اگر اهل ظاهر  . شود  هاي ایشان از شیوۀ بحث خارج نمي        است که عقل  

 و هر کدام .ندا عتدال خارجصرّ هر دو از حدّ ا   غالي و مق  اند و     اینان اهل تأویل صرف      بودند،
. بیننـد   با چشم راسـت مـي  مه با چشم چپ و مأوِّله  کنند، مجسِّ   بین نگاه مي   به چشم یک  

 جنّـت و نـار و   ي امور اخروي از قبیلکنند، حتّ  آیات تشبیه را تأویل عقلي مي   اینان همۀ 
ردانند و گ یرحقیقي برميهمه را به معاني غ کنند و حساب و میزان را هم تأویل عقلي مي     

 :سه رسالۀ فلسفی   ؛١١٤ و   ١٢٣،  مفاتیح الغیب  :نکـ   (ها زبان حال است     این گویند که   مي
 .  )٧/٣٤٤،  األربعةسفارألا ؛٤/١٥٠، القرآن الکریم تفسیر ؛٢٧٧ و ٢٦٠،متشابهات القرآن

ل  گـروه اوّ   ).٤/١٦٣،  القـرآن الکـریم   تفسیر    :نکـ   (ایشان اهل اسراف در رفع ظواهرند     
هـا و نقـایص امکـاني و           تنزیه پروردگار از کاستي    اند،  یه بودند و اینان اهل تنزیه     باهل تش 

 .)١٢٣، مفاتیح الغیب: نکـ  (ها و نارسایي موجودات حادث نقایص پدیده
 طرفـداران و قـائالن بـه غلّـو در           فه و عرفا را در زمـرۀ       صدرا متصوّ  رسد که می نظره  ب

ـ         بلکه در طریق تأویل    دهد،تأویل قرار نمی   ویـژه از پیـروان       ه، خود از طرفـداران ایـشان ب
حکماي ظاهري اسالم    ق و ویل را عقالي مدقّ   صدرا طرفداران اسراف در تأ    . ی است عرب ابن

ـ    داند و از طرفداران این عقیـده        ميعقلي   و اهل نظر    ، و اکثـر معتزلـه     ١ه متفلـسفه، باطنیّ
متـشابهات  : ه رسـالۀ فلـسفی    سـ ،  ٧/٣٤٣،  االسـفاراألربعه : نکـ   (برد را نام مي   ،چون قفّال 

 . )٤/١٦٣، القرآن الکریمتفسیر  ؛٢٧٧ ،القرآن
 
 این طریقه  نقدهاي صدرا بر. ١. ٢ .٢

 اخبـار حمـل بـر ظـواهر و         آید، اگر آیـات و       در جایي که تشبیه و تجسیم الزم نمي        .الف
ـ                 مفهومات اولیه نشوند، فایده     مـردم   ۀاي درنزول قـرآن و ورود آن بـر عمـوم خلـق و کافّ

و این برخالف هدایت و رحمت و حکمت        . ستها  ر و گمراهي آن   یست، بلکه موجب تحیّ   ن
 چیزي است و هدایت و رحمتي اسـت از سـوي پروردگـار             الهي است، زیرا قرآن بیان هر     

 . )١٥٢، یح الغیبتمفا ؛٧/٣٤٣، ةربعسفار األألا :نکـ (

                                                                                                                              
 ها را رمـوزي حـاکي از       پذیرند، بلکه آن  ایشان معاني ظاهري آیات را نمي     . ندا  های اهل باطن    باطنیه یکی از فرقه   . ١ 

 عقالیي و زباني خـارج شـده بـه بـاطن     در فهم قرآن از قوانین محاورۀ. ندیل شودانند که باید تأو  معاني دیگر مي  
دانند و    چون روح مي  و معنا و تأویل کتاب را        کتاب و الفاظ و عبارات آن را چون جسد        . دهندت مي یّعبارات اهمّ 

یه و  اسـماعیل  .کننـد   ک به باطن را مساوي با ترك عمل به ظاهر تلقي مي           تمسّ ک به ظاهر را گمراهي و     لذا تمسّ 
 .ندا الصفا از این گروه اخوان
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، ولي به   کنند  ار نمي  اینان اگرچه شریعت و آنچه را که در آن وارد شده صریحاً انک             .ب
 سلیقگي و بینش دوبـین خـود آن را تأویـل بـه معـاني عقلـي فلـسفي و                    زیرکي و با کج   

 ت اسـت برند و این در واقع بیهوده و یاوه قلمداد کـردن شـرایع و نبـوّ             ي مي مفهومات کلّ 
 .)١٤٧، مفاتیح الغیب : ـکن(

ل بالهت گـروه اوّ     اهل تأویل برتري دارد و     در مجموع طریقۀ اهل ظاهر بر طریقۀ      . پ
 زیرا اهل ظـاهر از . تر است نجات نزدیک  گروه دوم به خالص و    نتیجۀ  نسبت به فطانت بي   

ترند و بیـشتر حـافظ عقایـد مـسلمین از         اصلي شبیه  انحراف و تحریف دورتر و به طریقۀ      
هـاي حقـایق و منـازل معـاني و            قالـب  فهمنـد   ها مي   ند، زیرا آنچه این   ا  گمراهي و انحراف  

عقاید ایشان قالب معـاني قـرآن و علـوم الهـي     . است که مراد خدا و رسول است   حقایقي  
، القـرآن الکـریم   تفـسیر    ؛٢٧٦ و   ٢٧٢ ، متـشابهات القـرآن    :ۀ فلسفی رسالسه   : ـکن (است

 ،کنند اقل قالب الفاظ و معاني ظاهري را حفظ ميبنابراین اهل تشبیه، چون حدّ. )٤/١٦١
ترند تا اهل تأویل و تنزیه صـرف          به نجات نزدیک   ،کنند  اگرچه در معاني حقیقي خطا مي     

 .یابند ميکنند و نه به معاني حقیقي دست که نه قالب الفاظ و معاني ظاهري را حفظ مي
 
 ) جمع میان تشبیه و تنزیه (زبان اقتصاد در تأویل .٣. ٢

روش ایـشان روش اقتـصاد و       .  اهل تشبیه در برخي امور و تنزیه در برخي دیگرند          ایشان
اند و آن را در بـاب احـوال معـاد             لذا باب تأویل را در احوال مبدأ گشوده       . روي است   میانه
آمـدن و  ق به صفات خدا بود از رحمت و علوّ و عظمت و    بیشتر آنچه را که متعلّ    . اند  بسته

ق به آخرت بود بر ظواهر خود باقي  و آنچه متعلّ، تأویل کردند...رفتن و آوردن و ضحک و
بـاقی مانـدن بـر      ( میان سردي جمود حنابلـه       روش اهل اقتصاد  . یت کردند ه و تثب  گذاشت

 بیرون بردن آیـات   (و گرمي جرأت اهل تأویل      ) ها ظواهر الفاظ و معانی لغوی و عرفی آن       
ـ  مبدا و معاد از معانی ظاهری و تأویل بـی          : فلـسفی  ۀرسـال سـه    : ـکـ ن (اسـت ) هـا   آن ۀرویّ

 . )٤/١٦٤ ،القرآن الکریمتفسیر  ؛١٢٣ و ١٤١، یبمفاتیح الغ ؛٢٦٠ و ٢٧٨ ،متشابهات القرآن
 دو گـروه را از  اهل اقتصاد. اندهاصحاب ابوالحسن اشعري و اشاعره از پیروان این نظریّ   

  :دانند حدّ اقتصاد خارج مي
 مثالً سمع را مطلق علـم بـه مـسموعات و            .تزله که صفات خدا را تأویل کردند       مع ـ١

 جسم  اي معراج را تأویل کردند و گفتند با       تند و ماجر  بصر را مطلق علم به مبصرات دانس      
  .... احوال آخرت را تأویل کردند وها همۀ ي برخي از آننبوده و حتّ

 به آالم و     را که در باب آخرت وارد شده بود         که هرچه  ون و اطبا   متفلسفه و طبیعیّ   ـ٢
  .)٢٧٨ـ٩، رآن متشابهات الق:ۀ فلسفیرسالسه : نکـ  ( تأویل بردندات عقلي روحانيلذّ
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اصدرا ایـن شـیوه را کـه ممزوجـي از تنزیـه در بعـض و تـشبیه در بعـض اسـت،                        ملّ
 »یؤمن ببعض و یکفر ببعض    «ل کسي است که     ثَ مَ ها  ل آن ثَ مَ  که پذیرد و معتقد است    نمی

در یک باب و بـستن آن در بـاب دیگـر بـدون              ویل آیات   تأ). ٢٨٠ همان،: نکـ  ()٤/١٥٠(
 دسـت از     الظهور است و بر این باور اسـت کـه نبایـد            را اصالة ی صد  کلّ قاعدۀ. دلیل است 

گونـه کـه هـستند،        و معاد را آن    ظواهر آیات کشید، بلکه باید حقایق صفات و آیات مبدأ         
صدرا شـیوۀ خـود را نیـز شـیوۀ          . ، دریافت ویلی تأ بدون تشبیه و تعطیل و تجسیم و حتّ       

 .ی متفاوت با اقتصاد اشاعره استکلّ ا اقتصادی که بهداند، امّروی می اقتصاد و میانه
 
 ١ زبان مجاز و استعاره.٤. ٢
 از آن در متشابهات و غوامض آیات         قرآن اب زبان مجاز و استعاره و استفادۀ      اصدرا در ب  ملّ

 کـرده  نه آن را در قرآن به طور مطلق اثبات کرده و نه مطلقاً ردّ  . گویي نکرده است   مطلق
 موارد بسیار محدودي که درکالم عرب شایع و رایج          بلکه آن را به طور جزیي و در       . است

است و چندین بار تصریح کـرده  » ةالحقیق اصالة«ي او   کلّ ه قاعدۀ البتّ. است، پذیرفته است  
هـاي    نه بـر مجازهـا و اسـتعاره       واجب است حمل الفاظ قرآن بر معاني حقیقي         «است که   

اسـتعمال الفـاظ تـشبیهي      «: دگویـ   و یا صراحتاً مي   ) ٤/١٦٦ ،القرآن الکریم تفسیر   (»بعید
 ).١٣٧، مفاتیح الغیب (»استعاره  نه به نحو مجاز است و نهقرآن
کارگیري الفـاظ تـشبیهي      ه ب اند و نحوۀ     دسته  آیات تشبیهي دو    که رسد  ا به نظر مي   امّ

مفـاتیح    ؛٢٧٤ـ٥ ، متشابهات القرآن  :ۀ فلسفی رسالسه  : نکـ   (میان عرب بر دو نوع است      در

                                                                                                                              
کار رفته است، همراه    ه  خاطر وجود عالقه ب   ه  معناي حقیقي ب   اي که در غیر     کلمه ست از  ا مجاز اصطالحاً عبارت  . ١ 

  معني مجـازي ـ٢ معني حقیقي ـ١ : رکن است٤پس مجاز داراي .  معناي حقیقي استاي که مانع ارادۀ    هقرینبا  
ـ                  .  وجود قرینه  ـ٤ وجود عالقه    ـ٣ ه مجاز از نیکوترین وسایل علم بیان است که بـراي ایـضاح معنـا اسـت، زیـرا ب

 زیرا میل عرب به گسترش کالم  استفاده از آن است، بهمند هشود و عرب بسیار عالق آن معنا محسوس ميوسیلۀ
 کـالم خـود را بـه آن         رور و بهجتي است که سبب شده خطبا و شـعرا          است و از طریق مجاز براي نفس آدمي س        

 اسـتعمال لفـظ در       اسـت از   استعاره نیز یکي از اقسام مجاز است که تعریـف آن اصـطالحاً عبـارت               .زینت دهند 
  ارادۀ اي کـه مـانع از        معاني اصلي و فرعـي، بـا وجـود قرینـه            مشابهت میان  ه خاطر عالقۀ  غیرمعناي موضوع له ب   

عالقـه   پس در استعاره. در نوع عالقه استو فرق اساسي میان مجاز استعاره و مجاز مرسل       . معناي حقیقي است  
پس هر مجازي که مبتني بر تشبیه باشد استعاره         . عالقه به غیر از مشابهت است      مشابهت است و در مجاز مرسل     

 شوند و ادعا این است کـه مـشبه   نميشود و در استعاره وجه شبه یا جامع و مشبه و ادات تشبیه ذکر         نامیده مي 
بالغت آن نیـز از تـشبیه    تر و مختصرتر و امتیاز استعاره در آن است که کوتاه. عین مشبه به یا فردي از آن است   

 این شيء هماننـد آن شـيء        ند که گویيبه مشبه به مانند کرده و م       چون در تشبیه فقط مشبه را      تر است،  افزون
لیـک  إنزلنـاه  أکتاب  «مثال استعاره آیۀ شریفۀ     . يء عین آن شيء است     این ش  گویند که   ولي در استعاره مي   . است

 اسـتعاره  در معنای ضاللت و هـدایت » نور« و  »ظلمت«که استعمال   ) ١٤/١( »لتخرج الناس من الظلمات الي النور     
 .)٢٠١ و١٨٥دیباجي،  (ن است آقرینۀ» لتخرج الناس«است و 
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تـوان    هـا مـي     تنها در برخي مواضع مخصوص است که در مانند آن          ـ١ :)١١١ـ١٣،  الغیب
 لغـت   دهد و لذا توسعۀ   الفاظ را بر نحو مجاز و استعاره حمل کرد و اشتباهي هم رخ نمي             

در این نوع آیات جایز است و عادت عرب هم بر آن جاري است و هـیچ دو عربـي در آن                      
 این امر مخفـي نیـست و    به زبان عربيیي لغت و آگاهکنند و بر شناسا     شبهه نمي   و شکّ

ه فوق  اللّ دی«برد، آیاتي چون      آنگاه وي دو نمونه از این آیات را نام مي         . افتد  به اشتباه نمي  
 دوم آیاتی هـستند      دستۀ ـ٢ .)٣٩/٥٦ (»ه في جنب اللّ   ما فرّطتُ « و آیۀ ) ٤٨/١٠( »یدیهمأ

هـا    و در عـین حـال در آن        آیندشمار نمی ه  های شایع میان عرب ب     که از سنخ مجازگویی   
کـرد تـا    حمـل   هـا را بـر معنـاي حقیقـي           مجالي براي استعاره و مجاز نیست و بایـد آن         

اشتباهي رخ ندهد و معنا پوشیده نماند و حقیقت مشتبه نـشود و صـریحاً از ایمـان بـه                     
ـ          صدرا چند . ظواهر کتاب انحراف ایجاد نشود     رده اسـت؛   نمونه از این قبیل آیات را نـام ب

هـل   «و در آیـۀ شـریفۀ  ) ٢/٢١٠( »فـي ظلـل مـن الغمـام        «در آیـۀ  » آمدن خدا  «همچون
ـ             ةن تأتیهم المالئک  أ ینظرون اال  و در  ) ٦/١٥٨(» ک اَوْ یأتي ربّـک او یـأتي بعـض آیـات ربّ
لنبلـوّنکم حتـي نعلـم المجاهـدین       «و  ) ٧/١٨٦( »من یضلل هللا فال هادي له     «: آیاتي مثل 

ایـن قبیـل آیـات را       ). ٥٧/٤( »ینمـا کنـتم   أهو معکم    «و آیۀ ) ٤٧/٣١(» منکم و الصابرین  
قیقت کرد، حقیقتی کـه     ها را حمل بر ح     شود بر مجاز و استعاره حمل کرد و باید آن           نمي

 .وصول است های ویژه قابل مل و با روشبا تالش و تأ
 ی تأویل آیات دسـتۀ    جا است که حتّ    اصدرا بر عدم تاویل آیات تشبیهی تا بدان       باور ملّ 
شود باید به طریـق   جا که مي  ها را نیز تا آن      آن  که داند و معتقد است    جایز نمی  نخست را 

تر است و اختصاص بـه     ها مشکل  حقیقي فهمید و حمل بر حقیقت کرد، اگرچه تأویل آن         
اظ از معاني اصلي و مفاهیم       هرگونه خروج الف   کند که او بارها تأکید مي   . تعالي دارد  باري
 متـشابهات   :ۀ فلسفی  رسال سه ؛١٦٦ و   ٤/١٥٢،  القرآن الکریم فسیر  ت : ـکن ( جایز نیست  اولیه
ی او این است که ارتکاب هرگونه مجازي اگرچـه در زبـان عـرب                کلّ قاعدۀ .)٢٨١،  نالقرآ

 جایز نیست؛ که اصوالً تجویز مجازجایز باشد، در مورد آیات قرآني بدون ضرورت و داعي 
ویي است که اعتماد را سلب گ ان و گزافه نوع مجاز و ظن وگمتجویز تسرّي بي ضابطه هر

شود زبان قرآن نیز  و سبب مي. )٢٧٤، متشابهات القرآن : ـکن( برد  گاه را از میان مي     و تکیه 
 .غیرشناختاري بشود

که آیات صریح قـرآن  کند  اعتراض ميبه آن دسته از فالسفه مسلمان     اسفارصدرا در   
 گرداننـد و    هـا را بـه امـور روحـاني برمـي           کننـد و آن      حشر اجسام تأویل مي    را در مسئلۀ  

 مردم و نادانان عرب و عبرانیان است که امور          شان این است که خطاب قرآن به عامۀ       دلیل
: ـ کـ ن (شناسند و لذا زبان عربـي مـشحون از مجـازات و اسـتعارات اسـت       روحاني را نمي  
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ز و تـشبیه و      کـه نفـی مجـا      ر اسـت  جا الزم به تـذکّ     در این . )٢١٤ـ٥/١٦،  ةربعسفار األ األ
ـ   ها در قرآن کریم نیست،      ی آن استعاره در آیات متشابه به معنی نفی کلّ        ی از آن    بلکه حتّ

ـ                     ه جهت که قرآن ابلغ و افصح کالم عرب است، انواع صنایع ادبی به نحـو اکمـل در آن ب
ترین استشهادات کتب فنـون بیـان و بالغـت بـه             جا که اکنون مهم    کار رفته است، تا آن    

دیگر آیات قرآن مورد تأییـد صـدرا اسـت،           مجاز و تشبیه و استعاره در     . ستآیات قرآن ا  
 ابلـغ از    ، و اسـتعاره    ابلـغ از حقیقـت و تـصریح        گویند، مجاز ه علمای فنّ می   ک  بلکه چنان 

د و مقـصود گوینـده   تشبیه و با تأکید بیشتری است و این دو در داللـت بـر واقـع و مـرا        
 . ترند رساتر و دلنشین
ه گفتـیم، در  کـ  زیرا، چنان. ین نوع زبان نیز مورد انکار نیست    بخشی ا  فتبنابراین، معر 

 مـدلول مطـابقی و وجـود        ایم؛ قرینه بـر عـدم ارادۀ      استعاره و مجاز محتاج قرینه و عالقه      
ها رعایت نشود،     که اگر این   طوری هعالقه و ارتباط میان معنای مجازی و معنای حقیقی، ب         

 .نما است قعمجاز و استعارۀ ما کاذب و غیروا
ها را در آیات     موضوع آن  هایی در قرآن  ی چنین کاربردی  دین ترتیب، ضمن پذیرش کلّ    ب

و . ایـم ز و اسـتعاره   گونه تجـوّ   گویی بی هیچ   جا قائل به حقیقت     متشابه مرتفع دانسته و در آن     
 .یابیمها را در حقیقی آن  معنایبقی و ظاهری آیات ما است که بدون نفی مدلول مطاوظیفۀ

    
 ١ زبان شعر و خطابه.٥. ٢

و مـا   « :ودن را از کالم خود نفي کـرده اسـت         خداوند متعال در قرآن کریم خصلت شعر ب       
 ).٣٦/٦٩( » ذکر و قرآن مبینن هو االّإمناه الشعر و ما ینبغي له علّ

کنـد و      حَسَن و مذموم تقـسیم مـي       صدرا در ذیل آیۀ شریفۀ فوق، شعر را به دو گونۀ          
 او ضمن تحـسین ذوق و سـلیقۀ       . داند  ياز ساحت قرآن و پیامبر دور م      قسم مذموم آن را     

گویـد   ي ضعف در سرودن شعر نوعي نقصان فطري است و مـي           حتّ  که  معتقد است،  ،شعر
  صـحیح و در قالـب الفـاظ منظـوم اسـت،             خداوند شعري را که مـشتمل بـر مقاصـد          که
الت باطـل آمیختـه      تخـیّ  هي علیها، مبالغه کرده باشد و بـا        که در حقیقت، علي ما     آن  بي

ي پیامبر را هم بر اتیان آن       حتّ داند و چنین شعري را حرام نکرده است و          باشد، مضر نمي  
ا شعري که پیامبر آن را از ساحت خود دور کرده و یا در اخبار از سرودن               امّ .داند  قادر مي 

جـو   شعر مذموم است که در قـرآن هـم ه           شده داري نهي   آن در مساجد و به هنگام روزه      
نهم یقولـون مـا     أنّهم في کلّ واد یهیمون و        أ لم تر أالشعراء یتّبعهم الغاوون     و«: شده است 

                                                                                                                              
 .٣٢٩ ـ ٥/٣٩، القرآن الکریمتفسیر مطالب این قسمت تلخیصی است از  .١ 
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هاي گمراه کننـده     گویي که غالب بر شعر اکثر ایشان گزافه       چرا   ).٢٢٤ـ٢٦/٦( »ال یفعلون 
 .و خیاالت وهمي دروغین است

 غالـب بـر     کننـد و    ت مـي   شعراي مؤمن که بسیار ذکر خدا و احوال آخرت و ملکو           اامّ
 و اشعار   ، آن است  چنان که شایسته و مستحقّ      توحید خدا و ثناي اوست، آن      اشعار ایشان 

اسـت و  ) ع(و اهـل بیـت   ) ص( حسنه و مدح رسـول  ر حکمت و موعظۀایشان مشتمل ب  
 اسـتثناء   گونه شـعر از آیـۀ شـریفه          آمیخته به گناه و عیب نیست، این       ها معاني اشعار آن  

 و انتـصروا مـن بعـد مـا         ه کثیـراً  منوا و عملوا الصالحات و ذکروا اللّ      ا الذین آ  ّلإ« :شده است 
  شعراي بسیاري را از بزرگان صحابه و حکماي گذشـته و           گاه صدرا   آن). ٢٦/٢٢٧( »ظلموا
 چون نوعي کالم اسـت، حُـسن و قُـبح آن نیـز              ، شعر بنابراین. برد  نام مي ) ع(ائمه    و اولیا

 شـعر    پس .اند  رخي از شعرها حَسَن و برخي قبیح       ب ، و لذا به سیاق کالم،     چون کالم است  
 :بر دوگونه است

و برگـردان و   ١ کالم موزون و مقفّایي که یکي از اوزان عروضي: شعر حَسَن و نیکو    .الف
 است که با موعظه و انـذار   و گاهي داراي معاني حقیقي     ،ها در آن معتبر است      تکرار قافیه 

: دگوی  صدرا مي . هاي خیالي است   گویي   گزافه  و گاهي مشتمل بر    ،گذارد   تأثیر مي  در نفس 
اي از  هـا و ظّـل و سـایه     شـمار فـضیلت     رعایت وزن در   سوگند به جانم که هنر و سلیقۀ      «

 شایسته است که در زمرۀ)  قالب شعردر( است و معاني حق ، چون عدالت،وحدت جمعي
 .» نه وسوسه،حکمت باشند

یـا تـرس     موجـب رغبـت و شـوق         هاي دروغین است که    انگیزي   خیال : شعر مذموم  .ب
هایي است که در قبض و بسط نفس آدمي و ترغیـب و              گویي شود و مشتمل بر مبالغه      مي
که مقید به صدق و حقیقـت         آن  شود، بي   ر او مؤثر است و باعث اقدام و یا امتناع او مي           تنفّ

 بـا وجـود     که این سخن   طوري ه ب ،»ة سیّال ةیاقوت الخمر  «: گوید  که شاعر مي    این مانند. باشد
کنـد و یـا ایـن سـخن کـه          ش، شخص را کامالً به اقدام بر شرب یاقوت ترغیب مي          ا  کذب

دانـد    کـه مـي     با این  شود،  از خوردن عسل مي   ، باعث تنفر طبع انسان      »ة مقیئ ةالعسل مرّ «
 شعر مذموم از ساحت قرآن      ،بنابراین.  نه مطلق شعر   ،و این شعر مذموم است    . دروغ است 

 حـسن الـشعر   أ« :انـد   رش بر دروغ است و به همـین جهـت گفتـه            چون مدا  ،في است تمن
که ذکر   یکي این « : برای خود اثبات کرده است      دو چیز را  بعد از آن نفي        امّا قرآن . »کذبهأ

 یعنـي برهـان مفیـد       که قرآن مبین است،      و دوم این   ؛ مفید ظن است   ، یعني خطابۀ  است

                                                                                                                              
 .است بر طبق یکي از بحور یا اوزان شعري  شعروزن عروضي اندازۀ. ١
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 ان حکمت اسـت کـه در آیـۀ        رآن مبین هم   حسنه و ق    همان موعظۀ  ٢خطابه.  است ١یقین
ک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم لي سبیل ربّإادع «: شریفه به آن اشاره شده است    

 یعني خطابـه و     ،اند  ، دو قسم از صناعات خمس      و این دو   ].)١٦/١٢٥( [»حسنأتي هي   بالّ
 مـذکور بـراي   ، هـم در آیـۀ   ٣ یعني جدل  که قسم سوم از صناعات خمس،       کما این . برهان
، از سـاحت قـرآن نفـي        ٥مغالطـه  و ٤ یعنـي شـعر    ،اثبات شده است و دو قسم دیگر      قرآن  
 مفیـد    خطابه و جـدلِ    پس در قرآن از زبانِ    ). ٣٣٨ـ٥/٤٠،  القرآن الکریم تفسیر   (»اند  شده
 .است  مفید یقین استفاده شدهنیز برهانِ  وظنّ

                                                                                                                              
محـسوسات، اوّلیّـات، تجربیّـات، متـواترات،        (راً از قـضایاي یقینـي       ت آن مـنحص   ما قیاسي است که مقـدّ     برهان. ١ 

ترین نوع قیاس است که هم صورت و هم مادّۀ آن در نهایـت   تالیف شده است و لذا شریف   ) ات، و حدسیّات  فطریّ
 ).٣٧٧خوانساري، (استواري و اتقان است 

توان مردم را در حدّ امکان نسبت بـه چیـزي کـه خواسـته شـده آن را               خطابه صناعتي علمي است که با آن مي       . ٢
ۀ خطابه اقناع است و اقناع عبارت است از تصدیق غالب چیزي بـا اعتقـاد بـه                  پس فاید . تصدیق نمایند قانع کرد   

تر   که نفس به تصدیق امري که از طریق این فنّ قبول کرده است مایل              که خالف آن نیز ممکن است؛ جز این        این
نهنـد و     يعوام به اعتقاد خطابي زودتر گردن م      . گویند  و این حالت را ظن غالب مي      . است تا به تصدیق خالف آن     

کند که  زیرا خطابه چنان در نفوس مردم تأثیر مي. فایدۀ آن در امور اجتماعي بیشتر از فایدۀ جدل و برهان است
. شوند نفوس مردم، حتّي اگر صدق و شهرت بحث خطابي را بپذیرند، تحت تأثیر آن به فعل و انفعال تحریک مي                 

 ).٣٨٤حلّي، (
. کند ت که هم سائل و هم حافظ وضع را براي غلبه بر حریف راهنمایي ميفنّ جدل مجموعۀ قواعد و اصولي اس. ٣ 

غرض سائل در این مجادله آن اسـت کـه حـافظ وضـع     . و آن از طریق بحث و پرسش و پاسخ میان دو نفر است      
گویي بکشد و از سخنان او محـالي الزم آورد و بـدین طریـق او را                  را به تناقض  ) یعني طرفدار یک عقیده و راي     (

مـادّۀ  . گویي نیندازد  بست نیفتد و خود را به تناقض        و غرض حافظ وضع یا مجیب آن است که در بن          . اب کند مج
 ).٣٨٤-٥خوانساری، (قیاس جدلي مشهورات و مسلّمات است 

بر ایقاع تخیّالتي که مبادي انفعاالتي مخصوص باشد، بروجه         ) فرد(اي باشد که با حصول آن،          صناعت شعر ملکه   .٤ 
ـ منطقیون و ارسطو که شعر درعـرف        ١: برد دسته را نام مي    ٣خواجۀ طوسي در تعریف شعر      . ادر باشد مطلوب ق 

ـ ولي در عرف متأخّران کالم موزون و مقفّا است، اگر چه  ٢. ها کالم مخیّل است، اگر چه موزون و مقفّا نباشد          آن
أخران، شعر داراي تعریفي جامع اسـت و آن  ـ امّا در نزد محقّقانِ از مت      ٣. مخیّل نباشد و همه برهان خالص باشد      

 .)٥٨٦ـ٧طوسي، . (ااوي و مقفّکالمي است مخیّل و مؤلّف از اقوالي موزون و متس
اي به کار رود، نسبت به صاحب آن وضـع             هر قیاسي که براي نقیض وضعي اقامه شود، یعني براي ابطال عقیده            .٥ 

اش کامالً صحیح و معتبـر باشـد تبکیـت را             هصورت و مادّ   حال اگر قیاس  . شود  نامیده مي ) دنمجاب کر (تبکیت  
مات در ا اگر مقدّامّ.  و اگر مقدمات آن از مشهورات و مسلمات باشد، تبکیت جدلي است      ؛نامند  تبکیت برهاني مي  

 صورتي فاسـد باشـد، قیـاس را قیـاس سوفـسطایي              شبیه به حق باشد، یا  صورت قیاس        معني حق نباشد، بلکه   
برد و بدین طریق تشبه بـه         را به جاي حق به کار مي      ) مشبهات(سي که قضایاي شبیه به حق       پس ک . خوانند مي

 یعنـي قـضایاي شـبه       ، مـشبهات اسـت    ۀ سفسطه پس مادّ . شود مغالط و سوفسطایي نامیده مي     یدجوبرهاني مي 
 .)٣٨٧ خوانساری، (.اتیقیني و وهمیّ
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 ناختاری معاصر و بیانات شاعرانه شات غیرنظریّ. ١. ٥. ٢
 اظهـارات   پوزیتیویسم منطقی، اظهارات کالمی   پذیری و    تأثیر تئوری تحقیق  اساساً تحت   

هـای   اظهارات و گزاره   ه برخی از قائلین به این نظریّ      ،در عین حال  . حاکی از واقع نیستند   
. هـا دارای کـارکردی ارزشـمند هـستند          آن  کـه  گذارنـد و معتقدنـد    کالمی را کنار نمـی    

 از   حکایت از واقع   هِموجّعای غیر کنند که ادّ  ی تفسیر می  اها را مجدداً به گونه      آن ،بنابراین
چون زبان ابـراز احـساسات یـا       همها دارای اقسامی هستند،      این دیدگاه . ها حذف شود   آن

نمـا کـه     یرواقعبیان شاعرانه یعنی بیان غ    . زبان نمادین که بر نوعی بیان شاعرانه استوارند       
با بیان شاعرانه » وای بر من« مثالً عبارت . احساسات درونی استگر و ابرازکنندۀ تنها بیان

 که در هر دو احساس بیهودگی       شود   بیان می  »زندگی چون سایه در گذر است      «صورتِ  به
ر و شرح وضعیتی یعنی یک احساس با تصوی. منعکس است ولی در دومی به نحو شاعرانه

 به عنوان مثال به عقیده سـانتایانا        .شود بیان می  که قاعدتاً ایجادکنندۀ آن احساس است     
ـ      هسته .الف: هر نظریه دینی مشتمل بر دو جزء است        .  ب صیرتی ارزشـی؛  ای اخالقی یـا ب

خـواه جهـان را     یک خدای شخصی کـامالً خیر     «که    مثالً این . تصویری شاعرانه از آن    ارائۀ
ان در جهـ  هر چیـزی     «یری شاعرانه از این بصیرت است که       تصو ، عرضۀ »خلق کرده است  

داسـتان مـسیحی    « یـا    .»طبیعت برای تکمیل و توسعل حیات بشر قابـل اسـتفاده اسـت            
 راهی برای بیان این نکته اسـت کـه          »وار عیسی مسیح و رستاخیز او       تجسدّ و مرگ فدیه   

 ویژگـی   ،اینبنـابر . »ای برخوردار اسـت   العاده  برای دیگران از ارزش اخالقی فوق      فداکاری«
از بیانات استعاری شاعرانه است که حکایت از واقع ندارنـد و            ی این رویکردها استفاده     کلّ

 : ـکـ ن (هـای شـاعرانه نیـستند      چیزی جز بیان احساسات یا استعارات و نمادها و تمثیـل          
ـ    .)١٦٩ - ٧٣ لستون،آ ه شـعری اسـت کـه قـرآن آن را از خـود نفـی کـرده و          و این البتّ

ـ       یعنی گزاره  ،)٣٦/٦٩( »مناه الشعر و ما علّ  «: فرماید می ات رسـول   های کالمی قـرآن و بیان
شـده در قالـب       صـرفاً زبـان ابـراز احـساسات ارائـه          نما و  از سنخ شعر غیرواقع   ) ص(اکرم  

  منهیّ به تفسیر صدرا، زبان شعرِ      بنا ،لذا. صدق و کذب نیستند    ت شاعرانۀ غیرقابل  استعارا
  برانگیزاننـدۀ  حقیقت نیست و صـرفاً     د به صدق و   آمیز که مقیّ   لی و مبالغه  زبانی است تخیّ  

و ایـن    .)٣٢٩ـ ٥/٣٩ ،القرآن الکریم  یرتفس : ـکن (احساسات و شوق و رغبت و ترس است       
 .نمایی است که در قالب زبان شعر از ساحت قرآن نفی شده است همان غیرواقع

 
  زبان قوم، زبان عرف .٦. ٢

 بـه  ، یعنـی ).١٤/٤(» رسلنا من رسول االّ بلـسان قومـه لیبـیّن لهـم      أما  «: فرمایدقرآن می 
امّا در چیستی زبـان قـوم اخـتالف         .  زبان قوم است   ح قرآن، زبان پیامبر و زبان قرآن      صری



 ١٥٣  ن و شش رویکرد رایج در زبان قرآن   صدرالمتألهی

 

بـه معنـای     زبان قـوم     .الف: اند  بندی   دسته قابل تقسیم   ٣جموع نظرات در    نظر است که م   
 زبـان قـوم بـه    .بازتاب فرهنگ زمانه و عصر نـزول؛ پ        زبان قوم به معنای      .صحیح آن؛ ب  

 .عرفمعنای زبان 
از . قع است  و حاکی از وا    ،بخش بان قوم دیدگاهی شناختاری، معرفت    دیدگاه اوّل در ز   

 و از دیـدگاه سـوم،       .بخـش اسـت    دیدگاه دوم، زبان قوم اکثراً غیرشناختاری و غیرمعرفت       
د بخش است، امّا زبانی است ظاهرگرا و عصری که چون تاب معانی متعدّ بان قوم معرفتز

و . ت تفسیر بـرای اعـصار و قـرون بعـدی اسـت            ا ندارد، فاقد قابلیّ   جوه ر  و و پیچیده و ذو   
 .اکنون شرح هر یک از این دیدگاهها

 
 ١ قرآن به زبان قوم:دیدگاه اوّل. الف

 کـه   یعنـی گذشـته از آن  . »زبـان قـوم  «است، نه   » به زبان قوم  «بر اساس این دیدگاه قرآن      
 

برای برقراری ارتباط و تفـاهم بـا       قرآن به لغت عرب است و واژگان آن واژگان قوم است،            
 ،های اجتماعی، ادبـی   صهت و مشخّ  ها نازل شده است، در قالب هویّ       قومی که در میان آن    

کـه بـرای ایجـاد     لذا در عین آن  . کندو فرهنگی آن قوم، اهداف و مقاصد خود را بیان می          
ـ      بسیاری از جلوه   کنندۀ  زبانی، منعکس   هم  روزگـار   ات قـوم عـرب آن     های فرهنگـی و ادبیّ

. هـا نیـست    ارزشی آن  تسلیم و پذیرای مسائل و نکات انحرافی و ضدّ         ،است، در عین حال   
 و توانایی ارتباط با دیگر اقوام و امـم و بـا             وم در قرآن محدود به عصر نزول نیست       زبان ق 
 .های آینده را دارد زمان

امـر  الهـی اسـت نـه     که صدرا نیز پیرو آن اسـت، قـرآن وحـی     ،بر اساس این دیدگاه   
، و تـاریخ   بـا فرهنـگ، ادبیـات    زمانی که در میان این قومِامّا این وحی. ناسوتی و دنیایی  

قـرآن بـا    . آیـد شود، مطابق با سطح فهم و درک مخاطبان بـه زبـان درمـی              نازل می  ویژه
که زبان قوم تنها سالح او و چرا. دهدی را بروز میت زبانی مستقلّ هویّز زبان قوماستفاده ا

ت قرآنی در    هویّ بدین قرار، عرضۀ  .  و تفاهم و عامل ارتباط با مخاطبان است        شرط تفهیم 
لوای زبان قوم نه به معنی توافق کامل با قوم است و نـه مخالفـت کامـل بـا آن؛ کـه در                        

 بلکه بـه معنـی قبـول بعـضی و           فاهم و ارتباط نخواهد بود    صورت مخالفت کامل امکان ت    
نـد و متناسـب بـا فرهنـگ و     ا ژگان قرآن به زبان قومبنابراین الفاظ و وا. انکار برخی است  

ر آن اسـت کـه بـرای فهـم           مفـسّ  ، اکنون وظیفـۀ   در نتیجه . لغت و ادب زمان نزول وحی     
 .  شرایط و اسباب نزول و معانی واژگان زمان نزول وحی را بدانددرست قرآن

                                                                                                                              
 .١١٤ خوذ است از ایازی،این عنوان و عنوان دیدگاه دوم مأ. ١ 
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 از ز ایـن دیـدگاه نـامی نبـرده اسـت،          صـراحت ا   صدرالمتألهین اگرچه در آثار خود به     
، او معتقـد    به عنوان مثال  . توان به همراهی وی با این دیدگاه پی برد        ش می ا  فحوای کالم 

د با بررسي موارد استعماالت لغوي از معـاني الفـاظ قـرآن در              نتوان    ع مي  اهل تتبّ  است که 
ین معلوم   ضّم قرا  ـ١ :دهد  کار پیشنهاد مي   او دو راه براي این    . زمان نزول قرآن آگاه شود    

ن و غیر ایشان که نزدیک به زمان وحي زنـدگي  راع در معاني الفاظ مفسّ     تتبّ ـ٢ ،و روشن 
 از معاني این لغـات در آن        الع تامّ  با این دو روش بدون شک اطّ       ،از نظر صدرا  . اند  کرده  مي

 .)١/٢٧٣، القرآن الکریم یرتفس: نکـ  (شود زمان حاصل مي
بـه  طریـق رسـیدن      ود و از   خاص خـ   استواي خدا بر عرش، صدرا  به شیوۀ       در تفسیر   

کنـیم    ا در همین مورد نیز مشاهده مي       امّ .کند  روح و باطن معناي استوا و عرش عمل مي        
دهـد و    فهمي عرفي نیز ارائه مـي کند و ک می که او به زبان قوم و متعارف عرب هم تمسّ         

 اسـتواي بـر عـرش       ، دربـارۀ  بـه عنـوان مثـال     . گیرد  از زبان قوم برای تفسیر آن بهره مي       
 یکـي از     و از  ،»مـور و التـدابیر تنـزل منـه         األ نّلي ملکه أل  إمره  أاستوي  «یعني،  : گوید  مي

هـا و زمـین، ملـک او اسـتقرار یافـت و              یعني بعد از خلـق آسـمان      : کند  ن نقل مي  مفسّرا
 متعـارف  شود بر آنچه  یعني کالم حمل مي.دمان شد و این براي مالئکه آشکار گردی سا هب

کـه امـور    ، هنگامي» علي عرشهکُلِاستوي المَ«: گویند که مي یندر کالم عرب است، مثل ا   
 »ثلّ عرشـه  «: گویند  ش مختل شود مي   ا   و چون امر حکومت    .شود  سامان مي  اش به   مملکت

گاه  که شاید آن پادشاه اصالً سریر و تختي ندارد و هیچ  در حالي،)تخت او درهم شکست(
 .)٦/١٥٨همان، : نکـ  (بر تخت جلوس نکرده است

 
  قرآن زبان قوم :دیدگاه دوم .ب

گونـه   قرآن ایـن  . اس فرهنگ عصر خویش است    بر اساس این دیدگاه، قرآن بازتاب و انعک       
اب آداب، مسائل را از باب همراهی با فرهنگ عصر خویش بیـان کـرده اسـت و لـذا بازتـ            

لـب   قـرآن در قا بنابراین،. ، و فرهنگ زمان خود است  بینی عادات، عقاید، مناسبات، جهان   
یکـی از  . زبانی و به زبان قوم نیست، بلکه موافقت با قوم و زبـان و نمـودار قـوم اسـت          هم

ی فرهنگ و معتقدات زبان هر قوم آینه و تجلّ«: گویدطرفداران این نظریه در شرح آن می
گفتن یعنی نهـال   موافق فرهنگ قوم سخن) امّا ... (.بینی آن قوم است ها و جهان و تئوری 

 خود را در ضمیر فرهنگی آن قوم کاشتن، بهره جـستن از فرهنـگ،               م نوِ سخن حق و پیا   
تکیـه بـر    .  و نوع معیشت آنان در ابالغ و جا انداختن پیـام و سـخن خـود                ،ات، تاریخ ادبیّ

مشترکات مقبول برای رساندن پیام به اذهان مخاطبان و از یک عامـل مناسـب و آشـنا                  
هـا در     عواطف مخاطبان و بهره جستن از آن        و ،آگاهی از معلومات، باورها   . استفاده کردن 
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ا و  هـ گفتن، نـه تأییـد و نـه تکـذیب دانـسته            ها سخن   رساندن سخن خود، نه به میل آن      
 »ندن سخن خود به ذهـن و ضـمیر مخاطـب          ها، بلکه استفاده از آنها در رسا       معلومات آن 

 ).٤١ـ٤٠جلیلی، (
ـ           نکتۀ نادرست در سخن فوق، بخش      ان قـوم در قـرآن       آخر آن اسـت کـه مـراد از زب

هـا در     از درسـت و نادرسـت آن        اعـمّ  ز مقبوالت مخاطبان عصر جـاهلی اسـت،       استفاده ا 
ای از مماشـات و مـسامحۀ       ایشان در ادامه، نمونه   . رساندن پیام به ذهن و ضمیر مخاطب      

 که نادرسـت اسـت، در ذیـل تفـسیر آیـۀ              حتّی آنجا  ، ابزاری از زبان   قرآن را در استفادل   
» یأکلون الربا ال یقومون االّ کما یقوم الّذی یتخبّطـه الـشیطان مـن المـسّ              الّذین  « شریفۀ

ـ              کند و آن  ، بیان می  )٢/٢٧٥( ی را تمثیلی از بیماری صرع و دیگـر اخـتالالت روانـی تلقّ
. انـد پنداشـته  جنّ با شخص می    ها را در اثر تماسّ     گونه بیماری  چراکه اعراب این   .کندمی
 در حقیقت به زبان اعراب سخن گفتـه و بـا پنـدار              ن کرده آن هم که این تشبیه را بیا      قر

 .     )٤٢همان، : نکـ  (آنان مماشات و مسامحه ورزیده است
هـای اصـلی و جـوهری و ذاتـی خـود              بر اسـاس ایـن دیـدگاه، زبـان قـرآن در پیـام             

ــ،اتهــا، عرضــیّ ایــشان پوســتهبخــش و در آنچــه معرفــت نامنــد، ات دیــن مــی و فرعیّ
 . ات فرهنگ زمانه است و تنها تجلیّبخش است غیرمعرفت

 تدریجی و انعکاسی از حـوادث زمـان پیـامبر و            یشان بسط و تکوین اسالم     ا به عقیدۀ 
ها اکثراً عرضـی و غیرذاتـی دیـن           این. است) ص(ی  بنهای حوادث زمان      کنش و واکنش  

 قـوم  ها از پیامبر نشده بـود و یـا    زیرا اگر این حوادث رخ نداده بود و این پرسش          هستند،
بسط اسالم و کمیّـت آن محـصول        . دیگری مخاطب پیامبر بودند، این تعالیم مطرح نبود       

 اسـالم دارای    ،بنـابراین .  تدریجی نبوی و حاصل زندگی و طول حیات پیامبر است          تجربۀ
 عرضـی و معلـول حـوادث    هـای آن  پیامی ذاتی و جوهری است کـه تمـام شـاخ و بـرگ        

به طـوری   . اید بر دین و خارج از اصل آن هستند        های پیامبر و ز    تدریجی و جنگ و صلح    
 زنـد و اگـر رخ نـداده بودنـد    ای به اصل اسالم نمـی ها و فرض عدمشان لطمه    که نبود آن  

 .  )»ذاتی و عرضی دین«، سروش: نکـ  (اسالم همان اسالم بود
که این دین اگر در     واژگانی اسالم نیز عرضی است، چرا     بر اساس این دیدگاه، دستگاه      

ای است  لذا وحی پدیده  . شد این واژگان نبودند   ین دیگری غیر از عربستان نازل می      سرزم
نـود و نـه درصـد       . گیـرد شود و کامالً رنگ محیط را به خود می        که با محیط منطبق می    

ها است که در آن زمان جاری بوده است و معلول حوادث آن زمان               احکام قرآن نیز همان   
 . )» و نبوت،یالم، وحاس«؛ نیز همو، همان: نکـ  (است
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.  قرآن به زبان قوم است، نه تنها در ناحیه زبان، بلکه اسالم هم عربـی اسـت                 ،بنابراین
ترین و آشکارترین جلوۀ ایـن        کم.  عرب آن روز است     معلول جامعۀ  مفاهیم و تصوّرات نیز   

و ، ذوق و ظرافـت  رنگ و بـو . مقی فراتر از این دارد    لکن اوج و ع    عربیّت زبان عربی است،   
 اسالمی را   م و عادت و محیط معیشت عربی، هستۀ مرکزی اندیشۀ         خلق و خشونت و رس    

گیری چنین زبان و فرهنگی، امـری عرضـی         کار  هلذا ب . چون قشری ستبر فرا گرفته است     
ها نیز چون حجابی دسترسی به اسالم نـاب و     و همین . توانست جز این باشد   است که می  

و این عرضی بـه      دستگاه واژگانی قرآن عرضی است       ،نایبنابر. اندعقیدتی را مشکل کرده   
 . اند که اسـالم نـاب و برهنـه عرضـه شـود             همیشه مانع از این بوده     همراه دیگر عرضیات  

 

 .   )١١ همان،: نکـ  (های ثانوی فریضه است بنابراین دریدن این حجاب
اً در آن   این دیدگاه اگرچه مورد نظر صدرا نبوده و به آن توجه نداشته اسـت و اساسـ                

 تـوان تـضادّ   ا از نوع نگاه و بینش او نسبت به کالم الهـی مـی             زمان مطرح نبوده است، امّ    
 باطل این نظریه لغویّت قرآن است،       از لوازم . واقعی دیدگاه صدرا با این دیدگاه را دریافت       

 بدین ترتیب، نباید اکثریّت آیـات قـرآن را          ،ات است و   عرضیّ چراکه نود و نه درصد قرآن     
 قـرآن بـسیار سـخت       ، جداسازی اصل و فرع و مغز و پوسـتۀ         از سوی دیگر  .  گرفت یجدّ

  قـرآن   او که در هر حرفی از حروف       . با مبانی صدرا است    ماً این مبانی در تضادّ    مسلّ. است
 و بـه ذوبطـون   )١٨غیب،  مفاتیح ال؛٣/٤٤،  ةربعسفار األ األ  :نکـ   (بیندهزاران رمز و راز می    

 و  )٦٥ــ ٩،  مفـاتیح الغیـب    ؛٣٦ــ ٣/٩،  ةربعسفار األ األ: نکـ   (ستبودن آیات قرآن معتقد ا    
تفسیر : نکـ   (داندفهم می  عه قرآن را قابل   تمام قرآن را و حتیّ آیات متشابه و حروف مقطّ         

داند و برای واژگـان     های اعجاز قرآن می    او الفاظ قرآن را از جنبه      .)١/٢٠٥،  القرآن الکریم 
ها وجود    بلکه آن  پندارد،ها را عرضی نمی    ائل است و آن   و الفاظ قرآن اصالت و طریقیّت ق      

نگ و محدود دنیا بـدین صـورت        تهای    حقایق اصیلی هستند که در قالب      لفظی و کتبیِ  
 .)١/٢٩٧  و١٧٤ـ٤/٥، القرآن الکریمتفسیر  ؛١٥٧، یح الغیبمفات: نکـ  (اندل یافتهتمثّ
 
  زبان عرف   :دیدگاه سوّم .پ

و مـراد از آن زبـان محـاورات         . تـر اسـت    ان قوم و در سطح نـازل       متفاوت از زب   زبان عرف 
 الفـاظ آن در     مـۀ عامیانه است که بسیار ساده و کامالً روشن و خالی از ابهـام اسـت و ه                

 . دور از استعارات و تشبیهات پیچیده است هشوند و بمعانی حقیقی استعمال می
ه اگر قرآن بازتاب فرهنـگ      کچرا. ت منتهی به زبان عرف است     دیدگاه دوّم با کمی دقّ    

گر فرهنگ، آداب، سنن و زبان و ادبیات قوم است و نود و نه درصـد                 زمانه و تنها حکایت   
صدرا . ات عوامانه تنزّل یافته استقرآن عرضیّات و پوسته و قشر است، قرآن در حدّ عرفیّ      
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 د اسـت  داند و معتقـ   فهم عرفی و زبان عرفی را زبان حقایق و غوامض و معارف الهی نمی             
تـوان بـه     چون رؤیت خدا که در قرآن آمده است، نمی         ، برای فهم معارف غامض الهی     که

تر از هدایت به     الفاظ وضعی و اطالقات عرفی اکتفا کرد که در این صورت گمراهی سریع            
تـوان فهـم مـراد    بنـابراین نمـی  . )٣/٢٩٧، القرآن الکریم  یرتفس: نکـ   (آیدسراغ انسان می  

ـ         آیات متشابه قرآن    کننـد را و عـاملین بـه آن درک مـی          را به آنچه اعراب بدوی و اهل قُ
 سـه  : نکــ    ( انسان از قرآن در حدّ قشر خواهـد بـود           این صورت بهرۀ    که در  ،محدود کرد 

 

 .     )٢٦٦ـ٧ ، متشابهات القرآن:ۀ فلسفیرسال
  و از جمله فهم متـشابهات،      ،آید که در فهم غوامض قرآني       از آنچه گفتیم چنین برمي    

 مردم نیست و این نـوع فهـم را          ۀک صدرا به هیچ وجه به اطالقات عرفي و فهم عامّ          تمسّ
ک به فهم    در فهم معاني بسیاري از الفاظ، تمسّ        که ا بدیهي است  امّ. داند  فهمي قشري مي  

ا را در فهـم     تواند راهگـشا باشـد و مـ         متعارف از کالم عرب و کاربردهاي عرفي الفاظ مي        
که قرآن در میـان اعـراب و بـه زبـان ایـشان نـازل شـده و                   چرا. دها کمک کن    معاني واژه 

گري   هدایت، که در این صورت، جنبۀ     کار ببرد  هها را در معاني غیرمتعارف ب       تواند واژه   نمي
 .شود  مردم است نقض ميۀقرآن که منوط به فهم عامّ

 
 نتایج 

 صورت مستقیم و از اه بهدیدگ ٣در بحث زبان قرآن و در آیات متشابه، صدرالمتألهین از      
 دیدگاه و ٦اي از این   دیگر به صورت غیرمستقیم یادکرده است و اکنون فشرده         دیدگاه ٣

 :ها  آناصدرا دربارۀنظر ملّ
 الفاظ قرآن را بر منطوق و مفهوم ظاهري         اینان:  زبان ظاهرگرا یا زبان اهل تشبیه      ـ١

ایـشان بـا تأویـل    . جامـد قلـي بیان گذارند، اگرچه به تشبیه حـق و محـال ع       خود باقي مي  
 .سخافت قول این گروه روشن است. کنند ند و آن را منع ميا ت مخالفشدّ به

 ایـشان درسـت در نقطـۀ      : ان اهـل تنزیـه     یا زب  زبان تأویل و اسراف در رفع ظواهر      ـ  ٢
و معـاني دیگـر     ل، ظواهر و مفاهیم نخستین آیات را تأویـل و بـه مفـاهیم               مقابل گروه اوّ  

نگري محض است و آیات مبدأ و معاد را بـه امـور    وۀ نگرش ایشان باطن شی. گردانند  برمي
هـا   کنـد و روش آن ت با این گروه مخالفت مي   شدّ صدرا به . کنند   و باطني تأویل مي    عقلي

کـه   دانـد، در حـالي      اعتباري فهم عمومي از آن مي       را منتهي به سلب اعتماد از قرآن و بي        
ـ        ،قرآن براي هدایت مـردم نـازل شـده اسـت           . ر و گمراهـي ایـشان     نـه بـراي ایجـاد تحیّ

 .داند تا روش گروه دوم تر مي ل را به هدایت نزدیکي روش گروه اوّصدرالمتألهین حتّ
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، روش  یعني اشـاعره ،این گروه: ویل و جمع میان تشبیه و تنزیه     زبان اقتصاد در تأ    ـ٣
 بـاب تأویـل را      عـاد یل را گشودند و در احـوال م        باب تأو  در آیات مبدأ  . میانه را برگزیدند  

ان را بـه هـدایت       ایـش  صدرا اگرچه شـیوۀ   . ک به ظاهر را پیشۀ خود کردند      بستند و تمسّ  
بـه  ) ٤/١٥٠( »من بـبعض و یکفـر بـبعض       ؤی «ها را مصداق آیۀ شریفۀ       آن داند،  نزدیک مي 
 . کند  خود طرح ميد صحیح را پس از آن به عنوان شیوۀ زبان اقتصاآورد و شمار می

هـاي اعجـازي      قطعـاً از مزایـا و محاسـن قـرآن، و از جنبـه             :  استعاره  زبان مجاز و   ـ٤
استعاره است و آثار ادیبـان عـرب مـشحون از            فصاحت و بالغت قرآن استفاده از مجاز و       

ـ . هاي ادبي قـرآن اسـت   استشهاد به آیات قرآني و بیان انواع مجاز و استعاره         در ا نکتـه امّ
آیـات مربـوط بـه آخـرت و آیـات مـشتمل بـر         توان آیات متشابه و       جاست که آیا مي    این

هـا   بـه انـواع مجـازگویي   ذهان ساده از فهم عمیق آن عاجزندغوامض معارف الهي را که ا     
 حمل کرد؟ پاسـخ صـدرا منفـي         ۀ خیال جوّال  ال وقوّ هاي فعّ  واستعارات برخاسته از ذهن   

 حقیقي نفي معاني است و با صراحت تمام هرگونه حمل آیات قرآن را در این امور بر غیر
ق برخي مجازات و استعارات را در برخي آیات او تنها به طریق اثبات جزئي، تطرّ   . کند مي

 عـرب و عـادت ایـشان در         جـري هـم در صـورتي کـه         داند، آن   و الفاظ متشابه جایز مي    
بر هـیچ دو عـرب آشـنا بـه لغـت،             ها استوار باشد و    گونه امور بر فهمي مجازي از آن       این

ها را هم    اگرچه معتقد است همین   . یده نباشد  به نحو مجاز و استعاره پوش      ها استعمال این 
هـا راه حقیقـت را در پـیش          ه خود در مورد آن    ک   حقیقت کنیم، چنان   بهتر است حمل بر   

 .گیردمي
از سـاحت قـرآن      هرگونه شـعرگویي را      خداوند در قرآن کریم   : ابه و شعر   زبان خط  ـ٥

، نوع حَـسَن یـا نیکـوي       دستۀ مذموم و حَسَن     دو  با تقسیم شعر به    صدرا. نفي کرده است  
 همچون ارسطو، وزن و قافیه را ،ت از قدماي حکمااو در شعر به تبعیّ. داند شعر را هنر مي
 شـعر مـذموم را کـه        صدرا. داند  بودن کالم را کافي مي    ل  داند و تنها مخیّ     شرط شعر نمي  

ي است و موجب قبض و بـسط        گوی  و مبالغه و گزافه    هاي دروغین  مبتني بر خیال انگیزي   
که مقید به راستي و حقیقت باشد،  نفس در اقدام به کاري یا امتناع از آن است، بدون آن         

ذکر خـدا و احـوال       صدرا شعر حَسَن را که در      .داند  دور مي ) ص(از ساحت قرآن و پیامبر    
داند   آخرت و موضوعات نیکو است و آمیخته به گناه نیست، مصداق حکمت و موعظه مي              

 از  ، قرآنـي  بنابراین، او به مصداق آیۀ کریمـۀ      . کند  يي م ش را نقصان در فطرت تلقّ     ا  و عدم 
 و دو صـنعت دیگـر،   ،صناعات خمس، خطابه و برهان و جدل را در قرآن جاري و سـاري   

پس در قرآن هم خطابه و هم       . داند  ش دور مي  ا  س را از ساحت مقدّ    ،یعني مغالطه و جدل   
ایـن سـه نـوع       و قرآن از  .  مفید یقین  ن هست و هم برهانِ     و گما   مفید ظنّ  جدال احسنِ 



 ١٥٩  ن و شش رویکرد رایج در زبان قرآن   صدرالمتألهی

 

ابزار زباني بهره برده است و شاید بتوانیم شعر حَسَن را در صـورتي کـه شـرط مـوزون و                   
 قرآن را مشتمل بر  در ردیف حکمت و خطابه قرار دهیم وا بودن را از آن سلب کنیم  مقفّ

 .آن بدانیم که صدرا خود نیز به آن اشاره کرده است
قطعاً قرآن نیز بـه زبـان قـوم عـرب و عـرف ایـشان نـازل                  :  زبان قوم و زبان عرف     ـ٦

 صـدرا ضـمّ قـراین و       .ر باشـد   مردم میسّ  ۀمندي از هدایت آن براي عامّ       تا بهره  شدهاست
 ي الفـاظ قـرآن در     در فهم معـان    ن نزدیک به زمان وحي را     رامعاني الفاظ مفسّ   تحقیق در 

  اما مشکل ما در زبان آیات متشابه است که فهم زبان.ثر دانسته استزمان نزول وحي مؤ
 قبـول   که شناختي سطحي و غیرقابـل      بساها کافي نیست و       برای شناخت آن   عرف قوم و 
 .دکن ارائه

 
 فهرست منابع 

   .قرآن کریم .١
 غالمحسین  ،)ترجمه مقاالت (هاي نو   دین و چشم اندازه    ،»زبان دینی «آلستون، ویلیام،   . ٢

 . ١٣٧٦ قم، ،تر تبلیغات اسالمي دفلي،توکّ
 .١٣٨٤، قم  ،نشر ادیان، ترجمۀ ابوالفضل ساجدی،  زبان دینی فلسفۀ استیور، دان،.٣
  .١٣٨٠، رشت ،، کتاب مبین قرآن و فرهنگ زمانهمحمدعلی، دایازی، سیّ .٤
 ،تهـران  ،مشاهی، مرکز نـشر دانـشگاهی      بهاءالدین خرّ  ، ترجمۀ علم و دین   باربور، ایان،    .٥

١٣٦٢.  
 بهمـن و اسـفند      ،٢٣، شـمارۀ    کیـان ،  »وحی در همزبانی با بـشر     « جلیلی، هدایت هللا،  . ٦

 .٤١ـ٤٠، ١٣٧٣
بیدی،  ه منوچهر صانعی درّ   ، ترجمۀ  الجوهر النضید  الدین حسن بن یوسف،    ، جمال يحلّ. ٧

  .١٣٧٠ تهران، حکمت،
 .١٣٨١ تهران، ، آگاه، منطق صورید،خوانساری، محمّ. ٨
 .١٣٧٨تهران، ، سمت،  البالغه بدایةد ابراهیم، دیباجی، سیّ.٩

، قم ، آموزشی و پژوهشی امام خمینی     ، مؤسسۀ زبان دین و قرآن    ساجدی، ابوالفضل،    .١٠
١٣٨٣. 

 ،١٣٧٧خرداد و تیر    ،  ٤٢، شمارۀ   کیان،  »ذاتی و عرضی در دین    « سروش، عبدالکریم، . ١١
  .١٩ـ٤

   .١٨ـ٤، ١٣٨٧اردیبهشت  ،١٥ مارۀ، شآفتاب، »وحی و نبوت« ــــــــ ،. ١٢



  ١٣٨٩ بهار و تابستان ،چهل و سوم سال ،١شماره فلسفه و کالم اسالمی، مجله                            ١٦٠

 

حیاء التراث  جلدی، دار إ٩، األسفار األربعه، شیرازی، محمدبن ابراهیم صدرالمتألهین .١٣
 .١٩٨١بیروت،  العربی

  .١٣٧٩قم،  ،، بیدارتفسیر القرآن الکریمــــــــ ،  .١٤
 نجفقلي حبیبـي، بنیـاد حکمـت        ، تصحیح، تحقیق و مقدمۀ    مفاتیح الغیب  ــــــــ ،  .١٥
 .١٣٨٦، تهران ،سالمي صدراا
، بنیاد حکمـت   حسین نصرد سیّ، تصحیح، تحقیق و مقدمۀ سه اصل ۀرسال ــــــــ ، . ١٦

 .١٣٨١، تهران ،اسالمي صدرا
، متشابهات القرآن، المسائل القدسـیّة، أجوبـة المـسائل        :  فلسفی رسالۀ سه ــــــــ ،  .١٧

 .١٣٧٨، قم غات اسالمی،دفتر تبلیالدین آشتیانی،  د جالل سیّمقدمه و تصحیح
 ، دانـشگاه تهـران،    اساس اإلقتبـاس  بن الحسن،     نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد     .١٨

 .١٣٦٧تهران، 
 .١٣٧٢، تهران ، الهدی، ترجمۀ بهرام راد، دین فلسفۀهیک، جان،. ١٩


