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  : چکیده

هاي  فهم گزاره همعنا دربار هدین به دلیل چگونگی مسأل هتوجه به زبان دین در فلسف

هاست. آنچه در این میان مهم است و در  بتنی بر این گزارهدینی و تحلیل اعتقادات م

ارتباط میان لفظ و معنا،  هتواند مورد بهره قرار گیرد، مسأل حل بسیاري از مسائل می

داللت آنها و نیز معناي واژگانی است که در متون دینی به کار رفته است، به طوري که 

اللت الفاظ، بحث مستقلی را براي شناسان معاصر در سمانتیک یا علم د امروزه زبان

اي که در متون دینی و  شناسی اند. با عنایت به این مهم و نیز واژه واژگان اختصاص داده

زبان دین به ویژه کالم وحی مطلق؛ قرآن، به کار رفته و با توجه به اعجاز بیانی قرآن 

ر است؛ نوشتار هاي آن  مؤث که مربوط به ساختار لفظی آن است و بسیار در فهم گزاره

شناسی الفاظ با توجه به مبناي خاص قرآن  زیر در پی تبیین و بررسی مبناي ساختار

ها و کیفیت داللت آنها از طریق داللت لفظ بر روح معنا  در بیان معنا و مفهوم این گزاره

  است.
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  مقدمه 

پیوسته و پیچیده است  هم به هظام ومجموعزبان یک ن

مطابق قانون فطري، به منظور ایجاد ارتباط  آنهاکه انس

هاى دیگرى  در کنار توانمندير این عنص سازند. می

حقایق و رفتار ارادى، آدمى را  كرچون قوه د

 مخاطب وحى تشریعى خداوند قرار مى دهد.

ور ) و زبان دین از جمله ام7: 1384(سعیدي روشن، 

مهمی است که در دین مطرح است و از جمله 

شناختی اوصاف الهی است  موضوعات آن مسأله معنا

صفت یا نسبت و یا فعلی به خداوند  هکنند که بیان

هستند و یا اوصاف خبري مشترك میان خدا و انسان 

  دارد.  مانند ید، عین، قول و کالم را بیان می

 سؤال این است که این اوصاف چگونه معنا

شوند که در معرض خطر تشبیه و توصیف  می

وار از خدا قرار نگیرد و جهات مادي و محدود  انسان

امکانی به او نسبت داده نشود؟ آیا همان معناى عرفى 

کارگیرى آنها  رود؟ یا به در مورد خدا به کار مى

خدا در گرو تجرید از معناى اصلی است؟ در  هدربار

آید و  دین پیش مىاین موارد است که سخن از زبان 

شود که چگونه باید صفات ثبوتى و خبرى و  بحث می

چنین آیات متشابه در قرآن را تفسیر کنیم؟ الفاظى  هم

که قرآن به کار برده است، اگر جنبه خبرى داشته و از 

شود و اگر  دهد چگونه معنا مى واقعیتى گزارش مى

جنبه خبرى نداشته، آن مقصد غیر اخبارى چیست؟ 

به تمثیلى دارند و یا جنآیات در قالب زبان وحی آیا 

؟ و به ي براي آن قابل تصور استهاى دیگر جنبه

و چه مبنا  رهاي وحی ب لی در مواجهه با گزارهطور ک

توان مراد و مقصود هدایتی آن را  میمعرفتی اساس 

ها به  کاررفته در این گزاره دریافت نمود؟ آیا الفاظ به

  همان معناي عرفی است؟

سؤاالتی از این قبیل به تدریج باعث پدیدار  

ر این زمینه شده است. به شدن نظریات متعددي د

 ههاي شناختاري مانند نظری عنوان نمونه نظریه

 هتأویل، نظری هاشتراك معنوي، اشتراك لفظی، نظری

تفسیر  هوارانگاري، نظری تشبیه یا انسان هتمثیل، نظری

توقف و تفویض... و نظریات غیر  هسلبی، نظری

ابراز  هتعطیل، نظری هشناختاري از جمله نظری

ها، تفسیر  نمادین بودن این گزاره هنظریاحساسات، 

تلقی اسطوره اي، برخی از  هشعائري وآیئنی یا نظری

نظریه هایی هستند که توجه مخاطبان دین را به خود 

ها، توجه و  اند. البته برخی از این نظریه سوق داده

دین شده است؛  هبحث بیشتري در مورد آنها در فلسف

یا  1دین آکویناستمثیلی بودن زبان  همانند نظری

نمادین بودن آن در نگاه تیلیش؛ یا در مالك 

هاي ویتگنشتاین  معناداري برخی تحت تأثیر اندیشه

 2پذیري ارائه کردند داري را در اصل تحقیق مالك معنا

این نظریه با  هو پس از آن با توجه به مشکالت عدید

هاي زبانی، دین را  بازي هکاربردي زبان و نظری هنظری

هاي  اند به این معنا که گزاره زبان مستقل دانسته داراي

آن تنها درون خود آن و با مالك و قواعد درونی آن 

یابد که با توجه به تمایز زبان دین و زبان  معنا می

                                                 
بلکه  ،رتبه نیستند صفات الهی و انسانی هم تمثیل،  ۀنظری  . در1

تفصیل و نقد این ي برا صفات بشري است.» مثال«صفات خدا 

  ).233-204: 1375زمانی،  بنگرید به: (علی ،نظریه

 ةاز دیدگاه پوزیتیویسم منطقی معیار معنا دار بودن یک گزار .2

 تفصیل و نقد اینبراي پذیري تجربی است.  تحقیق ،غیر تحلیلی

 .248-231: 1390نژاد،  دیدگاه، بنگرید به: مهدوي
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توان هر یک از نظرات را در جایگاه خود  دینی می

  بررسی کرد.

با یک نگاه خاص به زبان و به ویژه زبان دین 

توان بیان کرد که  حی است، میکه همان زبان و

 هموضوع الفاظ و چگونگی وضع آن بر معنا و نیز نحو

داللت آنها در این موضوع امر بسیار مهمی است که 

توان مشکالت و  از این طریق و بیان مبناهاي آن می

معضالتی که برخی از اندیشمندان در باب زبان دین 

   1اند را برطرف نمود. با آن مواجه بوده

راین، از آنجا که معانی واژگان داري افقی بناب

گسترده است و بسیاري از مسائل زندگی و از جمله 

هاي دینی براي دریافت  فهم متون دینی و گزاره

شارع، به فهم و درك دقیق و  هصحیح اراده و قصدشد

                                                 
 ،مذهب آلمانی کلم پرتستانمت ،پل تیلیش ،به عنوان مثال .1

نمادین و به نحو  کالم ناظر به خداوند اساساً«معتقد است که 

در  ) و275: 1376ناپذیري استعاري است. (پترسون،  تحویل

مقصود از مجاز  ،دارد. البته نتیجه حقیقتی را بیان نمی

اي است که نتوان تمام یا بخشی از آن را در  جمله ناپذیر تحویل

) از نظر 50: 1375(فنایی، . اي حقیقی بیان کردقالب واژه ه

تفاوت خدا با مخلوقات چنان بنیادین است و زبان بشر  ،تیلیش

اي  چارهکه گفتن از خدا چندان نامناسب است  براي سخن

که بگوییم که این اوصاف نه به صورت حقیقی  مگر این ،نیست

) همان(. شوند طور مجازي بر خداوند اطالق میه بلکه ب

به نحو   نمادین و هاي مطرح در الهیات کامالً گزاره ،ابراینبن

کاربردي  ۀبا دقت در نظری ناپذیري مجازي هستند یا مثالً تحویل

دارد مالك معناداري گزاره استعمال و کاربرد آن  معنا که بیان می

داري کلمات در گرو  هاي زبانی و اجتماعی است؛ معنا در زمینه

بلکه در گرو مشاهده موارد  ،تکشف حقیقت و ذات آن نیس

) با توجه 271: 1390هاست.(مهدوي نژاد،  استعمال و کاربرد آن

توان دید که با  تنها از یک حیث می ،به اشکاالت این نظریه

پذیرش این نظریه میان معناي حقیقی و معناي مجازي فرقی 

چرا که معناي کلمه فقط از طریق استعمال و کاربرد آن  ؛نیست

  ) 279همان: ( .شود مشخص می

الفاظ و معانی وابسته است و عدم دریافت  همحققان

یر و رهیافت صحیح این الفاظ و معانی آنها باعث تفس

این بحث مؤلّف خواهد شد. در ابتدا  هاشتباه از اراد

واژگان را مورد الفاظ و باید چگونگی وضع مقدمۀ 

تا از این و در تعریف آن غور نمود دقت قرار داد 

را به درستی فهمید به همین  2هاي دینی رهگذر گزاره

هایی که در پی توصیف محموالت  جهت بیشتر نظریه

اند و یا در صدد حل تعارضات بین علم و  دین برآمده

هایی  حل اند تا با راه اند به نوعی تالش کرده دین بوده

در نوع داللت لفظ و معنی و نیز معناي حقیقی و یا 

این  هغیر حقیقی آن را تبیین نمایند؛ هر چند هم

شوند و این که  نظریات در این مسأله خالصه نمی

شناختی الفاظ و معانی تنها راه فهم  اساساً بحث زبان

ا با دقت در چگونگی ها نیست، ام درست این گزاره

توان یکی از مبناهاي تفهیم این  یابی الفاظ می معنا

ها را به ویژه در مورد قرآن به دست آورد که  گزاره

                                                 
جا عالوه بر قضایاي که موضوع آن  هاي دینی در این . گزاره2

خداوند متعال و محمول آنها متضمن وصفی از اوصاف باري 

هایی است که اوالً در متون دینی به کار  تعالی است، منظور گزاره

رفته و ثانیاً از سوي خداوند، بدون دخالت بشري بوده است و 

صورت نگرفته واال بحث در گزارهایی که در انحرافی در آن 

هاي غیر معصوم به کار رفته جایی از  دین از سوي برخی انسان

بحث ندارد؛ چون همواره آمیخته با محدودیت در علم و آگاهی 

و حکمت بوده است و جایی براي دقت و ظرافت در مورد 

ه ها و بررسی جدي آنها نیست. لذا به همین دلیل قرآن اوالً ب آن

دلیل اعجاز بیانی آن و ثانیاً محفوظ بودن از انحراف و تحریف 

در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. در غیر این 

معانی) قابل صورت، مبناي به کار رفته در این نوشتار (روح 

صحیح و رسیده از سوي  هاي دینی مطلقاً توسعه به تمام گزاره

که  الهی باشد و یا اینتکلم  چه مثل قرآن کالم و ،خدا است

هایی باشد که از  کالم الهی باشد و چه گزاره ،مثل کتب مقدس

   .سوي معصوم در دین استعمال شده باشد
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یابی  این نوشتار در پی بررسی یکی از آنها در معنا

  باشد.  هاي زبان وحی؛ یعنی قرآن، می گزاره

  

  اهمیت قرآن در بررسی زبان دین

هاى الهى  ها و آموزه از گزاره اى دین وحیانى مجموعه

بشر در باب  است که در راستاى اکمال آگاهى

سازى مناسبات درونى  چیستى جهان و انسان و بهینه

. و تعالى فرود آمده است پیرامون وى در جهت بسط

) دین مجموعه قوانین و 7: 1384(سعیدي روشن، 

هایی براي زندگی جاوید انسان از منظر  دستورالعمل

هاي  و است و هویت و اساس آن در آموزهخالق ا

وحی الهی در قالب متون مقدس از جمله قرآن و 

ها و  عهدین تجلی یافته است. اما قرآن به دلیل جهت

هاي پیشین  هاي بسیار قابل توجهی از کتاب حیثیت

برتري دارد که به همین دلیل آن را با کتب مقدس 

  سازد.  مذکور متمایز می

ها اعجاز در بیان و محتوا و  از جمله آن ویژگی

معارف، هماهنگی و انسجام آیات در تمام ابعاد بیانی 

و معارفی، انعطاف و اثناء آیات نسبت به یکدیگر، 

مصونیت از تحریف و اعوجاج، ذو بطون بودن آیات 

و سور آن، کالم و تکلم ختمیه همیشگی، تازه و مطرا 

یان بودن براي هر دوره، حبل و ریسمان محکم خدا م

کننده  مردم، مصدق حقایق الهی تورات و انجیل، جدا

ها و متون دینی دیگر، سیطره  گر تحریف گزاره و تبیین

بر تمام کتب آسمانی، هماهنگی با فطرت و عقل 

سلیم، برخورداري از حکمت الیزال الهی، پیوند 

کننده تمام  دائمی با حق و معیت با حقیقت، بیان

یق جامع عالم هستی، گر حقا نیازهاي بشر، ترسیم

اصالت و ثبات هویت تاریخی و... که موارد فوق تنها 

هاي ممتاز این کتاب عزیز الهی است.  برخی از ویژگی

: 1384؛ کمیجانی، 1/230: 1385(جوادي آملی، 

)  بنابراین، چون تمام قرآن به خالف 226- 224

آنچه از کتب پیشین در دست است، وحی مستقیم 

لفاظ قرآن، آسمانی و بدون تک ا خدا است و تک

 هآمیختگی با کالم انسانی و حتی مجرد از کالم آورند

) و کل آن 98: 1379باشد (صبحی صالح،  آن می

مستقیماً از سوي خدا و به انشاي خاصه او پدید آمده 

است، باید با نگاه و افق باالتري با آن مواجه شد و 

چند هاي منحصرش مانند:  هاي آن را با ویژگی گزاره

محکم و متشابه،  2تأویل و تنزیل، 1سطحی بودن،

کارگیري  به  3مندي زبان قرآن، جري و انطباق، نظام

ها در نظام خاص با توسعه معانی در آن نظام  واژه

  زبانی، در نظر گرفت.

                                                 
إنّ «فرمایند:  رسول اکرم (صلی اهللا علیه و آله و سلّم) می .1

براي قرآن ظاهر و  »للقرآنِ ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلی سبعۀ أبطن

: 1413، (مجلسیطن آن تا هفت الیه عمق دارد. باطنی است و با

ظهر قرآن عبارت است از «گوید:  ) عالمه طباطبایی می93/9

رسد و بطن آن معنایی است  معناي ظاهري که در ابتدا به نظر می

: 1417(طباطبایی،  ».که در پوشش معناي ظاهري پنهان است

3/74(  

 ؛3/49 :1417، طباطبایی( بنگرید به:. براي مطالعه بیشتر 2

 )62حدیث ،89/97: 1413 مجلسی،

قرآن کالمی است که « د: گوی عالمه طباطبایی در این باره می .3

که از یکدیگر جدا هستند، به یکدیگر  الفاظش در عین این

اند و هر یک بیانگر دیگري است و به فرموده حضرت  متصل

پس نباید به  .علی (علیه السالم) شاهد بر مراد دیگري است

 فهمیم بدون این کاربرد قواعد ادبی می لول یک آیه و آنچه ازمد

اکتفا  ،که سایر آیات مناسب را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم

 )3/118: 1417 طباطبایی،( ».کنیم
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  ماهیت وضع الفاظ

با توجه به اهمیت الفاظ در انتقال مفاهیم، آنچه لفظ 

ن چیزي است که آن را سازد هما را با معنا مرتبط می

اند. الفاظ را از حیث داللت بر معانی  وضع نامیده

  توان به دو صورت در نظر گرفت:  می

داللت ذاتی لفظ بر معنا: بر اساس این نظریه میان  - 1

لفظ و معنا ارتباط ذاتی برقرار است که مبدأ پیدایش 

باشد. در توضیح  نوعی سببیت میان لفظ و معنا می

مواد الفاظ و هیأتشان موجب «شده:  این نظر بیان

شود و دور از خصوصیت و امتیازي در معانی آنها می

واقع نیست مدعی شویم که داللت الفاظ فی الجمله 

ذاتی است؛ اگر چه فهم ما از ادراك تفصیلی آن عاجز 

ها که  باشد. همانند اختالف اشکال و ظواهر بدن

اگر چه ما ها و صفات.  کند بر اختالف باطنداللت می

 از داللت ذاتی منظوربه درك آن حقایق نائل نشویم. 

 آنها،ترکیب  ه،بین حروف کلمحقیقی وجود تناسب 

یده فهمیی که از آن کلمه و بین معنا آنها تأهی

تناسب مانند  ،ویژه ی استتناسب ارتباطاین ، شود می

 ، وت، و صفات نفسانی و صورتنص بین روح و اخ

 اتو خصوصی آن اتبدن و حرک شکل و ظاهر

» وجود. مراحلچنین است تمام  هم، و آن ترصو

) البته بر این نظریه نقدهایی 1/27: 1374(مصطفوي، 

وارد شده است که در جایگاه خود قابل طرح و 

  1بررسی است.

ها در  داللت وضعی لفظ بر معنا: غالب نظریه - 2

داللت مورد وضع الفاظ بر این مبنا استوار است که 

                                                 
براي نمونه ابوالقاسم موسوي خویی در کتاب مصباح . 1

 االصول، این نظریه را نقد کرده است. 

هایشان ذاتی و حقیقی نیست، چرا که بر مدلولالفاظ 

ها تغییر کرده است، ها و زمانالفاظ به اختالف مکان

. (نائینی، تواند متغیر باشدکه ذاتیات نمی حال آن

شده، رابطه  ) با توجه به نظرات ارائه1/30: 1049

لفظ و معنا یک رابطه وضعی است، اما مسأله این 

معنا صورت گرفته یا  جاست که آیا این وضع بر خود

  روح معنا؟

  

      معنا روح براي لفظ وضع

ها نقش کلیدي و بنیادي را در  که واژه با توجه به این

اساس یک زبان و انتقال مفاهیم و کاربردهاي آن 

روح  هتوان گفت که واژگان یک زبان به منزل دارد می

در کالبد یک زبان است که در تمام اجزاء آن ساري 

این جریان به تبع معنایی است که آن  است. البته

گونه که در نظرات  کند؛ چرا که همان الفاظ افاده می

واژگان از آغاز وضع، براي  غالب وضع گذشت،

اند که این معنا با واقعیت  معنایی خاص وضع شده

گیرد به  شود و اساس تفاهم صورت می مرتبط می

عبارتی دیگر خود واژگان یک زبان داراي بنیاد و 

اساسی به نام معنا هستند، لذا قوام هر لفظ به معنایی 

دارد و از سوي  وابسته است که آن لفظ آن را بیان می

دیگر معناي یک واژه داراي اساس و بنیادي است که 

دهد که در یک  حقیقت معنایی آن معنا را شکل می

  خانواده آن در جریان است.  واژه و مشتقات و هم

که جامع تمام معانی  این همان روح معنا است

روح در کالبد  هواحد یک لفظ است که به منزل

مشتقات متفاوت و متعدد یک واژه دمیده شده و به 

واژه حیات بخشیده است. لذا این معنا عالوه بر این 
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که جامع تمام معانی است داراي مراتبی است که 

آن صورت  هنازل هممکن است در وضع توجه به مرتب

ضع مصداقی از آن معنا را در نظر گرفته باشد و وا

آورده باشد و لفظ را بر آن بار کرده باشد؛ مانند لفظ 

نور که واضع آن را براي معنایی وضع کرده است که 

آن معنا (به عنوان مثال آن چیزي که روش و 

نور است که  هکننده است) جامع تمام معانی واژ روشن

به هر چیز در هر زمان اطالق نور شود، این 

خصوصیت در آن بوده است. به عالوه، این معنا 

توان چنین گفت که  میباشد که  داراي مراتب نیز می

چه ضعیف و چه قوي خواه تمام مصادیق نور را 

را در بر و دیگر انواع و مراتب خواه مادي و مجرد 

  گیرد. می

با  -توان اشاره کرد که اساس یک زبان لذا می 

معنا است و اساس همان روح  -توجه به الفاظ آن

این الفاظ فراتر  1تعلق گرفته است. وضع واضع به آن

اند، مشعر به معانی از مصادیقی که به آن اطالق یافته

باشند که موضوع له مورد نظر، از و مفاهیمی می

آید و البته آن واژه و معنا مصادیق آن به شمار می

تواند مصادیق متعدد دیگري هم داشته باشد؛ زیرا می

راي هر واژه تعریفی وجود دارد که اصل معناي آن ب

همان معناي » روح معنا«دهد. بنابراین، را تشکیل می

شده در مبدأ اشتقاق است  حقیقی و مفهوم اصیل گرفته

                                                 
ن نمود یهاي متفاوتی تبی ن به صورتتوا . البته این وضع را می1

ذاتی است و یا  ،که آیا این وضع خودآگاه بوده یا ناخودآگاه

فردي است یا جمعی؟  ،انسانی أالهی دارد یا منش أجعلی؟ منش

طلبد که اصل  فرایندي است و یا نه؟ که جایگاه دیگري را می

   .بحث در این موارد تداخلی ندارد

هاي آن واژه جاري  ها و صیغه که در تمام صورت

  است.

هاي البته در این زمینه مفاهیم صیغه 

ایست مخالف، ضد بشده از یک اصل واژه، نمی مشتق

یا مغایر با مفهوم ثابت اصیل با اصل واحد آن کلمه 

هاي مشتقات و اختالف بین باشد، زیرا تطور هیأت

آنها موجب تغایر و اختالف در اصل معنى حقیقی 

شده از تطور  نشده، بلکه آن به معناي برداشت

: 1374شود. (مصطفوي، ساختاري واژه افزوده می

اي  در طول داللت خود معانی ) چرا که الفاظ1/12

ترین آنها همان معانی ظاهري و  دارند که نزدیک

تواند از  ابتدایی است. به عبارت دیگر، هر واژه می

هاي گوناگونی برخوردار باشد که در عرف مردم  الیه

اي  معناي ظاهري آن بیشتر رایج است و در مرتبه

باالتر، معانی مثالی و مجرد وجود دارد که اصل و 

دهد و استعمال لفظ تنها براي  روح آن را تشکیل می

آن معناي ظاهري نیست، بلکه لفظ براي روح معانی 

استعمال شده که یکی از آنها معنا و حتی مصداق 

اي براي امري در  شده است. وقتی واژه خاص متداول

اي عرفی به کار رفت که ذهن مردم به آن عادت  مرتبه

نها در همان معناي عرفی کرد، به این معنا نیست که ت

استعمال شده و در معانی دیگر خیر. به عنوان مثال، 

رود، اما  اي براي نشستن به کار می لفظ کرسی وسیله

کند که از چه چیزي ساخته شده،  این لفظ معین نمی

کند که براي چه  از چوب، آهن، یا... و معین نمی

  نشستنی و چه کسانی و با چه خصوصیاتی. 

گوید: بر  حضرت سلیمان می هرقرآن دربا

کُرْسیه   و أَلْقَینا على«کرسی او جسدي انداختیم 
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أَناب داً ثُمسدر مورد خداوند متعال  )34(ص/ »ج

» وسع کُرْسیه السماوات و الْأَرض«دارد:  بیان می

و زمین را در  آنهاکرسی خدا آسم )255(بقره/

در جایی به معناي » کرسی« هبرگرفته است. واژ

محسوس و در جایی به معناي نامحسوس آمده است 

و جالب این که میان کرسی و عرش تفاوت گذاشته 

ها معناي محسوس و  شده است و هر دوي این واژه

غیر محسوس دارد و صحت استعمال و استعمال 

شود  حقیقی با استعمال لفظ براي روح معنا درست می

لفاظ براي روح معنا و در این صورت استعمال ا

اي از همان معناي  خالف لغت نیست، بلکه در مرتبه

  کالم است.

این گونه استعماالت  هدر قرآن کریم نمون

فراوان است و در روایات تفسیري هم لحاظ این مبنا 

وجود دارد به طوري که اگر این اصل لحاظ نشود، 

گیرد مثالً امام  تفسیر بر خالف ظاهر آن صورت می

ع) طعام را که به ظاهر در معناي غذا و صادق (

  فَلْینْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى«هاي مادي وارد شده  خوراکی

ها طَعامبص نَا الْماءببأَنَّا ص  ضشَقَقْنَا الْأَر ثُم

از باب توسع در معنا، آن را به علم  )24عبس/»(شَقا

نظر فلی«فرمایند:  کنند و می و غذاي معنوي تفسیر می

) 1/39ق: 1413(کلینی، ». ممن یأخذ العلم منه

هاي دینى  توجه به این مهم در فهم گزارهبنابراین، 

هاي دین  مؤثر است، و نیز باعث تعمق در فهم گزاره

از مفسران و  مبنایى، برخی  هشود که به این نکت می

فیسلوفان اسالمى، در شرح و تفسیر نصوص دینى 

فیض کاشانی در تفسیر  اند؛ از جمله تصریح نموده 

) 31- 29: 1ق: ج1415صافی (فیض کاشانی، 

هاي متعدد خود، (صدرالدین  مالصدرا در نوشته

) 404: 1354؛ همو، 92و  41- 40: 1355شیرازي، 

ق: 1417عالمه طباطبایی در المیزان، (طباطبایی، 

 مصباح الهدایۀ) امام خمینی در 2/315-320

- 2/346: 1385؛ اردبیلی، 80: 1372(خمینی، 

). از جمله کسانی که به این مبنا معتقد است آیه 349

 هاهللا جوادي آملی است. وي در تفسیر تسنیم با اشار

وحی، به این نکته بسیار  هاستفهامی صنعت ادبی ویژ

مهم توجه دارد که براي نیل به بلنداي معارف الهی 

قرآن و فرهنگ  هباید کامالً دقیق بود که پیام ویژ

را تا آنجا که ممکن است بدون مخصوص وحی 

تصرف در واژگان عربی به نحو توسع، از همان قانون 

محاوره بهرمنده شد و اما فراتر از آن منطقه که 

ظرفیت لغت و ادبیات عرب تاب آن مظروف رفیع و 

وحی که خداوند  هعمیق را ندارد باید صنعت ادبی ویژ

سبحان آن را در کالبد واژگان عربی اعمال کرد 

الحظه شود و با آن ابزار، معارف اسالمی از متون م

  ) 1/216: 1379دینی استنباط شود. (جوادي آملی، 

با اشاره به سه نکته،  تسنیمتفسیر  هنویسند

ارتقاء ظرفیت لغت عرب را با وحی ویژه حق تعالی 

کند و قرآن و زبان وحی را باعث افزایش  تبیین می

نسته و این ظرفیت لغت و تطور تکاملی واژگان دا

دانند  ارتقاء تکاملی قرآن در الفاظ را از دو طرح می

که آن وضع الفاظ براي روح معنا است و یا وضع 

باشد. که هر کدام از این  الفاظ براي معنا با توسعه می

آورد  دو که در یک مجرا و قاعده قرار دارد جزء ره

شمارد. بیان ایشان چنین است:   تازه و بدیع قرآن می

هاي فراوانی دارد که  عه فرهنگی مفاهمه راهتوس«
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 (به نحو مانعۀ الخلو) بخشی از آن، دو طرح رایج

است که در مورد واژگان ارائه شده است: یکی این 

شود؛ گرچه  که الفاظ براي ارواح معانی وضع می

واضعان ابتدایی، برخی از مراتب آن ارواح بلند را 

حل عالی، انحصار ندانند و بر اثر جهل یا غفلت از مرا

معنا در مصداق خاص را توهم کنند و طرح دیگر آن 

که گرچه الفاظ براي همان مرتبه از معنا که مورد فهم 

شود، لیکن استعمال  واضعان ابتدایی است وضع می

مصادیق دیگر یا تطبیق آن معنا بر مصداق  هآنها دربار

برتر از قبیل توسعه و مجاز است و چون هر کدام از 

دو طرح و مانند آن نظیر ترتب غایت و فایده در  این

آورد  استعمال الفاظ، معیار استنباط قرار گیرد جزء ره

: 1379(جوادي آملی، » تازه و بدیع قرآن است.

1/219(.  

  

  بررسی شمول روح معنا در متون دینی 

در این بخش برخی نکات پیرامون روح معنا مطرح 

  ارائه شود. تر شود تا این مبنا بهتر و واضح می

  

  عدم انطباق روح معنا بر متون دینی دیگر 

با توجه به نظریاتی که در غرب نسبت به دین و زبان 

دین مطرح شده، روح معنا بر متون دینی دیگر به 

ها و تحریف متون قابل  دلیل وجود تفاوت در زمینه

هاي فکري و فرهنگی  انطباق نیست. برخی از ویژگی

کند. مواردي چون  نفی می جهان غرب این مسأله را

فقدان وحی اصلی، نارسایی مفاهیم دینی؛ از جمله 

 هخداي تجسیمی، پیامبران خطاکار، وحی در هال

سرشتی انسان، تعطیل  ابهام، خلط معناي اعجاز، آلوده

هاي درون دینی  کردن قلمرو علم، تهافت عقل، محدود

هاي فکري در عصر  که عوامل فوق باعث واکنش

به دین شد؛ از جمله تفارق و تعارض  جدید نسبت

گرایی، استنتاجات متافیزیکی  علم و دین، تعمیم تجربه

گیري نهضت اصالح دینی،  و شکاکیت و الحاد، شکل

هاي گوناگون در طول تاریخ غرب. به  بروز فلسفه

عالوه این که اساساً تفاوت ماهوي میان متون دینی 

. چنانکه مسیحیت و متون دینی و وحیانی اسالم است

مسیحی و غربی، به خاطر  اشاره شد، دانشمندان

وجود بعضی از مطالب خالف عقل و خرد در متون 

اند، معناي حقیقی و معقول براي  شان نتوانسته دینی

آنها پیدا کنند، لذا براي رفع این مشکل قائل به 

بودن بیانات دینی خود شدند و  نمادین و اساطیري

را مطرح کردند و هر  بحث نمادین بودن زبان دین

  کدام تفسیر خاصی از این نظریه ارائه دادند.

  

  انطباق ذاتی روح معنا بر زبان عربی

با این که مبناي روح معنا در وضع الفاظ، شمول عام 

تواند داشته باشد، اما این مبنا در زبان عربی  زبانی می

هاي منحصرش به طور دقیق قابل  با توجه به ویژگی

عبارت دیگر در اصل بر زبان عربی  و به وصول است

توان  و می ي دیگر قابل انطباق استنهااو سپس بر زب

ها از  . برخی از این ویژگیها نیز گفت زبان ردیگ براي

بی نیازي  -2پذیر بودن  اشتقاق -1 این قرار است:

در واژگان، به طوري که در این زبان براي بیان همه 

کند،  هایی که به ذهن انسان خطور می مفاهیم و اندیشه

ثابت بودن ساختار  -3 داردخاص وجود  واژگانی
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ساختارهاي بدیع و  -4 1زبان و استواري نظام زبانی

پویایی پذیرش از  - 6فراوانی واژگان  - 5انگیز  دل

کارگیري  به - 8تنوع در تعبیرات  -7 آنهادیگر زب

اي که  ، به گونهآنهاحروف معانی و اسامی موازي 

و ها  رغم معانی فرعی و کاربردهاي آن، با ویژگی علی

هماهنگ است که  آنها هدهند معانی حروف تشکیل

تیزبینی دانشمندان زبان و صرف و نحو عربی در 

استخراج این معانی سنتیِ دقیق است که در عصر 

اي که با  رسیده است، به گونه آنهاتدوین به 

 آنها هدهند هاي حروف تشکیل ترین ویژگی پنهان

  )1388هماهنگ بوده است. (عبادي، 

هاي ذاتی زبان عربی که  ه ویژگیبا توجه ب 

توان دریافت کرد که  برخی ازآن در باال اشاره شد می

چرا خداوند وحی خود را در قالب الفاظ زبان عربی 

نازل کرده است و در حالی که خود قرآن مبین این 

فهمد که  امر است و هرکس با نگاه به ظاهر قرآن می

لب است قرآن به زبان عربی است  و وحی در این قا

گیرد اساساً  که مورد دقت و توجه و تعقل قرار می

کالمی است که با تدبر و تفکر بیشتر در آن به همراه 

                                                 
زمان دستخوش تغییر  ربر اثر مروطبیعت زبان این است که  .1

شود؛ اما براي زبان عربی یک وضعیت خاص پیش آمد که  می

هاي دیگر جدا کرد و مسیرش را از حرکت طبیعی  آن را از زبان

 آن .داد قرار آن براي خاص و مسیري  خود خارج ساخت

 .ین زبان بودکریم به ا قرآن نزول همان خاص، حالت وضعیت

 اوج در را آن زبان این اهل ،انیپس از نزول کتاب آسم

تر از این  تر و بلیغ حت و بالغت یافتند و پذیرفتند که فصیحفصا

 .ممکن نیست و قبول کردند که این کالم فوق توانایی بشر است

هر  ،لذا آن را  نمونه اعلی در زبان تلقی کردند و از آن پس

و کالم در زبان  یزبان سخنان خود را با این نمونه اعل عرب

متمادي، زبان زنده  قرون طی که زبانی تنها براین،بنا سنجید. می

  یعنی زبان عربی است.  ؛خواهد بود، همین زبان قرآن

پاکی درونی؛ هماهنگی، انعطاف و اثناء آن با توجه به 

روح معناي الفاظ آن؛ چه در معنا و چه در حقیقت 

خارجی آن؛ تفکر، تعقل و تدبر با وجه هدایتی آن 

 یابد. هویت می

 

بودن کاربري الفاظ در زبان  روح معنا، بیانگر حقیقی

 وحی

امروزه گروهی از متکلمان غربی به استناد به این که 

است؛ » به کلّی دیگر«و » متعالی«خداوند، موجودي 

هاي  با توجه به غیریت و تعالی او از کاربرد گزاره

اطالق حقیقی کنند و  کالمی در مورد او پرهیز می

ی چون علم، قدرت، حکمت، مهر و... با تعالی اوصاف

اي   و غیریت خداوند ناسازگار است. از این رو، چاره

جز بیان این ندیدند که این اوصاف به صورت نمادین 

-275: 1376بر خداوند قابل اطالق است. (پترسون، 

280 (  

شود خدا موجود نیست،  از طرفی نیز گفته می

، قابل توصیف بلکه عین وجود است. از این رو

حقیقی نیست، چه این که تنها موجودات هستند که 

) و چون 175: 1372اند (هیک، قابل توصیف حقیقی

ها از کالم خدا شکل گرفته در  اساساً این گزاره

بسیاري از موارد که قابل حمل بر فهم و ادراك 

بشري نیست، نمی توان معنایی از آن را به درستی 

خی به دلیل وجود آیات فهمید و از طرف دیگر، بر

متشابه در قرآن، چون ظاهر آیه منجر به کاربردهاي 

سوي خود  اي فرا شده است چاره ناروا در دین می

اند مگر این که تمام الفاظ را بر معانی غیر  ندیده

 هحقیقی خود حمل نمایند. این جاست که مسأل

ها  حقیقی یا غیر حقیقی بودن برخی از گزاره
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ترین مسأله در مورد  ده است. مهمموضوعیت پیدا کر

کاربرد حقیقی بودن و یا عدم استعمال حقیقت در 

 صفات الهى هدربار اىنزاع گستردههاي دین؛  گزاره

ها  برخی با توجه به ظاهر این گزاره رایزاست؛  بوده

و وجود الیتناهی و مجرد محض خدا در مقایسه با 

ریابند و صفات انسانی نتوانستند مفهوم این آیات را د

اراده و افعال  هطبق مبناى کالمى خاصى که دربار لذا

    .اند کرده ریتفس را اتیداشته، آ ضیخدا و جبر و تفو

مجسمه،  مشبهه،در بین متکلمان اسالمی 

مناسب با همان  اوصاف الهی را معتزله و اشاعره،

غرب برخی  و یا در اند کرده ریتفسخود  هشیاند

   و اند خوانده غیرشناختاري ار دین اندیشمندان زبان

 زبان یا احساسات ابراز  زبان بودن آن یا نمادین با

اند و  آن را تبیین نموده اساطیري زبان یا و شعائري

به نحوي قائل به وجود مجاز و غیر حقیقی بودن این 

اند که در اینجا باید تمام این نظرات را  ها شده گزاره

در وضع الفاظ نسبت به دریافت مبناي روح معنا 

  1مخاطب قرار دارد.

  

  ها  تبیین مجاز و غیرحقیقی بودن گزاره

مجاز آن چیزي است که در برابر حقیقت به کار رود؛ 

اي یا  یعنی امور غیر حقیقی و واقعی اعم از اسطوره

نمادین؛ بودن چیزي یا صورتی که مطابق با واقع 

                                                 
البته بحث از شناختاري بودن و غیر شناختاري بودن  .1

هاي دینی جدا از مبحث حقیقی و مجازي است ولی تمام  گزاره

 ؛هاي مجازي توان مصداقی از جمله هاي غیرشناختی را می نظریه

 ،ی که براي آن وضع شده استییعنی الفاظی که در غیر معنا

   .تلقی کرد

نباشد، خواه در وضع یا غیر آن باشد یا آن چیزي که 

معناي لفظ تسامح صورت گرفته و  هدر اراد

افزایی کند. و اال مجاز به  آفرین باشد و تردید ابهام

معناي تمثیل که خود نزول حقیقت است و یا آن 

چیزي که به واسطه عالقه و مشابهت با معناي حقیقی 

کننده همان معناي حقیقی در قالب ظریف خود  بیان

. البته نه هر هاي بالغی قرآن است است، از زیبایی

مجاز ادبی که در ادبیات عرب به کار رفته مجوز 

هاي وحی را داشته باشد، حتی اگر  ورود در گزاره

مجاز ادبی بدون عالقه و منقطع از معناي حقیقی 

  باشد، در این معنا هم با مبانی قرآن ناسازگار است.

  

  اي از روح معنا و عدم نیاز به استعمال مجازي نمونه

این مبنا که الفاظ براي روح معانی وضع  با توجه با

اند نه معناي خاص و یا در مقابل مصداق  شده

هاي  توان در معناي گزاره مخصوصی، به خوبی می

دین توسعه داد، به طوري که هم به روح و عمق معنا 

و مفهوم لفظی دست یافت و با این روش مجاز و 

  گویی را از زبان دین زدود.  مجاز

نا بر تمام مصادیق خود چرا که روح مع

روح در  هسیطره دارد و این اصل واحد معنا به مثاب

بدن در تمام مصادیق خود جریان دارد و به خوبی و 

شده را در  توان حقیقت معناي اراده به روشنی می

فهم؛ از جمله آشنایی با  هقرآن البته با شرایط خاص

قواعد عربی و طهارت باطنی، دریافت نمود. به عنوان 

در آیات قرآن در موارد متعدد نسبت به » ید«مثال 

مصادیق مختلف در اصل معنایی قدرت اجرایی به 

  کار رفته است:
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 بِیده أَو یعفُواالَّذي«در مورد مصادیق خیر: 

 یدیه بینَ لما مصدقاً« ) یا237(بقره/» النِّکاحِ عقْدةُ

  )46(مائده/» التَّوراةِ منَ

 لَئنْ«مربوط به مصادیق شر و فساد:  در امور

طْتسب إِلَی كدتَقْتُلَنی یأَنَا ما  ل طبِباس يدی کإِلَی 

أَقْتُلَکلٌ«) یا 28(مائده/» لیلَّذینَ فَوونَ لکْتُبی تابالْک 

  )79(بقره/»  بِأَیدیهِم

 منْ تُعزُّ«در مواردي که به خدا منتسب است: 

تَشاء لُّ ونْ تُذم تَشاء كدر بِییا 26عمران/ (آل» الْخَی (

) یا 73عمران/ (آل» یشاء منْ یؤْتیه اللَّه بِید إِنَّ الْفَضْلَ«

 و«) یا 88(مومنون/» ء شَی کُلِّ ملَکُوت بِیده منْ قُلْ«

ولَ الَّذي هسأَر شْراً الرِّیاحنَ بیب يده یتمحر  «

  )48فرقان/(

 نَزَع و«در موارد مادي و اشاره به مخلوقات: 

هدفَإِذا ی یه ضاءیرین بلنَّاظلُوا) «33(شعراء/»  لفَاغْس 

کُموهجو أَ وکُمیدق إِلَى یرافنَّ) «6(مائده/»  الْملَأُقَطِّع 

کُمیدأَی لَکُم وج49(شعراء/»  أَر(  

 الْمالئکَۀُ و«روحانی: در موارد غیر مادي و 

) 93(انعام/»  الْیوم أَنْفُسکُم أَخْرِجوا أَیدیهِم باسطُوا

  )70(هود/»  نَکرَهم إِلَیه تَصلُ ال أَیدیهم  رأى فَلَما«

 که» ید« هبا دقت در لغت عرب در مورد واژ 

است جامع تمام موارد و روح معنا که  یدى آن اصل

صادیق و مشتقات این کلمه جاري است در تمام م

: 1380طفوي، (مص» کننده اجراء و فعال قوه«

اجرایی است که این معنا به ) و ظهور قوه 7/147

و تناسب خصوصیاتش اختالف موضوعات  هواسط

  ) 17/236: 1374شود. (مصطفوي،  متفاوت می

» ید«تعال بنابراین، در رابطه با مقام خداوند م

اي که  به معناي ظهور اراده و قدرت در امري به گونه

آن امر تحت اراده او، قدرت و سیطره اوست، به 

 متعال خداوند هدربار مجرى و فعال قوه طوري که

 براى صفات و این اوست، ذاتى قدرت و اراده صفت

 و نامحدود یعنى بوده، او ذات عین متعال خداوند

در رابطه با مقام روحانی وراء  .است ازلى و نامتناهى

عالم ماده به معناي ظهور قوه و قدرت مخصوص آنها 

به اقتضاي وجود و وظایف معین براي هر کدام از آنها 

مادى یعنی حیوان و انسان  موجوداتاست. در مرتبه 

 مجرى و فعال عضو که کند مى صدق دست عضو به

ه است؛ یعنی اظهار قدرت و قوه و عمل ب اعمال

واسطه دست یا چیزي شبیه آن است و اساساً دست 

در انسان و حیوان چون مظهر قوه و قدرت براي 

شود. البته  اجراي عمل است به آن دست گفته می

تواند مصداق غیر مادي به اقتضاء غیر  براي انسان می

: 1374مادي بودنش داشته باشد. (مصطفوي، 

17/236(  

انی بیان بنابراین، وضع الفاظ براي روح مع

دارد که بسیاري از مواردي که در زبان دین و می

وحی و قرآن به عنوان مجاز ذکر شده است، از دایره 

مجاز خارج است، بلکه تنها بیان مصادیق متعدد براي 

همان معنا بوده و لفظ از آنچه براي آن وضع شده 

و در این صورت است که معناي عدول ننموده است 

ي متعدد دارد آنهالف را در زملفظ تحمل مصادیق مخت

و از دالیلی که به جاودانه بودن و جري وانطباق 

  قرآن اشاره دارد، همین مطلب است.
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  ها اشکاالت استعمال مجاز و غیر حقیقی بودن گزاره

وجود مجاز و نیز نمادین بودن زبان دین داراي 

هر گونه تسامح و عدم دقّت در اشکاالتی است؛ زیرا 

ه از کلمات در مواضع خود، موارد چگونگی استفاد

حقّ و جایگاه صحیحشان، و استعمال در معناي غیر 

موجب از بین رفتن لطافت و ویژگی اوالً حقیقی 

شود؛ زیرا همان که بیان شد لفظ  ممتاز آن کلمه می

براي غایت و غرض معناي خاصی وضع شده است و 

ثانیاً باعث انحراف حقّ از جایگاه خاص آن و 

شدن حق به باطل شده، باعث مشتبه شدن  آمیخته

گردد و در این صورت امکان  مراد براي مخاطب می

تردید، شک، گمراهی و خسران خواهد بود. ابهام و 

تردید و عدم قطعیت در غرض معنا و حتی معناي 

حقیقی لفظ و عدم تشخیص مجازي از حقیقی عالوه 

به بر نیافتن مقصود متکلم و خداوند از آن لفظ، منجر 

تفسیر هرمنوتیکی و تفسیر به رأي خواهد شد و نتایج 

این موارد جز فرو رفتن در جهل و از بین رفتن 

  هاي دین و قرآن ثمري ندارد. حجیت گزاره

  

  زبان وحی گروي  دالیل ومبانی حقیقت

با توجه به این که لفظ براي منظور و غایت خاصی 

یت و هدف وضع شده است و کاربرد در همان غا

نماید، لذا  معین است که معناي آن را حقیقی می

استفاده لفظ در غیر معناي غرضی خود به هر 

دلیلی که ناشی شده باشد، خروج از هدف و غرض 

خاص معنایی است و این امر از سوي کسی صادر 

هایی براي خلق و زیبایی  شود که محدودیت می

می و اطالعات عل هکالم خود داشته باشد یا سیطر

اش نسبت به کلمات در محدودیت است و  عرفی

اي که در معناي حقیقی خود مقصود خود را  کلمه

برساند، نیافته است و یا این که اگر هم آن را 

داند، کافی به مقصود ندانسته و لذا متوسل به  می

الفاظی دیگر در معنایی دیگر شده است و یا براي 

ر برده است. اما زیبایی کالم خود این مجاز را به کا

اگر کالمی را متکلمی اراده کند که در علم، قدرت 

و حکمتش نامتناهی باشد، او مجبور و محدود به 

استفاده از چنین ابزاري نیست. به عالوه اگر کالمی 

را افاده کند که در عین این که در وسعت فهم مردم 

و بشریت است، اما در عین حال اعجازي است که 

بري نازل نموده تا او با این اعجاز او به دست پیام

در کالم، بشریت را به مقصود روشن و بین برساند 

هاي این کالم هدایت شوند، با  تا در پرتو زیباي

توان  توجه به محکمات و متشابهات آن قطعاً نمی

پذیرفت الفاظ را در غیر معناي حقیقی خود 

حتی به فرض پذیرش برخی  استعمال کرده باشد،

هاي معانی و بیان و بدیع، هر کدام  صنعتاز این 

  ویژه است. هآنها داراي محدود

آیه اهللا جوادي آملی در این باره در تفسیر 

قانون تشبیه، استعاره، کنایه، « اشاره دارد: تسنیم

هاي معانی و بیان و  مجاز مرسل و سایر صنعت

 هبدیع، در عین قبول آنها، هر کدام داراي محدود

ی براي ملّتی که هرگز معارف اسالم ویژه است؛ یعن

ناب، مانند حقیقت بسیط محض، اطالق ذاتی 

حضرت حق تعالی قابل درك نبوده، منطقه کنایات 

و مجازات الفاظ به آن سمک عزیزالمنال نخواهد 

  )1/218: 1379(جوادي آملی، » رسید.
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هاي قرآن  بنابراین، با توجه به جمیع ویژگی

روح معنا در وان دریافت کرد ت خصوصاً موارد زیر می

بخشی زبان دین بسیار مؤثر  گروي و تعمیق حقیقت

  است؛ زیرا:

. قرآن با تمام خصوصیاتش از حیث لفظ و 1

اش از سوي خدا  معنی و حکم و جزئیات مفهومی

 نازل شده است. 

 ه. استعمال کالم از سوي خدا بنا بر احاط2

توجه علم و حکمت الهی صورت گرفته است و لذا با 

به این خصوصیت است که کالم الهی بر اساس هدف 

اي با استحکام و ظرافت منحصر به خودش در  یژه

قالب الفاظ و معنایی نزول یافته است، دقت در 

بهترین محتوا و چگونگی  هانتخاب الفاظ براي افاد

شود که او از این  چینش آنهاست که منجر به این می

کرده باشد و بر همین  ها، حق و حقیقت را اراده گزاره

نگري و دقت و توجه به نوع لفظ و افاده  اساس ژرف

ها و ساختار آن اهمیت  معناي آن با توجه به قرینه

  )1/14: 1374(مصطفوي،  یابد. می

 ه. قرآن، حکیم است. کلمه حکمت با هم3

گر استواري و  هاي گوناگونش بیان مشتقات و صورت

تحکام و استحکام است لذا به دلیل همین اس

بودن و هماهنگی با فطرت و عقل بشر، هیچ  برهانی

گر بشر  بطالنی در آن راه ندارد و براي همیشه هدایت

) اگر درك مطلبی در قرآن 42خواهد بود. (فصلت/

دشوار بود نباید آن را بر مطالب غیر واقع حمل کرد؛ 

خود کتابی است که در معیت حق  هچرا که به فرمود

) حقیقت نیز همیشه همراه 109اء/نازل گردیده (إسر

آن است و جایی براي غیر حق و حقیقت در آن 

ماند آري براي بیان حقیقت بلند و سنگینی آن را  نمی

(جوادي  ریزد تا همگان بفهمند. اي می در قالب ساده

  ) 1/299: 1385آملی، 

 و فصاحت در(ابعادش  تمام . قرآن در4

به همین حیث  است و معجزه  )محتوا و معانی بالغت،

 حد در بلیغی و فصیح کالم ساختن توانایی انسان

قرآن حکیم بر سبیل ندارد و چون  را کریم قرآن

شود که  اعجاز صورت گرفته است این معنا افاده می

کاررفته در آن داللت بر حقیقت دارد و در  کلمات به

عین حال تعارضی با معنی کلمات عرب ندارد، بلکه 

  .ه غناي کلمات عرب افزوده استاین قرآن است که ب

. قرآن، باالترین نعمت خدا است. خداي 5

) که 23سبحان بهترین سخن را نازل فرمود (زمر/

سراسر آن شبیه به هم و هماهنگ با یکدیگرند و 

اساساً از این جهت است که تمام متون موجود در 

آنها  هجهان باید بر قرآن عرضه شود؛ زیرا قرآن بر هم

طره دارد؛ خواه آن متون به عنوان وحی هیمنه و سی

آسمانی باشد، یا احادیث مأثور و خواه آن احادیث 

یهودیت و مسیحیت و مانند آن صادر شده  هدر حوز

: 1379(جوادي آملی، باشد، یا در حوزه اسالم باشد. 

3/515( 

. قرآن تجلی ذات خداوند است و از این 6

ی و زبان توان دریافت کرد که تجلی خدا در کالم می

گیرد که تماماً بر وجه حقیقی بیانگر  صورت می

و  به کار گرفته شودیعنی خداوند متعال متجلّی خود 

  .بر آن صدق کند

. قرآن همیشه تازه وجاوید است. 7

شمول بودن، عدم اختصاص به زمان و مکان  جهان
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خاص و آداب و سنن، منحصر نبودن به قوم و گروه 

اي از اختصاصات قرآن است که متناسب با  ویژه

 هیین نموده است و الزمفطرت انسانی حقایق را تب

گاه کهنه نشود و همواره تازه  این امر آن است که هیچ

گر این است که الفاظ با توجه  باشد و همین امر نشان

اند  به قالب عربی خود در معانی حقیقی استعمال شده

 هبا توجه به وسعت فهم و سع آنهاکه در هر زمان انس

سیر توانند از این کتاب ذوبطون در م طهارت می

هدایت و تبیین و ترسیم دین از آن بهره بگیرند و اگر 

اي باشد و با توجه به کالم  منحصر به عصر و دوره

توانست  مستعمل عربی آن روز انشاء شده بود نمی

و راز این  1بیانگر این تازگی و جاودانگی باشد

تازگی و جاودانگی از یک جهت این است که اساساً 

و مورد پذیرش نزد خدا  زبانی که با آن دین کامل

با نزول وحی به آن زبان، ارتقاء و  2بیان شده است،

ترقی نموده است و این چیزي است که مشخص می 

هاي  هایش با ویژگی کند که دین را باید در تمام جنبه

منحصر خود، با مالك و معیار الهی و نه عرفی و 

انسانی بررسی نمود، واال بیان این که در زبان عربی 

صنعتی به کار رفته باشد مجوزي براي ورود و  هر

دخول در این کتاب نیست؛ چرا که این کتاب، خود 

محور و میزان براي بالغت، فصاحت و تمام 

هاي ادبی عربی شده است و نه بالعکس  صنعت

                                                 
» .فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه« .1

  )97و  89/94: 1413 (مجلسی،

 ، 85 و19عمران/ : آلاست آیات زیر دال بر این مطلب .2

و  145/بقره ،9/نعامأ ،13/طارقل ،1/ فرقان. 7صف/ ،3مائده/

 ،87، ص/20/زمر، 174/نساء ،157/نعام، أ37/، رعد151

 .54/مدثر، 90/نعامأ

اند. آیه اهللا جوادي در  چنان که برخی گمان کرده آن

خداي سبحان با صنعت ادبی «کند:  تسنیم بیان می

ویژه وحی سطح ادبیات عرب را ارتقاء داد و با 

شواهد و قراین خاص ظرفیت آن را توسعه بخشید و 

سپس مظروف سپهري را به نحو تجلّی، نه تجافی در 

ظرف زمینی ریخت و پیوند بخش طبیعی ظرف را با 

(جوادي  »سمت و سوي فراطبیعی آن حفظ کرد.

  )1/216: 1379آملی، 

ژگی همیشگی قرآن و نکته مهم با توجه به وی

اش و این که ابزار فهم زبان  جمع آن با اعجاز بیانی

دین واژگان عربی است، این است که یکی از موارد 

مهم در فهم زبان وحی همان روح معنایی است که در 

ابزار مفاهمه مطالب قرآن، «واژگان جاري است. 

واژگان عربی است و همه علوم پایه براي مطالب 

ون دینی که به زبان عربی است فقط در اسالمی از مت

قوانین ادبی عرب کاربرد دارد... . براي نیل  همحدود

به بلنداي معارف الهی باید کامال دقیق بود که پیام 

قرآن و فرهنگ مخصوص وحی را تا آنجا که  هویژ

ممکن است بدون تصرف در واژگان عرب به نحو 

از آن  توسع، از همان قانون بهرمند شد و اما فراتر

منطقه که ظرفیت لغت و ادبیات عرب تاب آن 

مظروف رفیع و عمیق را ندارد باید صنعت ادبی ویژه 

وحی که خداوند سبحان آن را در کالبد واژگان عرب 

اعمال کرد مالحظه شود و با آن ابزار معارف اسالمی 

: 1379(جوادي آملی،  »از متون استنباط شود.

1/218(  

ا کالم الهی است، بلکه .  قرآن کریم، نه تنه8

اکنون خداوند است که با ما  تکلّم الهی نیز است و هم
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گوید. اگر خداي سبحان،  از طریق کتابش سخن می

» اللَّه کَالم یسمع«کند  قرآن را کالم خود معرفی می

اکنون، متکلم  ظاهر این آیه آن است که هم  )6(توبه/

در ضمن آن خداي سبحان است. با این مبنا متکلم 

کند  معرفی خود و بیان راه هدایت؛ الفاظی را انشاء می

که در عین مقصود، ابهام و تردید را از ذهن مخاطب 

» عوجٍ ذي غَیرَ عرَبِیا قُرْآناً«فرماید:  رفع کند. لذا می

) و اگر در قرآن آیات متشابهی است به 39(زمر

واسطه آیات محکم که زیربناي آن آیات است معنا 

هایشان زیغ و  یابد چرا که کسانی که در قلب می

انگیزي به دنبال  انحراف وجود دارد براي فتنه

روند واال قرآن تماماً بر حکمت و  متشابهات می

 آیاتُه أُحکمت الر کتَاب«استحکام استوار شده است. 

ثُم لَتنْ فُصنْ مکیمٍ لَد1(هود/» خَبیرٍ ح(  

هدف نزول قرآن و با توجه به رسالت و 

بخشی و  نمایی و معرفت هاي آن، حقیقت ویژگی

گی آن از یک سو، روشنگري،  دهنده جهت

آموزي، تمایز میان حق و باطل، نورافزایی،  حکمت

زدایی،  گري، تنزیه از انحراف، یادآوري، غفلت هدایت

هاي ذاتی قرآن  آموزي از سوي دیگر ویژگی عبرت

م، قول فصل و است؛ زیرا که قرآن خود را عل

گر، کتاب بصیرت و  دهنده، نور و کتاب روشن تفصیل

آفرین، برهان و بینه و هدایت، عاري از انحراف  بینش

و هادي به سوي حق، ذکر و موعظه، تذکر و بشارت 

کند. بنابراین، این صفات و  و انذار معرفی می

وصف  نگر در یک نگاه کل چنان که خصایص هم

وصف هر گاه جزءنگر نیز دریک نتمامی قرآن است، 

ها و حتی الفاظ آن در  یک از آیات، عبارات و گزاره

رود. لذا بیان واقع و  آن نیز به شمار می هترکیب ویژ

گروي در وجه تمام و اکمل آن در الفاظ و  حقیقت

  محتواي آن جزء الینفک آن است.

قرآن هر چند از نظر متن و عبارت به ظاهر 

از و جاودانه بودن آن محدود است، لکن ویژگی اعج

که در پرتو علم الیزال الهی صورت گرفته اقتضاي 

را دارد. دعوت به تفکر، تدبر و  آنهاظرفیت تمام انس

گر دقت و  تعقل در مضمون و محتواي خود نشان

ظرافت وحکمتی است که درآن به کار رفته است و 

در پرتو خردورزي و پاکی متناسب با  آنهااین که انس

توانند به حقایق آن دست  دي خود میظرفیت وجو

  بیابند.

  

  گیري  بحث و نتیجه

با توجه به آنچه بیان شد، باید گفت ؛ ممکن است  

هاي گوناگونی از معناي واحد و جامع در یک  الیه

آن که  هلفظ در ابتداي وضع لفظ یا کاربرد روزمر

مورد توجه بوده، قرارگرفته باشد که به تبع آن، یک 

دار و  ک زبان را داري مفاهیم توسعهعبارت و کل ی

به ویژه زبان دین و خصوصاً زبان  -عمیقی نماید

وحی مطلق؛ قرآن، را که مستقیماً از سوي خداوند 

  .انشاء شده است

هاي آن معنی مورد  اگر تنها برخی ازجنبه

تواند در  هاي دیگر معنا که می توجه قرار گیرد و جنبه

ختلف درونی؛ مانند عدم کالم فهمیده شود، به دالیل م

غناي یک زبان با توجه به ویژگی ذاتی آن ، عدم 

هاي انسانی به  انسجام و توافق آن، دخل و تصرف

ویژه در متون دینی  و دالیل بیرونی؛ از جمله 
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محدودبودن دانش، رشدنیافتگی، عدم توجه و تفکر، 

هاي خاص  عدم غناي علمی و یا تأثیر ذهنیت

ص قومی و گروهی از سوي هاي خا فرهنگی، تلقی

مخاطب و مفسر آن در نظر گرفته نشود، مشکالتی از 

هاي دین،  بودن گزاره اي قبیل پذیرفتن اسطوره

بودن آن، تعارض بین زبان دین و زبان علم،  نمادین

اساس در آن، زمانی بودن و  پذیرفتن تأویالت بی

بودن به زمان خاص و یا  محدودیت آن و مختص

  .آنها را پدید آوردمعنایی  حتی بی

اي از  بحث به گوشه هگونه که در مقدم همان

آن اشاره شد، اما با توجه به مبناي روح معنا در 

هاي دین به  وضع واژگان به دست آمد، الفاظ گزاره

ویژه قرآن با اعجاز بیانی و استحکام در تمام ابعادش 

داراي مفهوم حقیقی است؛ چرا که الفاظ آن حاکی از 

معانی آن دال بر اصلی است که از حقایق  معانی، و

و این در  دارد میمصداق خارجی پرده برمفهومی و 

ها مربوط به اسماء و  خواه این گزارهحالی است که 

صفات و افعال خداوند متعال باشند یا مربوط به 

یا هاي جهان هستی، خواه جزء آیات محکم  پدیده

  . باشد آیات متشابه

و قضایاي هاي  تمام گزارهاین حقیقت لذا 

جهان فراتر، حساب  مربوط به حیات انسان و جهان،

ها و پاداش  و کتاب و میزان، داوري، بیان نعمت

گیرد و در  صالحان و عذاب و آالم بدکاران را فرا می

عالوه بر این که در براي وحی نظر داشتن این مبنا 

مؤثر است،  و زبان وحی ها فهم انسان از این گزاره

  بودن آنها دارد.  داللت بر ژرف
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المیزان ق). 1417محمدحسین ( طباطبایى، سید -

 مدرسین.   قم: انتشارات جامعه ،فى تفسیر القرآن
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اصالت و تجدد در ). 1388عبادي، حسن ( -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.  ،حروف معانی

قم:  ،زبان دین). 1375زمانی، امیر عباس ( علی -

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. 

ناپذیر  مجازهاي تحویل .)1375فنایی، ابولقاسم ( -

 . 19شماره  ،معرفتدر الهیات. 

تفسیر ق). 1415فیض کاشانی، مال محسن ( -

تهران: انتشارات  ،تحقیق حسین اعلمى ،الصافی

 .الصدر

 ،اصول کافیق). 1413کلینی، محمد بن یعقوب ( -

 .بیروت: دار االضواء

پژوهشی در کتب ). 1384کمیجانی، داوود ( -

 اسالمی. هنگ و ارشادتهران: وزارت فر ،مقدس

 ،بحار االنوارق). 1413باقر (مجلسی، محمد -

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربی

التحقیق ش). 1374مصطفوي تبریزي، حسن ( -

تهران: انتشارات  ،فی کلمات القرآن الکریم

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

. تهران: روشن تفسیر). 1380، (________ -

 کتاب.  نشر مرکز

دین و ). 1390اد، محمد حسین (مهدوي نژ -

 . (ع). تهران: دانشگاه امام صادقدانش

مصباح ق). 1422موسوي خویی، ابوالقاسم ( -

 .قم: مکتبه الداوري ،االصول

. فوائد االصولق). 1409نائینی، محمد حسین ( -

 قم: مؤسسه نشر اسالمی. 

. ترجمه بهرام فلسفه دین). 1372هیک، جان ( -

  المللی الهدي. نراد. تهران: انتشارات بی


