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دوفصلنامه

پژوهش نامه تأویالت قرآنی
دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تایستان 9318
صاحب امتیاز :دانشکده علوم قرآنی آمل
مدیر مسئول :دکتر سید معصوم حسینی
سردبیر :دکتر زینب السادات حسینی
مدیر داخلی :دکتر سید عبداهلل اصفهانی
مدیر اجرایی :فاطمه شفیعی
اعضای هیئت تحریریه
.1

دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج (استاد رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران)

.2

دکتر حمید محمدقاسمی (دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری)

.3

دکتر زینب السادات حسینی (دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران)

.4

دکتر محمدهادی یداهلل پور (دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم پزشکی بابل)

.5

دکتر غالم رضا رئیسیان ( دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهد)

.6

دکتر سهیال پیروزفر (دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه فردوسی مشهد)

.7

دکتر رمضان مهدوی آزادبنی (دانشیار فلسفه و کالم ،دانشگاه مازندران)

.8

دکتر محمود دیانی (استادیار رشته فلسفه دین و مسائل جدید کالمی ،دانشکده الهیات دانشگاه مازندران)

.9

دکتر سید معصوم حسینی (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

 .11دکتر علیرضا کاوند (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
 .11دکتر سید عبداله اصفهانی (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
 .12دکتر الهه شاهپسند (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
 .13دکتر سیده فاطمه سلیمی (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
ویراستار ادبی :دکتر جواد فرامرزی
صفحه آرا :زینب رجایی
ترجمه چکیده ها به انگلیسی :دکتر صمد یوسفی
ترجمه چکیده ها به عربی :دکتر سیده فاطمه سلیمی


نشانی :آمل ،خیابان طالب آملی ،دریا ،13دانشکده علوم قرآنی آمل
تلفن 411-00266441 :نمابر 411-00004522 :کدپستی06106-56539 :
پست الکترونیکیamol@quran.ac.ir :
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محورهای موضوعی مجله عبارتند از:
 - 1ت طبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه عالمه حسن
زاده آملی
 - 2تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره
 -3تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان :دریچه ای به منطق عقالنی او در فهم دین
 -4تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان
 -5مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی
 - 6میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی
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فهرست داوران مجله دوفصلنامه پژوهش نامه تأویالت قرآنی:
 - 1حمید محمد قاسمی ؛ دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی ساری
 -2سیدعبداله اصفهانی؛ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 - 3محمود دیانی؛ استادیار رشته فلسفه دین و مسائل جدید کالمی دانشگاه مازندران
 - 4هاشم قربانی؛ استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 - 5فرزاد بالو؛ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
 - 6زینب السادات حسینی؛ دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
 - 7سیده فاطمه سلیمی؛ استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
 -8جواد سلمان زاده؛ استادیار علوم قران و حدیث ،دانشگاه حکیم سبزواری
 -9سید معصوم حسینی؛ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 - 11جواد فرامرزی؛ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی آمل
 - 11رمضان مهدوی آزادبنی؛ دانشیار فلسفه و کالم دانشگاه مازندران
 - 12فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ استادیار گروه فلسفه دانشگاه مازندران
 - 13محمد شریفی؛ دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
-14ابراهیم فالح؛ استادیار گروه ادبیات عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
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شیوه نامه نگارش مقاالت برای مجله پژوهشنامه تاویالت قرآنی
ـ مقاالت باید علمی ،پژوهشی ،مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ مقاالت ارسالی نباید اینترنتی باشد یا قبالً در نشریة دیگری چاپ شده یا برای نشریة دیگر
ارسال شده باشد.
ـ مقاالت برای یك شماره آماده شود و دنبالهدار نباشند.
 مقالة ارسالی حداقل  6444کلمه و از  9444کلمه بیشتر نباشد. مقاله در کاغذ  A0با رعایت فضای مناسب در حاشیه و میان سطرها ،در محیط ورد ،2440متن مقاله با قلم  B Lotus 12التین  Time New Roman 12حروفچینی شود.
ـ تیترهای اصلی با شمارههای  3 ،2 ،1و ...و زیرمجموعة آنها با 1ـ1 ،1ـ ،... ،2و 2ـ2 ،1ـ ،2و...
مشخص شود.
ـ چکیدة مقاله که آیینة تمام نما و فشردة بحث است ،حداکثر در ده سطر ضمیمه باشد و
واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار :شمارة صفحه یا
شمارة جلد/صفحه) نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصل ه به همان مأخذ باشد از (همان یا همان :شمارة جلد/صفحه) و اگر به
مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو ،سال انتشار :صفحه) استفاده شود.
ـ منابع التین ،به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد :سال انتشار ،نام
خانوادگی) و در ارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد ) (Ibid.نوشته شود.
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ـ نقل قولهای مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی (یك سانتیمتر) از راست درج شود.
ـ شکل التینی نامهای خاص ،واژه های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.
ـ یادداشتهای توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر میرسد) در پاورقی درج
شود.
ـ ارجاع در یادداشتها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله
بیاید.
ـ منابع مورد استفاده در متن ،در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام
مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود :
کتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان)( .تاریخ انتشار ش .ق .یام( .به ترتیب برای
سالهای شمسی،قمری یا میالدی) .نام کتاب ،نام مترجم ،محقق یا مصحح ،نوبت چاپ (در
صورتی که چاپ نخست باشد نیاز نیست) ،محل نشر :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان)( .تاریخ انتشار)« .عنوان مقاله داخل گیومه» ،نام
نشریه ،دوره /سال ،شمارة جلد ،صفحات مقاله.
پایگاههای اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده« ،عنوان موضوع داخل گیومه» ،نام و آدرس
پایگاه اینترنتی.
ـ نام کامل نویسنده ،رتبة دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسة متبوع وی به دو زبان فارسی
و انگلیسی قید شود و همراه با نشانی پستی ،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.
ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.
 ارتباط با مدیریت مجله از طریق نشانی دفتر مجله (آمل شماره تلفن مدیر اجرایی خانمشفیعی  ) 49112255845یا رایانامهها امکانپذیر است.
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فهرست مطالب
ت طبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه عالمه حسن زاده آملی

سید قاسم حسینی و فاطمه لونجی) 1 – 20 (.................................................................................................
تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره
سیده فاطمه سلیمی و سیده خدیجه ساداتی سرخکالیی) 28 – 50 ( ..............................................................
تاویل پژوهی شیخ طوسی در تبیان :دریچه ای به منطق عقالنی او در فهم دین
نفیسه اهل سرمدی) 55 – 84 ( ............................................................................................................................
تأویل صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان
سید معصوم حسینی و فاطمه علی خانی و سیده فاطمه سلیمی) 81 – 148 ( ................................................
مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی
سیدمحمدحسین میردامادی و محمد بیدهندی ) 149 – 125 ( .....................................................................
میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم با تکیه بر محور همنشینی
کبری راستگو و معصومه ابراهیم پور ) 126 – 156 ( ..........................................................................................
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دوفصلناهم ژپوهشناهم اتویالت قرآنی
دوره اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 98

تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه
عالمه حسن زاده آملی
1حسینی ،سید قاسم
 2لونجی ،فاطمه

چکیده
قرآن داراي مرتبههاي است كه باالتر از همه آنها ،تأویل است .اما سوال مهم این است
كه حقیقت تاویل قرآن چیست ؟ عالمه حسن زاده آملی آن را به حقیقت انسان منطبق
میداند؛ زیرا تمام اطوار نظام هستی را بصورت بالقوه در انسان موجود میدانند .این
مقاله در پی آن است كه كه با استفاده از منابع مرتبط و با روش تحلیلی نظرگري،
تأویل قرآن را در تفسیر انفسی انسان جستجو نماید .لذا به حقیقت تأویل قرآن و
حقیقت نفس انسان و تطبیق آن دو پرداخته شده و چنین بدست آمده است كه مظاهر
و شئون در مقام جمعی ،حقیقتی واحد دارند كه سرچشمة تمام ظهورات و عین
ظهورات است كه حاصل خوانا شدن تأویل آفاق و انفس است كه همان تطبیق بین دو
كتاب قرآن جمعی و كتاب آفاقی است؛ لذا استادي كامل براي خوانا شدن حقایق الزم
است تا با طهارت در تمام مراتب بتواند حقایق قرآن و انسان كامل و نظام هستی و
خود را مس بنماید؛ زیرا همة آفرینش ،آیینههاي حق میباشند .اما انسان كامل آینة
تمام نماست و نشاندهنده همة اسماء و صفات است؛ لذا داراي وجود جامع ،وحدت
جمعی ،وحدت حقّة ظلیّه و وحدت حقه حقیقیه است؛ در نتیجه تاویل قرآن ،حقیقت
انفسی انسان و منطبق است با حقیقت انسان كامل و هردوي آنچه در عالم صغیر به
وجهی و در عالم كبیر به وجه دیگر می باشد؛ یک حقیت است كه همان توحید
صمدي قرآن است؛ لذا در واقع ،تاویل نهایی عالم خداوند است.
کلید واژه :تأویل ،تفسیر انفسی ،قرآن ،انسان ،توحید.

استاديار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کريم قم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کريم قم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
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 2دوفصلناهم ژپوهشناهم اتویالت قرآنی  -دوره اول ،شماره دوم ،بهار و اتبستان 89

مقدمه
قرآن برای تعالی و ترقی نفس ناطقه انسانی آمده ،زیرا آیات فراوانی در رابطه با
انبیای گذشته نازل شده و به مقاماتی که نائل آمدهاند ،اشاره دارد  ،در خصوص
پیامبر اکرم در سوره مبارکه نجم حقایقی مانند "ما ینطق عن الهوی"إن هو إال

وحیٌ یوحی" و مشاهدهی جبرئیل و معراج روحانی و جسمانی گفته شده است.
اوصاف و صفاتی که برای پیامبر (ص) آورده شده ،نشان میدهد که قرآن میتواند
انسان را به همه مقاماتی که الیق است ،برساند .یعنی انسان متن و جامع بین قرآن
و عالم است و جمع میان قوس نزول و صعود؛ در قوس نزول ،عالم را در خود،
جمع دارد و در قوس صعود ،قرآن را در خودش در مقام جمعی پیاده میفرماید.
انسان کامل متن این شرح تکوینی و تدوینی است ،لذا هم شرح تکوینی را درست
میخواند هم قرآن را.
بر این اساس ،در بخش تاویل آیات قرآن ،مراتب قرآن با مراتب انسان با همدیگر
تطبیق دارند ،ذو مراتب بودن قرآن از برخی آیات قرآن و روایات صحیح بدست

میآید که قرآن افزون بر معانی ظاهری ،دارای معانی باطنی و تأویلی است معانی-
ای که تنها با تسلط به معانی لغوی الفاظ و قواعد و ادبیات عربی بدست نمیآید
بلکه در کسب آنها باید به مخاطبان اصلی قرآن یعنی ائمه اطهار( ع) مراجعه کرد و
معانی فراتر از مدلولهای عرفی آیات را از آنها دریافت نمود و بر اساس فرموده
پیامبر(ص) درباره امام علی (ع)  :ان منکم من یقاتل على تأویل القرآن کما قاتلت
على تنزیله.
یشینه بررسی این موضوع بیشتر به تفسیر عرفانی محیط اعظم سید حیدر آملی
برمیگردد ،که مقاالتی در این زمینه نوشته شد ،از قبیل :تأویل به مثابه تطبیق قرآن
با عالم و آدم در تفسیر سید حیدر آملی از عبداهلل صلواتی که در سال  8811در
شماره  6پژوهش نامه قرآن و حدیث چاپ شده است که نویسنده در بخشی از
این مقاله به تاویل عرفانی از نظر سید حیدر آملی میپردازد .البته در این زمینه
مقاالت ،دیگری نیز هست از جمله تاویل از منظر سید حیدر آملی از نویسنده این
مقاله با همکاری دیگران که در دانشگاه مازندران ارائه شده است .پایان نامهای هم
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تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه عالمه حسن زاده آملی 3

با موضوع مکتب تاویل عالمه حسن زاده آملی در سال  59نوشته حمزه حبیب زاده
به رشته تحریر در آمده است که نوع نگاه آن ،تبیین کننده دیدگاه عالمه حسنزاده
آملی در تاویل می باشد .اما این مقاله ،به مختصات ماهوی تاویل و تطبیق آن در
تفسیر انفسی از انسان بر آمدهاست .در این پژوهش بعد از مفهوم شناسی به تاویل
رویا سپس به حق بینی و تاویل و انسان قرآن و عینیت حق و خلق و...پرداخته
شد
طرح بحث
سخن در این تحقیق تبین حقیقت تاویل قرآن و حقیقت انسان است ،که در نتیجه
به یک حقیت الهی می رسد و تطبیقی حقیقی وجود دارد ،ولی چون معمول انسان
ها در ظلمات هستند ،این حقیقت را در نمییابند وهر کسی تعریفی خاص از
تاویل و یا تعریفی از انسا ن و یا قرآن می دهد؛ مثل تعریف فیل در تاریکی و
تعریف پای آن به ستون و  ،...ولی محل بحث اینجاست که اولیای الهی که خود را
از ظلمات بیرون برده و روشنایی بیرون چاه تاریک طبیعت را مشاهده کردند ،به
حقیقت پیبردند؛ لذا از تفکیک دست شسته و انسان و قرآن و عالم را دارای یک
تاویل دانسته و به حقیقت واحد پی بردند و دانستند که ماهیت تاویل قرآن ،همان
حقیقت انسان است.
این پژوهش ،براساس سخنان حسن زاده آملی میباشد .به بیان ایشان ،هر کس که
در معرفت انسان و قرآن توغّل کند ،قرآن را صورت کتبیهی انسان کامل شناسد و
نظام هستی را صورت عینیّهی او یابد .از این منظر شریف میتوان اینطور دریافت
که همانطور که قرآن صورت کتبیهی انسان است ،پس در تمام مراتبش ،ذاکر
مراتب انسان است و نظام هستی هم نظام مستقل و منفک از حقیقهالحقایق نیست
پس آن را هم سلسلهی طولیست و به بیان دیگر صورت عینیهی انسان است که در
تمام مراتب او را شرح میدهد .بنابراین تأویل نیز در اصطالح ،مربوط به تمام
هستی است که موجود مستقلی در عالم نداریم و رسیدن به اسرار و حقایق قرآن
که همان صورت کتبیهی انسان است ،همان پیمودن مراتب وجودی خود انسان
است و حدیثی که از رسول خدا آمده «:إنّ اهلل عزّ و جلّ خلق آدم علی صورة

Sample output to test PDF Combine only

 4دوفصلناهم ژپوهشناهم اتویالت قرآنی  -دوره اول ،شماره دوم ،بهار و اتبستان 89

الرحمن» ناظر به این معنای دقیق است که نفس ناطقه و روح آدمی مثال است برای
ذات و صفات و افعال خداوند .که خداوند حکیم ،انسان را در ذاتش و صفاتش و
افعالش ،مثال خود آفریده است .رسول اکرم (ص) و باب مدینة العلم امام علی (
ع) فرمودند «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» ،لذا معرفت نفس ،مرقاة معرفت ربّ
است.

 .1مفهوم شناسی تاویل از نگاه عالمه حسن زاده
 .1-1تأویل در لغت
جامع ترین بیان و در عین حال کهن ترین توضیح پیرامون واژهی تأویل ،سخن ابن

فارس در «معجم مقاییس اللغه» می باشد .ابن فارس تاویل را به دو اصل بر می-

گرداند؛ یکی به معنای آغاز و ابتدای امر است که همان «أوّل» در لغت فارسی
است و اصل دوم از ریشه «آل یؤول أَوالً» در معنای رجوع یا بازگشت به سوی
چیزی و به تعبیری رساتر سرانجام و انتهای امر است (ابن فارس ،بیتا-861/8 :
 .)891اما سایر لغویون تأویل را به معنی مطلق رجوع میدانند چه رجوع به آغاز و
ابتداء و چه رجوع به انتها ( خلیل بن احمد ،بی تا811/8 :؛ جوهری:8836 ،
8116/1؛ ازهری891/89 ،؛ ابنمنظور ،بیتا165-168/8 :؛ فیروزآبادی ،بیتا:
819/8؛ شرتونی18 :8838 ،؛ بستانی18 :8833 ،؛ قرشی 8838 ،و ابن منظور،
 :8811ذیل واژه «أول»)
عالمه حسن زاده در کتاب گفت وگو در ادامه این مبحث که قرآن روح است و
روایات بدن ،بدن مرتبه نازله روح و پرتو روح است؛ به بخشی از گفتار عالمه
طباطبایی اشاره فرمودند که « :عالمه طباطبایی فرمودند ما این روایات را که تأویل
می پنداشتیم ،باید این لفظ را برداریم و بگوییم تفسیر آیات ،روایات فقط تفسیر
آیاتند ،منتهی تفسیر را مراتب است .تفسیر مراتب گوناگون در طول یکدیگر دارد».
ایشان در ادامه میگویند «:همان گفتار حضرت امیر را که عرض کردهایم (إقرَء
وَارقَ) بخوان ،باالبرو» .یک روایتی مطابق فهم مخاطب چون (نحن معاشرَ االنبیاءِ
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بُعِثنا لِنُکَلِّمَ النّاسَ عَلی قدرِ عقولِهم) و چناچه میبینید که امیر المؤمنین به شاگرد
کاملش کمیل فرمود( :اِنَّ هیهُنا لَعِلماً جَمّاً لَو اَصَبتُ لَهُ حَمَلَةً) با مردم به فراخور
فهم و بینش با آنها صحبت میکردند .در حقیقت روایات بطون آیات و تفسیر
انفسی آیات و بیان مقدمات آیاتند .خود کلمهی (أول) و (تأویل) به (مآل بردن) و
به مرجع بردن ،به مرجع  ،به اصل برگرداندن است و این آیه ای را که ما می
گوییم تأویل  ،روایاتی را که ما می گوییم تأویل یعنی فکر را  ،عقل را ،هوش را ،
أول می دهند  ،تأویل و ارجاع می دهند ،به معارج به مقامات عالیه قرآن ،
بنابراین تأویل یعنی تفسیر آیات در مقامات شامخشان و روایات نیز به این حساب

و جهت است"(بدیعی8811 ،ش )858 :تأویل انتهاء چیزی و پایانش و آنچه که
بازگشتن امر به سوی آن است  (.آملی8811 ،ق) 181 /8 :
 .2-1تأویل در اصطالح فلسفه و عرفان
فالتأویل عندهم هو التطبیق بین الکتابین ،إلى الکتاب القرآنی الجمعی و حروفه
و کلماته و آیاته ،و الکتاب اآلفاقی التفصیلی و حروفه و کلماته و آیاته .ألن من
قرأ الکتاب القرآنی الجمعی على الوجه الذی ینبغی أعنی من حیث التطبیق بالکتاب
اآلفاقی إجماال و تفصیال ،تجلّى له الحق تعالى فی صورة کتابه بحسب مالبس
حروفه و کلماته و آیاته تجلّیا معنویا حقیقیا ،تجلّى المعنى فی لباس الحروف و
الکلمات و اآلیات بمصداق قول من قال :لقد تجلّى اللّه لعباده فی کتابه و لکن ال
تبصرون( .آملی8811 ،ق) 188-181/8 :
تأویل در قول ارباب باطن و اهل طریقت را در تطبیق بین دو کتاب قرآن
جمعی و کتاب آفاقی بیان می کنند ،که کتاب آفاقی شامل کل تعیّنات است از
ملک و جن و انس و حیوان و غیرذلک ،که تأثیر تطبیقشان تجلی حق تعالی است
که «هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم» که به بیان عالمه
حسن زاده همان ظهور توحید صمدی قرآنی و موحد حقیقی به توحید الصمد
قرآنی شدن و مخاطب وحی الهی شدن و تلقی قرآن در تمام مراتب به طاقت
بشری خود می باشد.
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حضرت امیر ع به فرزندش محمد حنفیه فرمود :درجات بهشت به عدد آیات
قرآنند ،پس چون روز قیامت شود به قارى قرآن گفته مىشود بخوان و باال برو
(فیض کاشانی8811 ،ش .)69 /88 :این فرمایش تفسیر بهشت نیست بلکه تأویل
بهشت در نفس ناطقهی انسانی است .رسیدن به مقام تأویل قرآن همچون رسیدن
به باالترین مراتب بهشت که همان جنة اللّقای حق است از آنِ عارفان حقیقی است
که دل از دنیا و آخرت گرفتهاند و به حضرت حق سبحانه و تعالی فروختهاند.
ایشان مظهر تام کریمهی کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ * ابراهیم
 19چون درختی است پاک که بُناش بر جای است و شاخهاش در آسمان) هستند
که در بهشت دار القرار الهی سکنی گزیدهاند»(صمدی آملی8858 ،ش«)861 :
ممکن است توهم شود چه کسی قادر است در این اقیانوس عظیم الهی وارد شود
و در این بحر بیکران غواصی کند تا بتواند به فعلیت مطلوب برسد و لکن این
وحشتی بیش نیست ،قرآن برای ارتقای ما نازل شده است و نمی بایست اندیشید
که این امر نشدنی است ،غرض اینکه سفرای الهی که مطلقا معصوماند ما را به
سوی خود دعوت فرمودند ،به این خطاب که ما را ببینید و به سوی ما بیایید و
هدف از ارسال آنان ارتقاء و اعتالء انسانها به سوی آنان است و حاشا که
دعوتشان به گزاف باشد و اگر ما لیاقت و قابلیت این چنین خطاب را نداشتیم،
مخاطب بدان نمیشدیم» (.حسن زاده آملی)19 :8858 ،
 .3-1تأویل رؤیا
برای ملموس شدن واژه تأویل به بررسی تأویل رؤیا در آثار عالمه حسن زاده
آملی باید پرداخت چه اینکه رؤیا بعد ملموسی از اطوار فوق مادی انسان است ،لذا
نوع مواجه شدن افراد در رابطه با خوابهایشان میتواند به تبیین بحث مورد نظر
کمک کند؛ «رؤیا در حقیقت ارتباط نفس ناطقه با مبادى عالیه است ،که معانى را
از آنجا اتخاذ مىکند و در کارخانه متخیله که کارخانه صورتگرى است صورت
مىدهد .این دستگاه بوالعجب معنى را صورت مىدهد و صور معانى را با معانى
مناسباتى است که بدان مناسبات ،معانى صورت مىیابند ،و چون صورت خواب
به معبر گفته شود از صورت عبور مىکند به معنى مىرسد و شخص خواب بیننده
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را از صورت به معنى عبور مىدهد که مىگویند خواب را تعبیر کرده است شیخ
محیىالدین در فص اسحاقى گوید :و معنى التعبیر الجواز من صورة ما رآه الى أمر
آخر» ( حسنزاده آملی « .)18 :8869 ،و اما فرق است بین تأویل و تعبیر خواب،
زیرا تأویل ،برگرداندن صورت خواب است به معنای آن ،اما تعبیر عبور دادن
شخص از صورت خیالیّهی منامیّه است به سوی واقع ،چرا که معانی پس از تنزّل
نمودن از مرتبهی خودشان و ظاهر شدن در مرتبهی حسیّه طالب تعبیر هستند .پس
در هر تأویلی تعبیر نیست چرا که مُأوِّل فقط صورت را به معنی بر میگرداند و
دیگر احوال و اوضاع و عادات خواب بیننده را لحاظ نمیکند اما در هر تعبیری،
تأویل هست زیرا معبّر با توجه به اوضاع و احوال خواب بیننده ،عالوه بر
برگرداندن ظاهر خواب به باطن آن ،خواب بیننده را از صورت ظاهری خواب به
معنای واقعی متناسب با شخص او ،عبور میدهد .مثال صورت شیر را مطلقاً به علم
تعبیر نمیکند بلکه از خواب بیننده میپرسد به چه کاری مشغولی؟ اگر گفت به
درس و بحث مشغولم ،خواب را تعبیر به علم میکند و اگر چیز دیگری گفت
خواب را تعبیر به مال و ثروت میکند» (صمدی آملی8851 ،ش.)985-991 /1 :
 .2تعریف عالمه حسن زاده از انسان
عالمه حسن زاده آملی وقتی وارد تعریف فلسفی و عرفانی انسان میشوند ،حرف از

وجود میآورند " :وجود را مساوق حق و فصل حقیقى همه انواع و اشخاص
موجودات از مجرد و مادى و صورة الصور آنها مىیابیم"؛ چون منطق با وجود

کار ندارد ،با حدود اشیاء کار دارد که اشیاءِ محدود را مالحظه میکند و اگر اینها
با همدیگر اشتراک داشتند ،بینشان جنس درست میکند ،اگر جدا بودن،د تباین
درست میکند اما در فلسفه و عرفان ،اولین پلهای که فیلسوف و عارف در آن قدم
میگذارد ،پلهی وجود است ،منتها در فلسفهی متعارف ،وجود را اول تقسیم بندی
میکند مثال به وجود خداوند و وجود غیر خداوند(علت ومعلول) اما در عرفان
مطلقا وجود ا ست که مشهود است و به تعبیری دوتا وجود نداریم ما یک وجود
داریم آن یک وجود هم حق است ولذا از منظر اعالی ایشان برای فهمیدن انسان
در عرف عرفان اولین پلهای که باید برای ما حل بشود این است که وجود مساوق

Sample output to test PDF Combine only

 8دوفصلناهم ژپوهشناهم اتویالت قرآنی  -دوره اول ،شماره دوم ،بهار و اتبستان 89

با حق است ،یعنی به تعبیر ایشان وحدت صمدی وجود درست بشود که این
خدایی که می پرستیم چه خدایی است؟
همه موجودات به ظاهر صورتی دارند ،آن که صورت اصلیِ تمام این صورتها
خداست (صورة الصور)؛ که حق سبحانه صورة الصور همه بل هو فاعل الفواعل و

صورةالصور .درکتابها بسیار میبینیم که میفرمایند «صورةالصور» همانطور که می-
گویند «حقیقةالحقایق» و «یامن مأل کل شیء نوره» یعنی جا خالی ندارد .هرچه که
هست وجود هست مفاد دعا همین معنای حقیقة الحقائق واسمای دیگر میباشد از
آن جمله حق سبحانه را به «صورة الصور»میستایند و چون شیئیت شیء به
صورتش میباشد و همه به وجود او قائمند و او « مأل کل شیء نوره» است ،لذا
شیئیت شیء به صورتش است اوصورةالصور و وجه همه میباشد و آبروی همه

است " فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه" (بقره«)886پس به هرکجا رو کنید آنجا روی

خداست» (حسن زاده آملی8813 ،ش .) 816 /8 :فصل حقیقی همه موجودات
خداست که موجودات را از عدم جدا کرد و فاصله انداخت که به تعبیر دیگرِ

ایشان " :وجود را مساوق حق و فصل حقیقى همه انواع و اشخاص موجودات از

مجرد و مادى و صورة الصور آنها مىیابیم"

ایشان انسان ها را به دو گروه تقسیم نمودهاند گروه اول انسانهایی هستند
که دارای صفات و افعال کسبی میباشند و گروه دوم کسانی هستند که صاحب
صفات و افعال اکتسابیاند .در حقیقت باید گفت تعریفی که منطق در مورد انسان
ارائه میدهد فقط شامل انسانهایی میشود که صاحب صفات و افعال اکتسابیاند.
در حالیکه تعریف عارف از انسان فقط گروه اول را که دارای صفات و افعال
کسبی اند در بر می گیرد.اما مراد از اکتساب تحمیل نمودن چیزی بر انسان است بر
خالف کسب که هرگز تحمیلی در آن بر انسان نیست.اگر کسی به واسطة انجام
مستمر افعالی صفات وملکاتی را به دست بیاورد که آن صفات و ملکات تحمیلی
بر نهاد و فطرت پاک آن باشد از آن فعل و صفت تعبیر به افعال و صفات اکتسابی
می شود در قرآن کریم با کلمة «علیها» به این گونه افعال اشاره نمود و فرمود

"علیها مَااکْتَسَبَتْ" (بقره  «)113و هر بدی که کند بر اوست»که باب افتعالِ فعل
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اکتساب خود داللت بر تحمیل شیء می کند .و در مقابل اگر ملکاتی که از ناحیة
انجام دائمی افعال بر روح و جان انسان نقش می بندد مطابق با فطرت و نهاد پاک
آدمی باشد از آن تعبیر به افعال و صفات کسبی می شود که در قرآن با کلمة «لها»

به این دسته افعال و صفات اشاره نمود وفرمود"لها ما کَسَبَتْ" ( بقره
«)113هرنیکی که کند برای او»در حقیقت کلمة «علی» آنجا استعمال می شودکه
شیء بر ضرر انسان است بر خالف«لها» که در مواردی به کار می آید که شیء به
نفع انسان است لذا هر عملی که موافق با فطرت انسان است طبق فرمایش قرآن
کریم به «له» نفس است و هر عملی که مطابق با فطرت انسان نیست آن بر «علیه»
نفس است.
اگر انسانی علم فکری را سرلوحة کشف حقائق عالم قراردهد و همواره با علم
شهودی در جنگ باشد چنین انسانی همان است که با صفات و افعال اکتسابی می
خواهد نهال وجودی خویش را پرورش دهد و از آنجا که چنین رویه ای منافی و
مخالف با نهاد آدمی است هرگز نمی تواند آنگونه که شایسته است به مطلوب
نهایی خویش نایل آید .اما درمقابل اگر کسی و لو اینکه به مرحلة علم شهودی
نرسیده است دائما در صدد باشد که علم فکری را مقدمة علم شهودی قرار داده و
از این طریق به کشف و شهود اسرار و حقائق عالم مفتخر شود چنین انسانی هر
آنچه کسب نموده و هر ملکهای را که دارا شده مطابق با نهاد پاک انسانی اش بوده
و همة آنها در باروری صحیح درخت وجودیاش تاثیر بسیاری خواهد داشت و
لذا قرآن کریم همة کسانی را که دارای اعمال و صفات اکتسابیاند و در اصطالح

منطقی انساناند مورد سرزنش قرار داده"یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَریمِ"

(انفطار «)3 :ا ی انسان تو را بر پروردگار گرامیات ،چه فریفته است؟»و همة
کسانی را که در پی تصاحب اعمال و صفات کسبیاند و در اصطالح عرفانی

انساناند مدح و ستایش نموده است" یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى رَبِّکَ کَدْحاً

فَمُالقیهِ" (انشقاق «)3ای انسان تو به سوی پروردگارت کوشندهای و دیدار می-

کنیاش» (صمدی آملی 8858،ش :صص) 161،165
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 .1-2معرفت نفس
تاکنون درک اندکی در حد خویش پیرامون تعریف انسان حاصل شده اکنون
برای روشن شدن تعریف انسان از منظر عالمه حسن زاده ابعاد و زوایا و شئون
نفس انسان را مورد توجه قرار می دهیم .در دروس معرفت نفس عالمه حسنزاده

آملی به جایی می رسیم که میبینیم برای حقیقت وجودی خود ،هیچ اسمی نمی-
توانیم داشته باشیم؛ حتی از آن به "عقل"" ،نفس""،روح" و یا "جان" نیز

نمی توانیم تعبیر کنیم ،زیرا بسیاری از اوقات این عقل و نفس و روح و جان را نیز
به آن حقیقت استناد میدهیم و میگوئیم :عقل من ،نفس من و  ...پس معلوم میشود

حقیقت "من" غیر از حدود عقل و نفس و روح است که درغیر اینصورت اضافه

هریک از اینها به "من" اضافه ای لغو و نادرست میگردید ،زیرا با انحصار "من"

در حد عقل  ،مثال نمی توانستیم در عین حال آن را به نفس و روح نیز استناد دهیم.

جلوتر که میرویم ،میبینیم "من" را نیز از " او" اخذ کردهایم و در حقیقت  ،این

" او" بود که تمام حدود را به خودش استناد میداد ( صمدی آملی 8851 ،ش8 :
.)18 /

حکما در مقام تعریف نفس انسانی میفرمایند :النفس االنسانیة هی کمال اوّل لجسم
طبیعی آلیّ من جهة ما ینسب إلیه أنّه یفعل األفاعیل الکائنة باالختیار الفکری و
االستنباط بالرأی ،و من جهة ما یدرک األمور الکلیّة؛ یعنی نفس انسانی کمال اوّل
جسم طبیعی آلی است از آن جهت که وی کارهایی را بافکر و استنباط عقلی انجام
داده و ادراک امور کلی میکند (.صمدی آملی8851،ش) 613 / 1 :
«به عبارتی« النفس کمال اوّل لجسم طبیعیٍّ آلیّ ذی حیوة بالقوه » برخی به جای
«کمال» کلمه ی «تمام» آوردهاند و «کمال» یا «تمام» را اضافه به جسم طبیعی
کردهاند؛ یعنی «إنّها کمالُ جسم(یا تمام جسم) آلیّ ذی حیوة بالقوة »؛ یعنی نفس
کمال اوّل جسم طبیعی آلی ذی حیات بالقوه است.
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کمال اوّل منوّع است؛ یعنی آن چیزی که نوعیت نوع به آن تحقق مییابد ،وآن
را صورت نوعیه میگویند؛ مثل صورت نوعیهی آب و آتش در طبایع ،و صورت
نوعیه ی تیر و شمشیر در صنایع .و کمال اوّل در مقابل کمال ثانی است که منوِّع
نیست ،ولی از اوصاف تابع کمال اوّل است؛ که همان کمال اوّل در عین حال که
فالن صورت نوعیه است دارای کمال ثانوی نیز است ،که مثال در خوبی ،زیبایی و
تمام اثر نوعی او دخیل است .مثل اینکه آب ،سرد و شیرین باشد و شمشیر تیز و
تند و نفس انسانی عالم و قادر .پس هر یک از برودت ،عذوبت ،حدّت ،علم و
قدرت از کماالت ثانوی صور نوعیهی خود هستند ،که کماالت اوّلاند و پس در
تعریف فوق ،کمال اوّل نفس است نه کمال ثانی؛ یعنی جان داشتن اصل کمال و
کمال اوّل هر جسم طبیعی ذو حیات است و دیگر اوصاف کماالت دوم.
وبه قید «جسم» مجردات خارج میشوند؛ که اگر چه هر موجودی را ،چنان که
گفتهایم فعلیت و کمال است و مجردات را کمال اوّل است ،ولی نفس چون تعلق
به بدن جسمانی طبیعی دارد ،موجود مجرد از تعریف مذکور خارج می شود»(
حسن زاده آملی 8851 ،ش.)818 :
پس این تعریف جامع نفوس ثالثهی ارضیه( نفوس نباتیه  ،حیوانیه و انسانیه) است
و این تعریف نفس از جهت ماهیت و جوهر آن ،با قطع نظر از ماده نیست .در
حقیقت تعریف به لحاظ تعلق به بدن و تدبیر آن است که عنوان نفس بودن اوست
نه تعریف ذات او و کماالت و شئون دیگر او .غرض اهم ما معرفت نفس انسانی
است که نردبان عروج به همهی سعادات و کماالت است و به عبارتی معرفت ذات
نفس ناطقه است( .آملی8811 ،ش)198 / 8 :
نفس ناطقه انسانی در یک حد ثابت نیست و وجودش حد وقوف ندارد و
انسان به همین خصوصیت ذاتیاش از سایر موجودات ممتاز است و به حسب
ذاتش اجلّ است از این که اضافهی تدبیر به بدن باشد و یا این که کمال بدن
باشد؛ چه اینکه در مقام ذات خود ،که عقل ،عاقل و معقول است غنی از بدن و
آالت آن است و چون نفس ناطقه به حسب جوهر ذات خود مجرد است پس
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چگونه مجرد کمال جسم میتواند باشد یا با ماده ترکیب حقیقی یابد و یا خود که
بدون وضع اس ت و با مادی وضع ندارد ،صورت نوعیه آن شود .چون نفس حد
یقف و مقام معلومی ندارد چگونه می شود آن را تحدید یعنی تعریف به حد کرد؟
و معنی فوق تجرد این است که نفس عالوه بر اینکه مجرد از ماده است از ماهیت
نیز مجرد است بلکه فوق این تجرد هم هست که در یک حد ثابت نیست.
نفس انسانی حدوثاً جسمانی است و بقاءً روحانی .یعنی در مادهی منی قوه-
ای منطبع است که متدرجاً اشتداد وجودی مییابد و موجودی میگردد که امتداد
وجودی او از زمین ماده و جسمانیت تا آسمان روح و عقلیات میگردد ،که هم

نفس است که مدبر بدن و متصرف آن است و هم عقل است که کار مفارق را می-
کند؛ این نیروی متکون در ماده به حسب ارتقا و اعتالی وجودش به جایی میرسد
که می تواند در عین حال که تعلق و تصرف به بدن دارد ،تصرف در مادهی کاینات
کند و جهان به منزلت بدن او گردد که تکوینیات مثل اعضا و جوارح او در تحت
اطاعت او و مسخر فرمانش باشند (حسن زاده آملی :8851 ،ص .) 888-881در
مجموع با تعریفی که از نفس ارائه شد مختصات ماهوی انسان و عظمت و
اهمیت تفسیر انفسی هم تا حدی روشن گردید
در مفتاح پانزدهم مفاتیح الغیب جناب مالصدرا فرمودند آنکه اراده دانش قرآن را
دارد الزم است نخست ع لم معرفت انسان را بیاموزد و در علم به او باید آغاز از
مبادی و اصول احوال و رازها و اسرار او و سببهایی که موجب وجود او و
مقامات (گذرگاه های وجودی او) و منازل سفر(تکوینی) و درجات (وجودی)
اوست نماید (صدرالمتألهین شیرازی8831 ،ش .)689 :ایشان در ادامه کیفیت
ترکیب مرکبات را بیان نمودند که از لزوم وجود حرارت برای پراکنده کردن و
برودت برای جمع کردن و رطوبت برای شکل گرفتن و رام شدن و یبوست و
خشکی برای آنچه از شکل و قوام که گرفتند حفظ نماید ،سخن گفته میفرمایند:
شرافت علم قویم و اصیل تشریح که به فارسی «کالبد شناسی» گوییم و به فرانسه
«آناتومی» گویند ،از قدیم الدهر به منزلت مَثَل سایر در السنه و اقالم دایر بوده

است؛ آن چنان که عاریان از علم آناتومی را عاری از معرفت باری تعالی می-
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دانستهاند و در این موضوع بسیار گران قدر و ارزشمند فرمودهاند« :من لم یعرف
الهیئة و التشریح فهو عنین فی معرفة اهلل تعالی " آن که به علم هیئت و تشریح
آگاهی ندارد در معرفت خداوند تعالی ناکارآمد است "» (حسن زاده آملی،

8858ش.)88 :

 .2-2معرفت انفسى و معرفت آفاقی
نظر در آیات آفاقى و معرفت حاصله از آن نظر و معرفتى است فکرى و علمى
است حصولى بخالف نظر در نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن و معرفتى که
خود از تجلیات و آثار آن است که نظر در آن نظرى است شهودى و علمى است
حضورى ،و فرق علم حصولى با علم حضورى این است که علم و معرفت
حصولى در تحققش محتاج است به استعمال برهان و ترتیب قیاس ،بطورى که
قوام آن به این مقدمات است ،و مادامى که این مقدمات ترتیب داده در ذهن،
منعکس و منتقش هست و انسان از آن غفلت و انصراف ندارد آن تصدیق و علم
هم باقى است و همین که اشراف از بینرفت و کمترین غفلتى رخ داد ،کوچکترین
شبههاى تار و پود آن معرفت را متالشى مىسازد .ولى معرفت و علم حضورى
چنین نیست؛ چون مراد از آن علم عارف شدن است به نفس خود و یا به قوا و
اطوار وجودیش ،و این علم از قبیل مشاهده و عیان است و حاجت به ترتیب دادن
مقدمات ندارد ( .طباطبایى )191/ 6 :8838 ،علم حاصل از سیر نفسى ،علم
حضورى است و علم حاصل از سیر آفاقى ،علم حصولى است و علم حضورى
سودمندتر مىباشد
پس ،از آنچه گذشت چنین بدست آمد که سیر و نظر در آیات انفسى نفیستر
و پر ارزش تر از سیر آفاقى است ،تنها و تنها سیر انفسى است که نتیجهاش معرفت
حقیقى و حقیقت معرفت است ،و این معنا با فرمایش امیر المؤمنین (ع) در روایت
مورد بحث که فرمود :معرفت به نفس نافعتر از معرفت آفاقى است ،منافات ندارد،
زیرا اینکه امام معرفت به نفس را از دیگرى مهمتر شمرده و نفرمود تنها راه بسوى
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حقیقت و بسوى پروردگار همانا سیر انفسى است ،براى این بود که عامه مردم
سطح فکرشان آن اندازه باال نیست که بتوانند این معناى دقیق را درک کنند ،عامه
مردم خدا را از همین طریق آفاقى مىشناسند ،این نظر و سیر ،نظرى است شایع در
بین متشرعه مؤمنین؛ پس طریقه سیر آفاقى و انفسى هر دو نافعاند ،لیکن دومى
نفعش تمامتر و بیشتر است (.طباطبایی) 198-199 / 6 :8838 ،
ایشان در مقدمه کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه میفرمایند معجزات
قولی سفرای الهی قوی ترین حجت بر حجت بودن آنان است ،چنانکه قرآن کریم
خود بهترین حجت بر رسالت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله وسلم
است روایات اوصیای آن حضرت نیز بهترین حجت بر حجت بودن آناناند و خود
آن بزرگان ،دلیل امام بودن خودشاناند که  :الدلیل دلیلً لنفسه و آفتاب آمد دلیل

آفتاب که در ادامه میفرمایند :آنکس که ز کوی آشنائی است _ داند که متاع ما
کجایی است (حسن زاده آملی8851،ش :مقدمه)

 .3ماهیت نزول و صعود قرآن
«نزول قرآن از آن مرتبه که تنزل آن از ذات مقدسه الهى است و عبارت أخراى
ظهور آنست اولین نشأة آن عالممشیت است که واسطه فیض وجودات و نزول
برکات نوریه وجودیه است که از آن تعبیر به عقل اول و عقل بسیط و علم بسیط و
حقیقت محمدیه نیز مى شود و اسامى شامخ دیگر نیز دارد ،همچنین در قوس نزول
تنزل تا به عالم لفظ و صوت و نقش و کتب مىیابد که آن حقیقت است که در
شئون این رقائق متنزل و متجلى است و این فروغ از آن اصل منفطر و بدان متدلى
است .سپس از این مرحله آخر به قوس صعودى و سیر علمى و اشتداد وجودى
نفس ،به اتحاد عالم به معلوم صاحب والیت کلیه ظلیه الهیه مىشود و خلیفة اهلل
مىگردد و به اصل خود مىپیوندد»( حسن زاده آملی.)813 /1 :8818 ،
 .1-3الفاظ قرآن

Sample output to test PDF Combine only

تطبیق مختصات ماهیت تأویل قرآن و حقیقت انسان با تکیه بر دیدگاه عالمه حسن زاده آملی 05

«عالم و تمام پدیدارهای آن صورت های علم حقاند« ،معنا» صورت علمی حق و
باطن و حقیقت پدیده است و به بیان دیگر معنا نسبت به باطن پدیده ویژگی
مظهریت دارد .پایین تر از عالم معانی ،عالم الفاظ و عبارات شکل میگیرد میتوان
گفت عالم الفاظ و عبارات نیز خاصیت مظهریت نسبت به حقیقت پدیدهها را
داراست .معانی عبارتند از معقوالتی که قصد کنندهی اصلی آنها خدا و واضع
نخستین الفاظ برای معانی نیز وضع هموست .واضع نخستین ،الفاظ را به داللت
ذاتی برای معنای وضع کرده و در علم باری تعالی ،وضع الفاظ برای معانی و
داللت لفظ بر معنا ذاتی خواهد بود.
الفاظ و معانی به کار رفته در قرآن هم به لحاظ لفظ و هم به لحاظ معنا ،کامال
حقیقی اند و نسبتی حقیقی میان لفظ و معنا وجود دارد .این نسبت حقیقی و
دگرگون ناشونده به واسطة انتساب معنای گزارههای قرآنی به خداست و چون
گزارههای قرآنی مظهر علم دگرگون ناشونده و ثابت خدایند دگرگون نمیشوند و
همواره ثابت و غیر قابل تغییرند .این بدان معناست که با توجه به رابطه معنا و
واژگان گزارههای قرآنی با خدا و علم او ،رابطه الفاظ و معانی قرآن قابل اعتبار و
جعل قرارداد توسط انسان و تغییر و جایگزینی الفاظ و معانی دیگری به جای آنها
نیست .رابطه ای تکوینی میان لفظ و معنا در آیات قرآن وجود دارد که به هیچ وجه
قابل سلب نیست .این ثبوت با یک انعطاف و انبساط کلی همهی حقایق هستی در
هر مرتبهای را میپذیرد و شامل میشود »(حاجی ربیع.)61-89 :8858 ،
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 .2-3کتاب و کالم
در اینکه آیا قرآن کالم الهی است یا کتاب خدای متعال است؟ که در هر دو
صورتش منتسب به ذات اقدس الهی است مالصدرا در فاتحه پنجم مفتاح اول
مفاتیح الغیب بحث را اینطور تبیین نمودند که یکی از آن دو ،یعنی کالم بسیط بوده
و دیگری یعنی کتاب مرکب است یعنی به تعبیری کالم خدا را در وادی امر

مشاهده میکنیم و کتاب را در وادی خلق که "أال له الخلق و األمر"«اعراف »99

که هم امر مال خداست هم خلق .امر ،جز یکی در آن نیست و یکی هم که تکثر
در آن نیست ولی کتاب چون مربوط به عالم خلق و تدریج است در او هم تضاد و

تکثر و ناسازگاری میتواند راه یابد "و ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین" (
صدرالمتألهین شیرازی)88 :8858 ،
مثل بحث ماده و مجرد در دروس معرفت نفس عالمه حسن زاده آملی که مجرد
اگر تجرد تام عقلی باشد که صور مثالی و مادی ندارد بسیطه است مرکب نیست،
دفعی است به جعل بسیط دفعتاً آنیها را ابداع میکند قوه و استعداد در آنها نیست
اما آنچه خلق از مثال به مادون عالم ماده بگیریم که تمام اشیاء طبیعیاش بصورت
تدریجی آفریده شده مرکباتند؛ مرکب از ماده و صورت.
کتاب و کالم را در مقام ذاتی شان نگاه کنیم یک چیزند نه دو چیز ،یک حقیقت-

اند اما به یک اعتباری ازهم متمایز میشوند از یک جهت آن را بعنوان کالم می-
بینیم و ازجهت دیگر آن را کتاب میبینیم « بدان که برای کالم و کتاب آغاز و
انجامی است و چون انسان بر صورت خداوند رحمان آفریده شده ،لذا اوّل اصلی
را بنیان گذارده و چگونگی ظهور و صدور کالم و کتاب را از او و بازگشت هر دو
را بدو بیان داشته و سپس شناخت کالم و کتاب او را نردبانی قرار داده ،تا بتوان به
شناخت حقیقت کالم و کتاب الهی رسید» ( صدرالمتألهین شیرازی.)85 :8858 ،
لذا عارف هیچگاه محصور در حدود نمیماند و قرآن را تحویل ادباء عرب نمی-
دهد بلکه ادبیات عرب را با قرآن میسنجد که قرآن لسان اهلل و کالم اهلل است.
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"کَلِمَةُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیا" «کلمه چنانکه بارها گذشت شامل کلمات لفظى و کلمات
تکوینى مى شود از قبیل عقول و ارواح و عالم مثال ،و قواى بشرى و حیوانى و
نباتى و احوال و اخالق و افعال در عالم صغیر» (سلطان علىشاه.)898 /6 :8831 ،
«آنکه در مدارک سبعة خود که حواس خمس و خیال و وهماند ،حق نظر ادا کند
آنها را ابواب مکاسب خود یابد؛ پس اگر در تحت تدبیر و فرمان عقل نباشند هفت
باب جهنماند و اگر باشند هشت باب بهشت .الجرم هرکس بهشت یا دوزخ خویش
است» (عالمه حسن زاده آملی .)86 :8816 ،بنابراین باید حق نظر را ادا کرد و نظر
باید حقانی شود تا این ابواب مکاسب را باب کسب قرار داده و از نظر وهمانی و
خیالی و حسی و  ...فراتر رفته و به پیرامون و نظام هستی و قرآن آنگونه که هستند
نظر کند که این نظر و بینش و قبلهی انسانیست نه در حد حیوان و جماد و نبات
قعود کردن و فقط در عالم حس به سر بردن.
« اگر کالم حق تعالى در مقام اطالقش ظاهر شود هیچ مخلوقى در برابر آن
مقاومت نمىکند و همه در کالم او فانى مىشوند لکن از غایت رحمت و کمال
رأفت به خلقش اسماء و صفات و کالمش را از مقام اطالق فرودآورد و به آنها
لباس تعیّنات پوشانید که در مقام ارواح عالیه موافق مر آنها و در مقام ارواح
مضافه مرافق مر آنها و در مقام اشباح عالیه نوریه و سافله ظلمانیه مطابق مر آنها و
در مقام انسان به لباس اصوات و عبارات و حروف و کتابت ،مناسب مر اصماخ و
ابصار آنها ظاهر شد» (حسن زاده آملی « )811 / 1 :8818 ،مرحوم فیض کاشانى
در تفسیر صافى و نیز در کتب سه گانه حق الیقین و علم الیقین و عین الیقین
مىفرماید:
« انسانیت انسان به ادراک اسماى تکوینى و حقیقت اسماى لفظى است ،واال معانى
اسماى لفظى باعث رشد عقلى انسان نمىشود .با یک کتاب لغت مىتوان لفظ
محیى را فهمید ،اما کمال انسانى به فهمیدن و دریافت حقیقت تکوینى این اسماء
است »(عالمه حسن زاده.)688 / 8 :8813 ،
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 .4تاویل قرآن در ذات انسان
دست مبارک جناب انسان است که از ظواهر به بواطن و از این اسماى ظاهرى به
باطن آنها مىرسد؛ یعنى به حقیقت اسماء که خود آن اعیان و مجردات و حقایق و
کلمات نورى و جواهر مجرده و غیر مجردهاند .انسانیت انسان و به فعلیت رسیدن
وى آن است که آنها را ادراک کند و به حقیقت آنها دست یابد و خود آنها شود.
اگر به طور کامل چنین موجودى شد که به حقیقت همه برسد درباره وى این آیه

صادق است" :وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیم (قلم «")65و تو اخالق عظیم و برجستهاى
دارى » پس وى متخلق به اخالق ربوبى گردید ،و هر کس به هر اندازه که مىتواند
و به اندازه همت خویش"لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " (احزاب  « )88رسول

خدا سرمشق نیکویى بود » باید به آن حضرت تأسى و اقتدا کند.
پس به هر مقدار که به حقایق کونى نظام هستى دست پیدا کردید قرآن شدید و به
همان اندازه انسان شدید و از حقیقت نبوت بهره بردید .لذا مراتب انسان به مراتب

علم اوست " :وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات"(مجادله  « ) 81کسانى را که علم به
آنان داده شده درجات عظیمى مىبخشد »پس دانستن اسماى لفظى داراى شأنى
است و از فضل به شمار مىرود ،لیکن عمده رسیدن به اسماى تکوینى ،یعنى
حقیقت اسماى لفظى است ( همان).
قرآن را درجات و مراتبی است همچنان که انسان را درجات و مراتب است و
پایین ترین مراتب قرآن همانند پایین ترین مراتب انسان می باشد که مرتبهی جلد
و پوست آن است همچنان که پست ترین مراتب انسان مرتبه پوست بدن و روی
اوست و برای هر مرتبه و درجهی آن(قرآن) حامالنی هستند که آن را حفظ می
کنند و می نویسند و بدان جز با پاکی و طهارت از ناپاکی و برتری و تقدس از
دلبستگی به مکان و حتی امکان خود دست نمیزنند و پوست انسانی جز به سیاهی
(حروف) قرآن و صورت محسوس آن نخواهد رسید و انسان قشری از ظاهریون
(آن که به ظاهر کلمات قرآن توجه داشته و به حقایق آن بی توجه است) جز
معانی قشری ظاهر را ادراک نمینماید ولی روح قرآن و مغز و سرّ (راز) آن را جز
صاحبان عقل درک نخواهند نمود و به داشتن دانش های رسمی که از استاد
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فراگرفته اند نخواهند رسید بلکه به علوم لدّنی که در حکمت متعالیه این علوم
تبیین و توسط برهان اثبات شده خواهند رسید و حقیقت حکمت از علم لدّنی
بدست میآید و مادام که نفس به این مرتبه نرسیده حکیم نمی باشد چون حکمت
از مواهب و بخششهای خداوند تعالی است " یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ
الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ " 131بقره و اینان کسانی

اند که به این مرتبه رسیده اند (صدرالدین شیرازی :8858 ،صص.)96-93
صدر المتألهین در حکمت مشرقیهای چنین فرمودند؛
« انسان به درجه ای از وجود می رسد که ملکوت و حقیقت اشیاء را در درون
خود مشاهده خواهد نمود و این اتحاد با مراتب هستی و عوالم عینی است که
«تأویل» و نیل به «حقیقت» و «باطن» اشیاء را برای وی ممکن میگرداند ،چه در
نظر مالصدرا «تأویل» اشیاء همان «باطن» آنها است که جزء ذات انسان گردیده و
برای وی منکشف شده است»(بیدهندی.)88 :8818 ،
 .1-4انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش
حسن زاده آملی در مقدمه کتاب نهج الوالیه میفرمایند مراتب حمد ذات یکتایی
را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبهی مظاهر است و قلم اعالی کلمات
تامّه ی نوریه اش الیزال بر الواح اوفاق آفاق و انفس ،دایر و سایر است ،وحقایق و
رقایق اسمای جمالی و جاللی اش علی الدوّام در رابط بین قدیم وحادث أعنی
کون جامع حقیقی باهر و داهر است (عالمه حسن زاده :8851،مقدمه).
یعنی چون انسان کامل رابط یا برزخ است بین حق و خلق لذا جامع بین حق و
خلق است و به تعبیری برزخ جامع ارتباط میدهد نه این است و نه آن هم این
است و هم آن! انسان کامل محل ظهور اسماء الهیه در قوس صعود است کسی که
حقایق اسماء را در متن خارج پیاده میکند انسان کامل و مقام ختمی است و قلب
مبارک خاتم االنبیا اوسع قلوب است لذا خدا تمام حقایقش را در قلب ایشان بنحو
اتم تجلی داد «اوتیت جوامع الکلم»( پاینده ،ابوالقاسم ،ص )118کلمات جامع و پر
معنی را به من بخشیدند؛ جامعهای همه کلمات هستی داده شده به ایشان"وَ کُلَّ
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شَیْءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ "(یس « ) 88:وهمه چیز را در کتاب آشکار کنندهاى
برشمردهایم» مبین حقایق است.
انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش (فرش؛ مرتبه ی بدن که مرتبه نازله
هویت انسانی است .مرتبه ع رش؛ عقل  .فوق عرش؛ مقام الیقفی انسان) لذا قرآن
بیان سفرنامه پیامبر از فرش تا فوق عرش است سخن از کافر و مشرک سخن از
فرش است مرتبه نازله نفس انسانی است نفس در مرتبه بدن به همچین اشکاالتی و
تصوراتی بر خورد می کند
بنابراین بزرگترین ریاضتی که برای جناب سالک است تقرب به مقام شامخ
والیت است که انسان بما هو انسان باید از مجری و مجالی یک استاد کامل مکمل
خود را به حقیقت مطلقهی والیت اتصال دهد.که والیت درِ بهشت است والیت
زبان قرآن است  ،والیت معیار و مکیال انسان سنج است و میزان تقویم و تقدیر
ارزشهای انسان است.
 .2-4عینیت حق و خلق
عالمه حسن زاده در درس ششم از کتاب معرفت نفس میفرمایند (و حقیقت است
که گرداننده نظام بلکه عین نظام است) این عینیت حق سبحانه و تعالی با نظام
عالم و مخلوقات او منافاتی با گردانندگی نظام عالم از جانب وی ندارد ،بلکه آن
گردانندگی باید در تحت این عینیت تفسیر شود ،بدین معنی که همچنان که نفس
گردانندهی شئون و قوای ظاهری و باطنی خویش است و در عین حال با قوای
خویش نیز اتحاد بلکه عینیت دارد همچنین حق سبحانه و تعالی در عین گردانندگی
مظاهر و شئونات و اداره و تدبیر آنها عین آنها نیز هست و جدای از آنها نمی باشد
( و هو معکم اینما کنتم و اهلل بما تعملون بصیر) بدین نظر جز حق سبحانه و تعالی
هیچ چیز دیگر ظهور و بروزی ندارد و هر چه هست از وی است و بس ( عالمه
حسن زاده.)131 /1 :8811 ،
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«یک شیء با قید محدودیت حضرت حق نیست ولی با عدم لحاظ محدودیت عین
آن است که قاعده بسیط الحقیقه بر آن داللت دارد :این قاعدة معروف «بسیط
الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیء منها» یعنی حق تعالی کل اشیاء است و لیس
بشیء منها می باشد .این تناقض که هم « کل االشیاء» و هم « لیس بشیء منها »
بدین صورت نفی می شود که لیس بشیء منها با لحاظ تعین «کل االشیاء» بدون
لحاظ تعین .یک حقیقت است و آن حقیقت وجود است حقیقت وجود متطور می
شود به اطوار مختلف متشأن می شود به شئون گوناگون ،متعین می شود به تعینات
متعدد و با حفظ تعین و تطور و تشأن گفته میشود ،حضرت حق نیست ولی منهای
آن تطور ،تعین و شأن خود اوست .شأن و تعین و تطور هم امر اعتباری است هر
چه بیشتر بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که یک حقیقت به اطوار مختلف مثل
انسان ،حیوان ،در خت ،زمین و ...متطور می شود» (نصیری .)16 :8859 ،بنابراین
با عبور از تعینات و دید حق بینی نیازی به تذکر نیست و در وحی نیز بعینه حق
می شود همینطور در خواب که تعبیر برداشته میشود .بحث از عینیت حق وخلق
بحث مهمی هست و در بین فالسفه و عرفا تعابیر مختلفی مطرح شده است.
خالصه سخن عالمه چنین است :
تشکیک در صحف عرفانی با تشکیک به اصطالح مشاء بلکه با تشکیک به نظر
صاحب اسفار فقط اشتراک لفظی دارد زیرا تشکیک در مشهد شهود عارف و مرآی
فؤاد او به معنی سعه و ضیق مجالی و مظاهر حقیقت واحده است؛ یعنی تشکیک
در ظهورات است نه در حقیقت وجود؛ ولی به نظر آخوند به معنی اختالف در
مراتب به شدت و ضعف و کمال و نقص و تقدم و تأخر و اوّلیت و ثانویت و
اولویت و عدم آن در وجود است .خالصه اینکه رأی مشاء تشکیک در حقائق
متبائنه موجودات است و به نظر صاحب اسفار در حقیقت واحده ذات مراتب .و در
مشهد عارف در حقیقت واحده شخصیه ذات مظاهر ،که آن دو را فائل و آفل می
داند(هرسه فریق وجود را اصل می دانند) و به آخوند گوید که در امر واحد یعنی
یک وجود حق ،سنوح اختالف مراتب را چه معنی است؟ به خالف اختالف در
مظاهر ،فافهم (حسن زاده)68 :8813 ،
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پس یک حقیقت از عرش تا فرش گسترده شده و در هر مرتبهاى لباس پوشیده
است و هر مرتبه با دیگرى به شدت و ضعف تفاوت دارد .پس مثال به این جهت
بر اسماء اهلل و مالئکه گذارده شده که آنها از همدیگر حکایت مىکنند .پس اصنام
و اجسام و اینجایىها هم مثال باالیىها هستند ،پس حکایت طرفینى است ،اما بر
اثر قرب آنها به حق سبحانه به آنها مثل الهیه و مجرده و نورى گفته مىشود ،پس
عبارت مثال و مثل براى تمییز دو طرف از همدیگر است واال مماثله طرفینى است(.
حسن زاده آملی)689/ 8 :8813 ،
 .5توحید صمدی قرآنی
جهت لقای حق متعال نیاز به معرفت حضرتش است که المعرفة بذر المشاهدة
که معرفت بذر برای زیارت است ،چه اینکه عطایای الهیه به مقدار قابلیات و
ظرفیّت افراد است تا سعة وجودی هر جدول از جداول دریای بیکران آن حقّ
حقیقی صمدی تا چه مقدار باشد و تا چه مقدار هم در مقام عینی از قوه به فعلیت
میرسد که بتواند به همان اندازه از مقام لقای حق متعال برخوردار باشد .و مراد به
معرفت الهیه به تعبیر عالمه شیخ بهایی همان اطالع بر نعوت و صفات جاللیه و
جمالیهی اوست البته به مقدار طاقت بشریه.
آنچه جهان را فراگرفته نیست مگر وجود و به مَثَل ،همان طور که در مبحث علم
فرمودند چون علم تعلق به معلوم گیرد خدای را علیم گویند و چون تعلق به مراد
گیرد مریدش خوانند و چون تعلق به مُبصر گیرد ،بصیرش خوانند و چون تعلق به
مسموع گیرد سمیعش خوانند و همچنین در دیگر ،صفات که یک صفت بیش نباشد
و متعلقاتش بسیار است  (.حسن زاده آملی)881 :8851 ،
وجود را در فارسی به هست و هستی تعبیر میکنیم .در مقابل وجود ،عدم
است که از آن به نیست و نیستی تعبیر می شود و چون عدم ،نیست و نیستی است
پس عدم ،هیچ است و هیچ ،چیزی نیست تا مشهود گردد و اگر بحثی از عدم پیش
می آید به طفیل وجود خواهد بود .پس وجود است که منشأ آثار گوناگون است و
هر چه که پدید میآید ،باید از وجود باشد نه از عدم ( حسن زاده آملی:8811 ،
.)89
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عالمه طباطبایی از حق به واقعیت تعبیر میکنند و می فرمایند :تأویل را از امور
خارجی وعینی میداند و بر این باور است که وصف تأویل در قرآن ،صفت خود
آیات نیست ،بلکه صفت متعلق آنهاست ،که اعمال انسانها و یا چیز دیگر است
ایشان معتقد است که تاویل مربوط به الفاظ نیست و از حقایق خارجی و عینی
است حقیقتی که حکمت و اسرار و فلسفه وجودی شی است و شی به آن قوام
پیدا میکند به صورتی که اگر نبود آن شی هم تحقق پیدا نمیکرد ( طباطبایی،
.)88/8 :8838
ما همه قبول داریم که یک حقیقت و واقعیتی وجود دارد .ذاتاً در این اصل نه می-
توان شک کرد و نه فرض بطالن در آن راه دارد .چون همین که در آن شک کنی
آن را اثبات کرده ای! همچنین نمیتوانی با اثبات کردن ،به آن یقین پیدا کنی ،زیرا
در پی اثبات بودن چیزی که خود به خود به آن یقین داری مفهومی ندارد .از
طرفی اگر بگویی :من به آن یقین دارم ،قبل از آن باید اثبات حقیقتی به نام «من» و
حقیقت دیگری به نام «یقین» کنی؛ زیرا اگر این دو واقعیت نداشته باشند هرگز
نخواهی توانست به واقعیت برسی .وقتی به حقیقت خود یقین داشتی ،خود به خود
به آن واقعیت اعتراف کردهای و آن را پذیرفته ای .دیگر نیازی به اثبات و یقین پیدا
کردن امری به نام «حقیقت » نداری ( صمدی آملی .)168/ 8 :8851 ،حقیقت جز
یکی نیست منتها فقط الفاظ در مقام معرفی و نامگذاری آن یک حقیقت گوناگون
شده اند .یعنی اصل واقعیت یک حقیقت است و بیش از یک حقیقت نمیتواند
باشد یعنی وجود واحد صمد است و همتا و شریکی ندارد.
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نتیجه :
از مباحث فوق نتیجه گرفته شود که عالم کبیر و اجزاء آن بر عالم صغیر و قواى
عالم صغیر «عالم انسانى» منطبق است تا از آن در سلوک الى اللّه با تأسّى به انبیاء
و کامالن و دوستداران آن مستفید گردیم .این تأویل نه خالف شرع است و نه
تفسیر به رأى ،بلکه تدبیر و تفکّرى است که قرآن ما را بدان امر فرموده است.
و به بیان عالمه حسن زاده آملی ،مطلق آثار قلمی بزرگان اهل عرفان در بیان آیات
قرآنیه ،تفسیرانفسی قرآن است که ظاهر به حال خود محفوظ است و انتقاالت

عرفانی که همان تفسیر انفسی قرآن است بیان تأویالت آیات است که  ":وَ ما یَعْلَمُ
تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ

أُولُوا الْأَلْبابِ " آل عمران. 1 /

به بیان ایشان ،آن که در معرفت انسان و قرآن توغّل کند ،قرآن را صورت
کتبیهی انسان کامل شناسد و نظام هستی را صورت عینیّهی او یابد .از این منظر
شریف میتوان اینطور دریافت که همانطور که قرآن صورت کتبیهی انسان است
پس در تمام مراتبش ذاکر مراتب انسان است و نظام هستی هم نظام مستقل و
منفک از حقیقة الحقایق نیست پس آن را هم سلسله ی طولیست و به بیان دیگر
صورت عینیهی انسان است که در تمام مراتب او را شرح می دهد .بنابراین تأویل
نیز در اصطالح مربوط به تمام هستی است که موجود مستقلی در عالم نداریم و
رسیدن به اسرار و حقایق قرآن که همان صورت کتبیهی انسان است ،همان پیمودن
مراتب وجودی خود انسان است .در حدیث از رسول خدا آمده «:إنّ اهلل عزّ و جلّ
خلق آدم علی صورة الرحمن که میتوان این مضمون را در آیهی"فتبارک اهلل

احسن الخالقین" یافت.

تأویل همة مراتب ،حضرت حق است که «تأویل نهایی» است که حقیقت وجود
و حقیقة الحقایق است و مراتب و عوالم وجودی دیگر ،همگی تجلیات و شؤونات
حضرت حقاند .در عین  81سرح العیون فرمود :کون جامع انسان است و کون
کیانی عالم ،بین این دوعالم تطابق است و این توازن بین عالم و نفس انسانی،
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شرط برای معرفت است .خداوند در قرآن فرمود "سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فی
أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهیدٌ

"فصلت .98مشایخ معرفت در این باب حقائقی را القا کردند که به منزلت تشریح
این کون عالم و آدم است و خالصه این که انسان حائز همهی رقائق اسمائی ،بلکه
دارای حقائق آنهاست.
رسیدن به مراتب تأویل با علوم اکتسابی میسور نیست بلکه از طریق تزکیه
نفس و مکاشفه و علوم لدنی حاصل میگردد .انسان کامل ،که مظهر همة صفات
خداوند است عالم به تأویل همة قرآن است و افراد دیگر متناسب با درجة
وجودیشان عالم به پارهای از تأویل قرآناند .الزمة فهم کالم ،فهم مراد متکلم
است ،چه فهم مراد متکلم ،فهم متن را نیز در پی خواهد داشت .همان طور که رؤیا
دارای معانی پشت پرده است؛ و نیازمند تعبیر و «تأویل» است ،تمامی اموری که
در این عالم تحقق دارند ،نیز دارای اصل و ریشهای در عوالم مافوق حسی هستند
که برای دریافت و بیان آن حقایق ،راهی جز «تأویل» نخواهیم داشت و این در
منظر اعالی حضرتشان با رسیدن به توحید صمدی قرآنی امکان پذیر میباشد و

هرکس به مراتب و سعهی وجودیاش میتواند بیابد پس هرچه در تصفیه و تزکیه-
ی نفس بکوشد و مراقبت کامل و التجای تام و تفریغ قلب به کلی از جمیع تعلقات
در حد مقدور داشته باشد بهتر به تاویل نائل آید .
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تحلیل نشانه -معناشناختی فواصل قرآن در حوزه تشبیه و استعاره
 1سلیمی ،سیده فاطمه
 2ساداتی سرخكاليی ،سیده خديجه

چکیده
«تحلیل نشانه شناختی» یکی از روش های تحلیل کیفیی اسیت کیه بیه بررسیی
نشانه ها در یک متن ،جهت دست یابی به معنای ضمنی یا فراوضعی میپردازد .این معیانی
در ساختارهای زبانی قرآن ،زوایایی از معانی تأویلی متن را که معانی فراوضع مییباشید،
به نمایش میگذارد و انسجام بیشتری به دیدگاههای تفسیری میبخشد و افیقهیای نگیاه
مفسر را وسعت میبخشد .فواصل قرآن به عنوان یکی از آراییههیای زبیانی ،بیا واکیاوی
نشانهها در سطوح مختلف زبانی همچون صرف ،نحو ،آوا و بالغت ،دریچهای نو به سوی
پیامها و آموزه های نهفته در متن گشوده و افزون برآن ،برجستگیها و شاهکارهای ادبی آن
را به نمایش می گذارد .نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصییفی -تحلیلیی و بیا رویکیرد
نشانه شناسی عام ،مهمترین عوامل زایش معانی ضمنی را در فواصیل آییات و بیا مطالعیة
موردی تش بیه و استعاره که سازه یا نشانة بالغی به شمار آمده ،مورد واکاوی قرار میدهد؛
بدین منظور معانی ضمنی فراوانی همچون شدت یا ضعف امر ،لجاجت ،درجه رویگردانی
وکفر و ....با تحلیل نشانه شناختی تشبیه و استعاره در فواصل آیات قابل برداشت است که
تفاسیر متعدد نیز به شکلی گذرا و غیر روشمند بدان اشاره داشتهاند لذا در نشیانهشناسیی
فواصل آیات با بررسی نشانههای زبانی میتوان به کشف شبکههای معانی نهفته درگسیترة
بافت موقعیتی کالم دست یافت که این امر دریچه ای نو بیه سیوی اعجیاز زبیانی قیرآن
میگشاید و تفاسیری روشمند از عوامل درونمتنی قرآن کریم ارائه میدهد.
کلید واژگان :نشانهشناسی ،معانی باطنی ،استعاره ،تشبیه ،فواصل قرآنی

1

استاديار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآنی ،دانشكده علوم قرآنی ،آمل
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 -1مقدمه
قرآن کریم به علت بیان ادیبانه وهنرمندانة معانی ومفاهیم خود ،دارای اعجاز بییانی
فوقالعاده است .بیان دلنشین آیه ها ،تعبیرهای زیبا و لطیف و کاربست آراییههیای
ادبی ،به قرآن طراوت خاصی بخشیده است .ایین منبیع الییزال ،دارای الییههیای
متعددی است که حامل معانی باطنی ،مجازی ،استعاری و کنایی و  .....می باشد که

با معانی فراظاهری کالم ارتباط دارد و نگاهی تأویلی به میتن را بیه نمیایش میی-

گذارد .آنچه که ذهن انسان را با تکتک کلمات و اشارات آشکار و پنهان موجود
در معنا و مفهومش درگیر میکند ،گزینش منسجم و معنادار کلمات و آراییش و
ینش واژگانی آن در جمالت و عبارات قرآنی است؛ در هر دوره ابیزار روشیمندی
مانند نظریات حیوزة زبیانشناسیی ،معناشناسیی و نشیانهشناسیی و ...در دسیت
دانشمندان و پژوهشگران مطالعات قرآن وجود داشته اسیت کیه بیا آن افیقهیای

جدیدی استخراج میشد .در میان این نگرشهای معنابنیاد و یا فراینیدهای معنیی-
ساز ،تحلیل نشانهشناختی ،عالوه بر حمل معنایی خاص ،دقیق و ظریف به تناسیب
مقام آیه و کاربست روشی نظاممند ،گوشهای از اعجاز بیانی قرآن را ثابیت کیرده
است.
در دهههای نخست قرن بیستم ،نشانهشناسی به عنوان روش تحلیلی درون
متنی درک نوینی از نسبت میان زبان و واقعیت به شمار آمیده وسیعی دارد تیا بیا
کمک نظام نشانهای زبان و الگوهای از پیش تعیینشیده و برسیاخته بیه بازنمیایی
دنیای ذهن و در نتیجه مفهوم اصلی متن و سایهمعناها دسیت پییدا کنید(.نجومیان،
 :8856ص  )3کاربست سازههای نشیانه شیناختی در قیرآن کیریم ،ابتیدا میتن را
می شکافد و از اجزای کوچک آن مثل واژه ،متن را تحلیل میکند .از این نظرگیاه،
کشف نشانهها و تحلیل و تفسیر کنش داللتپردازی (فرایندهای معناساز) بیا علیم
معناشناسی که مطالعهای علمی و روشمند بوده در ارتباط است؛ بر این اساس ،معنا

صرفا دانستن لغت نیست بلکه آگاهی از بافیت میوقعیتی آییات و تحلییل نشیانه-
شناختی سطوح مختلف زبانی در کشف ظرافتهای معنیایی نهفتیه در میتن و میراد

جدی کالم خداوندگار تأثیرگذار است؛ این امر از معانی تأویلی متن سیخن میی-
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گوید .با توجه به اهمیت کشف الیههای زیرین معنیایی بیرای درک بهتیر مفیاهیم
قرآنی ،میتوان با بررسی نشانه های ساختارهای زبانی به معیانی ضیمنی نهفتیه در
آیات پی برد .از آنجا که در تجزیه و تحلیل نشانه شناختی ،محقق به دنبال تفسیر و
کشف معانی ظریف و اصلی متن میباشد لذا درک معانی از حالت واژگانی فراتیر
رفته و به معانی ضمنی یا حاشیهای و یا همان معانی تأویلی و باطنی انتقال مییابد.
نشانه شناسی روش خوانش متن بوده که در زبان زییرین میتن یعنیی سیاختارهای
درون متنی شکل میگیرد؛ در حقیقت مخاطب ،با واکاوی نشانههای درونمتنیی از
بعد صرفی ،نحوی ،آوایی و بالغی ،شبکههیایی از معیانی را بیا توجیه بیه بافیت
موقعیتی کالم خلق میکند .در نگاه این دانش ،معنای یک متن در ارتباط با واقعیت
بیرونی و یا بیان خالق آن شکل نمیگیرد بلکه درون جهانِ متن نشانههیا را بیا هیم
مرتبط میسا زد؛ در حقیقت ،بررسی و تحلیل هریک از این سیاختارهای زبیانی در
شناسایی جهانی از معنا مؤثر است.
فواصل قرآن کریم به عنوان بخش پایانی آیات ،ساختارهای زبانی خاصی
را به خود اختصاص داده که شناسایی هر یک از این سیازههیا در فراینید فهیم و
تفسیر متن یاری میرساند .با توجه به سطوح مختلف زبانی و امکان واکاوی آن در
تحلیل معنا ،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعة موردی برخیی از سیاختارهای
بالغی همچون تشبیه و استعارات موجود در فواصل آیات به معیانی بیاطنی آییات
دست یابد.
بررسی نشانهشناختی فواصل آیات به عنوان یکی از نشانههای معنادار در
قرآن کریم مسألهای است که در پژوهش های پیشین چندان مورد توجه قرار نگرفته
و اگر هم پژوهشی وجود داشته بیشتر توجه به یک بعد از ساختار زبیانی از جنبیه
زیبایی شناختی ظاهری بوده و به بار معنایی آن که به زوایایی از اعجاز ادبی قیرآن
اشاره دارد ،توجه چندانی نشده است لذا اهتمام به چنین موضوعاتی در معناشناسی
روشمند قرآن کریم ضرورت دارد .نوشتار حاضر بر آن است تا با تحلیل دو سیازة
تشبیه و استعاره در فواصل قرآن به سواالت ذیل پاسخ گوید:
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 .8تحلیل نشانهشناسی تشبیه در فواصل قرآن چه سطحی از معنیا را پدییدار
میسازد؟
 .1تحلیل نشانهشناسی استعاره در فواصل قرآن چه سطحی از معنا را پدیدار
میسازد؟
 -2پیشینه پژوهش
ازجمله پژوهشهایی را که در این زمینه انجام شده ،میتوان به موارد زییر اشیاره
کرد:


مقالة " نشیانهشناسیی سیورة مبارکیة غاشییة" اثیر عبیاس اقبیالی و زهیرا
وکیلی()8859؛ در این مقاله به مباحث نظری در زمینه نشانهشناسی در محیور
همنشینی و جانشینی توجه شده و به شکلی تطبیقی سورة غاشییه در سیطوح
مختلف نشانهشناختی مانند الیة موسیقایی و آوایی ،سطح ادبی و سطح نحیوی
و واژگانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این مقاله از برخی سبکهیای ادبیی
مانند تشبیه و استعاره و نگاه خاص آن در فواصل آیات خالی بوده است.



مقاله "بررسی جایگاه آواها در حرکتبخشی به تصیاویر ادبیی صیحنههیای
قیامت در قرآن کریم" اثر مرتضی قائمی و همکاران ()8851؛ نگارندگان ایین

مقاله به بیان مصادیق الیههای آوایی در آیات قیامت پرداخته و تمامی مؤلفیه-
های آوایی را در موضوع آیات قیامت بیان کردهاند.


مقاله " فراهنجاریهای ادبی در فواصیل آییات و تفسییرهای زیباشناسیانه و

معناشناسییانه" اثییر حسیین خرقییانی ()8851؛ خرقییانی در اییین مقالییه بییه
فراهنجاریهای مختلف ادبی در حوزه برخی از مقولهها همچون حذف و فزونی
حروف واژگان ،مباحثی از علم بدیع و ....پرداخته و این موضوع را در بخیش
فواصل پیاده نموده است اما از آنجا که موضوع به مباحث فراهنجاری ارتبیاط
دارد و همچنین از مقوله تشبیه و استعاره در آن سخنی به میان نیامده ،تفیاوتی
با نوشتار حاضر دارد.
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در چنین فضایی ،نگارندگان مقاله برآن شدند تا با رویکیرد نشیانهشناسیی عیام و
متداول در فواصل آیات ،این مقوله را در برخی نشانههای بالغی و آن هم در سازة
تشبیه و استعاره به کار گیرند و تحلیل معنایی آن را مورد توجه قرار دهند .این امر
خوانش جدیدی در معنای فواصل آیات فراهم میآورد و به طیور وییژه هیدف از
گزینش چنین ساختارهای زبانی را مشخص میکند.
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 -3نشانهشناسی در گسترة زبان
نشانه ( ،)Semeionمحرک محسوسی است که تصویر ذهنی آن با تصیویر ذهنیی
محرکی دیگر ،تداعی می شود .به گفته گیرو ،کارکرد محیرک نخسیت بیرانگیختن
محرک دوم با هدف برقراری ارتباط اسیت( .قیائمینییا :8858 ،ص 95یی .)61در
تحقق این ارتباط ،رشته ای از نشانهها ظهور مییابند که از یک منبع تولید نشانههیا
به یک دریافت کننده نشانه یا مقصیدی خیاص ،انتقیال داده مییشیود .فرسیتنده،
نشانهها یا کدهایی را تولید میکند و گیرنده هم آنها را میفهمد یا تفسیر مییکنید.
بنابراین ،نشانهشناسی باید به تحلیل فرایند تولید نشانهها و نحیوهی فهیم و تفسییر
آنها بپردازد( .قائمینیا)88 :8858 ،
از منظر نشانهشناسی ،نشانه را نمی توان به صورت منفرد مطالعه کرد بلکه
باید آن را به عنوان جزئی از بدنه یک «نظام نشانگی» در نظر گرفت که بیر اسیاس
قواعد خاص همان نظام ،تولید معنا می کنند( .سییبیاک )111 : 8858 ،در حقیقیت
نشانهشناسان ،متن را «کلیتی بسیار سازمانیافتیه ،مسیتقل و پیچییده مییانگارنید،
آرایشی تقریبا مکانی که با روابط فرمی بین عناصرِ گوناگون و سطوحِ این آراییش
ایجاد میشود .فرم (یا ساختار) چیزی است که معنا را شکل میدهید»( .نجومییان،
 85 :8856و )11
هر واژه در ابتدای ظهور خود دارای معنای خاصی است اما ایین واژه در
نظام های مختلف زبانی ،معانی مختلفی پیدا می کند .در حقیقت ،هیر نشیانة زبیانی
دارای دو معنای مستقیم و غیرمستقیم است .معنای مستقیم یعنیی معنیای روشین و
مشخص آن واحد بیرون از سییاق و معنیای غیرمسیتقیم یعنیی معنیای حاصیل از
همنشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر که معنیای کیاربردی نیام مییگییرد
(سعیدی روشن )19 :8858 ،این نوع معنا با قصید کیاربران و موقعییت و شیرایط

کاربرد ارتباط دارد (قائمینیا )31 :8858 ،که نوع اخییر معنیی در تحلییل نشیانه-
شناختی قرآن از اهمیت فراوانی برخوردار است ،بنابر نظرگیاه غزالیی ،تحیت هیر
لفظی از الفاظ قرآن ،دریاهایی از اسرار و گنجهایی از رموز موجود است؛ (غزالی،
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 )111 :8818این شناخت ،راهی به پشت صحنة آیات و مراد جدی گزینش واژگان
میگشاید.
گفتنی است ،گاه نشانه بر یک مدلول ِشناخته شده داللت میکنید و گیاه
مانند استعاره و کنایه به مدلولهای دور از ذهین اشیاره دارد .در گسیترة خیوانش
نشانهشناختی جهت تحلیل معنایی متن ،مطالعهی معنا با بررسی الگوها و دستورات

زبان صورت میگیرد( .ر.ک ،باقری )853 :8838 ،به گفتة "جان فیسیک" معنیای
آنچه انتخاب شده با معنای آنچه انتخاب نشده ،تعیین میشود .وی گزینش تشبیه و
زبان استعاری را از بعد جانشینی و زبان کنایی را در محور همنشینی قابل بررسیی

میداند( .کوثری85 :8813 ،و )81
از سویی دیگر خوانش نشانهشناختی در یک متن به دو عنصر توجه میی-
کند که توجه به آن ،روش مقالة حاضر است :نخست ،عناصر ساختاری که مجموع
نشانهها و عملکرد آنها در یک متن به شمار میآیند و دیگیری عناصیر پیارامتری
هستند که این عناصر فرامتن تلقی شده و موقعیتهای مختلف فرهنگی ،اجتمیاعی،
ایدئولوژی و نیت صاحب اثر و سیایر شیرایط پیرامیونی و عناصیر محیطیی را در
برمیگیرد .تفاوت دیدگاهها در دانش نشانهشناسی ،گونههای مختلفی از این دانیش
را مانند نشانهشناسی ساختگرا ،پساساختگیرا ،الییهای و کاربردشناسیی و ..بیه
وجود آورده است؛ در این میان توجه به هر دو عنصر فوق در بررسی و تحلیل معنا
که بیانگر نشانهشناسی کاربردی است به شکلی کامل به فرایندهای تولید و فهیم و
تفسیر متن اشاره دارد .به تعبیری روشنتر ،هیر متنیی در ییک موقعییت ارتبیاطی
مشخص ،فعل گفتاری معینی را انجام میدهد که وظیفة متن بیا آن فعیل گفتیاری
مشخص میگردد( .قائمینیا)888 :8858 ،
از آن جایی که واژهها و جمالت قرآن کریم در ابتیدا بیه شیکل ارتبیاط
وحیانی بوده و سپس به مرحله ابالغ و تبدیل به متن درآمده لذا ایین میتن نیوعی

نظامیافته از ارتباط بوده که سطوح و الیههای متنوع معنایی را به تناسب موقعییت-
های مختلف ارتباطی برقرار نموده است؛ در تحلیل این سطح ،فعالیتهای نشیانه-
شناختی خواننده و نحوة کدگذاری و کدخوانی او در فرایند خوانش میتن بررسیی
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میگردد .در نشانه شناسی فواصل ،به تحلیل روابط میان نشانههیای میورد نظیر در
فواصل و مدلولهای آن ها در چند سطح پرداخته خواهد شد .نشانههایی که میورد
بررسی قرار میگیرند راهی برای ورود به عالم زیباییها و معانی بییپاییان آییات
الهی میباشد .نگاهی به نشانههای آوایی ،نحوی ،صرفی و بالغی فواصل قرآنی ،نه
تنها الفاظ فاصله بلکه گاه تمام آیه یا سوره را متضمن معنی یا الییههیای معنیایی
ضمنی و ناپیدا میکند و این نوع داللتهای تأویلی به عنوان مکمل معنایی متن بیه
شمار میآید .بنابر گستردگی رمزگیان در ییک میتن و سیاختارهای مختلیف آن،
پژوهش حاضر به بررسی برخی از نشانههای زبانی و آن هم در برخی سیازههیا و
رمزگان بالغی در فواصل آیات قرآنکریم همچون تشبیه و اسیتعاره پرداختیه و در
این میان به دنبال نشاندادن گوشهای از اعجاز بیانی قرآن و پیبردن به معانی جدید
و نهفته در آیات خواهد بود.
 -4فواصل در قرآن
فاصله در اصطالح لغوی از ریشهی «فصل» گرفته شده و به معنای «واژه صیحیحی
که بر جداشدن چیزی دخالت دارد» (مصطفوی :8861 ،ج ،5ص ،)59آمده اسیت،
همچنین به معنای چیزی که میان دو شیئ فاصله افکند .فاصیله در قیرآن ،کلمیهی
آخر آیه است که مانند قافیه شعر و قرینهی سجع است( .سیوطی :8811 ،ص ) 16
بسیاری از علما پرهیز دارند که آن را سجع بنامند( .بنتالشیاطی :8836 ،ص)113
فاصله برتر از سجع است ،چرا که فواصل ،موجب بالغیت کیالم و سیجع ،سیبب
عیب آن میشود؛ زیرا فواصل ،تابع معانی میباشند ،اما در سیجع ،معیانی تیابع آن
است و این برخالف هدف و حکمت کالم است ،زیرا هدف از سخن ،این است که
الفاظ ،بتوانند معانی ای که بدان نیاز ضروری است ،آشکارکنند( .رمانی :8536 ،ص
)15
 -5نشانهشناسی بالغی فواصل با رویکرد معناشناسی
هریک از سازههای موجود در علم بالغت میتواند نشانهای زبانی را شکل داده که
در فراهمسازی معنا مؤثر است .اصول و قواعد فنون بالغت ،قدرت انتخاب بهترین
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واژهها را افزایش می دهد .به بیانی دیگر ،سردی مطالعات زبانی را میتوان با گرمی
ظرافتهای بالغی ،حالوت بخشید .علم بیان به عنوان شاخه دوم علیم بالغیت بیه
گوینده سخن می آموزد که در ادای مضیمون واحید ،چگونیه از عبیارت مختلیف
استفاده شود تا کالم برای مخاطبین ،دلنشین تر باشد؛تأمل در آییات قیرآن و درک
نکات ظریف بالغی آن در قالبهایی چون تشبیه و استعاره ،راز زیبایی آیههای الهی
را برای انسان ،نمایان می سازد .درحقیقت ،تصاویر وآراییههیای ادبیی بیه عنیوان
فرایندهای معناساز ،موجب درک واقعیتهای ورای متن شده چنانچه بسامد بیاالی
آن خواننده و یا دریافتگر متن را بیشتر و شدیدتر تحت تیأثیر قیرار خواهید داد.
(اقبالی )835 :8859 ،سکاکی میگوید« :اعجاز قرآن ،چشییدنی اسیت نیه گفتنیی.
همچنان که راست آمدن وزن شعر چنین است .چنان که نمکین و گیرا بودن چیزی
اینگونه است و برای آنها که از ذوق سلیم بیبهرهاند به دست نخواهد آمد مگر به
دانستن علم معانی و بیان و تمرین فراوان در آن» (سیوطی :8811 ،ج  ،1ص )898
ادبیت یک متن افزون بر آنکه از عوامل برجستگی متن گشته ،در بسیاری از میوارد
حاوی پیامهایی است که در دانش نشانهشناختی مورد توجه قرار میگیرد .چنانچیه
گفته آمد با توجه به تنوع نشانهها در متن ،برخی از سازههای بالغی مانند تشیبیه و
استعاره که محور جانشینی را نشان میدهد در فواصل آیات مورد خوانش معنابنیاد
قرار میگیرد؛ این معانی به دلیل بررسی معانی نهفته و سایه معناها ،با معانی تأویلی
در ارتباط است.
 1-5تحلیل نشانه-معناشناختی سازوکار تشبیه در فواصل
در موقعیت کاربست تشبیه میتوان گفت ،هرگاه چیزی با چیز دیگری در ییک ییا
چند صفت همانند باشد ،برای انتقال سریع تیر آن بیه مخاطیب از اسیلوب تشیبیه
استفاده می شود .در نمونههایی فراوانی از فواصل قیرآن ،ایین نشیانهی زبیانی در
مفهومسازی بسیاری از پدیدههای طبیعی و موقعیتهای اجتماعی به کار رفتیه کیه
تحلیل نشانهشناختی آن ،مخاطب را به پشت صحنة آییات مییکشیاند و هیدف از
کاربست آن را بیان میدارد .در حقیقت معانی باطنی حاصل کدگذاریهای اضافی
در نشانههای قرآنی هستند که به کمک آن بخشهایی از نص نشانهای برای معیانی
عالیتر در نظر گرفته میشود؛ این معانی هم مراد جدی خداونید هسیتند .خداونید
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تنها مط البی از هم گسسته را در اختیار بشر قرار نداده بلکه از آن جهت که کلمات
و آیات قرآنی پیامرسان بوده به طور ضمنی ،قواعدی جهت کدگیذاری بیه شیمار
میآیندکه به کمک آن معانی عالیتری به دسیت آیید .تحلییل نشیانهشیناختی در
بسیاری از سازههای زبانی و به عنوان نمونه سازة تشبیه ،تحلیلی از معانی باطنی را
نمایان میسازند که به شکل واقعی همان معانی قرآنند( .قیائمینییا 156 :8858 ،و
)153
 1-1-5تشبیه آسمان به "روغن مذاب گلگون"
یکی از تشبیه های صورت گرفته در قرآن آیه  83سوره مبارکه الرحمن میباشد که
شکافته شدن آسمان در روز قیامت را به روغن مذاب گلگون تشبیه کرده است:
(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ) (الرحمن )83 :
با توجه به سیاق ،این آیه اشاره به روز قیامت دارد که در آن روز ،نظیام
کلی جهان در هم می ریزد و حوادث بسیار هول انگیز در سراسر جهان رخ میدهد.
یکی از حوادث آنکه کرات آسمانی در هم می شکافد و به رنگ سرخ و به صورت
مذاب در میآید( .مکارم :8838 ،ج)898 ،18
"ورده" به معنای گل سرخ میباشد( .صافی :8881 ،ج )811 ،13به طور
معمول آسمان به رنگ آبی ،کبود و یا سفید دیده میشود؛ تشبیه آسیمان بیه رنیگ
گل سرخ یا سرخ رنگی ،نشیان از حالیت غیرعیادی آسیمان دارد( .ابینعاشیور،
،8811ج )819 ،13خداوند آسمان را در اختالف رنگهایش به گل سرخ تشبیه کرده
است با اینکه در گلها تعدد رنگ وجود دارد ولیکن سرخی رنگ گل بیشیتر میورد
توجه قرار میگیرد؛ آسمان هم در آن روز به رنگهای مختلف در میآید امیا رنیگ
سرخ آن به دلیل غیر معمول بودنش بیشتر به چشم میآید.
واژة "دِهان" جمع "دُهن" به معنای روغن میباشد همانند روغن زیتون
که در رنگهای مختلف دیده میشود و بعد از مرحله آخر روغنگییری آن و اتمیام

کار ،بدان"دهن" گویند( .طبرسی ،بیتا :ج )811 ،18برخی از مفسران با توجه به
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گزینش این نشانة بالغی ،وجهشبه در این تشبیه را کثرت ورقه ورقه شدن آسیمان
به مانند ورقههای گل سرخ میدانند( .ابنعاشور :8811 ،ج ،13ص ).811
بنابراین خداوند پاره پاره شدن و شکافتن آسمان و رنگ به رنگ شدن و
مخصوصا سرخ رنگی و به شکل مذاب در آمدن آن را به روغنی به رنگ گل سرخ
تشبیه کرده است که همچون ورقههای گل سرخ پاره پاره شده و به صورت مذاب
جاری می شود .معنای ضمنی به دست آمده از این تشبیه این است که این رنگ بیه
رنگ شدن و شکافته شدن آسمان و اتفاقات غیر معمول میتواند شدت سختی روز
قیامت را تداعی کند .در واقع این تشبیه میتواند سایهای از آن صیحنة هولنیاک را
مجسم سازد چون در عالم واقع ،این وقایع هیچ شباهتی به حادثهای از حوادث دنیا
ندارد و صحنههایی است که تا کسی نبیند ،نداند .این آییه ییک امیر عقلیی را بیه
صورت حسی بیان کرده تا تصویری از ترس و وحشت حاکم در روز قیامیت ،در
ذهن خواننده ایجاد کند و او را به سختی امر قیامت و حوادث آن آگاه سازد.
 2-1-5تشبیه شکوفه میوه جهنمیان به "رؤوس الشیاطین"
نمونة دیگر تشبیه در آیه  69سوره مبارکه صافات مورد توجه است .آیات پییش از
این آیه راجع به غذاهای جهنمیان (زقوم) می باشد؛ در ایین آییه شیکوفه درخیت

"زقوم" به "رؤوسالشیاطین" ،تشبیه شده است:
(طَلْعُها کَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّیاطینِ) (صافات)69:

"طلع" ،شکوفه یا میوه درخت خرماسیت؛ (طبرسیی :8881 ،ج)158 ،9
تشبیه شکوفه میوه درخت زقوم ،به سرهای شیاطین ،تشبیهی وهمی و خیالی از نوع
تشبیه عقلی به شمار میرود( .طوسی ،بیتا :ج  ).881 ،1سؤالی که در اینجا مطرح
است این است که چطور می توان شکوفه درخت زقوم را به سرهای شیاطین که هر
دو ناشناخته اند تشبیه نمود؟ مفسران برای چگونگی ارتباط این تشبیه دالیلی را ذکر

کرده اند .یکی از دالیل مفسرین وجود درختی به نام "استن" است که بسیار بیدبو
و تلخ و کریه المنظر بوده و عربها به آن رؤوس الشیاطین گویند( .طبرسیی:8881 ،
ج).158 ،9
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به گفتة برخی دیگر از مفسرین ،شیاطین نیام میاری بیا قیافیه ای زشیت
می باشد و شکوفه آن درخت به سر این مار تشبیه شده است .همچنیین قباحیت و
زشتی صو رت شیاطین ،در قلوب و دلهای مردم ،وجود دارد به همین دلیل به کسی
که در کمال قباحت و زشتی است ،لقب شیطان را میدهند( .همان :ج )858 ،11از
سویی دیگر ،عرب زبان صورت زشت و قبیح را به صورت یا سر شییطان ،تشیبیه
می کنند و به اعتقاد آنها شیطان شرّ محض است و هییچ خییری در او نیسیت و در
خیالشان او را به زشت ترین صورت ممکن ترسیم میکنند( .آلوسی :8889 ،ج ،81
).51
گفتنی است ،تشبیه به کار رفته در این آیه ،تنها به جهت زشیتی ظیاهری

نمی تواند باشد بلکه طبق سیاق آیه  81سوره مبارکه احزاب﴿ :فَرِیقًا هَیدَى و َفَرِیقًیا
حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَیاءَ مِینْ دُونِ اللَّیهِ وَ یَحْسَیبُونَ أَنَّهُیمْ

مُهْتَدُونَ﴾(اعراف)81:

خداوند شیاطین را اولیای گمراهان معرفی کرده است ،اولیایی که آنهیا را
به گمراهی کشانده و در قیامت نیز از آنها هیچ حمایتی نخواهند کرد .بنیابر سییاق
آیات ذکر شده ،خداوند جزای زشتی عمل دوزخیان را میوه درخت زقوم قرار داده
که آن میوه ،ثمرة پیروی از والیت شیطان است و این جزا را به اولیای آنها تشیبیه
فرموده است که در زشت بودن و تنفرانگیز بودن بیه یکیدیگر شیباهت دارنید .در
حقیقت خداوند به تناسب عمل پیروان شیطان ،جزای آنها را قرار داده است.
 3-1-5تشبیه خروج انسان از قبر به "حرکت ملخ"
تشبیه مورد توجه در آیه  3سوره مبارکه قمر ،شباهت چگونگی خروج انسانهیا از
قبر به حرکت ملخ میباشد:
(خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ) (قمر)3:
در این آیه ،چگونگی خارج شدن مردم از قبرهایشان به صورت متراکم و
بیهدف به چگونگی حرکت ملخ تشبیه شده است و این تشبیه از نوع تشبیه تمثیلی
می باشد( .ابن عاشور :8811 ،ج،13ص  ).838قیامت و حوادث آن ،به حدی عظیم
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و هولناک است که چشم ها تاب تماشای آن را ندارد و به همین خاطر چشمهیا را
می بندند ،تشبیه انسان به ملخ ،در آن روز به این خاطر است که ملخها بیر خیالف
بسیاری از پرندگان به هنگام حرکت دسته جمعی ،نظم و ترتییب خاصیی ندارنید.
موجوداتی ضعیف و ناتوانند و چنان وحشتزده هستند که بیتوجه به هر طرف رو
آورده و به هم می خورند .ملخ در شب زمینگیر شده و در جای خود بییحرکیت
می ماند تا خورشید برآید .مردم نیز در گورهای خود بوده و با دعوت الهیی و فیرا
رسیدن رستاخیز ،به حرکت درآمده و بی هدف پراکنده میشوند( .طبرسی ،بییتیا:
ج ،18ص)85
از نظر آلوسی کثرت و مواج بودن جمعیت بعد از خروج از قبر میتواند دلییل
این تشبیه باشد( .آلوسی :8889 ،ج ،88ص ).11در هر حال چه این تشبیه به دلییل
کثرت جمعیت و چه به دلیل سرگردانی و بیهدف بودن و در هم شیدن جمعییت
باشد ،این آیه به زیبایی هر چه تمام تر ترس و وحشت آدمی را پس از خارج شدن
از قبر تصویر کشیده است .از خالل مطالیب بییان شیده مییتیوان بیا توجیه بیه
خصوصیات ملخ ،هم به وحشت انسان از آن روز و هم به ضعیف بودنش در برابیر
خداوند رسید.
 4-1-5تشبیه لجاجت کافران به "گورخران رمنده"
در آیه  91سوره مبارکه مدثر ،لجاجت و دشمنی کافران به گورخران رمنده تشیبیه
شده است:
(کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ*فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مدثر 91:و )98
کلمه «مستنفره» در این آیه اسم فاعل از باب استفعال است کیه غیرض از آن،
مبالغه در معنا میباشد ،گویا االغهای رمنده ،در عین این که با سرعت در حال فرار
هستند باز هم از درون خود طلب فرار بیشتر مییکننید( .همیان ،ج  ،89ص )885
حالت لجاجت و عناد کافران ،به چهارپایانی تشبیه شده است که از صیاد یا از شیر
مهیب رو گردانده و در حال فرارند .گروه کافران نیز از کوتاه فکری هرگز متوجیه
نیستند که چه آیندهی خطرناکی در پیش دارند و از مواعظ و تهدیدات آیات قرآنی
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و دعوت پیامبر (ص) اعراض مینمایند .گفته میشود ،درازگوش وحشیت عجیبیی
از شیر دارد ،حتی موقعی که صدای شیر را میشنود چنان وحشتی بیر او مسیتولی
میشود که دیوانه وار به هر سو می دود و هر بینندهای با دیدن این صحنه ،متعجیب
می شود .این آیه تعبیری است بسیار رسا و گویا از وحشت و فرار مشرکان از آیات
روحپرور قرآن که در آن کافران به گورخرانی تشبیه شدهاند که هیم فاقید عقیل و
شعور هستند در حالی که در برابر آنها چیزی جز تذکره قرار ندارد( .مکارم:8838 ،
ج  ،19ص)168
به نظر نگارنده در تشبیه کافران هنگام برخورد با قرآن ،به گیورخرانی کیه از
شیر می ترسند و فرار می کنند ،عالوه بر این که هم بر لجاجت آنها داللت میکنید
و هم به فقدان عقل و شعور آن ها ،همین برایشان بس که ،از مرحله انسانیت نیزول
کرده و با حیوان مقایسه شدهاند؛ چون حقانیت قرآن را مخفی کرده و بیه فطیرت
پاک خود پشت پا زدهاند.
 5-1-5تشبیه کشتی به "کوه"
در آیه  18سوره مبارکه الرحمن ،با توجه به برخی از شباهتها ،کشتی به کوه تشبیه
شده است.
(وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ) (الرحمن)18 :
«علم» در اصل به معنای عالمت و نشانه ای بوده کیه از چییزی خبیر دهید و
سپس بر دایره معانی آن افزوده شده است .در این آیه شریفه ،کشیتیهیای سیاخته
شده بر روی دریا ،به «اعالم» تشبیه شده است کیه وجیه شیبه در آن ،عیالوه بیر
عظمت و استحکام ،وضوح و آشکار بودن این دو است .همانطیور کیه کیوه بیر
روی زمین عظمت و برجستگی خاصی دارد ،کشتیهای غول پیکیر بیر روی درییا
نمود خاصی دارند که به عنوان آیه ای از آیات خدا بر بزرگی مقیام و فرمیانروایی
قدرت خالق هستی داللت میکند( .نظری ،علی ،افتخیار ،لطفیی :8851،ص )815؛
بنابراین می توان از تشبیه کشتی به کوه یا «علم» ،به عظمت و مهم بودن کشتی پیی
برد .همان گونه که کوه نشانه صالبت و عظمت در خشکی است ،کشتی و حرکیت
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آن نیز نشانه قدرت و عظمت بر روی آب است که هر دوی آنها ،نشان از عظمیت
خالق یکتا دارند.
 6-1-5تشبیه شب به "لباس"
در تحلیل نشانهشناختی دیگر ،آیه  81سوره مبارکه نبأ ،در سازة تشبیه به ظرافتهای
معنایی خاصی در محور همنشینی واژگان اشاره دارد:
(وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا) (نبأ)81 :
قرآن ،شب هنگام را به پوششی همچون لباس که پوشش تین اسیت تشیبیه
نموده ،زیرا تاریکی شب ،افراد را از یکدیگر پنهیان مییدارد تیا اگیر از دشیمنی
بخواهد بگریزد ،یا در کمین او بنشیند ،یا چیزی را از دیید دیگیران پنهیان دارد از
تاریکی فراگیر شب می تواند بهترین بهره را ببرد« .این از تشبیهاتی است که جز در
قرآن ،در جای دیگر نتوان یافت؛ زیرا تشبیه تاریکی فراگیر شب به پوشش تین ،از
جمله ظرافت هایی است که قرآن به آن آراسیته اسیت و در دیگیر کیالم منثیور و
منظوم عرب ،یافت نمیشود( ».ابن اثیر :8585 ،ج  ،1صص  888یی ).889
با اوصافی که از لباس در خاطر است ،میتوان با نشانه قرار دادن لبیاس ،بیه
معنای ضمنی پوشش شب و پنهان کردن رسید .همیانطیور کیه لبیاس ،آدمیی را
میپوشاند و مایه راحتی و آسایش میباشد و نیز معاییب را از دیید اغییار ،پنهیان
می دارد ،شب نیز پوششی برای روز بوده و استراحت در شب مایه آرامش شیده و
کارهایی که مخفیانه و به دور از چشم دیگران قراراست انجام بگیرد در شب اتفاق
میافتد.
 7-1-5تشبیه هاویه به "مادر جهنمیان"
در آیه  5سوره مبارکه قارعه ،از هاویه به عنوان مادر دوزخیان نام برده شده است.
(فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ) (قارعه)5 :
هاویه در لغت به معنای افتادن و سقوط کردن است و به این دلییل کیه کیافران و
مجرمان در جهنم سقوط می کنند به آن هاوییه گوینید( .ابین فیارس :8816 ،ج،1
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ص ).31بنابراین هاویه یکی از نامهای جهنم میباشد کیه جهنمییان در آن سیقوط
میکنند.
تعبیر «أم» به پناه بردن اشاره دارد و می توان مادر را امن ترین پناهگیاه فرزنید
معرفی کرد .همانطور که مادر با شتاب و سرعت به سوی فرزندانش میرود تا آنها
را در آغوش بگیرد ،آتش دوزخ نیز این چنین گنهکاران را مشتاقانه در بر میگیرد.
به نظر عالمه طباطبایی نیز «هاویه» از آن جهت مادر دوزخیان نامیده شده ،که مادر،
مأوا و مرجع فرزند است .فرزند به هر طرف که برود ،دوباره به آغیوش میادر بیاز
میگردد .جهنم برای دوزخیان چنان مرجع و سرانجامی است( .طباطبایی :8838 ،ج
 ،11صص  156یی  ) .153بنابراین سقوط جهنمیان در هاویه به درآغیوش گرفتیه
شدن فرزند در آغوش مادر تشبیه شده است و همان طور که فرزند پناهی جز مادر
ندارد ،دوزخیان هم پناهی جز هاویه نداشته و در آن سقوط کرده و جای میگیرند؛
این تشبیه جهت تعریض و تمسخر دوزخیان انجام شده است.
 8-1-5تشبیه گمراهان و کافران به کوران و کران
تشبیه تمثیل نوعی تشبیه میباشد که وجه شبه آن هیأت یا مجموعیهای مشیترک از
اوصاف مشبه و مشبهبه است؛ نمونهای از تمثیل در آیه  88سیوره مبارکیه فصیلت
دیده میشود.
(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِییٌّ قُیلْ هُیوَ لِلَّیذِینَ
آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُولَئِکَ یُنَیادَوْنَ
مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ) (فصلت )88 :
خداوند کسانی را که ندای حق را نمی شنوند و چشمان شیان نیور هیدایت را
نمی بیند ،کر و کور مینامد و در ضمن یک تمثیل ،این حالت آنهیا را بیه حالیت
کسی تشبیه میکند که از راه دور او را صدا میزنند .به همین دلیل او نه میبینید و
نه میشنود« .وقر» در لغت به معنای کری و ناشنوایی (ابن منظور :8888 ،ج  ،9ص
 )115و «عمی» به معنای کوری است( .همیان :ج )59 ،89از ایین آییه میی تیوان
این طور برداشت نمود که مراد از کری و کوری مشرکان ،به تصویر کشییدن دوری
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کردن آنان از راه حق و پشت نمودن به دعوت حق است؛ گیویی آنیان در اثیر از
دستدادن شنواییشان و رویگردان شدن دلهایشان از نیور حیق ،ماننید کسیانی
هستند که آنها را از راه دور صدا میزنند و لیکن گوششان از این صدا هیچ چیزی
عائدش نمیشود( .سیدرضی :8816 ،ص )186
در این آیه ،خداوند در شکلی ملموس ،رویگردانیی مشیرکان از قیرآن و
دعوت حق را با استفاده از تشبیه ،بیان فرمودهاند .همان طور که آدمی تا چییزی را
نبیند یا نشنود ،نمی تواند درک کند و بُعید و دوری مسیافت نییز باعیث ندییدن و
نشنیدن میشود؛ در این آیه نیز آوردن واژه «مکان بعیید» ،نشیان از دوری راه دارد
که هیچ صدا و تصویری را بیننده نمیتواند ببیند ییا بشینود کیه در ایین صیورت
همانند افراد کر یا کور هستند ،چون چیزی را با حواس بینایی یا شنوایی دریافیت
نکرده اند .البته دریافت نکردن و نپذیرفتن آیات توسط مشرکان ،از یک سو به دلیل
خودخواهی ،لجاجت و عناد می باشد و از سویی دیگر به خاطر مُهری است که بیر
دلهاشان زده شده است؛ پس برای همیشه در خواب غفلت به سر میبرند و از ایین
بی خبری که نتیجیه نشینیدن و ندییدن اسیت ،از معیارف الهیی بیه دور مانیده و
«خسرالدنیا و اآلخره» هستند.
 2-5تحلیل نشانهشناختی استعاره در فواصل
استعاره ،تشبیهی است که یکی از طرفین تشبیه محذوف باشد همراه با قرینهای کیه
ذهن خواننده را از معنی حقیقی دور کند و بیه معنیای مجیازی برسیاند .سیاختار
استعاری نیز در تحلیل نشانهشناختی فواصیل قیرآن کیریم از هدفمنیدی خاصیی
برخوردار است که در شناسایی معانی باطنی یاری میرساند.
 1-2-5تحلیل نشانهشناختی استعاره "ذواالوتاد" در تبلور قدرت
در آیه  81سوره مبارکه ص ،از ذواالوتاد برای نشان دادن قدرت ،اسیتعاره گرفتیه
شده است.
(کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ) (ص)81 :
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این آیه و آیات قبل از آن ،هنگامی نازل شد که پییامبر اکیرم (ص) ،دعیوت
خویش را در مکه آشکارا بیان فرمود و مردم را به یکتاپرستی دعیوت نمیوده و از
پرستش بتها نهی فرمود .سران و بتپرستان مکه که منافع نامشروع خیویش را در
خطر می دیدند به مخالفت پرداخته و حرف پیامبر را دروغ و کیذب مییخواندنید.
خداوند هم برای عبرت گرفتن آنها ،سرکشی اقوام گذشیته و نتیجیه مخالفیت آن
اقوام با پیامبر خویش و گرفتارشدن در عذاب الهی را به آنان متذکر شید .یکیی از
آن اقوام ،فرعون و لشکریانش بودند.
با توجه به آیه  11سوره مبارکه ص ،که می فرماید:
(جُنْدٌ مَا هُنَالِکَ مَهْیزُومٌ مِینَ الْیأَحْزَابِ) (ص ( « )88:آری) اینهیا لشیکر کوچیک
شکست خوردهای از احزابند!» ،میتوان گفت ،اینان که بیا پییامبر (ص) مخالفیت
می کنند در مقابل اقوام گذشته (قوم فرعون ،لیوط ،هیود ،ثمیود ،عیاد و اصیحاب
االیکه ،که همگی دارای قدرت عظیمی بودند) ،به حساب نمیآیند.
در جواب این سؤال که دلیل انتساب فرعون به ذواالوتاد در آیه  81سوره مبارکیه
ص چیست؟ دالیل زیر آورده شده است:
منظور از ذواالوتاد ،ثبات و استحکام سلطنت فرعون است( .طبرسیی :8881 ،ج،9
ص  ).811فرعون در خیال خود میپنداشت که سلطنتش همیشگی است و وصیف
فرعون به ذواالوتاد ،مبالغه در جاودانگی سلطنتش می باشد( .آلوسی :8889 ،ج،81
ص).868
در «ذواالوتاد» ،استعاره مصرحه وجود دارد .یعنی قیدرتهیای فرعیونی ثابیت و
استوار ،آن چنان قدرتی به هم زده بودند که گویا این پایههای قدرت چون چادری
در بیابان با طناب به میخهای بزرگ متصل و محکم شیدهانید( .الیدرویش:8889 ،
ج ،1ص) .889؛ این تعبیر در سخنان روزمره هم به معنای استحکام ،به کار میرود.
مثال فالن کس میخهایش محکم است .یا میخ های این کار کوبیده شده است؛ چیرا
که همیشه برای استحکام بنا یا خیمهها از انواع میخها استفاده میکنند .برخیی هیم
آن را مربوط به لشکریان عظیم فرعون میدانند چرا که لشکر معمیوال از خیمیههیا
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استفاده می کند و برای نگه داشتن خیمه ها از میخ بهره میگییرد .برخیی هیم آن را
مربوط به شکنجههای وحشتناک فرعونیان نسبت به دشمنانشان دانسیتهانید کیه بیه
اصطالح آنها را به چهار میخ میکشیند( .مکیارم :8838 ،ج  ،85ص 181ی )188
برخی هم بر این باورند که معنایش ذوالجنود (صاحب لشکرها) است .چون لشیکر
برای کشور به منزله میخ است( .آلوسی :8889 ،ج  ،18ص ).838
در هر صورت ،واژه «ذواالوتاد» برای نشان دادن قیدرت فرعیون و فرعونییان
استعاره گرفته شده است و فرعونی که با این وصف خوانده شیده ،نمیاد یکیی از
بزرگترین قدرتهای نظامی کفار عصر خویش میباشد که با آنهمه قدرت و لشیکر
فراوان نتوانستند در برابر خدا و پیامبرش ،پیروز شوند و به خاطر سرپیچی از حق،
دچار عذاب الهی شدند.
 2-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "یهیمون" در تبلور بیهدفی
آیه  119سوره مبارکه شعرا در پاسخ کسانی آمده که پیامبر(ص) را شاعر و خییال
پرداز میخواندند:
(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ) (شعرا )119:
"هیم" در لغت به معنای این است که کسی از روی عشق و ماننید آن و
بدون هدف راه برود( .راغب :8818 ،ج ،8ص ).989این سخن دربیاره شیاعران و
خیالبافان کلیت دارد و این اشخاص معموال در مدح و ذم و ثنا ،بیراهه میرونید و
همانند دیوانگان با خودشان حرف می زنند؛ می و معشیوق خییالی عمیده محیرک
شاعر است و گاهی در عرش اعلی قدم می زند و گاهی در حضیض بی هدفی قدم
بر می دارد .در واقع قرآن با لفظ یهیمون ،واقعیت را روشن ساخته ،می فرماید :آییا
نمیبینی در هر وادی بیجهت راه میروند( .قرشی :8838 ،ج).838 ،3
خداوند در این آیه ،سرگردانی شعرای حجاز در عصر نزول را عنوان میکنید.
بدین صورت که «آن ها غرق پندارها و تشبیهات شاعرانه خویشند ،حتیی هنگیامی
که قافیهها آن ها را به ایین سیمت و آن سیمت بکشیاند در هیر وادی سیرگردان
میشوند .آنها غالبا در بند منطق و اسیتدالل نیسیتند و اشعارشیان از هیجاناتشیان
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تراوش میکند و این هیجانات و جهشهای خیالی ،هر زمان آنان را به وادی دیگیر
سوق میدهد( ».مکارم :8838 ،ج  ).831 ،89بنابراین چطور میتوان پیامبر خیدا را
با داشتن قرآنی که تا ابدیت معجزه الهی است ،با چنین یاوهگویانی مقایسیه کیرد؟
همانان که برای خوشآمد دیگران شعری سرودند .بر طبق آیه  118در همین سوره،
خداوند میفرماید« :و شاعران را گمراهان ،پیروی میکنند ».در نتیجه پییامبری کیه
با سر منشأ خلقت در ارتباط است و از آنجا فرمان میگیرد هرگیز سیخن لغیو و
بیهوده و از روی هوس نمیگوید.
ابنفارس هم در مورد کلمه «هیم» ،آن را به معنای عطش شیدید معرفیی
کرده است( ،ابنفارس :8816 ،ج  )16 ،6با توجه به چنین تعبیری میتیوان چنیین
گفت ،سرگشتگی و پراکندگی شاعران یاوهسرا چنین استعاره آورده شده کیه گوییا
آنان مانند فردی هستند که به شدت تشنه است و به دنبال آب میگردد و برای رفع
تشنگیاش دست به هر کاری میزند ،لیذا بیرای سیخن رانیدن از هیر بیابی وارد
می شوند و هر لَغوی را بر زبان می رانند؛ بنیابراین بیا ردییابی نشیانه «یهیمیون» و
کدگذاری و کدخوانی آن می توان به معنای ضمنی سرگشتگی و یاوهگویی شاعران
غیرمسلمان عصر پیامبر (ص) پی برد ،همانان که بیهوده و بی هیدف در هیر وادی
سرگردانند و گمراهان از آنان پیروی میکنند.
 3-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "صوت الحمیر"
در آیه  85سوره مبارکه لقمان ،از صوت الحمییر بیرای نشیان دادن زشیت بیودن
صدای بلند ،استعاره گرفته شده است.
(وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَیوْتِکَ إِنَّ أَنْکَیرَ الْأَصْیوَاتِ لَصَیوْتُ الْحَمِییرِ)
(لقمان)85 :
با توجه به این آیه ،یکی از نصایح لقمان به پسرش این است که در کارهایش
از جمله راه رفتن ،اعتدال را رعایت کند و میانه رو باشد و همچنین صدایش را به
هنگام سخن گفتن ،پایین بیاورد ،چون بلند کردن صدا نشانه قدرت و بزرگی انسان
نیست همانگونه که صدای االغ با اینکه از همه صداها بلندتر اسیت؛ ایین بلنیدی

Sample output to test PDF Combine only

 48دوفصلناهم ژپوهشناهم اتویالت قرآنی  -دوره اول ،شماره دوم ،بهار و اتبستان 89

صدا ،نشانه کمال و بزرگی نیست بلکه با زشتی آن همراه گشته است .بیر اسیاس
بررسیهای به عمل آمده االغ در یک لحظه با امواج بسیار بلند ،یکنواخت و پی در
پی ،بدون مقدمه و یا دلیلی و یا حتی نیازی ،به طور ناگهانی صدای خیود را رهیا
میییکنیید بییدین جهییت اسییت کییه صییدای او را زشییت و ناپسییند شییمردهانیید.
()www.article.tebyan.net
تأثیرپذیری کالم به نوع سخن و آوای برخاسته از آن بسیتگی دارد .چیه
بسیار حرفهای زیبایی که با صدای بلند و نامناسب بر زبان جاری میشود کیه جیز
اذیت شدن مخاطب از صدای بلند ،فایده دیگری در بر ندارد .همچنین نحیوه بییان
مطلب و حرف زدن شخص نشان از شخصیت و فهم و آگیاهی وی دارد .پیس در
هنگام صحبت و بیان مطلب مورد نظر ،اعتدال از لحاظ نوع مطلب وصدا ضروری
می باشد .در حدیثی از امام صادق (ع) در نکوهش بلند بودن صیدا ،رواییت شیده
است .........« :ناپسند است اگر کسی در سخن گفیتن ،صیدای خیود را بیه طیور
ناخوشایندی بلند کند مگر این که در حال دعا یا قرائت قرآن باشد( .طبرسی ،بیتا:
ج  .)811 ،1بنابراین «صوت الحمیر» با اوصافی که بر شمرده شد ،به معنای صدای
بسیار زشت و ناپسند اشاره دارد که نشان از سبک مغزی و بیخردی فاعلِ کیار و
زشتی عمل وی دارد
 4-2-5تحلیل نشانهشناختی تعبیر استعاری "سراجا منیرا"
در آیه  86سوره مبارکه احزاب ،لفظ "سراجا منیرا" برای نشیان دادن هیدایتگری
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) استعاره آورده شده است:
(وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا) (احزاب)86:
به هرچیزی که با فتیله و روغن روشن شود و همچنین به هر چیز روشین
کننده و نورانی مانند خورشید ،سراج گویند( .راغیب :8818 ،ج ،1ص )116کلمیه
سراج  8بار در قرآن آمده است ،در سه مورد که در آیات  68فرقیان 86 ،نیوح ،و
 88نبأ ،آمده درمعنای خورشید است و در آییه  86احیزاب ،پییامبر اسیالم (ص)
می باشد ،دلیل این انتساب هم آمدن صفات شاهد ،مژدهرسان ،انذارکننده ،داعی بیه
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سوی خدا و چراغ نوردهنده در آیات  89و  86احزاب میی باشید .در بسییاری از
آیات ،قرآن و شریعت ،نور نامیده میشود .مانند :آیات  893مائده و  89نور .قرآن
و شریعت که نور به خصوص اند از وجود حضرت رسول ظاهر میشیود پیس در
این صورت آن حضرت چراغی است که نور هدایت از ایشیان سیاطع مییشیود.
(قرشی :8838 ،ج).191 ،8
خداوند به وسیله پیامبر همچون چراغ در تاریکی شب ،مردم را به سوی دیین
هدایت میکند ،به بیان دیگر نور نبوتش هماننید نیور چیراغ کیه روشینی بخیش
دیدههاست ،روشنی بخش قلبهای مؤمنین است( .سید رضی8816،ق )168 :به نظیر
برخی ،منظور از سراج منیر ،صاحب سراج منیر یعنی صاحب کتاب[قرآن] است که
در اینجا از لفظ سراج برای آن استعاره گرفته شیده همچنیان کیه از سیراج بیرای
خورشید استعاره گرفته شد؛ به سبب آنکه همان طور کیه چیراغ ،خانیه را روشین
میکند خورشید ،عالم را از تاریکی نجات میدهد( .طریحی :8839 ،ج)115 ،1
سراج منیر بودن پیغمبر (ص) با توجه به این که «سراج» بیه معنیی چیراغ و
«منیر» به معنی نورافشان است ،اشاره به معجزات و دالئیل حقانییت و نشیانههیای
صدق دعوت پیامبر است .او چراغیی اسیت کیه خیودش گیواه خیویش اسیت.
تاریکیها و ظلمات را میزداید و چشمها و دلها را به سوی خود متوجه میکنید،
و همان گونه که آفتاب آمد دلیل آفتاب ،وجود او نیز دلیل حقانیت اوسیت .وجیود
پیامبر همچون خورشید تابانی است که ظلمت های شرک و جهل و کفر را از افیق
آسمان روح انسان ها می زداید ولی همان گونه که نابینایان از نیور آفتیاب اسیتفاده
نمی کنند و خفاشانی که چشمشان توانایی دیدن این نور را نیدارد ،خیود را از آن
پنهان می دارند ،کوردالن لجوج نیز از این نور هرگز استفاده نکیرده و نمییکننید.
همیشه ظلمت و تاریکی مایه اضیطراب و وحشیت اسیت و نیور سیبب آرامیش.
تاریکی مایه پراکندگی است و نور سبب جمعیت و اجتماع .روشنایی و نور سیبب
تمام فعالیتهای حیاتی است؛ و تشبیه وجود پیامبر به ییک منبیع نیور ،همیه ایین
مفاهیم را در ذهن تیداعی مییکنید( .مکیارم :8838 ،ج 868 ،83ی  ).869نتیجیه
حاصل از چرایی استعاره آوردن سراجا منیرا برای رسول خدا (ص) آنکه میردم را
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به سوی خدا دعوت و هدایت مینماید ،همچون چراغی است که راه رسیتگاری را
بر آنان روشن میسازد و از افتادن در تاریکی و گمراهی رهایی میبخشد.
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نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صورت گرفته در تحلیل نشانه-معناشناختی فواصل قرآن در
سازه تشبیه و استعاره نتایج ذیل حاصل آمد:
 در تحلیل نشانه شناختی ،واحدهای موجود در یک زبان به عنوان کد یا نشانه ییادال ،مورد توجه قرار میگیرند.
 آشنایی با مباحث کلی نشانه شناسی به عنوان یکیی از عوامیل مهیم و میؤثر درکشف مفاهیم نوین در قرآن کریم می باشد .شبکه های معنایی زیادی بیا توجیه بیه
نشانه های زبانی موجود در آیات به وجود آمده است و شناساندن این شیبکههیای
معنایی در حوزه معناشناسی ارتبیاط تنگیاتنگی بیا تحلییل نشیانه شناسیی دارد و
معناشناسی با کاربرد نشانههای موجود در یک زبان و مطالعه روشمند آن به معیانی
ضمنی ،افزون بر معانی واژگانی دست مییابد..
 مطالعه قرآن کریم با رویکرد نشانه شناسی نشان می دهد قرآن کریم از شبکه هایمعنایی متعددی بر خوردار است و استفاده از این علوم نوین عرصیه زبیانشناسیی
برای رسیدن به معانی ضمنی ،توجه مخاطب را به وجود اعجاز ادبی قیرآن سیوق
میدهد.
 ساختار زبانی قرآن با کلمات اندک ،مفاهیم و معانی بسیاری را به مخاطب منتقلمیکند؛ از ساختارهای بالغی موجود در سایهی نشانههای زبانی بیه کیار رفتیه در
فواصل ،در قالب علم بیان ،تشبیه و استعاره به معنایی ضیمنی همچیون تمسیخر و
تعریض ،وحشت و سرگردانی ،بیهدفی ،تطبیق جزا و عمل و  ...اشاره دارند.

 حاصل پیگیری نشانههای زبانی در قرآن کریم و به ویژه فواصل ،دسیت ییابی
به برخی از معانی باطنی و جلوهگری هرچه بیشتر اعجاز بییانی آن و ترغییب
خواننده به هرچه بیشتر مأنوس شدن با آیات الهی میباشد .توجه به نشانههای
زبانی سبب توجه دقیق تر به مفاهیم نورانی قرآن شده و نکاتی را بیان میکنید
که حتی مفسرین بزرگ به آن اشاره ننموده و همچون گنجهای پنهانی در بطن
آیات جای گرفته است که با پدیدار شدن گوشه ای از این گوهر الهی ،اعجیاز
کالم الهی بیشتر نمایان میشود ،با توجه بیه ایین موضیوع ،اهمییت خیوانش
نشانه-معناشناختی مشخص میشود.
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منابع
قرآن کریم
 .8ابناألثیر ،ضیاء الدین (8585م) ،المثل السائر فی أدب الکاتیب ،مصیحح:
احمد الحوفی ،القاهره ،نهضه مهر.
 .1ابنعاشور ،محمیدطاهر (8811ق) ،التحرییر والتنیویر ،بییروت ،مؤسسیه
التاریخالعربی.
 .8ابنفارس ،احمید (8816ق) ،معجیم مقیاییس اللغیه ،قیم ،مکتیب اعیالم
االسالمی.
 .8ابنمنظور ،محمد بن مکرم (8888ق) ،لسانالعرب ،بیروت ،دارصادر.
 .9اقبالی ،عباس ،زهرا وکیلی ( ،)8859نشانهشناسی سیورة مبارکیة غاشییه،
پژوهشنامة تفسیر و زبان قرآن ،شمارة .5
 .6آلوسی ،محمود بن عبداهلل (8889ق) ،روح المعیانی فیی تفسییر القیرآن
العظیم ،محقق :علی ،عبدالباری عطیه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
 .3باقری ،مهری (8838ش) ،مقدمات زبانشناسی ،تهران ،پیام نور.
 .1بنتالشاطی ،عایشه(8836ش) ،اعجاز بیانی قرآن ،مترجم :حسین صابری،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
 .5الدرویش ،محییالدین(8889ق)« ،اعراب القرآن الکریم و بیانه» ،دمشق،
دار ابنکثیر.
 .81راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد(8818ش) ،ترجمه مفردات الفیاظ قیرآن،
تهران ،المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه.
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 .88رمانی ،علییبینعیسیی(8536م) ،ثیالث رسیائل فیی االعجیاز ،قیاهره،
دارالمعارف.
 .81سعیدی روشین ،محمیدباقر(8858ش) ،زبیان قیرآن و مسیائل آن ،قیم،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .88سیبیاک ،تامس آلبرت(8858ش) ،نشانهها :درآمدی برنشانهشناسی ،مترجم
محسن نوبخت ،تهران ،علمی.
 .88سیدرضی ،ابوالحسن محمد بن الحسیین(8816ق) ،تلخییص البییان فیی
مجازات القرآن ،بیروت ،عالم الکتب.
 .89سیوطی ،عبدالرحمنبنابیبکر (8811ش) ،االتقان فی علوم القرآن ،مترجم
مهدی حائری قزوینی ،تهران :امیرکبیر.
 .86صافی ،محمودبنعبیدالرحیم (8881ق) ،الجیدول فیی االعیراب القیرآن،
بیروت ،دارالرشید.
 .83طباطبایی ،محمدحسین (8838ش) ،تفسییر المییزان ،متیرجم :محمیدباقر
موسوی ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .81طبرسی ،فضلبنحسن(8881ق) ،جوامع الجامع ،قم ،حوزه علمیه قم.
(________ ،_____ .85بیتا) ،مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ،مترجم حسین
نوری همدانی ،تهران ،فراهانی.
 .11طریحییی ،فخرالییدینبیینمحمیید(8839ش) ،مجمییعالبحییرین ،متییرجم
احمدحسینی اشکوری ،تهران ،مرتضوی.
 .18طوسی ،محمدبنحسن (بیتیا) ،التبییان فیی التفسییرالقرآن ،بییروت ،دار
إحیاالتراث العربی.
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 .11قائمینیا ،علیرضا(8858ش) ،بیولوژی نص ،تهران ،پژوهشیگاه فرهنیگ و
اندیشه اسالمی.
 .18قرشی ،سیدعلیاکبر(8838ش) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .18کوثری ،مسعود ( ،)8813نشانهشناسی رسانههیای جمعیی ،رسیانه ،سیال
نوزدهم ،شمارة .8
 .19مصطفوی ،حسن(8861ش) ،التحقیق فی کلمات القیرآن ،تهیران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .16مکارم شیرازی ،ناصیر وهمکیاران(8838ش) ،تفسییر نمونیه ،دارالکتیب
االسالمیه ،تهران.
 .13نظری ،علی ،افتخار ،لطفی (8851ش)« ،سوره مبارکیه الیرحمن از منظیر
سبکشناسی» ،دومین همایش ملی اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید بهشتی
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تاویلْ پژوهیِ شیخ طوسی در تبیان:دریچهای به منطق عقالنیِ او در فهمِ دین
8

نفیسه اهل سرمدی

چکیده
تاویلْ از مهمترین مسائل کالمی و تفسیری است .از آن جا که شیخ طوسی ،از بزرگان
تفسیر وکالم بوده اند ،این پژوهشْ در صدد جستجوی چیستی تاویلْ و قواعد آن نزد ایشان
میباشد .در این نگارش با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تحلیل محتوا ،به پیگیری تاویلْ
در آثارِ شیخ طوسی پرداخته میشود .میتوان از دو نوع رویکرد در باب رابطه تاویل و
تفسیر نزد شیخ طوسی سخن گفت .گذشته از آن که در باب تاویل ،ردپای هردو نگرشِ
درون متنی و برون متنی در اندیشههای کالمی-تفسیری او قابل پیگیری است .این مقاله به
استخراج اصول قواعدی در تاویل پژوهی شیخ طوسی میپردازد که نفی تقلید ،لزوم
تمسک به عقل و نقل معتبر ،رعایت معنای ظاهری الفاظ ،جواز انصراف از ظواهر آیات در
شرایط خاص از اهمّ این قواعد است .باید گفت ،رویکرد عقالنی شیخ طوسی در تاویل

شناسی او برجسته است .تمسک به عقل و ذکر براهین عقلی در آثار او فراوان دیده می-

شود که فارق از صحت و سقم این براهین ،نمایانگر عقالنیت حاکم بر اندیشه اوست .در
دیدگاه شیخ طوسی ،تاویل بعنوان رهیافتی در فهم دین از سبک و سیاقی کامال عقالنی
برخوردار است .بدین ترتیب از رهگذر تاویل پژوهی شیخ طوسی -بخصوص در تفسیر
قرآن او -می توان به منطق عقالنی وی در فهم دین پیبرد .
واژگان کلیدی ، :شیخِ طوسی ،تاویل ،عقل ،منطقِ فهم دین.

استاديار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشكده الهیات ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
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مقدمه:
تاویلْ از مقولههای مهم و مطرح در علم تفسیر ،کالم ،عرفان و فلسفه است که از
جهات گوناگون مورد بحث واقع میشود .نقش تاویل بخصوص در بحث صفات
خبری که از بحثهای مهم و جنجال برانگیز خداشناسی است ،غیر قابل اغماض
است .بسیاری از قرآن پژوهان با توجه به روایات و احادیث ،به یکی بودن بطن و
تأویل اذعان نموده و معتقدند که همة آیات ،ظهر و بطن و تفسیر و تأویل دارند.
در این نگاه ،فهم ظاهر آیه ،تفسیر و فهم باطن آن ،تأویل است .بنابراین از طرفی
می توان تاویل را رهیافتی جهت فهم دین دانست که البته نمونه بارز کارکردِ آن،
در بحث صفات خبری مشهود است و از طرفی نیز ،تبیان کتابی است در باب فهم
و تفسیر آیات وحیانی .نوشتار پیش رو بنا دارد از روزنه تاویل پژوهی شیخ طوسی
(861-819ه ق) در تبیان ،منطق عقالنی او را در فهم دین گزارش کند .بخصوص
که وی در ابتدای این تفسیر ،مقدمه ای دارد که در این خصوص بسیار

راهگشا-

ست.
باید دانست زمانهای که شیخ طوسی در آن بسر می برد ،به سبب ظهور آل بویه و
حمایت آنها از فکر شیعی ،فرصت خوبی را در اختیار او قرار میدهد که با
صراحت تمام ،منطق عقالنی خویش را در فهم دین ارائه کند .در آن هنگام ،بغداد
بر قسمت اعظم دنیای اسالم از دریای سرخ تا سواحل مدیترانه تا سر حد چین
حکومت داشت .از لحاظ علمی نیز در اوج شهرت و ترقی بود .بطوریکه
دانشمندان چهار مذهب اهل تسنن در کنار علمای بزرگ شیعی در موضوعات
کالمی به بحث و مناظره میپرداختند (دوانی،8861 ،ج .)6 :8از همین روست که
وی بعنوان یکی از بزرگان مکتب عقلگرای بغداد ظاهر میگردد.
او در ابتدای «االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد» ،از اهمیت نظر و استدالل در معرفت
به خدا سخن میگوید و تا بدانجا پیش میرود که معرفت خدا را از جز از راه
عقل و استدالل ناممکن میداند « :و ال یمکن الوصول الی معرفتها من دون
النظر»(طوسی ) 19: 8816 ،و در ادامه برای تاکید بیشتر بر این مطلب به بیان ناتمام
بودن سایر روشها در امر شناخت خدا میپردازد و بار دیگر ،شناخت او را در راه
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نظر و استدالل که با تکیه بر عقل شکل میگیرد ،منحصر میکند (همان.)16:
امامت ،مسئله دیگری است که او نقش عقل را در آن سرنوشت ساز میداند .وی
از وجوب عقلی امامت سخن میگوید (همو ،8811 ،ج .)69 :8بدین ترتیب ،آثار
شیخ طوسی به اقتضا زمانهای که در آن متولد میشوند ،آثاری است که درخشش
عقل را در سراسر آن می توان دید و این تنها منحصر به آثار کالمی او نیست ،بلکه
حتی این سلطه عقالنیت ،در تبیان که کتابی تفسیری است نیز ،دیده میشود.
اگر تبیان را با سایر تفاسیر شیعی ماقبل خودش ،مثل فرات کوفی ،تفسیر عیاشی،
قمی ،نعمانی و ....مقایسه کنیم ،نقش عقل و خردورزی را در آن بارز خواهیم
یافت .تبیان را باید تفسیری اجتهادی دانست (.رک :معرفت،8811 ،ج 186 :1و
کمپانی زارع .8)81 :8815 ،تبیان ،نخستین تفسیر جامعی است که یک عالم شیعی
بر قرآن نگاشته است .عالوه بر اینها چنانکه گذشت ،مقدمه محققانهای که مولف
بر تفسیر خود نگاشته است به نحو آشکاری ،رویکرد عقالنی او را در مواجهه با
متون وحیانی نشان میدهد.1

8

تفسیر اجتهادیای که در تبیان مورد توجه شیخ طوسی است ،تعادلی است میان

تفسیر به رأی بی ضابطه و تفسیر به مأثور .تفسیر اجتهادی ،اعتماد به تدبر و عقل،
توام با تقید به روایات تفسیری دیده میشود و از همین جهت با تفسیر نقلی فرق
اساسی دارد(عمید زنجانی.)888 :8835 ،
2

تبیان به لحاظ تفاوت بسیار با تفاسیر سابق ،نقطه عطفی در تاریخ تفسیر نگاری

شیعه قلمداد میشود .تا آنجا که میتوان شیوهی متفاوت او در تفسیر را «مکتب
تفسیری تبیان» دانست که بر اغلب تفاسیر شیعی پس از خودش از جمله «مجمع
البیان» ,تفسیر ابوالفتوح رازی« ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین» و «المیزان فی
تفسیر القرآن »تأثیر گذارده است .لیکن از آنجا که چنین روشی در تفسیرنگاری
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در این پژوهش در نظر داریم اوال با توجه به عبارات شیخ طوسی در تبیان ،از معنا
شناسی و قواعد او در تاویل سخن بگوییم و ثانیا حاکمیت عقل و خردورزی را بر
تاویل پژوهی او نشان دهیم و بدینوسیله با اتکا بر این تاویل شناسی ،سیمایی از
منطق عقالنی او در فهم دین ارائه کنیم.
 -1معنا شناسی تاویل
تأویل که از ریشة «اول » مشتق شده ،در نگاه لغویین ،معانی گوناگونی دارد که از
آن جمله است ،بازگشت ،عاقبت ،ایاله (سیاست کردن) (ازهری ،8568 ،ج883: 89
و ابن فارس : 8888 ،ذیل ماده اول ) .در معنای اصطالحی آن ،غالباً آن را مقابل
تفسیر میدانند .بسیاری از قرآن پژوهان با توجه به روایات و احادیث به یکی بودن
بطن و تأویل اذعان نموده و معتقدند که همة آیات ،ظهر و بطن و تفسیر و تأویل
دارند .در این نگاه ،فهم ظاهر آیه تفسیر و فهم باطن آن تأویل است .لیکن با
عنایت به آیة هفتم سورة آلعمران ،میتوان گفت خاستگاه و اصلی بحث تأویل،
آیات متشابه است.
شیخ طوسی در تعریف محکم و متشابه چنین میگوید :محکم ،وصف آیاتی است
که الفاظ آن بدون اعتبار و انضمام امری دیگر ی لغوی یا غیر لغوی ی از معنای
خود خبرداده و به تأویل نیازی نداشته باشد و در مقابل متشابه را آیانی میداند که
مراد آیه از ظاهر آن فهمیده نمیشود ،بلکه به دلیلی نیازمند است (طوسی ،بیتا،
ج 8:3و .)81
او در آیات متشابه از وجوه محتمل معنائی سخن میگوید .بدین ترتیب محکمات
آیاتی هستند که فهم ظاهر آیه نیازی به قرینه ندارد ولی متشابه در مقابل آن است

شیعه در قرون  8و  9هجری در بغداد شکل گرفته است ،آن را میتوان «مکتب
تفسیری بغداد» نیز نامید (.کریمی نیا)18 :8813 ،
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یعنی فهم ظاهر آیه بدون قرینه و دلیلی خارجی امکانپذیر نیست  « :فالمحکم هو ما
علم المراد بظاهره من غیرقرینه تقترن الیه و ال دالله تدلّ علی المراد به لوضوحه ...
والمتشابه ما الیعلم المراد بظاهره حتّی یقترن به مایدلّ علی المراد منه » (همان،ج1
 .)859 :بدین ترتیب باید گفت آیات متشابه خاستگاه اصلی بحث تاویل است .
تاویل از واژگانی است که تعاریف بسیاری بر خود دیده است 8.نظرات موجود در
باب تاویل با همه تعدد و اختالفی که دارند ،از دو نگرش کلی حکایت دارند:
الف) نگرش درون متنی ب) نگرش برون متنی. 1
چنانکه در ادامه خواهیم دانست در نگاه اول ،تاویل امری است در حیطه خود متن،
اعم از مفهوم و معنای عبارت موجود در متن ولی صاحبان نگاه دوم تاویل را در
متن و معنای ان جستجو نمیکنند ،بلکه تاویل در نظر آنها امری عینی و خارجی
است .
طرفداران دس ته نخست ،تاویل متن را امری از باب مفهوم ،معنا و مدلول لفظ می-
دانند ،ولی در نگاه دیگر ،تاویل امری خارج از مقوله متن و معناست .عرفا ،عالمه
طباطبائی و ابن تیمیه با همه اختالفی که با یکدیگر در تاویل پژوهی دارند 8در
دسته دوم قرار میگیرند .نظر بسیاری از مفسران و قران پژوهان با نگاه اول سازگار
است .در ادامه خواهیم دانست که شیخ طوسی را در کدامیک از این گروهها باید
قرار داد.

1

بعنوان نمونه میتوان از معانی زیر نام برد :تفسیر ،عاقبت امر ،تعبیر خواب ،بطن قران و معنا و مفهوم كالم و

مصادیق خارجی آیات (ر.ک :معرفت،1388 ،ج 22-21 :1و شاكر)82 :1381،
2

-در توضیح این دو نگاه به تاویل رک :سجادي95-64 :1379،

3

البته برخی از قرآن پژوهان معتقدند نظریه عالمه ،اصالح شده نظریه ابن تیمیه است (معرفت ،1388ج 38 :1و

همو)74 : 1376،
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 -1-1عینیت یا غیریت تاویل و تفسیردر دیدگاه شیخ طوسی
برخی از اهل تحقیق برآنند که در زمان شیخ طوسی ،هنوز تفاوتی میان تفسیر و
تأویل وجود نداشته و شیخ آنها را مترادف میداند .این پزوهشگران ،غالبا به
عبارات شیخ در تبیان استناد میکنند که وی در آنها ،این دو تعبیر را مترادف و
بجای یکدیگر بکار میبرد( .رک :طوسی ،بیتا ج 855 :1و ج )851: 6از جمله
خضیّر ،در اثری که بطور اختصاصی در مورد شیخ طوسی به نگارش در آورده
است ،از ترادف این دو واژه نزد شیخ طوسی سخن میگوید « :والذی علیه الشیخ
الطوسی هو عدم التفرقه بین التفسیر والتأویل» (خضیر )191 : 8831،
او این مطلب را واضح و بینیاز از تفصیل بیشتر میداند و میگوید ،تردیدی نیست
که نزد شیخ الطائفه و متقدّمان او ،تأویل و تفسیر مترادف بوده است و از همین
جهت است که شیخ طوسی گاهی آنها را بجای یکدیگر بکار میبرد  « :فیکون
التأویل و التفسیر عند هوالء متقارباً و هذا ما یجده واضحاً لدی الشیخ الطوسی اذ ال
یفرّق بین التأویل و التفسیر ...و کانّها مترادفان» ( همان  195:و .)816
در تاج العروس نیز از یکی بودن تفسیر و تاویل سخن رفته است« :التفسیر و
التأویل واحد »( .تاج العروس ،ماده فسر 8)..اگرچه چنین رویکردی در برخی
عبارت شیخ طوسی دیده میشود ولی باید دانست که عبارات شیخ طوسی در
بسیاری موارد نیز حاکی از تفاوت بین تفسیر و تاویل است .الزم بذکر است که در
روایات به انحاء گوناگون ،تفاوت بین تفسیر و تاویل مورد توجه قرار میگیرد.

1

این رویکرد در كتابهاي لغت دیگري نیز دیده میشود بعنوان نمونه  «:االول بمعی الرجوع  ...واوّله وتأوّله  :فَسّرَهُ »

(ابن منظور  ،لسان العرب ) ونیز رک  :فیروز آبادي  ،القاموس المحیط )
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چراکه اصطالح ظهر و بطن ،از همان ابتدای اسالم ،مرادف اصطالح تنزیل و تاویل
بوده است.

8

از مواردی که شیخ طوسی تفسیر را با تاویل متفاوت می داند ،آنجایی است که
تاویل را مخصوص ایات متشابه میداند و در محکمات قائل به تاویل نمیشود
(طوسی ،بیتا،ج .)88 :8او آنگاه که در مقام تعریف محکم و متشابه قرار میگیرد،
از مقوّمات محکمات را این میداند که تاویل بردار نیستند« :فالمحکم ....ال یحتاج
الى ضروب من التأویل »(همان.)81 :
پر واضح است که در نظر او تفسیر ،همه آیات قرآن را در بر میگیرد چه محکم و
چه متشابه .او خود در مقدمه کتاب تبیان ،تفسیر قرآن را بیان معانی آن میداند و
این در مورد همه قرآن صادق است نه فقط متشابهات .بدین ترتیب ،انتساب تفسیر
به همه قرآن و تاوی ل ،تنها به آیات متشابه ،خود شاهدی است که از تفاوت تفسیر
و تاویل نزد او خبر میدهد .بدین ترتیب باید اذعان نمود که هردو رویکرد -یعنی
یکی انگاشتن تفسیر و تاویل و متفاوت دانستن آنها -در تبیان دیده میشود و البته
تردیدی نیست که غلبه با رویکرد نخست است .بدین ترتیب باید گفت ،بر خالف
آنچه برخی از محققان گفتهاند ،در آثار شیخ طوسی هم شاهد عینیت و هم غیریت
تفسیر و تاویل هستیم.

1

پیغمبر اكرم(ص) فرمود(:ما فی القرآن آیة االّ و لها ظهر و بطن) .در قرآن آیه اي نیست ،مگر آن كه عالوه بر

خاص و ظاهري آن ،داللتی دیگر ،گسترده تر وهمه جانبه دربردارد.از امام باقر(ع) پرسیدند :مقصود از ظهر و بطن
چیست؟فرمود(:ظهره تنزیله ،وبطنه تاویله .منه ما قد مضی ومنه مالم یکن .یجري ما تجري الشّمس و القمر( ).به نقل
از معرفت)58 : 1376 ،
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 -1-2تاویل در کاربردهای مختلف:
دقت در اثار شیخ طوسی ،کاربردهای مختلف معنایی را به شرح زیر برای تاویل
بر میشمارد:
الف -تفسیر
تاویل گاهی به معنای تفسیر بکار میرود .این معنا البته از رایجترین موارد کاربرد
تاویل است .او در موارد بسیاری ،تاویل را همان تفسیر میداند ( رک :همان ،ج،1
ص 855 :و ج 6؛ ص .) 851بطوریکه بسیاری از اهل تحقیق ،از یکسان بودن این
دو نزد او سخن گفتهاند (.خضیر ،191 : 8831 ،و فرجاد)818 :8818 ،
ب -تعبیر
تاویل گاهی نیز به معنای تعبیر است .این کاربرد که معموال در اضافه با رویا بکار

می رود همسو با استعمال قرآنی آن است .یعنی در قرآن در مواردی –بخصوص

سوره یوسف-تاویل به معنای تعبیر خواب بکار رفته است .شیخ طوسی نیز همین
معنا را در تفسیر آیه مورد توجه قرار میدهد(.رک :طوسی  ،بی تا ،ج851: 6و
855و )881
ج -معنای غیر ظاهری که از توجیه متشابه بدست می آید
متشابه آن است که مخاطب را در تشخیص مراد حقیقی به شبهه انداخته و سبب
حیرت شود .راغب ،متشابه را چیزی گوید که با چیز دیگر اشتباه شود .یکی از
معانی تاویل ،توجیه متشابهات است (راغب ،ذیل ماده شبه)؛ یعنی معنایی که از
ظاهرِ آیه بدست نمیآید؛ بلکه برای رسیدن به آن ،قرینه و دلیل نیاز است .چنین
معنایی از تاویل در آیات متشابه وجود دارد .شیخ طوسی با تقسیم آیات به محکم
و متشابه ،محکمات را بینیاز از تاویل و متشابهات را نیازمند آن میداند( .طوسی،
بیتا ،ج .)3 :8او معنای متشابه را که با تاویل بدست میآید ،معنائی میداند که
مراد ظاهری کالم نیست (همان).
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د -مرجع و عاقبت امر
شیخِ طوسی در تفسیر آیه « یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ » به این معنا اشاره میکند و تاویل

را به معنای جزا و عاقبت امر و« یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ » را به معنای روز قیامت می-
داند(همان ،ج 885: 8و نیز رک  :همان ،ج 811 :9و ج 183 :8و ج.)833 ، 6
و -علت و سبب حکم
فحوایِ کالمِ شیخ طوسیْ نشان میدهد که او ،گاهی تاویل را به معنای سبب،
چرائی و فلسفه حکم میداند یعنی همان عاملی که حکم از آن نشئت میگیرد .او
به پیروی از قران(کهف )31/در داستان همراهی خضر و موسی ،واژه تاویل را بکار
میگیرد و معتقد است آنجا که خضر در پی فاش نمودن تاویل امورش بود(سَأُنَبِّئُکَ
بِتَأْوِیلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً(کهف )31/به چرائی و فلسفه کارهایش اشاره کرد و
به تفصیل و مورد به مورد از علت هریک سخن گفت .شیخ طوسی بیان تاویل امور
را در اینجا ذکر همین اسباب و علل پیدایش امور میداند (همان ،ج.)11 :3
 -8-8تحلیل و بررسی کاربردهای مختلف تاویل :
به گفته برخی از محققان تاویل در نظر شیخ طوسی امری از باب مفهوم و معناست
( معرفت .)13-18 :8836 ،البته شواهد بسیاری نیز این نظر را تایید میکند .از
جمله کالم صریح خود شیخ است که تاویل قرآن را معنای آن می داند « :و تأویل
القرآن ما یؤول الیه من المعنى أی یرجع» (طوسی ،بی تا،ج 881 :،6و .)855
ولی باید توجه کرد که این نظر را نمیتوان تنها نظر مطرح در آثار او دانست.
نگارنده معتقد است مواردی وجود دارد که شیخ طوسی تاویل را نه از سنخ مفهوم
و معنا بلکه امری که مرجع و اصل معناست میداند .در چنین مواقعی تعبیر
مصلحت یا فائده حکم را بکار میبرد « :و التأویل فی األصل هو المنتهى الذی
یؤول الیه المعنى»( همان.)51 ،
در این عبارت او به صراحت تاویل را منتهی الیه معنا می داند-نه خود معنا -یعنی
آنچیزی که معنا ناظر به آن است .او گاهی تاویل شیء را حکم آن میداند و از
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مصلحت و فوائد مستتر در یک حکم با عنوان تاویل یاد میکند « :و تأویل الحدیث
فقهه الذی هو حکمه ،ألنّه اظهار ما یؤل الیه أمره مما یعتمد علیه و فائدته»(همان).
بدین ترتیب اگرچه در بیشتر کاربردهای شیخ طوسی تاویل امری از سنخ معنا و
همان تفسیر است ولی این روال در مواردی -البته نه چندان بسیار -تغییر یافته و
تاویل با عنایت به ریشه لغویش که از مآل اخذ شده است در مصلحت حکم ،فایده

آن و بطور خالصه در مآل معنا –نه خود معنا -استعمال میشود .شاید بتوان وجه
این استعمال را چنین گفت که چون فایده و مصلحت به نوعی غایت امر محسوب
میشود از همین روست که شیخ طوسی گاهی مآل را همان فایده تعبیر میکند.
بدین ترتیب نگارنده معتقد است که شیخ طوسی در مورد تاویل هردو نگرش
درون متنی و برون متنی را واجد است و البته نگرش درون متنی او وجه غالب
است .می توان گفت در سه کابرد اول ،تاویل امری از باب مدلول و مفهوم و معنای
لفظ است ولی آنگاه که تاویل را مرجع نهائی یا علت امر بدانیم-یعنی دو کاربرد
اخیر-دیگر نمی توان تاویل را از سنخ مفهوم و معنا دانست؛ بلکه همانگونه که
گذشت تاویل در این موارد ،امری ورای مفهوم و مدلول ظاهری و غیر ظاهری
بلکه شامل مصلحت ،فایده و فلسفه یا عاقبت حکم است.
پر واضح است نگارنده در پی آن نیست که نظر شیخ طوسی را در تاویل ،عینا
همانند نظر عالمه طباطبائی بداند که تاویل را از سنخ واقعیت خارجی می
دانند(طباطبایی8883 ،ج 98 :8و معرفت8811 ،ج )81 :8بلکه انچه مد نظر است
اینکه نشان دهیم در کلمات شیخ طوسی نیز شواهدی از چنین دیدگاهی دیده می
شود؛ یعنی گاهگاهی شیخ طوسی تاویل را نه از سنخ معنا و مفهوم بلکه امری از
قبیل واقع خارجی می پندارد و این خود میتواند ریشهای برای فکر همه کسانی
باشد که تاویل را امری خارجی و نه از قبیل معنا میدانند.
بدین ترتیب بدون اینکه در نظر داشته باشیم دیدگاه عالمه را بر عبارات شیخ
طوسی تحمیل کنیم
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باید بگوییم که عبارات شیخ گویای این است که او به صراحت در مواردی تاویل
را منتهی الیه معنا می داند و نه خود معنا و نیز از مترادفهایی چون فرجام و غایت
و یا چرایی و مصلحت امور برای تاویل آنها استفاده میکند .بدین ترتیب میتوان
ریشه دیدگاههای چون عالمه طباطبایی را در بحث تاویل در کالم شیخ طوسی
رصد نمود.
اما نکته دیگر اینکه ،شیخ طوسی گاهی متعلّق تاویل-آنچه مورد تاویل قرار می-
گیرد -را امری غیر از متن میداند .بطوریکه که از تاویل رویا و یا امور و یا احکام
سخن می گوید؛ لیکن آنچه با جدیت و تاکید بیشتر در آثار او دنبال میشود ،تاویل
آیات قرآن است .در دوران متاخرتر از شیخ طوسی-در کالم عرفا و فالسفه-
متعلق تاویل همه پدیده ها خواهد بود؛ بعبارت دیگر با توسعهای که حاصل
میشود ،هر پدیده را میتوان به مثابه یک متن انگاشت و آن را مورد تاویل قرار
داد .از آنجا که محور اصلی تاویل ،رسیدن از ظاهر به باطن و یا سیر به بدایت و

اغاز شی ء است؛ باید خداوند را تاویل ،باطن وحقیقتِ همه پدیده ها دانست .بنابر-
این در نگاه عرفا و فالسفه ،حضرت حق ،تاویل همه پدیده ها اعم از جهان و
انسان و قران است.

8

بدین ترتیب ،هرچند در نظر شیخ طوسی نیز گاهی تاویل بعنوان عاقبت و مرجع
امر و یا فلسفه حکم استعمال میشود ،لیکن شیخ طوسی-بر خالف نگاه عرفانی و
فلسفی متاخر از خویش -هیچگاه از تاویل داشتن همه پدیده ها و وقایع سخن
نمیگوید.

1

صدرالمتالهین به صراحت انسان را همچون قرآن داراي ظاهر و باطن می داند و معتقد است كه انسان نیز مانند

قرآن داراي مراتب و درجات است (.رک :صدرالمتالهین،1386 ،ج.)64 :1ابنعربی نیز از تاویل نفس انسان سخن
میگوید .روشی كه او براي فهم تاویل پیشنهاد میكند سلوک و حركت است .او میگوید سفر كن تا بتوانی
اشارتهاي قرآن را در خود بیابی (ابن عربی ، 1427،ج.)631 :1
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 -2قاعده شناسی تاویل:
با تتبع در آثار این متکلم فقیه ،میتوان از قواعدی در تاویل پژوهی او سخن گفت.
منظور از قواعد در تاویل ،ضوابط و کلیاتی است که در نظر او تاویل درست تنها
با پایبندی بدانها حاصل میشود .این قواعد به صراحت و یا اشاره مورد توجه شیخ
بوده است:
الف -عدم جواز تقلید در تاویل
در نظر شیخ طوسی نباید از تاویل و تفسیر دیگران تقلید کرد ،مگر آنکه رایی مورد
اجماع اهل تفسیر باشد که در اینصورت نیز حجیت آن به لحاظ حجیت اجماع
است (طوسی،بی تا،ج .)6 :8واضح است که منظور از تقلید ،پذیرش قول دیگران
بدون دلیل و حجت است.
ب -حجیت ادله معتبر عقلی و نقلی در فهم تاویل
او با نفی تقلید ،تنها راهی را که برای فهم تاویل آیات در مقابل مخاطب می-
گشاید ،رجوع به ادله معتبر عقلی و شرعی است .او از ادله شرعی به اجماع و خبر

متواتر اشاره می کند و با تاکید بسیار از نفی حجیت خبر واحد در تفسیر سخن می-
گوید.
او معتقد است در آیات متشابه که مراد ظاهری آنها منظور نیست ،نباید انکار و یا
حتی توقف کرد .باب تدبر در قران مفتوح است و لذا با استمداد از عقل و وحی،
باید مراد غیر ظاهر را دریافت .او معتقد است که باید از فکر و رجوع به وحی در
فهم متشابهات کمک گرفت« :النّ فی القران ما یعلم المراد بدلیل و یحتاج الی

الفکر فیه و الرجوع الی الرسول فی معرفه مراده و ذلک مثل المتشابه»(طوسی ،بی-

تا،ج.)835 :9
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ج -حجیت نقل معتبر برای انتساب معنای واحد از بین چندین معنای
محتمل به خداوند
انتخاب یک معنای واحد از بین وجوه مختلف معنائی محتمل تنها با استناد به نقل
معتبر امکانپذیر است .یعنی تنها با داشتن نقل معتبر است که میتوان از وجوه
معنائی بسیار که برای آیات متشابه محتمل است ،یکی را مراد حتمی خدا دانست.
در غیر اینصورت بر مفسر است که تنها معانی احتمالی را برشمارد و ترجیح آن را
به خدا واگذارد.
د -جواز انصراف از ظاهر آیه با دلیل معتبر عقلی یا نقلی
نزد شیخ الطائفه ،تأویلی که مفسر برای قرآن ارائه میدهد نباید ،با گزارههای مسلّم
عقلی وکالمی مغایرت داشته باشد .او معتقد است که در مواردی که ظاهر آیات،
مستلزم انتساب قبیح به خداوند است و با عدل او

مغایرت دارد ،باید از مراد

ظاهری آیه ،فاصله گرفت .او با صراحت میگوید که درچنین مواردی ،ترک ظاهر
آیه واجب است « :یجب ان تترک ظاهر هذه اآلیات »(همان ،ج 8؛  .)881واضح
است که انتساب عدل خداوند از اصول کالمی است که بر مبنای عقل و پس از
اثبات واجب تبیین میشود .این قاعده از اصول مهم شیخ دربحث تأویل است.
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و -ضرورت توجه به بحث لغوی و واژگانی
این مفسّر متکلم ،عقیده دارد که توجه به بار معنائی واژگان از واجبات بحث تأویل
است .بدین ترتیب که مفسر این آزادی را ندارد که در تأویل آیه ،از اموری سخن
بگوید که ساختار واژگان و عبارت ،تحمّل آن را ندارد .او به هیچ عنوان در
تاویلهای خویش از معنای لغوی و ظاهری لفظ عدول نمی کند .او به همین جا
اکتفا نمی کند بلکه نه تنها اصل توجه به واژگان نزد او مهم است بعالوه او از لزوم
توجه به شیوع و فراگیری معنای لغت سخن میگوید.
او بر این نظر است که تنها می توان معنایی از لفظ را که مناسبت آن با معنای
لغوی و ظاهری معلوم ،واضح و روشن باشد را اخذ نمود نه معانی شاذّ و نادر
(همان ،ج .)3:8
او سپس در ادامه میگوید ،معانی نادری را که قطعیت در مورد آنها حاصل نمی-
شود ،نمیتوان شاهدی بر کتاب خدا دانست .توصیه شیخ در این موارد این است
که توقف شود و به بیان احتمالی اکتفا شود و معنایی بعنوان مراد قطعی خداوند
معّرفی نشود (همان).
 -3از تاویل پژوهی تا منطق عقالنی فهم دین:
اکنون در بخش دوم این نوشتار و پس از پرداختن به معناشناسی تاویل و بیان
قواعد آن ،بنا داریم از تاویل پژوهی شیخ طوسی ،راهی به منطق عقالنی او در فهم
دین بگشاییم و با تحلیل هرچه بیشتر این تاویل پژوهی ،جایگاه عقل را در آن
برجسته نماییم.
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 -3-1تاویل :فراخوانی برای تعقّل
چنانچه گذشت متشابهات ،خاستگاه اصلی بحث تاویل هستند .در نظر شیخ
طوسی ،اساسا فلسفه وجود متشابهات ،انگیزش مخاطب به خردورزی و اقامه
استدالل است .او بر این نظر است که انسانها متفاوتند و مراتب آنها مختلف و
خداوند می خواسته بوسیله وجود آیات متشابه ،گروهی را به تامل عقالنی در قرآن
وادارد تا به درجات بلند و عالی برساند:
« و انزل اللَّه القرآن بعضه متشابهاً لیعمل أهل العقل افکارهم و یتوصلوا بتکلّف
المشاق و النظر و االستدالل الى فهم المراد فیستحقّوا به عظیم المنزلة و عالی
الرتبه »(همان.)88 :
او در این عبارت راه رسیدن به منزلت عظیم و رتبه واال را ،نظر و استدالل می
داند .بدین ترتیب نزد او اساسا بحث تاویل سر آغاز و نقطه عطفی برای عقالنیت
است چرا که وجود آیات متشابه ،به مثابه دعوتی برای تاویل است و دعوت به
تاویل ،فراخوانی است برای تعقل .در نظر او اوال اصحاب عقول الزم است در
برخورد با متشابهات ،به عملیات عقالنی بپردازند و نظر و استدالل را با هر مشقّت
و صعوبتی ملتزم باشند و تنها در این صورت است که میتوانند به فهم مراد و
منظور آیه واقف آیند .ثانیا اینکه چنین عملکردی ،صاحب تاویل را به منزلت واال
می رساند .بنابر این باید گفت ،راه رسیدن به باطن قرآن در نظر شیخ طوسی ،تعقل
و استدالل و بکارگیری عقل است و این فرآیند ،ارتقاء رتبه آدمی را سبب میشود.
البته الزم بذکر است ،عقالنیت مبنا و اساسی است که باید با عمل توام گردد تا
وصول به سعادت را موجب شود.
این نظر در مقابل کسانی است که با استناد به احادیث تفسیر به رای ،به پرهیز از
تدبر و تفکر در قرآن ،توصیه نموده و راه رسیدن به تفسیر را فقط تفسیر به ماثور
می دانند .شیخ طوسی با صراحت ،نظر آنان را خالف بسیاری از آیات و روایات
میداند .استناد او به آیات توصیه کننده به تدبر در قرآن است و حدیثی که از
عرضه روایات به قرآن خبر میدهد .او میگوید عرضه به قرآن ،تنها در صورت
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فهم آن امکانپذیر است .او هرچند به وجود روایاتی اشاره میکند که تنها راه تفسیر
صحیح را ،تفسیر به ماثور میدانند ،ولی صراحتا ظاهر این قبیل روایات را متروک
و غیر قابل استناد می داند:
و اعلم ان الروایة ظاهرة فی اخبار أصحابنا بأن تفسیر القرآن ال یجوز إال باألثر
الصحیح عن النبی صلى اللَّه علیه و آله ،و عن االئمة علیهم السالم.......،و کل ذلک
یدل على ان ظاهر هذه االخبار متروک«(طوسی ،بی تا ،ج 8 :8و .) 9
 -3-2شناخت اوصاف الهی از دریچه تاویل
از دیگر موضوعاتی که نشان دهنده منطق عقالنی شیخ است ،تاویالتی است که
ایشان در شناخت اوصاف الهی دارند.
صفات خبری بعنوان یکی از فروعات اوصاف الهی از مسائل مهم و در عین حال
اختالفی است .در این بحث ،معتزله ،امامیه ،اشاعره و اهل حدیث دیدگاههای
مختلفی دارند 8.شیخ طوسی نیز در مواضع مختلف از تأویل این آیات سخن
میگوید و گرایشهای مجسّمه یا مشبّهه را که به برداشت ظاهری این آیات اکتفا می
کنند ،مورد نقد قرار می دهد .تنها به مدد تاویل است که می توان به فهمی دقیق از
این صفات رسید و در غیر اینصورت یا باید از درک این اوصاف صرفنظر کرد و
یا به برداشتی ظاهری بسنده نمود .مواجهه شیخ طوسی با صفات خبری و چگونگی

1

اهل حدیث با اتکا به ظواهر آیات در صفاتی مثل ید ،وجه و استوا ،از هر گونه تأویلی روي بر میتابند .اشاعره

نیز اصل این صفات را در خدا ثابت میدانند و علم آن را در كیفیت به خدا وا میگذارند .در این میان عدلیه (معتزله
و امامیه ) با اصول متفاوتی كه در تأویل دارند ،به اتفاق بر تأویل این قبیل آیات تأكید میكنند( .ن .ک .شهرستانی،
، 1412ج : 1ص  115و ص ، 84سیوطی 1973 ،ج، 651: 1اشعري  ، 22: 1397 ،رازي ،بی تا .)133:
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تاویل آن از مواردی است که بخوبی ردپای عقالنیت را در تاویل پژوهی او نشان
میدهد .
او مالقات را تنها در مورد اجسام جایز میداند و نسبت دادن آن را به خداوند از
روی تعظیم و تفخیم شان او میداند .جالب است که علت صرفنظر کردن از
ظاهرآیات را در چنین مواردی ،ناسازگاری آنها با امور مسلم عقلی میداند.
(طوسی ،بی تا ،ج)888 :9
او آمدن خدا را در آیه « جاء ربک » به آمدن امر او تأویل میکند و در ادامه می-
افزاید که م نظور از اتیان در این آیه ،اتیان حقیقی نیست (طوسی ،بی تا،ج)815 : 1
و البته شاهد لغوی میآورد که اتیان در کالم عرب برای آمدن غیر حقیقی نیز
استعمال شده است (همان).
او در تأویل ،از عقل و براهین اقامه شده توسط آن کمک میگیرد و آن را بعنوان
پشتوانهای در رد و قبول خویش مورد توجه قرا میدهد .او در جای دیگر ،منظور
از استواء خداوند بر عرش را در آیه « ثم استوی علی العرش» ( / 8یونس) استیال
ء او میداند (.طوسی )31 :8816 ،او معنای ظاهری استوا بر عرش را که جلوس
است ،نمی پذیرد و برای سخن خویش به اقامه برهان میپردازد .او استوا به معنای
جلوس را صفت اجسام میداند که حادث هستند ،حال آنکه خداوند حادث نیست:
« فاماّ االستوا بمعنی االستواء بمعنى الجلوس على الشیء فال یجوز علیه تعالى ،ألنه
من صفه األجسام ،و األجسام کلها محدثة» (طوسی ،بی تا ،ج)861 :3
او در مورد «ید» با توجه به اشعار و ادبیات عرب ،پنج وجه در استعمال آن بیان
میکند و سپس به بیان شواهد لغوی میپردازد و نهایتاً آن را در «لما خلقت بیدّی »
(  / 39ص) به معنای ملکیّت لحاظ میکند (همان،ج .)918 : 8او در «بل یداه
مبسوطتان» (  / 68مائده ) از واژة ید معنای نعمت را فهم میکند (طوسی:8816 ،
.) 31
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همچنین در آیه «تجری باعیننا»« ،عین» را به معنای علم میداند (همان) .او در همه
این موارد ،اتکایش برای انصراف از ظاهر آیه ،این است که اخذ به ظاهر ،مستلزم
تشبیه است که خالف عقل است .او در ارائه معنای تأویلی ،تمام توجه خود را به
بحث لغت و واژگان معطوف میدارد .به عبارت دیگر با توجه به محکماتی نظیر
«لیس کمثله شی» یا «لم یکن له کفوااحد» و ...معنای ظاهری استوا ،ید ،وجه در
مورد خدا صادق نبوده و گریزی نیست جز فرا رفتن از ظاهر این آیات.
شیخ طوسی در تبیین معنای وقوف بر پروردگار نیز «اذ وقفوا علی ربهم» ( / 81
انعام) از معنای ظاهر آن ،فاصله گرفته به این دلیل که مستلزم مشاهدة اوست و
مشاهدة او ،محذور عقلی دارد:
« النّ المشاهده ال تجوز اال على األجسام أو على ما هو حال فی األجسام ،و قد
ثبت حدوث ذلک أجمع ،فال یجوز أن یکون تعالى بصفة ما هو محدث .و قد بینا
أن المراد بذلک:وقوفهم على عذاب ربهم و ثوابه» (همان،ج.) 888 :8
مشاهده تنها در مورد اجسام است یا چیری که در جسم حلول کند و هردو این
موارد از امور حادث هستند در حالیکه خداوند قدیم و ازلی است ،لذا مشاهده او
امکانپذیر نیست.
بدی ن ترتیب ،شیخ طوسی با ارائه برهان و شاهد عقلی از معنای ظاهری آیه به
معنای غیر ظاهر آن منتقل میشود و البته مهم اینجاست که در اخذ معنای غیر
ظاهری ،با استناد به قواعد زبان و واژگان پیش میرود .بدین نحو که او با استناد به
بحثی لغوی ،وقوف را در آیة فوق به معنای معرفت میداند(.همان.)888 :
بطور خالصه باید گفت نظر شیخ طوسی در مورد تاویل متشابهات ،ارجاع آنها به
محکمات آیات قران با تکیه به داللت عقل و معنای واژگان است و البته این روش
منحصر به شیخ طوسی نیست .این شیوه در مکتب کالمی بغداد ،طریقی رایج بوده
است .سید مرتضی که استاد شیخ طوسی است ،نیز انتساب هر صفتی که الزمة
حمل آن بر خدا ،اتصاف خدا به صفت حدوث باشد ،را باطل میداند( .سید
مرتضی  ، 8819،ج.) 159 : 1
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از نظر وی ،افزون بر تقسیر معجمی کالم ،توجه به نسق کالم یا سیاق لفظی و
سیاق حالی در فهم متن ،نقش تعیین کننده دارد به نحوی که میتوان گفت عدم
توجه به این موارد ،سبب انحراف از محتوای متن و کج فهمی میشود (به نقل از،
سلطانی .)888 : 8858 ،
 -3-3مختصات عقالنیت بعنوان هسته مرکزی تاویل
چنانچه گذشت ،تاویلی که شیخ طوسی به آن ملتزم است بر اصول و پایه عقالنیت
استوار است و تاویلی عقل مدارانه است .حجیت عقل ،انصراف از ظاهر آیات و
روایات به پشتوانه عقل از مهمترین شواهد بر این مدعا هستند .دقت در قواعد
پیش گفته از تاویل شیخ طوسی نشان میدهد که هرچند وی از طرفداران تاویل
است ولی تاویل او ضابطهمند و قانون مدار است .او با استمداد از نور وحی و
برهان عقل ،طی مسیر میکند .برای نمونه میتوان از مواجهه او با احادیث تاویلی
در حق اهل بیت علیهمالسالم نام برد .هرچند او عالمی شیعی است و والیتمداری
از اصول اساسی فکر اوست ،لیکن همچنان در پذیرش و نقل روایات تاویلی صادر
شده در حق اهل بیت با ضابطه و قانون عمل نموده و برخالف پیشینیان خود از
مفسرین ،بسیاری از انها را نقل نمیکند 8.شیوه او در تاویل متشابهات ،ارجاع آنها
به محکمات با لحاظ قوانین عقلی و ضوابط واژگان است .شیخ طوسی به صراحت
از اینکه فهم بسیاری از ایات قرآن ،نیازمند نظر و فکر است سخن می گوید:
 «.النّ فی القران ما یعلم المراد بدلیل و یحتاج الی الفکر فیه والرجوع الی الرسول
فی معرفه مراده و ذلک مثل المتشابه»(طوسی  ،بی تا،ج. )835 :9

1

براي اشنائی با نحوه مواجهه شیخ طوسی با روایات تاویلی در حق اهلبیت علیهم السالم :رک  :نفیسی:1393 ،

.128-113
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او برای طی این مسیر ،تفکر را قرین رجوع به رسول معرفی نموده و بر این عقیده
است که نادیده گرفتن عقل و اندیشه ،ما را از فهم معارف قرآنی محروم میسازد.
اینجاست که منطق عقالنی وی در فهم دین بخوبی اشکار میگردد .در نظر او،
تاویل تنها آنگاه جایز است که با دلیل و حجت معتبر همراه باشد و اگر چنین
نباشد؛ یعنی دلیل محکمی نداشته باشیم باید با پرهیز از تاویل ،امر را به خدا و
رسول او احا له کرد .چرا که واگذار کردن امر به خدا و سفیرانش بهتر از تاویل
بدون دلیل است:
«النّ الرّد الی اهلل والرسول واالئمه المعصومین احسن من تاویل بغیر حجه»
(همان،ج)183 :8
آنچه در اینجا اهمیت دارد شناخت عقل و عقالنیت در دستگاه فکری شیخ طوسی
است .عقل در نظر او به چه معناست؟ آیا او عقل را بعنوان منبعی استقاللی دارای
حجیت می داند؟ یا عقلی که از آن سخن می گوید ،عقلی است در پرتو وحی؟
آنچه در این مختصر میتوان اشاره نمود اینکه عقل در نظر او ،مجموعه علومی
است که انسان را در شناخت توانا میسازد .او اینکه عقل را نامی برای یک قوه
بدانیم و یا مجموعه ای از علوم؛ مسئلهای مهم و اساسی نمیداند (طوسی ،بیتا
،ج 111 :8و  .)118در نگاه استاد او -شیخ مفید -عقل استقاللی حجت نیست؛ چرا
که او به صراحت عقل را در داده ها و استنتاجهایش محتاج وحی میداند
(مفید،8888،ص 3و  .)1این نظر البته در شیخ طوسی تغییر مییابد .او نیازمندی
عقل را به وحی را مستلزم دور میداند (طوسی.) 86 :8858،
بنابر این در نظر او ،عقل بعنوان منبعی مستقل از وحی دارای حجیت است .هرچند
شیخ طوسی همچون استاد خویش و نیز قاطبه متکلمان ،تاکیدش بر عقل عملی
بیشتر از عقل نظری است؛ لیکن این به معنای غفلت از عقل نظری نیست
(رحیمیان )18: 8851 ،بنابراین چنین عقلی است که مبنای تاویل شناسی شیخ
طوسی قرار می گیرد و چنانچه گذشت تاویل ،رویکردی است جهت فهم آیات
وحیانی .چرا که هر چند متشابهات ،خاستگاه اصلی بحث تاویل هستند ولی به طور
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قطع هر آیهای از قران –محکم یا متشابه -ظاهری و باطنی دارد و با تاویل است که
میتوان به فهم باطن آن رسید.
اکنون شیخ طوسی این فرایند تاویل را ،فرایندی محتاج نظر و استدالل میداند که
عقال باید کمر همت بسته و برای فهم این بواطن با اتکا به عقل و وحی در مسیر
تعقل و استدالل وارد شوند .به اذعان خود شیخ طوسی ،عقل منبع مستقلی است که
در اخذ حجیت محتاج شرع نیست .بدین ترتیب نزد او میتوان از حجیت احکام
عقلی در فهم دین سخن گفت .بدینگونه که اثبات خدا و حجیت دین اساسا با
عقل انجام میگیرد و تمسک به نقل در اینگونه موارد مستلزم دور بوده و جایز
نیست .بعالوه که با اتکا بر عقل میتوان به باطن معارف دینی رسید .با استناد به
حکم عقلی معتبر می توان از ظواهر آیات فاصله گرفت .با توجه به مطالب پیش
گفته ،عقلی که شیخ طوسی در فرایند تاویل به عملکرد آن صحه میگذارد عقلی
محتاج وحی نیست؛ 8بلکه عقلی استقاللی است که به استنتاجهایی می پردازد.
البته باید توجه داشت که هنوز تا رشد و بالندگی این عقل استقاللی فاصله بسیار
است .هرچند عقل استقاللی در شیخ طوسی از حجیت برخوردار است ،ولی چنین
عقلی در فضای اندیشه کالمی هنوز نوپاست و باید مسیر رشد خود را طی کند تا

بتواند دردورانهای بعدی –همچون دوران خواجه نصیر و عالمه حلی –به زایش
اندیشههای ژرف عقالنی برسد .در اینصورت است که میتواند در عرصه فهم و
تفسیر متون دینی نیز فعالتر ظاهر شود.

1

پرواضح است كه مراد از عقل استقاللی این نیست كه عقل در هیچ زمینه اي محتاج وحی نیست .بر همه عقال

معلوم است كه عقل قوهاي محدود است و در رسیدن به حقایق نمیتواند یکه تاز میدان معرفت باشد .منظور از
حجیت عقل استقاللی ،معتبر دانستن احکامی است كه عقل به خودي خود و بدون كمک وحی به آن رسیده است.
این عقل است كه با اثبات خدا و حجیت وحی و سپس اذعان به محدودیت خویش ،دست آدمی را در دست وحی
می گذارد.
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نتیجه:
تاویل در اغلب موارد ،به همان معنای تفسیر در فرهنگ واژگانی شیخ طوسی بکار

میرود؛ ولی البته مواردی نیز وجود دارد که او تاویل را امری غیر از تفسیر می-
داند .بعالوه که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تاویل نزد او امری از باب
واقعیت خارجی است .بدین ترتیب میتوان شیخ طوسی را صاحب هردو گرایش
درون متنی و برون متنی در باب تاویل دانست .دقت در قواعد ارائه شده در این
باب ،از عقالنی بودن و ضابطه مند بودن تاویل نزد او خبر می دهد .ارجاع
متشابهات به محکمات با تکیه بر عقل و لحاظ نقل و قواعد واژگان ،روش شیخ در
فهم تاویل است .او در پذیرش ظواهر آیات توجه به حکم عقل را الزم می داند.
نزد او ترک ظاهر آیه ،ممکن و حتی در مواردی واجب است و آن هنگامی است
که ظاهر آیه محذور عقلی داشته باشد؛ مثال مستلزم تشبیه خدا گردد یا مثال اضافة
قبیح به خدا را درپی داشته باشد و...
دقت در قواعد بر شمرده از تاویل ،حاکمیت عقالنیت را در آن نشان میدهد .در
نظر شیخ وجود متشابهات که خاستگاه تاویل هستند؛ دعوتی برای عقالنیت و
خردورزی هستند .بدین ترتیب ،تاویل پژوهی شیخ با عقالنیت ارتباط ناگسستنی
می یابد .از آنجا که تبیان ،کتابی در تفسیر قرآن است و مولف در آن به شرح و
تفسیر آیات وحی پرداخته است؛ لذا نگارنده از رهگذر تحلیل و بررسی تاویل
پژ وهی در این کتاب تفسیری ،رویکرد عقالنی شیخ طوسی در فهم دین را نشان
می دهد؛ عقالنیتی که بی هیچ تردید در مقایسه با گذشته رو به تضاعف گذارده
است.
اما نکته دیگر اینکه از آنجا که هسته مرکزی و اصلی تاویل ،عبور از ظاهر و
محصور نماندن در آن است ،تاویل صرفا ،رویکردی جهت فهم متن مکتوب نیست
بلکه هر پدیده ای را میتوان یک متن انگاشت وتالش نمود تا با تاویل از دریچه
ظاهر آن به باطنش رسید .بدین ترتیب میتوان از تاویل انسان و جهان نیز سخن
گفت .الزم بذکر است که چنین رویکردی نسبت به تاویل در عبارات شیخ طوسی
دیده نمیشود ،لیکن در فالسفه و عرفا این نگاه وجود دارد .آنها تاویل را صرفا
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روشی برای فهم باطن قرآن ندانسته ،بلکه آن را به مثابه رویکردی در فهم جهان،
انسان و قرآن بکار میگیرند و حضرت حق را بعنوان تاویل و باطن هرسه (جهان،
انسان و قرآن) میدانند.
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فهرست منابع:
 قران مجید ابن عربی)8813(،الفتوحات المکیه ،ج،8بیروت ،دارالفکر -ابن فارس،احمد ()8888معجم مقاییس اللغه،بیروت:دارالجیل -ازهری ،محمد بن احمد،8568 ،تهذیب اللغه،بیروت،دار احیا التراث العربی اشعری ،ابوالحسن 8853،االبانه عن اصول الدیانه،تحقیق حسین محمود،قاهره، ایرانی قمی ،اکبر8838 ،روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان ،سازمان تبلیغاتاسالمی،قم.
 خضیّر ،جعفر 8831 ،الشیخ الطوسی مفسراً ،دفتر تبلیغات اسالمی.قم.دوانی ،علی ،8861 ،هزاره شیخ طوسی ،انتشارات امیر کبیر ،تهران
 رازی،فخرالدین محمد،بی تا،اساس التقدیس فی علم الکالم،بیروت،دارالفکراللبنانی،
 راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد 8881 ،ش.مفردات الفاظ القرآن،المکتبة الرضویه ،تهران،
 رحیمیان،سعید«،8851جایگاه شیخ طوسی در عقل گرایی اسالمی»چاپ شده در«طوسی پژوهی»(مجموعه مقاالت)به کوشش مهدی کمپانی زارع،تهران،خانه کتاب.
 زبیدی حسینی8851 ،سید محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس،داراحیاء الثراث العربی ،بیروت،
 سجادی ،ابراهیم«8835 ،تاویل در منظر دیدگاهها و اندیشه ها»پژوهشهای قرانی،،شماره 18و 59-68 :11
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 سلطانی ،مصطفی8858،صفات خبری از دیدگاه امامیه و معتزله با تاکید براندیشه سید مرتضی و قاضی عبد الجبار،اندیشه نوین دینی ،شماره 886-813 :15
سید مرتضی،علی بن الحسین،8819 ،رسائل الشریف المرتضی،قم  ،مقدمه سید
احمد حسینی،دارالقران الکریم
 سیوطی،جالل الدین عبدالرحمن،8538 ،االتقان فی تفسیر القرآن،بیروت،المکتبهالثقافیه
 شهرستانی،محمد بن عبدالکریم ، 8811الملل و النحل،بیروت،دارالمعرفه شاکر ،محمد کاظم ،8818 ،روشهای تاویل قران،بوستان کتاب ،قم صدرالمتالهین ،محمد ابن ابراهیم،8816 ،مفاتیح الغیب1،ج،تصحییح نجفقلیحبیبی،بنیاد حکمت صدرا،تهران.
 طباطبائی،محمد حسین8883 ،لمیزان فی تفسیر القران،قم،جامعه مدرسین حوزهعلمیه قم
 طوسی ،محمد بن حسن ،بی تا  ،التبیان فی تفسیر القرآن 81 ،ج ،دار احیا التراث،بیروت
 یییییییییییییییییی،8816 ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد،دار االضوا ،بیروت. ییییییییییییییییی8811 ،تلخیص الشافی8،ج،انتشارات المحبین ،قم. ییییییییییییییییی()8858تمهید االصول فی علم الکالم ،نشررائد ،قم. عمید زنجانی،عباسعلی،8835 ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،تهران.
کریمی نیا ،مرتضی  ،8813شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در التبیان خردنامههمشهری،شماره 16-16:18
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کمپانی زارع ،مهدی  ،8815شیخ طوسی و تفسیر تبیان ،تهران ،خانه کتاب،
 معرفت محمد هادی  ، 8811،تفسیر و مفسران 1،ج  ،قم ،انتشارات تمهید مفید،محمد بن نعمان )8831(،اوایل المقاالت فی المذاهب و المختارات،نشرموسسه مطالعات اسالمی،تهران.
 نفیسی ،شادی « 8858،رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله روایاتتاویلی در حق اهلبیت علیهم السالم» اموزه های قرآنی شماره 811-818 :11
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تفسیر صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان
1

حسینی ،سیدمعصوم
2

3

علی خانی ،فاطمه

سلیمی ،سیده فاطمه

چکیده
صفات خبری ،آن دسته از صفات موجود در قرآن و روایات است که خداوند خود
را بدین صفات خوانده است .عقل بشری در اثبات این صفات مانند ،ید ،وجه،
استواء ،ساق و ...ناتوان بوده است .عالمه طباطبایی ،در تأویل این صفات به پیروی از
معتقدین به اثبات بدون تشبیه و تجسیم ،با کاربست سازههای کنایه و مجاز و سیاق
آیات به تأویل صفات خبری پرداخته است .پژوهش حاضر بر آن است تا با روش
توصیفی-تحلیلی ،به تبیین صفات خبری خداوند در آیات الهی بپردازد .رهیافتهای
حاصل از پژوهش این است که از دیدگاه عالمه طباطبایی ،هر یک از این واژگان با
توجه به سیاق در حوزههای معنایی مختلف کاربرد دارند .در این میان میتوان به ردّ
شبهات مستشرقین و ملحدین در مقوله ادّعای اختالف صفات الهی و ردّ فرقههای
اشاعره و معتزلی در بحث تجسیم و تأویل عقلی اشاره نمود .در این بحث ،استناد به
آیات محکم ،روایات معتبر و سازههای زبانی ادبیات عرب مؤید کالم عالمه میباشد.

کلید واژگان  :تأویل ،صفات خبری ،قرآن ،روایات ،المیزان

0

2

3

استاديار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کريم قم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کريم قم ،دانشكده علوم قرآنی آمل

استاديار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ،دانشكده علوم قرآنی آمل
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مقدمه
مقوله "صفات الهی" از مهمترینترین مباحث در میان دانشمندان مسلمان به ویژه
متکلمان بوده است و این امر منجر به شکلگیری فرقههای متفاوتی شده که تا
درجه تکفیر یکدیگر کوشیدهاند .در میان این فرق کالمی ،سه دیدگاه عمده در
تفسیر و تأویل آیات صفات وجود دارد؛ گروهی از متکلمان در تفسیر آیات صفات
الهی به ظاهر عبارت قرآنی بسنده کرده و آن را بدون تأویل پذیرفته و از حمل این
صفات بر معانی مجازی اجتناب کردهاند .بنابر نظرگاه پیروان این فرقه همچون
مکتب سلفی ،باید صفات خداوند را آنطورکه شایسته ذات حق تعالی است ،بدون
نفی و انکار و تاویل و تشبیه پذیرفت.
گروه دوم همچون مکتب اشعری بر این باورند که هرگاه قرینه ای در کالم وجود
داشته باشد که امکان حمل آن برمعنای مجازی فراهم باشد ،آن عبارت را بر معنای
مجازی حمل میکنند اما اگر در کالم قرینهای برای حمل آن بر معنای ظاهری

نباشد ،آن کالم را برحقیقت ظاهری آن حمل کرده و از تأویل آن خودداری می-

کنند.
در گروه سوم مکاتبی همچون مکتب معتزله و امامیه  ،عقل را بر نقل مقدم داشته و
در تفسیر آیات آن جا که ظاهر عبارات با معیارهای عقلی غیر قابل اثبات باشد ،به
تاویل روی میآورند .باتوجه به تفاوت در روشهای تاویل ،پژوهش حاضر بر آن
است تا به بررسی آیات صفات الهی در نگاه عالمه طباطبایی به عنوان یکی از
متکلمین قرو ن اخیر بپردازد .ایشان با استناد به آیات محکم و روایات و احادیث
معتبر از پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم السالم به تأویل صفات الهی
بخصوص صفات خبری پرداخته است .با توجه به بسامد باالی صفات الهی در
قران کریم ،پژوهش حاضر بر آن است تا به مطالعه موردی این صفات از دیدگاه
عالمه طباطبایی بپردازد .در این میان تقسیمبندی صفات الهی از دیدگاه عالمه
طباطبایی و حضور ایشان به عنوان متکلم امامیة بر اساس مبانی عقلی و نقلی مورد
توجه قرار میگیرد سوال مور پژوهش این است که :معیار و مبانی عالمه در تاویل
آیات صفات خبری چیست؟
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پیشینه پژوهش
دربسیاری از کتب تفسیری مانند صافی ،مجمع البیان ،المنار و ...و همچنین در
برخی کتب کالمی به صفات الهی به صورت پراکنده پرداخته شده است .مقاالتی

تحت عنوان" مبانی تفسیری کالمی عالمه طباطبایی در صفات خبری"ازاسماعیل

دارابی ،بطور جزیی به دو صفت از صفات خبری بصورت خالصه پرداخت که
بیشتر مطالب مقاله در رابطه با مبانی تفسیری و کالمی هست.

"تاویل صفات خبری از دیدگاه عالمه طباطبایی"ازمحمد هادی معرفت و"مفهوم
شناسی تاویل وکاربرد ان در تفسیر المیزان"از سید رضا مودب و ...که بیشر

مباحث آنها پیرامون اصل تاویل وبرسی ان میباشد .اما پژوهش حاضر به صورت
روشمند و مستقل به بررسی تاویل شش صفت ازصفات خبری خداوند از منظر
عالمه در تفسیر المیزان پرداخته است.

تأویل در گستره مفهوم شناسی
از نظر لغوی ،تاویل از ریشه "أَوَلَ" به معنای رجوع بوده است .چنانچه قرشی در

این باره میگوید ":اهل لغت ،أول را رجوع معنی کردهاند .گویند  :وآل الیه :

أیرجع ،تأویل  :برگشت دادن و برگشتن ا ست".

(قرشی بنابی 8838/هش/ج/8ص)888

دربرخی از کتابهای لغوی ،این واژه در معنای مشخص نمودن محل برگشت معنا
شد که گاهی برای مردم نامعلوم است و ظاهرکالم برآن داللت نمی کند و نیاز به
اطالع از مراد و مقصود لفظ میباشد .

(راغب اصفهانی/مترجم :خسروی حسینی/8865/ج /8ص-839

)836

در مفهوم اصطالحی ،تاویل در حوزه های مختلفی چون اصول ،شرع و ...به کار
رفته است ا زنظر شرع به معنای ،برگرداندن لفظ از معنی ظاهری آن به معنای
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احتمالی است .بدین شرط که معنای احتمالی با قرآن و سنت رسول اکرم (ص)
موافق باشد ،چنانچه آیه  59سوره انبیا «یخرج الحی من المیت» اگر این آیه به
مفهوم بیرون آوردن پرنده ازتخم حمل شود ،تفسیراست و اگر به مفهوم خارج
کردن مومن از کافر یا عالم از جاهل حمل شود ،تأویل است .

(جرجانی/8833/ص)88

درحوزه علم اصول و معانی و بیان ،تاویل از اول بوده به معنای رجوع آمده است
درنزد اصولیان هم حوزه با تفسیر بوده است و فرق بین تأویل و تفسیر به این است
که تفسیر ،توجیه و توضیح مفردات جمله است و تأویل بیان مفاد کالم است

(سجادی/

 /8835ج/8ص)811

عالمه طباطبایی معتقد است ،تاویل به معنای تفسیر و شرح درست آیات متشابه ،از
تاویل قران متمایز است .تاویل متشابهات در دیدگاه وی همان تحلیل آیات مزبور
و حل شبهه آنها با ارجاع به محکمات به عنوان ام الکتاب است

(طباطبایی،8838،ج،8ص.)81

صفات خبری و رویکرد عالمه طباطبایی
مقصود از صفات خبری ،صفاتی است که خداوند در قرآن مجید ،خود را با آنها
توصیف کرده یا در سنت نبوی از آنها خبر داده است؛ به طوری که هرگز انسان از
طریق عقل و خرد به آنها پی نمیبرد ،به تعبیری روشنتر ،واژگانی همچون وجه،
ید و عین که در قرآن آمده ،صفاتی هستند که در ظاهر بیانگر تجسیم خداوند و
تشبیه او به مخلوقاتند و اگر در قرآن و حدیث ذکری به میان نمیآمد ،عقل بشر،
هرگز نمی توانست آن صفات را برای خدا اثبات کند.
عالمه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان با استفاده از خود آیات و روایات و
همچنین با کمک از عقل به تفسیر و تأویل آیات صفات خبری پرداخته است که
در این پژوهش به نمونه هایی پرداخته خواهد شد.
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 .1مبنای عالمه طباطبایی در تفسیر صفات خبری قران
مبنای عالمه این است که :تاویل دارای حقیقتی است جذا از عالم ذهن ،چون آنچه
در ذهن وجود دارد ،مفاهیمی بیش نیستند و مفاهیم نمیتوانند منشا چیزی قرار
گیرند.
تاویل حقیقت قران را تشکیل میدهد که ظواهر الفاظ و عبارات از آن نشات

گرفته است (طباطبایی ،همان ،ج ،8ص .)89عالمه معتقد است "آیات قران صورت
تنزل یافته از ان حقیقت است و رابطه اش با آن حقیقت ،رابطه مثل و ممثل می
باشد .به باور عالمه ،تاویل هر بازگشتی را شامل نمیشود ،بلکه مراد از تاویل،
بازگشت مثال به حقبقت و بازگشت صورت ظاهری و نمادین به راز و رمز پنهان و
برتر آن است (اسعدی،8851،ص .)839باتوجه به مبنای عالمه به بررسی وتفسیر
بعضی از صفات خبری خواهیم پرداخت.
 1.1صفت خبری "یداهلل"
ید عضو مخصوص بدن که به طور استعاری در حوزه معنایی قران چند
معنا به کار رفته است و در آیات متعددی به خداوند سبحان نسبت داده شده است.

منظور از صفت "ید" درباره خداوند ،با توجه به سیاق آیه ،اراده و قدرت،
مباشرت ،قلمرو اختیار و ملک و  ...می باشد.
.8-8اتمام خلقت وحکمت الهی

در آیه 68سوره مائده ،یهود در توصیف خداوند از عبارت "یدهلل مغلوله غلت

ایدیهم" استفاده نموده است؛ چنانچه میگوید « :وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ
أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ وَ لَیَزِیدَنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ ما
أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ
کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ
الْمُفْسِدِین» « ،و یهود گفتند :دست [قدرت] خدا [نسبت به تصرف در امور آفرینش،
تشریع قوانین و عطا کردن روزی] بسته است و دست هایشان بسته باد و به کیفر
گفتار باطلشان بر آنان لعنت باد؛ بلکه هر دو دست خدا همواره گشوده و باز است
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[به هر چیز و به هر کس] هرگونه بخواهد روزی می دهد .و مسلما آنچه از جانب
پروردگارت به سوی تو نازل شده است ؛ بر سرکشی کفر بسیاری از آنان می
افزاید .و ما میان [یهود و بسیاری گروه های دیگر] آنان تا روز قیامت کینه و
دشمنی انداختیم هر زمان آتشی را برای [با اهل ایمان] افروختند .خدا آن را
خاموش کرده و همواره در زمین برای فساد در زمین میکوشند و خدا مفسدان را
دوست ندارد» (مائده)68 ،
عالمه طباطبایی در تحلیل محتوایی واژة ید که در مورد خداوند به کار رفته ،به
تفاسیر مختلف در این حوزه اشاره میکند .وی در تفسیر این آیه می گوید« :در
تفسیر این آیه وجوه مختلفی جهت اینکه یهود این کلمه کفر آمیز را گفته وجود

دارد و با نزدیکترین وجه اینکه وقتی یهود امثال و نظائر آیات" :من الذی یقرض

اهلل قرضا حسنا" (بقره )189 ،و "و اقرصوا اهلل قرضا حسنا" (مزمل )11 ،به

گوشش رسید ،آن آیات را بهانه کرده خواستهاند مسلمین را مسخره کنند و بگویند
این چه خدایی است که برای ترویج دین خود و احیای آن اینقدر قدرت مالی
ندارد که حاجات خود را رفع کند و ناچار دست حاجت و استقراض به سوی
بندگان خود دراز میکند(.طباطبایى 8838ش /ج/6ص )86 -89

عالمه طباطبایی" ید"را در این ایه شریفه ،به معتای اتمام خلقت و حکمت الهی
میداند.

روایات زیادی نیز در تفسیر این آیه وجود دارد که مؤید تأویل عالمه از "ید"

می باشد؛ از جمله روایتی از امام صادق (ع) که ایشان در تفسیر این آیه فرموده« :
"قالت الیهود یداهلل مغلوله  "...دست خدا بسته شده است .چنین میفرماید:
مقصودشان آن نبوده که خدا دست دارد و آن بسته شده است اما می پنداشتند:
خداوند کار آفرینش مخلوق را به پایان رسانده و هرچه بر وفق حکمت بوده بر
آنها قضا حتمی نموده ،دیگر چیزی کم و زیاد نمی کند و هیچ گونه دگرگونی در
جهان ایجاد نخواهد کرد»(ابن بابویه /اردکانى /بى تا /ص.)831
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 .2-1اهتمام تام در خلقت آدم
درآیه  39سوره ص خداوند خلقت آدم را به ید قدرت خود نسبت میدهد ودر
خطاب عتاب گونه به ابلیس میفرماید:
« قالَ یا إِبْلیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ
الْعالینَ »؛ « خدا فرود :ای ابلیس! تو را چه چیزی از سجده کردن بر آن چه که با
دستان قدرت خود آفریدم ،بازداشت؟ آیا تکبر کردی یا از بلند مرتبه گانی؟» (ص،
.)39
عالمه میگوید« :علت این که خداوند در این آیه خلقت بشر را به خود نسبت داده
به این منظور بوده که برای آن شرافتی اثبات نموده ،بفرماید :که آدم را به خاطر
خودم آفریدم همچنان که جمله "نفخت فیه من روحی" نیز این اختصاص را می

رساند» (طباطبایی 8838 /ه.ش /ج /83ص )888

همچنین میگوید« :تشبیه آوردن "ید" کنایه از اهتمام تام در خلقت آدم دارد؛ چرا
که ما انسانها هم در عملی هر دو دست خود را به کار میبندیم که نسبت به آن
اهتمام بیشتری داشته باشیم .پس جمله " خلقت بیدی " نظیر جمله "ما عملت

ایدینا" است .بعضی از مفسرین گفتهاند :مراد از کلمه "ید" قدرت است و تثنیه
)

آوردن آن ،تنها تأکید را میرساند(».طباطبایى 8838 /ه.ش /ج /83ص888

تاویلی که عالمه در این آیه بیان میکند این است که خداوند در خلقت آدم اهتمام
تام داشت و مراد از ید ،قدرت تام الهی است .در روایتی از امام رضا (ع) درباره

قول خدای عز و جل "یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی  "...سوال

شد؟ حضرت فرمود" :یعنی قدرت و نیرو خلق کردم"»( .ابن بابویه /بی تا /ج/8
)

ص 31

این روایت نیز مؤید تأویل عالمه است .عالمه در این آیه و آیه قبلی که
ذکر شد برای رفع شبهه قائل شدن دست برای خداوند عالوه بر استفاده از آیات
قرآنی ،از روایات نیز برای تأویل صفات «ید» بهره گرفته است .در این دو آیه از
ید ،کنایه به قدرت و کمال آن یاد می کند.
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 .3-1بیعت وهم پیمانی
« إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ
عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً»«،یقین کسانی که با
تو بیعت می کنند ،جز این نیست که با خدا بیعت می کنند؛ قدرت خدا باالتر از
همه قدرت هاست .پس کسی که پیمان می شکند فقط به زبان خود می شکند ،و
کسی که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند ،خدا به زودی پاداشی بزرگ به
او می دهد( ».فتح)81 ،
عالمه می فرماید « :این آیه در حقیقت می خواهد بیعت رسول خدا (ص) را به
منزله بیعت با خدا قلمداد کند ،به این ادعا که این همان است ،هر اطاعتی که از
رسول خدا (ص) بکنند در حقیقت از خدا کردهاند ،چون اطاعت او ،اطاعت خدا

است .آن گاه همین نکته را در جمله "ید اهلل فوق ایدیهم" بیشتر بیان و تأکید
کرده ،می فرماید :دست او دست خداست»( طباطبایى 8838 /ه .ش /ج/81
).

ص815

عالمه در این آیه با استناد به آیات بسیاری از قرآن مبنی بر این که کارها و
خصائص رسول خدا (ص) ،کار خدا و شأن خداست ،این جمله را تأویل نموده
است .همچنین ایشان ،روایتی از امام رضا (ع) را آورده که راویان در باره این
حدیث از حضرت سوال میکنند« :مؤمنین  ،خدا را از همان منزل های بهشتی خود
زیارت می کنند چه میفرمایی؟ حضرت فرمود :خدای تعالی پیغمبر خود را از
تمامی خالیق حتی از مالئکه و انبیاء برتر ی داده و طاعت او را طاعت خود
خوانده است و بیعت با او را بیعت با خود خوانده  ....و درباره اطاعتش فرموده:

"من یطع الرسول فقد اطاع اهلل" و درباره بیعتش فرموده" :ان الذین یبایعونک انما
یبایعون اهلل ید اهلل فوق ایدیهم(»"...ابن بابویه 8831 /ق /ص )889روایت فوق نیز

مؤید بر تأویل عالمه می باشد.
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 .4-1مالکیت و اقتدار الهی
عالمه طباطبایی در ذیل ایه  18سوره مبارکه یس و با استفاده از ایات دیگر
حاکمیت مطلق را از تعبیر "ید"در آیات استفاده می کند« :فسبحان الذی بیده

ملکوت کل شی؛ و الیه ترجعون»« ،بنابر این [از هر عیب و نقصی] منزه است
خدایی که مالکیت و فرمانروایی همه چیز به ست اوست و به سوی او بازگردانده
میشوید( ».یس)18 ،
عالمه میفرماید « :اگر فرموده ملکوت هرچیزی به دست خداست برای اینکه
داللت کند بر اینکه خدای تعالی مسلط بر هر چیزی است و غیر از خدا کسی در
)

این تسلط بهره و سهمی ندارد»(طباطبایى 8838 /ه.ش/ج/83ص38

«برگشت معنا در آیه "فسبحان الذی بیده ملکوت" این است که ملکوت هر چیزی
بدست خدا و در قبضه قدرت اوست .عالمه در تأیید مطلب روایتی از ائمه
معصومین که در کتاب کافی می باشد ذکر کرده است(».کلینی 8813 /ق  /ج/8
)

ص 881

عالمه (ره) در آیه  11سوره مومنون نیز که به واسطة "ید" به مالکیت الهی
اشاره شده به تأویل "ید" میپردازد:

«قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و الیجار علیه إن کنتم تعملون».
عالمه در این باره میگوید« :چون ممکن است کسی و هم کند که عموم ملکوت و
نفوذ امر خدا با اخالل بعضی از اسباب و عقل در امر او منافات ندارد ،ممکن است
بعضی علل و اسباب در پارهای مخلوقات اثر بگذارد که خدا آن را اراده نکرده و
یا پاره ای از مخلوقات را از آنچه خدا اراده کرده منع کند .از این جهت جمله
«بیده ملکوت» را با جمله «هو یجیر و ال یجار» تکمیل کرد و این جمله در حقیقت
توضیح اختصاص ملک است ».طباطبایى 8838 /ه.ش /ج /89ص  )18عالمه در این
جا با استفاده از لغت و ادبیات عرب در تأویل آیه بهره گرفته است.
آیه یک سوره ملک «تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شی قدیر»« ،با
برکت است آن که فرمانروایی [همه هستی] به دست اوست و او بر هر کاری
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تواناست» و همچنین آیه  16سوره آل عمران «قل اللهم  ...بیدک الخیر انک علی
کل شیء قدیر» ....« ،هر چیزی به دست توست و تو بر هر کاری توانایی».
در این دو آیه نیز عالمه با استفاده از سیاق و ادبیات عرب ،منظور از "ید"
را سلطنت و پادشاهی تأویل میکند.
.2تفسیر صفات خبری "وجه"" از نظرگاه عالمه طباطبایی
واژه وجه در قرآن به معانی متعددی به کار رفته است مانند :صورت (عضو
بدن) ،ثواب و رضایت و خشنودی ،طرف و جهت و ذات و عین که در بسیاری از
آیات قرآن ،وجه به خدا نسبت داده شده است .در این بخش به تفسیر این آیات از
منظر عالمه طباطبایی می پردازیم.
 .1-2منسوب به خدا
«و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام»( ،الرحمن«)13 ،و تنها ذات با
شکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند»
عالمه در تفسیر آیه میفرماید« :وجه هر چیز عبارت از سطح بیرونی آن،
(از آن جایی که خدای تعالی منزه است از جسمانیت و داشتن حجم و سطح،
ناگزیر این کلمه در مورد خدای تعالی بعد از حذف محدودیت و نواقص امکانی
عبارت می شود از نمود خدا) و نمود خدا همان صفات کریمه اوست که واسطه
او و خلقش هستند و آن صفات عبارت اند از علم و قدرت و رحمت و
)

...؛»(.طباطبایى  8838 /ه.ش /ج/85ص 865

از منظر عالمه وجه خدا« :هرچیزی که دیگران رو به آن دارند که قهرا
مصداقش عبارت می شود از تمامی چیزهایی که منسوب به خدا می شوند و مورد
نظر هر خدا جویی واقع می شود ،مانند :انبیاء و اولیای خدا و دین ،ثواب و قرب
)

او و سایر چیزهایی که از این قبیل باشد.(».طباطبایى  8838 /ه.ش /ج/85ص 865
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پس با توجه به برداشت عالمه از وجه در این آیه ،میتوان گفت  :همه چیز
غیر از خدا و هر آنچه که نزد او و از ناحیه اوست ،فانی است .همچنان که در

جای دیگر فرموده ":ما عندکم ینفد و ما عنداهلل باق" (نحل)56 ،

عالمه در تأیید مطالب خود عالوه بر استنادات قرآنی از روایات بهره برده است.

« از جمله این که در کتاب اسرار توحید از امام رضا (ع) درباره ثواب "ال اله اال

اهلل" سؤال شده ،حضرت فرمود ":هر که خدا را به وجه و رویی چون رویها کند
به حقیقت کافر شده و لیکن وجه خدا ،پیغمبران و رسوالن و حجت های اویند و
ایشان آنانند که به ایشان به سوی خدا و به سوی دین و معرفتش توجه می شود".

و خدای عز و جل فرموده است" :کل من علیها فان و یبقی وجه ربک(»".ابن
)

بابویه /بی تا /ص 811

 .2-2فقط وجه خدا باقی است.
«وَ ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ
تُرْجَعُونَ »
«با خدا معبودی دیگر مخوان ،جز ا معبودی نیست ،هر چیزی مگر ذات او
هالک شدنی است .فرمانروایی [بر همه جهان هستی] ویژه اوست و فقط به سوی او
باز گردانده می شوید» (قصص)11 ،
عالمه در تفسیر این آیه نیز مانند تفسیر آیه قبل ،وجه خدا را «چیزی می

داند که با آن برای خلقش نمودار است و خلقش نیز با آن متوجه درگاه او می-
شوند .این همان صفات کریمه است )(».که در مطالب فوق به آن اشاره شد.
همچنین میفرماید« :ممکن است مراد از وجه جهتی باشد که منسوب به خداست و

آن ناحیهای است که خدا از آن ناحیه منظور میشود و با آن به سویش توجه می-

کنند(».طباطبایی/8838/ج/86ص)888مؤید این مطلب عالمه میتواند آیه  91سوره انعام
"یریدون وجهه"آ یه  11سوره لیل "اال ابتغاء وجه ربه اال علی" باشد.
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برای اعتبار تأویل عالمه از وجه میتوان به روایتی که در این زمینه آمده استناد

کرد .از جمله اینکه از امام صادق (ع) درباره "کل شیء هالک اال وجهه" سوال
شد .حضرت فرمود« :منظور از آن وجه خداست که خلق از آن وجه به خدا راه
مییابند منظور همان ائمه هدی هستند».

(کلینی/کسره ای/8839 /ج/8ص)88

حال اگر منظور امام صادق (ع) از این وجه ،آن وجه خدا باشد که خلق از
آن به خدا راه مییابند ،مطلق هرچیزی میباشد که به خداوند منسوب میشود ،و
از ناحیه خدا باشد در این صورت با همان معنایی که عالمه فرموده (نمودی از
خدا) منطبق میشود.
 .3-2وجه اهلل ،خشنودی خدا
« وَ ال تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَیْکَ مِنْ
حِسابِهِمْ مِنْ شَیْءٍ وَ ما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ
الظَّالِمِین»(انعام)91/
«و آنان که بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را میخوانند [با این
خواندن] خشنودی او را میخواهند ،از خود مران نه چیزی از حساب [عمل] آنان
بر عهده توست و نه چیزی از حساب [کار] تو بر عهده آنان است تا آنان را برانی
و [به سبب راندنشان] از ستمکاران باشی»
عالمه در تفسیر این آیه اقوال مختلفی را ذکر فرموده :از جمله اینکه :بعضی
مراد از وجه را ذات خدا ،بعضی آن را توجه به سوی خدا و عمل صالح همچنان

که در آیه "فاینما تولوا فثم وجه اهلل" (بقره )889 ،و آیه "یریدون وجه اهلل"

(روم )11 ،آمده و بعضی هم مراد از این آیه را ذات خدا دانسته که هرچیزی از
بین رفتنی است مگر ذات خدا.
عالمه خود ،مراد از وجه را در این آیه ،ذات خدا نمیداند بلکه هر آنچه را

که به او انتساب دارد و نیز آنچه که بنده از خدای خود انتظار دارد وجه خدا می-
داند .و میفرماید« :در آیات فوق (بقره )889 ،و (روم )11 ،منظور از وجه ،ذات
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نیست ،برای اینکه ذات هرچیزی برای چیز دیگری هیچوقت جلوه و ظهور نمی-
کند .و تنها ظاهر و سطح بیرونی و اسماء و صفات است که برای موجود دیگر
جلوه میکند و معرفت موجود تنها به همان ظواهر موجود مرئی میشود نه به ذات
و از همین ظواهر پی به ذات برده میشود».

(طباطبایی/8838/ج/3ص)888

عالمه با توجه به معنای لغوی وجه یعنی مواجهه شدن دیگران با روی
هرجیز میفرماید« :به این اعتبار میتوان گفت که اعمال صالح ،وجه خدای تعالی
اس ت هم چنان که اعمال زشت ،وجه شیطان است .و این اعتبار یکی از اعتباراتی
است که ممکن است آیات امثال "یریدون وجه اهلل" و "انما نطعمکم لوجه اهلل

"منطبق ساخت.

((طباطبایی/8838/ج/3ص)888

عالمه در ادامه بحث ،صفاتی را که خداوند با آن صفات با بندگان خود رو
برو میشود نظ یر :رحمت ،خلقت و رزق و امثال آن از صفات فعلیه و همچنین از
صفات ذاتیه که به وسیله آن ،مخلوقات خدا را میشناسند ،مانند علم و قدرت،
وجه خدا دانسته است .همچنین هر چیزی را به هر نوعی که منسوب به خداست،
از اسماء و صفات و ادیان و اعمال صالح و انبیاء و اولیاء و مالئکه و شهدا و ...
همه و همه را وجه خدا میداند و با استناد به آیات ( 56نحل) و ( 85انبیاء)116( ،
اعراف) ( 865آل عمران) میفرماید« :همه این امور (باال) تا خدا خدایی کند باقی
خواهند بود و همه آن امور وجه خدای سبحانند و در جهت خدا قرار
دارند».

(طباطبایی/8838/ج/3ص)889

.3تفسیر صفت خبری" عرش " از نطرگاه عالمه طباطبایی
واژه عرش در لغت به معانی گوناگونی به کار رفته ،برخی آن را در معنای

تخت حکومت .به کار بردهاند" .و رفع ابویه علی العرش" (یوسف)811 ،

برخی آن را در معنای جیزی مسقف از قبیل خانهها و داربستها و غیره باشد می-
دانند،

مانند:

".....ما

کانوا

یعرشون"(اعراف،

()883قرشی

بنابی/8838/ج/8ص .)886در نگاه تأویلی به واژه عرش در آیات مربوط به صفات
الهی ،میتوان به چند تأویل از نگاه عالمه اشاره نمود:
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 .1-3پادشاهی وسلطنت الهی
 «-8اهلل ال اله اال هو رب العرش العظیم» «به خدای یکتا که معبودی جز او
نیست ،پروردگار عرش بزرگ است» (نحل)16 ،
 «-1فان تولوا فقل حسبی اهلل ال اله اال هو علیه توکلت و هو رب العرش
العظیم» « پس اگر [منافقان] از حق روی گردانند ،بگو خدا مرا بس است .هیچ
معبودی جز او نیست ،فقط بر او توکل کردم ،و او پروردگار عرش بزرگ است»
(توبه)815 ،
عالمه در تفسیر این دو آیه ذیل جمله "رب العرش العظیم" میفرماید:
«خدای تعالی آن پادشاهی است که سلطنتش بر تمامی موجودات حاکم است و
همه تدبیرهای عالم منتهی به خدای سبحان میشود»

(طباطبایی/8838/ج/5ص)968

مؤید کالم عالمه ،حدیثی از امام صادق (ع)است

که درباره "رب العرش

العظیم"می فرماید« :مراد از عرش عظیم ،ملک عظیم است».

(حویزی8889/ق/ج/1ص)111

 .2-3حاملین عرش الهی
«وَ الْمَلَکُ عَلى أَرْجائِها وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ »؛ «و
فر شتگان [برای اجرای دستور ما حق] بر کناره ها و اطراف آسمان قرار می گیرند و
در آن روز هشت فرشته به عرش پروردگارت را بر فراز همه آنها حمل میکنند»
(حاقه)83 ،
عالمه میگوید« :از ظاهر کالم خدای تعالی بر میآید که عرش در آن روز

حاملینی از مالئکه دارد؛ همچنان که ا ز ظاهر آیه زیر نیز این معنا استفاده می-

شود"الَّذینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ

یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذینَ آمَنُوا" (مومن )3،در روایت آمده که حامالن عرش چهار فرشته-
اند و از ظاهر آیه مورد بحث بر میآید حامالن عرش در آن روز  1نفرند و اما
اینکه چهار نفر یا هشت نفر از جنس مالئکه بودند یا غیر ایشان .آیه شریفه ساکت
است هرچند که سیاق آن از اشعار به اینکه از جنس ملک می باشند خالی
(طباطبایی /8838/ج/85ص.)668

نیست».
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مکارم شیرازی نیز می گوید« :این حامالن عرش گرچه صریحا در آیه تعیین
نشده اند که از فرشتگانند یا غیر آنها ،ولی ظاهر تعبیرات مجموع آیه نشان می دهد
که آن ها از فرشتگانند ولی مشخص نیست که آیا هشت فرشته اند یا هشت گروه
بزرگ و کوچک»

(مکارم شیرازی/8811/ج/18ص)898

در کتاب کافی نیز نقل شده که عرش به علم تفسیر و از امام صادق (ع) نیز

روایت شده« :حمله العرش و العرش العلم – اربعة منا و اربعة ممن شاء اهلل» «مراد
از عرش ،علم است و هشت نفر حمله آن می باشند که چهار نفر از ما و چهار نفر
دیگر هرکه را که خدا بخواهد»

(کلینی/8865 /ج/8ص)811-835

با استناد به این روایت ،کالم عالمه (مبنی بر اینکه از سیاق آیه بر می آید
که حاملین عرش مالئکه باشند) را می توان تأیید کرد.
 .3-3مالکیت خداوند
« وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السمَوَتِ وَ االَرْض فی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشهُ عَلی الْمَاءِ
لِیَبْلُوَکمْ أَیُّکُمْ أَحْسنُ عَمَالً وَ لَئن قُلْت إِنَّکُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ
کفَرُوا إِنْ هَذَا إِال سِحْرٌ مُّبِینٌ » (هود« )3 ،و او کسی است که آسمان ها و زمین را
در شش روز آفرید ،در حالی که تخت فرمانروایی اش در آب [که زیر بنای حیات
است] قرار داشت ،تا شما را بیازماید که کدام یک نیکو کارترید؟ و اگر بگویی:
[ای مردم!] شما یقینا پس از مرگ بر انگیخته می شوید ،بی تردید کافران می
گویند :این سخنان جز جادویی آشکار نیست».
عالمه میگوید« :کنایه از "عرشه علی الماء" یعنی اینکه مالکیت خداوند
در آن روز مستقر بر این آب بود که ماده حیات و زندگی
است».

(طباطبایی/8838/ج/81ص)118

از آنجایی که هر شیء مایع را ماء می گویند مانند فلزات میتوان گفت که در آغاز
آفرینش جهان هستی به صورت مواد مذابی بود که بعدا در این توده آبگونه
حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داده و قسمت هایی از سطح آن پی در پی
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به خارج پرتاب شده و این اتصال و به هم پیوستگی به انفصال و جدایی گرائید.
کواکب و سیارات و منظومه ها پس از دیگری تشکیل یافتند .بنابر این جهان هستی
(مکارم

بر پایه قدرت خدا نخست بر این ماده عظیم آبگونه قرار داشت.
شیرازی/8811/ج/5ص)19

مؤید کالم ایشان ،حدیثی از امام صادق (ع)است که فرمود« :پیش از آن که
زمین و آسمانی یا جن و انس یا خورشید و ماهی باشد ،خدا دینش و علمش را به
آب عطا فرمود( :مقصود از آب ماده ای که قابلیت خلق پیغمبران را دارد ،چون
خدا خواست مخلوق را بیافریند ایشان را در برابر خویش پراکنده ساخت و به آنها
گفت :پروردگار شما کیست؟ نخستین کسی که سخن گفت رسول خدا (ص) و
امیر المومنین (ع) و ائمه معصومین صلوات علیهم بودند که گفتند :تویی پروردگار
ما ،خدا به ایشان علم و دین عطا کرد .سپس به فرشتگان فرمود :اینان حامالن دین
و علم من و امینان من درمیان خلقم ».....

(کلینی /مصطفوی/8865/ج/8ص)811

 .4-3جایگاه تدبیرموجودات و احاطه الهی
م اسْتوی علی
« إِنَّ ربَّکُمُ اهللُ الّذی خَلَقَ السّمواتِ و االرضَ فی السِّتة ایّامٍ ث َّ
العرشِ یُغْشِی الّیلَ و النّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً و الشَّمسَ و القمرَ و النُّجومَ مسخَّراتٍ بِامْرهِ
اَال لَهُ الخَلقُ وَالْامْرُ تبارک اهللُ رَبُّ العالمین »؛ (اعراف« )98 ،به یقین پروردگار شما
خداست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید ،سپس بر تخت [فرمانروایی و
تدبیر امور آفرینش] چیره و مسلط شد ،شب را در حالی که همواره با شتاب روز
را می جوید بر روز می پوشاند ،و خورشید و ماه و ستارگان را که مسخر فرمان
اویند [پدید آورد]؛ آگاه باشید که آفریدن و فرمان [نافذ نسبت به همه موجودات]
مخصوص اوست؛ همیشه سودمند و با برکت است ،پروردگار عالمیان»
عالمه در تفسیر این آیه و همچنین (طه( ،) 9،حدید( ،)8 ،سجده،)8 ،
(رعد )1 ،میگوید :در بعضی موارد استعمال ،کنایه از عرش مقام سلطنت و
همچنین کنایه از «استواء علی العرش» مقام تدبیر موجودات و به نظام در آوردن
آنها ،نظامی پیوسته و عام که حاکم بر همه آنها باشد .به همین جهت در اغلب
مواردی که این تعبیر آمده دنبالش یکی از تدبیر ها ذکر شده
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است(».طباطبایی/8838/ج/83ص «)881بعضی نیز کنایه از عرش را حاکمیت مطلقه خداوند
و نفوذ تدبیر او در عالم هستی و همچنین استوای علی العرش را کنایه از تسلط و
احاطه خدا می دانند (».مکارم شیرازى 8811 ، /ه.ش  /ج/8ص ()86قرشى
بنابى 8839/ه.ش  /ج/1ص ()118کاشانى 8861 /ه.ش  /ج/5ص)861
در حدیثی از امام صادق (ع) درباره "الرحمن علی العرش استوی" سؤال
شد .حضرت فرمود« :یعنی احاطهاش بر همه چیز یکسان است ،چیزی به او نزدیک
تر از چیز دیگر نیست (».ابن بابویه /ج/8ص  )68این حدیث که اشاره به احاطه

خداوند داشته ،مؤید کالم عالمه میباشد .عالمه "استوای بر عرش" را استقرار
ملک خداوند بر اشیاء و تدبیر و اصالح امور آنها میداند .ایشان عرش را عالوه بر
مقام تدبیر عالم بودن ،مقام علم نیز میشمارد.
 .4تفسیرصفت خبری "عین" از نظرگاه عالمه طباطبایی
"عین" در لغت به معنای چشم است اما گاهی از آن ،نظارت و حفظ و
(قرشی بنابی 8838/ه ش/ج/9ص)19

زیر نظر گرفتن مراد است.

در آِیات قرآن کریم واژه "عین " برای خداوند به کار برده شده است
ولیکن خداوند منزه از آن است که مورد تجسیم واقع شود و عالمه طباطبایی در
تفسیر این واژه با استفاده از آیات محکم و روایات نقل شده از پیامبر (ص) و ائمه
مصومین (ع) به تأویل آن پرداخته است .در ادامه به نمونههایی از آیات که تاویل
دارد اشاره میشود.
 .1-4تحت نظارت و مراقبت خداوند
« وَ اصنَع الْفُلْک بِأَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا وَ ال تخَطِبْنی فی الَّذِینَ ظلَمُوا إِنهُم مُّغْرَقُو َن
»؛ (هود «)83 ،و با نظارت ما و [براساس] وحی ما کشتی را بساز؛ و با من درباره
کسانی که ستم کرده اند ،سخن مگو که یقینا آنان غرق شدنی هستند».
عالمه در تأویل این آیه میفرماید" :عین""چشم" در مورد خدای تعالی

به معنای مراقبت و کنایه از نظارت است .و استعمال جمع این کلمه "اعین" برای
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محافظت ،کثرت مراقبت و شدت آن است ،و ذکر کلمه "اعین" قرینه است و

اینکه مراد از وحی در کلمه "اعیننا" وحی لفظی و بیانی که فرمان "واصنع

الفلک" با آن نازل شده ،نیست .گزیده کالم اینکه منظور این نیست که تحت

مراقبت ما و فرمان لفظی ما بساز بلکه منظور این است که تحت مراقبت و هدایت
عملی ما بساز».

(طباطبایی/8838/ج/81ص()816مکارم

شیرازی8811/ه

ش/ج/1ص()51مغنیه/

8831ه

ش/ج/8ص)861

در آیه  88سوره قمر نیز در داستان حضرت نوح و ساخت کشتی توسط
وی ،این اشراف الهی بر کار وی با واژه عین بیان شده است« :تجری باعیننا جزاء
لمن کفر»؛ (قمر« )88 ،که زیر نظر ما روان بود [و این] پاداشی بود برای کسی که
مورد تکذیب قرار گرفته بود»
عالمه میفرماید« :کشتی مذکور زیر نظر ما بر روی آبی که محیط بر زمین
شده بود میچرخد و خالصه ما مراقب و محافظ آن بودیم(».طباطبایی8838/ه
ش/ج/85ص)888
در آیاتی دیگر همچون آیه  81سوره طور به سیطرة خداوند بر انسان و نظارت وی
بر امور بشر مورد توجه قرار گرفته است:
« وَ اصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حینَ تَقُومُ »؛ (طور،
 « )81در برابر حکم پروردگارت شکیبایی کن ،تو زیر نظر و مراقبت ما هستی و
هنگامی که [از خواب] بر می خیزی پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش
تسبیح گوی»
عالمه (ره) می فرماید« :از ظاهر سیاق آیه بر می آید که مراد از حکم در
آیه ،حکم خدا درباره مکذبین و همچنین حکم خدا درباره رسول خدا (ص) که
مأمور به دعوت مردم به سوی حق بود که خداوند به ایشان فرمود که تو زیر نظر
ما هستی و هیچ چیزی از حالت بر ما پوشیده نیست و ما از تو غافل
(طباطبایی8838/ه ش /ج /85ص)13-16

نیستیم».
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صاحب تفسیر روح المعانی می گوید «:مراد از جمله "اعیننا" یعنی تو در

حفظ و حراست مایی .چون کلمه "عین " چشم ،مجاز و کنایه در حفظ استعمال
می شود(».آلوسى  8889 /ه.ق  /ج /88ص )81ولی عالمه میگوید« :بعید نیست
که معنای قبلی با سیاق مناسبتر است چون از زمینه کالم بر میآید که اذیت و
آزار حت می و قهری است و به همین جهت فرمود :صبر کن اگر خدای تعالی او را
از اذیت دشمن حفظ کرد دیگر امر به صبر معنا نمیداشت( ».طباطبایی8838/ه
ش/ج  /81ص)83
آیه  85سوره طور نیز به این مراقبت الهی اشاره دارد:
«أَنِ اقْذِفیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لی وَ
عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلی عَیْنی »؛ (طه«)85/که او را در
صندوق بگذار ،پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد ،تا دشمن به
دشمن او ،وی را برگی رد و محبوبیتی از سوی خود بر تو انداختیم تا [همگان به تو
عالقه و محبت ورزند و آنچه را انجام دادم برای این بود که] با مراقبت کامل من
پرورش یابی [و ساخته شوی]».
عالمه میگوید« « :الم در لتصنع» الم غرض است و جمله مذکور عطف
به اغراضی است که تقدیر گرفته شده و تقدیر آن این است که محبت را بر تو
افکندیم برای اموری چنین و چنان ،برای اینکه فرعون زیر نظر ما به تو احسان کند
زیرا من با تو و مراقب حال توام .بخاطر مزید عنایت و شفقتی که به تو دارم از تو
غافل نمی شوم  ...لسان آیه لسان کمال عنایت و شفقت است و مناسب با آن ،این
است که سیاق را سیاق متکلم وحده کند و به همین جهت از سیاق سابق که متکلم
مع الغیر بود به متکلم وحده عدول فرمود (».طباطبایى 8838/ه.ش /ج/88/
ص)115
«اما دلها به حقیقت ایمان او را درک کنند (».سید رضی  /دشتی 8818 /ش/
خطبه ).833
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در تأیید کالم عالمه می توان به این حدیث و همچنین به آیه "ال تدرکه
االبصار و هو یدرکه االبصار و هو لطیف الخبیر» «چشم ها او را نمی یابند ،ولی او
چشم ها را در می یابد ،و او لطیف و آگاه است» (انعام ،آیه )818استناد نمود.
عالمه در تأویل آیات مربوط به حقیقت "عین " با استفاده از سیاق آیات و

قرائن موجود در آن و همچنین با توجه به ادبیات عرب از "اعین" تأویل به انواع
مراقبت ها و حراست ها و حفظ نموده است.
 .5تفسیرصفت خبری "نظر" از نظرگاه عالمه طباطبایی
"نظر" برگرداندن و توجه دادن چشم ظاهر و چشم باطن برای دیدن و
ادراک چیزی است که مقصود از این تأمل و تحقیق درباره آن است و نیز مقصود
از این دیدن و تأمل ،بدست آوردن معرفت و شناختی است که بعد از تحقیق

حاصل میشود .نظر در نزد عامه به کار بردن واژه " نظر" بیشتر در بصر یا دیدن
با چشم سر است ولی" نظر" به معنی بصیرت یا دیدن با چشم عقل در نزد خاصه
(شیعیان) به کار بردنش بیشتر است(.راغب اصفهانى 8865/ه .ش /ج /8ص) 891
نگاه قلبی و با بصیرت
«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلی رَبیِّهاناظِرَةٌ » (11و « )18در آن روز چهره هایی
شاداب است؛ [با دیده دل] به پروردگارش نظر می کنند» (قیامت 11 ،و )18
عالمه میگوید «:مراد از نظر کردن به خدای تعالی نظر کردن حسی که با
چشم سر انجام شود نیست ،چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن دیده شدن
خدای تعالی ،بلکه مراد نظر قلبی و دیدن قلب به وسیله حقیقت ایمان است،
همانطور که براهین عقلی هم همین را می گوید و اخبار رسیده از اهل بیت (ع)
داللت بر همین دارد(».طباطبایی8838/ه ش/ج/ 1ص)833
« امیر المومنین (ع) نیز در جواب دعلب که از ایشان پرسیدآیا پروردگارت
را می بینی؟ حضرت فرمود« :آیا چیزی که نمی بینم می پرستم؟» گفت :چگونه او
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را دیده ای؟ فرمود :دیده ها او را آشکار نبینند .اما دلها به حقیقت ایمان او را درک
کنند»(شریف رضی/انصاریان8811/ه ش/خطبه .1)833
-6تفسیر صفت خبری "فوقیت" از نظرگاه عالمه طباطبایی
«فَوْق یعنی باال ،این واژه درمکان و زمان و جسم و عدد و مقام و منزلت
بکارمیرود که برچند قسم است:
اول -به اعتبارعلو و برترى ،مثل آیه  :وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ الطُّورَ ( /68بقره).
دوم -واژه فوق به اعتبار باال و پائین ر فتن،مثل آیه:إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ
مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ ( /81احزاب).
سوم -بکار رفتن واژه فوق در معنی بیشتر ،در آیه :فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ
( /88نساء).
چهارم -دربزرگی و کوچکى ،در آیه :مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها ( /16بقره)
پنجم -فوق به اعتباربرترى و فضیلت دنیایى ،مثل آیه :وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجاتٍ ( /81زخرف) .و یا برترى و فضیلت اخروى ،مانند آیات :وَ الَّذِینَ
اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ ( /181بقره) فَوْقَ الَّذِینَ کَفَرُوا ( /99آلعمران).
ششم -فوق به اعتبار قهر و چیرگی تسلط ،مثل آیه:وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ
( /81انعام) »( راغب اصفهانى 8865 /ه .ش /ج/8ص.)816 :
عالمه طباطبایی در تأویل واژه "فوق" به آیاتی چند اشاره نموده و
استعالء مادی را در نگرش به امور معنوی و نامحسوس به کار بسته است:
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.1-6ترس ازمقام واال و رفیع خداوند
عالمه با توجه به سیاق ایات و روابط همنشین میان کلمات به مفهوم تاویل فوق
اشاره میکند
«یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» (نحل «)91/ازپروردگارشان
که برفراز آنان است ،میترسند و آنچه را به آن مامور میشوند ،انجام میدهند».
عالمه (ره) میفرماید« :جمله " یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ" ترس ازخداى را
براى مالئکه اثبات مىکند،و با در نظرداشتن این که نزد خدا شر و سبب شرى
وجود ندارد که کسى از شرش بترسد و نزد او جز خیر چیزى نیست ،این ترس،

همان ترس ازخودخداست ،مؤید گفتار ما هم قید" من فوقهم" است که

جمله"یَخافُونَرَبَّهُمْ" با آن مقید شده ،زیرا قید مذکور اشاره به این است که مافوق
بودن خدایتعالی و قاهربودنش نسبت بهایشان سبب مخالفت و ترس ایشان است،
پس ترس علت دیگرى جز مقام خداى عزوجل ندارد ،مسأله عذاب مطرح نیست،
پس خوف ،خوف ذاتی است که به تعبیر دیگر نداشتن استکبار ذاتی است/

«کلمه"مِنْ فَوْقِهِمْ"اشاره به باالبودن حسى و مکانى نیست بلکه به برترى مقامى
اشاره مىکند ،چرا که خدا از همه برتر و باالتر است .در آیه  68سوره انعام

مىخوانیم"وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ ":او برفراز بندگان قاهر است»(مکارم

شیرازی8838/ه ش/ج/ 88ص(»-196طباطبایی" «)8838193/مِنْ فَوْقِهِمْ"اگر

متعلق به"یخافون"باشد معنایش این است :ازخدا مىترسند که عذابی ازآسمان بر
باالى سرشان نازل فرماید و اگر آن را متعلّق به"ربهم"بگیریم حال از آن خواهد

بود و چنین معنا مىشود :از پروردگارشان مىترسند در حالی که برآنها قهر و

غلبه دارد ،چنان که مىفرماید" :وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ" «ما بر آنها کامال تسلّط

داریم» (اعراف (».)813 /طبرسى 8839/ه.ش /ج /8ص« )811معنی"مِنْ فَوْقِهِمْ"بر
دو وجه است -8 :مقصود این است که از کیفر خدا مىترسند و بیشتر ،کیفر از
باالى سر نازل مىشود  -1خداوند به صفت برترى و مافوق بودن ،متصف و داراى
قدرت و کمال است ،بنابراین تعبیر مذکور نیکو است ،تا داللت کند بر این که
قدرت او مافوق قدرتهاست (.».طبرسى8839 /ج/88:ص)131
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عالمه بااستفاده ازسیاق آیات به تأویل این آیه پرداخته است .
 .2-6سیطره الهی بربندگان
عالمه طباطبایی با توجه به سیاق آیات و روابط همنشینی میان کلمات به مفهوم
تأویلی دیگری از واژه "فوق" در انتساب به خداوند اشاره میکند:
"وَهُوَالْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ»(انعام)81/

« اوست که

بربندگانش چیره و غالب است ،واو حکیم و آگاه است» .عالمه (ره) میفرماید:

«"قهر" نوعی از غلبه را گویند و آن این است که چیزى بر چیز دیگرى چنان
جلوه و ظهور کند که آن را مجبور به قبول اثرى از آثار خود نماید ،اثرى که یا
بالطبع و یا به عنایت و فرض مخالف با اثر مقهور باشد ،مانند ظهور آب بر آتش
که آن را خاموش مىسازد و لیکن خداى سبحان ،قاهریتش به تفوق و احاطه مطلق
است ،نه به قوىتر بودن در اقتضاى طبیعى » (طباطبایی8838/ه ش/ج/3ص-86
)81
«منظور از کلمه" فوق عباده" برترى مقامی است نه مکانی زیرا واضح
استخدام کانى ندارد»(مکارم شیرازی8838/ه ش/ج/9ص«)833پس اگر مىگوییم
خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظیر قهر بعضى از بندگان بر بعضى دیگر (که
همه درعرض هم هستند) نیست .قرآن کریم این بحث را تصدیق دارد ،براى این

که در دو جاى این سوره یعنى در این آیه و در آیه"  "68قهر را به عنوان اسمی
از اسماى خد اذکر کرده ،در حالی که اگر قهر او مانند قهر بندگان بود باید به

عنوان وصف ذکر مىفرمود .گرچه در هردو موضع آن را مقید به" فَوْقَ عِبادِهِ"

کرده و این کلمه درجایى استعمال مىشود که مقهور از صاحبان عقل (ان سو جن

و ملک) باشد ،بخالف لفظ" غلبه" که هم در آنان استعمال مىشود و هم در غیر
آنان مانند جمادات و مایعات و امثال آن» (طباطبایی8838/ه ش/ج/3ص)81-86
«"فَوْقَ عِبادِهِ" فوقیت بمعنى علو و ارتفاع و احاطه است مثل"یَدُ اللَّهِ فَوْقَ

أَیْدِیهِمْ" «فتح آیه ( »81طیب8865/ه ش/ج/9ص «)13خدا مافوق همه است و
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اختیارات آنها از خدا اضافه شده است و خدا از روى حکمت و دانایی چنین مقرر

کرده است آن ها همه در ملک خدا تصرف مىکنند به نظر مىآید که"فَوْقَ عِبادِهِ"

وصف قاهر باشد یعنی بندگان و مخلوقات تحت سیطره او هستند نظیر" :وَ إِنَّا

فَوْقَهُمْ" (اعراف(» )813/قرشی بنابی/8839/ج/8ص)858

عالمه دراین آیه نیز با استفاده از سیاق از فوقیت ،تأویل به احاطه نموده
است
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نتیجه
عالمه طباطبایی با پیروی از مکتب اهلبیت(علیهم السالم) و پیامبر(صلی اهلل
علیه وآله) براساس اصول و قواعد برگرفته از قرآن ،سنت و عقل در تفسیر آیات
صفات خبری دیدگاه خاصی را ارائه داده است و با استفاده از معارف ائمه
معصومین علیهم السالم ،تشبیه و تجسیم را رد کرده و خداوند متعال را از هرگونه
شباهت به مخلوقات منزه دانسته است و روش تفویض (همان تعطیل عقل بشری
ازدرک و فهم آیات قرآنی ) را تأیید نکرده است .طبق گفتار عالمه ،الفاظی مانند
ید ،عین ،وجه و غیره که ظهور در دست و چشم و  ...دارند ،با توجه به رویکرد
عقلی ،همانگونه که در بین اعراب الفاظ و لغت دارای معانی مختلف هستند و
گاهی در معنای حقیقی گاه در معنای مجازی به کار میروند یا لفظ به صورت
انفرادی و یا با قرارگرفتن در جمله ،معنای دیگری مییابد و معنایی غیر از معنای
لغوی از آن بدست میآید ،در قرآن کریم نیز از این فنون و علوم بالغت و
فصاحت ا ستفاده شده است .درحدی که هیچ متن ادبی با آن برابری نمیکند .
بنابر اصل و قاعده تنزیه ،ظاهر معنای انفرادی و لغوی این الفاظ مراد نیست و
معنای اصلی باید کشف شود که عالمه با استفاده از این اصل به تأویل این آیات
پرداخته و با ارجاع آنها به اصول قرآنی و عقالنی و با ا ستناد به روایات معتبر از
اهلبیت علیهم السالم ،صفات خبری رامعنا کرده است .
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منابع و مآخذ:
قرآن کریم
نهج البالغه ،ترجمه  :دشتی محمد .موعود اسالم بوشهر ،ایران –قم،چاپ9:
8818ش
 .8ابن بابویه ،محمد بن على ،معانی األخبار ،مترجم :محمدى شاهرودى ،عبد
العلى ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران .بیتا.
 .1ابن بابویه ،محمد بن على ،توحید ،ترجمه :اردکانى ،محمد على ،انتشارات
علمیه اسالمیه ،تهران ،چاپ :اول ،بى تا.

 ،_________ ،_____ .8عیون اخبار الرضا (ع) ،ترجمه آقا نجفی اصفهانی،
محمد تقی ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه ،چاپ اول ،بی تا،

 ،_________ ،_____ .8التوحید الصدوق ،قم :جامعه مدرسین؛ چاپ اول،
 8851ق.

 ،_________ ،_____ .9إعتقادات اإلمامیة( للصدوق) ،ترجمه :حسنى،
محمدعلى بن سید محمد اسالمیه ،تهران ،چاپ :اول 8838،ش.

 ،_________ ،_____ .6عیون اخبار الرضا (ع) ،تهران :نشر جهان،

اول،

 8831ق،

 ،_________ ،_____ .3الخصال ،ترجمه :جعفری ،یعقوب ،نسیم کوثر،

:

اول.8811 ،
 .1اسعدی ،محمد؛ طیب حسینی ،سید محمود ،محکم ومتشابه ،قم ،سمت،
اول8851،
 .5آلوسى ،محمود بن عبداهلل ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع
المثانی ،ج ،8دار الکتب العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون  -بیروت،
چاپ 8889 ،8 :ه.ق  ،ص 831
 .81جرجانی ،میرسید شریف .تعریفات فرهنگ اصطالحات معارف اسالمی،
ترجمه حسن سید عرب ،سیما نور بخش ،چاپ اول  ، 8833 ،انتشارات :
سپیده احرار .
 .88حویزی ،عبد علی بن جمعه ،نور الثقلین ،قم ،اسماعیلیان 8889 ،8 : ،ق
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 .81راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با
تفسیر لغوى و ادبى قرآن ،مترجم :خسروى حسینى ،غالمرضا ،مرتضوى ،تهران
چاپ 8865 ،8 :ه .ش

 ،_________ ،________ .88ترجمه مفردات الفاظ قران کریم .ترجمه حسین
خداپرست ،نشر نوید اسالم  .قم  :چاپ  8سال .8851
 .88سجادی ،سید جعفر ،فرهنگ معارف اسالمی ،انتشارات کوشش .8838 ،چاپ
چهارم  ،سال .8835
 .89طباطبایى ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج ،83ترجمه :محمدباقر موسوی
همدانی ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمى  -قم ،چاپ:
.8838 ،9
 .86طبرسى ،فضل بن حسن ،ترجمه تفسیر جوامع الجامع ،آستان قدس رضوى،
بنیاد پژوهشهاى اسالمى  -مشهد مقدس ،چاپ 8839 ،8 :ه.ش.

 ،________،____ .83ترجمه تفسیر مجمع البیان ،مترجم نوری همدانی .تهران:
فراهانى ،چاپ :اول،
 .81طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،اسالم  -تهران ،چاپ،1 :
8865
 .85قرشى بنابى ،علىاکبر ،قاموس قرآن ،دارالکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ. 6
.8838

 ،____ ،________ .11تفسیر احسن الحدیث ،بنیاد بعثت ،مرکز چاپ و نشر
تهران ،چاپ. 8839 ،1 :
 .18کاشانی ،فتح اهلل بن شکر اهلل ،تفسیر خالصه منهج الصادقین مسمی به خالصه
المنهج  ،تهران  .اسالمیه .چاپ اول .8868 ،
 .11کلینى ،محمد بن یعقوب  ،الکافی .ترجمه :مصطفوى ،سید جواد ،کتاب فروشى
علمیه اسالمیه ،تهران ،چاپ :اول  8865،ش

 ___________،___ .18الکافی .مترجم مصطفوى ،سید جواد ،کتاب فروشى
علمیه اسالمیه ،تهران  ،چاپ :اول  8865،ش

 ، ___________،___ .18الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه،

 8813 ،8ق،
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 ،___________ ،___ .19ترجمه :کمره ای ،محمد باقر ،قم :امر ،چاپ ،8
 8839ش،
 .16مغنیه ،محمدجواد ،ترجمه تفسیر کاشف ،بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم) قم ،چاپ 8831 ،8 :ه.ش.
 .13مکارم شییرازی ،ناصیر ،جمعیی از نویسیندگان ،تفسییر نمونیه .دار الکتیب
االسالمیه ،ایران ،تهران ،چاپ دهم.8811 .
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مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و مال صدرا شیرازی
1

سیدمحمدحسین میردامادي
2

دكترمحمد بید هندي

چکیده
در این مقاله ضمن برشماری مهمترین خصوصیات اندیشه تأویلی خواجه نصیر
الدین طوسی و مال صدرا شیرازی ،به مقایسه این دو پرداخته شده است و با ذکر
چند نمونه تأویلی از آثار آن دو ،به نقاط اشترک و افتراق این دو نظریه تأویلی
اشاره شد .ساختار کلی نظریه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی ،مبتنی بر تأویل
کالمی و تأویل باطنی -عقلی و بر پایه تمثیل استوار است .اما ساختار کلی نظریه
تأویلی مالصدرا ،مبتنی بر تأویل شهودی و تأویل باطنی -عقلی و بر پایه نظریه
تأویل -تنزیل میباشد .اندیشههای تأویلی باطنی خواجه نصیر الدین طوسی در
کتابها ی روضه التسلیم و آغاز و انجام او متمرکز است؛ اما اندیشه تأویلی
مالصدرا در همه آثار او وجود دارد و اصوالً او از تأویل به مثابه یک روش

استفاده کرده است تا جایی که همه تأویلهای او در تفاسیرش دارای مبانی می-
باشد .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و هدف آن بررسی مهمترین شاخصههای
تفکر تأویلی دو فیلسوف تأثیرگذار جهان اسالم است که میتواند آثار معرفتی و
اجتماعی مهمی داشته باشد.
کلیدواژه :تأویل ،تمثیل ،باطن ،خواجه نصیر الدین طوسی ،صدرالدین شیرازی.

دكتري فلسفه وكالم اسالمی -حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان
دانشیار گروه فلسفه و كالم اسالمی دانشگاه اصفهان
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-1طرح مساله
تأویل در دو دسته قابل تقسیم است تأویل شهودی و تأویل عقلی .گرچه نوع اول
مقدمات سلوکی نفسانی و نوع دوم مقدمات فکری نیاز دارد اما در هر دو ،این

نکته مشترک است که کوششی است برای عمیق¬تر اندیشیدن ،عمیق¬تر دیدن و

عمیق¬تر یافتن و براساس آن زندگی کردن .تأویل در اصل لغوی بازگشت به
اصل و مبدأ است و در اصطالح مورد نظر ما ،فرامتن¬ها یا نانوشته های متون
وحیانی را جستجو کردن.
گزاف نیست که بگوییم همه کسانی که دغدغه¬ی معرفت خصوصاً در بُعد عقل و
وحی داشته¬اند ،به اندیشه و سلوک یا زیستن تأویلی گرایش نشان داده¬اند .به

همین خاطر است که اندیشة تأویلی تقریباً در همه فالسفه الهی و متعهد به ادیان
متن محور (دارای کتاب مقدس) وجود داشته است .خواجه نصیر¬الدین طوسی و
مالصدرا ،دو نمونه از فالسفه برجسته مسلمانند که آثار نفیس تأویلی از آن¬ها به

جای مانده است .اندیشه¬های الهیاتی خواجه نصیر طوسی ( 953-631ق) در دو
بخش کتب کالمی و فلسفی قابل تقسیم است .آثار تأویلی او را می¬توان از زمره

کتاب¬های فلسفی¬اش محسوب کرد؛ اما آثار تأویلی -تفسیری مالصدرا (-8191
 535ق) به طور متراکم در کتب تفسیری او و نیز مفاتیح الغیب و اسرار اآلیات و
به طور پراکنده در همه آثارش قابل دسترسی است .در این مقاله درصدد مقایسه

نظام کلی اندیشه¬های تأویلی خواجه نصیر طوسی و مالصدرا هستیم تا از خالل
این مقایسه ،هم سیر تطور تأویلی از قرن هفتم تا یازدهم جهان اسالم در قالب دو
فیلسوف مسلمان بهتر روشن شود و هم با مقایسه روش¬شناسی تأویلی این دو ،به

معارف جدیدی در این باب نائل شویم .بنابراین این مقاله سه پرسش محوری دارد:

 -8نظام اندیشه¬ی تأویلی خواجه نصیر طوسی بر چه ارکانی استوار است؟ -1

نظام اندیشه تأویلی مالصدرا بر چه ارکانی استوار است؟ و  -8در مقایسه این دو
نظام فکری به چه نقاط مشترک و متمایزی می¬رسیم و نقاط قوت و ضعف هر
یک از این دو نظام فکری کدامند؟
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 .1اندیشه¬های تأویلی خواجه نصیر طوسی
همان طور که گفته شد اندیشه¬های الهیاتی خواجه نصیر طوسی در دو بخش
کالمی و فلسفی قابل تفکیک است ،ایشان در کتب کالمی خود تأویل را هنگامی
به کار می¬برد که دو دلیل عقلی و نقلی و یا دو دلیل نقلی با هم تعارض داشته
باشند که باید در صورت تعارض عقل و نقل ،نقل را به تأویل برد و در صورت
تعارض دو دلیل نقلی یکی از نقل¬ها را به تأویل برد .البته منظور از دلیل عقلی در

این جا ،دلیل یقین آور عقلی است ،این نوع تأویل همان تأویل کالمی است و
برخالف مشی کسانی است که در این گونه تعارض¬ها مطلقاً نقل و دلیل سمعی
را مقدم می¬کنند و یا آن که حکم به توقف می¬دهند (طوسی :8811 ،ص)911

به عنوان مثال او در مسألة¬ جبر و اختیار ،با دو دسته از آیات قرآن رو به رو
است .آیاتی که دالّ بر اختیار هستند و آیاتی که موهم جبر هستند .خواجه نصیر

طوسی در این جا ،آیات دسته دوم را تأویل و طوری معنا می¬کند که با اختیار
تنافی نداشته باشد (طوسی :8813 ،ص )886منظور از تأویل در این جا ،بازگشت
به اصل مراد متکلم است که با تقدیر کلمه یا اضافه کردن توضیحی به ظاهر نقل به
دست می¬آید .اما تأویل نوع دوم ،تأویلی است که او در آثار فلسفی خود به کار

برده است .او در کتاب تصورات یا روضه التسلیم که به سبک باطنی نوشته شده،

از اندیشه¬های تأویلی استفاده کرده است .خواجه در فصل چهارم این کتاب به
این قاعده اشاره دارد که عناوین مختلف می¬تواند حاکی از حقیقتی یگانه باشد

که به اعتبارات مختلف ،عنوان¬های متفاوتی پذیرفته است .نویسنده کتاب ،مردم
را به سه قسمِ حسّی ،نفسی و عقلی تقسیم می¬کند و بهشت حقیقی را عقل

مستقیم به شمار می¬آورد .او می¬نویسد وقتی حسّ شخص در وهم و وهم در
نفس و نفس در عقل مندرج شود و عقل با رجعت خود به پروردگار به مقام ،رضا
و اطمینان نائل شود ،بهشت حقیقی تحقق یافته است و به این ترتیب دوزخ حقیقی

نیز عقل منکوس شناخته می¬شود؛ زیرا به عکس آنچه در مورد بهشت حقیقی
مطرح شد ،وقتی عقل شخص در نفس و نفس در وهم و وهم در حسّ مندرج شود
و حسّ نیز در تضاد و پراکندگی ماده فرو رود ،دوزخ به وقوع می¬پیوندد .محقق

طوسی خداوند را پایان و مرجع و تأویل همه امور می¬داند و راه رسیدن به این
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تأویل را لزوماً ،عقل می¬داند (طوسی :8868 ،ص )889خواجه تصریح می¬کند

که آنچه در جهان محسوس مورد مشاهده واقع می¬شود ،مثالی است که از
حقیقتی عقلی حکایت می¬کند و در ارتباط با همین مسأله ،در فصل شانزدهم

کتاب ،به تأویل ادوار آفرینش و آدم و ابلیس می¬پردازد .خواجه در فصل هفدهم
به اختالف ظاهری و اتفاق باطنی اشخاص پرداخته و آن را ممدوح و عکس آن
یعنی اتفاق ظاهری و اختالف باطنی را مذموم شمرده است .این کلمات خواجه
نصیر طوسی ،هستی¬شناسی تأویلی او را روشن می¬کند که بر چند رکن استوار
است -8 :تفکیک حقیقت و اعتبار  -1مراتب وجودی مختلف انسان در سه دسته
حسّی ،نفسی و عقلی که مراد از نفس ،ظاهراً خیال باشد و مرتبه برتر ،مرتبه نائل

شدن به عقل بالفعل است که بهشت حقیقی را رقم می¬زند  -8خداوند را تأویل
همه امور دانستن  -8مراتب وجودی عالم که از حقایق عقلی تا حقایق حسّی را
شامل می¬شود  -9ظاهر و باطن به عنوان دو مرتبه وجود که یکی ناظر به عالم
شهود و دیگری ناظر به عالم غیب است .براساس این هستی شناسی ،او به متن
قرآن می¬پردازد و معتقد است همه آیات قرآن دارای تأویل است ،جالب آن که

خواجه اعجاز قرآن را از جهت تأویل می¬داند و نه تنزیل یعنی آنچه به حسب
واقع مردم سلیم النفس را شیفته قرآن و مأنوس با آن کرده و آن را جاودانه

می¬سازد ،حقایق تأویلی آن است (همان :ص )89مبنای دیگر خواجه در تأویل
این است که تأویل را منحصر به خداوند و راسخان در علم دانسته است .از تفسیر
خواجه در مورد راسخ در علم در نقل کتاب تکمله شوارق االلهام ،چنین به دست

می¬آید که او راسخ در علم را به معنی مصونیت از خطا و عصمت می¬شمارد و
لذا قدر متیقن این است که راسخان در علم را منحصر در معصومین (علیهم
السالم) می¬شمارد (محمدی گیالنی :8835 ،ص .)51او حقیقت عصمت و عدالت
را تنها علم راسخ در نفس می¬شمارد که امری موهوبی است که ناشی از والیت

خاص الهی است (همان :ص 881و ص .)888از دیگر آثار خواجه ،این طور
استنباط می¬شود که مراد او از رسوخ ،همان تثبیت و فطری شدن است

(طوسی ،8819،ج :8ص .)816شاهد دیگر بر این مدعا ،آن است که او کیفیات را
به دو بخش ذاتی و عرضی تقسیم می¬کند و کیفیت ذاتی را کیفیت راسخ
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می¬داند و به زردی زر و سرخی خون مثال می¬زند؛ برخالف کیفیت غیر راسخ
که سرخی خجل( خجالت زده) و زردی وجل (ترسیده) است (طوسی:8863 ،
صص .)883 ، 89 ،88به عبارت دیگر ،رسوخ به معنی ملکه شدن است و راسخان
در علم به این مرتبه رسیده¬اند که علم جزء ذاتی آن¬ها شده است (طوسی،
 :8811ص )38علی رغم آن که تأویل در سخن خواجه خاص معصومان (علیهم

السالم) است ،او در آثاری که می¬آید ،به تأویل¬هایی دست زده که نشان

می¬دهد منظور او از تأویل خاص راسخان علم ،تأویل¬های شهودی است.
خواجه در کتاب آغاز و انجام ،مبدأ را فطرت اولی و معاد را عود به آن فطرت

می¬داند و بر این اساس ،معنایی معقول و باطنی از دو آیه «ألست بربّکم قالوا بلی»
(زمر )38 /و «لمن المک الیوم اهلل الواحد القهار» (غافر )86 /ارائه می¬دهد .او

می¬نویسد آیه اول ،به حکم مبدأ است که در آن خدا بگوید و خلق جواب دهند
و آیه دوم به حکم معاد است که خدا بگوید و خدا هم جواب دهد (طوسی،
 :8866ص )81به اعتقاد خواجه ،مبدأ ،خویشتن شناسی اضافی است یعنی این که

انسان بداند او را به سوی چه آفریده¬اند ،اما معاد خویشتن شناسی حقیقی است
یعنی چنان کند که برای آن آفریده شده و هر مبدأی که ناظر به معاد نباشد و هر
معادی که از مبدأ برنخیزد نه مبدأ است و نه معاد (طوسی :8868 ،صص.)38-39
به تعبیر دیگر ،در مبدأ شناخت حصولی مالک است و در معاد ،شناخت حضوری

معیار و مالک قرار می¬گیرد .تأویل نوعی مردن و هجرت از جهان تنزیل که
جهانی مخلوط از راستی و کذب است به جهان خالص است (همان :ص.)85
در فصل پنجم کتاب آغاز و انجام ،زمان ،حقیقت تغییر و دگرگونی و منشأ آن و

مکان ،منشأ کثرت و پراکندگی به شمار می¬آید و چون زمان و مکان در عالم
باطن و آخرت نیست ،آن را ،روز جمع می¬نامند .انسان می¬تواند به مقامی دست

یابد که در آن ،هر دو جهان برای او یکسان و متحد می¬شود و فاصله ظاهر و
باطن برداشته می¬شود و آن دیدگاه ،دیدگاه حق بینی و حق محوری است؛ چرا

که در حق ظاهر و باطن جمع است« :هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن» (حدید/
.)8
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این جهان بینی خواجه در تأویل متنی او به بار نشسته و به تأویل درهای بهشت و
دوزخ می¬پردازد .به این صورت که اگر همه قوای انسان در تحت حاکمیت عقل

در¬آید ،قوا و عقل ،هشت باب می¬شوند که ابواب بهشتند و اگر قوا ،تحت

حاکمیت عقل درنیاید ،مجموع آن¬ها هفت بابند که ابواب دوزخند (طوسی،
 :8866ص .)93خواجه تأکید می¬کند در صورت اتحاد و یگانگی سه صفت علم

و قدرت و اراده ،میزان تأثیر آنها ،شگفت خواهد شد و شخص می¬تواند آنچه را
ببیند ،بخواهد و آنچه را می¬خواهد ،ببیند و بر همین اساس به تأویلِ آیات شجره
طوبی و شجره زقوم و مشکالتی که از ناحیه تفرقه و ناهماهنگی این سه صفت
(علم -قدرت و اراده) به وجود می¬آید ،می¬پردازد .شجره طوبی ،حاصل اتحاد

علم و قدرت و اراده در مسیر حق و شجره زقوم ،حاصل تشتت و تفرقه این
صفات در طرق باطل است (طوسی :8866 ،صص .)63-65
خواجه در تأویل جوی¬های بهشت می¬نویسد ،آب مایة حیات همه نباتات و
حیوانات است که خود دارای اصناف مختلفی است و بهترین آن آب روان ( غیر

آسن) است و شیر باعث تربیت حیوانات است و از آب خاص¬تر است ،اما عسل
از شیر خاص¬تر است که غذای بعضی حیوانات است و سبب شفاء بعضی
اصناف در بعضی احوال است مانند حقایق و غوامض علوم که انتفاع به آن
مخصوص محققان است و بهترین عسل ،عسل مصفی است .اما خمر از عسل
خاص¬تر است و خاص نوع انسان است که بر اهل دنیا رجس و برای اهل بهشت
طهور است .بنابراین آب سبب خالص است از تشنگی و شیر از نقصان و عسل از
بیماری و خمر از اندوه؛ و چون اهل بهشت اهل کمالند تمتع ایشان عام است و
این چهار تا را به وجه اتم از آن متمتعند« :مثل الجنّه الّتی وعد المتّقون فیها انهار
من ماء غیر آسن و انهار من عسل مصفّی و لهم فیها من کلّ الثمرات» (محمّد)89 /
ترجمه :داستان بهشتی که بر پرواپیشگان وعده داده شده (این چنین است) در آن

جوی¬هایی است از آب روان و جوی¬هایی از شیری که مزه¬اش دگرگون نشده
و جوی¬هایی از شرابی لذت بخش برای نوشندگان و جوی¬هایی از عسل خالص

(پالوده) و در آن ،برای ایشان از هر میوه¬ای است .در برابر این چهار نهر بهشتی،

Sample output to test PDF Combine only

مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و مال صدرا شیرازي 005

چهار نهر دوزخی است که نهر حمیم و غسلین و قطران و مهل است (طوسی،
 :8866صص .)68-61
در این تأویل ،خواجه از تمثیل استفاده کرده و با ایجاد شباهت و ارتباط ،به تحقیق
آیه پرداخته است .تأویل خازن بهشت و دوزخ در نظر خواجه به این تقریر است:
او براساس آیه «هل اتی علی االنسان حین من الدّهر لم یکن شیئاً مذکورا» (انسان/
 :)8آیا بر انسان هنگامی از روزگار آمده که چیز یاد کردنی نبود ،می¬نویسد انسان

نخست زنده بود تا قوه حرکت در او ظهور کرد و چندی متحرک بود تا قوه تمییز
در او به فعلیت رسید و بعد از آن قوه اراده در او به ظهور و فعلیت رسید و چون

معاد ،عود است به فطرت اولی ،می¬بایست این صفات در او منتفی شود به عکس
این ترتیب پس اول باید اراده او در اراده حق که موجد کل است مستغرق شود و
این درجه رضا است و به این سبب خازن بهشت را رضوان می¬گویند زیرا تا به
این درجه از مقام (اطاعت از حق و فنای اراده خود در اراده حق) نرسد از نعیم
بهشت نمی¬یابد و بعد از آن باید قدرتش در قدرت حق فانی شود که آن اولین

مرتبه توکل است و بعد فناء علم است که مرتبه تسلیم است و بعد فناء وجود است
که مقام اهل توحید است (همان :صص  .)68-68خواجه به همین سبک یعنی با
استفاده از لوازم عقلی و روش تمثیل و قاعده نسبت مبدأ و معاد ،به تأویل آیات
مرتبط با حور العین نیز پرداخته است (همان :صص  .)65-31از نظر خواجه ،انسان

کامل یا امام ،امور محسوس ،موهوم و متخیل را به مبدأ و حقیقت اصلی¬شان
برمی¬گرداند؛ بنابراین جایگاه انسان بالفعل یا انسان کامل را می¬توان به «مجرای
تأویل» تعبیر کرد .انسان کامل ،جایگاه جامع خلق و امر است .بنابراین اگر گفته
شود که هیچ مشابهتی با خلق ندارد ،نتیجه آن شرک است؛ زیرا او را در مقام
خداوند قرار داده¬اند و وجه خلقی و حسی او را انکار کرده¬اند و اگر او را به
تمامی ،مشابه خلق بدانن ،نتیجه آن کفر است زیرا وجه عقلی او انکار شده است
(طوسی :8868 ،صص)888 ،818 ،811
نوع دیگر تأویل های خواجه در قسم تأویل¬های تمثیلی از نوع نمادین است که
به عنوان مثال او داستان سالمان و ابسال را تأویل کرده .در شرح تأویل ابن سینا بر
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این داستان در اشارات و تنبیهات ،تأویل دیگری ارائه می¬دهد (طوسی،8819 ،
ج :8صص  .)868-865تأویلی متفاوت از نمادهای این داستان ،نشانگر این است

که اوالً خواجه به فلسفة اسطوره¬ها و نمادها پایبند است و ثانیاً آن¬ها را با حفظ
قرینة مشابه ،مستعدّ قرائت¬های مختلف می¬داند که می¬تواند برخی از آن¬ها از

بعضی دیگر کامل¬تر باشد و در زمینه¬های مختلف به کار آید.

با توجه به آثار تأویلی خواجه ،می¬توان ویژگی¬های تأویل او را چنین برشمرد:
-8تأویل کالمی در تعارض عقل و دین
-1تأویل باطنی عقلی با توجه به حقیقت و اعتبار ،مراتب وجودی انسان ،مراتب
وجودی عالم ،ظاهر و باطن ،تأویل براساس تمثیل ،التفات به نسبت مبدأ و معاد در
تأویل ،تأویل داشتن همه آیات
-8التفات به لوازم عقلی آیات قرآن
-8التفات به تغییر عناوین یک حقیقت به خاطر اعتبارات مختلف لحاظ شده
-9تأویل باطنی شهودی مختص به معصومان ( علیهم السالم) که مجرای تأویل و
جامع خلق و امر هستند.
-1اندیشه¬های تأویلی مالصدرا
اندیشه مالصدرا در تأویالتش ،براساس چهار مرحله صورت می¬گیرد .او نخست

از کثرت به وحدت سفر می¬کند و تالش می¬کند حقیقت موجود را فارغ از
تعینات و حدود آن اندیشه کند .پس از آن به ذاتیات و لوازم عقلی التفات دارد در
گام سوم بار دیگر موضوع خود را در حالتی که مقارن با زوائد و امور دیگر و
زمینه¬ای غیر از زمینه قبلی است ،مورد بازسازی قرار می¬دهد و در گام چهارم

سعی می¬کند آن را به مقام بیان آورده و به کارکردِ اندیشه تأویلی خود بپردازد.
تأکید مالصدرا بر تهذیب نفس و صفای باطن ،به خاطر این است که اندیشمند و

سالک در همان ابتدای مسیر اندیشه و سلوک خود ،بتواند با همراهی جذبه¬ای
الهی ،از تمامی تعلقات نفسانی و حدود خلقی خود نجات یافته و سفر از کثرت به
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وحدت را در زمان کمتری طی کند .این الگوی کلی اندیشه تأویلی مالصدرا،
همسو با اسفار اربعه است که در آن نیز ،نخست سفر از خلق به حق سپس سیر در
حق و بعد از آن سفر از حق به خلق و سپس سیر در خلق با حق صورت

می¬گیرد .این یک الگوی کلی و کامل از تأویل است که البته در هر کدام از
تأویل¬های مالصدرا ممکن است به بخشی از آن عنایت ویژه شود؛ گاهی کثرات

متن را به یک وحدت ارجاع می دهد ،گاه از لوازم عقلی استفاده می¬کند و گاه با
تغییر زمینه و بازسازی در آن ،به تأویل می¬پردازد و گاه به توصیه¬هایی عملی

برای تأویل روی می¬آورد)8( .

تفحص در آثار مالصدرا نشان می¬دهد که او به تأویل شهودی و تأویل عقلی
باور داشته و خود به آن پرداخته است .او تأویل شهودی را مختص راسخان در

علم می¬داند ،اما رسوخ در علم را برای معصومان (علیهم السالم) و عالمان تابع
آن¬ها جایز و ممکن می¬شمارد .الفاظی که او در تبیین فقرات مختلف حکمت
خود به کار می¬برد (همچون حکمت عرشی ،نوری ،کشفی ،شاهد و مشهود که

همراه با شواهدی از آیات است) نشان¬گر این است که قائل به مراتبی از تأویل
شهودی و کشفی است و اساساً حکمتی که بی نصیب از علم لدنی باشد را شایسته

عنوان حکمت نمی¬داند ( مالصدرا ،8816 ،ج : 8ص .)188

امّا او در تأویل¬های عقلی هم دارای تأویل¬های نمادین است که به عنوان مثال
در تفسیر باطنی آیه سی و پنجم سوره بقره در مورد آدم و حوا می¬نویسد ،به

موازات زوجیت بین آدم و حوا در عالم ماده ،در عالم باطن و غیب نیز زوجیتی به
صورتی دیگر میان عقل و نفس برقرار شده است و آدم نمادی از عقل و حوا
نمادی از نفس شمرده می¬شود (مالصدرا ،8815 ،ج :8صص  .)883 ،16مبنای
تأویل نمادین مالصدرا ،نظریه تطابق عوالم است که ریشه در نظریه فلسفی مراتب
وجود دارد و آن را در جلد اول اسفار خود مستدل کرده است (ر .ک :مالصدرا،
 ،8818ج :8ص 88به بعد) نمونه تأویلی دیگر مالصدرا ،تأویل او از ابواب بهشت
و جهنم است که تأویلی شبیه تأویل پیش گفته خواجه نصیر طوسی صورت گرفته
است (مالصدرا ،8816 ،ج :1ص )8138اما مبنای خواجه بیشتر بر تمثیل و یا اصل
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ظاهر و باطن است ،بدون آن که این مبنا را استداللی کرده باشد در حالی که
تأویل مالصدرا براساس نظریه مراتب وجود است که آن را در فلسفه¬اش

استداللی کرده است و این مبنا نوآوری او به شمار می¬آید .همچنین صدرا

براساس مبنای تناظر مراتب انسان و عالم هستی می¬نویسد :انسان در سیر صعودی
خود به سمت حق تعالی چهار مرحله را می¬پیماید .اولین مرحله آن است که
اراده خود را در حق فانی می¬کند که این مقام رضاست و بر همین اساس ،به
تأویل خازن بهشت که رضوان نام دارد می¬پردازد (همان :صص )8111-8118

این تأویل نیز مشابه تأویل پیش گفته خواجه است اما خواجه از اصل نسبت مبدأ و
معاد استفاده کرده و منبع او برای این اصل آیات قرآن است در حالی که تأویل
صدرا براساس فروع مسأله مراتب وجود و تطابق عوالم است که مبنای اولی او

استداللی و مبنای دومش شهودی می¬باشد (مالصدرا ،8816 ،ج :8صص -889
.)888
مالصدرا از اصالت وجود مشایی به اصالت وجود صدرایی و سپس به تشکیک

خاصی و در غایت به وحدت وجود انتقال ارتقایی یافته است و در نتیجه توحید را
از توحید در موجودیت (وحدت وجود مشایی) به توحید در وجود ارتقاء بخشیده
است و از کثرت به وحدت منتقل شده ،چنان که همه آنچه در وجود است را از
ظهورات ذات حق و تجلیات صفات او می¬داند که در حقیقت عین ذات اویند
(مالصدرا ،8818 ،ج :8صص  )888 ،813در اینجا نیز مالصدرا همچون خواجه به

این اصل اشاره می¬کند که تأویل همه چیز خداست اما خواجه مبنایی فلسفی و
استداللی بر این اصل ارائه نمی¬کند در حالی که مالصدرا همه مبانی فوق را در

فلسفه¬اش به صورت استداللی آورده است (ر .ک :مالصدرا ،بی تا :صص -11
.)5

عالوه بر این مبنای دیگر تأویلی مالصدرا نظریه تأویل براساس تنزیل است به این
صورت که مالصدرا معتقد است ،قرآن دارای حقیقتی است که همین حقیقت به
صورت الفاظ نازل شده و در واقع حمل آن حقیقت بر این الفاظ نوعی حمل
حقیقه و رقیقه است و لذا او در تأویل¬های خود تأکید می¬کند که این¬ها
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براساس تمثیل و مجاز نیست .مالصدرا به صراحت به این نکته تذکر می¬دهد که

عالمی که قصد تأویل قرآن و فهم آن را دارد ،چاره¬ای ندارد جز آن که انزال
قرآن را مورد مطالعه قرار دهد (مالصدرا ،8815 ،ج :3ص )159مالصدرا با اثبات
تجرد قوه نفسانی خیال ،عالم نفس را مانند عالم هستی دارای سه مرتبه حس ،خیال

و عقل می¬داند و بر این اساس بر این باور است که حقایق در مراتب عالی الهی
تحقق دارند و رقایق تنزالت و تمثالت همان حقایق هستند که در فرایند وحی بر
پیامبر نازل می¬شوند و هر مرتبه از نفس نبی با مرتبه متناظر از هستی اتحاد

وجودی می¬یابند (مالصدرا ،8818 ،ج :1صص.)816-813

همچنین یکی از مبانی صدرا ،قاعدة بسیط الحقیقه است که براساس آن مالصدرا،

الفاظ قرآنی را به شأنی از شؤون الهی برمی¬گرداند مثالً در مورد تأویل رزق

می¬نویسد «انّه تعالی یعقل بقاء کلّ شخص مدّه بما به قوام روحه» (مالصدرا،
 ،8815ج:1ص  )889مفهوم این عبارت این است که رزق را علم حق تعالی (یا
به عبارت صدرا تعقل او) نسبت به قوام روح شخص در مدتی معین (به حسب

نشئات وجودی) می¬داند .براساس قاعده مستدل بسیط الحقیقه ،حق تعالی ،در
اوج بساطت ،همة کماالت اشیاء را واجد است و هیچ نقصی در او راه ندارد و

همه مراتب باالتر وجودی قابل حمل بر مراتب پایین¬تر هستند (مالصدرا،8818 ،
ج :6ص.)811
مالصدرا از لوازم عقلی آیه در جهت تأویل خود استفاده می¬کند به عنوان مثال از
آیه «و التدع مع اهلل الها آخر ال اله الّا هو کلّ شیء هالک إلّا وجهه» (قصص)11 /
یعنی «با خداوند ،معبود دیگری مخوان ،خدایی جز او نیست ،هر چیزی به جز وجه
او نابودشدنی است» .از لوازم عقلی آیه استفاده می¬کند و اصالت وجود و
اعتباریت ماهیت را نتیجه می¬گیرد (مالصدرا ،8815 ،ج :8ص .)81توضیح آن که

بر طبق مبانی وجود شناسی مالصدرا ،همه چیز عین فقر وجودی به حق تعالی
است و تنها او ،حقیقت وجود را داراست؛ بنابر¬این همه اشیاء در ذات خود ،فقر
و هالکت ذاتی دارند و تنها از جهت آن که ربط به او هستند ،باقیند .بنابراین،
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مالصدرا در تأویل آیه ،از الزمه معنی « اله» که قهراً باید امری وجودی باشد و
الزمه معنی « هالک» که در نظام عقلی او قهراً امری اعتباری است ،بهره برده است.
مالصدرا نیز مانند خواجه ،به گذر از علم حصولی به علم حضوری در بهترین نوع
تأویل اشاره دارد و می-نویسد ،بهترین فهم ،فهم حضوری است که در آن
خداست که در کالمش تجلی یافته است (مالصدرا ،8816 ،ج :8ص.)888
همچنین مالصدرا به تغییر اعتبارات در مفهوم و حقیقت واحد در مصداق باور دارد
چنان که به عنوان مثال عقل ،لوح محفوظ ،قلم و روح را حقیقتی واحد و دارای

مراتب می¬داند که از آن الفاظ و مفاهیم مختلف انتزاع می¬شود (مالصدرا ،
 ، 8816ج : 8صص )318-318
به اعتقاد مالصدرا ،در سلسله مراتب عالم ،تأویل تنها شأن مخلوقی است که
جامع مرتبه خلق و امر باشد؛ زیرا عالم مشتمل بر خلق و امر است و خلق ،قالب
عالم و امر روح عالم است و قوام خلق به امر است ،همانطوری که قوام قالب به
قلب است و حیات عالم به عنوان انسان کبیر ،حاصل همبستگی خلق و امر است
چنان که همبستگی روح و جسد ،باعث حیات انسان صغیر است و چنان که بین
خلق و امر و روح و جسد تفارق ایجاد شود ،موت انسان (صغیر یا کبیر) رخ

می¬دهد (مالصدرا :8815 ،صص .)836-833

اصل دیگر در معرفت شناسی انسان آن است که مبدأ و معاد آدمی (که نسبت به

انسان معنی می¬شوند) با هم تطابق دارند .مالصدرا با استناد به آیه «کما بدأکم
تعودون» به این اصل تأویلی اشاره می¬کند( .مالصدرا ،8815 ،ج :3ص.)988

البته در مواردی نیز تأویل¬های مالصدرا وجه روشنی ندارد مثالً او آیه نخست
سوره زلزال را مشعر به حرکت جوهری می¬داند که هر چند توجیه پذیر است اما
چندان روشن نیست ( ر.ک  :مالصدرا ،8815 ،ج  :1ص.)889
بنابراین مهم¬ترین ویژگی¬های نظریه تأویلی صدرا را این چنین می¬توان
برشمرد:
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-8تأویل شهودی در برخی موارد که آن را خاص معصومان (علیهم السالم)

نمی¬داند.

-1تأویل عقلی باطنی با توجه به مبانی مستدل مانند اصالت الوجود ،قاعده بسیط
الحقیقه و نظریه وحدت حقایق و رقایق ،مراتب وجود ،تأویل براساس تنزیل ،تبیین
فلسفی فرایند وحی براساس مراتب انسان و عالم ،التفات به مراحل چهارگانه
سلوک اندیشه و نفس در تأویل ،لوازم عقلی و تغییر عناوین با حقیقت واحد.
-8مقایسه نظریه تأویلی خواجه و صدرا
نقاط مشترک نظریه تأویلی صدرا و خواجه را می¬توان این گونه بر شمرد:
-8هر دو به تأویل داشتن همه آیات قرآن اذعان دارند.
-1هر دو برای تأویل لوازم عقلی ،متن را بررسی می¬کنند.
-8هر دو در تأویل¬های خود به تأویل¬های نمادین پرداخته¬اند ،هر چند مبانی
صدرا در این مورد مستدل است و به حقایق نظر دارد یعنی در مورد قرآن مولف
محور( حق محور ) است اما خواجه در تأویل¬های نمادین خود( که البته از غیر

آیات قرآن نمونه آورده) در پی کشف معنایی بهتر (هرچند غیر مقصود) است ،در
حقیقت می توان گفت خواجه تأویل نمادین را مفسر محور تلقی می کند.
-8هر دو در مبانی مراتب وجودی انسان و عالم ،ظاهر و باطن و حقیقت و اعتبار

مشترکند گرچه خواجه این مبانی را مستدل نکرده و تنها از آن¬ها نام برده است.

-1هردو به گذر از علم حصولی به علم حضوری ،تغییر اعتبارات حقیقت واحد و
نسبت مبدأ و معاد در تأویل مطلوب اشاره دارند.
-8هردو به اصل قرآنی تطابق مبدأ و معاد در تأویل التفات داشته¬اند.
-8هر دو به ساحت تأویلی خاص انسان تصریح دارند.
نقاط تمایز نظریه تأویلی مالصدرا و خواجه را می¬توان این گونه برشمرد:
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-1-8خواجه تأویل شهودی را مختص معصومان (علیهم السالم) می¬داند اما

صدرا آن را مختص معصومین (علیهم السالم) نمی¬شمارد.

-1اساس نظریه خواجه بر تمثیل و اساس نظریه صدرا بر حقیقت بر پایه تنزیل
است.
در مقایسه نظریه تأویلی خواجه و مالصدرا می¬توان نقاط قوت نظریه تأویلی
صدرا نسبت به خواجه را این چنین نام برد:
-8نظریه تأویلی صدرا بر پایه فلسفه مستدل او شکل گرفته و لذا او تأویل¬های

خود را حقیقت (و نه مجاز) می¬داند در حالی که با وجود مشابهت تأویل¬های

صدرا و خواجه در مواردی ،تأویل¬های خواجه بر مبانی غیر مستدل شکل گرفته
است.
-8نظریه تأویلی صدرا براساس تأویل -تنزیل با آیات قرآن که قرآن را حقیقتی

نازل می¬داند همسویی بیشتری دارد در حالی که نظریه تأویل -تمثیل خواجه
چنین همسویی با آیات قرآن ندارد چرا که قرآن هر جا در صدد تمثیل باشد آن را

به صراحت ذکر می¬کند.

اما نقطه قوت تأویل¬های خواجه آن است که (گرچه تأویل¬های او محدودند)
اما وجه همه آن¬ها روشن است در حالی که وجه برخی از تأویل¬های صدرا
چندان روشن نیست.
نتیجه
با تفحص در آثار خواجه و مالصدرا به این نتیجه می¬رسیم که هر دو از اندیشة
تأویلی در تبیین آیات قرآن استفاده کرده¬اند .هر چند مکتب مالصدرا که از نظر

زمانی نیز متأخر است در این زمینه تکامل یافته و تأویل-های خود را براساس

مبانی مستدل فلسفی ارائه می¬دهد .در مواردی گرچه تأویل مالصدرا و خواجه

مشابه است اما تأویل صدرا در فلسفه او مبنامند و مستدل شده است .اندیشه¬های
تأویلی خواجه و صدرا ،دارای نقاط مشترک و متمایز است اما مقایسه این دو نظام
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تأویلی این نتیجه مشترک را دارد که این دو فیلسوف مسلمان به تفکر تأویلی

عنایت داشته¬اند و مطالعه آثار آن¬ها می¬تواند مخاطب را نسبت به این نوع
اندیشه حساس و پی¬گیر کند این عنایت در فلسفه صدرا به اوج خود می¬رسد
چنان که گویی ارکان فلسفه و تفسیر او یک حقیقت با دو زبانند .از پیامدهای مثبت
تأثیر تفکر تأویلی ،می¬توان به عبور از سطحی نگری و غایت محوری و توجه به

باطن عالم که در زبان شریعت به آخرت نامبردار است اشاره کرد  )1(.ترویج تفکر
تأویلی به مرور انسان را به غایت محوری  ،معنا داری ،و آخرت و باطن گرایی و
انگیزه خروج از اوهام و خیاالت به تعقل وا می دارد و به نقش دنیا ( به عنوان
سازنده باطن و آخرت) تذکر می¬دهد .همچنین دین تمدن سازی که سازنده و
جاودان است نه متوقف کننده و مربوط به گذشته ،در پرتو تفکر صحیح تأویلی به
دست می آید.
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منابع
 -8حلی ،حسن بن یوسف ( )8811کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،
شرح عالمه حلی بر تجرید االعتقاد خواجه طوسی ،با تعلیقات جعفر
سبحانی تبریزی ،قم :مؤسسه امام صادق علیه السالم.
 -1خانی ،ابراهیم ،صادقی حسن آبادی و امامی جمعه (« )8853بررسی منطق
اسفار اربعه مالصدرا و استفاده از آن برای ارائه الگویی فراگیر و نوین در
تبیین مراحل اندیشه عقالنی» خردنامه صدرا ،شماره  :58صص 99تا .38
 -8طوسی ،نصیر الدین ( )8863اساس االقتباس ،تصحیح مدرس رضوی،
تهران :دانشگاه تهران.
 -8طوسی ،نصیر الدین ( )8811بازنگاری اساس االقتباس ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -9طوسی ،نصیر الدین ( )8819شرح االشارات و التنبیهات ،محقق حسن
زاده آملی ،قم :بوستان کتاب.
 -6طوسی ،نصیر الدین ( )8813تجرید االعتقاد ،تحقیق محمدجواد حسینی
جاللی ،تهران :مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی.
 -3طوسی ،نصیر الدین ( )8866آغاز و انجام ،تصحیح حسن حسن زاده
آملی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -1طوسی ،نصیر الدین ( )8868روضه التسلیم ،مصحح ایوانوف ،والدیمیر
آلکسی یویچ ،تهران :جامی.
 -5محمدی گیالنی ،محمد()8835تکمله شوارق االلهام ،قم :دفتر تبلیغات
اسالمی.
 -81مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8818الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه،
ج ،8به ضمیمه تعلیقات سبزواری ،تصحیح و تحقیق غالمرضا اعوانی،
تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -88مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8816الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه،
ج ،6تصحیح ،تحقیق و مقدمه دکتر احمد احمدی ،تهران :بنیاد حکمت
اسالمی صدرا.
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 -81مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8818الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه،
ج ،1تصحیح ،تحقیق و مقدمه علی اکبر رشاد ،تهران :بنیاد حکمت
اسالمی صدرا.
 -88مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8815تفسیر القرآن الکریم ،ج 8و  1و ،8
تصحیح ،تحقیق و مقدمه محسن بیدارفر ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی
صدرا.
 -88مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8815تفسیر القرآن الکریم ،ج3و ،1
تصحیح ،تحقیق و مقدمه دکتر صدرالدین طاهری ،تهران :بنیاد حکمت
اسالمی صدرا.
 -89مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( )8816مفاتیح الغیب ،تصحیح ،تحقیق و
مقدمه دکتر نجفقلی حبیبی ،ج 8و  ،1تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

 -86مالصدرا ،محمد بن ابراهیم (بی¬تا) المشاعر ،اصفهان :انتشارات مهدی.
 -83مالصدرا ،محمدبن ابراهیم ( ،)8815رساله متشابهات القرآن ،تحقیق
سیدمحمدرضا احمدی بروجردی ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

پانوشت
 .8ر.ک:خانی ،صادقی حسن آبادی و امامی جمعه ()8853ص  91تا ص 65
 .1مردم دنیای امروز چونان ساکنان کشتی هستند که در تعارض با هم در
پی تجهیز رفاه آنند اما گویی از این که این کشتی مقصدی دارد که
مهمتر است غافلند و یا چونان دانشجویان جلسه امتحانند که همه همّ و
غمشان این است که برگه امتحانی مرغوب تری به دست آرند غافل از آن
که مهم پاسخ به سؤاالت برگه است نه مرغوبیت کاغذ آن!
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میدان معنایی مفهوم «نصرت» در قرآن کریم
با تکیه بر محور همنشینی
کبری راستگو

چکیده
کاربست الگوی معناشناختی «حوزة معنایی» در مطالعة سیاختار معنیایی واژگیان قیرآن و
تبیین حدود معنایی رمزگان زبانی آن بسیار راهگشاست .زیرا هیر واژه کشیف بخشیی از
معنای خود را وامدار حضور سایر واژگان همحوزة خود است و ارتباط هر واژه و معنیای
آن در مجموعه نظام واژگان قرآنی مشخص میگردد .یکیی از واژگیان پربسیامد دسیتگاه
زبانی قرآن که کشف حوزة معنایی آن نیازمند بررسی معناشناختی اسیت ،واژة «نصیرت»
است که در زندگی بشری به اشکال گوناگون اتفاق میافتد .بدین تصیور نوشیتار حاضیر
برآن اسیت تیا بیا کاربسیت نظرییة حیوزة معنیایی و روش توصییفی-تحلیلیی ،ضیمن
مفهومشناسی دقیق بر مبنای الگوی تحلیل مولفه ای ،واژگان همنشین حوزة ایین مفهیوم را
استخراج و رابطة معنایی و چرایی استعمال هر یک را تبیین نماید .بررسی دادههای قرآنی
حاکی از آن است که مفهوم نصرت از اتمهای معنایی [+تقوییت]+[ ،ظهیور]+[ ،فصیل] و
[±انتزاعی] تشکیل شده است .این مولفهها حضور واژگان فتح ،غلبه ،أید ،سکینه و اطمینان
را در حوزة این مفهوم موجه میسازند .هر یک از این واژگان عالوه بر سه مولفة میذکور،
از مولفههای معناساز دیگری برخوردارند که سبب تمایز آنها از یکدیگر میشود ،بهطوری
که علیرغم تقارب معنایی برخی از آن ها با هم ،جایگزینی یکی با دیگری موجب خلیل در
افادة معنای مراد خواهد شد .نیز با توجه به رابطة هریک از مفاهیم مذکور با مفهوم نصرت
می توان اظهار داشت که نصرت الهی باعث تحقق سیکینه و تاییید اهیلایمیان مییشیود
همچنانکه امکان فتح ،غلبه و اطمینان را برای ایشان در پی دارد.
کلیدواژهها :معناشناسی ،حوزة معنایی ،محور همنشینی ،نصرت ،قرآن
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مقدمه
کشف معانی و مفاهیم قرآن از گذشته تاکنون ،اهتمام ویژة قرآن پژوهان و مفسیران
بی شماری را معطوف خود داشته است .بی شک فهم این کالم وحیانی ،مستلزم فهم
واژگانی است که عناصر سازندة آیات و سورههیای آن هسیتند .از طرفیی ،سیبک
منحصر به فرد قرآن کریم بهگونهای است که با وجود پیچیدگیهای تفسیر و تبییین
آن ،معانی ظاهری ساده و قابل دسترسی برای سطوح متفیاوت مخاطبیانش عرضیه
داشته و دور از فهم نمینماید.
در عصر حاضر با شکل گیری و ظهور نظریههای زبان شناسی و معناشناسی،
پژوهشگران عرصة قرآن نیز تالش کردهاند تا با ورود این نظرییههیا در مطالعیات
قرآنی ،به شناخت دقیق واژگان و کشف معانی نهفته در متن قرآن دست یابند زییرا
فهم قرآن کریم به دلیل وسعت قلمرو معنایی و محدودیت متن نیازمند چنین دانشی
است.
گفتنی است برای درک صحیح معانی و فهم دقیق موضیوعات قیرآن ،بایید
بتوان ضمن برقراری ارتباط بین قسمتهای مختلف متن آن و ایجیاد زنجییرههیای
واژگانی در ذهن خود ،شبکه ای از روابط واژگانی و زنجیره ها را خلق کیرد .ایین
روابط معنایی و استفاده از روش بررسی همنشینها و جانشیینهیای واژه در ییک
ساختار زبانی سبب کشف الیههای معنایی خواهد شد.
از میان الگوهای دانش معناشناسی ،الگوی حوزههای معنایی دارای جایگیاه
ویژه ای است .این الگو در تعیین چارچوب معنایی واژگان ،تبیین معنای دقیق آنها
و همچنین ایجاد تمایز میان واژگیان متیرادف نمیای ییک حیوزة معنیایی ،بسییار
راهگشاست .این الگو می تواند با استفاده از نظریة تحلیل مولفهای و در چیارچوب
بررسی روابط همنشینی و جانشینی ،مفسر را در بیان تفسیری روشین تیر از آییات
یاری دهد و به مثابة ابزار مطالعة معنیا نقیش بسیزایی در کشیف میدلول آییات و
دستیابی به مراد جدی خداوند ایفا نماید.
بدین تصور ،پژوهش حاضر برآنست تا در چارچوب دانش معناشناسی و با
تکیه بر نظریة حوزة معنایی به بررسی واژگان و مفاهیم همنشینِ میرتبط بیا مقولیة
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نصرت در قرآن کریم بپردازد .مفهوم «نصرت» یکی از واژگان مهم و پربسامد کالم
مجید بهشمار میآید که در آیات بسیاری از این کالم وحیانی سیخن رفتیه اسیت.
براین اساس فراوانی مفاهیم مرتبط با نصرت نویسندگان را بر آن داشت تیا صیرفا
مفاهیمی که از نوعی رابطة توافقی با این واژه برخوردارنید ،میورد بررسیی قیرار
دهند .هدف از انجام این پژوهش ،ارائة مفهومشناسی روشیمند نصیرت بیر مبنیای
الگوی تحلیل مولفه ای و تعیین واژگان همحوزة آن بر اساس مولفیههیای مشیترک
معناساز و تبیین ارتباط آنها با مفهوم نصرت است .ازاینرو مهمترین سواالتی کیه
پژوهش حاضر ،در صدد اقامة پاسخی مناسب و شایسته برای آنهاست ،عبارتند از:
 -8مولفههای معناساز واژة نصرت کدامند؟
 -1در قرآن کریم کدام واژگان و طبق چه مولفه هایی در ارتباط معنایی بیا مفهیوم
نصرت قرار دارند؟
 -8مفاهیم همنشین با مفهوم نصرت در چه دستهجاتی قرار میگیرند؟
 -8بررسی واژگان حوزة معنایی نصرت در محور همنشینی ،چه ابهاماتی را از ایین
مقوله میزداید؟
 -9چرایی کاربست هریک از واژگان حوزة نصرت در موقعیت مشخص و مفروض
و عدم جایگزینی آنها با یکدیگر چیست؟
گفتنی است روش تحلیلی در این پژوهش بر دادههای قرآنی و لغتنامههیا
تکیه دارد و نگاه آن نگاهی تماما درون متنی است و سعی بر آن است تا قرآن خود
به تفسیر و تبیین مفاهیم خویش بپردازد.
در رابطه با حوزة معنایی مفاهیم در قرآن کریم آثار متعیددی نوشیته شیده
است از آن جمله میتوان به کتاب «حوزههای معنایی صراط در بیان قیرآن کیریم»
نوشتة سیدمهدی شهیدی اشاره کرد .شهیدی در این اثیر پیس از تبییین ماهییت و
چیستی صراط (مستقیم و عوج/جحیم) به تجزیه و تحلییل مفیاهیم هیم حیوزة آن
همچون :اه تداء ،سبیل الرشاد ،سبیل الغی ،استکبار ،بغیی ،بطیر ،کفیر ،اعتیداء و...
میپردازد.

مقالییة "تحلیییل معناشییناختی تقییوا در حییوزة تقابییل" ( )8859نوشییتة

محمدحسین شیرافکن و علی رضا قائمی نیا نیز از جملیه آثیاری اسیت کیه در آن
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واژگان تقابلی حوزة تقوا مانند :کفر ،عدوان ،فجور ،اسراف ،خسران و خیانیت و...
مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

همچنین در بین پایاننامههای قرآنی میتوان به "معناشناسی شکر در قیرآن

کریم با تاکید بر حوزههای معنایی" ،نگارش ویدا درویشی ( )8858اشاره کرد .در
این رساله مفهوم «شکر» به لحاظ همنشینهیای آن :نعمیت ،عفیو ،روزی ،نجیات،
هدایت ،و جانشینها :حمد ،ذکر ،عمل صالح ،و تقابلهای آن :کفر ،شیرک و اثیم،
مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر اینکه حوزة معنایی نصرت در پرتو دانش معناشناسی تاکنون مورد
بررسی قرار نگرفته است .ازاینرو پژوهش حاضر را مییتیوان نقطیة آغیازی بیرای
خوانشی معناشناختی از مفهوم نصرت و واژگان همحوزة آن بیر مبنیای مولفیههیای
معناساز دانست.
 .4مفاهیم نظری پژوهش
 1-4حوزههای معنایی

1

میدان یا حوزة معنایی ،مجموعه ای از کلمات است که داللت آنها به هیم ارتبیاط
دارد و معموالً تحت واژة عامی که آنها را به هم پیوند میدهد ،جای میگیرند .بیه
بیان دیگر این نظریه بر این مبنا استوار است که واژگان ییک زبیان و نسیبت هیای
زبانی ،از هم بریده نیستند بلکه نظام خاصی دارند ،مانند رنگها که اصیطالح عیام
رنگ شامل واژگانی همچون "سفید ،سیاه ،آبی ،قرمز و  "...میشود؛ چراکه بیرای
فهم یک کلمه باید مجموعه کلمه های مرتبط به آن نییز از حییث معنیایی فهمییده
شوند و همچنین روابط میان واژگان در درون حیوزه بررسیی شیوند(عمر:8816 ،
.)38
اشتراک در مفهوم الفاظ ،عامل مهم طبقه بندی آن ها در یک حیوزة معنیایی
بوده و اعضای یک حوزه ،واحدهای یک نظام مفهومی را شکل میی دهنید کیه در

Semantic field
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رابطة متقابل با یکدیگرند .چنین واحدهایی به دلیل ویژگی مشترکشان" ،هم حوزه"
نامیده میشوند(صفوی.)8 :8818،
بحث در حوزة معنایی ،به دنبال کشف یک مجموعة وسییعی از ارتباطیات
میان واژگان یک حوزه است تا بتواند جریانهای تحلیل مولفهای و روابط مفهیومی
را بهتر و کاراتر مورد تجزیه و بررسی قرار دهد و از این راه ،مباحث هممعنیایی،8
تضاد معنایی 1و شمول معنایی ،8چندمعنایی ،8عضیوواژگی ،9واحیدواژگی 6و ...را
درک و تحلیل نماید و به چرایی قرار گرفتن یک کلمیه بیه جیای سیایر کلمیات
هم حوزة خود در متن ،پی برد(مرادی)91-83 :8859،؛ ازاینرو میتوان گفیت کیه
فهم بهتر مفهوم متن و مقتضای کالم ،در گرو آگاهی از مباحث حوزههیای معنیایی
است.
در مطالعات تحلیل حوزه ای ،بررسی معنا بر اساس نقش زمیان ،دو شیاخة
معناشناسی همزمانی و درزمانی را بوجود میآورد .معناشناسی تاریخی یا درزمیانی
به مطالعة تغییر و تحوالت معنا در طول زمان می پردازد(پیالمر)15 :8866 ،؛ بیرای
دستیافتن به این مطلب ،دو مطالعة همزمانی معنا با یکدیگر مقایسیه مییشیوند و
تغییراتیییی کیییه در معنیییای واحیییدهای زبیییان صیییورت پذیرفتیییه گیییزارش
میشود(صفوی .)56 :8818،در معناشناسی همزمانی یا توصیفی ارتباطات تیاریخی

 1هممعنایی یا ترادف ،یکی اینکه بتوان به جاي جزء یا اجزایی از یک زنجیرۀ زبانی ،واحد یا اجزاي دیگري را
نشاند بدون اینکه معنی زنجیرهاي تغییر یابد ،مانند :خوف و خشیت.
 2رابطة واژگانی تضاد یا آن چه در شکل جامع و كلیاش "تقابل معنایی" نامیده میشود ،زمانی است كه دو یا چند
واژه با شیوههاي مختلف در تقابل و یا تضاد با یکدیگر باشند ،مانند :هدایت و ضاللت.
 3ارتباط میان دو واژه را گویند به شکلی كه معنی یکی از آنها از چنان وسعتی برخودار باشد كه معنی واژۀ دیگر
را شامل شود ،مانند :احسان و صدقه؛ واژۀ احسان واژهاي شامل است و صدقه یکی از انواع احسان و به تعبیر دیگر
زیرشمول آن بهشمار میآید.
 4چندمعنایی به شرایطی گفته میشود كه یک واحد زبانی از چند معنا برخوردار شود مانند ،واژۀ «عین».
 5عضوواژگی رابطة میان واژهاي را بهمثابة یک عضو نسبت به واژهاي نشان میدهد كه به مجموعة آن اعضا داللت
دارد ،مانند رابطة اسب نسبت به گله.
 6واحدواژگی نوعی رابطة مفهومی میان دو واژهاي است كه یکی بهمثابة واحد شمارش براي واژۀ دیگري بهكار
می رود ،مانند رابطة قبضه با تفنگ( .براي آشنایی با انواع روابط مفهومی ر.ک :صفوي.)117-97 :1383 ،
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در بستر زمان حذف میشود و صرفاً تفاوتها و تمایزهیای مییان معیانی در ییک
مقطع زمانی خاص مورد مطالعه قرار میگیرند.
کاربست نظریة حوزة معنایی در مطالعات قرآنی میتواند شبکة بههم پیوستة
مفاهیم قرآن و ارتباطات بین واژگان آن را روشن سازد زیرا طبق این نظریه زبیان،
به نظامی سیستماتیک می ماند که واحدهایش در رابطة دوجانبه بیا یکدیگرنید و از
این طریق میتوان کاربرد و نییز مابیهاالمتیازهیای هرییک از واحیدهای زبیانی را
تشخیص داد .برای درک بهتر مطلب میتوان واحدهای زبانی «مِن ،علی ،فی ،إلیی،
لیِ ،بِی ،حتی و »...را در نظر گرفت که واحدهای حیوزة معنیایی «حیروف جیر» را
تشکیل میدهند و از رابطهای دوجانبه یا تقابلی 8با یکدیگر برخوردارند .از ایینرو

در آیة ﴿الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ﴾( ،مطففین« )1:آنان که چون از مردم
کیل مىستانند آن را پُر مىکنند» میتوان واحدهای «مِن» و «علی» را بهکیار بیرد و
تقابل میان این دو واحد همطبقه و تغییر معنای عبارت را دریافت.1
3

 2-4تحلیل مولفهای
تحلیل مولفه ای 8یا تجزیة واژگانی ،که در بطن تیاریخ معناشناسیی واژگیانی ،بیه
رهیافت حوزه های معنایی گره خورده است ،نوعی الگوی توصیف محتوای معنایی
واژگان بهشمار میآید(گیررتس .)868 :8858،بدین صورت که هر مفهوم بر حسب
مجموعهای از مولفهها یا شرایط الزم و کافی توصیف شیود .بیرای مثیال« ،انسیان

1

مراد از رابطة تقابلی در اینجا آن است كه هر واحد زبانی معناي خاصی را افاده میكند كه آن را از دیگر واحدها

متمایز میسازد ازاینرو جابجایی و یا جایگزینی هر واحد زبانی با واحد دیگر ،بیشک تغییر معنا را در پی خواهد
داشت.
2

اكتیال با حرف اضافة «مِن» به معناي كیل گرفتن از مردم است و اگر با حرف «علی» استعمال شود ،معناي ضرر

میدهد(طباطبایی.)379/21 :1374،
Component analysis

3

 4نظریة اشتقاق كبیر(قلب لغوي یا تقلیب) ابنجنی را میتوان نمونة اولیة الگوي تحلیل مولفهاي دانست .ابنجنی در
كتاب "الخصائص" ابراز میدارد كه از طریق قلب و جابهجایى صامتهاي یک كلمة  3حرفى یا  4حرفى میتوان
مادههاي لغوي مختلفی تولید كرد كه میان آنها معناي مشتركى وجود دارد(ابنجنی.)134/2 :1955،
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بودن» و «مونث بودن» جزء شرایط الزم مفهیوم «زن» محسیوب مییشیوند ،ولیی
شرایط کافی نیستند؛ زیرا با تکیه بر این دو شرط مفهیوم «زن» بیا مفهیوم «دختیر»
یکسان و غیرقابل تمییز خواهد بود .اما با ذکر مولفة «بالغ بودن» مییتیوان ایین دو
مفهوم را از یکدیگر متمایز ساخت.
به هریک از مولفههای معنایی« ،نشانگر معنایی»« ،خردهمعنا»« ،اتم معنیایی»
و ...نیز اطالق میی شیود(الینز861 :8858،؛ عمیر .)811-818 :8816،همچنیین در
الگوی تحلیل مولفه ای برای نمایش مولفة نفیی ،عالمیت « »-و در نمیایش مولفیة
مثبت ،نماد « »+کاربرد دارد .براین اساس دو امکان بالغ یا نابالغ بیودن و امثیال آن
به صورت [ -/+بالغ] نشان داده میشود
الگوی تحلیل مولفهای در حقیقت ،از سوی کسانی مطرح شد که به هر نحیو
کوشیدهاند معنا را همچون عناصر آوایی زبان در نظر گیرند و با الهام از زبانشناسیان
حلقة پراگ ،نیکالی تروبتسکوی 8و رومان یاکوبسون ،1واحدهای معنایی کمینیهای را
با نامهای مختلف به مانند مشخصههای ممیز آوایی معرفی کنند(آزادی.)81 :8851،
تحلیل مولفهای می تواند در مطالعة حوزة معنایی و نیز روابیط مفهیومی بیه
نوعی صراحت در تعیین رابطه بیانجامد(صفوی .)81 :8818 ،به بیان دیگر ،با تعیین
مولفههای معنایی ،میتوان عضوی از یک حوزة معنایی را به حوزه ییا حیوزههیای
معنایی دیگر ضمیمه کرد و در نتیجه حوزههای معنایی متیداخل در شیبکة معنیایی
بهدست داد( .باقری.)118 :8818 ،
گرچه در روش تحلیل مولفهای میتوان برای هر مفهیوم بیینهاییت مولفیة
معنایی ذکر کرد و این مولفه ها در نزد همگیان یکسیان نباشید و هیرکس حسیب
برداشت خود ،مولفههایی را با تعابیر دلخواه تعیین نماید با این وجیود ،اسیتفاده از
این روش امکان تفسیر دقیق تر مدخل های واژگانی را بهوجود میی آورد در نتیجیه
تفاوتهای ظریف واژگان مترادف ،متقابل و همشمول مشخص میگردد.

Nikolai Trubetzkoy
Roman Jocobson

1
2
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 .5بحث تطبیقی پژوهش
در این بخش پس از مفهوم شناسی واژة »نصرت» و تبیین مولفههای معنایی آن ،بیه
تحلیل مفاهیمی پرداخته خواهد شد که در همنشینی واژة نصرت قرار گرفتهاند و از
رابطهای توافقی با این مفهوم برخوردارند.
 8-9مفهومشناسی «نصرت»

مصادر "نَصر"" ،نُصرت" و "نُصور" یعنی یاری و معاونت .و"نُصِرَ أرضُ بنیی
فالنٍ فهی مَنصُورةٌ" :یعنی زمین آنها حاصلخیز است زیرا "مطر" (باران)" ،نُصرة

األرض" نیز خوانیده میی شیود(فراهیدی813/3 :8881،؛ راغیب اصیفهانی:8838،
« .)886/8نَصر فالناً علی عدوِّه أو مِنه؛ نجّاه منه وخلّصَهُ وأَعانَه وقَیوَّاهُ عَلییه» :او را
از دشمنش نجات داد و رهایی بخشید ،او را بر دشمنش یاری داد( .طریحی:8839،
 .)858/8نصر ،چون با حروف اضافة «علی» و «مِن» به مفعیول دوم متعیدی شیود،
معنای نجات ،خالص و غلبه میدهد(قرشی.)31/3 :8838،

"تَنَاصُر" :بین االثنین است (ما لَکُمْ ال تَناصَرُونَ) (صافات« )19:چیه شیده

یکییدیگر را یییارى نمییىکنییید؟» و "تَناصَییرَ القَییوم" :قییوم یکییدیگر را یییاری
کردند(جوهری115/1 :8813،؛ راغباصفهانی.)886/8 :8838،

"الناصر" ج "ناصِرون" و"نُصّار" و "نَصر" و "أنصار" :یاریکننده .و

"أَخَذَ بِناصرِه :به او مساعدت کرد .به مجرای آب بهسوی درهها نیز "ناصرة" گویند
و جمع آن "النواصر" است(فیروزآبادی186/1 :8889،؛ زبیدی.)915/3 :8888،

گویی وجود این مجاری به آب کمک میکنند تا از مسافتی دور به سوی درهها
سرازیر شود و آن را در برابر راکد ماندن یاری میدهند.

همچنین به عطایا و نعمتها "النصائر" گفته میشود(زبیدی)981/3 :8888،

از این جهت که نعمت و بخشش به آدمی باعث تقویت او میگردد و او را از تنگنا
می رهاند .با توجه به معانی ذکرشده برای مفهوم نصرت و مشتقات آن میتوان به
این نکته اشاره کرد که مفهوم نصرت طی تطور معنایی از داللت حسی خود(باران)
درآمده است و دچار توسیع معنایی گردیده لذا غالباً در معنای انتزاعی (یاری و
کمک) استعمال میشود.
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بنابر بررسیهای انجام شده ،میتوان برای مفهوم "نصرت" یا همان "نصیر"

مولفههای [+تقویت]+[ ،ظهور]+[ ،فصل] و [±انتزاعی] را در نظر گرفت .گفتنی اسیت
مولفة تقویت از همان معنای یاری استنباط میشود بدین نحو که یاری هر چییزی بیه
معنای تقویت آن است ،و مولفیة ظهیور و فصیل از روییارویی بیا طیرف مخیالف
برمیآید؛ زیرا رویارویی به منزلة این است که شیئی از نیروی مخالف خود در حیال
جدا شدن و انفصال است و نیز با توجه به تعیابیری چیون نُصیرة األرض(بیاران) و
النّواصر(مجرای آب بهسوی درهها) میتوان دریافت که مفهوم نصرت میتوانید هیم
در امور حسی کاربرد داشته باشد و هم در امور غیرحسی(راستگو ،ابراهیمپور:8853،
.)8
 2-5تحلیل معناشناختی نصرت در قرآن
بهطور کلی کلمة نصر و مشتقات آن  888مرتبه در  818آیه از  86سورة قرآن کریم
بهکار رفته است(عبدالباقی )311 :8868،و اگر این واژه به عنوان یکی از واژههیای
پرکاربرد در جهان بینی قرآنی به شمار آورده شود ،سخنی گزاف نخواهید بیود .از
طرفی مفاهیمی نظیر :فتح ،غلبه ،سکینه ،اطمینان ،أید ،امداد ،ظفر ،ربط ،ختم کیه از
رابطة توافقی 8با مفهوم نصرت برخوردارند ،در حیوزة معنیایی ایین مفهیوم قیرار
می گیرند؛ لذا این مفهوم ،در کنار سیایر مفیاهیم ،شیبکة پیچییده و گسیتردهای را
تشکیل میدهند که فضایی از نظام معنایی را ایجاد میکند .بیشک بیا کنکیاش در
روابط معنایی این مجموعه ،درک عمیق تر معنای واژگان و کیاربرد آن هیا در میتن
حاصل خواهد شد.
بی تردید با تکیه بر تحلیل معناشناختی همنشینی مفهیوم نصیرت بیا برخیی
واژگان در نصّ صریح و روشن قرآن ،می توان ماهیت و چیستی این مفهیوم را بیه
شیوه ای روشمند و دقیق تبیین کرد .ازاین رو با دسته بندی آیات «نصیرت» در سیه

البته ممکن است كلمات هم حوزه ،با كلمة كانونی ،رابطة تقابلی نیز داشته باشند و لزومی ندارد كه همة كلمات
همحوزه داراي رابطة توافقی باشند.
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قسم به تحلیل معناشناسانة این مفهوم مبیادرت خواهید شید .گفتنیی اسیت ایین
دستهبندیها محدودیتی ندارند.




آیات مشتمل بر مفاهیم اثرپذیر نصرت
آیات مشتمل بر مفاهیم زمینهای نصرت
آیات مشتمل بر مفاهیم ابزاری نصرت

 8-1-9آیات مشتمل بر مفاهیم اثرپذیر نصرت
مراد از مفاهیم اثرپذیر ،واژگانی اند که در نقش مفعول نصرت ظیاهر میی شیوند و
وعدة نصرت دربارة آنان میتواند تحقق یابد و یا محقق نشود.
 اهللاهلل ،عالی ترین مفهوم کانونی در دستگاه زبانی قرآن است و هیچ کلمة دیگر
از لحاظ رتبه و اهمیت از آن برتر نیست .جهان بینی قرآن به گفتة ایزوتسیو(:8858
 )885اصوال خدامحو ری است و بدیهی است که در این دستگاه تصور اهلل از بیاال
بر ساخت معناشناختی همة واژگان کلیدی نافذ و موثر افتد.
مجاورت واژة اهلل با فعل نصرت در جایگاه متعلق و مفعول ،تحقیق و عیدم

تحقق مفهوم نصرت را برای ایین واژه ثابیت مییکنید .واژة اهلل در آییة ﴿لِلْفُقَیرَاءِ
الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُیونَ فَضْیلًا مِینَ اللَّیهِ وَرِضْیوَانًا
وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ﴾ (حشر« )1:نیز غنایم از آن مهاجران فقیرى است کیه از سرزمینشیان
رانده شده اند و آنها در طلب فضل و خشنودى خدایند و خدا را یارى مىکنند»...
که به مسلمانانی که برای جلب ثواب و رضایت خداونید و ییاری او دسیت بیه
هجرت زدند اشاره دارد ،در نقش مفعول ظاهر شده است.
بی تردید همنشینی واژة اهلل با مفهوم نصرت بییانگر آن اسیت کیه یکیی از
مواردی که مورد نصرت قرار میگیرد ،اهلل است ،و «نصرت دادن به خدا» ،جهیاد و
تالش در راه او به منظور تایید دین و اعتالی کلمة حق و اقامة احکام و فیرامین او
در زمین و بندگی او را افاده میدهد نه برای سروری در زمیین و کسیب غنیایم و
امثال آن.
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 مؤمنانایمان ،مفهومی است که تمام صفات اخالقی مثبت و حمیده بیه دور آن در
حرکت است .ایمان سرچشمه و سرمنشأ همة فضیلتهای اسالمی است؛ در جهیان
اسالم نمی توان هیچ فضیلتی را تصور کرد که بر بنیاد ایمان و بیاور صیمیمانه بیه
خداوند و وحی او استوار نباشد(ایزوتسو.)833 :8831،
برخی آیات ،از پیوند میان مفهوم صیفت ایمیان بیا مفهیوم نصیرت خبیر
میدهند .همنشینی واژگان «المؤمنین» و «الذین آمنوا» با مشتقات نصرت در دو آییة
ذیل ،بیانگر وجود این پیوند معنایی میان آن هاست؛ پیوندی که به سبب آن ،مؤمنان
متعلق و مفعول فعل نصرت واقع شدهاند:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ

أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ﴾ (روم« )83:و پیش از تو پیامبرانى را بر
قومشان فرستادیم .آنان با دلیلهاى روشن خود نزدشان آمدند .و ما از کسانى که
گناه کردند انتقام گرفتیم ،و یارى دادن مؤمنان بر عهدة ما بود».

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ﴾ (محمد« )3:ای

کسانی که ایمان آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید ،شما را یاری میکند و
گامهایتان را استوار میدارد».
بنابراین گروه دیگری که خداوند آنان را با تاییدات ملکوتی و نور قدسی
در دو سرای یاریشان میدهد ،مؤمنان هستند .واژة ایمان در دستگاه زبانی قرآن،
بیشتر به مفهوم جایگیر شدن اعتقاد در قلب بهکار رفته است .و شخص باایمان به
کسى که به درستی و راستى و پاکى وى اعتقاد پیدا کرده ،امنیت مىدهد ،یعنى
آنچنان دلگرمى و اطمینان مىدهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید
نمىشود(طباطبایی.)31/8 :8838،
همنشینی ایمان و نصرت یکی از وظایف اهلایمان و نشانههای ایمان
راستین ایشان را در تحقق وعدة نصرت الهی روشن میسازد .استعمال مفهوم
نصرت در قالب جملة شرطیة «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» این حقیقت را روشن
میسازد که صرف ایمان در تحقق نصرت الهی کافی نیست بلکه اهلایمان در
عمل نیز باید با اجرای دقیق احکام الهی و یاری اهل حق به یاری خداوند اقدام
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کنند تا از نصرت خداوند بهرهمند گردند .زیرا «إن» شرطیه زمانی بهکار میرود که
وقوع شرط در آینده قطعی نباشد و بهندرت روی دهد(تفتازانی .)885/8 :8836 ،با
توجه به این نکته و وقوع حرف شرط «إن» در کنار فعل «تنصروا» میتوان چنین
استنباط کرد که تحقق یاری خدا عملی است که جز اهلایمان راستین آن را
برنمیگزینند.
 کافرانهمچنان که ایمان ،مرکزی است که همة صفات مثبت بر گرد آن میچرخد،
کفر نیز قطبی است که محور تمام صفات متعلق به حوزة خصایل نکوهیده
محسوب میشود .به گفتة ایزوتسو نقش مفهوم کفر ،چنان در سراسر قرآن ساری و
جاری است که انسان حضور آن را در همة آیاتی که با اخالق و رفتار و شخصیت
آدمی سروکار دارد ،احساس میکند(ایزوتسو.)185 :8831،
در قرآن کریم واژة کفر ،با عنایت به معنای لغوی آن(پوشیده شدن چیزی)،
غالبا به دو مفهوم «ناسپاسی و ناشکری» و «بیایمانی و بیاعتقادی» استعمال شده
است .ضمیر رفعی «واو» در آیة ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنْصَرُونَ﴾

(یس« )38:و به جاى اللّه خدایانى اختیار کردند ،بدان امید که یاریشان کنند ».که به

کافران در آیة ﴿وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَ﴾ (یس...« )31:و سخن حق بر کافران ثابت

شود» بازمیگردد ،در نقش نائبفاعل فعل «یُنصَرونَ» ظاهر شده است و متضمن این
معناست که کافران با این اعتقاد که تدبیر امورشان به اصنام و یا شیاطین و یا
فرعونهای بشری واگذار شده است ،آنها را به امید نصرت و یاری بهجای اهلل
برمیگزینند .تفاوت این گروه با گروه مومنان در این است که ایشان با گرایش به
خدایان دروغین نه تنها خود را از یاری خداوند محروم میسازند که اولیاءشان نیز
قادر به یاری آنها در برابر خشم و عذاب الهی نیستند .بنابراین اثرگذاری این گروه
از نوع سلبی است .به بیان دیگر ،رابطة ایمان و نصرت را میتوان رابطهای ایجابی و
رابطة کفر و نصرت رابطهای سلبی بهشمار میآید.

شایان ذکر اینکه "ظالمان" در آیة (وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ)

(آلعمران« )851:و ظالمان را هیچ یاورى نیست ».و "منافقان" در آیة (إِنَّ
الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا) (نسا« )889:هر آینه
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منافقان در فروترین طبقات آتش هستند و هرگز بر ایشان یاورى نمىیابى ،».نیز از
دیگر گروههای اثرگذار سلبی بهشمار میآیند که به دلیل جلوگیری از اطالة کالم از
ذکر آنها خودداری میشود.
 2-2-5آیات مشتمل بر مفاهیم زمینهای نصرت
مراد از مفاهیم زمینهای ،واژگانیاند که ضمن همآیی با نصرت ،بر عناصر زمینهساز
دریافت نصرت الهی ،داللت دارند .در ادامه به چند نمونه از این مفاهیم اشاره
خواهد شد.
 صبرصبر ضد جَزَع و بیتابی است و برای آن سه معنا ذکر کردهاند :معنای
نخست حبسِ نفس و خو یشتنداری است .معنای دوم آن حد اعالی چیزی را گویند
و در معنای سوم به هر چیز سفت و سخت همچون سنگ اطالق
میگردد(ابنفارس.)815/8 :8818،
موضع گیری صبورانه در برابر انکار صریح وحی الهی و رسوالن او و آزار
و اذیت تکذیبکنندگان و حمالت سرسخت منکران وحی ،عملی است که به

عقیدة قرآن زمینهساز برخورداری صابران از نصرت الهی میشود﴿ :وَلَقَدْ کُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا کُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ

اللَّهِ( ﴾...انعام« )88:پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیبها،
صبر و استقامت کردند و(در این راه) آزار دیدند ،تا هنگامی که یاری ما به آنها

رسید و سخنان خدا را تغییردهندهاى نیست .»....بیشک تعبیر «وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ
اللَّهِ»  ،و وقوع کلمه مبدل در سیاق نفی جنس بیانگر آن است که هیچ مغیر
مفروضی ،کلمات خدا و سنتهای او را تغییر نمیدهد .بنابراین همنشینی دو مفهوم
صبر و نصرت بر این نکته داللت دارد که صبر در بستر قبض و گرفتگی ،رمز
پیروزی و برخورداری از یاری خداوند است(کاشانی .)881/8 :8858،و بدیهی
است سختیها هنگامی نتیجهبخش خواهد بود و سبب نزول الطاف بیکران خداوند
میشود که با صبر توأم گردد.
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 مورد ستم واقع شدن"بغی" یعنى اراده کردن و قصد تجاوز نمودن یا در گذشیتن از میانیهروى
چه عمال تجاوز کند یا نکند .گاهى بغى و تجاوز در کمیّت و ارزش مادّى اسیت و
گاهى در وصف کیفیّت تعبیر و بیان مىشود(راغباصفهانی .)159/8 :8838 ،معنای
این واژه در اساس از روی بی نییازی بییش از حید و بیرخالف شیرع و قیانون و
بیدادگرانه عمل کردن علیه دیگران است(ایزوتسو .)158 :8831،به بیان دیگر بغیی
همان ظلم و تعدی است و هر ظالمی باغی محسوب میشود و به آن کس که ظلیم
رفته است ،مبغیعلیه گویند(کاشفالغطا.)818 :8835،
در آیة شریفة (ذَلِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ
اللَّهُ( )...حج« )61:هر کس عقوبت کند همچنان که او را عقوبت کردهاند ،آنگاه بر
او ستم کنند ،خدا یاریش خواهد کرد ».همنشینی شکل مجهول بغی و نصرت بر
این نکته داللت دارد که اگر شخص در مقام دفاع از خویشتن ،تحت فشار ظلم
قرار گیرد ،خداوند او را بالتاکید یاری خواهد داد .بدین معنا که یکی دیگر از
زمینه های تحقق یاری خداوند ،مورد ستم واقع شدن بندگان است .بنا به گفتة
کاشانی ،کسی که راه عدالت را در مکافات و مجازات مرعی میدارد و سپس
دستخوش ظلم و ستم میگردد ،بیشک در حکمت الهی تاییدش با امداد ملکوتی
و یاریاش با انوار جبروتی واجب میشود(کاشانی .)359/1 :8858،ازاینروست
که پیامبر

(ص)

فرمودند« :کُن عبدَاهللِ المظلومَ ،والَ تَکُن عبدَاهللِ الظَّالِمَ فَإنَّ المظلومَ

یَنتظِرُ مِنَ اهللِ النَّصرَ والظَّالِمَ یَنتَظِرُ مِنَ اهللِ القَصمَ؛ بندة ستمکش خداوند باش نه
بندهای ستمکار ،زیرا مظلوم از خدا انتظار پیروزی دارد ،و ستمگر از خدا خردشدن
و شکستن را» (عجلونی .)888/1 :8519،بنابراین تحقق وعدة نصرت الهی ،از آن
کسانی است که تمام نیروی خود را برای دفاع در برابر ظالمان بسیج کنند و باز هم
از طرف آنان تحت ستم قرار بگیرند.
 3-2-5آیات مشتمل بر مفاهیم ابزاری نصرت
مفاهیم ابزاری واژگانیاند که نصرت از مجرای آنها تحقق مییابد .از جملة این
مفاهیم ابزاری می توان به نزول فرشتگان ،هالکت(صیحة آسمانی) و سکینه و ارتش
نامریی اشاره کرد.
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 امدادهای غیبی و نزول فرشتگانقرآن کریم در آیة ﴿وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْیتُمْ أَذِلَّی ٌة فَیاتَّقُوا اللَّیهَ لَعَلَّکُی ْ
م
تَشْکُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنینَ أَ لَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَالثَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِکَیةِ

مُنْزَلین﴾ «خداوند شما را در «بدر» ییاری کیرد (و بیر دشیمنان خطرنیاک ،پییروز

ساخت)؛ درحالی که شما (نسبت به آن ها) ،ناتوان بودید .پس ،از خدا بپرهیزیید (و
در برابر دشمن ،مخالفتِ فرمانِ پیامبر نکنید) ،تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید!
* در آن هنگام که تو به مومنان مىگفتنى :آیا کافى نیست که پروردگارتان ،شما را
به سه هزار نفر از فرشتگان ،که از آسمان فرود مىآیند ،یارى کند؟» ،بیه صیراحت
نزول فرشتگان را یکی از ابزارهای نصرت الهی بر بندگان خاص خدا نامیده است.
در آیة فوق ،فعل «یمدّ» ،به معنای رساندن ییاری بیه نحیو اتصیال ،کیه از
مفاهیم جانشین «نصر» بهشمار می آید ،به واسطة باء سببیت در «بثالثه» ابزار نصرت
و یاری خداوند را در جنگ بدر نشان میدهد .در جنگ بدر مسلمانان از نظر عیده
و تجهیزات نسبت به دشمن ضعیف بودند ،لذا خداوند با نیزول سیه هیزار فرشیته
ایشان را بر دشمن پیروز میگرداند .کاشانی در تفسیر این آیه میگوید :صبر بر درد
و بذل نفس در راه خدا برای به دست آوردن رضایت حق است و جز بیا تقیوی و
روشن شدن به نور یقین مقدور نیست و با نزول سکینه و طمأنینه دوام مییابد .زیرا
پایداری و متانت و صبر ،صفت روح است و سبکسری و آشفتگی صیفت نفیس.
هنگامی که آدمی از مالبس افعال و صفات نفیس جیدا شیود ،و قلیب هیمجینس
ملکوت شود ،از عالم ملکوت یاری می شود .در این هنگام قوای علیوی بیا نیزول
فرشتگان در مقابل کسانی که دشمنی می ورزند ،به آدمی یاری می رسانند .اما وقتی
آدمی شکیب خود را از دست دهد ،تاریکی صفات نفس حجاب نور میگردد و آن
گییاه مناسییبت قلییب او بییا ملکییوت آسییمان قطییع میییشییود و فرشییتگان فییرود
نمیآیند(کاشانی 856/8 :8858،و .)811
 هالکت (صیحۀ آسمانی)قرآن کریم در آیات ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِی بِمَا کَیذَّبُونِ* ....فَأَخَیذَتْهُمُ الصَّییْحَةُ

بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ (مومنون85:و« )88گفت :اى پروردگیار
من ،اکنون که تکذیبم مىکنند ،یاریم کن .... *.پس به حق ،بانگى سیخت آنیان را
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فرو گرفت .مانند گیاه خشکشان کردیم .اى ،نصیب مردم ستمکاره دورى از رحمت

خدا باد ».و ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمَ سَیوْءٍ فَأَغْرَقْنَیاهُمْ

أَجْمَعِینَ﴾ (انبیا« )35:و او را بر مردمى که آیات ما را تکذیب میىکردنید پییروزى
دادیم .آنان بد مردمى بودند و میا همیه را غرقیه سیاختیم ».بیا اسیتفاده از تعبییر
"أَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ" ،و "أَغْرَقْنَاهُمْ" به این نکته اشاره میکند که یکی از ابزارهیای
نصرت خداوند بر بندگان ،هالکت ستمکاران و بدکاران است .و همیانطور کیه از
ظاهر دو آیة فوق پیداست ،هالکت و نابودی میتواند بیه اشیکال مختلفیی تحقیق
یابد؛ گاه ستمکاران و بیدکاران بیه وسییلة نیزول صیاعقهای مرگبیار بیا صیدایی
وحشتناک و مهیب به هالکت می رسند و گاه خداوند با غرقه ساختن آنها در آب،
بندگان باایمان و ستمدیدة خویش را یاری میدهد.
 سکینه و ارتش نامرییقرآن کریم در آیة ﴿لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّیهُ فِیی مَیواطِنَ کَثِییرَةٍ َو ییومَ حُنَیینٍ﴾...
(توبه« )19:خدا شما را در بسیارى از جایهیا و جنیگ حنیین ییارى کیرد »...بیا
استعمال ظرف و مظروف «فی مواطن» و تعلق این جار و مجرور به فعل «نصیر» و
نیز با توجه به ذکر «یوم حنین» پس از این تعبیر ،به جنگهایی اشاره میکند که بیر
مومنان منت نهاد و ایشان را نصرت داد .نیز از سیاق کالم برمیآید کیه منظیور از
چند موطن ،مواطن جنگی از قبیل بدر و احد و خنیدق و...اسیت(طباطبایی:8838،
 .)115/5ابزار نصرت خداوند به ویژه در جنگ حنین که مومنان به واسیطة فزونیی
جمعیتشان دچار اعجاب و غرور گشته بودند ،نزول سکینه و آرامش در دل رسیول
خدا(ص) و مؤمنان و نیز ارسال ارتشی نامریی به سوی ایشان بود کیه در نتیجیه بیه
پیروزی سپاه اسالم منتهی گشت آنجا که میفرماید﴿ :ثُمَّ أَنْیزَلَ اللَّیهُ سَیکِینَتَهُ عَلَیى

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّیذِینَ کَفَیرُوا( ﴾...توبیه)16:
«آنگاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشیکریانى کیه
آنها را نمىدیدید ،فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد .»...گرچه ابزار نصرت الهی
در دیگر مواطن به روشنی بیان نشده است ،اما با توجیه بیه معطیوف شیدن «ییوم
حنین» بر تعبیر «مواطن کثیره» می توان همان پایانی را برای آن موطنها متصور شد
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که در غزوة حنین رخ داد .بنابراین مراد از نصرت خداوند در ایین میواطن ،میآال
همان غلبه و پیروزی مومنان بر سپاه دشمن است.
 3-5تحلیل معناشناختی واژگان همحوزة «نصرت»
در یک جمله ،کلمات به گونه ای پشت سر هم بر روی یک خط قرار مییگیرنید و
همنشین یکدیگر می شوند که تشکیل یک زنجیرة کالمی می دهند و معنای سخن را
بوجود میآورند .بی شک این زنجیرة منسجم ،در صورت جابهجا شیدن کلمیاتش،
دچار تغییر معنا میشود .همنشینی واژگان در نمایی کلی ،به معنای باهمآیی کلمات
و ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیل دهندة زبان است که امکان حذف
یکی و جانشینی دیگری وجود ندارد؛ در واقع ارتباط بین عوامیل زبیانی ،از نیوع
ترکیبی یا پیوسته است و کلمات بر روی محور افقی به گونهای کنار یکدیگر قیرار
میگیرند که تکمیلگر معنای کالم باشند(شعیری.)815 :8858،
در قرآن کریم برخی از کلمات از جمله :فتح ،غلبه ،أید ،سکینه ،اطمینان بیا
واژة نصرت همنشین شده اند؛ با تدبر در آیات قرآن می توان دریافت که این الفاظ،
هریک به گونهای معنای نصر را روشن میسازند.
 1-3-5تحلیل معناشناختی واژة "فتح"
واژة "فتح" و مشتقات آن  81بار در  88آیه از  19سوره در قرآن کریم بهکار رفته
است(عبدالباقی )981 :8868،و از این میان در  8آیه با واژة "نصر" همنشین شیده
است.
کلمة «فتح» در اصل به معنای گشودن و در مقابل اغیالق و بسیتن اسیت؛
«الفَتْح :نقیض اإلغالق»(فراهیدی .)858/8 :8881 ،ازهری یکیی از معیانی فیتح را
حکم و داوری می داند :الفَتْحُ :أَن تَحکُمَ بین قومٍ یَختَصِمُونَ إلیک(ازهیری: 8818 ،
 .)193/8همچنین ابنفارس میگوید« :فَواتحُ القُرآنِ :أوائیل السُّیوَر» یعنیی ابتیدای

سوره ها و نیز "الفَتْح :النَّصر و اإلظفارُ" ،به معنی یاری و پیروزی اسیت؛ بنیابراین
"اِستفتحتُ :اِستَنْصَرت" به معنای طلیب ییاری اسیت(ابن فیارس.)865/8 :8811،

صاحب "التحقیق" مینویسد :فتح دارای یک اصل واحید بیه معنیای گشیودن در
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مقابل بستن است .به تعبیر دیگر ،معنای کانونی فتح ،رفع حجاب و برداشیتن میانع
است(مصطفوی.)89/5 :8819،

با توجه به معانی یادشده برای "فتح" و مشتقات آن ،میتوان ادعا کرد کیه

مهمترین مولفههای معناساز این مفهوم عبارتند از+[ :تقویت]+[ ،فصل]+[ ،ظهیور] و
[+ارتفاع] .بدین نحو که با گشودن ،مانع موجود برداشته مییشیود و هیر امیری از
حالت قبلی خود منفصل گشته ،حالت جدیدی در آن ظاهر میگردد لذا آن امیر در
مسیر خود به جریان میافتد و همانطور که وجود مانع موجبات ضیعف را فیراهم
میآورد ،رفع مانع باعث تقویت میگردد.

گفتنی است واژة فتح در آیات ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا* لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّیهُ*...

وَیَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًا﴾ (فتح« )8-8:میا بیراى تیو پییروزى نماییانى را مقیدر
کرده ایم *.تا خیدا ...بیراى تیو بییامرزد *...و خیدا یارییت کنید ییارى کردنیى
پیروزمندانه ».و ﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْیرٌ مِینَ اللَّیهِ وَفَیتْحٌ قَرِییبٌ وَبَشِّیرِ الْمُیؤْمِنِینَ﴾

(صف« )88:و (نعمت) دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد ،و آن یاری
خداوند و پیروزی نزدیک است و مومنان را بشارت ده (به این پیروزی بیزرگ)» و
﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (نصر« )8:هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد» ،بیا
واژة "نصر" همنشین شده است.

در سورة فتح فعل «ینصر» بر فعل «یغفر» که با حرف «الم تعلیل» اسیتعمال
شده ،عطف خورده است .بنابراین نصرت و غفران خداوند ،جیاری مجیرای بییان
سبب متقدم خواهد بود؛ یعنی خداوند بخیاطر جلیوگیری از تبعیات و آثیار شیوم
دعوت پیامبر

(ص)

(یغفر ما تقوم من ذنبک و ما تأخر) و نیز به جهت گسترش اسالم

در سرزمین جزیره و ریشه کن شدن شرک(ینصر نصرا عزیزا) به آن جنیاب فتحیی
ارزانی داشت که در صلح حدیبیه تجلی یافت(طباطبیایی .)831/81 :8838،بیدین
ترتیب در این آیه بین فتح و نصرت رابطة علی را میتوان متصور شد ،بدین نحیو
که فتح علتی برای نصرت خداوند به رسولش در جهت گسترش دین اسیالم بیوده
است.
شایستة ذکر اینکه مفهوم فتح در آیة یک سورة فتح بر مفهیوم نصیر مقیدم
شده است و در دو آیة دیگر مفهوم نصر بر آن تقدم دارد .ایین ترتییب بییانگر آن
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است که گاه آدمی میبایست برای دریافت یاری ،خود زمینة الزم را فراهم آورد و
رفع حجاب و مانع کند و گاهی هم یاری و نصرت زمینه ساز رفیع موانیع و ازالیة
حجابها میشود.
 2-3-5تحلیل معناشناختی واژة "غلبه"
واژة "غلبه" و مشیتقاتش  88بیار در قیرآن آمیده اسیت(عبدالباقی.)918 :8868،
همنشینی این واژه بیا مفهیوم نصیرت در  8آییه از قیرآن کیریم(آلعمیران861:؛
صافات886:؛ قمر )81:میتواند دلیلی بر هم حوزه بودن آن با مفهوم نصرت بهشمار
آید.

"غَلَبَ یَغلِبُ غَلَباً و غلبهً" در اصل به معنای چیرهشدن ،قوت ،قهر و شدت

است(فراهیدی811/8 :8881،؛ ابن فارس .)811/8 :8811 ،و بیه نیزاع و درگییری،
"غِالب" گویند و اسم فاعلش "غالب" است .در کاربرد عربی "اهلل الغَیالّب" از
صفات خداوند متعال و به معنای "بسیار چیره شونده" است .و به کسیی کیه بیر
دشمن پیروزی یافته "مُغَلِّب" و به آنکه مغلوب شده است" ،مُغَلَّب" مییگوینید.

نیز به فرد دالور و گردنکلفت "رجلٌ أَغْلَب" و"امرأةٌ غَلباء" گویند .همچنانکه به
باغ انبوه و پر از درخت "غَلْباءُ" گفته مییشود(صیاحب16/9 :8888،؛ جیوهری،

.)859/8 :8813
باری مصطفوی( )181/3 :8819این ماده را دارای ییک ریشیه مییدانید و
معنای آن را تفوق (برتری) همراه با قدرت و یا به بیانی دقیق تر ،برتیری در حیین
قدرت بیان نموده است .وی معتقد است قهر ،شدت ،اسیتیالء و غلظیت ،از لیوازم
این اصل به شمار می آیند .مصطفوی در وجود معنای برتری همیراه بیا قیدرت در

کلمة "أَغْلَب" به معنای کسی که گردن کلفتی مانند گردن شیر دارد میگویید :در
واقع ستبری گردن و عدم نرمی و انعطاف آن ،نشیانة برتیری و تکبیر و اقتیدار آن

است ،ازاینرو این معنا از ریشة "غلب" ساخته شده ،و "مقامٌ أَغْلَب" بیه معنیای
مقام و مرتبة باال به این سبب است که دارای قدرت و قوتی ذاتی است ،لذا موجب
برتری آن بر سایر جایگاهها و مقامات میشود.
بر اساس مشتقات ریشة «غلب» ،مولفههیای معناسیاز [+فصیل]+[ ،ظهیور]،

[+تقویت]+[ ،مقدار]+[ ،استعالء] و [±انتزاعی] را میتیوان در همیة آنهیا مشیاهده
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کرد؛ بر این اساس همآیی مفهوم "غلبه" با نصرت و نیز وجود برخی مولفیههیای
مشترک بین این دو مفهوم را میتوان قرینهای بر همحوزه بودن مفهوم غلبه با مفهوم
نصر برشمرد.
اولین آیة مورد بررسی دربارة هم حوزگی مفهوم غلبیه بیا نصیر در محیور

همنشینی ،آیة  861آلعمران است که می فرماید﴿ :إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَال غالِیبَ لَکُیمْ
وَإِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّیلِ الْمُؤْمِنُیون﴾ «اگیر

خداوند شما را یارى کند ،هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد! و اگر دست از یارى
شما بردارد ،کیست که بعد از او ،شما را یارى کند؟ و مومنان ،تنها بر خداوند باید
توکل کنند».
این آیه افراد باایمان را ترغیب مىکند که عالوه بر تهیة همیه گونیه وسیائل
ظاهرى ،باز به قدرت شکستناپذیر خدا تکیه کنند و می گوید :هماننید پییامبر(ص)،
باید بر ذات پاک خدا تکیه کنند لذا در پایان آیه آمده است" :وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّیلِ
الْمُؤْمِنُونَ" .قدرت خدا باالترین قدرت هاست ،لذا به حمایت هر کس اقیدام کنید،

هیچکس نمیتواند بر او پیروز گردد؛ همانطور که اگر حماییت خیود را از کسیى
برگیرد ،هیچکس قادر به حمایت از او نیست .لذا کسى که اینچنین همة پیروزیها
از او سرچشیییمه مییییگییییرد ،بایییید بیییه او تکییییه کیییرد و از او کمیییک
خواست(مکارمشیرازی.)891/8 :8838،
به بیان دیگر ،همنشینی مفهوم غلبه با نصرت در این آیه بیانگر آن است کیه
برتری و تفوق و نیز خفت و خذالن نتیجة یاری و عدم یاری خداوند است .چنانچه
آدمی مشمول یاری و حمایت الهی گردد ،کسی را یارای غلبه بر او نخواهد بیود و
اگر از نصرت خداوند محروم و بی نصیب بماند ،به خفت افتد و مغلیوب گیردد و
البته هیچ نیرویی قادر به یاری او نیست جز ذات حق که صاحب تیوان و نیروییی
شکستناپذیر و ازلی و ابدی است .براین اساس میتوان بین دو مفهیوم نصیرت و
غلبه رابطة علی و معلولی متصور شد .نصرت سببی برای تفوق و برتیری اسیت و

عدم نصرت باعث خذالن و خواری میشود ،همچنانکه آیة  81سورة قمیر ﴿فَیدَعا

رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ «او به درگاه پروردگار عرضه داشت« :مین مغلیوب (ایین
قوم طغیانگر) شدهام ،انتقام مرا از آنها بگیر!»؛ مؤید این ادعاست.
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طبق نظر مفسران(فضل اهلل118/18 :8885،؛ صادقی تهرانیی)818/13 :8816،
واژة مغلوب ،در این آیه معنی شکست را ندارد و بدین مضمون اسیت کیه چیون
مردم از حضرت نوح(ع) حرف شنوی نداشتند و آن جناب از هدایت ایشان میأیوس
شده بود این مغلوب شدن ،نوعی اظهیار عیدم توانیایی بیرای مقابلیه بیا کفیار و

درخواست عذاب الهی برای آنان است ،پس در پایان آیه با بیان "فانتصر" در مقام
انتصار و درخواست انتقام برآمده ،عرض مىنماید مرا کمک و یارى فرما و از آنها
انتقام بگیر و مرا بر آنها پیروزکن(مکارمشیرازی.)88/18 :8838،

استعمال شکل مجهول غلبه در قالب صفت مفعولی(مغلوب) و همآیی آن با
مفهوم نصرت آیة فوق بر این نکته داللت دارد کیه خیذالن و شکسیت مییتوانید
زمینه ای برای یاری طلبیدن و نصرتخیواهی باشید و بییشیک مغلیوب آدمییان،
می تواند با یاری خداوند بر همگان غالب آید اما مغلوب خداوندی ،هیچگاه غالیب
نخواهد شد.

نکتة شایان ذکر در استعمال مادة "غلبه" اینکه قرآن کریم اکثراً این مفهیوم

را در سیاق پیروزیهای ظاهری و غالباً برای مومنان بهکار برده است و تنها در یک
مورد برای غیر مومنان آورده که این مفهوم در آیات﴿ :غُلِبَیتِ الیرُّومُ* فیی أَدْنَیى

الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ﴾ (روم« )8-1:رومیان مغلوب شیدند* (و ایین
شکست) در سرزمین نزدیکى رخ داد؛ اما آنان پس از (این) مغلوبیت به زودى غلبه
خواهند کرد» ،قابل مشاهده است.
 8-8-9تحلیل معناشناختی واژة «سکینه»

واژة "سکینه" و مشتقات آن  65بار در  81سوره و  66آیه از قیرآن کیریم آمیده
است؛ اما خود واژة "سکینه" که مد نظر است تنها  6بار در سه سوره و در آییات

مدنی متأخر بهکار رفته است(مکوند ،توکلیمحمدی.)5 :8853،

واژة «سکینه» از ریشة "سکن" به معنای آرامش ییافتن پیس از حرکیت و

اضطراب و استقرار یافتن میباشد(فراهیدی888/9 :8881،؛ ازهری.)81/81 :8818 ،
از نظر ابنفارس سکینه واژهای عربی و به معنای وقار است(ابینفیارس/8 :8811 ،
.)11
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با توجه به معانی واژة "سکینه" و کاربردهای آن در قرآن ،می تیوان ادعیا
کرد که مهمترین مولفه های معناساز این مفهوم عبارتنید از+[ :تقوییت]+[ ،فصیل]،
[+ظهور] و [+استقرار] .بدین معنا که با ورود سکینه به قلب مومنان ،قیوت قلیب و
طیب خاطر و اطمینانی بر وجودشان مستولی می شود بنیابراین از عیدم اسیتقرار و
اضطراب جدا گشته و تغییری محسوس در ظیاهر امیور و بیاطن وجودیشیان رخ
میدهد؛ لذا با توجه به مولفههای مذکور میی تیوان ایین واژه را یکیی از واژگیان
همحوزة واژة نصر دانست.

گفتنی است همنشینی واژة "سکینه" در کنار مفهوم "نصیر" ،تنهیا در دو

آیه از شش آیهای که واژة سکینه در آن وجود دارد ،مشهود است﴿ .لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ
فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَیمْ تُغْینِ عَینْکُمْ شَییْئًا وَضَیاقَتْ
عَلَیْکُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ* ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَیى
الْمُؤْمِنِینَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَیذَّبَ الَّیذِینَ کَفَیرُوا وَذَلِیکَ جَیزَاءُ الْکَیافِرِینَ﴾

(توبه« )16-19:خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بیر دشیمن پییروز
شدید)؛ و در روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در آن هنگام که فزونی جمعیّتتان شما را
مغرور ساخت ،ولی (این فزونی جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمیین بیا همیة
وسعتش بر شما تنگ شد؛ سپس پشت (به دشمن) کیرده ،فیرار نمودیید* سیپس
خداوند «سکینه» خود را بر پیامبرش و بر مومنان نازل کرد؛ و لشکرهایی فرستاد که
شما نمیدیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران».
آیات فوق به داستان جنگ حنین اشاره نمیوده اسیت و بیر مومنیان منیت
مىگذارد که چگونه مانند سایر جنگ ها که در ضعف و کمى نفرات بودند ،آن ها را
نصرت داد و به خاطر تأیید پیامبر(ص) آیات عجیبى نشان داد .لشکریانى فرستاد که
مومنین ایشان را نمىدیدند و سکینت و آرامش خاطر در دل رسول خدا و میومنین
افکند و کفار را به دست مومنین عذاب کرد(طباطبایی.)158/5 :8838،
طبق بیان آیات ،بعد از پراکندگی سپاه مسلمانان ،خداونید متعیال آنیان را
یاری نموده و با نزول سکینهاش بر دلهای مومنان و فرسیتادن سیپاهیانی نیامریی،
پیروزی را برای رسول و مسمانان محقق نمود .براین اساس بیا عناییت بیه عطیف

عبارت "أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا" بر جملة "أَنْزَلَ اللَّهُ سَیکِینَتَهُ عَلَیى رَسُیولِهِ وَعَلَیى
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الْمُؤْمِنِینَ" رابطة سکینه با نصرت را می توان رابطه ای ابزاری دانست ،بدین معنا که
نزول سکینه ابزاری است که به واسیطة آن آدمیی از جانیب خداونید ییاری داده
میشود ،همچنانکه خداوند با فرسیتادن سیپاهیان نیامریی زمینیة ییاری را فیراهم
میسازد.
گفتنی است با توجه به توصیف سکینه در مجموع آیات قرآنیی بیه عنیوان
حقیقتی نازل شده از سوی خداوند و موقعیتهیای خاصیی کیه در آنهیا رسیول
خدا

(ص)

و مومنان معاصر آن حضرت و نیز با عنایت به آثار مترتب بیر آن هماننید

فزونی ایمان ،ثبات عقیده و استقامت در جهاد فی سبیل اهلل ،می توان ادعا کرد کیه
سکینه «حقیقتی فرامادی است که تحت شرایطی خاص از سوی خداوند بیر جیان
پیامبران و مومنان نازل می شود و افزون بر همة امتیازات پیشین از قبیل برخورداری
از هدایت ،رحمت رحمانیه و رحیمیه و ایمیان و تقیوا و عمیل صیالح ،ایشیان را
مشمول امتیاز جدیدی میسازد» (کالنتری ،آرام ،چمنپیما.)135 :8858،
 4-3-5تحلیل معناشناختی واژة «اطمینان»
واژة "اطمینان" و مشتقات آن  88بار در  88سوره و  81آیه از قرآن کیریم آمیده
است(عبدالباقی .)811 :8868،اطمینان از ریشة مجرد طَمَینَ بیه معنیای سیکون و
آرامش است(فراهیدی .)881/3 :8881،راغب اصفهانی می گوید :اطمینان به معنیای
آرامش و استقرار جان پس از نگرانی و اضطراب است( .)918 :8881همچنیین بیه
معنای اسیتقرار و اسیکان در مکیان و زاییل شیدن شیک و اضیطراب نییز آمیده
است(طریحی .)133/6 :8839 ،بنابراین اطمینان از نظر لغوی مصدری است که بیر
سه وجه معنا شده است :اقامت داشتن و ساکن شیدن ،آرامیش خیاطر ،راضیی و
خشنود بودن(حیری نیسابوری .)181 :8881 ،صاحب کتاب مرصاد العباد ذیل آیات

 13و  11سورة فجر ﴿یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِییَةً مَرْضِییَّةً﴾،
مینویسد« :نفس مطمئنه نفس انبیاء و اولیاء است کیه ارواحشیان بیاالترین درجیة
اطمینان را داراست(».رازی)865 :8838،
همچنین با عنایت به کاربرد مفهوم اطمینان در آیات قرآنیی ،میی تیوان در
تعریف آن چنین گفت :اطمینان فعلی ادراکی ،پاییدار ،همیراه بیا یقیین ،سیکینه و
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استقامت و بر مبنای ایمان استوار است .نیز امری ثابت و زوالناپذیر است و با ذکر
و یادآوری تجدید میگردد(خوشمنش ،بابازاده.)161 :8856 ،
با توجه به آنچه در مفهوم واژة اطمینان گفته آمد ،میتوان مولفههای معنایی
این واژه را چنین تبیین نمود+[ :تقویت]+[ ،فصل]+[ ،سکون]+[ ،ظهور]+[ ،انتزاعی].

همنشینی واژة "اطمینان" در کنار مفهوم "نصر" در آیة ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

بُشْرَى لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِیهِ وَمَیا النَّصْیرُ إِلَّیا مِینْ عِنْیدِ اللَّیهِ الْعَزِییزِ الْحَکِییمِ﴾

(آل عمران« )816:ولی این ها را خداوند فقط بشارت و برای اطمینیان خیاطر شیما
قرار داده وگرنه ،پیروزی تنها از جانب خداونید توانیای حکییم اسیت» ،نشیان از
تقارب معنایی این دو مفهوم دارد.
مرجع ضمیر در کلمة «جعله» و «به» به امداد کیه مصیدر متصیید از فعیل
«یمددکم» در آیة قبل است و جزء واژگان هممعنای مفهوم نصرت بهشمار میآیید،

برمىگردد﴿ :بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُیمْ بِخَمْسَیةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ﴾ (آل عمران« )819:آرى( ،امروز هم) اگر استقامت و تقوا
پیشه کنید و دشمن به همین زودى به سراغ شما بیاید ،خداوند شما را به پنج هزار

نفر از فرشتگان ،که نشانههایى با خود دارند ،میدد خواهید داد» ،و همیانطور کیه
پیداست جار و مجرور «به» متعلق به فعل «تطمئن» است .بر این اسیاس مییتیوان
ادعا کرد که امداد الهی(توسط فرشتگان یا سایر نیروهای غیبی) جز بشارتی بیرای
مومنان و مایة آرامش و اطمینان آنان نیست؛ آنان که به توحید کامل راه یافتیهانید،
همواره آرامشی خاص دارند ،امّا برخی دیگر با وصول نشانههای حق آرام میشوند
و خداوند برای این گروه از مومنان فرشتگانی را که عالمت خدایند نیازل خواهید
کرد که نشانههای فتح و ظفر را به همراه دارند .این امداد ،بشارت به مومنان اسیت
و برای تکریم و اهتمام آنان ،به ضمیر خطاب (لکم) تصریح شده است .البته محور
اصلی در این مقام ،طمأنینه است که عامل و سبب پیدایش آن ،ایمان بیه خداونید،
بشارت و وَعْد الهی است(جوادیآملی.)918/89 :8831 ،
گفتنی است واسطهها و ابزارهای امداد غیبی خداوند ،یعنی فرشتگان ،ماننید
دیگر انصار ،در حقیقت مظهر نصرت الهیاند؛ نه آنکه ذاتاً مؤثر باشند بلکیه نصیر
منحصراً نزد خداست .لذا خداوند از آدمیان می خواهد که به کثرت از وحدت و به
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خلق از حق در حجاب قرار نگیرند؛ زیرا این ها مظاهرند و از برایشیان حقیقتیی و
تأثیری نیست(کاشانی.)853/8 :8858 ،
نیز ،امداد الهی بواسطة ارسال سپاهی از فرشتگان ،یکی از اشیکال نصیرت
الهی است که مآال به اطمینان قلبی مومنان و در نتیجه القای انیرژی درونیی فیوق
مادی در وجود آنان میانجامد و سبب افزایش قوا و توان مادی آنها میگیردد ،در
نتیجه بر مسائل غلبه کرده و پیروز می شوند و عامل اصلی پیروزی ،تنهیا خداسیت
چراکه جملة «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّه» با واو عطف و بالفاصله بعد از «اطمینیان»
بیان شده است .بدین ترتیب رابطة مفهوم "اطمینان" و "نصر" را باید رابطهای از

نوع علّی-معلولی دانست؛ بدین معنا که اطمینان معلول نصرت است و در پی یاری
تحقق مییابد.
نکتة پایانی در موضوع اطمینان اشاره به تفاوت این مفهوم با مفهوم سیکینه
است؛ این دو مفهوم گرچه جزء مفاهیم هممعنا و مترادف بیهشیمار مییآینید امیا
تفاوتهای ظریف و متمیزانهای برای آن دو میتوان متصور شد کیه اسیتعمال هیر
کدام را به بافت و سیاق خاصی اختصاص میدهد.
اطمینان مالزم با حصول یقین اسیت امیا سیکینه ایین مالزمیت را نیدارد.
اطمینان به تدریج حاصل میشود اما حصول سکینه دفعی اسیت .همچنیین تحقیق
اطمینان منحصر به ایمان و ذکر خداست اما برای مفهوم سیکینه چنیین انحصیاری
نیست بلکه بنابر آیات قرآن(اعراف815:؛ قصیص38-31:؛ روم )18:شیب و روز و
ازدواج نیز عاملی برای ایجاد سکینه بیان شده اند .وانگهی اطمینان پیس از تکامیل
ایمان و یقین حاصل می شود و به مثابة شالودة قلبی است که باثبات و دائمی و در
عییین حییال تجدیدپییذیر اسییت امییا بییرای مفهییوم سییکینه دوام متصییور
نمیشود(خوشمنش ،بابازاده.)196 :8856 ،
 5-3-5تحلیل معناشناختی واژة «اید»
واژة "أید" و مشیتقات آن  88بیار در  5سیوره و  88آییه از قیرآن کیریم آمیده
است(عبدالباقی)815 :8868،؛ این واژه با مفهوم نصرت در  9آییة از قیرآن کیریم
همنشین شده است.
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"أید" به معنای قوت و قدرت است(فراهیدی« .)53/1 :8881 ،أیّد» صییغة
اول باب تفعیل از ریشة أید است که داللت بر قوت و حفظ دارد ،بنابراین تأیید به
معنای قوت دادن ،قدرت بخشیدن و نیرومند کردن است؛ همچنیان کیه «اَیَّیدَه اهلل»
یعنی «قوّاه اهلل»(ابنفارس.)18/8 :8811 ،

در "الصحاح" واژة أید به شدت و قوت معنا شده است" .أَیَّدَهُ ،او را قوى

کرد" و "تَأَیَّدَ یعنی قوى شد ،نیرومند شد"(جوهری .)888/1 :8813 ،ابین منظیور
معنای نخستین واژة ایاد را اینگونه شرح میدهید« :اإلِییادُ :التیرابُ یُجعَیلُ حَیولَ
الحَوضِ أَوِ الخِباءِ یُقَوّى بِه أَو یُمنَعُ ماءُ المَطَرِ» ،ایاد به معنای خاکی بوده است کیه
در اطراف حوض و یا خیمه میریزند تا محکم شود ییا از ورود آب بیاران بیه آن
جلوگیری شود(ابنمنظور .)36/8 :8888،بنابراین ،میتوان گفت که معنای نخسیتین
این واژه یک معنای محسوس بوده است که به تدریج ،در معانی انتزاعی نیز کاربرد
یافت .بر این اساس مولفه های معناساز این واژه عبارتنید از+[ :ظهیور]+[ ،فصیل]،
[+حفاظت]+[ ،تقویت] و [+عامل بیرونی].
در تحلیل معناشناختی همنشینی «أید» و «نصر» میتوان به آیة  88آلعمران:

﴿قَدْ کانَ لَکُمْ آیَةٌ فی فِئَتَیْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فی سَبیلِ اللَّیهِ وَأُخْیرى کیافِرَةٌ یَیرَوْنَهُمْ
مِثْلَیْهِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ وَاللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ فی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصیار﴾ «در
دو گروهى که (در میدان جنگ بدر) با هم روبهرو شدند ،نشیانه (و درس عبرتیى)
براى شما بود :یک گروه در راه خدا نبرد مىکرد و جمع دیگرى که کافر بیود (در
راه شیطان و بت) درحالىکه آنها (گروه مومنان) را با چشم خود دو برابیر آنچیه
بودند ،مىدیدند (و این خود عاملى براى وحشت و شکست آنها شد) و خداونید
هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) با یارى خود ،تأیید مىکند .در ایین ،عبرتیى
اسییت بییراى بینایییان» ،اشییاره داشییت .بنییابر تفاسیییر(طباطبایی888/8 :8838،؛
طبرسی )315/1 :8831،شأن نزول این آیه در مورد جنگ بدر است که یک طیرف
قوای روحانی یعنی اهلاهلل و لشکریان اویند و طرف دیگر لشکریان نفس و ییاوران
شیاطین .گروه اول با اینکه تعدادشان کمتر است ،وقتی به پیکار با بیدن مییرسیند
چون با نور خدا تایید شدهاند توفیق مییابند ،امیا گیروه دوم بیا ذلیت و خیواری
ضعیف و ناتوان شده و از عالم قدرت دور و جدا میگردند .گیروه اول بیر گیروه
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دوم چیره میشوند و آنها را مقهور میسازند و با حمایت و تایید خداونید پییروز
میشوند .آنها اموال خود را که همان معلومات و مدرکاتشان بیود در راه معرفیت
خییدا و توحییید صییرف کردنیید لییذا اهییلعنایییت هسییتند و مسییتعد لقییای
خداوند(کاشانی.)896/8 :8858،
بنابراین خداوند هر که را بخواهد با یاری خود تأیید مىکنید و ایین بیدان

معناست که رابطة مکملی 8مفهوم "نصر" با "أیید" را مییتیوان از نیوع ابیزاری
دانست .بدین معنا که نصرت الهی و مصادیق آن آلتی برای تقویت به شمار میآید.

موید این ادعا نیز وجود باء استعانت در اغلب کاربردهای فعیل "أیید" و مولفیة
وجود عامل بیرونی در این فعل است ،همانطور که در آیة ﴿...وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ

الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (بقره...« )13:و به عیسى بن مریم دلییلهیاى روشین
عنایت کردیم و او را به روحالقدس تأیید نمودیم »...روحالقدس به عنیوان عیاملی
بیرونی حضرت عیسی(ع) را تأیید میکند.
 .6نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد تا در پرتو نظریة حوزههای معنیایی و بیر مبنیای محیور
همنشینی ،واژگانی که حوزة معنایی مفهوم نصرت را شکل میدهند ،مشخص گردد
و رابطة هریک از این واژگان با مفهوم نصیرت تبییین شیود .نتیایجی کیه از ایین
پژوهش بهدست آمد عبارتند از:
 1معناشناسان براي هر دو واژۀ همنشین دو نوع رابطة كلی متصور شدهاند :رابطة نحوي -معنایی یا مکمّلی و رابطة
معنایی-معنایی كه رابطة اخیر ،خود بر سه قسم است؛ رابطة اشتدادي ،رابطة تقابلی و رابطة توزیعی .رابطة مکمّلی
(اسنادي) بر ساختار نحوي استوار است ،مانند ارتباطی كه بین فعل و دیگر اعضاي جملة فعلیه همچون فاعل،
مفعول ،جار ومجرور ،مفعولفیه و ...وجود دارد؛ یا مانند ارتباط «مضاف و مضافالیه»« ،مبتدا و خبر» و ....رابطة
اشتدادي بین دو مفهوم مشترک كه یکدیگر را تأیید و تقویت میكنند ،وجود دارد مانند :هممعنایی و شمولمعنایی.
رابطة تقابلی بین دو مفهومی است كه علیرغم وجود مولفة معنایی مشترک ،یکدیگر را نقض میكنند .رابطة توزیعی
نیز بین دو مفهوم واقع در یک حوزۀ معنایی با قلمروهاي متمایز برقرار است ،مانند« :زرد و سبز»« ،غیب و شهادت»،
«شمال و جنوب» و( . ...شفیعزاده ،بهارزاده ،فتاحیزاده113 :1393 ،؛ خوشمنش ،بابازاده .)246 :1396 ،گفتنی
است ارتباط واژگان همنشین را نمی توان محدود به این دو رابطة كلی دانست بلکه با توجه مباحث نحوي و معنایی
روابط واژگان همنشین قابل بسطاند.
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 کلمة "نصرت" در بعد لغوی و اصطالحی دارای معیانی بیاران ،ییاری،تأیید ،دریافت خیر و خیررسانی ،انتقام ،بخشش ،تقویت ،نجات ،غلبه ،پیروزی ،منع
و اعانه است .در همة این معانی میتوان مولفههای معناساز [+تقوییت]+[ ،ظهیور]،

[+فصل] و [±انتزاعی] را مشاهده کرد.

 وجود مولفههای معناساز مفهوم نصرت میتوانید قرینیهای بیرای تعییینمفاهیم همحوزة این مفهوم بهشمار آید ازاینرو مفاهیمی همچون فتح ،غلبیه ،أیید،
سکینه و اطمینان به دلیل اشتراک در سه مولفة [+تقوییت]+[ ،ظهیور] و [+فصیل]،
جزء واژگان همحوزة مفهوم نصرت بهشمار میآیند .نیز با توجه به رابطة هریک از
مفاهیم مذکور با مفهوم نصرت می توان اظهار داشت که نصرت الهی باعث تحقیق
سکینه و تایید اهلایمان میشود همچنانکه امکان فیتح ،غلبیه و اطمینیان را بیرای
ایشان در پی دارد.
 آیات مشتمل بر واژة نصرت و یا یکی از مشتقات آن ،بر اساس هیمآیییاین مفهوم با دیگر مفاهیم قابل دستهبندی به دستههای متعددی است که طبیق ایین
دستهبندی ها ،ماهیت و چیستی نصرت بیش از پیش آشیکار خواهید شید .مفیاهیم
همنشین با مفهوم نصرت را میتوان در دستههای ابزاری ،اثرپذیر ،زمینهای و امثیال
آن جای داد.
 بررسی واژگان حوزة معنایی نصرت در محیور همنشیینی ،از یکسیو درمفهومشناسی دقیق این واژه و شناخت مفاهیم هممعنا و یا متقابل آن اثرگذار اسیت
و از سوی دیگر احتمال اسیتعمال تصیادفی واژگیان در میتن قیرآن را مخیدوش
میسازد و بر این نکته تاکید میورزد که واژگان قرآنی در ارتباطی کامال هدفمند و
سیستماتیک با همدیگر بهکار گرفته شدهاند.
 کاربست الگوی تحلیل مولفه ای در نظریة حوزة معنیایی ،ایین امکیان رافراهم می سازد که مفاهیم براساس مولفه های معناساز خود از یکیدیگر تمیییز داده
شوند ،به طوری که علیرغم تقارب و تداخل معنایی برخیی از آن هیا بیا یکیدیگر،
جایگزینی یکی با دیگری ممکن نباشد و موجب خلل در افادة معنای میراد گیردد،
لذا نظریة حوزة معنایی و الگوی تحلیل مولفهای میتوانند بییانگر محیدودیتهیای
گزینشی واژگان باشند.
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منابع
قرآن کریم ترجمة آیتی
آزادی ،پرویز8851( ،ش) .مولفههای معنایی «حق» در قرآن کریم ،تهران :دانشیگاه
امام صادق(ع).
ابنجنی ،عثمان8599( ،م) .الخصائص ،تحقیق محمدعلی نجار ،بیروت :دارالهدی.
ابن فارس ،ابوالحسین احمد8811( ،ق) .مقاییساللغیه ،بییروت :دارإحییاء التیراث
العربی.
ازهرى ،محمدبن احمد8818( ،ق) .تهذیباللغه ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
ایزوتسو ،توشییهیکو8858( ،ش) .خیدا و انسیان در قیرآن ،ترجمیة احمید آرام،
چاپنهم ،تهران :انتشار.
یییییییییییییییی8831( ،ش) .مفاهیم اخالقی-دینی در قرآن ،ترجمة فرییدون
بدرهای ،تهران :فرزان روز.
باقری ،مهدی8818( ،ش) .مقدمات زبانشناسی ،چاپهشتم ،تهران :قطره.
پالمر ،فرانک8866( ،ش) .نگاهی تازه به معناشناسی ،ترجمة کورش صفوی ،تهران:
مرکز.
تفتازانی ،سعدالدین مسعود بن عمر8836( ،ش) .شرح المختصر ،چاپهشیتم ،قیم:
دارالحکمه.
جوادی آملی ،عبداهلل .)8831( ،تفسیر تسنیم ،قم :اسراء.
جوهری ،اسماعیل بن حماد8813( ،ق) .الصحاح ،تحقییق أحمدعبیدالغفور عطیار،
چاپچهارم ،بیروت :دارالعلم للمالیین.،
حیری نیشابوری ،اسماعیل بین احمید8881( ،ق) .وجیوه القیرآن ،تحقییق جیالل
سیوطی ،بیروت :مجمع البحوث اإلسالمیه.
خوشمنش ،ابوالفضل ،بابازاده ،حمیده8856( ،ش)« .معناشناسی طمأنینه در اشیعار
جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی» ،مجلة آموزههای قرآنی دانشگاه علیوم
اسالمی رضوی ،شمارة ،16صص.168-189
رازی ،ابوبکر نجمالدین8838( ،ش) .مرصادالعباد من المبدأ الیی المعیاد ،تصیحیح
محمدامین ریاحی ،چاپسوم ،تهران :علمی و فرهنگی.
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راستگو ،کبری و ابراهیم پور ،معصومه8853( ،ش)« .بررسیی معناشیناختی مفهیوم
«نصرت» در قرآن کریم با رویکرد تحلیل مولفهای» ،ششمین همایش ملی مطالعیات
و تحقیقات نوین در حوزة علوم انسانی ،مدیریت و کارآفرینی ایران .صص.81-8
راغباصفهانی ،حسینبن محمد8838( ،ش) .المفردات فی غریب القیرآن ،ترجمیة
غالمرضا خسرویحسینی ،تهران :مرتضوی.
زبیدی ،محمدبن محمد8888( ،ق) .تاجالعیروس ،تحقییق علیی شییری ،بییروت:
دارالفکر.
شعیری ،حمیدرضا8858( ،ش) .مبانی معناشناسی نوین ،چاپسوم ،تهران :سمت.
شفیع زاده ،مرضیه ،بهارزاده ،پروین ،فتیاحیزاده ،فتحییه8858( ،ش)« .معناشناسیی
کلمه در قرآن کریم با تاکید بر روابط هم نشینی و جانشینی» ،نشریة پیژوهش هیای
قرآن و حدیث ،شمارة ،8صص.881-55
صاحب ،اسماعیل بن عبیاد8888( ،ق) .المحییط فیی اللغیه ،تحقییق محمدحسین
آلیاسین ،بیروت ،عالمالکتب.
صادقى تهرانى ،محمد8816( ،ق) .الفرقان فى تفسیر القیرآن بیالقرآن والسینه ،قیم:
فرهنگ اسالمى.
صفوی ،کورش8818( ،ش) .درآمدی بر معناشناسی ،چاپدوم ،تهران :سورة مهر.
یییییییییییییی8818( ،ش) .فرهنگ توصیفی ،تهران :فرهنگ معاصر.
یییییییییییییی8818( ،ش)« ،نگاهی به نظریة حوزههای معنایی از منظیر نظیام
واژگانی زبان فارسی» ،مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژهنامة زبان
انگلیسی و زبان فارسی) ،شمارة ،8صص.88-1
طباطبایى ،محمدحسین8838( ،ش) .المیزان ،ترجمة محمدباقر موسوی ،چاپ پنجم،
قم :جامعة مدرسین حوزة علمیه (دفتر انتشارات اسالمى).
طبرسى ،فضلبن حسن8831( ،ش) .مجمعالبیان ،چاپسوم ،تهران :ناصرخسرو.
طریحی ،فخرالیدینبین محمید8839( ،ش) .مجمیعالبحیرین ،چیاپدوم ،تهیران:
مرتضوی.
عبدالباقی ،محمدفؤاد8868( ،ق) .المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم ،القاهرة:
دارالکتب المصریة.
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عجلونی ،اسماعیل بن محمد8519( ،م) .کشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر
من األحادیث على ألسنة الناس ،مصر :الرسالة.
عمر ،احمدمختار8816( ،ش) .معناشناسی ،ترجمة حسین سیدی ،چاپ دوم ،مشهد،
دانشگاه فردوسی.
فراهیدی ،خلیلبن احمد8881( ،ق) .العین ،چاپدوم ،قم :هجرت.
فضلاهلل ،محمدحسین8885( ،ق) .من وحى القرآن ،بیروت :دارالمالک.
فیروزآبادی ،محمدبنیعقیوب8889( ،ق) .القیاموس المحییط ،بییروت :دارالکتیب
العلمیه.
قرشى ،علىاکبر8838( ،ش) .قاموس قرآن ،چاپششم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
کاشییانی ،عبییدالرزاق8858( ،ش) .تییاویالت القییرآن الحکیییم ،ترجمییة سیییدجواد
هاشمیعلیا ،تهران :مولی.
کاشفالغطا ،جعفر بن خضر8835( ،ش) .کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغیراء،
قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
کالنتری ،ابراهیم و آرام ،محمدرضا و چمنپیما ،سیکینه8858( ،ش)« .معناشناسیی
سکینه در قرآن» ،پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال ،81شمارة ،1صص.118-165
گیررتس ،دیرک8858( ،ش) .نظریه های معنیا شناسیی واژگیانی ،ترجمیة کیورش
صفوی ،تهران :علمی.
الینز ،جان8858( ،ش) .درآمدی بر معناشناسی زبان ،ترجمة کورش صفوی ،تهران:
علمی.
مرادی ،اعظم8859( ،ش) .معناشناسی واژة اطاعت در قیرآن بیا تکییه بیر نظرییة
حوزههای معنایی ،کرمانشاه :دانشکدة علوم قرآن.
مصطفوی ،حسن8819( ،ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :مرکز نشیر
آثار عالمه مصطفوی.
مکارم شیرازی ،ناصر و دیگیران8838( ،ش) .تفسییر نمونیه ،چیاپ دهیم ،تهیران:
دارالکتب اإلسالمیه.
مکوند ،محمود ،توکلی محمدی ،نرجس8853( ،ش)« .معناشناسیی واژة سیکینه در
قرآن و متون مقدس یهودی» ،نشریة معرفت ادیان ،شمارة(1پیاپی ،)88صص.16-3
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مقارنة ميزات الماهية للتأويل القرآني وحقيقة اإلنسان علي ضوء
منهج العالمة حسن زاده آملي.
1سيد قاسم حسيني
2فاطمة لونجي

الملخص
إن للقران مستويات مختلفة أعالها هو التأويل لكن السؤال المهم هذا ما هي حقيقة تأويل
القرآن؟ ينطبقها العالمة حسن زاده آملي مع حقيقة اإلنسان حيث يعتقد أن جميع جوانب
نظام الوجود يحتمل أن توجد في البشر .تسعي هذه المقالة إلي البحث عن تأويل القرآن في
تفسير االنسان األنفسي مستعينا بالمصادر المرتبطة والطريقة التحليلية .لذلك تمّت دراسة
حقيقة تأويل القرآن وحقيقة نفس االنسان ومقارنتهما ،و يستنتج من هذه األقوال أن المظاهر
واألمور في الموقف الجماعي لها حقيقة واحدة وهو مصدر كل المظاهر و المظاهر نفسها و
هي منتجة عن قراءة تأويل اآلفاق واألنفس باعتبارهما المقارنة بين كتابي القرآن الجماعي
واآلفاقي لذلك ،يجب وجود المعلم الكامل لقراءة الحقائق ،حتى يمسّ حقائق القرآن
واإلنسان الكامل ونظام الحياة ونفسه بالطهارة الكاملة.ألن العالم كله هي مرآة الحق لكن
االنسان الكامل هو مرآة المظاهر كلها و أيضا يمثل األسماء والصفات كلها لذلك فهو يتمتع
بالوجود الكامل والوحدة الجماعية ووحدة الحقة الظلية و وحدة الحقة الحقيقية يشتنتج من
هذه األقوال أن تأويل القرآن هو الحقيقة األنفسية لإلنسان موافقا لحقيقة االنسان الكامل
وكل ما هو موجود في العالم الصغير بطريقة ما وفي العالم الكبير بطريقة أخرى وأما الحقيقية
الواحدة هي توحيد القرآن الصمدي فلذلك إن التأويل الغائي للعالم هو اهلل حقيقة.
الكلمات الدليلية :التفسير ،التفسير األنفسي ،القرآن ،االنسان ،التوحيد

1

سيد قاسم حسيني ،أستاذ مساعد بجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل

 2فاطمة لونجي ،خريج مرحلة الماجستير لجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل
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التحليل السيمائي-الداللي في الفواصل القرآنية
دراسة التشبية و االستعارة أنموذجًا
1سيدة فاطمةسليمي
2سيدة خديجة ساداتي سرخكاليي

الملخّص
يعدّ "التحليل السيميائي" من إحدی األساليب التحليلية حيث يفحصص العالمصات
في النص للحصول علي المعني الضمني أو الهامشي .تجسّد هذه المعاني في البنصي اللوويصة
القرآنية ظاللًا من دالالت النص التأويلية و تعطي المزيد من االنسجام و التآلف فصي ارراء
التأويلية .إن الفواصل القرآنية وهي إحصدی مصن الصصناعات اللوويصةت تفصتا أ وا صا جديصدة
للمعاني القرآنية الخفية و تعاليمهصا الباننيصة ضصمن تحليصل المسصتويات اللوويصة المختلفصة
کالصرف والنحو والصوت والبالغة ت إضافة إلى ذلك ت فإنهصا تعصرا الروائصأل األد يصة و
األعمال البارزة و ناءً على ذلكت تشير هذه المقالة معتمدًا علي المصنهج الوصصفي التحليلصي
والسيميائي إلي أهم األسباب للدالالت الضمنية في الفواصل القرآنية علصي ضصوء التشصبية
واالستعارة أنموذجا فيمكن فهم العديد من الدالالت الضصمنية منهصا ةصدة األمصر أو ضصعف
والعناد ودرجة االعراا والكفر و ....وقد أةارت إليها العديد من التفاسصير طريقصة عصا رة
وغير منهجية .لذلك يشير التحليل هذا إلي ةبكات من دالالت خفية يمكن حصصولها وفص
السياق المقامي وهذا يفتا أ واب جديصدة لالعجازاللوويصة القرآنيصة ويدقصدّم تفسصيرًا علميًصا
ومنهجيًا لسياقات القرآن المقالية
الكلمات الدليليصة السصيميائيةت المعصاني الباننيصةت االسصتعارةت التشصبي ت الفواصصل القرآنيصة

1

سيدة فاطمة ،سليمي ،أستاذة مساعدة لفرع اللغة العربية و آدابها ،جامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل

آمل
 2سيدة خديجة ،ساداتي سرخكاليي ،خريج مرحلة الماجستير لجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل
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علم التأويل في التبيان من منظار الشيخ الطوسي منطق العقلي في فهم الدين
1نفيسة اهل سرمدي

الملخص
يمكن التحدث عن موقفين نصية وغيرنصية فصي قضصية التأويصل ويعتبصر الشصيخ
الطوسي من أعظم علماء التفسير والكالم في مدرسة وداد و تهدف الدراسة الحاليصة إلصي
تبيين التأويل ومباني من وجهة نظره .يعتقد المؤلف أن يمكن الحديث عن عالقصة التأويصل
والتفسير عندالطوسي من منظارينت إضافة إلى ذلك ت يمكن مالحظصة کصل مصن المواقصف
النصية وغيرالنصية فصي أفكصاره الكالميصة-التفسصيرية .يسصتخرا المؤلصف مبصاني التأويصل
وقواعده من منظار الطوسي ومن أهمها نفي المحاکاة ت لزوم االعتماد علصى العقصل والنقصل
الصحيات ومراعاة المعنى الظاهری لأللفاظ و جواز العدول عن ظواهر اريات في المواقصف
الخاصة .وأما نظرة الطوسي العقلية فهي ارزة في تأويالت  .يعتمد الشيخ في آثاره العلميصة
على العقل والحجج العقالنية کثيرا حيث يشير هذا األمر إلي نظرت العقالنية وض النظر عن
صحة هذه البراهين أو سقمها وأما التأويل عنده کنهج لفهصم الصدين فلص أسصلوب وسصياق
عقلي تماما و علي نظرة المؤلفت يمكن للمرء أن يفهم منط الطوسي العقلني في فهم الدين
ضمن نظرت التأويلية والسيما في تفسيره للقرآن.
الكلمات الدليلية الشيخ الطوسيت التاويل تالعقلت معيار فهم الدين

 1نفيسة ،اهل سرمدي ،أستاذة مساعدة لقسم الفلسفة و الكالم اإلسالمي ،كلية أصول الدين ،جامعة اصفهان ،اصفهان
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تفسير صفات اهلل الخبرية في تفسير الميزان
1سيد معصوم حسيني
2فاطمه عليخاني
3سيدة فاطمةسليمي

الملخص
األوصاف الخبرية هي الصفات القرآنية والروائية التي أنلقها اهلل علي نفس ولم
يكن العقل البشری قادرًا على إثبات صفات کاليد والوج واالستواء والساق و .....و أما
العالمة الطبانبائي فأوّل الصفات هذه استخدام الكناية و المجاز و سياق اری واتّبأل في
التحليل من المعتقدين هذه الصفات دون إثباتها التشبي و التجسيم .تسعي هذه المقالة إلى
تبيين صفات اهلل الخبرية في اريات مستعيناً المنهج الوصفي-التحليلي .إن المناهج التي تمّ
الحصول عليها من البحث هي أن من وجهة نظر العالمة الطبانبائيت يستخدم کل کلمة من
هذه الكلمات في مجاالت داللية مختلفة وفقًا للسياق .ومن ين هؤالء يمكن أن نشير إلى
رفض ةكوک المستشرقين والملحدين حول اختالف الصفات اإللهية ورفض الطائفتين
األةاعرة والمعتزلة في مناقشة التجسد العقالني و تأويل  .و أما في هذا النقاشت فيؤکد
کالم العالمة االستشهاد آيات محكمة وروايات أصيلة وترکيبات لووية لألدب العر ي.
الكلمات الدليلية التأويلت صفات خبريةت القرآنت الرواياتت الميزان.

1

سيد معصوم حسيني ،أستاذ مساعد بجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل

 2فاطمه ،عليخاني ،خريج مرحلة الماجستير لجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل
 3سيدة فاطمة ،سليمي ،أستاذة مساعدة لفرع اللغة العربية و آدابها ،جامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل
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آراء الطوسي والشيرازی التأويلية دراسةً مقارنةً
1سيد محمد حسين ميردامادي
2محمد بيدهندي

الملخص
تسعي هذه المقالة إلي تبيين أهم السمات التفكيرية التأويلية للطوسي والشيرازی
ومقارنتهما وتشير إلي الميزات المشترکة والمتميصزة مصن آرائهمصا التأويليصة صذکر عصض
األمثلة التأويلية من آثارهما .تعتمد البنية العامة لنظرية الطوسصي التأويليصة علصى الصوجهين
الكالمي والبانني العقلي مرتكزا علصي التمثيصل وأمصا الهيكليصة العامصة لنظريصة الشصيرازی

التأويلية فتنبني علي الوجهين الشهودی والبانني العقلي معتمصدًا علصي النظريصة التصأويلي–
التنزيلي .ترتكصز ارراء التأويليصة للطوسصي فصي الكتصا ين "روضصة التسصليم" و"المبصدأ

والمعاد" لكن توجد ارراء التأويلية للشيرازی في آثاره کلها واتّخذها منهجًا في تفاسصيره.
تهدف هذه المقالة معتمدا علي المنهج الوصفي التحليلي إلي تبيين أهصم الميصزات التأويليصة
لهذين الفيلسوفين تأثيرهما علي عالم االسالم حيث يمكن لهذه ارراء أنتؤدی إلي النتصائج
المعرفية واالجتماعية.
الكلمات الدليلية التأويلت التمثيلت الباننت نصيرالدين الطوسيت صدرالدين الشيرازی.

1

سيد محمد حسين ،ميردامادي ،دكتوراه الفلسفة و الكالم اإلسالمي (الحكمة الفائقة) ،جامعة اصفهان

 2محمد ،بيدهندي ،أستاذ مشارك لقسم الكالم و الفلسفة االسالمية ،جامعة اصفهان
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المجال الداللي لمفهوم "النصرة" في القرآن الكريم
علي ضوء المحور الترا طي
1

كبري راستكو

2معصومة ابراهيمبور

الملخص

أفاد تطبي أنموذا "المجال الداللي" کثيرا لدراسة داللة األلفاظ القرآنية و تبيين حدودها
ألن کل کلمة تدين جزءا من معناها ترا طها مأل کلمات ترادفها و أيضا تتحدد عالقة کصل
کلمة ومعناها في نظام اللوات القرآنية.
و من الكلمات التي تعد أکثر استخدامًا في النظام اللووی القرآني و يهمّنا اکتشاف مجالها
الداللي هي لفظة "النصرة" حيث يحدث مفهومها في حياة اإلنسان أةكال مختلفة .تهدف
هذه المقالة إلي تطبي نظرية المجال الداللي علي ضوء المنهج الوصصفي-التحليلصي إضصافة
إلي فهم داللتها العميقة معتمدا علي نموذا "تحليل المكوّنات" حيث تسصتخرا الكلمصات
المرافقة لهذا المفهوم وتشرح العالقة الداللية ين الكلمات و أسصباب اسصتخدامها .يسصتنتج
من هذه األقوال أن مفهوم النصرة يتكوّن من مكونات [ +تعزيز] ت [ +ظهور] ت [ +فصل] و

[ ±االنتزاع] إذن تبرّر هذه المكونات وجود کلمصات "الفصتا" و"السصيطرة" و"األمصل"

و"السكينة" و"الثقة" في مجال هذا المفهوم .إن هذه الكلمات إضافة إلي هذه المكونات
الثالثةت تحتوی على مكونات داللية أخرى مما يميّزهم عن الصبعضت رغمصا علصي التقصارب
الداللي ين هذه األلفاظت فإن استبدال عضهم البعض سيؤدی إلي الفساد في المعنصي .وفقصا
للعالقة ين هذه المفاهيم مأل مفهوم النصرة يمكن القول إن النصرة اإللهيصة هصي التصي تقصيم
السكينة و تؤيد اإليمان فضال عن إمكانية ظهور الفتا والسيطرة والثقة للمؤمنين.
الكلمات الدليلية علم الداللةت المجال الداللي ت المحور الترا طيت النصرةت القرآن
1

كبري راستكو ،أستاذة مساعدة لفرع اللغة العربية و آدابها ،جامعة علوم القرآن الكريم و معارفه ،كلية العلوم القرآنية،

مشهد ،ايران
معصومة ،ابراهيمبور ،خريج مرحلة الماجستير لجامعة علوم القرآن و معارفه ،كلية العلوم القرآنية ،آمل
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063 English Abstracts

Matching the Coordinates of the Nature of the
Interpretation of the Qur'an and Human Truth, At Views of
Allameh Hassanzadeh Amoli
Hosseini, Seyed Ghasem 1
Lunji, Fatemeh2

Abstract
The Qur'an has a level that, above all, is its interpretation. But the
important question is: what is the truth of the interpretation of the
Qur'an? Allameh Hassanzadeh Amoli considers it to be in accordance
with human truth. Because all aspects of the system of existence are
potentially present in human beings. This article examines the
interpretation of the Qur'an in the interpretation of the human soul,
using related sources and analytical methods. Therefore, it deals with
the truth of the interpretation of the Qur'an and the truth of the human
soul and their application. And as a result, manifestations and things
as a collective have a single truth, which is the source of all
manifestations and the same manifestations. Which is the result of the
readability of the interpretation of horizons and souls, which is the
same comparison between the two books of the collective Qur'an and
the book of horizons. Therefore, a complete master is needed to
understand the truths, so that with purity in all levels, he can
understand the truths of the Qur'an, the perfect man, the system of
existence and himself. Because all creation are mirrors of truth. But
the perfect man is a complete mirror. And represents all names and
attributes. Therefore, it has a comprehensive existence, collective
unity and true unity. As a result, the interpretation of the Qur'an is the
soul truth of man and corresponds to the truth of the perfect man. And
both in the small world, in one way and in the big world, in another
way; It is a truth that is the monotheism of the Qur'an. Therefore, in
fact, it is the final interpretation of God's world.
Keywords: Interpretation, Psychological Interpretation, Qur’an, Man,
Monotheism
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Semiotic (Semantic) Analysis of Qur’an Distances
in the Field of Simile and Metaphor
Salimi, Seyedeh 1
Sadati Sorkhkalaei, Seyedeh Khadijeh 2

Abstract
"Semiotic analysis" is one of the methods of qualitative analysis that
examines the signs in a text to achieve the implicit meaning. These
meanings, in the linguistic structures of the Qur'an, show angles of the
interpretive meanings of the text, which are beyond situation. And
gives more coherence to interpretive views and expands the horizons
of the interpreter's gaze. The distances of the Qur'an, as one of the
linguistic arrays, by analyzing the signs, at different levels of language
such as grammar, syntax, sound and rhetoric, open a new view to the
messages and teachings hidden in the text. In addition, it displays its
literary highlights and masterpieces. This research is a descriptiveanalytical method with a general semiotic approach. Which analyzes
the most important factors in the birth of implicit meanings in the
intervals of verses and with the case study of simile, which is
considered a rhetorical sign. For this purpose, many implicit meanings
such as: intensity or weakness of the matter, stubbornness, degree of
turning away and disbelief, etc. are mentioned. And by semantic
analysis of simile and metaphor, in the intervals of verses, it can be
understood that various interpretations have also referred to it in a
non-methodical way. Therefore, in the semiotics of verse intervals, by
examining linguistic signs, it is possible to discover the networks of
meanings hidden in the context of the situational context of speech.
This opens a new view to the linguistic miracle of the Qur'an and
provides methodical interpretations of the in-text factors of the Holy
Qur’an.
Keywords: Semiotics, Esoteric Meanings, Metaphor, Simile, Quranic
Distances.
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Interpretation Research of Sheikh Toosi in Tebyan:
An Assessment into his Rational Logic in Understanding
Religion
Ahl Sarmadi, Nafiseh 1

Abstract
Interpretation is one of the most important theological and interpretive
issues. Because Sheikh Toosi was one of the great commentators and
theologians, this research seeks to explain what it means and its rules.
This research is by library method. Relying on content analysis, it
follows the interpretation in the works of Sheikh Toosi. We can talk
about two types of approaches, regarding the relationship between
interpretation and interpretation with Sheikh Toosi. In terms of
interpretation, traces of both intra-textual and extra-textual attitudes
can be traced in his theological-interpretive ideas. This article extracts
the principles of rules in the interpretation of Sheikh Toosi. These
include: denial of imitation, the need to rely on reason and valid
narration, observing the apparent meaning of words, permission to
deviate from the appearance of verses in certain circumstances, are
among the most important of these rules. It should be noted that
Sheikh Toosi's rational approach is prominent in his interpretation.
Relying on reason and mentioning rational arguments can be seen in
his works. Regardless of the correctness of these arguments, it shows
the rationality of his thought. In Sheikh Toosi's view, interpretation, as
an approach to understanding religion, has a purely rational style.
Thus, due to Sheikh Toosi's interpretation of the Qur'an - especially in
the interpretation of the Qur'an - his rational logic in understanding
religion can be understood.
Keywords: Sheikh Toosi,
Understanding Religion.
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Interpretation of God's News Attributes, in the
Interpretation of Al-Mizan
Hosseini, Seyed Masoom
2
Ali Khani, Fatemeh
Salimi, Seyedeh Fatemeh

1
3

Abstract
News attributes are attributes in the Qur'an and narrations,
which God calls himself by these attributes. Human intellect has
been incapable of proving such attributes as the hand, the face,
the leg, and so on. In interpreting these attributes, Allameh
Tabatabai, following the believers in proving without simile, has
interpreted news attributes by using the structures of irony,
permissibility and context of verses. This research, by descriptiveanalytical method, expresses the news attributes of God in the
divine verses. The findings of this study, from the perspective of
Allameh Tabatabai, show that each of these words, according to
the context, are used in different semantic domains. Therefore, we
can refer to the rejection of the suspicions of the Orientalists
regarding the claim of differences in divine attributes and the
rejection of the Ash'arite and Mu'tazilite sects in the discussion of
simile and rational interpretation. In this discussion, citing strong
verses, authentic narrations and the linguistic structure of Arabic
literature confirms the words of Allameh Tabatabai.

Keywords: Interpretation, News Attributes, Qur’an, Narrations,
AL-Mizan.
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Comparison of the interpretive thought of Nasir al-Din Tusi
and Mullah Sadra Shirazi
Dr. Seiyed Mohammad Hosein Mir Damadi 1
Dr. Mohammad Bid Hindi

2

Abstract
In this article, while considering the most important features of the
interpretive thought of Nasir al-Din Tusi and Mullah Sadra Shirazi,
the two ideas have been compared. And by mentioning some
interpretive examples of the works of those two scientists, the
commonalities and differences between these two interpretive theories
were pointed out. The general structure of Nasir al-Din Tusi's
interpretive theory is based on theological interpretation and esotericintellectual interpretation and is based on allegory. However, the
general structure of Mulla Sadra's theory is based on intuitive
interpretation and esoteric-rational interpretation and is based on
interpretation-discount theory. The esoteric interpretive thoughts of
Nasir al-Din al-Tusi are concentrated in the books of Rawza al-Taslim
and his Aghaz and Anjam. But Mulla Sadra's interpretive thought is
present in all his works and basically he has used interpretation as a
method. To the extent that all his analyses are based on his
interpretations. The research method is descriptive-analytical and its
purpose is to study the most important features of the interpretive
thinking of two influential philosophers of the Islamic world which
.can have important epistemological and social effects
Keywords: Interpretation, Allegory, Inner, Nasir al-Din Tusi, Sadr alDin Shiraz
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The semantic field of the concept of "victory" in the Holy Quran
based on the axis of companionship
Rastgoo, Kobra 1
Ebrahimpour, Masoumeh 2

Abstract
The application of the semantic model of "semantic domain" in studying the
semantic structure of the words of the Qur'an and explaining the semantic
limits of its linguistic codes is very instructive. Because each word of
discovery owes a part of its meaning to the presence of other words in its
field and the relationship of each word and its meaning is determined in the
set of Quranic vocabulary. One of the most frequent words in the linguistic
system of the Qur'an, the discovery of whose semantic field requires semantic
study, is the word "victory", which occurs in human life in various forms.
With this idea, the present article intends to use semantic domain theory and
descriptive-analytical method, while accurately conceptualizing based on the
model of component analysis, extract the companion words of this domain
and explain the semantic relationship and why each is used. Examination of
Quranic data indicates that the concept of victory consists of semantic atoms
[+ reinforcement], [+ emergence], [+ chapter] and [± abstract]. These
components justify the presence of the words conquest, domination, hope,
sobriety and confidence in the field of this concept. Each of these words, in
addition to the three mentioned components, has other semantic components
that differentiate them from each other, so that despite the semantic
convergence of some of them, replacing each other with each other will
disrupt the expression of the meaning. Also, according to the relationship of
each of the mentioned concepts with the concept of victory, it can be stated
that divine victory causes the realization of Sakineh and the approval of the
believers, as well as the possibility of conquest, victory and confidence for
them.
Keywords: Semantic .Semantic domain, companionship, victory,, Quran
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