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چکیده

ب یاری از معارف دینی و دستهرات زند ی در دین اسال  ،از قرآن کریم ب عنهان ثقل اکبر ب دست می-

آید از این رو شناخت آمهز،های قرآن از صدر اسال تاکنهن با عنهان «ت یر قرآن» کانهن تهج م لمانان
ب ویژ ،اندیشمندان عله قرآنی بهد ،و ه ت؛ اولین ا برای رسیدن ب این هدف شناخت مهضهعل و
معانی سقیقی ال اظ و عبارات قرآنی است ،با تهج ب جایگا ،علمی علّام طباطبائی در جامع ت یری پی
بردن ب دید ا،های ایشان در این رابط اهمیت دارد از این رو این مقال ب دنبال دید ا،های ایشان پیرامهن
«مهضهعل سقیقی ال اظ قرآن» بهد؛ روش پژوهش ،تهصی ی تحلیلی و داد،های پژوهش عالو ،بر کتاب
«المیزان فی ت یر القرآن» در اکثر مهاقع کتب ت یری ،لغهی ،اصهلی و بالغی بهد؛ یافت های پژوهش این
شد ک علّام طباطبائی قائل ب دید ا« ،روح معنا» با تقریر «سقیقی بهدن معقهل و مح هس» ه تند و
مؤیدات دید ا ،ایشان تغییر و تحهل مصادیق در طهل زمان ،تشویک در مصادیق و مصادیق ظاهری و
باطنی است.

واژگان کلیدی :قرآن ،موضوعله الفاظ ،علّامه طباطبائی ،روح معنا ،معقول ،محسوس.

نهی ندة م ئهل)  E-mail: nasrin,ansarin@yahoo.com
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 .۱مقدمه
قد اول برای ت یر قرآن و یوی از مباسث کلیدی این علم شناخت معانی م ردات و

جمالت آیات است ک  :آیا در معنای سقیقی خهد ب کار رفت اند؟ یا مراد از آنها معنای -
مجازی و غیرسقیقی است؟ این بحث را از چند جهت میتهان مهرد تحلیل و بررسی قرار
داد ب عنهان مثال بحث «معانی سقیقی در قرآن» را از جهت مهضهعل سقیقی ال اظ در

قرآن ،را،های رسیدن ب معنای سقیقی مانند تبادر ،اطراد ،صحت سلب و  ،...انهاع سقایق
قرآنی مانند سقیقت شرعی  ،متشرع  ،عرف عا  ،خاص و  ....؛ در این نهشت ب بحث
«مهضهعل سقیقی ال اظ در قرآن» پرداخت شد،است .از طرفی با تهج ب این ک دید ا،
هر اندیشمند قرآنی پیرامهن این مطلب نقش ب سزایی در ت یر قرآن دارد تحلیل و
بررسی آراء هر م ر در این زمین میتهاند در ت هیم برخی معارف و آمهز،های قرآنی
مؤثر باشد در راستای رسیدن ب این هدف این نهشت ب دنبال تحلیل دید ا،های علّام
طباطبائی در مهرد «مهضهع ل سقیقی ال اظ» در کتاب «المیزان فی ت یر القرآن» است.
قبل از پرداختن ب بحث تبیین ادبیات نظری پژوهش ضروری است؛ برای پی بردن ب
م اهیم قرآن نیاز ب ت یر آن است از این رو در طهل تاریخ اسال همهار ،این امر کانهن
تهج م لمانان ب ویژ ،اندیشمندان عله قرآنی بهد ،و ه ت؛ «علم ت یر» نیز مانند سایر
عله مقدماتی دارد و اولین مقدم برای آن شناخت معانی ال اظ و عبارات قرآنی است از
این رو پی بردن ب معانی سقیقی و مهضهعل ال اظ قرآنی اهمیت پیدا میکند.
با تهج ب این ک علّامد طباطبدائی از علمداء معاصدر بدهد ،و نظدرات خاصدی در زمیند
مهضهعات عصر ساضر دارند و عالو ،بر جامع ت یری اقشار مختلف جامع نیز ایشدان را
ب عنهان فیل هف قرن پذیرفت و دید ا،های ایشان را قبهل دارند پرداختن ب این مهضدهع
ضروری است.
پیرامهن این مهضهع اصهلیان در بحث مباسث ال اظ بحثهای اصهلی فراوانی داشدت اندد
از جمل در «اصهل فق شیع » نهشت «فاضل مهسدى لنوراندى» و «م تداح االصدهل» نهشدت ،
محمد صالحى مازندارنى و ...اما هدف این نهشت پرداختن ب مباسث اصهلی آن نی ت.
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چندین کتاب نزدیک ب این مهضهع نهشت شد ،از جمل کتاب «نظری روح معنا» نهشت
سامد شیهاپهر ک در سال  031۰ب رشت تحریر در آمد ،و در آن نهی ند ،ب بیان سیر
تاریخی دید ا ،روح معنا و ذکر نظرات قائالن این دید ا ،در طهل تاریخ پرداخت است.
مقاالتی نیز در این رابط نهشت شد ،از جمل مقالة «شیهة لغهی علّام طباطبائی در ت یر
المیزان» ک در سال  ،0339تهسط عباس اقبالی نهشت شد ،ک در بخشی از چوید ،آن
آمد ،علّام در کتاب «المیزان فی ت یر القرآن» در اکثر مهارد ب تشری معنای ال اظ و
م ردات آیات پرداخت ولی مت اوت با شیه ،لغهی ب یاری از اسال شناسان ب شعر عرب
استشهاد نورد ،و با توی بر قرین های مقا  ،تقابل ،سیاق و با استمداد از آیات قرآن ب
ت یر پرداخت است ،نهی ند ،در این مقال تهج خاصی ب نظرات علّام پیرامهن
«مهضهعل سقیقی ال اظ» نداشت است.

مقال دیگر در این رابط مقال «طباطبائی و نظری روح معنا در تبیین ال اظ متشاب -

قرآن» است ک در نشریة «پژوهشهای فل ی کالمی» در سال  0319تهسط سامد
شیهاپهر ،محمد باقر سجتی و نهل غروی نائینی نهشت شد ،و در بخشی از چوید ،آن

آمد :،در بار ،ال اظ متشاب قرآن دو دید ا ،وجهد دارد یوی این ک واژ،ها در معانی -
مح هس سقیقت و در معانی معقهل مجازند اما طبق دید ا ،دیگر این واژ،ها در معانی -
معقهل نیز سقیقت ه تند نهی ند ،در ادام آورد :،دید ا ،دو چند تقریر دارد و دید ا،
علّام با یوی از این تقریرات مطابقت دارد.
مهضهع این مقال تا سدودی ب این نهشت مرتبط است اما در آن مقال مؤیدات -
خاصی برای دید ا ،علّام و سایر دید ا،ها بیان نشد ،از این رو این نهشت ب دنبال تومیل
و بیان مؤیدات دید ا،ها در این رابط است.
این پژوهش با بهر،مندی از روش تحقیق عقلی ب روش ردآوری کتابخان ای و با
پردازش تهصی ی تحلیلی بهد،است ک با مراجع ب اسناد و آثار موتهب فیش برداری
شد ،و پر از پردازش فیشها محتهای هر کدا در جای مناسب خهد قرار رفت است،
منابع است اد ،شد ،در بیشتر مهارد کتب ت یری ،روایی ،فقهی ،اصهلی ،عله قرآنی،
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لغهی و ادبی بهد ،و ب منظهر بیان صحی آیات و روایات و ثبت دقیق اعرابهای آنها از
نر افرازهای مرکز کامپیهتری نهر است اد ،شد ،و برای ترجم آیات از کتاب «ترجم
المیزان» است اد ،شد،است ،ب دلیل این ک متن اکثر قریب ب ات اق کتابهای مراجع شد،
عربی بهد تنها ترجم آن مطالب بیان شد ،و ب دلیل

ترد ی مطالب و با انگیز ،صرف

جهیی در کلمات و ص حات ،اکثر نقل قهلها ،ب صهرت غیرم تقیم و با تلخیص بیان
ردید،است.
ا های رسیدن ب هدف پژوهش پاسخ هئی ب دو پرسش زیر است :در مهرد
مهضهع ل ال اظ چ دید ا،هائی وجهد دارد؟ علّام طباطبائی کدا یک از این دید ا،ها
را پذیرفت یا نظر ایشان ب کدا یک از این دید ا،ها نزدیک است؟

 .2مفهومشناسی
برای روشن شدن بحث بررسی لغهی و اصطالسی «وضع»« ،معنی»« ،ل ظ» و «کلم »
ضروری ب نظر میرسد .معنای لغهی «وضع» فرودآوردن و ذاشتن بار بر زمین ر.ک؛
فراهیدى9 :0۰11 ،ن 015؛ راغب اص هانى )30۰ :0۰09 ،و معنای اصطالسی آن نزد
اصهلیان اختصاص دادن ل ظ ب معنا و ارتباط خاص بین آن دو است ک یا ناشی از
اختصاص ل ظ ب آن معنا یا در اثر کثرت استعمال است ر.ک؛ س ینى ،معجم
المصطلحات األصهلی  )006 :0۰05 ،رابطة معنای لغهی و اصطالسی عا و خاص است ب
هن ای ک معنای لغهی عا و معنای اصطالسی خاص است زیرا معنای «وضع» با تهج
ب متعلقاتش اندکی مت اوت میشهد ،در این نهشت مراد از «وضع» معنای اصطالسی آن
است.
ریشة واژ« ،معنی»« ،ع ن و» است ک برخی لغهیان برای آن س اصدل ذکدر کدرد،اندد،
«قصد»« ،خضهع» و «ظههر شیء» ر.ک؛ ابدن فدارس۰ :0۰1۰ ،ن  )۰6و معندای اصدطالسی
آن در نزد اندیشمندان اسالمی «ظاهر کردن آن چ ک ل ظ میرساند» است ر.ک؛ راغب
اص هانی.)511 :0۰09 ،
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معنای لغهی «ل ظ»« ،پرتاب شیء» ر.ک؛ فراهیددى3 :0۰11 ،ن 060؛ طریحدى:0305 ،
۰ن  )911و معنای اصطالسی آن در نزد نحهیان و ب تبع آن در نزد دانشمندان عله قرآندی
«آنچ ک ان ان تل ظ میکند است خها ،مهمدل باشدد یدا غیدر مهمدل» تهدانهى9 :0116 ،ن
 )0۰01رابطة معنای لغهی و اصطالسی «ل ظ» نیز ،عا و خاص است بد ایدن صدهرت کد
معنای لغهی آن یعنی «پرتاب کردن» عا و معندای اصدطالسی آن یعندی «پرتداب اصدهات
برای رساندن معنا» خاص است ،در این نهشت مراد از «ل ظ» معنای اصطالسی آن است.
ب نظر میرسد از معنای لغهی «ل ظ» یعنی «پرتاب کردن» میتهان این نوت را ب دست
آورد ک همان طهر ک تیر همیش ب هدف اصابت نمیکند «ل ظ» نیز همهار ،قادر ب بیان
هم مقاصد ان ان نی ت .ریش واژ« ،کلم »« ،ک ل » است ک برخی لغهیان معنای اصلی
آن را «زخم» و اثر آن ر.ک؛ ابن منظهر09 :0۰0۰ ،ن  )599و برخی «سجت و برهان» ذکر
کرد،اند؛ ر.ک؛ طریحى6 :0305 ،ن  )050ب نظر میرسد جمع بندی دید ا،های لغهیان
این است ک «کلم» ب معنای اثر زخم است ک داللت بر فاعل و زخم زن دارد؛ در
اصطالح اندیشمندان قرآنی«کلم آن است ک بر معنایى داللت کند؛ بدون در نظر رفتن
ویژ ى ل ظ یا نقش یا وضع از جانب یک واضع بشرى» عضیم  .)595 :0331 ،بنا بر این
تعریف ،محدود« ،کلم » منحصر ب منطهق و موتهب نمیشهد و امهر دیگری را نیز در
بر می یرد ،رابطة معنای لغهی و اصطالسی «کلم » نیز عا و خاص است ک در این
نهشت مراد معنای اصطالسی آن یعنی «اثر ذاری و داللت بر معنا» است.
همان هن ک از معنای اصطالسی آن مشخص است «داللت بر معندا در کلمد » بد هدر
صهرتی میتهاند باشد و الز نی ت ک هیند ،از طریق ال اظ ،معنای مدهرد نظدر خدهد را
ب هماند بلو از طریق ایماء و اشار ،یا هر نهع دیگری ک معنا فهماند ،شهد عندهان «کلمد »
برآن صدق میکند از این رو آورد،اند ک «کال عبارت از فهمانیدن معنا ب شنهند ،اسدت
رچ ب سبب تگه و ب کار بردن اشدار ،و ال داظ نباشدد» س دینى همددانى۰ :0۰1۰ ،ن
 .)930علّام نیز ضمن اشار ،ب این ک «کلم » عالو ،بر ل ظ از طریق دیگدر هدم مدیتهاندد
معنا را برساند ر.ک؛ طباطبائی03 :0311 ،ن  011و 01ن  )15در ت یر برخی آیدات داهى
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مراد از «کلم » را «قهل سقى ک خدا آن را ت » مدیدانندد همدان ،ج )30 :01مانندد آیدة
﴿ ...وَ لَوْ ال کَلمَةٌ سَبَقَتْ منْ رَبِّکَ لَقُضیَ بَیْنَهُمْ فیما فیه یَخْتَلفُونَ﴾ یدهنرن  ...« )01و ا در
فرمانى از طرف پرورد ار نبهد ،در آنچ اخدتالف داشدتند میدان آنهدا داورى مدىکدرد» و
اهى آن را مهجهد خارجى از قبیل ان ان میدانند مانند آیة ﴿إذْ قالَت الْمَالئكَةُ یةا مَةرْیَمُ
إنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُک بكَلمَةٍ منْهُ اسْمُهُ الْمَسیحُ عیسَى ابْنُ مَرْیَم( ﴾...آل عمدرانن « )۰5زمدانى کد
فرشتگان تند :اى مریم خداى تعالى بشارتت مىدهد ب کلمد اى از خدهدش کد ندامش
م ی عی ى بن مریم است »...زیرا مخلهقات هم داللت بدر وجدهد خددا دارندد همدان3،ن
.)010
پر «کلم » با «ل ظ» نقط مشترکی دارد و آن جایی است ک ل ظ غیرمهمل است؛ از
طرفی «کلم » تنها از طریق بیان ال اظ نی ت؛ بنابراین رابط «ل ظ» و «کلم » عمه و
خصهص من وج است ق مت مشترک آنها« ،ل ظ غیر مهمل» ،ق متی ک ل ظ است و
کلم نی ت «ل ظ مهمل» و ق متی ک کلم است و ل ظ نی ت «فهماندن معنا از طریق
ایماء ،اشار ،و  ...است» ب طهری ک ل ظی تل ظ نشهد.
مؤید مطلب این ک ب قرآن «کال اهلل» ت میشهد و «ل ظ اهلل»

ت نمیشهد ر.ک؛

ابن منظهر09 :0۰0۰ ،ن  )599یا در مهرد قرآن اصطالح «مشترک ل ظی» بد کدار نمدیرود
بلو از اصطالح «وجه ،و نظائر» است اد ،میکنندد ر.ک؛ مودر  )091 :0۰90 ،زیدرا در دو
عبارتِ «ل ظ اهلل» و «مشترک ل ظی» ،واژ« ،ل ظ» ب کار رفت ک شامل مهمل و غیدر مهمدل
میشهد در سالی ک در قرآن ل ظ مهمل وجهد ندارد.
پر «کلم » میتهاند همة ابعاد معنا را برساند و قرآن ک «کال اهلل» است قادر ب بیان
هم مقاصد و مراد خداوند است؛ با تهج ب این ک دسترسی بشر تنها ب ال اظ قرآنی
است و ان ان باید از طریق این ال اظ بتهاند ب تمامی معارف مهرد نیاز خهد برسد پر تمامی
این ال اظ میبای ت جزء همان نقط مشترک «ل ظ» و «کلم » یعنی ال اظ باشند تا بتهاند
«هم ابعاد معنا» را برساند و این امر دقت در «مهضهعل سقیقی ال اظ قرآنی» را میطلبد.
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 .3دیدگاهها در مورد موضوعله حقیقی الفاظ
ساصل بررسی در مهرد مهضهع ل سقیقی ال اظ این شد ک در این رابط س دید ا،
مطرح است:

.۱-3وضع الفاظ برای مسمیات با ویژگیهای عینی خارجی
اولین دید ا ،پیرامهن وضع ال اظ دید ا ،وضع ال اظ برای م میات با ویژ یهدای عیندی
خارجی است قائالن ب این دید ا ،ب طهر معمهل افدرادی ه دتند کد در امدهر ظداهری و
مادی فرو رفت اند این رو ،داللت ال اظ بر امدهر مدادی و مح دهس را سقیقدت و داللدت
آنها بر امهر معقهل را مجاز میدانند ،برخی ادیبدان مانندد «عبدد القداهر جرجدانی» و برخدی
م ران مانند «زمخشری»« ،قرطبی» و از م ران معاصر «ابن عاشهر» قائل بد ایدن دیدد ا،
ه تند ر.ک؛ شیهاپهر )51 :031۰ ،ب عنهان مثال «ابن عاشهر» معنای ال داظی کد شای دت
سمل بر خداوند نی تند مانند «عین»« ،ید» و «وج » را معنای سقیقدی وضدع شدد ،بدرای آن
نمیداند ر.ک؛ ابن عاشهر3 :0۰91 ،ن .)01

 .۱-۱-3دالیل قائالن به این دیدگاه
برخی قائالن ب این دید ا ،در کتب و نهشت های خهد دالیلی را برای این دید ا ،ذکر
کرد،اند از جمل :

 .۱-۱-۱-3مأنوس بودن ذهن با معانی محسوس
برخی معتقدان ب نظری «وضع ال اظ برای م میات با ویژ یهای عینی خارجی» بدا اسدتناد
ب عبارت «من فقد س ا فقد فقد علما» مح هسات را اصل و معقهالت را فرع دان ت اند در
نظر این رو ،برای رسیدن ب معقهالت میتهان آنها را ب مح هسدات تشدبی کدرد ر.ک؛
زرکشى3 :0۰01 ،ن ۰09؛ فخر رازى31 :0۰91 ،ن .)0۰0
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ب عنهان مثال در آیدة ﴿الْحَمْدُ للَّه فاطر السَّماوات وَ الْأَرْض جاعل الْمَالئكَة رُسُلًا أُولی
أَجْنحَةٍ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ( ﴾...فاطرن « )0هم سمدها مخصهص خدا است ک آسدمانها
و زمین را ایجاد کرد و فرشتگان را رسهالنى بالدار کرد دو بال و سد بالد و چهدار بالد »...
واژ« ،اجنح » ،ب معنای «بالها» است قائالن ب این نظری معتقدند ک در آید سدرعت سدیر
فرشتگان ک امری غیر مح هس است ب سریع بهدن پرواز کد الزمد آن داشدتن بدال کد
امری مح هس است تشبی شد،است ر.ک؛ بروجردى0 :0366 ،ن .)0۰1

 .2-۱-۱-3استناد به کتب لغت
دلیل دومی ک برخی قائالن «وضع ال اظ برای م میات با ویژ یهای عینی خارجی» بیان
کرد،اند مربهط ب معانی است ک لغهیان ذکر میکنندد زیدرا اکثدر لغهیدان در بیدان معندای
واژ،ها تهجهی ب معانی باطنی آنها نداشت و تنها ب معانیس ی آنها تهج کدرد،اندد ر.ک؛
مرکدز فرهنددگ و معددارف قددرآن3 :0۰39 ،ن  .)0۰بد عنددهان مثددال «سیددات» را از «کی یددات
مح هس» و «قه ،نامی » ،در یا ،و سیهان دان ت اند و اطالق سیات بدر خداوندد را مجداز و
ورای معنای لغهی میدانند ر.ک؛ واعظ زاد ،خراسانى0۰ :0333 ،ن .)331

 .2-۱-3نقد دالیل قائالن به این دیدگاه
نقدهایی بر دالیل قائالن «وضع ال اظ برای م میات با ویژ یهای عینی خارجی» وارد
شد ،از جمل :

 .۱-2-۱-3نقد بر مأنوس بودن ذهن با معانی محسوس
یوی از نقدهایی ک ب دلیل «مأنهس بهدن ذهن با معانی مح هس» وارد کرد،اند این است
ک پای بندی صرف ب مح هسات و است اد ،از آنها بدرای رسدیدن بد معقدهالت ،تنهدا در
مهرد ان انهایی صادق است ک معقهالتشان از مح هساتشان پیدروی مدیکندد و بندابر
قهلی «این نهع ان انها همان طدهر کد از روح خدهد غافلندد از معدانیمعقدهل نیدز غافلندد»
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نصرسامد ۰۰0 :0339 ،پاورقی) اما ن هس انبیاء علیهم ال ال ) و اولیاء الهی ک سقدایق را
ابتدا با باطن خهد درک کرد ،سپر در مهرد آن چ ک در باطن مشاهد ،کدرد،اندد تولدم
میکنند این هن نی دت ر.ک؛ صددرالدین شدیرازى0 :0360 ،ن  .)000علّامد نیدز در ایدن
رابط آورد،اند ک «مح هس اولیاى الهى م بهق ب عقل آنها است بر خالف دیگران کد
معقهل آنها م بهق ب سرّ است و منطق آنان «من فقد س ّا فقدد علمدا» اسدت»(طباطبدائی،
 00 :030۰مقدم ).

 .2-2-۱-3نقد بر استناد به کتب لغت
دلیل استناد ب کتب لغت را این هن نقد کرد،اند «ب طهر معمهل لغهیان ب وضع و معانى
سقیقی مهضهعل ال اظ تهجّهى ندارند و بیشتر عنایتشان ب نحهة استعمال و کداربرد واژ،
است غیر از «اساس اللّغة» زمخشدری و کتدب «فقد اللّغدة» کد نهی دند ان آنهدا بد معدانی
سقیقی و مجازی ل ظ نیز عنایت داشت اند» اصغرى9 :0336 ،ن .)911

 .2-3وضع الفاظ برای روح معنا
دید ا ،دو پیرامهن مهضهعل سقیقی ال اظ ،دید ا« ،وضع ال اظ برای روح معنا» ،است
برای تبیین این دید ا ،میتهان از یک تمثیل است اد ،کرد :همان هن ک ان ان یک قالب
ج مانی دارد و یک روح و سقیقت ک اصالت او ب روح و سقیقت است؛ هر معنا نیز
یک مصداق و قالب دارد و یک روح و سقیقت ک اصالت معنا ب روح و سقیقت آن
است ن ب مصداقهای آن و همان هن ک بدن ان ان در این عالم دست خهش تغییر و
تحهل میشهد اما شخصیت و روح او ،منز ،از تغییر است ،مصداق ال اظ نیز در این عالم
دست خهش تغییر و تحهل میشهد اما روح و سقیقت آن ثابت و منز ،از هر نهع تغییری
است.
بررسی پیشینة تاریخی بحث ساکی از آن است ک دید ا« ،روح معنا» در ابتدا برای
انوار مجاز در ص ات خداوند وضع شد زیرا برخی م ران بر اساس مبانى معرفتى خهد
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سقیقت هم ص ات کمالی را من هب ب خدا مىدان تند و مجاز بهدن انت اب ص ات ب
خداوند را نمیپذیرفتند ب همین جهت این دید ا ،را مطرحکردند ر.ک؛ مرکز فرهنگ
و معارف قرآن3 :0339 ،ن .)3۰۰
ب تدریج دامن دید ا،

ترد،تر شد و ص ات غیر خدا را نیز شامل میشد امروز ،ایدن

اصل ن تنها منحصر ب ال اظ مربهط ب ص ات خداوند نی ت بلو مقید ب ال اظ قرآنی نیدز
نمیباشد و کاربرد آن در کال عرب نیز دید ،میشدهد بد عندهان مثدال روح معندای «یدد»
چیزی است ک با آن کارهایی مانند زدن ،عطا کردن و  ...انجا میشهد مانند عبدارت «لد
ایادی علی سابغ » مطلهب ،بیتا )516 :ک در آن ل ظ «ایادی» ن ب معنای «دستها» بلود
ب معنای «نعمتها» است.
قدمت نگارشی این دید ا ،ب قرن دو هجری میرسدد کد بددون تصدری بد عندهان
«روح معنا» در آثار اندیشمندانی مانند «مقاتل بن سلیمان» دید ،میشهد ،وی مصداق «مداء»
السةماء مةاءً﴾...
را با تهج ب آیات «باران»« ،نط » و «قرآن» دان ت در آیة﴿...وَ أَنْزَلَ منَ َّ
بقر،ن ...« )99از آسمان آبی فرستاد« »...ماء» را ب معنای «باران» ،ر.ک؛ مقاتل بن سدلیمان،
َشةرا ﴾....فرقدانن « )5۰او ک دی اسدت کد از
 ،0۰93ج )13 :0در آیة ﴿خَلَ َ منَ الْمةاء ب َ
نط بشری آفرید« »...ماء» را ب معنای نط

السةماء
همان ،ج )930 :3و در آیة ﴿أَنْزَلَ منَ َّ

ماءً فَسالَتْ أَوْدیَةٌ بقَدَرها ﴾...رعدن « )00خدا از آسمان آبی نازل کرد و ب انداز ،هر یدک
سیالبی جریان یافت« »...ماء» را ب معنای قرآن رفت و متذکر شد ،ک همان طهر کد آب
برای مرد مای زند ی است قرآن هم برای مؤمنان مایة سیات است همان9 :ن .)303
نخ تین ک ی ک دید ا« ،روح معنا» را با این عنهان مطرح کرد امدا محمدد غزالدی 515
.،ق) بهد وی در آیة ﴿الَّذي عَلَّمَ بالْقَلَم﴾ علقن )« ۰ک ی اسدت کد بد وسدیل قلدم تعلدیم
کرد» مراد از «قلم» را «قلم روسانی» دان ت و بیان کرد ک روح قلم آن چیزی است کد بدا
آن نهشت میشهد و خصهصیت «قلم» ک از چهب یدا ندی باشدد جدزء سقیقدت قلدم نی دت
ر.ک؛ غزالى.)36 :0۰11 ،
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سپر مال صدرا این دید ا ،را

ترش داد و پر از ایشان فیض کاشانی و فیاض

الهیجی و قاضی سعید قمی را ،او را ادام دادند؛ اما خمینی نیز با نگاهی نه ب تبیین این
دید ا ،پرداختند و سرانجا علّام طباطبائی و جهادی آملی مراسل تومیلی این نظری را
ب سامان رساندند.

 .۱-2-3تقریرهای گوناگون
معتقدان ب دید ا ،روح معنا تقریرهای هنا هنی از آن داشت اند برخی تا ه دت تقریدر را
برای آن ذکر کرد ،و هم را نقد کرد،اند و تقریر هشتمی را بیان کرد،اند؛ ب دلیل این ک
این تقریرها و نقدهای وارد بر آنها ربطی بد دیدد ا ،علّامد و تقریدر ایشدان از ایدن نظرید
نداشت و تنها دو تقریر با نظری ایشان مرتبط بهد ،از ذکر آن تقریرها و بیان اسدتداللهدا و
اشوالهای آنها خهد داری شد ،،طالبین این مباسث میتهانند ب کتداب «نظرید روح معندا
در ت یر قرآن» نهشت «سامد شیها پهر» رجهع کنند.

.۱-۱-2-3تقریرهای مختلف
دو تقریر از این دید ا ،ک یاری رسان مطلب در تبیین دید ا ،علّام طباطبائی است مهارد
زیر است.

 .۱-۱-۱-2-3حقیقی بودن معقول و مجاز بودن محسوس
یوی از تقریرهای دید ا ،روح معنا این است ک ال اظ برای سقایق معقهل وضع شدد،اندد
و استعمال آنها برای معانی مح هس از باب مجاز است ب عنهان مثال اسدتعمال واژ« ،ندهر»
برای خدا سقیقت و برای مصادیق مح هس مجداز اسدت ر.ک؛ مهسدهی خمیندی:0303 ،
 ) 95۰قائالن این دید ا ،بیشتر عرفا ه تند و دلیل آنها این اسدت کد هدر ظداهرى کد بد
سر در آید مشتمل بر معنایی معقهل و باطنى اسدت کد قدرین آن اسدت دلیدل آندان آیدة
﴿وَِ منْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْن لَعَلَّكُمْ تَةذَکَّرُونَ﴾ ذاریداتن « )۰1و از هرچیدزی ج تدی
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۱81

بیافریدیم باشد ک عبرت یرید» است آنها معتقدند «شىء» در آی شامل ال داظ قدرآن نیدز
مىشهد بنا بر این ،هم ال اظ قرآن نیز معناییمعقهل و باطنی دارند ر.ک؛ سعیدی روشن،
.)960 :0333
بزر انی مانند عبدالرزاق کاشانی  ،داوود قیصری ،عبدالرسمان جامی و شدیخ محمدهد
شب تری قائل ب این تقریر برای دید ا« ،روح معنا» ه دتند ر.ک؛ شدیهاپهر-939 :031۰،
.)936

 .2-۱-۱-2-3حقیقی بودن معقول و محسوس
دومین تقریر از دید ا« ،روح معنا» این است کد ال داظ بدرای سقدایق معقدهل و مح دهس
وضددع شددد،انددد و اسددتعمال آنهددا بددرای هددر دو از بدداب سقیقددت اسددت ،قددائالن ایددن تقریددر
غزالی ر.ک؛ غزالی ،)50 -۰3 :0۰11 ،فدیض کاشدانی ،ر.ک؛ فدیض کاشدانى0 :0۰05 ،ن

 )30جهادی آملی ر.ک؛ جهادی آملی09 :0310 ،ن  )030و  ...ه دتند ،بررسدی دیدد ا-،
های این رو ،ساکی از آن است ک طبق ایدن تقریدر «روح معندا» یدا «معدانی عامد » بدرای

اعال شخصی قابل تصهر نی دت زیدرا اعدال شخصدی قابلیدت تهسدع و تعمدیم معندایی را
ندارند و ب عبارتی «تخصصاً» از بحث خارج ه تند از این رو این قاعدد ،تنهدا در اسدماء -
اجناس و افعالی ک برای معانی کلی وضع شدد،اندد و اسدمایی کد سیثیدت کمالید دارندد
همین طهر برای معانی باطنی ال اظ قابل تصهر است.
قائالن ب این دید ا ،هر چند دلیل خاصی ارائ نداد،اند اما در تأیید این تقریر میتهان
شهاهدی زبانی و وجدانی برای وجهد روح معنا در اسماء اجناس و افعال ،اسماء کمالی و
معانی باطنی ذکر کرد.
یوی از مؤیدهای این دید ا ،پیرامهن «روح معنا» در اسماء اجناس و افعدال ایدن اسدت
ک مصادیق این اسماء و افعال مقید ب زمان و موان بهد ،و همدهار ،دسدت خدهش تغییدر و
تحهل است در صهرتی ک تنها یک ل ظ خاص ،در طهل تاریخ برای هم آن مصدادیق بد
کار رفت بنابراین ،روح معنای این ال اظ معنایی مجرد از قید زمان و موان است ،بد عندهان
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مثال مصادیق چراغ ،اسلح  ،ترازو و  ....در ذر زمان دچار تغییر و تحهل شت اما هددف
و کار کرد آنها تغییر نورد،است از این رو روح معنای آنها هدف و کدارکرد آنهدا اسدت؛
در این زمین آورد،اند ک «ا در ل ظدی بدرای معندای منطبدق بدر ابدزار صدناعی وضدع شدهد
استعمال آن ل ظ در آن معنا سقیقت است و این مطلب همان وضع ل ظ برای م هده عدا ،
روح معنا و هدف آن است» جهادی آملی03 :0310 ،ن  )903بنابراین ،در این هن ال اظ،
روح معنا یا سقیقت مشترک ،همان غایت یا کارکرد مشترک مصداقها است همدان طدهر
ک

ت اند «خذ الغایات و اترک المبادىء» شبر0 :0۰10 ،ن 50؛ داور پنا0 :0306 ،،ن .)63

دومین مؤید این دید ا ،تشویک در مصادیق ص ات و اسماءِ دارایِ سیثیت کمالی است
این رو ،معتقدند ک معنا ب نحه مشوک در مصداقهای این اسماء و ص ات وجهد دارد
و سقیقت معانی آنها همان روح مشترک در آنها است مانند نهر ک در خهرشید ،چراغ،
المپ ،شمع و  ...ب نحه مشوک وجهد دارد.
سهمین مؤید قائالن «روح معنا» مربهط ب معانی باطنی ال اظ است ایدن درو ،معتقدندد
ک برخی ال اظ عالو ،بر معنای ظاهری و مح هس ،معانی بداطنی و نامح دهس نیدز دارندد
ک «روح معنای» این ال اظ سقیقیت مشترک بین این معانی اسدت بد عندهان مثدال در آیدة
﴿فَلْیَنْظُر الْإنْسانُ إلى طَعامه﴾ (عبرن « )9۰پر ان ان باید ب طعا خهد بنگرد» روایتی بد
این مضمهن بیان شد« :،از اما علی ال ال ) پرسیدند طعا چی دت؟ فرمدهد« :علمد الدذی
یاخذ ،عمن یاخذ »،کلینى0 :0۰10 ،ن  )51یودی از قدائالن بد ایدن دیدد ا ،پیرامدهن ایدن
روایت آورد« :،بیان اما علی ال ال ) ت یر باطن آی اسدت؛ زیدرا طعدا دو هند اسدت:

طعا بدن و طعا روح ،صدق طعا بر نان مح هستر و بر علم ب عنهان غذای روح دقیق-
تر است و این شمهل برای آن است ک در م هه طعا معنای فرا یری در نظر رفت شد،
ک بر مصداقهای س ی و معنهی قابل انطباق باشد» جهادی آملی.)۰99 :0303 ،
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 .2-۱-2-3اختالفهای دو تقریر
دو تقریر ذکر شد ،بدرای دیدد ا ،روح معندا هدر چندد در اصدل قائدل بدهدن بد روح معندا
مشترک ه تند اما در برخی قیدها اختالفهایی دارند بد دلیدل ایدن کد تنهدا دو مدهرد از

اختالفات در تبیین دید ا ،علّام طباطبائی مطرح است ب ذکدر ایدن دو اخدتالف اکت داء -

شد ،،خهاهند ان این بحث میتهانند ب کتاب «نظرید روح معندا در ت دیر قدرآن» نهشدت
«سامد شیهاپهر» مراجع کنند آن دو مهرد از اختالف ب شرح زیر است:

.۱-2-۱-2-3واضع بودن خدا یا انسان
اولین اختالف دو تقریرِ دید ا« ،روح معنا»« ،واضع دان تن خدا یا ان ان» است ک
پیرامهن آن س قهل بیان شد:،
*قهل اول این ک واضع نخ تین فرد خاصى است.
این دید ا ،مهرد اشوال واقع شد ،زیرا واضع بهدن شخص خاص ثابت نشد،؛ در صهرتی
ک ا ر هر لغتى مؤسر ویژ،اى داشت ب طهر یقین ندا او در تداریخ همدان لغدت ضدبط -
مىشد در سالی ک ستى ب صهرت خبر واسد هدم بیدان و زارشدی نرسدید،اسدت ر.ک؛
مهسدى لنورانى0 :0330 ،ن 909؛ اردبیلى0 :0۰10 ،ن 05؛ خدهیى0 :0311 ،ن 96؛ صدالحى
مازندارنى0 :0۰9۰ ،ن .)56
*قهل دو این است ک واضع نخ تین خداوند اسدت مدال علدی ندهری سودیم سدبزواری،
ر.ک؛ شیهاپهر 930 :031۰ ،و  )339بیشتر اصهلیان اهل ت نن و از علماى امامید  ،مرسده
محقدق ندایینى و برخدی دیگدر بدر ایدن عقیدد ،ه دتند ر.ک؛ مرکدز اطالعدات و مدددارک
اسالمى.)3۰5 :0331 ،
در این صهرت تبیین دید ا« ،روح معنا» این هند اسدت کد خداوندد ال داظ را بدرای

روح معنا وضع کرد و ان ان ابتدا این ال اظ را در مصداقهای مح هس ب کار بدرد و بد -
تدریج دریافت ک معانی ال اظ منحصر ب مصداقهای مح هس نی ت؛ دلیدل قابدل قبدهلی
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از طرف این قائالن بیان نشد ،عالو ،بر این برخی اصهلیان این قهل را رد کدرد،اندد ر.ک؛
مظ ر0 :0305 ،ن .)1
*قهل سه این ک واضع ال اظ یک فرد خاص نی ت بلو همد افدراد بشدر ه دتند ر.ک؛
محمدى0 :0330 ،ن 99؛ طباطبایى قمى0 :0300 ،ن 1؛ عراقى93 :0301 ،؛ مهسهی خمیندى،
0 :0306ن .)03
با وجهد اختالف میان قائالن دو تقریر پیرامهن واضع ال اظ ،دید ا« ،روح معنا» بدا هدر
دو تقریر قابل پذیرش است ر.ک؛ شیهاپهر.)33 -30 :031۰ ،

 .2-2-۱-2-3وضع تعیینی یا تعینی
وضع یا تعیینى است ،یا تعیّنى؛ «هر دا ،واضدع لغتدى را بدراى معندایى وضدع کندد وضدع را
تعیینى و ا ر داللت ل ظ بر معنا ب دلیل کثرت استعمال باشد آن را تعیّندى هیندد» ملودی
اص هانی0 :0301 ،ن  )9۰1تبیین دید ا« ،روح معنا» در وضع تعیینی ب ایدن صدهرت اسدت
ک معانی معقهل یک ل ظ از ابتدا در نظر بهد ،و ل ظ ب ازای همان معنا وضع شد ،و تبیدین
آن در وضع تعینی ب این صهرت کد ل دظ در ابتددا بدرای معدانی مح دهس وضدع شدد ،و
معانی جدید ک ب امهر نامح دهس و معقدهل مربدهط اسدت بعددها در نظدر رفتد شدد-،
است ر.ک؛ شیهاپهر.)03 :031۰ ،
با تهج ب مطالب ت شد ،ب نظر میرسد از میان این دو تقریر ،درک معنای
مهضهعل سقیقی ال اظ بنابر تقریر دو فرا یرتر است و میتهان ت فهم معنا بر اساس
تقریر اول مختص عارفان و افراد خاص است.

 .3-3تلفیق دو دیدگاه با توجه به شرایط مخاطب
محهر اصلی بحث تحلیل دید ا،های علّام طباطبدائی پیرامدهن مهضدهعلد سقیقدی ال داظ
است ک در این ق مت ب آن پرداخت میشهد؛ علّام بین معندا و مصدداق قائدل بد ت داوت
ه تند و در بحث سقیقت و مجاز محدل بحدث را معندا مدیدانندد و معتقدندد کد مصدداق
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دخالتی در تعیین سقیقت و مجاز ندارد ب عنهان مثال در ت دیر آیدة﴿إنَّمةا وَلةیُّكُمُ اللَّةهُ وَ
رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُون﴾ مائد،ن « )55جدز
این نی ت ک ولى شدما خداسدت و رسدهل او و آندان کد ایمدان آورد،اندد ،همدان ایمدان
آورند انى ک اقام نماز و اداى زکات مىکنند در سالى کد در رکدهع نمازندد» در رفدع
این شبه ک «بنابر بر روایات ،مصداق آی یک فرد است در صهرتی ک «الَّذِینَ آمَنُدها» بد
صهرت جمع آمد »،آورد،اند ک ا ر ل ظ جمع در معناى جمع ب کار رود ولی تنها یدک
مصداق خارجی داشت باشد این استعمال سقیقی است زیرا سقیقت و مجداز در معندا اسدت
ن در تطبیق با مصداق ر.ک؛ طباطبائی6 :0311 ،ن )1از ایدن رو ایشدان معتقدد بد دیدد ا،
روح معنا ه تند همان0 :ن  )00 -1و نظرشان ب تقریر دو این دید ا ،یعنی «سقیقی بهدن
معقهل و مح هس» نزدیکتر است.
با وجهد این ک ایشان قائل ب تقریر دو ه تند اما در کال شان سخنی مربهط ب این
ک تقریر اول را رد کنند دید ،نمیشهد زیرا معتقدند ک هر معنایى مخصهص افق و
مرتب اى از فهم و درک ان انها است همان3 :ن  ۰3و .)6۰

 .۱-3-3تبیین دیدگاه
برای تبیین دید ا ،علّام پیرامهن دید ا ،روح معنا میتهان ب این مثال ک از طرف ایشدان
بیان شد ،تهج کرد :آب بداران قبدل از ریخدتن بدر روی زمدین تنهدا آب اسدت و مقیدد بد
کمیت و کی یت نی ت اما وقتی ب سرزمینی ریخدت هدر زمیندی بد مقددار ظدرفیتش از آن
می یرد؛ معانی مطلق و بیرنگ و شول نیز وقتى در قالب ال اظ درآمد ب شول و اندداز،
قالبهاى ل ظى درمىآیند و هنگامی ک از ذهنهاى افراد مختلف عبهر مىکنند هر ذهنى
از آن ال اظ چیزهایى مىفهمد و بر اساس معلهماتى ک در طهل عمر ک ب کرد ،و بدا آن
انر رفت در معانى ال اظ دخل و تصرف مىکند همان3 :ن .)60
در همین راستا در ت یر آیة ﴿وَ إنْ منْ شَیْءٍ إلَّا عنْةدَنا خَزائنُةهُ وَ مةا نُنَزِّلُةهُ إالَّ بقَةدَرٍ
مَعْلُوم﴾ سجرن « )90هیچ چیز نی ت مگر آنو خزاین آن در اختیار ماست و آن را جز ب

سراج منیر؛ سال  ،۱۱شمارة  ،88بهار ۱811

۱81

انداز ،معین عرض نمىکنیم» آورد،اند ک یک ان ان با فهدم عدادی استمدال مدیدهدد کد
خدا هزاران انبار پر از طال و نقر ،و اثاث خان و  ...دارد؛ زیرا ان ان چندین چیزهدایى را در
انبارها و خزین ها س ظ مىکند این ان ان

تر ،دو کلم «شىء» و «خزائن» را محددود بد

این مهارد میداند.
ا ر ذهن ان ان اندکی کاملتر باشد ،این دامن را

ترد،تر میبیند و بر این اعتقاد

است ک «خزائن» شامل زمین و آسمان و هر چ در آن است میشهد و میفهمد ک مراد
از کلم «شىء»« ،رزق» ،یعنى «آب و نان» ،و مراد از نازل کردن «آب و نان» ،نازل کردن
«باران» است ،زیرا از عبارت «نازل شدن از آسمان» تنها نزول باران را میشناسد در نتیج
خزین بهدن هم چیز نزد خدا و نازل شدن آن ب انداز،هاى معین را کنای از انباشت شدن
آب در آسمان ،و نازل شدن آن ب زمین براى آماد ،شدن مهاد غذایى میداند.
علّام در ادام بیان میکنند ا ر ذهن ان ان از این هم کاملتر باشد درک میکندد کد
آی در مقا بیان م دئل خلقدت بدهد ،و اراد ،خداوندد بد منزلد مخزندى اسدت کد تمدامى
آفرید،ها در آن ه تند و از میان آنها تنها مهجهدى ه تی مدیپدذیرد کد مشدیت خددا بدر
مهجهد شدن آن تعلق رفت باشد ر.ک؛ طباطبائی3 :0311 ،ن .)31 -01
ب نظر میرسد نتیج سخنان علّام این است ک س معنای ت شد ،برای آی با تهج
ب تهانایی و فهم شنهند ،ت اوت دارد و هر س معنا جزء روح معنای ل ظ است ک نزد
مخاطبان با استعدادهای مت اوت ،ب صهرتهای هنا هن جله ،ر میشهد بنا بر این
ک ی ک برخهردار از درجات عالی عرفان الهی است روح معنای هم یا بیشتر ال اظ
آیات را معقهل میداند و هر انداز ،ک درج عرفان شخص ضعیفتر باشد ب همان میزان
روح معنای ال اظ در نزد وی ب امهر مح هس نزدیوتر میشهند.
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 .2-3-3قیدهای الزم در این دیدگاه

در مطالب ذشت بیانشد ک قائالن ب دید ا ،روح معنا در برخی قیهد با یودیگر هم -
رأی نی تند در این ق مت دید ا ،علّام طباطبائی پیرامهن قیهد مطرح شد ،در بحثهای
ذشت بیان میشهد.

 .۱-2-3-3واضع بودن انسان
یوی از قیهد مهرد اختالف دو تقریر از دید ا ،روح معنا اختالف در واضع ال اظ بهد
سخنان علّام در رابط با واضع ال اظ ساکی از آن است ک ایشان ب دو دلیل واضع بهدن
ان ان را پذیرفت اند:
*دلیل اول علّام برای واضع دان تن ان ان ،اعتباری نبهدن فعل خداست ایشان معتقدند ک
فعل خدا ،امری توهینی و وضع ال اظ برای معانی ،امری اعتباری است پدر تودهین خددا
شامل آن نمیشهد ر.ک؛ طباطبائی01 :0311 ،ن .)15
*دومین دلیل علّام طباطبائی برای واضع دان تن ان ان این است ک ان ان بدا قدرار درفتن
در اجتماع مجبهر ب ت یهم و ت اهم با مرد شد و این امر را ابتدا با اشار ،،سپر با صهت و
در آخر با وضع لغات انجا داد ر.ک؛ همان0 :ن  3و 01ن  )16 -15از این رو وضدع ال داظ
تهسط ان ان و با انگیز ،ت هیم و ت اهم با یودیگر صهرت رفت.

 .2-2-3-3وضع تعیینی
دومین قید مهرد اختالف دو تقریر از دید ا ،روح معنا اختالف در تعییندی و تعیندی بدهدن
وضع است ک علّام وضع کل ال اظ ب اسدتثناء اعدال شخصدی را تعیندی مدیدانندد ر.ک؛
همددان0 :ن  3و 01ن  )16 -15و معتقدنددد ان ددان ابتدددا ال دداظ را بددرای مح هسددات وضددع و
استعمال کرد و ب تدریج منتقل ب امهر معنهی شد و ال اظ را برای آنها نیز ب کار برد ،ایدن
استعمال ال اظ در امهر معنهى ابتدا ،استعمالی مجازى بهد اما در اثر تورار استعمال آن امدر
معنهى هم معناى سقیقى کلم شد ر.ک؛ طباطبائی9 :0311 ،ن .)301

سراج منیر؛ سال  ،۱۱شمارة  ،88بهار ۱811

۱81

 .3-3-3مؤیدهای دیدگاه
همان طهر ک

ت شد دید ا ،روح معنا استدالل برهانی ندارد؛ علّام نیز همان مؤیدهای

قائالن ب این دید ا ،را بیان میکنند ک ب شرح زیر است:
اولین مؤید علّام بر دید ا ،روح معندا تغییدر مصدادیق ال داظ در طدهل زمدان اسدت ایشدان
پیرامهن روح معنا در «اسماء اجناس» بیان میکنند ک عرب زبانان ،کلم «سراج» و فارسى
زبانان کلم «چراغ» ،را برای وسیل ای ک نیاز ان ان ب نهر را برطرف کندد وضدع کردندد؛
این وسیلة روشنایی ،در طهل زمان با پیشرفت عله تجربدی شدولهدای جدیددی بد خدهد
رفت ،ولی همهار ،ب آن ل ظ «سراج» و «چراغ» اطالق میشد و تا زمدانی کد در معندای
کلم تغییری ساصل نشهد کلم در آن معنا ب طهر سقیقت استعمال مىشهد ر.ک؛ همدان:
0ن  01و 9ن  305و  301و .)391
پیرامهن روح معنا در «افعال» نیز میتهان ب تبیین وی از «ن بت دادن فعل آمددن بد خددا»
اشار ،کرد ،،ایشان معتقدند ک مراد از فعل «آمدن» این است ک ج مى ،م افتى را کد بدین
آن و ج م دیگر است با سرکت قطع کند ،با تجرد ویژ دیهدای مدادی از عمدل «آمددن» و
قائل شدن ب این ک روح معنا و غرض نهایی «آمدن»« ،رفع فاصل » است میتهان «آمددن» را
ب صهرت سقیقی و ن مجازی ب خدا ن بت داد ر.ک؛ همان9 :ن .)01۰
بنابراین علّام روح معنا را در این ال اظ ن مصادیق مح هس آنها ک مقید ب زمان و
موان است بلو هدف و کار کرد آنها میدانند؛ دومین مؤید علّام بر دید ا ،روح معنا
مرتبط با واژ،هایی است ک دارای سیثیت کمالی ه تند و روح معنا در مصداقهای آنها
ب نحه مشوک وجهد دارند.
ک
ب عنهان مثال در آیة﴿رَبَّنا َو اجْعَلْنا مُسْلمَیْن لَکَ وَ منْ ُذرِّیَّتنا أُمَّةً مُسْلمَةً لَ َ
 ﴾...بقر،ن « )093پرورد ارا ،و نیز ما را دو م لمان براى خهد بگردان »...آورد،اند مراد از
«اسالمى» ک سضرت ابراهیم علی ال ال ) و سضرت اسماعیل علی ال ال ) از خدا
خهاستند مراتب باالی اسال است زیرا اسال داراى مراتبى است و شأن این انبیاء علیهم
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ال ال ) واالتر از آن است ک در هنگا بناى کعب  ،ابتدایىترین مراتب عبهدیت را
درخهاست کرد ،باشند ر.ک؛ طباطبائی ،0311 ،ج )933 :0برخی م ران نیز با ایشان هم
رأی ه تند ر.ک؛ موى بن سمهش0 :0۰91 ،ن ۰۰۰؛ بقاعى0 :0۰90 ،ن .)69۰
ب نظر میرسد مراد علّام این است ک روح معنای «اسال » سقیقتی است ک دارای
سیثیت کمالی بهد ،و جایگا ،این دو نبی قرین قطعی است بر این ک مراد ،اسال ابتدایی
نی ت .سهمین مؤید علّام بر این تقریر مرتبط با معنای باطنی ل ظ است ر.ک؛ طباطبائی،
3 :0311ن  )61ایشان معتقدند معنای باطنی اهی در طهل معنای ظاهری است و ان ان با
داللتهای عرفی ب آن پی میبرد مانند آیة﴿وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال ُتشْرکُوا به شَیْئا ﴾..ن اءن
« )36خدا را بپرستید و چیزی را شریک او نگیرید »...ک ظاهر آی نهى از پرستش بتها
است اما دقت در آی نشان می دهد ک علت منع پرستش بتها منع از خضهع در برابر غیر
خدا است و بت بهدن معبهد خصهصیّتى ندارد ر.ک؛ طباطبائی۰ :0311 ،ن .)35۰
ایشان همچنین معتقدند ک معنای باطنی اهی در عرض معنای ظاهری است ک در
این صهرت را ،وصهل ب آن بهر،مندی از اسادیث معصهمان علیهم ال ال ) است .ب
عنهان مثال در روایات مراد از﴿عَن النَّبَإ الْعَظیم﴾ نبأن « )9خبر بزرگ قیامت» را علی
علی ال ال ) دان ت اند یا در آیة ﴿یَخْرُجُ منْهُمَا ال ُّلؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ﴾ مراد از «لؤلؤ» و
«مرجان» را اما س ن علی ال ال ) و اما س ین علی ال ال ) ذکر کرد،اند ر.ک؛
بحرانى ،0۰05 ،ج )05 :3و علّام این مطالب را پذیرفت اند ر.ک؛ طباطبائی91 :0311 ،ن
 063و 01ن .)013
بنابراین علّام روح معنا را شامل معنای باطنی طهلی میدانند اما در زمین معنای باطنی
عرضی از دید ا ،ایشان مهردی یافت نشد ک ایشان معنای باطنی عرضی را جزء «روح
معنا» رفت باشند.
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نتیجهگیری
الف .در مهرد مهضهع ل سقیق ال اظ دو دید ا ،مطرح است« :وضع ال اظ برای م میات
با ویژ یهای عینیخارجی» و دید ا« ،وضع ال اظ برای روح معنا».
ب.نقدهایی بر دید ا« ،وضع ال اظ برای م میات با ویژ یهای عینیخارجی» و بر
دید ا« ،وضع ال اظ برای روح معنا» با تقریر اول یعنی «سقیقی بهدن معقهل و مجاز بهدن
مح هس» وارد است ،اما نقدی بر دید ا« ،وضع ال اظ برای روح معنا» با تقریر دو یعنی
«سقیقی بهدن معقهل و مح هس» ب دلیل وجهد مؤیدات ،وارد نی ت.
ج.علّام طباطبائی قائل ب دید ا« ،روح معنا» با تقریر دو ه تند و در پدید ،وضع ،واضع
را ان ان و وضع کل ال اظ ب استثناء اعال شخصی را تعینی میدانند.

منابع
ابن فارس ،اسمد بن فارس .)0۰1۰ .معجم مقايیس اللغة .چاپ اول .قم :موتب االعال االسالمی
ابن منظهر ،محمد بن مور  .)0۰0۰ .لسان العرب .چاپ سه  .بیروت :دار صادر.

ابنعاشهر ،محمددطاهر .)0۰91 .تفسیر التحریر و التنویر المعرو

بتفسییر ابین عاشیور.

چاپ اول .بیروت :مؤس ة التاریخ العربی.
ابهزید ،نصر سامد .)0119 .الخطاب الدینى رویۀ نقدییه .چداپ اول .بیدروت :دارالمنتخدب
العربی .
اردبیلى ،اسمد .)0۰10 .الذخر فی علم األصو  .چاپ اول .قم .مؤلف.
اصغرى ،عبداهلل .)0336 .أصو الفقه (با شرح فارسى 9 .جلد .چاپ دو  .قم :مهلف.
بحرانى ،هاشم بن سلیمان .)0۰05 .البرهان فی تفسیر القرآن .چاپ اول .قم :مهس دة البعثدة.
ق م الدراسات اإلسالمی .
بروجردى ،محمدابراهیم .)0366 .تفسیر جام  .جاپ ششم .تهران :کتابخان صدر.
بقاعى ،ابراهیم بن عمر .)0۰90 .نظم الدرر فى تناسب اآلیات و السور .چاپ سه  .بیروت:
دار الوتب العلمیة .منشهرات محمد علی بیضهن.
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تهانهى ،محمدعلى بنعلدى .)0116 .كشیا

اصیطالحات الفنیون و العلیوم .چداپ سده .

بیروت :موتب لبنان ناشرون .چاپ سه .
جهادی آملی .)0310 .عبدا اهلل .تسنیم .چاپ اول .قم :اسراء.

_______ .)0303 .قرآن در قرآن ..چاپ دو  .قم :مرکز نشر اسراء.
س ینى همدانى ،محمد .)0۰1۰ .انوار درخشان در تفسیر قرآن .چاپ اول .تهران :لط ى.
س ددینى ،محمددد .)0۰05 .معجححم الطصححتلحاص ايصح لیة .چدداپ اول .بیددروت :مؤس د العددارف
للمطبهعات.
سهیزى ،عبدعلى بن جمع  .)0۰05 .تفسیر نور الثقلین .چاپ چهار  .قم :اسماعیلیان.
خهیی ،ابهالقاسم .)0311 .میابیح األصو  .چاپ اول .تهران :مرکز نشر الوتاب.
داورپنا ،،ابهال ضدل .)0366 .انوار العرفان فى تفسیر القیرآن .چداپ اول .تهدران :کتابخاند
صدر.
راغب اص هانى ،س دین بدن محمدد .)0۰09 .مفیردات ألفیاظ القیرآن .جداپ اول .بیدروت:
دارالقلم.
زرکشى ،محمد بن بهادر .)0۰01 .البرهان فى علوم القرآن .چاپ اول .بیروت :دارالمعرف .
سعیدی روشن ،محمد باقر .)0333 .تحلی زبان قرآن .چاپ اول .تهران :پژوهشگا ،فرهندگ
و اندیش اسالمىن مهس ة پژوهشى سهز ،و دانشگا.،
شبر ،عبداهلل .)0۰10 .الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین .چداپ اول.کهیدت :شدرک
موتب االل ین.
شیهاپهر ،سامد .)031۰ .نظریه روح معنا در تفسیر قرآن0 .جلد .قم .انتشارات دانشگا ،م ید.
چاپ اول.
صالحى مازندارنى ،اسماعیل .)0۰9۰ .مفتاح األصو  .چاپ اول .قم :صالحان.
صدرالدین شیرازى ،محمد بن ابراهیم .)0360 .تفسیر القرآن الکریم صدرا) .چاپ دو  .قدم:
بیدار.
طباطبدائی ،محمدس دین .)0311 .المییزان فیی تفسییر القیرآن .بیدروت .مؤس دة األعلمددی
للمطبهعات .چاپ دو .
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____________ .)030۰ .ترجمه تفسیر المیزان .چاپ پنچم .قم :جامع مدرسدین سدهز،
علمی قم .دفتر انتشارات اسالمى.
طباطبائى قمى ،تقى .)0300 .آراؤنا فی أصو الفقه .چاپ اول .قم :محالتی.
طریحى ،فخر الدین بن محمد .)0305 .مجم البحرین .چاپ سه  .تهران :مرتضهی.
عراقى ،ضیاءالدین .)0301 .بدائ االفکار فی األصیو  .چداپ اول .نجدف اشدرف :المطبعد
العلمی .
عضیم  ،صال  .)0331 .معناشناسى واژگان قرآن .چاپ اول .مشهد :آستان قدس رضهى.
شرکت ب نشر.
غزالى ،محمد بن محمدد .)0۰11 .جیواهر القیرآن و درره .چداپ اول .بیدروت :دار الوتدب
العلمی  .منشهرات محمد علی بیضهن.
فاضل مهسدى لنورانى ،محمد .)0330 .اصو فقه شیعه .قم :مرکدز فقهدی ائمد اطهدار علید
ال ال ) .چاپ اول.
فخر رازى .محمد بن عمر .)0۰91 .التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب) .چاپ سه  .بیدروت :دارإسیداء
التراث العربی.
فراهیدى ،خلیل بن اسمد .)0۰11 .كتاب العین .چاپ دو  .قم :نشر هجرت.
فیض کاشانى .محمد بن شا ،مرتضى  .)0۰05تفسیر الیافی .چاپ دو  .تهران :موتب الصدر.
کلینى .محمد بن یعقهب  .)0۰10اصو الکافی .چاپ اول .تهران :دارالوتب اسالمی .
محمدى .على  .)0330شرح اصو فقه .قم :دارال ور.
مرکدز اطالعدات و مددارک اسدالمى .)0331 .فرهنیگ نامیه اصیو فقیه .چداپ اول .قدم:
پژوهشگا ،عله و فرهنگ اسالمی .معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی.
مرکز فرهنگ و معارف قرآن .)0339 .دايرة الطعارف قرآن كريم .چاپ سه  .قم .:بهستان کتاب
قم انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى سهز ،علمی قم).
مطلهب ،اسمد .بیتا) .معجم الطصتلحاص البالغیة و تت رهحا .چداپ اول .بیدروت :موتبدة لبندان
ناشرون.
مظ ر ،محمدرضا .)0305 .أصو الفقه .چاپ پنجم .قم :اسماعیلیان.
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معرفت ،محمدهادی .)0۰01 .التمهید فی علوم القرآن .چداپ سده  .قدم :سدهز ،علمید قدم.
مرکز مدیریت.
مقاتل بن سدلیمان .)0۰93 .تفسیر مقات بن سیلیمان .چداپ اول .بیدروت :دار إسیداء التدراث
العربی.
مور  ،عبدالعال سالم .)0۰00 .المشترک اللفظى فی الحق القرآنی .چاپ سده  .بیدروت:
مهس چاپ و مهس ة الرسال .
موى بن سمدهش .)0۰91 ،الهداية إلى بل غ النهايحه .چداپ اول .امدارات .جامعدة الشدارق  :کلیدة
الدراسات العلیا و البحث العلمی .امارات .شارج .
ملوى اص هانى ،مجتبى . )0301 .فرهنگ اصطالحات اصو  .چاپ اول .قم :عالم .
مهسهی خمینی ،روح اهلل .)0303 .آداب الیالت .چاپ ه تم .تهران :مؤس
اما خمینی.

تنظیم و نشر آثار

_____________ .)0305 .تفسیر سورة حمد .چداپ اول .تهدران :مهس د تنظدیم و نشدر
آثار اما خمینى.
____________ .)0306 .جواهر األصو  .چاپ اول .تهران :مؤس د تنظدیم و نشدر آثدار
اما خمینی.
نصر سامد ابه زید )0339 .معنای متن .چاپ سه  .ترجمة مرتضی کریمینیا .تهران :طرح نه.
واعظزاد ،خراسانى ،محمد .)0333 .الطعجم فى فقه لغة القرآن و سر بالغتحه .چداپ دو  .مشدهد
مقدس :آستان قدس رضهى .بنیاد پژوهشهاى اسالمى.

