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اصلی وجود دارد: دیددگاه اهد     های متشابه قرآن چهار دیدگاه: دربارة واژهچكيده
ظاهر، نظریة اشتراک لفظی، نظریة حقیقت و مجدا  و نظریدة روم ما.داب  ندر نظریدة      

اند و خصوصیات مصادیر در ما.ای آنهدا  ام ماانی وضع شدهالفاظ بر ارو ،روم ما.ا
تواندد در مصدادیر ماقدوی نید      در نظر گرفته نشده استب ا  این رو کداربرد آنهدا مدی   

اند در مصادیر مجدرد و  حقیقی باشدب ب.ابراین الفاظ متشابهی که در قرآن به کار رفته
 اندبماقوی به نحو حقیقی و نه مجا ی استامای شده

دیدگاه که نخستین بار غ الی آن را  رم کرده است پس ا  او در آثدار ب رگدان   این 

ویدهه ب رگدانی چدون    فره.گ اسالمی تا رو گدار مدا پیوسدته م درم بدوده اسدتب بده       

انددب در ایدن پدهوه ،    مالصدرا، فیض کاشانی و عالمه  نا نایی ا  آن سدخن گفتده  
 شودبمی ور خاص تنیین امام خمی.ی ا  این نظریه بررسی به

آیات متشابه، الفاظ متشابه، نظریة حقیقدت و مجدا ، نظریدة روم ما.دا،      ها:كليدواژه
 ب)س(غ الی، امام خمی.ی

 

آیات متشابه قرآن استب مراد ا  تشابه هر چده   ةیکی ا  مناحث مهم در ماارف اسالمی بحث دربار

ی ایدن آیدات ا  وجدود مفدردات     باشد در این نکته تردید نیست که بخ  مهمدی ا  تشدابه در ما.دا   

هدا الفداظی   گرددب مراد ا  این واژهشود که موجب تشابه ما.ای ک  آیه میخاصی در آنها ناشی می

مان.د عرش، کرسی، لوم، قلم، می ان، صراط، ج.ام، نور، ید، وجده، سدا ، سدمع، بصدر، عدین وببب      
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رسدد( امدا در   ه نظدر مدی  است که ما.ای محسوس و ظاهری آنها روشن است )یا دست کم چ.ین بد 

توان این ما.ا را برای آنها پذیرفتب مدالال  در قدرآن خداوندد    اند نمیآیاتی که این الفاظ به کار رفته

اما ج  ظاهریان، دانشدم.دان مسدلمان بدا     (۵) ه: « الرحمن علی الارش استوی»شود: چ.ین وصف می

پذیرند که خددا بدر   شوند و نمینمی های خود به ما.ای ظاهری این آیه ملت موجود تفاوت دیدگاه

خواه.د بدود  « متشابهات»این لفظ و امالای آن ا   ،یک تخت ظاهری تکیه  ده باشدب در این صورت

 نامیدب« های متشابه قرآنواژه»توان آنها را و می

قدرآن نیسدت و چ.دین الفداظی در سدایر متدون        ةهای متشابه ویهواژه ةباید توجه داشت که مسأل

« چشمان خددا »های اند که واژهویهه در تورات و انجی  هم وجود داردب در این باره گفتهمقدس، به

بارها در عهد عتیر آمده استب این مضمون کده دهدان خددا بدا پیدامنران سدخن       « های خداگوش»و 

خدا که گاه آن را آشکار  ةگوید هم در تورات و هم در کتب اننیا وجود داردب همچ.ین ا  چهرمی

شدودب  ، با و، بی.ی و شمشیر خدا نی  سخن گفتده مدی  1پوشاند، دست، دست راستد و گاه میک.می

هایی مان.د عشر و کی.ه، شادی و لذت، تأسف و اندوه، رحم و شفقت، همچ.ین کتاب مقدس واژه

 (بJudaica 1971 v 3: 51)دهد نفرت، خشم، انتقام و احساساتی دیگر را نی  به خدا نسنت می

های متشابه قرآن، یک پرس  مهم این است کده ایدن الفداظ چگونده و در چده      اژهدر بررسی و

  ور کلی چهار نظریه وجود دارد:روند؟ در پاسخ به این پرس  بهاند و به کار میما.ایی وضع شده

 

د و ب.دابراین  اند ای ا  دانشم.دان این الفاظ را به ما.ای ظاهری گرفتده در تاریخ فره.گ اسالمی عده

دان.د و سداحت دیگدری ا  ما.دا را    کاربرد این الفاظ را در همان ماانی عرفی و ظاهری حقیقت می

 توان به سه دسته تقسیم کرد: پذیرندب صاحنان این دیدگاه را میبرای این الفاظ نمی
 ( اهل تشبيه و تجسيم 1-1

به اه  تجسیم و تشدنیه موسدوم.د    اند و یستهویهه در قرون نخست هجری میاندکی که به ةعدّ

صفات و افاای الهی  ةدان.د و ب.ابراین در مرتناساسا  ذات الهی را مان.د انسان دارای جسم و اندام می

 پذیرند که خداوند به همین ما.ای محسوس و مادی دارای عرش و کرسی و مان.د آن استب نی  می

                                                                                                                     
 ب(67:) مر« وَ السَّماواتُ مَ ْوِیَّاتٌ بِیَمی.ِه»قرآن:  در« یمین»مان.د کاربرد  ب1
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د نسدنت انددام و اعضدا بده خداوندد چ.دین       ک.د که در مورشهرستانی ا  داوود جواربی نق  می

کدرد کده خداوندد    او تصریح مدی « و اسألونی عما وراء ذلکب اعفونی عن الفرج و »گفت: می

جسم و خون و گوشت و جوارم و اعضایی چون دست، پا، سر،  بان، چشم و گوش دارد و النته با 

ها و خدونی نده مان.دد    مان.د سایر گوشتاین حای او دارای جسمی نه مان.د سایر اجسام و گوشتی نه 

هدای  دارد و  ها وببب استب داوود اف وده است که خداوند موی سیاهی آویخته تا گدوش سایر خون

 ب(84: 1ج 1421)شهرستانی موی او مجاد است 

گروه دوم ماتقدند که اساسا  در قرآن مجا  وجدود ندداردب    ( مخالفان وقوع مجاز در قرآن:1ـ2

اند و دلیلشدان ایدن بدوده اسدت     برد که وجود مجا  در قرآن را انکار کردهنی نام میسیو ی ا  کسا

که مجا  نوعی سخن دروغ است و قرآن م. ه ا  آن استب وانگهی، متکلم ه.گامی ا  لفظ مجا ی 

تدوان  ک.د که گفتن حقیقت بر او دشوار باشد، اما ایدن دشدواری را در مدورد خددا نمدی     استفاده می

ابومسلم اصفهانی نی  با وجود دیدگاه مات لی خود همین دیدگاه را  ب(347: 2ج 1420 ی )سدیو پذیرفت 

که مدالال   ک..د چ.اندر رو گار ما نی  کسانی ا  همین دیدگاه دفاع می ب(66: 1420)الصديیر  داشته است 

 نوشته استب  ازمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد و االعجمحمد امین ش.قی ی در همین باره کتابی با نام 

هرچ.د صاحنان این دیدگاه ممکن است مان.د گروه نخست بر تجسدیم و تشدنیه الهدی تصدریح     

تواند این باشد کده مان.دد گدروه نخسدت بده      سخن آنان در انکار مجا  در قرآن می ةاما ال م ،نک..د

 تجسیم و تشنیه فروغلت.دب ةور 

شهرستانی کسدانی چدون    ةاندب به گفتف شدهبرخی نی  در این باره قائ  به توق ( اهل توقف:1ـ3

مالک، احمد، سفیان ثوری، داوود بن علی اصفهانی و پیروان آنان را ا  ایدن گدروه بایدد بده شدمار      

گفت.د ما به آنچده در کتداب و سد.ت آمدده اسدت ایمدان داریدم و دسدت بده تأوید            آنان می بآورد

وقات خود شدنیه نیسدتب در عدین حدای ایدن      دانیم که خداوند به هیچ یک ا  مخل نیم،  یرا مینمی

)شهرسدتانی   «خلقدت بیددی  » ةکردند تا جایی که اگر کسی در قرائت آید گروه ا  تشنیه نی  دوری می

من بین اصدناین مدن اصدابع    ؤقلب الم»داد یا در روایت حدیث دست خود را تکان می (74دد 7۵: 1421

و ک.ددن انگشدت او واجدب اسدت      گفت.دد ق دع دسدت   کرد مدی به انگشت خود اشاره می« الرحمن

 ب(83-82: 1ج 1421)شهرستانی 
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مفردات متشابه قرآنی آن است که این الفاظ ابتدا بر ماانی محسوس وضدع   ةترین نظریه دربارشایع 

شده و لذا در مورد آنها حقیقت است و سپس در ماانی ماقوی به کار رفته و ب.ابراین در مورد آنها 

اند جمهور علمای اه  س.ت، امامیه، اغلب مات له و موافقان آنان ا  میان متکلمین مجا  استب گفته

توان مات له را با توجه بده مندانی   با این حای می ب(67: 1420)الصيیر اند مدافع وقوع مجا  در قرآن بوده

یدر ا  بسدیاری ا    غ ی آن محسوب کردب این دیدگاه و مدافع جدّ احانخاص کالمیشان نخستین  ر

بسیاری ا  مفسران در تاریخ فره.گ اسالمی نی  به همدین من.دا در تفسدیر     ،ادینان ب رگ عالم اسالم

اش  مخشری استب او های کالمیترین آنان با توجه به دیدگاهاند که مهمآیات متشابه توجه داشته

حقیقدت و مجدا     ةبدر اسداس نظرید   بسیاری ا  آیات را با توجه به من.ای مات لی خود  تفسير كشافدر 

 ک.دبتفسیر می

 

سومی هم یاد کرد کده هدر چ.دد ت.هدا در الفداظ مربدوط بده         ةتوان ا  نظریقن  می ةدر ک.ار دو نظری

الفاظ متشابه قدرآن   ةتوان آن را به همالهی در قرآن کریم  رم شده است، اما می یصفات و اسما

بر خداوند و غیدر او  « وجود»دیدگاه ا ال  الفاظ مربوط به صفات و حتی لفظ  تامیم دادب  نر این

واحدی وضع شده استب حداج مدال    ةا  باب اشتراک لفظی است، یا.ی برای دو ما.ای متفاوت واژ

اشتراک لفظی وجود را به ابوالحسن اشاری، ابوالحسین بصری و بسدیاری ا    ةهادی سن واری نظری

اند ا  اشتراک ما.وی و در نتیجه شناهت علت و مالوی بپرهی ندد نسدنت   تهمااصران خود که خواس

کسی که ا ال  وجود را به واجب و ممکن ا  باب اشتراک لفظدی   ب(83: 2ج 1369)سدن واری  دهد می

 گونه تفسیر خواهد کردببداند صفات م.سوب به آنها را نی  همین

 

اندد و  شابه قرآن این است که اساسا  الفاظ بدر اروام مادانی وضدع شدده    دیگر در باب الفاظ مت ةنظری

خصوصیات مصادیر گوناگون در وضع الفاظ بر ماانی در نظر گرفته نشده استب مالال  ه.گامی کده  

نامیم قرار داده، می« تخت»ش.اسیم و در فارسی آن را را در برابر جسمی که می« عرش»واضع، لفظ 

ناگون آن مان.د ای.که ا  چه ج.سی ساخته شده و صدورت آن مددور یدا    به خصوصیات مصادیر گو
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شود توجه نداشته و ت.ها ایدن لفدظ را در برابدر    چهارگوش است و برای چه کاری ا  آن استفاده می

یدا  « روم ما.دا »مصادیر گونداگون قدرار داده اسدتب در ایدن نظریده مدراد ا         ةما.ای مشترک در هم

شود همین ما.ای مشدترک در میدان مصدادیر    ه حقیقی الفاظ دانسته میکه موضوعٌ ل« اروام ماانی»

ای مان.د عرش حتی مصداقی غیرمادی و نامحسوس نی  گوناگون استب ا  این رو ممکن است واژه

داشته باشد که بتوان به نحو حقیقی و بدون آنکه نیا  به استفاده ا  مجا  و استااره باشد کاربرد این 

   حقیقت دانستبواژه را در آن مصدا

وضدع الفداظ بدر اروام مادانی یدا روم       ةنظری»توان با توجه به آنچه گفته شد این دیدگاه را می

یاد خدواهیم کدردب در ایدن    « روم ما.ا ةنظری»نامید که ما ا  این پس به اختصار، ا  آن با ع.وان « ما.ا

 ک.یمبرا بررسی می ا  آن )س( ور خاص تنیین امام خمی.یو سپس به نوشته ما این نظریه

 

توان این نظریه را با وجود تقریرها روم ما.ا چیستب می ةاصلی نظری ةابتدا باید روشن شود که هست

نخست وجده سدلنی و    ةاصلی  یر خالصه کردب در گ ار ةو تفسیرهای گوناگون ا  آن در دو گ ار

 ایجابی این نظریه بیان شده است:دوم وجه  ةدر گ ار

 شودبدر وضع الفاظ، خصوصیات مصادیر آنها در نظر گرفته نمی د1

 موضوعٌ له الفاظ، روم ما.ای مشترک میان مصادیر گوناگون آنهاستب د2

قاب  توجه در تنیین این نظریه آن است که گرچه صاحنان این دیدگاه در سخ.ان خود بده   ةنکت

هایی که بدرای آن ذکدر شدده اسدت     اند و اساسا   رم این نظریه و مالایظر داشتهالفاظ متشابه قرآن ن

وضدع الفداظ بدر اروام    »شود، اما در این حای  رفداران این نظریده ا   عمدتا  به این الفاظ مربوط می

اند و حر هدم آن اسدت   اند و سخن خود را مقید و محدود به الفاظ قرآنی نکردهسخن گفته« ماانی

های موجود در  بدان نشدود   واژه ةیدگاه م.حصر به الفاظ قرآنی نیست و اگر هم شام  همکه این د

هدایی اسدت کده    گیردب در عین حای بخ  مهمی ا  ایدن الفداظ واژه  بخ   یادی ا  آنها را دربرمی

 رودببرای توصیف خداوند به کار می

هدا و  اصدلی تفداوت   ةو گد ار در تقریرها و تفسیرهای گوناگون ا  این نظریه در الت ام به ایدن د 

 توان ا  چ.د نظرگاه تقریر یا تفسیر کرد:روم ما.ا را می ةشودب نظریهایی دیده میقنض و بسط
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توان این نظریه را ا  م.ظر توا ی یا تشکیک ما.ای مشدترک میدان مصدادیر محسدوس و     می (1

تفسدیر کدرد کده اشدتراک     توان این نظریه را چ.ین ماقوی در نظر گرفتب با توجه به این پرس  می

گونده کده   یا.دی مدالال  همدان    ؛ما.ا میان مصادیر محسوس و ماقوی این الفاظ به نحدو تدوا ی اسدت   

تدوان آن حقیقدت غیندی را نید  کده      توان اب ار محسوس نگارش را قلم نامید به همان نحو هم میمی

چ یک ا  مصادیر در ای.که ک.د قلم نامید و هیخداوند با آن اعمای انسان را بر لوم جان او نق  می

 به این نام نامیده شود اولویتی بر دیگری نداردب

توان به نحو تشکیکی نی  در نظر گرفتب  نر این تفسدیر  در عین حای این ما.ای مشترک را می

هرچ.د ما.ای مشترک در هر دو گونه مصدا  موجود است، اما در مادانی ماقدوی شددت بیشدتری     

اند وجدود دارد،  میان قلم محسوس و حقیقتی غینی که آن را قلم نامیده داردب مالال  حقیقت مشترکی

 گیردب  تر است که قلم ناماما ما.ای ماقوی و غینی شایسته

اندد و  شود که الفاظ اساسا  بر ماانی ماقوی و غینی وضع شدده گاه این نظریه ای.گونه بیان می( 2

نکه این الفاظ به نحو تشکیک بر هر دو گونده  داللت آنها بر امور محسوس ا  باب مجا  است، نه آ

مصدا  صد  ک.دب خواهیم دید که برخی ا  سخ.ان غ الی و نی  بیان نهدایی حضدرت امدام ا  ایدن     

 نظریه منت.ی بر همین تفسیر استب

گرایانه یا کارکردگرایانده نگریسدتب   توان ا  م.ظر ذاتما.ای مشترک را می ،ا  سوی دیگر (3

مشترک میان مصادیر گوناگون یک لفظ ممکن است روم یا به تانیری ذات  بر این اساس حقیقت

مال  افال ونی سا گارتر استب در این صورت مالال  میان  ةمشترک میان آنها باشدب این تفسیر با نظری

مصادیر گوناگون قلم ما.ا یا حقیقت مشترکی وجود دارد که همان ذات، ماهیت یا مالای آنهاسدت  

ای ا  حقیقت غینی قلم است که ن د خدا و ا با آن سروکار داریم تقلید یا سایهو قلم محسوسی که م

 در عالمی برتر وجود داردب 

توان عنارت ا  غایت یا به تانیر جدید کارکرد مشترک میدان  این حقیقت را می ،ا  سوی دیگر

دنندای   مصادیر محسوس و ماقوی دانستب  نر این تفسیر، ما در مصدادیر گونداگون یدک واژه بده    

ک.دیم و  ذات مشترکی نیستیم، بلکه به غایت یا کدارکرد مشدترک میدان مصدادیر مختلدف نظدر مدی       

داندیمب چ.انکده خدواهیم دیدد تقریدر عالمده       موضوعٌ له حقیقی الفاظ را همان کارکرد مشدترک مدی  

 ةتدر اسدتب دیددگاه برخدی ا  متکلمدان دربدار      روم ما.ا به همین تفسدیر ن دیدک   ة نا نایی ا  نظری

 نی  با همین تنیین سا گارتر استب« خذ اليایات و اترک المنادی»فات الهی و سخن مشهور ص
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الهی وضع الفاظ که به اختصار آن را أ م.ش ةتوان با نظریروم ما.ا را می ةا  سوی دیگر نظری (4

رفدتب  توان پدی گ یونان می ةاین دیدگاه را تا فلسف ةنامیم مرتنط دانستب سابقمی« وضع الهی» ةنظری

خددایان باشد.د نده     ةهدا سداخت  ای ا  ندام گوید باید نیست کده پداره  کراتولوس می ةافال ون در رسال

هدا را نیرویدی برتدر ا  نیدروی     به نظدر او نخسدتین واژه   ب(707: 2ج 1380)افال ون آدمیان  ةحاص  اندیش

 ب(749: 2ج 1380)افال ون آدمی ساخته است و ا  این رو آنها بالضروره درست.د 

وضع الهی را بپذیریم در این صورت پذیرش این سخن نی  دشوار نخواهدد بدود کده     ةاگر نظری

خداوند حکیم الفاظ را بر اروام ماانی وضع فرموده است و گرچه انسان بر اساس درک نخستین و 

یابدد کده ما.دای    برد، اما تدریجا  درمیمادی خود این الفاظ را ت.ها در مصادیر محسوس به کار می

ن الفاظ م.حصر در مصادیر محسوس نیست و غرض واضع حکیم نی  انحصار این الفاظ در چ.ین ای

وضدع الهدی نیسدت و     ةمصادیقی ننوده استب با این حای دفاع ا  این نظریه منت.ی بدر پدذیرش نظرید   

روم ما.ا دفاع کدردب خدواهیم دیدد     ةانسانی وضع الفاظ با  هم ا  نظریأ توان حتی با پذیرش م.شمی

 داندبالهی وضع الفاظ م.وط نمی أم.ش ةحضرت امام نی  دفاع ا  این دیدگاه را به نظری که

 

روم ما.ا توجه به دالی  ماتقدان به آن استب پی  ا  هدر چید     ةیکی ا  مناحث مهم در تنیین نظری

ا دیددگاه اهد  ظداهر سدر سدا ش      یک بد باید به این نکته توجه داشت که صاحنان این دیدگاه هیچ

در همدان ما.دای ظداهری و    « یدد ال »اندب ب.ابراین هرگ  ممکن ننوده است بپذیرندد کده مدالال     نداشته

چی ی مان.د تختی است که پادشداهان بدر    «عرش خدا»محسوس خود استامای شده است یا مراد ا  

ای در اند کده گرچده مجدا  شدیوه    شتهآنان به این نکته نی  توجه دا ، ن.دب ا  سوی دیگرآن تکیه می

ادبی، بلکه در سخ.ان متاارف خود نی  به کار  ةسخن گفتن است که اه   بان آن را نه ت.ها در گون

گیرند، اما در عین حای اص  بر کاربرد الفاظ در ما.ای حقیقی است و اسدتامای مجدا ی الفداظ    می

 کاربردی خالف اص  و محتاج به قری.ه استب 

رایج اه  ظاهر و ماتقدان به مجا  ا  هر کددام   ةصاحنان این دیدگاه در تقاب  دو نظریب.ابراین 

اندب آنان با اه  ظاهر در این نکته موافقت دارند که سخ.ی را پذیرفته و سخ.ی دیگر را مقنوی نیافته

 ها خالف اصد  اسدتب امدا در   اص  در الفاظ قرآن بر استامای حقیقی است و استامای مجا ی واژه

ای.که ما.ای محسوس الفاظ متشابه را بپذیریم یا در ما.ای آنهدا توقدف ک.دیم بدا اهد  ظداهر توافدر        
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آنان با دیدگاه ماتقدان به مجا  در ایدن نکتده موافق.دد کده الفداظ متشدابه را        ،ندارندب ا  سوی دیگر

تنیین  ،رو دان.دب ا  همینتوان به ما.ای محسوس گرفت، اما استامای مجا ی را خالف اص  مینمی

ها و نقدهای هیچ یک ا  دو دیدگاه قن  روم ما.ا در نظر آنان به ضاف ةها بر اساس نظریاین واژه

منتال نیست و ب.ابراین تالش آنان ما وف به آن است که این الفاظ را چ.ان تنیین ک..د کده هدم در   

در بیدان   ،دب ا  همدین رو ما.ای خود به کار رفته باش.د و هم مصادیر محسوس ما.ای آنها مراد نناش

شد.اختی در نگدرش بده مفداهیم قدرآن       بان ةاند که دستاورد درخور این نظریار ش این نظریه گفته

ضداب ه در  ی استب بر اساس همین نظریه است که صداحنان آن ا  مجدا گرایی بدی   کریم بسیار جدّ

 ب(23۵: 1383)سایدی روشن ک..د بسیاری ا  مفاهیم قرآنی پرهی  می

 

این نظریه را غ الی برای نخستین بار م رم کرده استب پهوهشگری بدا ندام    ةصورت اولی ( غزالي:1

و  1گوید به نظر او تفسیر ظاهریهای قرآنی غ الی میدیدگاه ةمارتین ویتی.گهام در پهوهشی دربار

 .ی منت.ی بر تفسیر ظاهری و مکم  آن است، نده آنکده   اند و تفسیر باهر دو ضروری 2تفسیر با .ی

قواعدد  »و« القدرآن  آداب تدالو »هدای  یا.دی بخد    ،جای آن را بگیردب او با بررسی چهار اثر غ الی

دهد که با وجود ، نشان میاألنوار مشكاو  جواهر القرآنو دو کتاب  الدينعلوم احياءا  کتاب « الاقائد

 ةش.اسدان دیدگاه تأویلی غ الی بر نظریات جهان یهر چهار اثر ابت.ا مرک ی ةمناحث گوناگون، هست

 Whittingham) این دیدگاه منت.ی بر تمای  میان دنیدا و آخدرت اسدت   ب (Whittingham 2007: 64)اوست 

 ب(38 :2007
روم  ةشرم داده اسدتب او در تنیدین نظرید    جواهر القرآنغ الی دیدگاه خود را عمدتا  در کتاب 

ک.د و ا  رؤیا و نسنت موا نه میان عالم محسوس و ماقوی اشاره می ةین کتاب ابتدا به مسألما.ا در ا

گویددب بده نظدر غ الدی بسدیاری ا  بیاندات       سیرین سخن میهای تانیرات ابنآن با عالم واقع و نمونه

بع قلدب المدؤمن بدین اصدناین مدن  صدا      »در حدیث « اصنع»ت ای.گونه استب مالال  مراد ا  قرآن و س.ّ

روم ما.ای انگشت استب به همین نحو الفاظی چون قلم، ید، یمین، وجه وببب نی  بدر روم  « الرحمن

نویس.د و در ما.ای آن این نکتده  ما.ای خود داللت دارندب مالال  ما.ای قلم چی ی است که با آن می

                                                                                                                     
1  . Exoteric 

2   . Esoteric 
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داشدت  در نظر گرفته نشده است که ج.س آن ا  نی یا چوب باشدب پس اگر در عالم چی ی وجدود  

که با آن نق  علوم را در لوم دی آدمیان ب.گارند همان را هم به ما.ای حقیقی و نه مجا ی و حتی 

  ب(48-۵1: 1411)غ الی توان قلم نامید با اولویتی بیشتر می

روم ما.ا سدا گار اسدتب در عدین     ةبی.یم که سخن غ الی با تفسیر منت.ی بر تشکیک ا  نظریمی

ت کده گویدا الفداظ در مصدادیر ماقدوی حقیقدت و در امدور محسدوس         حای گاه سخن او چ.ان اسد 

گوید در دیدگاه غ الی راجدع بده حقیقدت و مجدا ،     نصر حامد ابو ید می ،مجا ندب بر همین اساس

شده است « انگشت» ما.ای حقیقی و رومِ« دگرگونی»اند؛ یا.ی جا شدههروابط ما.ایی و داللی جاب

ت که باید آن را ما.ای مجا ی بدانیمب ا  آنجدا کده دیددگاه    اس« انگشت»و ظاهر مادی آن صورت 

و تيییدر ب.دا شدده اسدت، چ.دین      « تحوید  »غ الی نسنت به عالم وجود و متن قرآنی یکسره بر نوعی 

او ا  اعتقداد  به  (ب444-443: 1380)ابو یدد  آور نیست ای در روابط داللی الفاظ چ.دان شگفتجابجایی

: 1380)ابو یدد  ک.دد  ا حقیقتا  و امور ملموس و فی یکی را مجا ا  بیدان مدی  نظر غ الی  بان، متافی یک ر

 ب(۵11

ک.د و مدالال  آیدات مربدوط بده مارفدت      اری میذغ الی آیات قرآن را نی   نر همین نظریه نامگ

کده  درحدالی  ،نام.دد گوید مردمان کیمیدا را کنریدت احمدر مدی    نامد و میمی« کنریت احمر»الهی را 

یدا مدالال  آیداتی را کده بدا داند         ،(۵8-۵7: 1411)غ الی این نامگذاری س اوارتر است  مارفت الهی  به

ها و ها را ا  بیماری بدعتگوید این آیات چون جاننهد و مینام می« تریا  اکنر»کالم ربط دارند 

ر نصر به تانی ب(۵8: 1411)غ الی ترند که به چ.ین نامی موسوم شوند ده.د شایستهها نجات میگمراهی

ها  بان و اص الحاتی خاص خود که نیا م.د شرم و توضیح باشد حامد ابو ید او در این نامگذاری

کوشد  بان قرآن را ب.ابر دیدگاه خود ا  ماهیت رم ی  بان تنیین ک.د، ب.دابراین  سا د، بلکه مینمی

)ابو یدد  داندد  یکدی مدی  برد با روش بیان قدرآن  کار میاص الحاتی را که در بیان انواع علوم قرآن به

 ب(4۵6: 1380

: 1416)غ الدی   فيصـل التفرقـه  ، (168: 13جتدا  بدی  )غ الی احياء علوم الدينغ الی در سایر آثارش مان.د 

 مشـكا  ةک.ددب در رسدال  نی  به همدین دیددگاه اشداره مدی     (367: 1416)غ الی  المضنون الصغيرو  (242-243

فی بیان أن ال.ور الحر هدو ال  »ی با این ع.وان وجود دارد: نور است فصل ةنی  که در تفسیر آی االنوار

گوید غ الی در این فص  می ب(270 :1416)غ الی « له تاالى و أن اسم ال.ور ليیره مجا  محض ال 

ایدن ندام بده     ةگیرد، عق  و نهایتا  خداوند متاای را شایستکه ادراک با آن صورت می« روم باصره»
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این سخ.ان غ الدی بدا تفسدیر ابو یدد بیشدتر سدا گار        ب(27۵-271: 1416)غ الی  اردشمما.ای حقیقی می

 پذیردبروم ما.ا را می ةاست و چ.انکه گفتیم حضرت امام نی  نهایتا  همین بیان ا  نظری

عربی ا  غ الی بسیار اثر پذیرفته است، اما در جایی به ایدن  گرچه ابن الدين ابن عربي:( محيي2

نکرده استب با این حای او نی  مان.د غ الی و سایر ماتقدان به این نظریه وقوع مجدا   دیدگاه تصریح 

 ب(332: 4ج؛ 2۵3: 1جتا عربی بی)ابندر قرآن را قنوی ندارد 

با صراحت بیشتری ا  این دیدگاه سخن  گلشن راز ةشنستری در م.ظوم ( شيخ محمود شبستري:3

صی مان.د چشم و ابرو و خط و خدای اسدت کده در  بدان     الفاظ خا ةگفته استب النته سخن او دربار

 گوید:شایع حقیقت و مجا  می ةرودب او در ابتدا با اشاره به نظریعارفان به کار می

 ر محسوس.د موضوع دهدخست ا  بدن                  سموع  دفاظ مدن الدد ایدوس آمدحسدو مدچ        
 (109: 1347)شنستری 

 ک.د: یدگاه خود اشاره میاما پس ا  چ.دی به د

 ع اویداد ا  وضددتدی فد.دادر آن مدؤوی                        بدم داظددفددود الددن خدد د مدده ندددب 

 به محسوسات خاص ا  عرف عام است                         چه داند عام کاین ما.ی کدام است
 (110: 1347)شنستری  

شود که بدر اسداس آن الفداظ    تر میبه تفسیری ا  روم ما.ا ن دیکب.ابراین دیدگاه شنستری نی  

 در ماانی غینی حقیقت و در ماانی محسوس مجا ندب

ایدن   ةچ.دان شدیفت   لهینأک.ددب صددرالمت  روم ما.ا جدا  استقنای می ةاو ا  نظری ( صدرالمتألهين:4

و حتی بی  ا  او  (98-94: 1363)مالصدرا ستاید نظریه است که غ الی را به دلی   رم این دیدگاه می

گویدب ا  آنجا که مالصدرا در آثار گونداگون خدود   ک.د و ا  آن سخن میبه این دیدگاه توجه می

 ةروم ما.دا در آثدار هدیچ کدس بده انددا        ةتدوان گفدت نظرید   ک.د میبارها به این دیدگاه اشاره می

ترین بیان او ا  لهین مفص أدرالمتدر میان آثار ص مالصدرا این گونه مورد استقنای واقع نشده استب

الکرسی آمده استب مالصدرا در تفسدیر ایدن آیده و پدی  ا  تنیدین چیسدتی       این نظریه در تفسیر 

کده بدا آن و ن    ک.دد ی داللدت مدی   ندب این واژه بر هر چی را مالای می« می ان»قرآنی  ةواژ« کرسی»

اسدت کده در حقیقدت روم ما.دا و مدالک       شود و این مایار، امر عقلدی و م لقدی  میاشیاء س.جیده 

می ان بدر هدر چید      ةتحقر می ان است بدون آنکه شک  خاصی در آن شرط شده باشدب ب.ابراین واژ

کد ،  ک.ددب ا  همدین رو خدط   که با آن چی ی را بس.ج.د، چه حسی باشد و چه عقلدی، صدد  مدی   
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هدا و  مقیداس  ،تدی عقد   شاقوی، گونیا، اس رالب، ذراع و علدومی مان.دد نحدو، عدروض، م. در و ح     

که مالدای   خواهیم دید ب(1۵1: 4ج 1366ب )مالصدراشود هایی هست.د که اشیائی با آنها س.جیده میمی ان

ای ا  خران ا  مالصدرا و با الهام ا  او بارها تکرار شده استب خود او نی  خالصهأدر آثار مت« می ان»

مفـاتي  ، (299 :9ج 1981)مالصددرا   اسفاراتی مشابه در با عنار« می ان» ةهمین سخن را با تکیه بر مالای واژ

 شـر  و  (30۵-304: 1387)مالصددرا   متشابهات القرآنمختصری با نام  ةرسال (،93-91: 1363)مالصدرا  الغيب

خدود نید  بده     مبدأ و معـاد  ةنی  تکرار کرده استب در رسدال  (۵۵4-۵۵3: 1ج 1366الف )مالصدرا اصول كافي

اشاره و آن را  ندر همدین دیددگاه تحلید      ببب« قلب المؤمن بین  صناین»حدیث  پیروی ا  غ الی به

او در جایی دیگر ا  این رساله نی  ما.ای لوم و قلم را با توجه به همین  ب(201: 13۵4)مالصدرا ک.د می

 ب(129: 13۵4)مالصدرا  ک.دنظریه تنیین می

خواندد ا   « غ الدی شدیای  »وان او را تاو که شاگرد و داماد مالصدراست و می ( فيض كاشاني:۵

عدالوه بدر تدأثر ا      ،بده ایدن دیددگاه   کاشدانی  گدرای  فدیض    ،مدافاان همین دیدگاه استب ب.ابراین

استاد به اندیشه و آثار غ الدی اسدتب او در    ةاستادش مالصدرا، ناشی ا  توجه خاص او بدون واس 

و  جـواهر القـرآن  تی مشابه سخن غ الدی در  با عنارا تفسير صافي ةگانچهارم ا  مقدمات دوا ده ةمقدم

: 1ج 141۵)فدیض کاشدانی   دهدد  به تفصی  این دیدگاه را شرم مدی « می ان»ة واژ ةسخ.ان استادش دربار

-6۵4: 1ج 1379)فیض کاشانی  علم اليقينو  (189-188: 137۵)فیض کاشانی  اصول المعارففیض در  ب(32-34

در  جـواهر القـرآن  و در این کتاب با  هم سخ.ان غ الی در گویدب انی  ا  این دیدگاه سخن می (6۵8

قلب المؤمن بین اصناین من اصابع »وی  حدیث تأسیرین و های تانیرات ابنمورد عالم مالای و نمونه

   ب(6۵8-6۵4: 1ج 1379)فیض کاشانی ک.د وببب را به تفصی  نق  می« الرحمن

روم ما.ا اشاره کرده استب  ةارش به نظریحاج مالهادی نی  در برخی ا  آث ( حكيم سبزواري:۶

ای صفات الهی با استفاده ا  این نظریه سخن تا ه ةدر بیان دیدگاه متکلمان دربار شر  منظومهاو در 

گوید مات له بده ایدن نکتده توجده     ک.دب او در نقد دیدگاه مات له در نیابت صفات ا  ذات میبیان می

وجود است و وجود نی  حقیقتی مشکک اسدتب ب.دابراین   اند که حقیقت هر صفت عنارت ا  نکرده

اعلی  ةای واجب بالذات است و مرتنای ا  آن کیف و مرتنههر صفت عرض عریضی دارد که مرتنه

ا  هر صفتی حقیقت آن صفت است بدون آنکه مجا ا  بده آن صدفت نامیدده شدود،  یدرا الفداظ بدر        

شـواهد  حکیم سن واری در تالیقات خود بدر   ب(۵۵8-۵60: 3ج 1369)سن واری اند ماانی عامه وضع شده

ک.دد  هایی مان.د می ان، قلم و لوم تصریح میک.دب او با ذکر مالاینی  این دیدگاه را تنیین می الربوبيه
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دهدد و  که واضع الفاظ خداوند استب او همچ.ین ا  این دیدگاه تفسدیری تشدکیکی بده دسدت مدی     

  محفوظی وجود دارد که جسدمی و جسدمانی نیسدت تدا     مصادیر مفهوم لفظ اص ةگوید در هممی

تجسیم و تشنیه پی  آیدب وانگهی، ممکن است افراد نوع واحدی در تجرد و تجسم مختلف باشد.د  

شودب ب.ابراین نه حقیقت لفظ و نه و این نکته با توجه به اصالت وجود و اشتداد در جوهر روشن می

فظ در یکی حقیقت نیست تدا در دیگدری مجدا  باشددب     آن خارج ا  ما.ای حقیقی نیست.د و ل ةرقیق

 ب(492-491: 1360)سدن واری  ک..د حقایر در این ما.ا ا  وجود پیروی می ةگوید همحکیم در پایان می

ک.دد  گونده تنیدین مدی   خود نی  الفاظ مربوط به صفات الهی را همدین  اسرار الحكمحکیم ما در کتاب 

در شرم دعای جوشن کنیر نی  به ایدن دیددگاه    شر  األسماءب همچ.ین در کتا ب(12۵: 1383)سن واری 

 ب(412-413، 244-24۵: 1372)سن واری ک.د اشاره می

رسـال   های محنوب امام راح  اسدت در  ایشان نی  که ا  شخصیت ( ميرزا جواد ملكي تبريزي:۷

شرم آیات و روایاتی که به ک.دب ایشان در الهی به همین من.ا اشاره می« لقاء»در تنیین ما.ای  لقاء اهلل

نید  بدرای   « لقداء » ةگوید بر همین قیاس واژمی« می ان»اند با ذکر مالای مشهور الهی اشاره کرده یلقا

روم مالقات وضع شدده اسدت بددون آنکده خصوصدیتی ا  مالقدات در آن دخید  باشددب ب.دابراین          

روم با روم نی  یکی دیگر  گونه که مالقات جسم با جسم یکی ا  افراد مالقات است مالقاتهمان

ای ا  مصادیر آن است و اساسا  مالقات هر ما.ایی با ما.ای دیگر حقیقتا  مالقات است، ولی به گونه

  ب(6-7: 1360)ملکی تنری ی ک..ده و مالقات شونده باشد حای مالقات ةکه شایست

ته اسدت، امدا ویهگدی    روم ما.ا را پذیرف ةایشان نی  ا  کسانی است که نظری ( عالمه مصطفوي:۸

مدافاان این نظریه آن است که ایشان این دیدگاه را نه  ةم.حصر به فرد مرحوم مص فوی در بین هم

بدرد کده   های قرآنی به کار میخاص، بلکه در تنیین ما.ای بسیاری ا  واژه ةصرفا  در مورد چ.د واژ

آشکار اسدتب همچ.دین    كريمالتحقيق في كلمات القرآن الجلدی  14ار شم.د  ةحاص  آن در موسوع

نی  ا  این نظریه در تنیین مفردات قرآندی اسدتفاده    تفسير روشندر مواضای ا  تفسیر ایشان موسوم به 

روم ما.دا را ا  صدورت یدک دیددگاه      ةشده استب در واقع ویهگی ممتا  ایشان آن است که نظرید 

ایشدان در   ک.دبژی( تحوی  میالليه )فیلولودان  فقه ةعرفانی به یک روش عملی در حو  د  فلسفی

ها در قرآن ا  روی حکمدت اسدت و بده نظدر ایشدان      گوید استامای واژهمی التحقيق ةموسوع ةمقدم

ها در سخن عرب و تحقیر در این باره ما را به حقیقت و گوهر واحد جستجو در موارد کاربرد واژه

ایشدان در تنیدین گدوهر     ب(12: 1ج 1360)مصد فوی بدرد  ما.ای واژه که مرجع سایر ماانی اسدت راه مدی  
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اشدتقا    أگوید اص  واحد، ما.ای حقیقی و مفهوم اصیلی است کده در مندد  ها میما.ای واژه ةیگان

ها ننایدد چید ی   ها سریان داردب ا  این رو مفاهیم این صیيهصیيه ةدر نظر گرفته شده است و در هم

د موجدب اخدتالف در اصد  ما.دا گدرددب      ج  این ما.ای واحد و اصی  باشد و گوناگونی آنها نناید 

مشتقات باید به همین ما.ای اصلی با گرددب ا  نظر ایشان این نکته بر بسدیاری ا  اهد     ةب.ابراین هم

مرحوم مص فوی ما.ای بسدیاری   ب(13-12 :1ج1360)مص فوی ليت، ادینان و مفسران پ.هان مانده است

ک.دب تنیین ایشان ا  ما.ای سایر همین من.ا تنیین می با توجه به التحقيقا  مفردات قرآنی را در کتاب 

: 10ج؛ 86-8۵: 8ج 1360مص فوی)گونه است مفردات قرآنی مان.د عرش، کرسی، قلم، ید وببب نی  همین

مرحوم مصد فوی مندانی دیددگاه خدود را در دو کتداب دیگدر        بوببب( 236-23۵: 14ج؛ 313-9:311ج؛ 44

: 138۵)مصد فوی   روش علمي در ترجمه و تفسير قـرآن مجيـد  و  (12: 1ج1380)مصد فوی   تفسير روشنخود، 

 نی  تنیین کرده استب (80-76

های متشابه قرآن را بر اساس این مفسر ب رگ قرآن کریم نی  برخی ا  واژه عالمه طباطبايي: )۹

ات مدادی  ک.دب ا  دیدگاه عالمه  نا نایی ما ا  جهت تالر وجودمان به  نیهمین دیدگاه تنیین می

اگدر سدخن کسدی مان.دد خدود را       ،گیدریمب ا  همدین رو  ا  هر ما.ا مصدا  مادی آن را در نظدر مدی  

گوید و ما.دای سدخن او را بفهمدیم آن را بدر مصدادیر مدادی و نظدام        بش.ویم که ا  امری سخن می

و دانیم که گوی.ده کسدی مان.دد ماسدت    ک.یم،  یرا میحاکم بر آن که ن د ما ماهود است حم  می

ک.یم ج  این، مقصودی نداردب در این صورت با توجه به نظام حاکم بر مصدا  در مفهوم حکم می

دهیم یا به هر صورت در یک مفهوم  نیم یا مفهوم خاصی را تامیم میو گاه عامی را تخصیص می

مده  عالب (79: 3ج 1417 نا ندایی  )که چ.ین کاری نوعی تفسیر به رأی اسدت  ک.یمب در حالیتصرف می

آن اسم نی  باقی بماندد، هدر    یگوید مایار در اص  ما.ا آن است که با بقامی« عرش» ةدر تفسیر واژ

و ت دور مصدادیر   « سدالم »و « چدراغ »هایی مان.د چ.د خصوصیات تيییر یاب.دب ایشان با اشاره به واژه

د و گدوهر یدا   شدو آنها درصدد اثنات این نکته است که تيییر مصادیر باعث دگرگونی در ما.ا نمی

ایشدان   ب(130 :14ج 1417 نا ندایی  )ماندد  های مصداقی بداقی مدی  این دگرگونی ةاص  ما.ا در پس هم

ب (320-319 :2ج 1417 نا ندایی  )نظیر همین سخن را در تنیین حقیقت کالم الهی نی  بیدان کدرده اسدت    

چدون  ندر تادالیم قدرآن     گوید می« عرش» ةروم ما.ا در تفسیر واژ ةعالمه  نا نایی بر اساس نظری

شود، لوا م جسمانی عرش نی  ا  اص  ما.دای  های آن ا  خداوند نفی میکریم جسمانیت و ویهگی

ماند عنارت ا  مقامی است که احکام جاری شده در نظام هستی ا  شود و آنچه باقی میآن نفی می
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ایشدان   (ب129 :14ج 1417 نا ندایی  ) ای ا  مراتدب علدم خدارج ا  ذات اسدت    شود و مرتنهآن صادر می

 ، قدوی و کدالم  (7 :17ج 1417 نا ندایی  )فدا ر   ةنخسدت سدور   ةفرشتگان در آی« ج.ام»هایی چون واژه

: 1۵ج 1417 نا نددایی ) نددور ةسدور  3۵ ةدر آیدد« نددور» ة، واژ(108-109: 13ج ؛319، 316 :2ج 1417 نا ندایی  )

 ک.دب وببب را  نر همین دیدگاه تفسیر می (122

روم ما.دا آن اسدت کده ما.دای الفداظ دارای ت دوری        ةدیدگاه عالمه  نا نایی در نظریگوهر 

تاریخی است و همین امر دلیلی بر آن است که خصوصیات مصادیر در تحقدر ما.دا اثدری ندداردب     

ب.ابراین عالمه ا  بین ماتقدان به این دیدگاه ت.ها کسی است که ا  تنیی.دی تداریخی یدا بده اصد الم      

در جهت اثندات ایدن دیددگاه اسدتفاده      2«هم مانی»در برابر تنیین  1« مانی در»ه ا  تنیی.ی ش.اسان بان

  3ک.دبمی

ایشان نی  در آثار تفسیری خود گاه این نظریه را بدون تصریح به آن به کدار   ( شهيد مطهري:1۰

ندور را   ةاژندور، و  ةسدور  3۵ ةاستب این شهید ب رگوار مالال  مان.د اسدتاد خدوی  در تفسدیر آید     برده

 ب(103-104: 4ج 1386)م هری ک.د گونه تفسیر میهمین

ایشان نی  مان.د هر دو استاد خود، امام خمی.ی و عالمده  نا ندایی،    ( آيت اهلل جوادي آملي:11

؛ 228-229: 3؛ ج129: 1ج 1380)جدوادی آملدی   اندد  همین من.ا را در مناحث تفسیری خدود در نظدر داشدته   

اندد  جوادی آملی در مجموعه مقاالت قرآنی خود نی  ا  این نظریه سدخن گفتده   آیت ال ب(131: 12ج

ایشان در شرم سیره و روش تفسدیری عالمده  نا ندایی نید  در      ب(118-117 ،98: 1ج1384)جوادی آملدی  

 ب(76-7۵: 1386؛ جوادی آملی 43۵-434: 1ج 1384)جوادی آملی  اندهمین باره به نکاتی اشاره کرده

 

روم ما.ا در  مان ما استب النته در پذیرش این دیددگاه   ةی نظریامام خمی.ی یکی ا   رفداران جدّ

شـر   ایشان بدر کتداب    ةویهه ا  آن رو که ا  مقدمثر بوده باشد، بهأباید است که ایشان ا  غ الی مت

استب ا  ایدن رو   پس.دیدههای غ الی را نمیگاهآید چ.دان آثار و دیدبرمی حديث جنود عقل و جهل

ای در آثار گونداگون  ثیر مالصدرا دانست که آن را به نحو گستردهأتوان ایشان را بیشتر تحت تمی

                                                                                                                     
1.Diachrony 

2 . Synchrony  

 (ب34: 1366)پالمر  :ربکببهش.اسی برای توضیح این دو رویکرد در  بان ش.اسی و ما.ی ب3
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هایی مختلف ا  این دیدگاه خوی  م رم کرده استب امام خمی.ی در آثار گوناگون خود و با بیان

 ةشدود کده ایشدان در رسدال    می جا روشناین دیدگاه ا  آنسخن گفته استب می ان دلنستگی امام به 

 گوید:نظیر چ.ین میخود با ع.ایتی خاص و تأکیدی کم الهدايهمصبا 

ب(39: 1381)امام خمی.ی  

ب.ددی آثدار   توان در آثدار گونداگون امدام جسدتجو کدردب مدا اک.دون بدا دسدته         این دیدگاه را می

 ک.یم:عرفانی امام، این دیدگاه را در اندیشه و سخن ایشان بررسی میتفسیری، فلسفی و 

برای دفاع ا  خدود   آداب الصالقدر در کتاب  ةامام خمی.ی در پایان تفسیر سور ( آثار تفسيري:1

غالنا  م النی که ما ذکر کردیم یا در بیان آیات شریفه »فرماید: در برابر اتهام تفسیر به رأی چ.ین می

و بیان مصدا  و مراتب حقدایر مربدوط بده تفسدیر      بمصادیر مفاهیم است ا  قنی  بیانِ ،ک.یمذکر می

» ةدر آید « امانت»امام در تفسیر  ب(347: 1380)امام خمی.ی« نیست تا آن که تفسیر به رأی باشد

و بده حسدب ظداهر     ،الیتامانت به حسب با ن حقیقت و»گوید: نی  چ.ین می (72)اح اب: « 

تواند کداربردی ا   این سخ.ان می ب(321: 1380)امام خمی.ی « شریات یا دین اسالم یا قرآن یا نما  است

 همین نظریه در تفسیر امام ا  این آیه تلقی شودب

و  «رحمن» ةخوی  در تفسیر دو واژ آداب الصلوحمد در کتاب  ةاما امام خمی.ی در تفسیر سور

فرماید امام میب (2۵1-248: 1380امام خمی.ی )است  فصلی را در این  می.ه م رم فرمودهبحث م «رحیم»

مأخوذ  در آنها ع وفت و رقّت هست.د و «رحمت»مشتر ا   «رحیم»و  «رحمن»اند ظاهر گفته یعلما

مّده  اه  تحقیر الفاظ براى ماانى عاب اما ا  دیدگاه استمجا  خداوند ا ال  آنها بر و ب.ابراین  است

                                                                                                                     
 ب(112: 12ج 1414ابن م.ظور ) القَاْر ر الجیم و الهاء: بایدالجِه.ّامُ: القَاْرُ النایدب و بئر جَهَ.َّمٌ و جِهِ.َّامٌ، بکس ب1
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 داخد  « رحمت»تقیّد به ع وفت و رقّت در موضوعٌ له لفظ  ب.ابراین، باندوضع شده و حقایر م لقه

امدام اذعدان    در اص  وضع دخالت ندداردب  مربوط به ذهن مردم عادی است واین تقیّد ، بلکه نیست

مامدولى   یرا واضع نی  یکى ا  همین اشخاص  ا  تحقیر است، دور ا این م لب ظاهر فرماید کهمی

یدا بده    ،خداوندد اگر النته  باست و ماانى مجرّد و حقایر م لر را در حین وضع در نظر نگرفته است

ثابدت   چ.دین چید ی  ولدى  این م لب قابد  توجیده اسدت،     باش.دواضع الفاظ  ،اننیاء ،او وحى و الهام

 ب(۵۵: 1ج1373.ی امام خمی)ک.د الهی وضع را رد می أم.ش ةامام در مناحث اصولی خود نی  نظرینیستب 

 همدین  مالوم نیست مقصدود اهد  تحقیدر نید     پذیرفت.ی نیستب در عین حای ظاهر این کالم ب.ابراین 

ماانى  ،حین وضع که واضع ليات گرچه در توجیه ک.یمچ.ین را بلکه ممکن است این م لب ، باشد

 همان ماانى مجرّد آن وضع شده یولى آنچه ا  الفاظ در ا ا مجرّد را در نظر نگرفته است، و م لر

ای است که پی  ا  این در نفی تدال م  این سخن حضرت امام در راستای همان نکته م لر استب و

 وضع الهی به آن اشاره شدب  ةروم ما.ا و نظری ةنظری

 ندب گرچده واضدع در وضدع ایدن لفدظ نورهدای       مالای میرا  «نور»لفظ امام در تنیین سخن خود 

قدرار   آن یولدى آنچده لفدظ ندور در ا ا    ش.اخته اسدت،  دیگری را نمی حسی را در نظر داشته و نور

ا  واضدع  اگدر   ب ا  ایدن رو نده جهدت اخدتالط ندور بدا ظلمدت       آن اسدت، همان جهت نوریّت  گرفته

 ،تداریکی هسدت.د  بلکه ندور مخدتلط بده     ،محدود نور صرف نیست.د محسوس واین انوار پرسیدند می

نوریّدت و ظلمانیّدت آن    ییدا در ا ا  آن قدرار دارد هت نوریّت همان ج یآیا لفظ نور در ا اب.ابراین 

در مقاب  همان جهت نوریّت است و جهت ظلمت به هیچ لفظ نور آن بود که  او جواب حتما  است

  خ  در موضوعٌ له نیستباوجه د

 ت.هدا آتد    را وضع کرده، «آت »لفظ  ه.گامی کهواضع ا  نظر حضرت امام به همین صورت 

دنیدا بدوده و    آت شده همین آت  آنچه اسناب انتقای او به حقیقت  است، اما نداشتهظر ن را دردنیا 

 خصوصدا  اسدت،  غافد  بدوده    (6دد 7هم ه: ) «»آخرت و  آت ا  

انتقدای واضدع بده     ة، وسیلباشدب ب.ابراین ا  دیدگاه حضرت امامنوده ماتقد ن اگر واضع به عالم دیگر

تقییدد در حقیقدت    موجدب وسیله انتقدای  حقیقت الفاظ، مالال  آت ، مصادیر محسوس آن است، اما 

و الفاظ در برابر همان جهدات بدی   واقع شده آت  بودنهمان جهت  یدر ا ا آت بلکه  شود،نمى

تدا امدر   اسدت  تجرید کرده واضع خود ماانى را بگوییم نه آن که اند، تقید و م لر ماانی قرار گرفته

ب و ید غرا»ا  به تانیر ایشان ى ایهر چه ما.ک.د که امام در ادامه به این م لب اشاره می دببایدى باش
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ندور   ةدورتر استب ایشان با  هدم واژ مجا یّت  ةتر و ا  شائنبه حقیقت ن دیک باشد ترخالى «اجانب

ب.دابراین   وضدع شدده اسدتب    و مظهریّت لليیدر براى جهت ظاهریّت بالذّات   ندب این واژهرا مالای می

 یدرا در ا دال  بده آنهدا جهدت       ،خدالى ا  حقیقدت نیسدت    محسدوس و دنیدایی  بده اندوار    آن ا ال 

بدا ایدن    بمحدودیّت و اختالط به ظلمت م.ظور نیست و همان ظهور ذاتى و مظهریّت در نظدر اسدت  

ب در تدر اسدت  به حقیقت ن دیدک  ت،تر اسکه ظهورشان کام  بر انوار ملکوتی این واژها ال   حای

بدر   ندور  ا دال  سدرانجام  و  تر استبه حقیقت ن دیکبا  هم بر انوار جنروتی   آن ا ال  عین حای

  که نور االنوار و خالص ا  همه جهات ظلمت است حقیقت محض و خالص استبالهی ذات 

بدراى   «ندور »تدوان گفدت اگدر    فرماید مدی در عین حای حضرت امام با استدراک سخن فو  می

یّ ید در نظدر عقدوی ج    خداوندد ا ال  آن بر غیر گرچه وضع شده باشد  «ظاهر بذاته و مظهر ليیره»

کده  چ.دان  ا الق  بر حر تاالى حقیقدت اسدتب   ت.ها وحقیقت است، امّا ن د اصحاب مارفت مجا  

ا.است کده بدر   روم م ةپی  ا  این اشاره کردیم این سخن نهایی امام تفسیری کامال  عارفانه ا  نظری

 اساس آن، ا ال  این الفاظ بر مجردات حقیقت و بر محسوسات مجا  استب

وضع شده این  الفاظى که براى ماانى کمالی ةگیرد که همحضرت امام ا  این سخ.ان نتیجه می

یدک جهدت کمدای و تمدام و     مان.د آنها و  «رحیم» ،«رحمن»هایی مان.د گونه استب ب.ابراین در واژه

ب امدا  اندوضع شدههمان جهت کمالی  یاین الفاظ در ا ا اما ،وجود دارد اای و نقصیک جهت انف

 مان.داست که لفظ حقیقت  «بیاجانب و غرا»به تانیر ایشان و  حیات دنیویجهات انفاالی ا  لوا م 

 ایدن الفداظ  بدا   عدالم امکدان  باد ا  ت. ّی این حقایر در  شودمختلط  مراتب نا یظلمت که با نور در 

بدر   هاآنندب ا  این رو ا ال  دخالتى در ما.ى موضوعٌ له ندارب.ابراین، این جهات  ب م شده استمتال

 صرف حقیقت استب موجودى که صرف جهت کمای را واجد و ا  جهات انفاای و نقص منرّاست

با وجدان اه  ظداهر   ،با ذو  اه  مارفت ت.اسباین م لب با این بیان عالوه بر  به نظر حضرت امام

 ی  مت.اسب استب ن

 ةک.دب ایشان در بیان حمدد و تسدنیح همد   را نی  همین گونه تنیین می« تکلم»حضرت امام صفت 

ا   انچدون آند  ستای   بانی اسدتب امدا    «حمد»ادب و ظاهر  یعلمافرماید ا  دیدگاه موجودات می

مجدا   بدر  را او م بلکه م لر کالخداوند و تسنیح و تحمید های دیگر غیر ا   بان لحمی غافل.د  بان

اندیش.دب امام در نکوه  نی  چ.ین میموجودات  حمد و تسنیح ،کالم ةدربار چ.انکه ک..دحم  مى

دان.د و ذات می را به نوع خود م.حصر سخن گفتن ،در حقیقتفرماید آنان صاحنان این دیدگاه می
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.د که این ت. یه خداوند ک.میو گمان پ.دارند گ.گ میبلکه و و دیگر موجودات را غیر نا ر  الهی

 م.د ه اسدت،   خداوندد ا  چ.دین ت. یهدی   تحدید بلکه تا ی  اسدت و  که این دیدگاه است، در حالی

  تحدید و تشنیه استبدر واقع ت. یهات عامّه بیشتر ه کچ.ان

« ماانى عامّده م لقده   کیفیّت وضع الفاظ ا  براى»حضرت امام در ادامه با  هم به من.ای خود در 

یدا   ما این قدر در ب.د آن نیستیم که در ایدن حقدایر الهیده صدد  ليدوى     »فرماید: ک.د و میاشاره می

گرچده   بلکه صحّت ا ال  و حقیقت عقلیّه مید ان در ایدن مناحدث اسدت،     حقیقت ليویّه ال م آید،

 ب(2۵4: 1380امام خمی.ی )« حقیقت ليویّه نی  به حسب بیان سابر ثابت شد

اندب ایشدان در  های فلسفی خود نی  در نظر داشتهاین من.ا را در درسامام خمی.ی  ( آثار فلسفي:2

ک.دب در این جا امدام ایدن   در اشاره به صفت تکلم خداوند به همین دیدگاه اشاره می منظومهدروس 

ک.دب سخن ایشان بر اساس تقریدر مقدرر دروس فلسدفی ایشدان ایدن      نظریه را با بیانی دیگر تقریر می

اندد و بدرای مفهدوم مقیدد بده مصددا  مادین وضدع         مفداهیم عامده وضدع شدده     است که الفاظ بدرای 

اندب واضع نی  گرچه ممکن است گمان ک.د که مفهوم م.حصر در مصدداقی خداص و ت.هدا    نگردیده

ک.ددب ا  ایدن رو   بر همان مصدا  م. نر است، اما لفظ را برای مفهوم مقید به آن مصدا  وضع نمی

آن شیء که مصدا  آن مفهوم است موضوعٌ له لفظ نیست ولی مدا   حتی اگر واضع بادا  بگوید که

ک.یمب این سدخن  مفهوم را م. نر بر آن بنی.یم لفظ موضوع برای آن مفهوم را بر آن شیء ا ال  می

 بی.دبوضع الهی مرتنط نمی ةدهد که امام این نظریه را با نظریبا  هم نشان می

ما »ب اما در ای.جا سخن ایشان این است که اگر ما.ای نور  ندرا مالای می« نور»امام در ادامه لفظ 

باشد ا ال  نور حقیقی ت.ها بر خداوند صاد  و بر سایر نورهدا مجدا  اسدت،  یدرا     « یظهر به االشیاء

اف اید که نور دارای اندب ایشان میاند و به نور او پیدا و هویدا شدهموجودات عالم مادوم بوده ةهم

فتاب، نور مهتاب، نور آت ،  نور گوهر وببب استب اما نور دیگری هم هست که اقسامی مان.د نور آ

نورهاست و چون ما.ای نور بر او صاد  است او حقیقتدا  ندور اسدتب ب.دابراین حتدی اگدر        ةم.ور هم

واضع برای نور مصداقی ج  نور آفتاب ندانسته باشد ما که ا  حقیقت حای خنر داریم ایدن لفدظ را   

ک.یمب بدر ایدن اسداس وصدف     نورهاست ا ال  می ةو آن را بر نوری که مصدر همدهیم توساه می

توان حقیقتا  به خداوند نسنت داد،  یرا حقیقت ما.ای تکلم بیان ما فدی الضدمیر و ا    تکلم را نی  می

غینت به شهادت آوردن چی ی است، ولو با دو لب صورت نگیردب ب.ابراین اگدر ا  واضدع بپرسدیم:    

دهد، اگر همین کار ا  ک.د و ا  ضمیر خود خنر میا  راه دهان حروف را تق یع می انسان با صوت
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-141: 2ج 1381)اردبیلدی  درخت محقر شود چیست؟ حتما  پاسخ خواهد داد که این هم تکلدم اسدت   

 ب(142

در ای.جا دی نیست، بلکه ضمیر در ای.جا  «ضمیر»دهد که مراد ا  امام در جایی دیگر توضیح می

 هدم جداری اسدت   « ضدمیر »ای غیب است و مالک وضع الفاظ بر ماانی عامده در خدود لفدظ    به ما.

فرماید اگر ا  ابتدا متاارف بود که با اشداره سدخن بگوی.دد همدان را     امام می ب(347: 2ج 1381)اردبیلدی  

 (ب 347: 2ج 1381)اردبیلی  که اک.ون هم سخن با اشاره ا  مصادیر کالم استنامیدیم چ.انکالم می

ممدا هدو    / اللفدظ موضدوعا  لددی االندام    : »منظومـه ایشان در شرم این سخن حکیم سن واری در 

ک.ددب امدام   با  همان سخن قن  را با بیانی ن دیک به همدان بیدان قند  تکدرار مدی     « الماروف بالکالم

 فرماید: خمی.ی )ب.ا بر تقریر مقرر دروس فلسفی ایشان( می

الددفتین  کتاب برای همان اوراقی کده بدین   آید که مالال در نگاه اوی به نظر می
قرار دارد وضع شده استب ب.ابراین نظر اگر به انسان بگوی.د تدو خدودت هدم    
کتابی و سرتاسر عالم کتاب و در حقیقت مصدا  آن است به نظرش صحیح 

ک.ددب ایدن ما.دی کده     ک.د و بسا هست که استه اء مدی آید و وحشت مینمی
 شدنهه ثابدت اسدت   اندد ند د محققدین بدی    ع شدده الفاظ برای ع.اوین عامه وضد 

 (ب346: 2ج 1381)اردبیلی 

 فرماید: ک.د و پس ا  آن میایشان در ادامه با  هم مالای نور را تکرار می
الوجود ظاهر ب.فسه و مظهر ليیره باشدد آن هدم ندور    اگر حقیقتی مان.د واجب

باشد و مدا  الوجود نور است نرسیده که واجباست، گرچه عق  واضع به این
را هم ا  روی نادانی تکفیر ک.دب او در ایدن دیگدر اختیداری نددارد و نظدرش      

 ب(347-346: 2ج 1381)اردبیلی  مان.د نظر دیگران است

فرماید ممکن است چی ی در حقیقت مصدا  حقیقی لفظدی باشدد ولدی آن    امام اندکی باد می

دانسته و یا ا  آن خندر داشدته ولدی    میمصدا  در نظر واضع مورد غفلت بوده و واضع اصال  آن را ن

دانیم کده ایدن شدیء مصددا  آن لفدظ اسدت       دانسته است و ما چون میآن را مصدا  این لفظ نمی

 ةک.یمب بر همین اساس به نظر حضرت امام اگر به حیوان ا  جهدت حیدات و قدو   واضع را تخ ئه می

.دیم، ولدو عدرف ا  آن تحاشدی     بگوییم ممکن است آن را بر خدا هم ا دال  ک « حیوان»اش حیاتی

شود آن را بدر  اگر انسان را ا  جهت درک ماقوالت انسان ب.امیم می ،داشته باشدب به همین صورت

ها ا  نظر عرف نادرست است چون عرف ماهیات خاصی را خدا هم ا ال  کرد، اما این نوع ا ال 
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واقع را لحاظ ک.یم و همان مادانی  داندب اما اگر با عرف کاری نداشته باشیم و مسمای این الفاظ می

بده نحدو اکملیدت و آکددیت و      أمذکور برای حیوان و انسان را در نظر بگیریم ایدن مادانی در مندد   

ذهن فقهی و اصولی خود این مالای را هم  ةایشان به سابقب (348: 2ج 1381)اردبیلی  ذاتیت موجود است

انتقای عرض بداندد کده ایدن     ةم عقلی استحالجا نشسته باشد و به حکاف اید که اگر فیلسوفی اینمی

رنگ حقیقتا  خون است ولو واضع بگوید این خون نیست، بلکه رنگ خون است سخن واضع برای 

 ب(347: 2ج 1381)اردبیلی او مسموع نیست 

فرماید خداوند بصیر با آلت نیست،  یرا حقیقت امام در تنیین صفت بصیر بودن خداوند نی  می

هدا  کده در خدواب چشدم   نیست که دیدن با آلت مخصوص صورت گیرد، لذا با آنبصیریت به این 

گوییم در خواب دیدمب همچ.ین با آنکده در خدواب گدوش ا     شود حقیقتا  میروی هم گذاشته می

 ب(342: 2ج 1381)اردبیلی ش.ود افتد انسان حقیقتا  میکار می

ا  دعدای  « سدألک مدن ندورک بدأنورهببب    ندی ا  أللهم » ةدر شرم فقر امام خمی.ی ( آثار عرفاني:3

 فرماید:  سحر می

لدی ال مدن عدالم      مدا یدرد علدی السدالک بقددم      علم أن من أجد ّ  و 

 ،نشرام صدره ألروام الماانی و ب ونها و سر الحقائر و مک.ونها الملکوتببب 
و انفتددام قلندده لتجریدددها عددن قشددور التای.ددات و باالهددا مددن قنددور الهیئددات      

)امدام خمی.دی    رسدای اإل لدی  التادین   تببب و خالصها مدن  المظلما

 (ب37: 1381

 نگرد: ایشان تأوی  را هم ا  همین  اویه می

و الادین الصدافیه انفتدام أبدواب التأوید  لقلدوب       و من هذه 

ن للقدرآن  إالسالکینببب و السفر من  ریر الحس الی م.ا ی الکتداب االلهدیب فد   
و مراح  و ظواهر و بوا ن، أدناها ما یکون فدی قشدور األلفداظ و قندور      م.ا ی

 بببالتای.اتببب و هذا الم. ی األدنی ر   المسجونین فی ظلمدات عدالم  
 ب(38-37: 1381)امام خمی.ی 

یابد که نور م.حصدر  درمی ،گوید وقتی قلب سالک گشای  یافتمی« نور» ةایشان سپس دربار

نیست، بلکه علم نی  نور است و حقیقت نور که ظهور بالذات و اظهار غیر اسدت  در مصادیر عرفی 

 ب(38: 1381امام خمی.ی ) در علم به  ریر اولی تحقر دارد
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الاین ، یا.ی فتح قریب، فتح منین و فتح م لر، که قرا  فتوحات ثالثه شر  چهل حديثامام در 

در جایی دیگر، امام هر یدک ا  ایدن فتدوم     ب(290 :1371امام خمی.دی  )گوید عرفا و اولیاست، سخن می

»ک.دب فتح قریدب:  دهد و شواهد قرآنی آنها را ذکر میگانه را به تفصی  توضیح میسه

»؛ فتح م لر: (1 :)فتح« »؛ فتح منین: (13 :)صف« 

استاد ایا ی با اشاره به این سخن امام آن را مصداقی ا   1ب(341-342: 1371امام خمی.ی ؛ 1 :)نصر« 

شدود و  های مادی اسدتامای مدی  ایشان، این واژه برای گشای ة داندب به گفتکاربرد همین نظریه می

در همین ما.ا به کار رفتده اسدت، امدا اگدر ایدن من.دا را        (1ح: )فت« » ةمالال  در آی

: 1ج 1384ایدا ی  ) قلب بدرخالف ما.دای حقیقدی نخواهدد بدود      ةگانبپذیریم تفسیر فتح به فتوحات سه

 ب(3۵6

فرماید حقیقت سمع و بصر برد و میامام همین نظریه را در تنیین حقیقت سمع و بصر به کار می

ایشان صفت  ب(613: 1371امام خمی.ی ) ا  علوم مقید به آالت و ادوات نیست متقوم به آالت جسمانی و

فرمایدب به نظر ایشان حقیقت تکلم متقوم به خروج کالم ا  مخارج تکلم را نی  همین گونه تنیین می

مخصوص نیست، بلکه این تقید و انصراف در عرف ليت و متاارف جمهور، ا  اندس و عدادت بده    

فرمایدد حتدی اگدر    شود، و اال اص  ماانی تقید و تاین نداردب امام میار ناشی میاوهام و افک ةضمیم

این واژه در ليت و عرف هم مجا  باشد در ماانی و حقایر این تقیددات نیسدت و بده حسدب عقد       

صاد  است و ما در باب اسماء و صفات بحث ليوی نداریم و مقصود اثندات نفدس حقدایر اسدت،     

 ب(618: 1371امام خمی.ی ) ساعد نناشدگرچه ليت و عرف با آن م

توان علدم را بده ما.دای حقیقدی ندور دانسدت       حضرت امام در جایی دیگر با اشاره به این که می

فرماید که حقیقت علم و ایمان که متقوم به علم است نور است، چون حقیقت نور که عنارت ا  می

علم ثابت و بر آن صاد  اسدت،  ظاهر و مکشوف بالذات و مظهر و کاشف غیر است برای حقیقت 

تر اسدت؛  یدرا ندور حسدی در حقیقدت      بلکه صد  آن بر علم حقیقت و بر انوار حسی به مجا  شنیه

ظهور ذاتی  ندارد و ا  تای.ات آن حقیقت است، اما حقیقت علم بالذات عین وجود و در مفهوم بدا  

 د: اف ایامام سپس چ.ین میب (418: 1371امام خمی.ی ) آن مخالف است

                                                                                                                     
گانده  ا  فتدوم سده   اصطالحات الصـوفيه  امام این م لب را به احتمای  یاد ا  عندالر ا  کاشانی اخذ کرده است که در ب1

 (ب107د 108: 1381)ربکببه: کاشانی ک.د گوید و به همین آیات اشاره میسخن می
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م.تهدا   ؛مجا  ةاک.ون که مالوم شد علم نور است و ظهور بحقیقت بدون شائن
 ،ما بیچارگان که در حجاب ظلمانی  نیات و در لی  مظلم عالم ملک هستیم

و گمدان   ،ا  شمس حقیقی علم و ندور رو  افد ون داند  و بید.  محجدوبیم     
تخمین و تانیدر  ک.یم ای.ها من.ی بر مال  است و منت.ی بر مجا  و استاارت و می

عاریت هستیم و سکر  نیات در سر ماسدت  حیات استب آری، تا در خواب 
و در  ؛مدا مجدا  نمایدد    ةو حقیقت را ا  مجا  نش.اسیم به حسب انظدار مجا ید  

: 1371)امدام خمی.دی    حقیقت در عالم مجا  حقیقت بده صدورت مجدا  درآیدد    

 ب(419

اه  عرفان مان.د شراب، خرابات، سداقی،   های مص لح برخی ا امام خمی.ی در اشاار خود واژه

رود ها نید  بده کدار مدی    روم ما.ا در مورد این واژه ةبردب اگر بپذیریم که نظریبت وببب را به کار می

اندب مرحوم شدهید آوی.دی در   توانیم بگوییم که امام این نظریه را در اشاار خود نی  در نظر داشتهمی

سدخن  « اصد الحات اسدتااری  »یددگاه توجده داردب ایشدان ا     شرم برخی ا  اشاار امدام بده همدین د   

گوید و وضع آنها را پاسخی به نیا  فره.گی و تاریخی انسان در ت.اسب بدا حداالت و مقامدات و    می

را بدرای  « مسدتی »داند که کالم ج  بر این سیا ، ا  بیان آن ناتوان استب مالال  لفدظ  حقایر با .ی می

ن لفظ قاب  بیان نیستب مستی حالتی است کده عاشدر سدالک را ا  خدود     اند که ج  با ایما.ایی یافته

 یگرداند و این، حالتی است که مجا ا  با سکر شدراب انگدور  ک.د و در ماشو  محو میخود میبی

 ب(148-147: 1381)آوی.ی دهد نی  روی می

ری بدا مجدا  دانسدتن مسدتی شدراب انگدو      « اصد الحات اسدتااری  »گرچه تانیر شهید آوی.ی ا  

رسد، اما توضیحات دیگدر، ن دیکدی دیددگاه ایشدان بده همدین نظریده را نشدان         ناسا گار به نظر می

گویدد در ایدن اصد الحات، ندوعی     می الهدايهمصبا دهدب شهید آوی.ی با شرم سخ.ی ا  امام در می

آن حداالت و مقامدات را شدهود     ةاشاره به با ن عالم موجود است،  یرا واضاان ایدن عندارات همد   

به نظر ایشان ا  همین رو  ب(1۵1: 1381)آوی.ی اند اند و عناراتی مت.اسب با مشهودات خوی  یافتهکرده

این اشارات عرفانی را نناید استااره به ما.ای مص لح دانست،  یرا این الفاظ بدرای مادانی خدود بده     

ا  آغدا  بدر   « خمدر »ین مالال  اندب ب.ابرالناسی عاریتی نیست.د و ا  ابتدا برای این ماانی وضع شده ةم. ل

آمدده و شدراب    (1۵)محمد: « » ةهمان ما.ایی وضع شده است که در آی

)آوی.ی بهشتی را در خود دارد  ةای ا  سکر بادوارونه ةخوان.د،  یرا سای.ین میچانگور را به استااره 

 ب(1۵2: 1381
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روم ما.استب ایشدان   ةفر ند بروم.د و فاض  امام خمی.ی، شهید حاج آقا مص فی، ا  مخالفان نظری

و در جدایی دیگدر حتدی ایشدان را      (78 :4ج 1418 )خمی.دی ک.دد  ا  دیدگاه پدر در ایدن  می.ده یداد مدی    

امدا در   ،(221 :۵ج 1418 )خمی.دی اسدت   ستاید که با بهترین وجوه ممکن ا  این دیدگاه دفاع کدرده می

 ک.دب عین حای در چ.دین موضع ا  تفسیر خود با اشاره به این نظر، آن را نقد می

گویدد ایدن نظدر در صدورتی درسدت      ایشان در مناحث اصولی خود نی  در نقد این دیدگاه مدی 

له سرایت ک.د، کرد تا وضع او به عموم موضوعٌ بود که واضع به علت وضع خوی  تصریح میمی

شود ا  قنی  علت مست.ن ه است، نه علت م.صوصدهب وانگهدی، وضدع    اما آنچه در این نظریه بیان می

ک.دب مجرد فدرض  متوقف بر انشاء است و حدود انشاء نی  اگر ت.گ باشد به ما.ای اعم سرایت نمی

ضدوعٌ لده کدافی    پرس  ا  واضع نی  )آنگونه که در کالم امام خمی.ی فرض شده بود( در عمدوم مو 

ایشان با اشداره بده    ب(109: 1ج 1376)خمی.ی کرده است نیست، بلکه خود واضع باید عموم را لحاظ می

ولدی ناسدا گار بدا     ،تصریح حکیم سن واری و والد محقر خود به این دیدگاه، آن را م ابر با ذو 

دگاه ملتد م بده مجدا  و    ک.د که باکی نیست که با نپذیرفتن ایدن دید  داند و سپس اشاره میبرهان می

 ب(110: 1ج1376)خمی.ی ک.ایه شویم،  یرا مجا  نوعی با ی با ماانی و نه الفاظ است 

 ،گویدد با اشاره به ایدن دیددگاه مدی    «رحیم»و  «رحمن» ةشهید مص فی خمی.ی در تفسیر دو واژ

دون التد ام بده   این دیدگاه برخی ا  اه  عرفان است و با آن باب تأوی  در قرآن موافر با  بدان و بد  

شودب اما به نظر ایشان در مسائ  علمی نناید مسائ  گوناگون را با یکدیگر آمیخت مجا  گشوده می

آمیخدتن مناحدث  بدانی و مسدائ       ،دب بر همین اسداس کرن را حفظ آ ةو در هر مقام باید حد و مرتن

نکه مسائ  عقلدی بدا   شود، چ.اآوری م.جر میفلسفی و عرفانی شایسته نیست،  یرا به مفاسد شگفت

شودب ایشان در ادامه با تاریض به سدخن پددر ب رگدوار    مناحث اعتناری، قانونی و تشریای خلط می

شود اگر ا  آور است که گفته میگوید این سخن شگفتنق  شد، می آداب الصلوخود که قنال  ا  

وضع شده یا بر هر چی  که بر آنچه در و ن کردن متاارف است « می ان» ةواضع بپرس.د که مالال  واژ

ک.دب این در حالی است که وضع چی ی نیست جد  اعتندار یدا    با آن و ن ک..د پاسخ دوم را بیان می

 ةشدودب ب.دابراین ه.گدامی کده واضدع در ابتددا واژ      علقه و پیوندی که ا  استامای و اعتنار حاص  می

ظ بر چی ی ج  همین ما.ا داللت گیرد لفمی ان را بر ترا وهای متاارف در  مان خوی  در نظر می

مجرد تمای  واضع به ما.ای اعم در پاسدخ بده پرسد  فرضدی ا  او داللدت بدر        ،ین رواک.دب ا  نمی
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گیرد که اگر ا ال  این دو واژه و مان.د آنهدا  گستردگی موضوعٌ له نداردب ایشان سرانجام نتیجه می

ت امدری  ه استاماالت مجا ی در کتاب و س.ّبر خداوند ا  باب مجا  باشد باکی نیست،  یرا الت ام ب

 ب(198-199 :1ج 1418 )خمی.یآور و نادر نخواهد بود شگفت

فرماید ن وی در ليت ما.دایی جد    نی  با اشاره به نقد این دیدگاه می «ن وی» ةایشان در تفسیر واژ

 «غشاوه»و  «ختم» ةهمچ.ین در تفسیر دو واژ ب(4 :3ج 1418 )خمی.یهنوط مادی و تيییر جسمانی ندارد 

فرماید نناید مناحث ليوی با اری را با ذوقیات اه  عرفان آمیخت،  یدرا  بقره نی  می ةسور 7 ةدر آی

 :3ج1418 )خمی.دی این مناحث نه ت.ها ا  افر درک عوام، بلکه ا  افر درک خواص نید  بیدرون اسدت    

 ب(180

ک.دد و  به این دیدگاه اشاره میحمد نی   ةدر سور« صراط» ةشهید مص فی خمی.ی در تفسیر واژ

هدای  به ما.ای عدامی اسدت کده اسدتامای آن در راه    « صراط»توان گفت گوید  نر این نظر، میمی

ایشان بیرون ا  حد وضدع ليدات و موجدب     ةما.وی و روحی نی  حقیقت استب اما این سخن به گفت

ین باره داردب به نظر ایشان جا تحلی  دیگری در اگمراهی استب در عین حای شهید ب رگوار در این

 نر سخن فو  کاربرد الفاظ در امور ما.وی مستل م مجا  ليوی مشدهور بدین اهد  ادب بده ما.دای      

 ةکاربردهدای مجدا ی  ندر اراد    ةاستامای لفظ در غیر ما.ای موضوعٌ له نیست، بلکه الفداظ در همد  

شدودب  ی متفداوت مدی  مرادهای جدّها و روند و ت.ها انگی هاستامالی در ماانی ليوی خود به کار می

استامالی، استامای یا رب ی مجا ی در کدار   ةا  جهت اراد« فاسألوا القر»شود: مالال  وقتی گفته می

نیست، هر چ.د مراد جدی و حقیقی چی  دیگری استب اما در سخ.ان بلیغ و اشاار شاعران و نی  در 

حقیقت و ادعاست به این نحو کده گوی.دده،    بان قرآن وجه دیگری وجود داردب این وجه منت.ی بر 

بدین  « صدراط » ةک.د و مالال  در خصدوص واژ ماانی و حقایر عرفانی و عقلی را دارای ابااد تخی  می

« صدراط »ک.د که این، راه است و گیرد و ادعا میهایی در نظر میها و راهانسان و امر روحانی جاده

ر کار نیست و لفظ در ما.ای خود به کار رفته است؛  یرا بردب ب.ابراین مجا ی درا در آن به کار می

ایشدان در   ب(9۵-94 :2ج 1418 )خمی.دی ادعا شده است که این امر ما.وی هم ا  مصادیر آن کلی است 

رسدد دیددگاه ایشدان    بده نظدر مدی    ب(78 :4ج 1418 )خمی.یک.د جایی دیگر نی  به همین سخن اشاره می

ور سکاکی در به دست دادن تنیی.دی تدا ه ا  مجدا  اسدت کده مدورد       مشه ةبیانی دیگر ا  همان نظری

 پذیرش برخی ا  اصولیان ما نی  قرار گرفته استب 
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در یک کالم دیدگاه حضرت امام خمی.ی همان دیدگاه خاص برخی ا  عارفان استب ایشان گرچه 

کده ا  سدخن ایشدان در     ک.د، ولدی چ.دان  نیین میگاه این نظریه را بر اساس تفسیر تشکیکی ا  آن ت

آید نهایتا  الفاظ را در ماانی غینی و مجرد خود حقیقت و در مصادیر مدادی و  مواضای دیگر برمی

وضدع الهدی    ةداندب اما در هر دو صورت حضرت امام مان.د برخی دیگر، به نظریمحسوس مجا  می

 قائ  نیستب

او  ةواضدع نخسدتین را ا  انگیختد    ةتوان انگید  ی نی  میدر پاسخ به اشکاالت شهید حاج مص ف

او وضع الفاظ بر مصادیر خاص محسوسی بوده باشدد کده    ةتفکیک کردب گرچه ممکن است انگی 

در ذهن داشته است، اما انگیخته یا به عنارتی دیگر نتیجه و حاص  کار او به همان مصادیر م.حصر 

وضدع خداص و   »سخ.ی است که در علم اصوی در تنیین  نمانده و توساه یافته استب این سخن شنیه

شودب تنیدین عالمده   در بیان وضع حروف، اسماء اشاره، ضمایر و مان.د آنها گفته می« موضوعٌ له عام

گونده اسدت و ایشدان نید  اساسدا  قصدد، انگید ه و        که دیدیم همدین  نا نایی ا  این دیدگاه نی  چ.ان

 گیردبن نظریه در نظر نمیذه.یت واضع را در تنیین خوی  ا  ای

 

 .قرآن كريم -

 تهران: نشر ساقیب  ،فردايي ديگر( 1381آوی.ی، سید مرتضیب ) -

 دار صادرب : بیروت ،هالفتوحات المكي تا()بی بى الدینیمح ،ابن عربى -

 بچاپ سوم ،دار صادر: بیروت ،لسان العرب( 1414ب )محمد بن مکرم، بن م.ظورا -

 تهران:  رم نوب   ،نیاترجمه مرتضی کریمی ،معناي متن )پژوهشي در علوم قرآن(( 1380ابو ید، نصر حامدب ) -

 ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.یب  ةتهران: مؤسس ،تقريرات فلسفه امام خميني( 1381اردبیلی، سید عندالي.یب ) -

 مبچاپ سو ،تهران: انتشارات خوار می ،محمد حسن ل فی ةترجم ،دورة آثار( 1380افال ونب ) -

 بیروت: دار المؤرخ الاربیب  ،مجاز القرآن( 1420الصيیر، محمد حسین علیب ) -

)چداپ و   ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.دی  ةب تهران: مؤسسشر  دعاء السحر( 1423ب )ال، سید رومامام خمی.ی -

 بچاپ دوم نشر عروج(،

 ب ر امام خمی.یت.ظیم و نشر آثا ةب تهران: مؤسسشر  چهل حديث( 1371ب )دددددددددددددد  -

، چاپ ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.ی ةقم: مؤسس ،مناهج الوصول إلي علم االصول( 1373ب )دددددددددددددد  -
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، )چداپ و نشدر عدروج(،    ت.ظیم و نشر آثدار امدام خمی.دی    ةتهران: مؤسس ،آداب الصلو( 1380ب )دددددددددددددد  -

 بچاپ دهم

 ،ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.ی ةتهران: مؤسس ،و الوال الإلى الخ دامصبا  اله( 1381ب )دددددددددددددد  -

  چهارمبچاپ 

چداپ و نشدر    ةتهران: مؤسسد  ،تفسير قرآن مجيد برگرفته از آثار امام خميني (1384ایا ی، سید محمد علیب ) -

 عروجب 

 ن: نشر مرک ب تهرا ،ترجمه کوروش صفوی ،شناسينگاهي تازه به معني( 1366رب ) بپالمر، فرانک -

 قم: مرک  نشر اسراءب  ،تسنيم( 1380جوادی آملی، عندالب ) -

 چاپ دومب ،قم: مرک  نشر اسراء ،سرچشم  انديشه( 1384ب )دددددددددددددد  -

 قم: مرک  نشر اسراءب  ،الوحي تبريزيشمس( 1386ب )دددددددددددددد  -

 ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.یب ةتهران: مؤسس ،تحريرات في االصول( 1376خمی.ی، سید مص فیب ) -

 ت.ظیم و نشر آثار امام خمی.یب ةتهران: مؤسس ،تفسير القرآن الكريم( 1418ب )دددددددددددددد  -

 بچاپ دوم ،المرک  الجاماى لل.شر: مشهد ،التعليقات على الشواهد الربو( 1360مال هادیب ) سن واری، -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهرانب ،حقیر نجفقلی حنینیبه ت ،شر  األسماء( 1372ب )دددددددددددددد  -

 ب نشر ناب تهران: ،هشر  المنظوم( 1379 -1369ب )دددددددددددددد  -

 ب م نوعات دی.ى قم: ،تصحیح کریم فیضىبه  ،اسرار الحكم( 1383ب )دددددددددددددد  -

تهران و قم: پهوهشگاه  ،شناسي فهم آنتحليل زبان قرآن و روش( 1383سایدی روشن، محمدباقرب ) -

 پهوهشی حو ه و دانشگاهب  ةمؤسساسالمی و  ةفره.گ و اندیش

 بیروت: دارالفکرب  ،االتقان في علوم القرآن( 1420سیو ی، جالی الدینب ) -

 تنری ب  ةعلمی ةبه کوش  حسین روش.دیب چاپخان ،گلشن راز (1347شنستری، شیخ محمودب ) -

بیروت:  ،به تحقیر محمد عندالقادر الفاضلی ،الملل و النحل( 1421شهرستانی، محمد بن عندالکریمب ) -

 ب 

مدرسدین   ةدفتر انتشارات اسدالمى جاماد  قم:  ،الميزان في تفسيرالقرآن( 1417سید محمد حسینب )  نا نایی، -

 چاپ پ.جمب  ،حو ه علمیه قم

 ب دار الکتاب الاربى: بیروت ،إحياء علوم الدينتا( غ الی، ابوحامد محمدب )بی -

    ،: دار احیاءالالومبیروتب جواهر القرآن( 1411ب )دددددددددددددد  -

 ب دارالفکر: بیروت ،مجموع  رسائل االمام الغزالى( 1416ب )دددددددددددددد  -

 بچاپ دوم ،انتشارات صدر تهران: ،صافي (141۵فیض کاشانی، مالمحسنب ) -

انتشارات  قم: ،سید جالی الدین آشتیانى ةتالیر و تصحیح و مقدمبا  ،اصول المعارف( 137۵ب )ددد ددددددددددد -

 بسوم چاپ ،دفتر تنلیيات اسالمى

 انتشارات حکمتب   تهران: ،حسین استاد ولی ةترجم ،علم اليقين( 1379ب )دددددددددددددد  -
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 انتشارات حکمتب   هران:ت ه،اصطالحات الصوفي( 1381الدین عندالر ا ب )کاشانی، کمای -

 بب.گاه ترجمه و نشر کتاب انتشارات تهران: ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم( 1360ب )حسن ،مص فوى -

 ب مرک  نشر کتاب تهران: ،تفسير روشن( 1380ب )دددددددددددددد  -

 ر عالمه مص فویب تهران: مرک  نشر آثا ،روش علمي در ترجمه و تفسير قرآن مجيد( 138۵ب )دددددددددددددد  -

 تهران: انتشارات صدراب   ،آشنايي با قرآن( 1386م هری، مرتضیب ) -

دار احیاء : بیروت (1981ب )شیرا ی محمدمالصدرا، صدرالدین  -

 بهالالالال  ،التراث

انجمن حکمت و فلسفه  تهران: ،جالی الدین آشتیانى به تصحیح سید ،المبدأ و المعاد( 13۵4ب )دددددددددددددد  -

 ب ایران

تهران: مؤسسه م الاات و تحقیقات  ،به تصحیح محمد خواجوی ،مفاتي  الغيب( 1363ب )دددددددددددددد  -

 فره.گیب 

 بمؤسسه م الاات و تحقیقات فره.گى تهران: ،شر  أصول الكافي (1366الفب )دددددددددددددد  -

 قم: انتشارات بیدارب  ،تفسير القرآن الكريم( 1366ب) بدددددددددددددد  -

دفتدر  قدم:   ،الددین آشدتیانى  مقدمده و تصدحیح و تالیدر سدید جدالی     ب با فلسفى ل سه رسا( 1387ب )دددددددددددددد  -

 بچاپ سوم ،قم ةعلمی ةی حو تنلیيات اسالم

 ضت  نان مسلمانب تهران: انتشارات نه ،رسال  لقاءاهلل (1360) ملکی تنری ی، میر ا جوادب -
- Judaica. (1971) Kater Publishing House, Ltd,  Israel: Jerusalem. 

- Whittingham, Martin. (2007) Al-Ghazali and the Quran (One book, many meanings). 
Routledge. 


