
 

  
  
  

  تناظر قرآن و انسان در حكمت صدرايي و نتايج اين رويكرد در 
  زبان دين
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  چكيده
پردازد و  ي حاضر به بررسي تناظر قرآن و انسان در حكمت متعاليه مي مقاله

با رويكرد ) زبان قرآن(ناظر به كاربرد حقيقي و غيراعتباري زبان دين در اسالم 
اين نوشتار ضمن طرح اهم مسائل و مباني حكمت متعاليه، . كمت متعاليه استح

همچنين با عنايت به . كند ديدگاه خود را در بحث زبان دين و قرآن بيان مي
تئوري تركيبي زبان دين و مراتب مختلف دين، لزوم توجه به ساحت انفسيِ زبان 

من مرور اجمالي نظريات در طي اين مقاله، خواننده ض. شود قرآن را متذكر مي
  تأملي در اين مسأله راه هاي درخور  گوناگون در باب زبان دين و قرآن، به افق

مورد » لسان قوم«ي  همچنين نظرهاي متمايز مفسران در باب مسأله. يابد مي
  .گيرد بررسي قرار مي

،  تفسير انفسي-4 روح معني، -3 حكمت متعاليه، -2زبان دين،  -1:   كليديهاي هواژ
  . لسان قوم-5

  

  مقدمه. 1
ي دين و كالم مطرح است بحث زبان دين است  يكي از مباحثي كه امروزه در فلسفه

هاي رايج در  ي يكي از بحث مثابه كه پس از تحوالت پس از رنسانس و عصر روشنگري، به
آمده بين علوم تجربي و مسيحيت، مشاجرات  تعارضات پيش. اين حوزه خودنمايي كرد

عقل فلسفي و كتاب مقدس مسيحيت و ظهور مكتب پوزيتيوسيم منطقي از موجود در 
از .  مداران نگاه ديگري به زبان دين داشته باشند جمله عواملي بود كه باعث شد برخي دين
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كردن صورت  تعبيري پاك هاي جديد، دوگانه ديدن زبان علم و دين و به ي اين نگاه جمله

دانستن زبان دين و نگاهي صرفاً   غيرشناختاريوجه مشترك اين نظرات نو. مسأله بود
كه زبان دين زبان  اين. اعتباري، و نه حقيقي و واقعي، داشتن به زبان اديان بود

زمين  هاي جدي و غالب االهيات جديد مغرب فرض غيرشناختاري است چونان يكي از پيش
  .در قرن بيستم است

 امور وصفيِ صرف و اعتباريات فارق و در نگاه اسالمي و حكمت متعاليه، عبارات قرآني،
بودن و حكايتگري از جمله مقدمات مسلّم زبان قرآن است،  شناختاري. فارغ از حقايق نيست

. هاي قرآني با عناصر و حقايق تكويني، ارتباط وثيق و تنگاتنگي دارند كه عبارت اي گونه به
به داللت صريح و التزامي، ) 22: ، ص28(يعني بخوان و باال بيا » اقرأ وارفع« حديث نبوي

حكايت از آن دارد كه قرآن راه ورود به عالم تكوين و الفاظ مركبِ معانيِ حقيقي و واقعي 
  .است؛ زبان تشريع وجه ديگر عالم تكوين و متناظر با عالم هستي است

 

 ي بحث پيشينه. 2
مشترك انسان هاي ديرين در علم االهيات و كالم، چگونگي فهم اوصاف  يكي از دغدغه

هاي ديني نيز  تدريج، اين مسأله درمورد چگونگي فهم ساير گزاره و خدا بوده است كه به
هاي  تعارض علم و دين، خصوصاً در مسيحيت، و اهميت تحليل و ارزيابي گزاره. مطرح شد

ديني در اديان نيز از عواملي بود كه باعث شد متكلمان اديان اين بحث را در كانون توجه 
  .قرار دهندخود 

در ميان متفكران اسالمي، در مقابل مجسمه و مشبهه، اشاعره و معتزله و علماي اصول 
در غرب نيز ). 317: ، ص20: ك.ر(اند  مطرح كردهو فقه شيعه هركدام نظريات خود را 

ي  آورد و از قرن بيستم، نظريه ي تمثيل روي ي قرون وسطا، به نظريه آكويناس، از فالسفه
  . و سپس نظريات تحليل زباني شكل گرفتندپوزيتيويسم

اي است كه زبان دين در اسالم را در پرتو مباني  ي نظريه نوآوري اين مقاله در ارائه
  .گشايد هاي جديدي از مسأله را بر مخاطب مي كند و افق حكمت متعاليه دنبال مي

  
 طرح مسأله. 3

شوند كه در  تقسيم ميبندي كلي، به دو دسته  هاي زبان دين در يك تقسيم نظريه
  :اند عرض هم

  هاي غيرشناختاري؛ نظريه. 1
  .هاي شناختاري نظريه. 2
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 طرفداران اين طيف از نظريات در وجه مشترك كلي، :هاي غيرشناختاري نظريه

پردازند و حاكي از امور واقعي نيستند  هاي ديني به توصيف واقعيات نمي اند كه گزاره مدعي
  .ها معنايي ندارد آنو لذا بحث صدق و كذب در 

  :شوند معتقدان اين نظريه به چند دسته تقسيم مي
  ؛)مانند اير(گرايان   احساس-1
  ؛)مانند پل تيليش(گرايان   نمادين-2
  ).مانند ريچارد بريث ويث(گرايان  اسطوره. 3

هاي ديني را اخباري و   اين طيف از نظريات، كه بسياري از گزاره:هاي شناختاري  نظريه
  :شوند داند، به چند دسته تقسيم مي نما مي واقع

  ؛)مانند مالك بن انس(ي ظاهرگرايي   نظريه-1
  ؛)مانند ابن ميمون(ي سلبي   نظريه-2
  ).مانند آكويناس(ي تمثيل   نظريه-3

  :شوند هاي طولي زبان نيز به چند قسمت تقسيم مي نظريه
  ي عرفي بودن زبان دين؛  نظريه-1
  ي بودن زبان دين؛ي تخصصي و علم نظريه. 2
  .)هاي زبان دين نظريه ،26: ك.ر(نظريه رمزي بودن زبان دين . 3

شناسي قرآن و تناظر آن با  در اين مقاله، با رويكرد حكمت متعاليه و در پرتو هستي
  :پردازيم مي) زبان قرآن(ي زبان دين در اسالم  انسان و هستي، به چند شاخصه

  با استفاده از مباني حكمت متعاليه؛بودن زبان دين  ي شناختاري  نظريه-1
   زبان طولي انفسي قرآن با استفاده از مباني حكمت متعاليه؛-2
  . ي عرفيِ زبان دين در حكمت متعاليه و نظريه» لسان قوم« تفسير-3

هاي آن، بتواند  شناسي حكمت متعاليه و آموزه ي هستي هدف مقاله آن است كه بر پايه
  .بان دين در اسالم ارائه نمايدي ز پاسخي مبنايي به مسأله

  
  نظريه شناختاري بودن زبان دين در مباني حكمت متعاليه. 4

هاي مربوط به كتب مقدس اديان آسماني  گيري بحث زبان دين، پژوهش بستر شكل
ي اسالمي، بيشتر متمركز بر قرآن است و لذا در تعابير آتي، از  اين بحث در حوزه. است

گرچه زبان قرآن تعبيري اخص از زبان . كنيم  زبان دين استفاده ميجاي تعبير زبان قرآن به
دين است، در اصطالحِ زبان دين كه ناظر به كتب آسماني اديان است تفاوتي ايجاد 

  .شود نمي
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شناختي مبحث، بايد به ابعاد مختلف قرآن پرداخت تا  براي آگاهي از مباني هستي

  . شن گرددشود، رو  كه يكي از شؤونش محسوب مي زبان،
  مراتب قرآن ازنظر مالصدرا. 1. 4

اي االهي است كه هركس به    قرآن ازنظر مالصدرا، حقيقتي داراي مراتب و مائده
اي  خداوند براي هر پرنده«به تعبير مالصدرا، .  برد تواند از آن بهره ي خود مي فراخور مرتبه
اي شكار نوع خاصي از  هر دانهشناسد، قرار داده كه  اي مخصوص، كه آن را مي روزي و دانه

» كه در قرآن، بخشي از آن يافت گردد هيچ روزي و رزقي نيست، جز آن. پرندگان است
هاي قرآن غذاي روح انسان است و معارف و  كلمات و لطايف حكمت). 18: ، ص40(

ي مردم و متوسطان است، از مراتب علمي قرآن  ي توده استفاده هاي جزئي، كه مورد دانش
پذيرد كه  گرچه قرآن حقيقتي يگانه است، در تنزل خود، مراتب مختلف مي). همان (است
اي، به نامي كه  پس در هر عالم و نشئه. هاي آن مطابق با مراتب نزول، گوناگون است نام

براي مثال، وقتي ما ). 33: همان، ص(شود  ي آن عالم است ناميده مي درخور آن مقام و ويژه
ي اراده تنزل  گوييم، علم ما به مرتبه مكنون باطني خود سخن ميكنيم و از  صحبت مي

تنزل ) قلب(بندد و آنگاه در روح نفساني  كند و سپس به صورتي بسيط، در روح نقش مي مي
سپس با صور محسوس . آيد صورت صور خيالي فرود مي يابد و به روح حيواني و مغز، به مي

كالم االهي .  وجود دارد عكس صورت   مع بهشود و اين فرآيند در س در خارج منعكس مي
لوح (و آنگاه به صور بسيط مجرد ) قلم اعلي(تعالي به اراده  و مشيت  ي علم حق نيز از مرتبه

و آنگاه به جهان ماده به مداد مواد ) لوح محو و اثبات(و سپس به نفس كلي ) محفوظ
ي خود، از آن دريافت و تلقي  كند كه هركس به فراخور مقام و مرتبه جسماني نزول پيدا مي

درحقيقت، روح قدسي انسان چون توجه به افق اعلي نمود و ). 41 - 39همان، (كند  مي
انوار معلومات را فراگرفت، اثر آن به روح سرايت كرده و صورت شهودش براي او متمثل 

بي لذا شخص ن. شود گردد و از آن به ظاهر وجود و حواس ظاهرْ متنزل و متمثل مي مي
بنابراين قرآنْ صورتي خيالي كه . شنود كالم منظوم االهي را در نهايت زيبايي و فصاحت مي

) فرشتگان(ي مراتب آن و حامالنش  در خارج از ذهن وجود نداشته باشد نيست، بلكه همه
ذات حقيقي دارند و ذات اضافي آنان خلقي و كتابي و قدري است كه از آن ذات، فرشتگان 

انسان چون به فضاي ملكوت آسمان برسد، . گردد ن الواح كتابي ايجاد ميلوحي و از آنا
مشاهده كرده ) لوح محو و اثبات(برايش صورت آنچه در لوح نفس خود در عالم ارواح قدري 
گردد و صورتي از صور وحياني  بود متمثّل شده و حالت بيخودي و خواب بر او غالب مي

ي حس ظاهري  ت را به حس باطن سوق داده و قوهآنگاه اين صور. شود برايش متمثّل مي
بازگشت اين انتقال، به بازگشت . شنود بيند يا مي كند و حقايق وحياني را مي صعود پيدا مي



 تايج اين رويكرد در زبان دينتناظر قرآن و انسان در حكمت صدرايي و ن 

  
 

7
جهت، به قواي حسي او  همين است از جهان باطن به عالم ظاهر و به) ص(نفس پيامبر

: ، صص40(شنود  بيند و مي دهد و سپس وحي را مي حالتي مانند بيخودي و تحير دست مي
48 - 50 .(  

هاي آن هريك اشاره به حقيقتي از اين وجود ممتد دارد؛ از  مراتب مختلف قرآن و نام
ي آن حاالت مبدأ و معاد  وسيله هاي قرآن، نور است چون قرآن نوري عقلي است كه به نام

ي عقلي  به مرتبهپس صفت نور اشاره . شود كشف و آشكار شده، حقايق اشياء مشاهده مي
شده در لوح محفوظ  دارد و صفت كتاب اشاره به علم تفصيليِ ثبت) قلم اعال(قرآنِ بسيط 

، همان(ي فرق بين حق و باطل است  است كه همان مقام بيان االهي و حكمت و ملكه
  ).72 - 71صص 

توان به اسامي و مراتب  ي مراتب آن هستند مي دهنده از اسامي ديگر قرآن كه نشان
ي عقل تفصيلي نازل  ي عقل اجمالي به مرتبه زيرا از مرتبه(روح و شفا و رحمت و تنزيل 

  ).75: همان، ص(اشاره كرد ) شده است
ي حقايقِ موجودات و چونان  است، زيرا قرآن آشكاركننده» مبين«از ديگر اسامي قرآن، 

گر اين كتاب از اسامي دي). 76: همان، ص(حبل متصلي از شهادت عالم به غيب آن است 
: همان، ص(شود  است، چراكه اعمال و علوم و افكار، به آن سنجيده مي» ميزان«االهي، 

ي  آري؛ ساير اسامي قرآن نيز، چون بشير و نذير و مجيد و عزيز و عظيم و موعظه). 77
اند، و رزق و ساير اسامي ديگر همه ابعاد مختلف  حسنه و نعمت، كه اهل اهللا به آن متنعم

ي  ي متمايزِ اين حقيقت جنبه دو جنبه). 77 - 76: همان، صص(يقت وجودي است اين حق
  .قرآنيت و فرقانيت آن است

خداوند . قرآن در لغت به معني جمع و فرقان به معني فرق و تفصيل و گستردن است
: فرمايد ي قرآن اشاره دارد و مي ي قيامت، آيات هفده تا نوزدهم، به اين دو مرتبه در سوره

و اين اشاره دارد به علم اجمالي كه نزد » ي ماست آوردن قرآن و خواندن آن به عهده جمع«
صورت بسيط  ي موجودات به دانشمندان، معروف به عقل بسيط است؛ يعني علم به كليه

عقل بسيط در برابر . هاي نفساني است اين عقل بسيط اجمالي، خود، خالق دانش. اجمالي
ي نفوس بشري و  جهت فعال گويند كه ايجادكننده را ازآنعقل فعال است؛ عقل فعال 

ي قرآن، يعني عقل بسيط، سر احاديث و  اين مرتبه. هاست ي علوم به آن كننده افاضه
ي علوم  ي قرآن، همه وسيله السالم و عارفان دين به حكاياتي با اين مضمون را كه ائمه عليهم

   1.كند كنند، روشن مي را استخراج مي
   ديگر قرآن علم نفسانيِ آن است كه در نفوس افراد داراي فضل و معنويت بهي مرتبه

  ). 28: ، ص45(شود، كه به اين مرتبه فرقانيت گويند  هاي مختلف عقلي حاصل مي صورت
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اول، ذات مقدس پروردگار؛ زيرا : اند از ي قرآن عبارت گانه در نگاهي ديگر، مراتب هفت
تحد با ذات مقدس اوست؛ دوم، حقيقت محمدي؛ سوم، حقيقت قرآن علم است و علم م

ي مشيت االهي؛ چهارم، ظهور قرآن در عقل بسيط پيامبر؛ پنجم، ظهور آن در عقل  مرتبه
  ). 54ص: 21(صورت الفاظ  ي پيامبر؛ و هفتم، ظهور به تفصيلي؛ ششم، ظهور قرآن در واهمه

  تناظر هستي، قرآن و انسان. 2. 4
 عقل، كه از بطون و مراتب وجودي انسان است، كتابي عقلي انسان به اعتبار روح و

جاكه جميع كتب االهي در اين كتاب تكويني، به  ازآن. شود خوانده مي» الكتاب ام«است كه 
وجود عقلي و جمعي و قرآني موجودند، انسان به اعتبار قلب خود، كه يكي از بطون و مراتب 

ود نفسي كه تعلق تدبيري به بدن دارد، كتاب اوست، كتاب لوح محفوظ است و به اعتبار وج
داند كه درجات و مقامات  مالصدرا انسان را حقيقت واحدي مي). 455: ، ص5(محو و اثبات 

هاي مختلفي است متناظر با مقامات و  گوناگوني در قوس صعود دارد و براي هريك، نام
 »قاب قوسين او ادني«ام نفس انسان كامل در مق«: نويسد او مي). 32: ، ص41(مراتب قرآن 

عقل بسيط قرآني است كه قلم حضرت حق است به وجهي و كالم اوست به ) فنا و طمس(
ي علوم در كتاب  وجهي ديگر و در مقام ديگر، لوح نفساني است كه در آن، تفاصيل همه

اين مراتبِ انساني، كه متناظر با مراتب وجود و ). 21: ، ص45(» فرقاني نقش بسته است
: ، ص13(ي خالفت االهي و مقام استماع حقايق نموده است   است، انسان را شايستههستي

ي وجودي انسان موجب گرديده كه طبع او مطابق با كتابِ مسطور  از اين منظر، سعه). 51
و رقّ منشور، نفس او مطابق با كتاب قدر و لوح محو و اثبات و قلبش نظير لوح محفوظ و 

و قلم اعلي و سرّ او نظير كتاب الهوتي و حضرت واحديت و روح او نظير كتاب جبروت 
خفي در او محاذي مقام احديت و اخفي در او موازي با غيب الغيوب گردد و به همين دليل 

لذا ). 355 - 354: ، صص16(اند  ي جامعه تعبير كرده ي فاصله است كه انسان را به كلمه
تواند در مكالمه و استماع با خداي تعالي  يانسان، كه جامع كماالت عالم خلق و امر است، م

در مكالمه با خداي تعالي با اتحاد با مراتب عالي وجود، كه كالم حق است، علوم . قرار گيرد
كند و با گوش قلبي معنوي، كالم عقلي و حديث  و معارف را از خداي عليم و حكيم اخذ مي

 از اين استماع،  شنود و پس ، ميكند قدسي را كه علوم حقه و معارف االهي را  افاضه مي
ي عقلِ بالقوه به عقل بالفعل  ي خروج ذات او را از مرتبه اين استماع زمينه. شود متكلم مي
كه عقلْ بسيط گرديده، ناطق به علوم حقه و  ي اين واسطه پس انسانِ كامل به. كند فراهم مي

م او مترتب نيست، جز در اين مرتبه، مقصودي بر كال. شود متكلم به معارف حقيقي مي
صورت علوم تفصيليِ نفساني، تصوير شود و راز و رمزهاي  كه حقايق غيبيِ مجمل به اين

  .ي نفس و لوح خيال اظهار گردد پنهاني بر صحيفه
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ي مياني كالم در عالم است، اجراي حكم نفس  ي ديگر انسان كه منطبق با مرتبه مرتبه

مرتبه . تسخير خداوند نسبت به مالئكه و عالم استبر قوا و آالت بدن است كه اين مشابه 
ها  پذير است و همانند استعدادها و قوه ي زبان است كه تخلف واسطه ادني در انسان، طلب به

ي وجودي، با عالم هستي در آن  انسان در هر مرتبه). 10 و 9: ، صص36(در عالم ما است 
 قرآن نيز اگر مراد از آن، كالم و .گردد شود و متحقق به حقايق آن مي مرتبه مستعد مي

همان هستي ) كه در برخي اطالقات حكمت متعاليه چنين است چنان(كتاب تكويني باشد 
است به اعتبار آيه بودنش براي حضرت حق؛ و اگر مراد كالم و كتاب تدويني باشد، آن 

االهي و صورت ملفوظ است كه در ظرف خود، حقايق اسماء  هستيِ نازل بر انسان كامل به
  . تواند از آن بهره برد ي خود، مي هستي را گنجانده است و هركس مطابق مرتبه

اند كه در تقسيمي مشهور،  وجود عالم هستي را نيز را به اعتبارات مختلف تقسيم كرده
شرط كليات اشياء اخذ شود، آن  اگر حقيقت وجود، تنها به:  شده است به پنج مرتبه اشاره

به اين مربته رب عقل اول و . الكتاب و قلم اعلي است ن است كه همان امي اسم رحما مرتبه
بودن، داراي جزئيات  اما اگر حقيقت وجود، عالوه بر شرط كلي. گويند لوح قضا نيز مي

كه اين جزئيات از كليات، محجوب نباشند، يعني در عين كلي و  طوري منفصله هم باشد، به
ي عالم در اسم رحيم است كه رب نفس  شد، اين مرتبهبودن، جزئي و تفصيلي هم با اجمالي

 شرطي  اگر حقيقت وجود به. شود كلي، لوح قدر، لوح محفوظ و كتاب مبين نيز ناميده مي
ي اسم ماحي و مثبت و محيي  اخذ شود كه صور منفصله در آن، جزئي و متغير باشد، مرتبه

محو و اثبات نيز ناميده شده و مميت است كه رب نفس منطبع در جسم كلي است كه لوح 
همچنين حقيقت وجود اگر مشروط به قابليت صور روحاني و جسماني اخذ شود، . است
  . ي اسم قابل است كه همان رب هيولي كلي و يا كتاب مسطور و رقّ منشور است مرتبه

ي التهي آن  ي مراتب فوق است و فرق آن با مرتبه ي انسان كاملْ جامعِ همه مرتبه
، صص 5(ي خدا شده است  ه انسان مربوب است و او رب و لذا است كه انسان خليفهاست ك

) ص(نفس نبي ما «: گويد مالصدرا با نگرش به هر دو نظام تكوين و تشريع، مي). 24 - 22
، عقل بسيط قرآني است كه متحد با تمام معقوالت است و »قاب قوسين او ادني«در مقام 

و در مقام ديگر، لوح ... حق اول و به وجه ديگري، كالم اوست وجهي عبارت از قلم  آن به
تعالي، كه فعال و  نفساني است كه در آن، تفاصيل علم و صور حقايق، از طرف قلم حق

ها كتاب  ها يا مكان آن هاي علمي است، رسم و نقش گرديده است و آن صورت خالق صورت
ي قرآن است و از جهتي فرقان؛ پس كتاب قرآني كه در دست ماست به وجه. فرقاني است

اين قرآنْ كالمي است ). 14: ، ص45(» يعني به وجهي كالم االهي است و از جهتي كتاب او
كه از سوي خداوند عالميان نازل شده است كه منزل اول آنْ مقام رباني است و منزل 
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 زبان جبر  قدر و آسمان دنيا و مرحلهلوحدومش لوح محفوظ، منزل سوم ع(ئيلي چهارم (

؛ زيرا حقيقت تكلم )54:، ص45(در تمام مقامات رسيده است) ص(است كه به رسول امين
عبارت است از انشاء و ايجاد كلمات تامات و فروفرستادن آيات محكمات و متشابهات در 

قرآن را از خداوند بدون واسطه فرشته ) ص(پس گاه پيامبر اكرم. لباس الفاظ و عبارات
ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين او ادني فاوحي الي عبده ما «: فرمايد كه مي گيرد، چنان مي

و ما ينطق عن الهوي ان هو اال وحي «: ي جبرئيل واسطه ، گاه به)12 – 8/نجم(» ... اوحي 
، گاه در مقامي )7 – 3/نجم(» يوحي علمه شديد القوي ذومرة فاستوي و هو باالفق االعلي

و لقد رءاه نزلة اخري عند سدرة المنتهي عندها جنة «:  االهيغير از اين مقام بلند
و انه «: شنيد گاهي نيز كالم االهي را در همين عالم حسي مي) 18–13/نجم(» ...الماوي

لتنزيل رب العالمين نزل به الروح االمين علي قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
در ) ص(اكرماين همان نوع از وحي است كه پيامبر). 196–192/اشعر(» و انه زبر االولين

اقرا باسم «صورت مخصوص ديد و از او  ابتداي بعثت در كوه حرا و يا كوه ناران، جبرئيل را به
مالصدرا معتقد ). همان(را شنيد و نيز موسي در كوه سينا ) 1/علق(» ...ربك الذي خلق

اع حسي، وجود و حضور صورت بصري نظر عقلي، مالك و مناط رؤيت و استم است از
ي  براي قوه) مانند اصوات و كلمات و حروف(و صورت سمعي ) ها و اَشكال مانند رنگ(

زمان، همانند همين  البته هم. ي مدرك جزئيات است مدركه و باطنيِ نفس، يعني قوه
كه  توضيح آن. آيد ي حواس است نيز پديد مي صورت در حس مشترك، كه جامع همه

بر حسب ظاهر، شيئي كه در برابر حس ظاهر قرار گرفته به ادراك سمع و بصر گرچه 
واقع، صورت خاصه در صقع نفس ناطقه است كه حقيقتاً ديده و يا شنيده  آيد، در درمي
رو وجود يك نسبت وضعي  ازاين. گردد شود و صورت خارجي و مادي، بالعرض ادراك مي مي

 بينايي، يعني چشم و انطباع آن صورت در اين مادي ميان مبصر خارجي و آلت جسماني
رؤيت تنها يك شرط دارد و آن حضور صورت مبصر نزد . لوح، از شروط الزامي رؤيت نيست

  ). 490 - 478 و 360: ، صص29 و نيز 232 - 230: ، صص36(نفس است 
هاي حصول اين صورت در  ، يكي از راهكند يممادام كه انسان در اين نشئه زندگي 

 از تواند يم، انعكاس و انكشاف نور مبصر حسي يا صوت سمعي است، ولي نفس نفس
). 298: ، ص40(ي آن است  هاي ديگر نيز به اين صورت دست يابد كه خواب يك نمونه راه

جستن   كه صور جزئي را عاري از مواد و بدون ياريداند يممالصدرا انسان را داراي اين توان 
حتي اين صور از ). 299: ، ص39(اه كه بخواهد ادراك كند از آالت حسي، هرجا و هرگ

، 36 (ترند شفاف و تر يقو ازنظر وجودي شوند يمصوري كه توسط حواس ظاهري ادراك 
چنين انساني هرگاه فرصتي دست دهد كه از مشاغل عالم ماده فاصله يابد، با ). 194: ص
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در اين . ابدي يمم ارواح اتصال  و به عالشود يمي متخيله خويش، از عالم طبيعت جدا  قوه

 ،1، ج39 (شوند يمحال، چون داراي روحي پاك است، حقايق آن عالم در نفس او منعكس 
با اين وصف، باز از ديدگاه مالصدرا هنوز نفسِ اين انسان متعالي با توجه به ) 299: ص

ا ادراكات او از كلي از تدبير قواي بدني فارغ نشده است و لذ عاليقي كه به عالم ماده دارد، به
به همين دليل است كه نزد اين انسان، ملك وحي . رديپذ يماين تعلقات، رنگ و بو 

: همان، صص (آورد يم و كالم االهي را به زبان شود يمصورت شخصي بشري متمثل  به
ي تنزل از عالم  واسطه ي خارجي گرفته نشده، بلكه به اين صورت قطعاً از ماده). 300 - 299
  ).300: همان، ص(صورت مادي ندارد سبب، انطباعي در لوح بصر به  آمده و بدين دست باال به

 كه اين تمثل صرفاً خيال يا وهم نيست؛ هرآنچه كند يماز سوي ديگر، مالصدرا تأكيد 
، همان(ي نويسنده است  ، حقيقتاً از جنس كالمِ گوينده و نوشتهشنود يم و نديب يمنبي 
اي از حقيقت وجوديِ او در عالم امر است و  ، تمثل ملك رقيقهازنظر وي). 36 - 35: صص

ي همين وجود  واسطه ملك به. دو تنها در شدت و ضعف و كمال و نقصان است تفاوت آن
صورت وحي، بر انبياء و اولياء   و بهكند يمرقيق، حقايق را از حضرت رب دريافت 

ي به همه قواي خود اشراف دارد و كه نب جا ازآن). 128-127: همان، صص (فرستد يمفرو
ي  كه با قوه ، هنگامي)116-114:، صص39(دارد  حس باطنْ او را از حس ظاهر بازنمي

 اين ارتباط در ساير قواي وي نيز پديدار ريتأث، كند يمنظري خود با عالم باال ارتباط برقرار 
: همان، ص (ابندي يمثل  در قواي او تمكند يم و اموري را كه در آن عالم مشاهده شود يم

صورت ملَكي كه   بهكند يمي كه معارف را به نبي افاضه ا يعقل؛ براي مثال، جوهر )115
 و الفاظْ تابع معاني شود يمجا بدنِ نبي تابع روح او  در اين. كند يم جلوه ديگو يمسخن 

ي زيردستي اين الفاظ و صور، همه، حكاياتي از آن عالم باال هستند كه در قوا. گردند يم
همان، ( و تنها نبي است كه شايستگي درك محكي و حاكي، هردو، را دارد اند افتهبازتاب ي

 در استماع وحي، روندي عكس سير صعوديِ ادراك، كه در آن، نفس از )129: ، ص6: ج
معناكه  اين ؛ بهدهد يم، روي كند يمصور حسي به صور عالم تخيل و عالم معقول صعود 

ي انساني به تتبع و   و نفس ناطقهابدي يمالم امر به عالم نفس تنزل فيض نخست از ع
 و در كند يمي خيال سرايت  ، سپس فيض از نفس ناطقه به قوهپردازد يمي ملكوت  مطالعه

 و به تعبير مالصدرا، نفس شود يمي خيال، صورت و كالم متمثل  جاست كه براي قوه آن
 و ابدي يمجا به عالم حس تنزل  يال منفصل و ازآنانسان از عالم ملكوت به عالم مثال و خ

، 36 (شنود يم و كلماتي را نديب يميي را ها صورتدر هر سه عالم، متناسب با همان عالم، 
  ). 7: ص
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ي  ي خيالْ تابع قوه ها قوه رسيم كه در بيشتر انسان از مطالب مالصدرا بدين نكته مي

 از حس سرچشمه ها آنبيشتر ادراكات ي خيال؛ زيرا  ي عقل پيرو قوه حس است و قوه
 عكس اين صادق است، زيرا نبي نخست از طريق قواي كه در مورد انبيا آن  ، حالرديگ يم

 و سپس اين معارف به چشم و سمع و زبان او رسد يمباطني خود به درك معارف غيبي 
 نظر يابيم كه بنا بر  مي همچنين به اين مطلب راه). 117: ، ص39 (كنند يمسرايت 

جايي منتقل شود تا وحي را به پيامبر  ي وحي از جايي به  مالصدرا، چنين نيست كه فرشته
ي  انتقال دهد؛ بلكه خود نبي است كه در پي سفر از عالم شهادت به عالم غيب، از نشئه

  : شود يمي ظاهر منبعث  باطن به نشئه
اعره و قواه المدركه و فيكون كل من الملك و كالمه و كتابه يتأدي من باطنه الي مش«

هذه التأديه ليست عباره عن انتقال الملك الموحي و ما يحمله من الوحي الي الموحي اليه 
من نشأه الباطن الي نشأه الظاهر بعد سفرها االول ) ص(بل مرجعها الي انبعاث نفس النبي 

  ). 36: ، ص41(» من الشهاده الي الغيب
ي  فت وحياني اعالم حقايقْ همراه با مكالمهي دريافت اين معر كه نحوه نتيجه اين

 داند يم و شنود يمحقيقي است كه روح نبوي به هنگام اتصالش با عالم وحي رباني، آن را 
پس پيامبر با شعور پيامبري . كه آن معارف و حقايق از جانب خداوند به او الهام شده است

  . دياب خاص خود، سرشت معنايي و زباني وحي را توأماً درمي
اگر گفته شود وحي در عالم عقالني، وجود عقالني دارد و در عالم مثال، وجود مثالي و 

، چه شود يمصورت الفاظ و اصوات متمثل  در عالم حس، وجود لفظي و كالمي كه به
 كه آنچه را پيامبر در عالم شود ينمجا گفته  منافاتي با متون ديني خواهد داشت؟ در اين

ي حسيه تنزل يافته و  ي متخيله و سپس قوه ي او به قوه ي عاقله قوهعقل دريافته است از 
آنچه را به زبان آورده الفاظ و عبارات و كلمات اوست، بلكه سخن در اين است كه حقايق 
عالم عقالني در لباس اشباح مثالي در عالم مثال و سپس در عالم حس براي روح بشري و 

ي بينايي  ي قوه واسطه رو به ازاين. ابدي يممثل اش خصوصاً سمع و بصر او ت حواس ظاهري
 و كالم منظومش را در حد اعالي نديب يمخويش، نيرويي را در نهايت حسن و زيبايي 

اين شخص همان ملكي است كه به فرمان خداوند، حامل وحي . شنود يمبرتري و فصاحت 
ست دارد كه در آن اين ملك لوحي نيز در د. اهللا است االهي است و آن كالم همان كالم

، شود يم كه آنچه بر نبي متمثل كند يمجا تأكيد  صدرالمتألهين در اين. كتاب اهللا است
گونه وجود  ي علم باطن نيست تا هيچ صورتي خيالي و ذهنيِ صرف، ناشي از مالحظه

كه برخي از مشائيان معتقد بدان هستند و اين اعتقادشان ناشي  خارجي نداشته باشد، چنان
  ).36 - 33: صص  ،7، ج 36(است ها از كيفيت انزال و تنزيل  م آگاهي آناز عد
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پس چنين نيست كه محتوا از خدا باشد و شكل كالم از پيامبر؛ بلكه مجموع محتوا و 

  . ي وحي االهي است او مخاطب و رساننده. شود عبارات به او القا مي
آدمي دارد، توضيحي در ي خيال  كه زبان ريشه در قوه جا در تكميل اين بحث، ازآن

  :آوريم بخش آتي مي
  ي معاني ملكوتي و الفاظ حسي قرآني ي خيال، واسطه قوه. 3. 4

خيل به معني گروه اسبان است و . ي آن خيل است اي عربي است كه ريشه خيالْ واژه
خيالْ پندار و صورتي است كه در خواب ديده ). 948: ، ص11(از لفظ خود، مفرد ندارد 

 نيتر جيرا). 164: ص،19(گويند تصوير در آينه را نيز خيال مي.  بيداري به نظر آيدشود يا در
  :معاني خيال در اصطالح عبارت است از

در عرب، .  امور واهي، عبث و باطل كه ابتال به آن، نوعي مرض و وسواس است-1
  .بيشتر همين معنا متداول است

يي است كه حس ها صورتافظ ي خيال؛ يكي از قواي باطني انسان كه ح  قوه-2
 .نامند اين قوه را خيال متصل مي. مشترك از حواس گرفته است

ي از ا مرتبهي اشراق و حكمت متعاليه،   عالم خيال و مثال منفصل، كه در فلسفه-3
مراتب وجود در عالم هستي است كه نقش واسط و رابط را ميان عالم عقل و حس ايفا 

گويند، زيرا هرچه در عالم طبيعت وجود دارد، صورتش  ال مياين عالم را عالم مث. كند يم
ي از آن ا هيسابهتر است بگوييم هرچه در اين عالم هست، مثال و . در اين عالم محقق است

اطالق برزخ به عالم خيال نيز بدان جهت است كه حدفاصل دو عالم جسماني و . عالم است
  .استخيال منفصل عالم مثال همان عالم  اين برزخ و. عقالني است

ي تمامي شؤون عالم كبير است و لذا عالوه بر  عنوان عالم صغير، دربردارنده انسان، به
، 3(ي خيال او نيز مضاهي عالم مثال است  وجود عقل، كه مضاهي عالم عقول است، قوه

بدون خيال، نه شناخت : در مورد جايگاه معرفتيِ عالم خيال، بايد گفت). 222 و 311: صص
دات عالم طبيعت و محسوس ممكن است و نه عقل قادر به ادراك معقوالت است؛ زيرا موجو

عالم خيال و مثال با هر دو عالم طبيعت و عقل، سنخيت داشته و به يك معنا جامع صفات 
هر دو عالم است؛ از جهت مقدار و جسم، به عالم كون و فساد مشابهت دارد و از جهت 

هر موجود . يوي، شبيه جواهر عقلي و موجودات روحاني استي طبيعي و دن استغنا از ماده
هاي مختلفي ظاهر شود؛  صورت تواند به شود و مي مند مي هاي متفاوتي بهره مثالي از صورت

كه ماده دنيايي است كه  اما تعدد صورت مانع از حفظ هويت واحد آن نخواهد شد؛ درحالي
  .تنها قابليت پذيرش يك صورت را دارد
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المتمثل بعضها ... امثله الصور الجوهريه) عالم المثال(فيه «: نويسد طباطبايي ميعالمه 

» لبعض بهيئات مختلفه من غير ان يفسد اختالف الهيئات الوحده الشخصيه التي لجوهره
  ). 322: ، ص24(

جميع معاني و حقايق موجود در عالم، . اند ي موجودات مثالي داراي شعور و آگاهي همه
طرف، صور  خيال متصل ازيك. اند صعود و چه نزول، داراي صورت مثاليچه در قوس 

ها خلع ماديت  بخشد و از آن ها مي محسوس را از عالم ماده بيرون برده، صورت مجرد بدان
ها شكل و بعد و  ي خيالي و مثالي بخشيده، به آن ديگر، صور عقلي را وجهه كند و ازطرف مي

طرف، منشأ و مبدأ صور حسي در عالم  مثال نيز ازيكخيال منفصل و عالم . دهد جهت مي
طبيعت است و هرآنچه در عالم ماده است حقيقت و اصل آن در عالم مثال تحقق دارد و 

ديگر، صور خيالي،  آيند؛ ازطرف ها به شمار مي ي موجودات طبيعي سايه و مثال آن همه
ي ضعيف و   مرتبهمظهر و محل تجلي صور عقلي است و هرآنچه در عالم عقول است،

. شناسيِ مالصدرا از مراتب نفس است  خيال در انسان.ي آن در عالم مثال تحقق دارد  سايه
شود؛  پس از رهايي نفوس از جهان ماده، صور خيالي، چون مادي نيست، نابود نمي

جهت، در حكمت متعاليه، با اثبات تجرد خيال، حاالت برزخي و معاد جسماني را  همين به
  . توان تبيين نمود  ميتر آسان

معني نفس است، گاه از قواي باطني نفس و گاهي  شناسي، گاهي خيال به در انسان
شود  ي خيال، با خيال منفصل متحد مي نفس براي رسيدن به مرتبه. مراتب نفس مربوط به

ور آنگاه بعد از مشاهده، اين ص. كند و در اثر اين اتصال و اتحاد، حقايق خيالي را مشاهده مي
ي  بنابراين هم قواي ماده و خيال در ارتقاي نفس به مرتبه. كند را در درون خود خلق مي
ي صور خيالي در خيال منفصل، در خلق صور خيالي تأثير دارد  خيال مؤثرند و هم مشاهده

  ). 208- 207: ، صص27(
ين كار خيالْ ا. ي خيالْ ايجاد ارتباط ميان محسوسات و معقوالت است ترين وظيفه مهم

كار خيالْ صورتگري و محاكات . دهد را با دادن اوصاف جسماني به حقايق مفارق انجام مي
تمام تصورات ذهني . دهد صورت فطري و جبلّي، معاني را شكل و صورت مي است؛ يعني به

ي  وسيله شود به ها واقع مي كه در حافظه وجود دارد و اعمال متعدد و مختلف ذهني روي آن
تواند تصوري توليد كند؛ تنها كاري  خود نمي خودي اين قوه به.  تهيه شده استي خيال قوه

تواند انجام دهد اين است كه اگر نفس با واقعيتي اتصال وجودي يابد، صورتي از آن  كه مي
  .سپارد سازد و به حافظه مي واقعيت مي

يابد؛ اما  ا ميكننده با ذات واقعيت خود، واقعيت معلوم ر در علم حضوري، عالم و ادراك
ي خيال، كه كارش صورتگري و تصويرسازي است، دخالت كرده،  در علم حصولي، قوه
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ترتيب، هم نقش  بدين. شود كند و نفس به وساطت آن صورت، عالم مي صورتي تهيه مي

بودن هر علم حصولي به علم حضوري،  ي خيال در پيدايش علم حصولي و هم مسبوق قوه
ي علم حضوري به علم  كننده ي خيالْ تبديل گردد كه قوه شود و معلوم مي روشن مي

هاي جاذب قرآن در سير نزولي خود تا عالم خيال   از جلوه)41:ص ،2، ج 25(حصولي است 
منفصل، فصاحت و بالغت و موسيقي آيات و اصوات آن است كه خود داللت بر فراحسي 

صورت فصاحت و  در قرآن بهبودن حقايق قرآن دارد؛ چراكه نسبت عالم خيال و هنر، كه 
آفريند و  بالغت و زيبايي معنوي متجلي شده است، نسبتي طرفيني است؛ خيال هنر مي

فصاحت و بالغت، هم تنزل از عالم خيال . دارد بخشد و زنده نگه مي هنر خيال را نيرو مي
نقش . ساز اتصال عالم خيال متصل با آن عالم منفصل است و هم بيداركننده و زمينه

تواند ايفا كند عبارت از بيدار كردن  جا مي اي كه آيات قرآن در قالب اصوات در اين يجابيا
در ميان صفات االهي، . ادراك خيالي براي درك و فهم بهتر مظاهر و تجليات االهي است

دهند، نه تعليم؛ اما علم به  شود؛ لذا انبيا آن را به مردم تذكر مي توحيد با عقل درك مي
، نبوت و رستاخيز، با ساحت خيال و تشبيه سازگار است نه تنزيه؛ و اصوالً صفات االهي

اند، بايد  ها طالب سعادت رو اگر انسان ازاين. تقرب به خداوند يعني زيستن در تشبه به او
وحي . ي خيال را در خود تقويت كنند، هرچند خيال هم بايد تحت هدايت عقل باشد قوه

  .دهد  به صفات االهي را نشان ميبخشيدن نيز طريق كمال فعليت
من اليعرف الخيال فال معرفه له جمله «: نويسد ابن عربي در اهميت جايگاه خيال مي

، ،ج 3(» واحده و هذا الركس من المعرفه اذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفه رائحه
شود كه اگر كسي  ميي خيال متذكر  ي تقويت قوه نيز درباره) ره(امام خميني  )313: ،ص1

 حقيقت مشاهده ادراك  تواند مجردات خيال را به عاليق و تمايالت طبيعت را تضعيف كند، مي
كردن  رسيدن به اين مرحله مشروط به كم. كند، هرچند از عالم طبيعت بيرون نرفته باشد

  ).410 - 409: ، صص13(اشتغال به عالم طبيعت است 
ي از سنخ حضرت خيال و مثال كليِ منفصل است و ي خيالِ آدم ازنظر مالصدرا، قوه

ي انسان ماهيتاً از سنخ عالم  ي متخليه شده از عالم باال است؛ يعني قوه مانند عقل وي، نازل
به (بنابراين كالم . شود مثال در قوس نزولي است كه در صعود معرفتي، با اصلش متحد مي

ق در عالم خيال منفصل است كه درك صور نازلِ حقاي) معني عرفي و معني اصوات و الفاظ
اين سير نزولي كالم است، اما در سير . ي خيال نبي با آن عالم است آن از طريق اتصال قوه

اصوات پس از روح دماغي به روح نفساني ) به معني قرآن(صعودي با تالوت كالم االهي 
تواند  ل و باالتر ميي نفساني و عق رود و بعد به قوه ارتقاء يافته، سپس به معدن تخيل مي

ي درخورِ توجهي است ناظر به حديث    نكتهاين)16 و 15:  ،صص7، ج 36(يابد ارتقاء 
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ي خيال در سخن مالصدرا، كه به نقل از برخي از  سرّ سير صعودي قوه. »اقرأ و ارق«مذكور 

ا اند من قرآن ر برخي حكما گفته«: نويسد مالصدرا مي. شود تر مي حكما نقل كرده، واضح
شنيدم  مي) ص(كه از رسول االهي نمودم تا هنگامي خواندم، ولي شيريني آن را درك نمي مي

كه از  خواندم، همانند اين از اين مقام، برتر رفته و مي پس . خواند كه بر ياران خود فرامي
ي ديگري فرارفتم و  خواند و بعدازآن به درجه مي) ص(شنوم كه بر رسول مي) ع(جبرئيل
  ). 91: ، ص41(» شنوم ز گوينده و متكلم آن مياكنون ا
ي  كه خيالْ مادي و زماني و مكاني نيست، اين سخن اشاره به سير صعودي قوه  جاآن از

داند و لذاست كه معاني قرآن  مالصدرا قلب را مركز تخيل مي. خيال در شنيدن اصوات دارد
سوي اهللا   سفر سالك به همچنين. شنيد ها را مي شد و سپس آن بر قلب پيامبر نازل مي

  ).18: ، ص45(همان توجه قلب به حق است 
شود كه  ي خيال در سير نزولي و صعودي را به ما متذكر مي اين نكته نيز اهميت قوه

اين . انسان كامل واسطه و برزخ جامع ميان واجب و ممكن در قوس صعود و نزول است
ي خيال و برزخيت و وساطت  ان مرتبهاللهي اوست، هم ي خليفه مرتبه از انسان كه مرتبه

ها كه هدايت  ي نعم االهي و برترين آن اين مقامِ وساطت انسان كامل است كه كليه. است
گردد و اين شأن وساطت و جامعيت و برزخيت باعث  االهي است از طريق او نازل مي

  ). 290: ، ص3(ترين اسم براي حضرت خيال، اسم انسان كامل باشد  شود تا مناسب مي
الكتاب و از  مالصدرا معتقد است انسان كامل از جهت عقلش كتابي عقلي موسوم به ام

اش كه همان دماغ و روح مغز اوست،  جهت نفسش لوح محفوظ و از جهت روح نفساني
  ). 39 - 35: ، صص37(كتاب محو و اثبات است 

ي  قوه. ال استكه اشاره شد، در نبي و انسان، حضرت خي جايگاه وحي و الهام، چنان
كند و صور   نبي يا ولي آنچنان قوي است كه در بيداري، عالم غيب را مشاهده ميي متخيله

بيند حامل وحي  آنچه او مي. شنود شود و اصوات حسي را مي مثاليِ غيبي برايش ممثل مي
بنابراين انسان كامل در حكمت . شنود كالمي منظوم از خداي تعالي است است و آنچه مي

ي وجود و قلب مهذبش، مستمع وحي و الهامات االهي است و  ي مالصدرا در آيينه متعاليه
  .شود ي االهي با وساطت خيال خالق وي محقق مي در قوس صعود نيز اراده
كه در قوس نزول، حقيقت قرآن نازل شده است و نفس نبي در كلمات  پس در عين اين

ي  و اتصال به قوهو اصوات قرآني هيچ نقشي ندارد، در قوس صعود، انسان با تبعيت از نبي 
تواند حقايق و  مي) طور كه در مورد برخي حكما گذشت كه بتواند، همان چنان(خيال او 

ي علوم نهفته است و اولياي  همه اند در قرآن،  كه گفته معارف را دريافت كند و شايد اين
ود براي اي به اعجاز قرآن در قوس صع يافتند، اشاره چيز را مي همه االهي با تمسك به قرآن، 
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ي خيال نبي و اتحاد با آن باشد و البته خود اين  ي اتصال به قوه وسيله ي آن به كننده تالوت

ي  اما تنها نفس كاملي كه توانسته است در مرتبه. طلبد ارتقاء شرايط خاص خود را مي
ي اتحاد با  معاني و اصوات، آن حقايق متنزل را دريافت كند نفس نبي اسالم در مرتبه

  .خيال منفصل استحضرت 
شود و آن  تر مي اند روشن از آنچه گذشت، تبيين يك نكته كه برخي از آن غفلت كرده

ي نزول قرآن، نبي هيچ دخالتي ندارد و حقايق بر نفس قابل او  اين است كه در مرتبه
شود و اين حقايق با تالوت توأم با شرايط، شايستگي صعود به عوالم باال را  متنزل مي

امام خميني نيز به مطالب فوق در آثار خود اشارت لطيفي دارد؛ مثالً در باب . داشتخواهند 
اي  القدر، ليله ليله: نويسد ي خيال انسان كامل است، مي ظروف نزول قرآن، كه همان مرتبه

تعالي در آن محتجب باشد و آن تعين ولي كامل است كه در زمان رسول خدا  است كه حق
پس نزول قرآن در هر ). 345 - 344: ، صص12(باشند  ي هدي مي مهازآن ائ آن سرور و پس

خاطر اتصال نفسِ ولي با نفس  عصر آن زمان خواهد بود و اين به سالِ نجومي، بر قلب ولي
همچنين امام خميني نزول قرآن بر قلب پيامبر را ظهور حقيقت آن در مراتب . پيامبر است

  ).323: همان، ص(داند  تنزل كالم االهي مي
ي قرآن، انسان و هستي متناظرند؛  گانه بندي مطالب، بايد گفت مراتب هفت در جمع

ي  مرتبه. قرآن حقيقتي است كه تنزل يافته و در سير اين نزول، از هفت منزل گذشته است
ي خيال در  نمايد مرتبه نازلِ قرآن كه آن را قابل خواندن و نوشتن و ملفوظ و محسوس مي

در اين مرتبه، حقايق به كسوت . است» قلب«ي جمعي  دون مرتبهقوس نزول است كه ما
ي خيال نبي  جا قوه آيند كه برخالف خيال در قوس صعود يا خيال فعال، در اين الفاظ درمي

پس زبان قرآن و دين كه بيانگر حقايق . هيچ نقش فاعلي ندارد و تنها قابل و منفعل است
ي مردم  ن حقايق در قالب هدايت فطري تودههاي عملي براي وصول به آ تكويني و حكمت

اي  است، زباني شناختاري است كه هركس بسته به مرتبه ذهني، عقلي و وجودي خود، اليه
 فكري و فلسفي خود،  مالصدرا در ساختار نظام.يابد از آن را براي نيل به حقايق باالتر مي

ي باالترِ آن از  داند كه مرتبه يكه براي وجود، مراتب قائل است، قرآن را نيز داراي مراتب م
او ). 19: ، ص41(چيز است  ، يعني توضيح همه»تبيان كل شيء«سنخ عالم ملكوت و 

؛ بنابراين ساير مردم )همان(معتقد است خطاب مستقيم قرآن با اولياي مقرب االهي است 
. گيرند بهره ميي وجودي خود و ميزان قربشان به اولياي االهي از آن  ي مرتبه اندازه تنها به

براي فهم حقايق قرآن، به نور دروني و گوش و چشم باطني نياز است، چراكه قرآن نور 
بر همين مبناست كه ). 20: همان، ص(ي نور نتوان ادراك نمود  واسطه است و نور را جز به

در هر حرفي از حروف قرآن، هزاران ايما و اشاره و كرشمه و كشش «: نويسد مالصدرا مي
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و برخي به دليل فقدان حواس دروني، حتي ) 18: ، ص41(» هاي شايسته است دلبراي 

مالصدرا شرط دانستن راز ). 20: همان، ص(اند  يك حرف از اين قرآن حقيقي را نيز نشنيده
ي جهان  و شرط فهم قرآن را غلبه) 22: همان، ص(داند  اليقين مي حروف قرآن را علم
وي معتقد است فهم واقعي قرآن به فهم لغت ). 24: ، صهمان(شمارد  آخرت بر انسان مي

. واسطه از خود متكلم است، نه تلقي از كالم او نيست؛ بلكه فهم واقعي تلقي بي
ديگر، حقيقت كالم از فهم جدا نيست و جز كسي كه كالم بر قلبش فرود آمده،  عبارت به

 قرآن را چند  فوق، تالوتمالصدرا بنا به مبناي ). 90: همان، ص(ديگري نخواهد دانست 
خبران است؛ تالوتي كه  خواند، كه تالوت بي تالوتي كه عبد در محضر خدا مي: داند نوع مي

دهد، كه تالوت اصحاب يمين است و تالوتي كه تنها به خدا  خدا او را مورد خطاب قرار مي
 مطلوب و شود، كه تالوت مقرّبان و تالوت توجه دارد، يعني خدا در آن كالم متجلي مي

پس فهم مراتب عميق دين يا زبان دين در مراتب عميق، ). 91: همان، ص(حقيقي است 
نياز به ارتقاء روحي دارد، اما زبان دين در سطح عالم حس و طبيعت، زبان عرفي توده مردم 

ي خود را  ديگر، سخن خدا در عين اشتراك با زبان عرفي، اختصاصات ويژه عبارت به. است
هم براي  زبان قرآن، . گردد ها و قوانين زبان بشري نمي ومِ تمام ويژگيدارد و محك

سبك . هاي گوناگون سودمند است و هم براي عموم مردم انديشمندان و متخصصان رشته
قرآنْ هدايت و تربيت انسان و زدودن زنگار از قلب او و بيدار كردن فطرت اوست و غرض آن 

لذا زبان قرآن . هاي حيات است ابعاد وجودي و واقعيتي  دادن انسان به تعادل در همه سوق
ي عقلِ انسان  ي برزخ و نشئه ي طبيعت، نشئه زمان با نشئه زباني چندضلعي است كه هم

وحي قرآن ترجمان هستي انسان است كه همواره او را به سمت تعالي . سروكار دارد
 دارد و عالوه بر اصول معرفتي اين زبان قرآني، هم ظاهر و هم باطن. خواند جانبه فرامي همه

 بنابراين ،شناختي معصومانه است  شناختي، مستلزم تعالي نفساني و بعد روان و زبان
هاي قرآن داراي  آيه. تر قرآن فراعرفي يا متناسب با عرف خاص است هاي معنايي عميق اليه

كه   بر آنمثال، قصص قرآني عالوه عنوان حقايق عيني در مراتب مختلف هستي هستند؛ به
دهند، داراي كاركردهاي تربيتي و عرفاني نيز هست و   تاريخي مي-اي شخصي  خبر از واقعه

  . كند تر وجود را نيز براي اهلش آشكار مي حقايق و مراتب عالي
ي عصر نزول، يك واقعيت است، اما واقعيت ديگر آن است كه  ناظر بودن قرآن بر جامعه

وجه نازلِ قرآن از ). 1/ و فرقان28/سبأ: ك. ر(داند  ها مي قرآن مخاطب خود را تمامي انسان
ي آن از سنخ قضاياي حقيقيه است كه محكوم  سنخ سخن است، اما حقيقت جاودانه

شود  ها حكم بر افراد خارجي مي شود؛ زيرا برخالف قضاياي خارجيه، كه در آن تاريخيت نمي
كند نه افراد  حكم بر عنوان كلي صدق ميشود، در قضاياي حقيقيه،  ها نمي و شامل غير آن
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به تعبير استاد شهيد مطهري، وضع قوانين اسالمي قرآني هم شمول اين قوانين را . خارجي

؛ )16: ، ص32(ها را براي موارد اهم و مهم و غيره  پذيري آن رساند و هم انعطاف مي
ر، مانند سازِكار شخصيت ديگر، سازِكار ثبات معارف قرآن در انطباق با زندگيِ متغي بيان به

واحد انسان با طبيعت جسماني متغير اوست؛ ازسويي تطورپذيري مطلق در زندگي انسان 
ها و  حسب دگرگوني شيوه هاي متغير به ديگر، زندگي داراي چهره مفهوم ندارد و ازسوي

هاي ثابت و متغير  محتواي قرآن نيز كه از سنخ حقايق است متضمن جنبه. ابزارهاست
بيني نموده است   معنوي انسان است كه انطباق با متغيرهاي زندگي انسان را پيشحركت

هاي متنوعي است كه هركس تمايل به  علوم مختلف بشري مانند ميوه). 112: همان، ص(
ها دارد؛ ولي قرآن كريم اينچنين نيست؛ بلكه مانند آب است؛ آب نياز موجود  برخي از آن
مند  سادگي از آن بهره شناسند و به خوبي آن را مي  همگي بهي حيات آن است و زنده و مايه

: ك.ر(خداوند قرآن را آسان ساخته است تا اين كتاب براي انسان يادآور باشد . شوند مي
دليل آشنايي پيام آن با دل و جان انسان است؛ اما همين قرآن  اين آساني قرآن به). 17/قمر

هاي اعجاز قرآن  بودن از ويژگي بودن و روان  ثقيلجمع). 5/مزمل: ك. ر(ثقيل نيز هست 
بودنْ آن  سرّ اجتماع دو صفت آساني و وزين. كند است كه زبان قرآن را سهل و ممتنع مي

 - 355: ، صص7(ها ممكن نباشد  است كه اين دو صفت متقابلِ هم نيستند تا جمع آن
 بروز آن و منازل شهود و شئون آن عاني و درجات آيات قرآن مطابق عوالم ظهور وم). 356

لو شئت ألوقرت «: السالم فرمودند غيرمتناهي است و از همين سبب است كه امام علي عليه
ي فاتحه  خواستم از تفسير سوره ؛ يعني اگر مي»الكتاب سبعين بعيراً من تفسير فاتحه 

  ). 113 :، ص9(كرد  ي بار هفتاد شتر سنگيني مي اندازه نوشتم كه به قدر مي آن
هاي مذكور، در فصول پنجم تا هفتم  شدن مراتب زباني قرآن در بخش پس از روشن

  :پردازيم اين مقاله، به بيان راهكارهاي استفاده از وجود كتبي قرآن مي
  

  لفظ و روح معني.  5
مراد از روح و گوهر معنا آن است كه هر لفظي داراي يك معناي مشترك و اصلي در 

ش است كه آن معني از تمامي خصوصيات زائد مصداق پيراسته شده، ميان مصاديق مختلف
امر مجرّد و » روح«جاكه ممكن است  ازآن. تا جايي كه مصداق مجرّدش را هم شامل شود
شويم كه مراد معني مشترك و عامي است  فارغ از ماده را به ذهن متبادر كند، متذكّر مي

  .دهد ات مختلف پوشش ميي مصاديق اين معنا را با خصوصي كه همه
هاي مهم فهم در مراجعه به قرآن كريم، آن است كه آيا الفاظ براي  يكي از چالش

كه خصوصيات و قيود مصاديق مختلف هم در آن  طوري اند، به شده همان معناي عرفي وضع
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  آيا،)101/فتح(» يد اهللاِ فوقَ أيديهِم«: فرمايد لحاظ شده است؟ مثالً وقتي در قرآن مي
هم ... بودن و گوشت و پوست و انگشت داشتن و خصوصيات دست انساني، اعم از جسماني

شده و  تر وضع كه حقيقتاً الفاظ براي معنايي وسيع له آن لحاظ شده است يا اين در موضوع
كم در  اند نه دائمي؟ اين بحث ابتدا نزد عرفاي مسلمان مطرح بود و كم گونه قيود غالبي اين

اي هم كه ذوق عرفاني  ها هم نفوذ كرد و از اين طريق، در كتب فالسفه  عرفاني آنتفاسير
» وضع الفاظ«توان تحت عنوان  البتّه اين بحث را در علم اصول فقه هم مي. داشتند وارد شد

زمين در  اين بحث در مغرب. اند كرد، هرچند اصوليون ما كمتر به اين بحث توجه كرده دنبال
مطرح  ?Where's the meaningو در بحث معناشناسي با عنوان مبحث هرمنوتيك 

كه در برخي آيات، الفاظي در مورد خدا به كار رفته كه  جاآن ما از ا.)14: ، ص48( گردد مي
نظير دست (شدني نيست  معناي ظاهري آن الفاظ بر حسب اعتقادات ما، بر خداوند اطالق

د كه آيات مشتمل بر چنين الفاظي را چگونه آم ، براي مفسران اين مسأله پيش)داشتن خدا
  ها مواجه شد؟ بايد معنا كرد و با چه رويكردي بايد با آن

ي روحِ معنا را در آثار متعددي  ي نظريه نخستين بحث گسترده در بين فالسفه درباره
) 98 - 91: ، صص39 و نيز 282 - 259: ، صص37: مثال عنوان به(توان ديد  از مالصدرا مي

ترين حكيم مسلمان به اين نظريه است و حتّي  بسته ايد بتوان چنين ادعا كرد كه او دلو ش
 همت  هاي آن از غزالي كه نخستين تصريح به اين نظريه را داشته، بيشتر به تحكيم پايه

اند كه مباني مالصدرا نظير مخالفت با ظاهرگرايي و نيز  البتّه برخي ادعاكرده. گمارده است
ي خيال و عالم مثال هم در پذيرش اين  تأويل، تشكيك در وجود و قبول قوهمخالفت با 

اما در قرن حاضر، ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي . نظريه از سوي او كمك شاياني كرده است
، در ضمن بيان معناي مالقات حضرت حقّ، »لقاء اهللا«ي موجز خود به نام  در رساله

و جسم امكان دارد، مالقات دو روح هم ممكن است و در گونه كه مالقات د فرمايند همان مي
شايد به ). 7 - 6: ، صص46(، هيچ خصوصيتي لحاظ نشده است »مالقات«ي  وضع واژه

است كه از اين ) ره(ي اين نظريه در عصر ما امام خميني جرأت بتوان ادعاكرد كه احياكننده
اي به اين نظريه داشته و آن را  هي ويژ ايشان عالقه. است گفته نظريه در كتب زيادي سخن

جمله تفكراتي  داند و تفكّر در آن را از  و سخن عارفان االهي ميبرآمده از اشارات اوليا
 ستّينَ عبادةِ من خيرٌ ساعةٍ تفكرُ«: باشد مي) ع(برشمرده است كه مصداق اين قول معصوم

عد از امام خميني، ساير اما ب). 39: ، ص17(؛ يعني از عبادت شصت سال بهتر است »سنةً
اهللا جوادي آملي،  علما، نظير عالمه طباطبايي و شاگردان ايشان، مثل شهيد مطهري، آيت

ي  عالمه مصطفوي و ديگران اين نظريه را قبول دارند، ولي اكثر ايشان بحث مبسوطي درباره
بين،  در اين . اند كرده اند و تنها در برخي از آثار خود، به نحو گذرا بدان اشاره آن ارائه نكرده
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هاي گسترده و  تنها دو شخصيت، يعني عالمه طباطبايي و سيدحسن مصطفوي، بحث

  .آوريم رو مختصراً راجع به هريك، بحثي مي داري در باب اين نظريه دارند و ازاين دامنه
فرد سيدحسن مصطفوي در ميان باورمندان به اين نظريه آن است كه  ويژگي منحصربه

نكرده، بلكه در تبيين معناي واژگانِ  ي خاص بيان  ديدگاه را در خصوص چند واژهايشان اين
توان در مواضع متعددي از  داند كه حاصل آن را مي بسياري از قرآن، اين نظريه را جاري مي

وي اين نظريه .  مشاهده كردالتحقيق في كلمات القرآن الكريمكتاب نفيس ايشان با عنوان  
 تحويل هاللغ ي دانش فقه  عرفاني به يك روش علمي در حوزه-ي فلسفيرا از صورت ديدگاه

  . كند مي
عالمه طباطبايي در موارد متعدد، از اين نظريه در تبيين واژگان قرآني استفاده نموده 

  : وي در جايي آورده است. ي اين نوشتار خارج است ها از حوصله تك آن كه بيان تك
آيد آن است كه وجود  ظ براي ما زودتر به ذهن ميكه معناي محسوس الفا دليل اين«

ي كسي مثل خود را بشنويم، بر همين  گرفته و اگر سخني از ناحيه ما به طبيعت مادي تعلّق
: ، ص25(» كنيم، ولي اين كار در مورد قرآن، تفسير به رأي است نظام معهود خود حمل مي

79(.   
ده و همين امر را منشأ لحاظ نشدن ايشان به تطور تاريخي معناي الفاظ معتقد بو

شايد بتوان گفت كه از اختصاصات ايشان . خصوصيات مصداق در تحقّق معنا دانسته است
ايشان براي » درزماني«شناسي،   اصطالحِ زبان در تبيين اين نظريه، تبيين تاريخي يا به

  . اثبات اين ديدگاه است
  

  اليهي زبان عرفي دين در مباني حكمت متع نظريه. 6
بندي طولي، به عرفي، تخصصي،  هاي زبان دين در يك تقسيم كه گفتيم، نظريه چنان

در زبان عرفي، مسامحه و مبالغه فراوان است و داراي . شوند علمي و رمزي تقسيم مي
ي فرهنگي و قومي است و در برخي موارد، متضمن مجاز، تشبيه، كنايه و تمثيل  خصيصه

بودن زبان قرآن به معني سازگاري  عرفي. خصصي الزم نيستشود، ولي براي فهم آن، ت مي
  .هاي كاربردي زبان است با قواعد و ويژگي

ي قرآن اشاره دارند و آياتي كه مردم را به تدبر و  واسطه آياتي كه به هدايت انسان به
ي حديث  خواند، همچنين رواياتي مانند حديث ثقلين و احاديث عرضه تفكر در قرآن فرامي

همچنين قبح تحدي به امر ناشناخته و قبح . بودن زبان قرآن دارند آن، داللت بر عرفيبر قر
بودن  اين عرفي. بودن زبان دين است ي عقليِ عرفي تكلم با مخاطب با زبان غيرعرفي از ادله

به تأييد آيات و روايات، به معني دارابودن قالبِ فرهنگ قوم و مردم و يا كاربرد واژگان قوم 
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بودنِ زبان قرآن به اين معني نيست كه زبان قرآن متأثر از فرهنگ و آداب  عرفي. نيست

لسان قرآن نكات مثبت و معيارهاي تفهيم زبان عمومي . ورسوم مردم عصر نزول قرآن باشد
جا كه نواقصي در زبان قوم وجود دارد و معنا در معناي عرفيِ الفاظ  را همراه دارد، اما در آن

كند كه مالزم با  برد و از تشابيهي استفاده مي مي ار از زبان رمزي بهرهناچ گنجد، به نمي
البته چون قرآن كالم الهي است در آن هيچ باطلي راه . تجريد از لوازم مصاديق مادي است

ندارد و از فرهنگ نادرست زمانه تاثير نمي پذيرد ؛ بر خالف كتاب مقدس كه كالم بشري 
  )145، ص 6:ر ك .(هاي بشري در آن مي باشدتلقي شده و امكان ره يافت خطا

كه قرآن در برخي آيات  توان گفت در اين ْ دانستن زبان قرآن مي  نماديناما در باب
كه قرآن در چه  از زبان رمز استفاده كرده ترديدي نيست، اما اين) مثل حروف مقطعه(

هري در باب قصص شهيد مط. اي اختالفي است است مسأله برده مواردي از زبان رمزي بهره
  : گويد قرآن مي

بينيم قرآن داستان آدم را  ما اگر مخصوصاً قرآن كريم را مالك قرار دهيم، مي«
قطعاً آدم اول يك فرد و يك شخص است و وجود ... صورت سمبوليك طرح كرده است به

منظورم اين است كه قرآن داستان آدم را ازنظر سكونت در بهشت، . عيني داشته است
صورت سمبليك بيان كرده  به... شدن از بهشت، توبه، و  شيطان، طمع حسد، راندهاغواي
انگيزِ آدم نيست و در  گيرد ازنظر خلقت حيرت اي كه قرآن از اين داستان مي نتيجه. است

كند؛ بلكه قرآن تنها ازنظر مقام  گيري نمي گونه نتيجه باب خداشناسي از اين داستان، هيچ
: ، ص32(» كند سلسله مسائل اخالقي داستان آدم را طرح مي  يكمعنوي انسان و ازنظر

515.(  
و شخصيت ) ع(رسد كه شهيد مطهري اصل داستان حضرت آدم جا به نظر مي در اين

بيند كه  عيني او را قبول دارد، ولي مراحل داستان را حقيقتي معقول و معرفتي غيبي مي
  . گو شده استصورت محسوس و مشهود باز وقوع عيني يافته و به
تابند و  گونه آيات را برنمي بودن اين  اي از مفسران نمادين و سمبوليك در مقابل، عده

ها در بحث حروف مقطعه، از رواياتي كه در  گردانند؛ البته اين ها را به معاني ظاهري برمي آن
 دانند، بهره مي) ص(شده و برخي اين حروف را رمز بين خدا و پيامبراين باب وارد

  .جويند مي 
كه در حديث  كه سهل و ممتنع است، چنان هايي است، ازجمله آن قرآن داراي ويژگي

كاربرده كه فهم  اي به داريم كه قرآن گاه بين معاني متعدد جمع كرده و يا اصطالحات ويژه
با توجه به نظر مالصدرا كه قرآن ). 107: ، ص4(آن بدون توجه به آيات ديگر ميسر نيست 

و نيز ) كه گذشت چنان(داند و نزول آن حقايق در قالب الفاظ  قايق عيني ميرا داراي ح
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توان گفت رويكرد حكمت متعاليه در  ، مي)22: ، ص41(ي حروف مقطعه  ديدگاه او درباره

ي فواتح سور و يا آيات  اين باب، آن است كه زبان قرآن در برخي آيات، مانند حروف مقطعه
فسير و احياناً رمزگشايي دارد، ولي براي راسخان در علم، كه متشابه، براي برخي نياز به ت

  .اند، چنين نيست  وجودي يافتهيارتقا
  

  در قرآن» لسان قوم«تفسير . 7
جويد،  كه حكمت متعاليه از عقل و وحي در نيل به مقاصدش بهره مي با عنايت به آن

ه در اين باب، سخن در اين بخش، زبان قرآن را از منظر خود قرآن و با كمك تفاسيري ك
  . گيريم  از شارحان حكمت متعاليه در اين باب بهره مينهايتدر اي دارند بررسي كرده،  تازه

نظـر بـه   ). 4/ابـراهيم (» وما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه«: در قرآن كريم آمده است    
ده، دائم  و    ي اقوام، قبايل و اجتماعات بشري بو        كه دعوت اسالم، جهاني و خطاب به همه         اين

نظيـر    ها بـي    لحاظ قدرت اشتقاق و انشعاب از ريشه       هميشگي است، و ازطرفي، زبان عربي از      
است بر اساس اعجاز دائم، باقي بماند، خداوند آن را             جا كه مقدر بوده     است، قرآن كريم ازآن   

  .است  به اين لغت شيوا نازل نموده
د از ارسال رسل به زبان قوم نويسد مقصو در تفسير لسان قوم، عالمه طباطبايي مي

ايم كه هريك اهل همان زباني بوده كه مأمور به ارشاد  خود، اين است كه رسوالني فرستاده
كه خودش از اهل همان محل باشد و از نژادهاي همان مردم اند، حال چه اين اهل آن شده
مش با ايشان سخن كه مانند لوط، از اهالي سرزمين ديگر باشد ولي با زبان قو باشد و يا اين

ي  بنابراين لسان قوم متأثر از فرهنگ قوم نخواهد بود و لذا جنبه). 29:ص ،12ج، 25(بگويد 
  .ي باطني وحي، تأثير فرهنگي نخواهد داشت ملكي پيامبر بر جنبه

» اهل لغته«صورت  بودن رسالت ندارد، چون اگر آيه به البته لسان قوم منافاتي با جهاني
  ).424: ، ص34(كرد  سول را به قومش منحصر ميبود، رسالت ر

اند لغت و زبانْ امري اصطالحي است، نه  اند و گفته برخي به اين آيه احتجاج كرده
كند بر  شود، ولي اين آيه داللت مي توقيفي؛ چراكه توقيف جز به ارسال رسل حاصل نمي

مقتضي تقدم لغات و ي رسل به لغت قومشان است، لذا توقيفي نيست و  كه ارسال همه اين
  ).62: ، ص18(دانند  بنابراين زبان را امري اصطالحي مي. زبان بر ارسال رسل است

عربي لسان قوم را به معني قدر عقول و حسب استعداد  اما تفسير منسوب به ابن
. درواقع، ايشان مراد از لسان را معني عام آن در نظر گرفته است). 347:ص ،1ج، 3(داند  مي

   :نويسد صطفوي در تفسير خود، ميعالمه م
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 و باشد، حيوان و انسان در گويايي و نطق منشأ كه است زبان عضو به معني لسان«
 زبانْ  و.است صحيح آن بيان و نطق و فعاليت و به عمل يا و عضو به خود آن اطالق
 و تفهيم و شود مي آشكار قلب محتويات و نيات آن، با كه است آلتي و وسيله ترين كامل
 بِلسانِ «:فرمود لحاظ اين از و. گردد مي روشن وسيله همين به انسان، افراد ميان در تفاهم
همينَ قَويبو مقصود كردن روشن و بيان خاطر به را بودن زبان هم كه »ل فرموده ذكر نيت 
  .)212: ، ص30(» است

ان غني عربي، مورد، زب بنابراين، مقصود اظهار امر مكنون و پنهان است كه دراين
فن از  كه در عصر بعثت نيز اهل برآن عالوه، بهترين ابزار است، 3چنانچه امروزه نيز ثابت شده

مردم ساير نقاط جهان، به اين حد از رشد رسيده بودند كه متون را به زبان خود ترجمه 
؛ بنابراين )1520: ، ص47(سطح درك مردم است  به معني زبان و» لسان قوم«. كنند
توانند غرض و لب معنا را در سطحي باالتر از مردم و  ني كه درك باالتري دارند ميكسا

  .ي جهانيان است متناسب با درك خود دريابند، زيرا قرآن براي همه
ترين  كه قرآن زبان عرفي را در عالي گيري نهايي از اين بحث، بايد گفت با اين در نتيجه

نيز بايد افزود . مشكالت و نقايص آن پيراسته استاست، از  شكلش به استخدام خود درآورده
مندي از فرهنگي خاص شرط است، تا بدون آن، ميل  كه در فهم معارف قرآن كريم، نه بهره

ها در اثر آن مدنيت  اي مانع است، تا انسان به اسرار قرآني ميسور نباشد، و نه تمدن ويژه
يگانه زباني كه عامل هماهنگي جهانِ ميان،  دراين. مخصوص، از لطايف قرآن محروم باشند

ها در  ي انسان ي بشري است زبان فطرت است كه فرهنگ عمومي و مشترك همه گسترده
: آفرينْ آن را از هر گزندي مصون داشته است خداي فطرت. ي اعصار وامدار آن است همه

اهللا ذلك الدين فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهللا الّتي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق «
. گفتن به فرهنگ مشترك است بودن آن، سخن مراد از زبان قرآن و مردمي). 30/روم(» القيم
اند و  اند، در فرهنگ انساني، مشترك ها اگرچه در لغت و بيان، از يكديگر بيگانه انسان

در پيشگاه وحي . هاست هاست و رسالت آن شكوفا كردن فطرت مخاطب قرآنْ فطرت انسان
رسالت، كه ظهور تام وحدت خداي سبحان است، كثرت صورت محكوم وحدت سيرت و 

است و تعدد زبان، نژاد، اقليم، عادات و آداب ديگر عوامل گوناگون بيروني است كه مقهورِ 
  ).32 - 34: ، صص8(اتحاد فطرت دروني است 

  
  زبان طولي انفسي قرآن با استفاده از مباني حكمت متعاليه. 8
 آيات ستي هعالمِ ي همه كه اين به نظر با و قرآن و هستي انسان، تناظر به توجه با

 در هم و آفاق در هم آيات اين و) 91‐ 90/عمران آل: ك. ر( اند شده معرفي سبحان خداي
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اند از  عبارت كه ،انساني نفس ي گانه هفت مراحل از هريك ،)53/صلتف( دارند وجود انفس

 قرآن مراتب و هستي مراتب مطابق ،» قلب، خيال و حساخفي، خفي، روح، عقل،«

، و منشور رقّ و مسطور كتاب با مطابق كاملْ انسان طبع ي لطيفه زيرا ،اند شده تنظيم
 لوح نظير او قلب ي لطيفه. است اثبات محو و لوح و قدر كتاب با مطابق او نفس ي لطيفه

 نظير او سرّ ي لطيفه ،اول عقل و اعلي قلم ،جبروت كتاب مانند او روح ي لطيفه، محفوظ

 احديت حضرت با محاذي او خفي ي لطيفه ،كبرا برزخيت و واحديت حضرت ،الهوتي كتاب

 غيب و الغيوب غيب با موازي او ي اخفائيه ي لطيفه و، »أو أدني« مقام و الهوتي كتاب ،ذاتي

 ).161 - 160: صص ،5 (است اخفي

 ،ها سوره را كامل انسانِ وجود مراتب و داشته رهاشا حقيقت اين به نيز) ره( خميني امام
 كه است آن قرآن انفسي تفسير درواقع ).125 :ص ،12 (است خوانده كتاب آيات و كلمات
 اين بر خود قرآن كه كند پيدا وجودي ارتباط) ص(پيامبر كامل انسان حقائق با شخص خود

 كنندگانِ تالوت هاي دل بر رآنق كه دارد مي بيان هم مالصدرا كه چنان، شود نازل هم شخص

 تلفظ ي مرتبه كه ،پيغمبر زبان ي مرتبه در قرآن زيرا ؛)88 :ص ،41(شود  مي نازل دوباره آن

 و عقل و خيال ي قوه اما ،است شده نازل ،پيش سال چهارصد و هزار در بردار، تاريخ و است
 و زمان از مجرد ،آن فوق و عقل تا خيال موطن از انسان نفس چون و ندارد زمان پيغمبرْ روح

، حق ي»نزلناأ ناإ «و است انفسي تنزل حال در آن به آن قرآنْ است، ماده احكام ديگر مكان
 صوتو  لفظ مقام در نه ،ناطقه نفس و تجرد مقام در است حقيقي و وجودي نزول نوعي

  ).284 :ص ،22(
  

  بندي و نتيجه جمع. 9
تعددي صورت گرفته است كه هريك از در باب زبان دين، تقسيمات طولي و عرضي م

با توجه به رويكرد . اند بندي كرده انديشمندان، زبان دين را در قسمي از اين موارد، طبقه
مراتب مختلف قرآن است و كتاب تدويني قرآن را با  ي صدرايي، كه قائل به  حكمت متعاليه

داند و   و يك تجلي ميكتاب هستي و كتاب انسان، متناظر و سه نحوه و مرتبه از يك وجود
با نظر به مبناي حكمت متعاليه كه وحي كالميِ ملفوظ را از سنخ حقيقت نازل در قوس 

شمارد، بحث زبان قرآن يا زبان دين از چند جنبه  نزول و بدون دخالت فاعلي پيامبر مي
  : گيرد موردبررسي قرار مي

از سنخ وجود در ي مراتبش  ي وجودشناختي، كه طبق آن، قرآن در همه  جنبه-1
زبان طولي قرآن و . يابد مراتب مختلف است و از حقيقت عيني تا صورت كتبي تنزل مي

يابد، زيرا تفسير انفسي يعني حقايق عملي قرآن،  تفسير انفسي آن در اين حيطه معني مي
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درحقيقت، بهشت قرآني در تفسير انفسي، همان جان . كه با جان انسان متحد شده است

كه در اثر ايمان و عمل، بهشت شده است و در طور ملكوت و عقل، تجليات آن انسان است 
  . كند را مشاهده مي

شناختي زباني، كه در اين باب، حكمت متعاليه قائل  شناختي و معرفت ي زبان  جنبه-2
ي روح معني است و طبق آن، الفاظ قرآن بايد از خصوصيات زائد تجريد و روح  به نظريه

حسب همان نشئه  اي از عوالم وجود، به ود، ولي اين لحاظ در هر نشئهمعني مالحظه ش
پذير  ي رفتار طبيعي انسان است، تأويل بنابراين آيات فقهيِ قرآن، كه ناظر به نشئه. است

تعبير قرآن در باب زبان آن در اين مورد، . نيست و خود داراي مصالح در عوالم باالتر است
بنابراين اگر منظور . ي عرف عموم مردم است طح مفاهمهاست كه به معني س» لسان قوم«

گويي است ميان و از زبان قرآنْ ناظر به سطح آن باشد، سطح عالي زبان، خود، ناظر به گفت
طور موردي فهميده شود،  خدا و پيامبرش و هرچند ممكن است براي ساير مردم، مطالب به

طور كه حروف  دانند و همان نميهايي اختصاصي و رمزي در كالم است كه ديگران  قرينه
مقطعه نامفهوم است، ديگر كلمات قرآن نيز به دليل همين وضعيت، درخور تفسير و استناد 

  . نيست
داند، ناظر به اين  كالم مالصدرا، كه مخاطب حقيقي قرآن را پيامبر و اولياي االهي مي

 مردم آمده و لذا ي حال، قرآن براي هدايت همه درعين. مرتبه از سطح زبان قرآن است
. گيرد مي ي االهي بهره ي معرفت نظري و شهودي خود، از اين مأدبه و مائده اندازه هركس به

پس زبان قرآن . است ناظر به اين سطح زباني دين است» لسان قوم« نيز كه زبان قرآن  اين
  .اي، نمادين است اي، عرفي و در اليه اليه است و الفاظ آن در اليه اليه

ي گرايشي زبان قرآن، كه در اين باب، زبان دين و قرآن، زبان فطرت و هدف  ه جنب-3
ي آن در بيان مطالبي خاص،  دارانه زبان قرآن به معناي گرايش جهت. آن احياء قلوب است

بدين مفهوم است كه قرآن به دنبال بيان خصوصيات واقعي در قالب اهداف معين بوده و 
گيرد، لوازم خاص خود  ضيات زباني خاص خود صورت ميي تفسير بر اساس مقت گرچه شيوه

بودن برخي  ي تكرارهاي قرآن و جسته فلسفه. را كه همان اهداف قرآن است در پي دارد
ي گرايش زبان  ي سور و آيات يك سوره، همه در جهت اهداف و جنبه آيات آن و هندسه

  . قرآن است
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در راهنمايي منابع اين بخش، از زحمات فاضل گرامي، جناب آقاي سيدعلي ملكيان، قدرداني . 2
  .كنم مي

هاي منحصر به فردي مانند وسعت در لغت و اصطالح، استواري در نظام زباني، تنوع در  ويژگي. 3
  .است ترين زبان درآورده اين زبان را به صورت كامل... ذيري، قابليت اشتقاق وپ تعبير، قابليت اعراب

   

  منابع
  .قرآن كريم. 1

  .دارصادر: ، بيروت4 و 1، ج الفتوحات المكّية، )بي تا(عربي،  ابن. 2

  .مولي: ، تهرانتفسير ابن عربي، )بي تا(ـــــــ ، . 3

  ). ره(ي امام خميني  مؤسسه:  قم،درآمدي به زبان قرآن، )1368(آريان، حمدي، . 4

  .بوستان كتاب: ، قمشرح مقدمه قيصري، )1380(الدين،  آشتياني، سيدجالل. 5

 . مركز نشر دانشگاهي: ي بهاءالدين خرمشاهي، تهران ، ترجمهعلم و دين، )1388(باربور، ايان، . 6

لي امين دين، چاپ هشتم، ، تنظيم و ويرايش غالمعقرآن در قرآن، )1388(جوادي آملي، عبداهللا، . 7
  .اسراء: قم

  .اسراء: ، قم1، جلد تسنيم، )1384(جوادي آملي، عبداهللا، . 8

  .قيام: ، قمانسان و قرآن، )1375(زاده، حسن،  حسن. 9

  .لطفي: ، تهرانتفسير انوار درخشان، )1380(حسين همداني، سيدمحمدحسين، . 10

  .اميركبير: يدحميد طبيبيان، تهراني س ، ترجمهفرهنگ الروس، )1367(خليل، جر، . 11

ي تنظيم و نشر آثار امام  مؤسسه: ، چاپ اول، قمآداب الصلوه، )1370(اهللا،  خميني، سيدروح. 12
   .)ره(خميني



28  يشه ديني دانشگاه شيرازداننامه فصل
مؤسسه تنظيم و نشر : قم، مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه، )1373(، ـــــــــــــــــــ . 13

  ).ره(آثار امام خميني 

مؤسسه : ي گروه معارف پژوهش، قم ، ترجمهشرح دعاي سحر، )1382(ـــــــــــــــــــ ، . 14
 ). ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني 

مؤسسه تنظيم و : ، عبدالغني اردبيلي، قم3، ج تقريرات فلسفه، )1382(ـــــــــــــــــــ ، . 15
  ). ره(نشر آثار امام خميني 

   .پاسدار اسالم: ، قمتعليقه بر فصوص الحكم ومصباح االنس، )1410(، ـــــــــــــــــــ . 16

مؤسسه تنظيم : تهران، 1، ج تحريرات في األصول، )ق1418/ ش1376(خميني، سيد مصطفي، . 17
  ).ره(و نشر آثار امام خميني 

  .علمي فرهنگي: ، تهرانمفاتيح الغيب، )1376(رازي، فخرالدين، . 18

، تصحيح نديم المفردات في غريب القرآن، )ق1373(راغب اصفهاني، حسين بن محمد، . 19
  .المكتبه المرتضويه: مرعشي، تهران

مؤسسه امام : ، قم1، ج االلهيات علي هدي الكتاب و السنه و العقل، )1381(سبحاني، جعفر، . 20
  ).ع(صادق 

  . نهضت زاده سلمان: تهران، رشحات البحار، )1360(آبادي، محمدعلي،  شاه. 21

  .روح و ريحان: ، قمشرح رساله انسان كامل از ديدگاه نهج البالغه). 1391(صمدي آملي، داوود، . 22

  .دفتر انتشارات اسالمي :، قم12ج ، ترجمه الميزان، )1374( طباطبائي، سيد محمدحسين، - 23

دفتر نشر فرهنگ :  قم، في تفسير القرآنالميزان، )1382(ـــــــــــــــــــــــــــــ ، . 24
  .اسالمي

ي مطبوعاتي  مؤسسه: ، قمالميزان في تفسير القرآن، )ق1392(طباطبايي، سيدمحمدحسين، . 25
  . اسماعيليان

  .مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي: ، قمزبان دين، )1375(زماني، اميرعباس،  علي. 26

  .طهوري: ، تهرانشاعرشرح رساله م، )1387(الهيجي، محمد، . 27

  . تهران، دارالكتب االسالميه،بحاراالنوار، 89، ج )1403(مجلسي، محمدباقر . 28



 تايج اين رويكرد در زبان دينتناظر قرآن و انسان در حكمت صدرايي و ن 

  
 

29
انتشارات مؤسسه  : ، قم1، ج شرح جلد هشتم اسفار اربعه، )1375(مصباح يزدي، محمدتقي، . 29

  ).ره(امام خميني 

 . نشر كتابمركز: تهران، 1، ج تفسير روشن، )1382(مصطفوي، حسن، . 30

: تهران، 14 و 10، 9، 8، 1، ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم، )ش1368(ــــــــــــــــ ، . 31
 . وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي الدائرة العامة للمراكز و العالقات الثقافية

  .انتشارات صدرا:  تهران،1، ج مجموعه آثار استاد شهيد مطهري) 1368(مطهري، مرتضي، . 32

  .صدرا: ، چاپ سيزدهم، قماسالم و مقتضيات زمان، )1377(مطهري، مرتضي، . 33

  .انتشارات دفتر تبليغات اسالمي: ، تهرانتفسير الكاشف، )1374(مغنيه، محمدجواد، . 34

  .منشورات الرضي: ، قماوايل المقاالت ،)1371( مفيد، محمد بن محمد بن نعمان .35

: ، قم8 و 7 و 3، ج الحكمه المتعاليه في االسفار االربعه، )1390(ا، محمدبن ابراهيم، مالصدر. 36
  .  النورهطليع

، مقدمه و تصحيح و )متشابهات القرآن(رسائل فلسفي ، )1387(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 37
 .مانتشارات دفتر تبليغات اسالمي، چاپ سو: الدين آشتياني، قم تعليق سيدجالل

  .مولي: ي محمد خواجوي، تهران  ، ترجمهمفاتيح الغيب، )1371(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 38

، تصحيح محمد خواجوي 6 و1، ج تفسير القرآن الكريم، )1366(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 39
  .بيدار: با تعليقات حكيم نوري، قم

  .، محمد خواجوي، تهران، موليترجمه اسفار اربعه ،)1378(، ــــــــــــــــــــــــــ . 40

، ترجمه و تعليق محمد خواجوي با مفاتيح الغيب، )1371(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 41
  . مولي: ي عابدي شاهرودي، تهران مقدمه

  . حكمت: ، تهرانتعليقه بر حكمت اشراق، )1373(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 42

  . حكمت: ، تهرانمجموعه رسائل فلسفي، )1375(ــــــــــــــــــــــــ ، ــــ. 43

: الدين آشتياني، قم ، تحقيق سيدجاللالهيه المظاهر ،)1377(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 44
  .بوستان كتاب



30  يشه ديني دانشگاه شيرازداننامه فصل
  . مولي: ي محمد خواجوي، تهران ، ترجمهاسرار اآليات، )1380(ــــــــــــــــــــــــــــ ، . 45

، تحقيق و تعليق سيداحمد فهري، چاپ رساله لقاء اهللا، )1372(ملكي تبريزي، ميرزاجوادآقا، . 46
 . مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي فيض كاشاني: پنجم، تهران

  .اميركبير: ، تهران4، ج تفسير روز، )1390(يثربي، سيديحيي، . 47

48. (Ed.) Margolis, Joseph & Rockmore, Tom, (1999), The Philosophy of 
Interpretation, Massachusetts: Blackwell. 

  

  

  
 


