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چکیده
یکی از نظریات مطرحشده در سنت اسالمی در باب نحوه مواجهه باا مراردات ماباابه
قرآن ،نظریه وضع لرظ برای روح معنا است که نخسااین باار زاالای بهصاراتت از آن
سخن گراه است .این نظریه که در تااریخ اندیباه اساالمی در میاان عرفاا و یاروان
تکمت ماعالیه مقبول واقع شده ،در نظر جوادی آملی بار اسااز زن یارهای از مباانی،
مقبول افااده و کاربستهای ماعددی یافاه است .الااام تداکثری به قوانین زبان عربای
در مواجهه با ماون دینی ،کرایتنکردن ادبیات عرب جاهلی برای تأدیه معارف االهای،
رد ترسیر به رأی و دیدگاههای هرمنوتیکی ،اعاقااد باه الیاههای ماعادد در هساای ،و
اصالت تقیقت در قرآن کریم از مبانی این نظریه ناد او است .وی نظریاه را مبانای بار
تدز و به عنوان راهکاری برای انرااح باب مراهمه قرآن و مخاطبان قلماداد میکناد.
همچنین ،در باب ارهای واژگان موجود در کااب و سنت به این نظریه تمسا جسااه
است؛ واژگانی همچاون «یاوم»« ،م ایء»« ،قلام»« ،لاوح»« ،طعاام»« ،اصاطراء»،
«کالم»« ،کلمه»« ،ت اارت»« ،مصاباح»« ،ذوق»« ،صارا »« ،بااب»« ،مرااتیح» و
«کااب».
کلیدواژهها :تقیقت و م از ،نظریه روح معنا ،جوادی آملی ،آیات مابابه ،الراظ مابابه.
* دانشجوی دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم (نویسنده مسئول)ya.waliasr@yahoo.com .
** استادیار گروه شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قمghafoori_n@yahoo.com .
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مقدمه

یکی از مباحث مهم در معارف اسالمی مطالعه الفاظی است که از آنها باا نناوان «متشاابه»

یاد میشود .با قطع نظار از قیا وقاالهاایی کاه در رعریات متشاابه و اقسااد آن در میاان

دانشمندان نلود قرآنی و مفسران درگرفته و در رعریفی از قبی رعاریت باه مااال ،ماراد از

این واژهها ،الفاظی مانند «نرش»« ،کرسی»« ،لوح»« ،قلم»« ،میزان»« ،ساق»« ،سمع» و مانناد
آن است که معنای محسوس و ظاهری آنها روشن است ،اما در متون دینی در بافتی به کار

رفتهاند که نمیروان این ماعنا را بارای آنها پذیرفت .در باررسی واژههای متشابه ،یکای از

پرسشهای مهم این است که :این الفاظ چگونه و در چه معنایی وضع شدهاناد و باه کاار

میروند؟ در پاسخ باه ایان پرساش به طور کلی چهار نظریه وجود دارد:

الت .شایعررین نظریه درباره مفردات متشابه قرآنی آن است که این الفاظ ابتدا بارای

ماعانی محسوس وضاع شده و بنابراین درباره آنهاا حیییات اسات؛ سااس

باه گوناه

مجازی در ماعانی معیول باه کار رفته است .شااید بتاوان گفات جمهاور نلماای اها

سنت ،امامیه ،اغلب معتزله و موافیان آنان از میان متکلمان مدافع وقاو مجااز در قارآن

بودهاند.

ب .اه ظاهر ایان الفااظ را به معنای ظاهری گرفتهاند و کااربرد ایان الفااظ را در

همان معانی نرفی و ظاهری ،حیییت میدانند و ساحت دیگاری از معناا را بارای ایان

الفااظ نمیپذیرند .طرفداران این نظریه خود به طیتهاایی ریسایم مایشاوند کاه بیاان
رفاصی آن از حوصله این نوشتار خارج است.

ج .به ننوان نظریه سود باید از دیدگاهی یاد کرد کاه هرچناد فیا در بااب الفااظ

مربوط به صفات و اسمای االهی در قرآن کریم مطرح شده ،اما میروان آن را بااه هماه

الفاظ متشابه قرآن رعمیم داد .طبق این دیدگاه ،اطالق الفاظ مرباوط باه صافات و حتای
لفظ «وجود» بر خداوند و غیر او از باب اشتراک لفظای اسات؛ یعنای بارای دو معناای
متفاوت ،واژه واحدی وضع شده است .مالهادی سبزواری نظریه اشاتراک لفاظی وجود

را به ابوالحسن اشعری ،ابوالحسین بصری و بسیاری از معاصران خود نسبت مایدهاد،

که خواسته اند از اشتراک معنوی و در نتیجه شباهت نلت و معلول بسرهیزناد (سابزواری،
.)31/2 :3197
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د .چهارمین نظریه در باب الفاظ متشابه این است کاه اساساً الفاظ برای ارواح معانی

وضع شاده اند و خاصوصیات مصادیق گوناگون در وضع الفاظ بر معانی در نظر گرفتاه

نشده است .ماالً هنگامی که واضع ،لفظ «نرش» را در برابر جسمی که میشناسایم و در

فارسی آن را «رخت» مینامیم قرار داده است ،به خصوصیات مصادیق گوناگون آن مانند

اینکه از چه جنسی ساخته شده و صورت آن مادور یاا چهاارگوش اسات و مانناد آن،

روجه نمیکند و فی این لفظ را در برابر معنای مشترک در همه مصادیق گوناگون قارار
داده است .در این نظریه مراد از «روح معنا» یا «ارواح معانی» که «موضاو لاه» حیییای

الفاظ دانسته میشود ،همین معنای مشترک مایان ماصادیق گونااگون اساات .از ایانرو

ممکن است واژهای مانند نرش حتی مصداقی نامادی و نامحسوس نیز داشته باشاد کاه
بتوان به طور حایییی و بدون آنکه نیاز به استفاده از مجاز و استعاره باشد ،کااربرد ایان
واژه را در آن مصداق حایییت دانست .این دیادگاه را مایروان به اختصار «نظریه روح

معنا» نامید (برای رفصی بیشتر نک :.شیواپور و کاامالن .)38-38 :3171 ،حاص آنکه ،بر اسااس
این نظریه ،معنا و مفهود از ابتدای وضع ،ظرفیت روسعه را داشته و مصادیق آن به مارور

زمان کشت میشود.

1

 .1پیشینه نظریه

قدمت این نظریه بدون رصریح به همین ننوان ،در میان اندیشمندان اساالمی ،باه قارن

دود هجری میرسد .در این نرصه بایاد از میارا بان سالیمان ماروزی (متوفاای 351
ه.ق ،).ابونبداهلل ررمذی ملیب باه حکایم ررماذی ( 235-215ه.ق ).و سارانجاد فاارابی

( 171-257ه.ق ).یاد کرد (شیواپور 235 :3178 ،و  .)278ظاهراً نخساتین کسای کاه نظریاه
روح معنا را به ننوان دیدگاهی خاص و متمایز مطرح کرده و با بیانی واضاح و روشان

از این دیدگاه سخن گفته ،اماد محمد غزالی (متوفای  515ه.ق ).بوده است (هماان.)331 :

پ

از غزالی این دیدگاه در آثار بسیاری از نارفان مسلمان همچون احمد غزالی (بارادر

محمد غزالی) ،نینالیضات همدانی ،اباننربای و شاارحان مکتاب او ،شام
محمود شبستری و مولوی مطرح شده است (همان.)283-232 :

م،ربای،
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رد پای این نظریه را همچنین میروان در آثار صدرای شایرازی و پیاروان مکتاب او

دیااد .در همااین زمینااه بایااد از فاای ،کاشااانی ،مالنلاای نااوری ،مالهااادی ساابزواری،
محمدحسین غروی اصفهانی ،میرزا جواد ملکی ربریزی و روحاهلل موسوی خمینای نااد

برد (همان .)191-181 :نیز باید از محمدحسین طباطبایی( 2طباطبایی ،)373/2 :3839 ،مررضی

مطهری (مطهری318/8 :3198 ،؛ هماو178/31 :3178 ،؛ هماو 81/32 :3171 ،و  355و  ،)358ساید
محمدحسین رهرانی (حسینی رهرانی329-325/3 :3821 ،؛ همو )392-393/5 :3828 ،و جاوادی
آملی یاد کرد.

 .2طرح مسئله

اکنون که مفهود و جایگاه این نظریه در هندسه معارف اسالمی روشن ،و پیشاینه رااریخی

آن بهاجمال معرفی شد ،به مسئله این نوشتار مایپاردازیم .در اندیشاه جاوادی آملای ایان
نظریه بر کداد مبانی استوار شده است؟ مبانی رفسیری ،معرفتشاناختی و وجاودشاناختی

آن چیست؟ آیا او برای اثبات این نظریه و رد دیدگاههای رقیب استداللهاایی ررریاب داده
است؟ یا آنکه این نظریه در اندیشه وی ،همچون پیشینیان ،صرفاً بر مبنای حادس اساتوار

است؟ کاربستهای نظریه در آثارش کداد است؟ به دیگر ساخن ،دامناه کاربردهاای ایان
نظریه در اندیشه او را کجا است و چه مصادییی را شام میشاود؟ بارای پاساخ باه ایان

پرسشها مروری بر سراسر آثار متعدد جوادی آملی داشتهایم و مبانی نظری ایان نظریاه و
نیز کاربستهای آن را استیصا کردهایم.

 .3مبانی نظریه «روح معنا» در اندیشه جوادی آملی

از نظر جوادی آملی ،منظور از قانده روح معنا آن است که الفاظ برای مفاهیم ناد و جاامع

وضع شدهاند (جوادی آملای 3137 ،الات 55 :و 253؛ هماو 3133 ،ح811 :؛ هماو 3137 ،ب235/2 :؛

همو 3137 ،د392/31 :؛ همو 3137 ،ث78/38 :؛ همو 3133 ،ت535/38 :؛ همو 3133 ،ب .)118/8 :مراد

از ناد و جامعبودن نیز ،انمبودن مفهود برای مصادیق مادی و نامادی است (همو 3137 ،ت:
233/1؛ همو 3133 ،ث312/32 :؛ همو 3133 ،ج88/38 :؛ همان 233 :و 535؛ هماو 3133 ،الات138/2 :؛

همو.)323 :3138 ،
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در این بخش مبانی این نظریه در دیدگاه رفسیری او را بررسی خواهیم کرد ،و پا

از آن مروری بر کاربستهای این نظریه در آثارش خواهیم داشت.

 .1 .3ضرورت استفاده حداکثری از قوانین ادبیات عرب در برداشت از متون دینی

از نظر وی ،قانون محاوره در رفهیم و رفهم زبان نربی برای استظهار از متاون دینای ،راا
حد ممکن باید رنایت شود .برای فهم پیااد ویا ه قارآن و فرهناص مخصاوص وحای،

ممکن باید از رصرف در واژههای نرب خودداری کرد و با روسعه در هماان واژگاان از
قانون محاوره بهرهمند شد (همو 3133 ،ت.)238/3 :

 .2 .3کفایتنداشتن ادبیات عرب جاهلی در تأدیه معارف بلند االهی

از دیدگاه جوادی آملی ،ادبیات نرب جااهلی گنجاایش انتیاال معاارف بلناد االهای را

ندارد .مهمررین دلی او در کافینبودن ادبیات رایج زبان نربی در نصر نزول قرآن بارای
رحمّ و انتیال این معارف آن است که واژههای زبان هر قود وسیلهای بارای مفاهماه و

ربادل اندیشهها و انتیال خواستههای آنان است و اگر چیازی در فاهماه هار قاود ساابیه
نداشته باشد ،نمیرواند معنای الفاظ رایج و دارج میان آن قود باشد (همان.)233 :

پاسخ وی به این اشکال که چنین مسائله ای باا صانایع ادبای رایاج در زباان نربای

همچون رشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز مرس و مانند آن ح میشود ،این است کاه« :هار
کداد از آنها دارای محدوده وی ه است؛ یعنی برای ملتی که هرگاز معاارف نااب اساالد

مانند حیییت بسی مح ،،اطالق ذاری حضرت حاقرعاالی قابا درک نباوده ،منطیاه

کنایات و مجازات و الفاظ به آن سَامک نزیزالمناال نخواهاد رساید» (هماان237 :؛ هماو،

.)339/3 :3138

 .3 .3رد تفسیر به رأی و دیدگاههای هرمنوتیکی

برخی معتید به بیمعنایی الفاظ و ضرورت معنادهی به آن شدهاند و بعضی نیز با پاذیرش

معناداربودن الفاظ ،معنای مد نظر خود را به هر شک ممکان بار ماتن رحمیا مایکنناد.

جوادی آملی این شیوه را بهشدت نفی میکند و میگوید« :رفسیر کتاب هر مؤلت و گفتاار
هر گوینده ،به صرف رأی خواننده یا شنونده ،ناروا اسات .رفسایر باه رأی متاون میادس
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دینی با منع وی ه نیلی و نیلای هماراه اسات» (هماو 3133 ،ت .)235/3 :وی معیاار نطاق را

داللت میداند .از اینرو معتید است هر متنی که داللتگری داشته باشد ،نطق هام دارد و از

این حیث فرقی بین گویش صوری و غیرصوری و ملفوظ و مکتاوب نیسات (هماان 229 :و

 .)223وظیفه مفسر آن است که پرسش خود را بر متن نرضه کند و به هنگاد پاساخشانیدن

از دالالت متن ،صامت و ساکت باشد .در این صورت ممکان اسات جاواب ماتن متناو

باشد :گاهی همان پیشفهم را امضا میکند؛ گاه مطلب دیگری را نیز در کناار آن رصاویب
کند؛ و گاه آن پیشفهم را ابطال و مطلب میاب آن را رأسی

و افاضه میکند (هماان.)228 :

اما اگر مفسری همراه با پرسش شرو به جوابدادن کرد و مهلت سخنگفتن به متن ناداد
یا در اثنای پاسخگویی آن متن میدس خودش نیز سخن گفت ،یاا فیا کاالد خاود را در

پاسخ میشنود ،یا التیاطی از کالد خلق و خالق را (همان.)229 :

 .4 .3اصالت حقیقت ،و نه تمثیل ،در قرآن

نمونههای فراوانی را در قرآن کریم میروان یافت که برای نمومیکردن فهم مارادات ،از

«مَاَ » استفاده شده است .در قرآن حتی برای نمونههایی مانند برهان رماانع نیاز از ماا

بهره برده شده است (همان 83 :و  .)81در آیاری که به روش رمایلی برای رعلیم اشاره شده
است ،الفاظ نمود به کار رفته که ممکن است موهم رمایلیبودن همه مطالب این کتااب

آسمانی باشد .اما پیاد این آیات ،استفاده از هر گوناه «مَاَا » در موضاع الزد اسات ،ناه
استمداد از رمای در همه جا .از این رو ممکن است بعضی از مطالب قرآنی بادون مَاَا
باشد و بیان رمایلی برای رفهیم معارف آن ضروری نباشد (همان.)227-228 :

جوادی آملی در بیان احکاد رمای با ارکا بر نظریه وضاع الفااظ بارای ارواح معاانی

می گوید معنای جامع یا روح معنا می رواند مصادیق طبیعی ،ماالی و نیلی داشاته باشاد.
ماالً در رفسیر آیه «و نلّم آدد األسماء کلها» میروان بارای ننااوین مطارحشاده در ایان

ماجرا مانند «رعلیم»« ،اسم»« ،نرض»« ،قول» و «انباء» مفاهیم جامعی در نظار گرفات کاه
شام اشهاد حضوری فرشتگان نیز بشود و هیچگونه رجاوّزی الزد نیایاد .در ایان حاال
دلیلی برای حم بر رمای یافت نمیشود (همان 223 :و .)227
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 .5 .3عقیده به الیههای متعدد هستی

وی بر مبنای اصلی پذیرفته شده در حکمت متعالیه معتید است هستی مراراب متعاددی

دارد و اشیا در نشئه های مختلت ،وجودی متناسب با همان نشئه دارند و در نین اینکاه

مصداق های آن در نوالم مادی ،ماالی و نیلی متفاوت است ،جامع مشترکی دارند (همو،

 3133ث .)313/32 :ماالً نرش در نالم طبیعت ،مصادیق مادی مختلت ،همچون پایاهبلناد
و پایهکوراه دارد؛ ولی مصادیق آن در نالم ماال ،رخات مااالی و در ناالم نیلای رخات
نیلی است و جامع همه این مصادیق مفهود کلی «میاد ردبیر و ربوبیت» است( 3هماان).
بر مبنای مذکور ،رطبیق هر یک از واژهها بر هر یک از مصادیق نرضی یا طاولی آن باه
نحو حیییت است نه مجاز؛ زیرا وضع الفااظ بارای مصاداق و وی گایهاای مصاداقی

نیست .بنابراین ،کلمهای مانند «میزان» نالوه بر مصادیق متعدد مادی ،مصادیق معناوی و

غیبی نیز دارد .چنانکه قرآن و نترت حیییتاً ،و نه مجازاً ،میزاناناد (هماان) .زیارا الفااظ
برای ارواح معانی وضع شده اند و را هدف چیزی معین و غرضای مترراب بار آن بااقی

است ،ناد آ ن محفوظ است ،اگرچه ربدل فراوانی در مصاادیق آن راه یافتاه باشاد (هماو،
 3133ح.)811 :

 .4نظریه وضع لفظ برای روح معنا؛ راهکاری برای مفاهمه قرآنی

با روجه به مبانی یادشده اکنون این پرسش مطرح میشود :اگار از طرفای ادبیاات رایاج

نصر نزول قرآن وافی به ادای رماد مرادات قرآن نیست ،و از طرفی قارآن رمامااً رمایا

نیست ،و از جانب سود متن قرآن کریم ،الفاظی خالی از معنا یا ساکت و صامت نیسات

را دیگران آرای خود را بر آن رحمی کنند ،چه راهکاار یاا راهکارهاایی بارای مفاهماه

قرآنی وجود دارد که با رنایت آن به اصالت قرآن کریم خدشهای وارد نشود؟

وی در موضعی به دو راه «وضع الفاظ برای ارواح معاانی» و «حیییات و مجااز» در

میان راههای روسعه فرهنص مفاهمه اشاره می کند و قانده وضع الفاظ برای ارواح معانی
را اولی و میبول میدادند (همو 3137 ،ج298/3 :؛ نیز نک :.همو 3137 ،الت .)58 :و در موضعی

دیگر میگوید:

با بررسی اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شدهاند نه بارای مصاادیق ماادی
آنها  ...اطالق ننوان کلمه ،کتاب و مانند آنها بار موجاود نینای از قبیا ل نیا ،
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نف  ،آسمان ،زمین و نظایر آن مجاز نخواهد بود و اگار نازد راوده ماردد هام

چنین اطالقی مجاز باشد  ...هرگز نزد محییان اینگونه معاارف یادشاده مجااز

نخواهد بود (همو 3135 ،الت.)31-32/2 :

در موضعی دیگر در پاسخ به این پرسش که «آیا زبان دین در گازارههاای کالمای و

انتیادی که محمول آنها اوصاف و الفاظی است که هم به خدا اسناد داده شاده اسات و

هم به انسان ،مانند نلم و قدرت و  ،...زبان رمای است یا اسطوره و نمادین؟» میگویاد
چون قرآن ربیان هر چیزی است ،باید ربیان خود نیز باشد .لذا قارآن کاریم ،قضاایایی را

که مفهود محمول آنها نیص دارد از خداوند سالب مایکناد و قضاایایی را کاه مفهاود
محمول آنها نیص ندارد اما مصادیق آن گاه با آفت و نیص همراه است به خداوند اسناد

میدهد ولی در کنار آن جمله «لی

کماله شیء» (شوری )33 :را قرار مایدهاد راا کسای

مفهود را با مصداق خل نکند (همو 3139 ،الت .)335-331 :بنابراین ،مفهود نلام ،قادرت
یا حیات با هیچ خصوصیتی همچون محدودبودن یا نامحدودبودن ،زیاادت بار ذات یاا

ندد آن ،همراه نیست .ولی بعضی از مصادیق آن نامحدود و برخی محدود اسات .مااالً
نلم خدا نامحدود ،و نلم انسان محدود است .اینکه بعضی روصیتکردن خداوند را باه

صفاری همچون نلم ،حیات ،قدرت و  ،...وصفی انسانوار میدانند ،ناشی از خلا باین

مفهود و مصداق است (همان.)338-335 :

 .5وضع الفاظ برای ارواح معانی؛ نظریهای مبتنی بر حدس

ظاهراً هیچیک از قائالن به نظریه وضع لفظ برای روح معنا دلی مستحکمی برای اثباات
این نظریه ،نرضه نکرده و بیشتر به نفی دیدگاههای دیگران اکتفا کردهاند .جوادی آملای
در میایسه با دیگر قائالن به این نظریه ،این امتیاز را دارد که رهیافت اندیشمندان به این

نظریه را مد نظر قرار داده و مبنای آن را حدس معرفی کرده است (هماو 3133 ،ج88/38 :

و .)89

4

وی نظر شیخ طوسی و طبرسی در معناای واژه «الیااء» در برخای آیاات قرآنای را،

مبنی بر اینکه استعمال آن در چیزهای معنوی مجاز است ،به دیگار بزرگاان نیاز نسابت

میدهد و معتید است دیدگاهی که از شیخ طوسی و طبرسی نی شده ،حدسی است ناه
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بدیهی؛ زیرا می روان با نگاهی دیگر چنین حدس زد که الفاظ برای ارواح معاانی وضاع

شدهاند  ،نه برای اجسادل معانی و مصادیق نینی آن .بنابراین ،با ر،ییر و ربادی مصاادیق،
معنا از حیییت به مجاز ر،ییر نخواهد کرد .مانند کلمه «میزان» کاه بارای «ماا یاوزن باه

الشیء» وضع شده است و مادیبودن وزن یا موزون ،شرط میزانبودن نیست (همان).

مالحظه میشود که قائالن به «نظریه حیییت و مجاز» و «نظریاه وضاع الفااظ بارای

ارواح معانی» از حدس بهره بردهاند.

 .6دفع دو شبهه
جوادی آملی برای رابیت نظریه وضع الفاظ بارای مفااهیم نااد و دفاا از آن ،شابههای
میدر را پاسخ می دهد ،مبنی بر اینکه وضع لفظ برای روح معنا در میان ادیباان معاروف
نیست و چنین میگوید:

ربیین وضع الفاظ نه در انحصار ادیبان است و نه در اختیار اصولیان ،بلکاه هار

صاحب نظری که صالحیت فیهالل،ا شناسای دارد و کااربرد آنهاا را در گفتاار،
نوشتار و متون نیلی و نیلی ارزیابی میکند ،شایستگی افتا در این امور را دارد.
نارفان ،حکیمان و متکلمان هر یک در حاد خاود در ایان موضاو اظهاارنظر

کردهاند (همان.)829/38 :

اگر این پرسش مطرح شود کاه «آیاا باا بررردانساتن نظریاه روح معناا در میایساه باا

نظریات رقیب قادر خواهیم بود بر رماد مرادات قرآن کاریم دسات یاابیم؟» پاساخ ایشاان
چنین است که گرچه الفاظ برای ارواح معانی وضع شادهاناد ،اماا منصارف باه مصاادیق

مأنوس میشوند و چیزهایی وجود دارد که هرگز به فهم افراد متعارف نمیآید .لذا معموالً
آن دسته از معانی رحلی ناپذیر و رفصی ناپذیر با الفاظ مبهم ما «ما»ی مبهمه یاد میشاود.

وی در این باره آیه «فاوحی الی نبده ما اوحای» (نجام )31 :را مااال مایزناد کاه خداوناد

خصوصیت آن را روشن نکرد و معتید است بعضی از رعبیرهای آیات معراج ،باه گوناهای

است که گویا قرآن کریم میخواهد به ما بفهماند برای بیان آن میامات واال لفظ ،فرهنص و

ل،ت رسا نیست .وقتی زبان نربی مبین برای بیان میامات حضرت رسول رسا نباشد ،قطعااً
ل،ات دیگر ناروان خواهد بود (همو 3135 ،ب.)11-23/3 :
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 .7کاربستهای نظریه روح معنا در آثار جوادی آملی

چنانکه قبالً اشاره کردیم ،وی در آثار خود بهوفور به این نظریه رمساک جساته اسات.

غیر از آنچه در البه الی مباحث پیشین از وی نی کردیم ،نمونههاای متعادد دیگاری از

کاربستهای این نظریه در آثار او وجود دارد که از نظر خواهیم گذراند:

 .3یود :جوادی آملی در رفسیر کلماه «یاود» در آیاه «مالاک یاود الادین» (فارحاه)8 :

میگوید «یود» در نرف به معنای پارهای محدود از زمان است ،خواه کم باشد یا بسایار.
ولی در آیه «ک یود هو فی شأن» (رحمان )27 :این واژه به معناای «ظهاور» نیاز آماده ،و
چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شده ،اینگونه اساتعمال حیییای اسات ناه مجاازی

(همو 3133 ،ت .)31/3 :بنابراین ،خداوند حیییتاً مالک ظهور دین نیز هست ،همانگونه که
مالک قیامت و جزا است.

 2و  .1مجیء و اریان :در برخی آیات «مجیء» و «اریان» به خداوند اساناد داده شاده

است (فجر22 :؛ نح  .)28 :بسیاری از مفسران از طریق ارجا آیات متشاابه باه محکماات
صفات مادی ،مانند «آمدن» را از خداوند سلب و برای آن شواهد قرآنی نرضه مایکنناد

(از جمله نک :.طباطباایی .)318/2 :3839 ،جوادی آملی ضمن اشاره به این نظریاه مایگویاد:

«اریان و مجیء که نزد ما به معنای حرکت یک جسم میان دو شایء و نزدیاکشادن باه
میصد است ،اگر خصوصیات مادی را از آن جدا کنیم اسنادش به خداوناد حیییتااً (ناه
مجازاً) صحیح است ،ماالً «خدا آمد» یعنای خداوناد ظهاور کارد و مواناع را از سار راه
برداشت ،و «خدا رفت» یعنی خدا غیبت کرد و ما دیگر او را نمیبینیم چون مانع ایجااد

کرده است» (جوادی آملای 3137 ،ذ 113/31 :و  .)117حاص آنکه ،وی مفهود جامع رفاتن و
آمدن را همان ظهور و خفا ،غیبت و شهود و مانند آن میداند (همان.)131 :

 .8قلام و لااوح :وی مصاداق طبیعاای واژه «قلام» را اشاایایی همچاون «قلاام ناای» و

«خودنوی » معرفی کرده و آن دو را دارای مصادیق طولی هم میداند و معتید است هر
موجود مجرّدی که وسیله فی ،برای موجود دیگاری باشاد ،در حیییات قلام ،و آنکاه

فی ،میگیرد حیییتاً لوح است (همو 3133 ،ث.)312/32 :

 .5طعاد :وی در رفسیر آیه «فلینظر االنسان الی طعامه» (ناب  )28 :از قول اماد صادق

نی میکند که انسان باید بنگرد که دانشش را از چه کسی میگیرد؛ و فرماایش امااد را
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رفسیر میداند نه رأوی  .چون نلم و نان هر دو مصداق طعاداند ،جز اینکه طعادباودن ناان
محسوس است و طعادبودن نلم با دقت نظر فهم میشود (همان).

 .8اصطفاء :مفهود جامع واژه «اصطفاء» از نظر راغب برگزیدن است کاه در مادیاات

و غیر آن کاربرد دارد .جوادی آملی در باب آیه  11سوره آلنمران «ان اهلل اصاطفی آدد»

با استشهاد به برخی منابع ل،وی (الراغب231 :3818 ،؛ مصطفوی ،)257-253/8 :3195 ،متاذکر

میشود که «اگر الفاظ برای مفاهیم ناد که از آن به ارواح معانی رعبیار مایشاود وضاع

شده باشند ،اصطفاء در معیول و محسوس به یاک معناا اسات» (جاوادی آملای 3137 ،ث:

 78/38و .)75

 .9کالد :جوادی آملی در رشریح نظر طباطبایی مبنی بر اینکه الفاظ برای معانی خاود

از حیث اشتمال آنها برای اغراض میصوده از آن معانی وضاع شادهاناد (طباطباایی:3839 ،

 )333/1میگوید الفاظ برای حیییت و ارواح معانی وضع شدهاناد .بار ایان اسااس ،هار
چیزی میصود گوینده را به شنونده منتی کند ،چه اصوات و الفاظ یاا غیار آنهاا باشاد،

مانند اشاره و رمز« ،کالد» خواهد بود  ...قرآن کریم الیای معاانی و مفااهیم بار دلهاا را

«کالد» مینامد ،هرچند با اصوات و الفاظ نباشد (جوادی آملی 3137 ،ث.)221-233/38 :

 .3کلمه :جاوادی آملای باا مطارحکاردن آیااری دربااره «کلما اهلل» باودن حضارت

نیسی 5میگوید این «کلمه» کلمه رکوینی است ناه انتبااری کاه مرکاب از حاروف
است .اطالق کلمه بر موجودات رکوینی بنا بر وضع الفاظ بارای ارواح معاانی ،حیییای

است .به وی ه برای موجودی که بهتر خدا را نشان دهد و آیت کبرای حاق باشاد (هماان:
.)223

 .7رجارت :از نظر وی ،استعمال «رجارت» در آیه «یا ایها الذین آمنوا ه ادلکم نلای

رجارة رنجیکم من نذاب الیم» (صات )31 :حیییای اسات ناه مجاازی .یعنای ایانگوناه

مبادلهها نیز رجارت است (همان 828 :و .)829

 .31مصباح :وی درباره استعمال واژه «مصباح» در آیاه «اهلل ناور الساموات واالرض

ما نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاج » (نور )15 :میگوید به نور معنوی نیز

«مصباح» اطالق شده است و استعمال لفظ «مصباح» در همه مصاادیق ماادی و معناوی
کاربرد حیییی دارد (همو 3133 ،ج.)538/38 :
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 .33ذوق (چشیدن) :وی دیدگاه کسانی را کاه کااربرد رعبیار «ذوق» در قالابهاایی

مانند «ک نف

ذائی الموت» (آل نمران )335 :را استعمال مجازی میدانند ،راد نمایداناد.

زیرا بر اساس قانده وضع برای ارواح معانی ،الفاظ برای مفاهیم جامع وضاع شادهاناد؛

انم از آنکه چشیدن مادی باشد یا معنوی (همان.)538 :

 32و  .31صراط و باب :جوادی آملی رصریح میکند که چاون قاناده محا بحاث

اولی و میبول است ،الفاظی مانند «صراط»« ،مصباح»« ،میزان»« ،وزن» ،بارای معاانی نااد
وضع شده و رطبیق آنها بر مصادیق سنتی و صنعتی از سویی ،و بر افراد مجارد و ماادی

از سوی دیگر ،حیییت است (همو 3137 ،ج 298/3 ،و  .)295از اینرو لفظ «باب» در معنای
جامع خود استعمال شده و رطبیق آن بر انسان کاملی چون اماد نلی حیییت اسات و

محتاج قرینه نخواهد بود (همان.)298 :

 .38مفاااریح :وی بااا اسااتناد بااه روایتاای از رسااولاهلل کااه حیااایق فراواناای را

برای اه بیت باز میکند ،به کلمه «مفاریح» در نبارت «و نحان مصاابیح الحکما و
نحن مفاریح الرحم و نحن ینابیع النعم » پرداخته و مطابق قاناده روح معناا مایگویاد

«مفتاح» فی به کلید مادی و متعارف گفته نمیشود؛ بلکه هار چیازی اسات کاه سابب
گشودن قف و بازشدن در میشود .از آنجا که بدون یافتن و بررافتن والیات اها بیات

نصمت و طهارت گرههای معرفتی و رفتاری و درهاای رحمات االهای و شاریعت

نبوی گشوده نخواهد شد ،خاندان پیامبر« مفاریح الرحم » نامیده شادهاناد (هماان:
.)138/9

 .35حیات و ممات زمین :جوادی آملی در رفسیر آیه  39سوره حدید «وانلماوا ان اهلل

یحیی االرض بعد مورها» میگوید معنای ظاهری آیاه آن اسات کاه زماین در فصا هاای

مختلت سال طبیعت متفاوری دارد .اما ذی این آیه روایاری اسات کاه زنادگی زماین پا

از مرگ را اشاره به ندالتی میداند کاه باه دسات آخارین حجات حااکم مایشاود .ایان
معنا حیییتی معناوی ،بااطنی و ملکاوری اسات کاه از زمیناه زنادگی در آفارینش آدمای

گفتوگو میکند .طبق قانده وضع الفاظ برای ارواح معانی ،هر مصاداقی کاه بتواناد روح

معنا و هدف آن را رأمین کند ،رطبیق آن معنا و مفهود بر مصداق مزبور حیییات اسات ناه

مجاز (همو .)329 :3138 ،بنابراین ،هم زندگی ظاهریل طبیعت مصاداق حیاات اسات و هام
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زمینههای زندگی ملکوری و معنوی مانند ندالتی که به دسات حضارت مهادی ارفااق

میافتد.

 .38کتاب :جوادی آملی با رمسک به قانده مزبور ،اطالق کلمه «کتااب» و مانناد آن

بر موجود نینی از قبی نی  ،نف  ،آسمان ،زمین و نظایر آن را مجاز نمیداند .اگار هام

نزد روده مردد چنین اطالقی مجاز باشد ،نزد خواص که اصطالح ویا ه خاود را دارناد،
هرگز اینگونه معارف ،مجاز نخواهد بود .از همینرو واژه «کتاب» در شعر شبستری کاه

میگوید:

به نزد آنکه جانش در رجلّی است

همه نالم کتاب حقرعالی است

حیییت است نه مجاز (همو 3135 ،الت.)38-32/2 :

 .39کوثر :جوادی آملی با مطرحکردن حدیای نباوی از اباننبااس باه واساطه امااد

نلی که حوض کوثر را نهری جاری از زیر نرش االهی با اوصاف ویا هاش معرفای
میکند (مجلسی ،)22/3 :3811 ،از فی ،نی میکند که ماال کوثر در این دنیا همان نلام و
حکمت و ماال ظرفهای آن دانشمندان هستند .آنگاه پ

از ردّ رأوی شامردن مصاادیق

ذکرشده برای کوثر ،بر اساس نظریه روح معنا ،همه ننااوین یادشاده را مصاادیق کاوثر

معرفی میکند (جوادی آملی 3139 ،ب.)121-133/5 :

 .33نند :جوادی آملی در رفسیر آیه «ب احیاء نند ربهم یُرزقون» (آل نماران )387 :از

قول راغب آورده است که «نند» برای قرب و نزدیکی وضاع شاده و در قارب مکاانی،
انتیادی ،میامی و منزلتی به کاار مایرود (الراغاب .)187 :3818 ،وی رفااوت نموناههاای

یادشده را در مصداق میداند نه مفهود .از نظر وی ،در آیاه محا بحاث قارب مکاانتی
و منزلتی ماراد اسات ناه معناای مجاازی یاا معناای نناد مکاانی (جاوادی آملای3133 ،

ج.)233-298/38 :

 .37فی :جوادی آملی در شرح جمله «والحق معکم و فیکم» در زیارت جامعه کبیاره

(قمی )793 :3193 ،می گوید« :فی» برای ظرفیت است؛ ولی گاه ظرفیت حیییی مراد است،
و گاه ظرف مجازی .در فیره مح بحث گویا به زائر و دیگران گفته میشود بدانیاد کاه

حق در شخصیت ائمه نهفته و در مکتب آناان و پیاروی از ایشاان ربلاور دارد .اگار
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الفاظ برای مفاهیم ناد یا ارواح معانی وضع شده باشد ،استعمال کلماه «فای» در چناین

مواضعی حیییت خواهد بود ،نه مجاز (جوادی آملی 3133 ،ب.)115/8 :
نتیجه

جوادی آملی ،نه فی قانده وضع الفاظ بر ارواح معانی را پذیرفته ،بلکه مروری بر آثاار

وی نشان می دهاد کاه ایان نظریاه را باه نناوان اصالی حااکم در واژههاای متشاابه و
غیرمتشابه و به ماابه صنعت ادبی وی ه وحی رلیی کرده است .وی در نین اینکاه منکار

استعمال مجازی نیست ،این قانده را رهیافتی مناسب برای دسترسی باه حیاایق قرآنای

می داند .التزاد حداکاری به قوانین زبان نربی در مواجهه با متون دینای ،کفایاتنداشاتن
ادبیات نرب جااهلی بارای رأدیاه معاارف االهای ،رد رفسایر باه رأی و دیادگاههاای

هرمنوریکی ،انتیاد به الیه های متعدد در هساتی ،و اصاالت حیییات در قارآن کاریم از
مبانی این نظریه نزد وی است .جوادی آملی ضمن ننایت به این نکته که نظریاه مزباور
مبتنی بر دلی خاصی نیست ،آن را برخاسته از حدس میداند؛ چنانکاه نظریاات رقیبای
همچون نظریه حیییت و مجاز نیز مبتنی بر حدس است و استدالل نیلی یا نیلای آن را

پشتیبانی نمیکند.

نکته دیگر آنکه به نظر میرسد کاربستهای نظریه در آثار جوادی آملای در میایساه

با متیدمان به نحو چشمگیری افزایش یافته و از محدوده الفاظ متشاابه باه دایاره دیگار

الفاظ سرایت کرده باشد .مطالعه کاربستهای این نظریه در آثار وی نشان مایدهاد کاه

این قانده را در هر سه قسم لفظ در زبان نربای ،یعنای اسام و فعا و حارف ،جااری

میداند.

پینوشتها

 .1در دوره معاصر نیدهایی بر این نظریه وارد کردهاند که بررسی آن مجالی دیگر میطلبد؛ برای برخی

دیدگاههای انتیادی در باب این نظریه نک :.شیواپور131-183 :3178 ،؛ قائمی3173 ،؛ ایازی و نزری

بخشایش3178 ،؛ خمینی.377/3 :3833 ،

 .2وی ررکیب «روح معنا» را به کار نبرده ولی سخنانش نشان میدهد که روح این نظریه را پذیرفته
است.
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 .3این دیدگاه با نظریههای صدرای شیرازی در رفسیر الیرآن ( 391/8 :3188و  ،)388مفاریح ال،یب
( )77-78 :3181و رساله متشابهات الیرآن ( ،)235-232 :3139و غزالی در مجمونه رسائ (:3838
 231و  ،)375فی ،در صافی ( )13/3 :3835و قاضی سعید در شرح روحید صدوق ()521-535 :3835
هماهنص است.

 .4آیاری مانند (نساء )78 :و (قیامت.)35-38 :

 .5مانند :آیات  17و  85آل نمران و  29لیمان.
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