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  پیشگفتار

در مقام فهـم بـر مـی      آدمی در مواجهه با متون دینی،. زبان دین از مباحث مهم کالم جدید است

هـاي   پدیـده آیا متون دینی معنا دارند یا بی معنایند؟چگونه می توان کلمات ناظر به : آید و می پرسد

پترسـون،  (متناهی را به درباره خداي نامتناهی استعمال کرد؟ آیا زبـان دیـن معرفـت بخـش اسـت؟      

به این مباحث کـه دربـاره   ). 293ص: 1383؛ پیلین، 59، 53ص : 1380؛ استیور،255،256ص : 1376

  ). 24ص: 1375علی زمانی، (آن هاست، زبان دین می گوییم هاي  دینی و ویژگیهاي  ماهیت گزاره

. عالمـان مسـلمان دربـاره زبـان قـرآن اظهـاراتی دارنـد       . زبان قرآن زیر مجموعه زبان دین است

: 1ج ،خراسـانی، بـی تـا   ( اصولیان با طرح مسأله عدم امکان استعمال لفظ در بـیش از معنـاي واحـد   

؛ مفسـران بـا طـرح    ) 146ص : 1، ج1420؛ قدسـی،  291ص : 1382رخشاد، (یا امکان آن )  57ص

و متکلمـان بـا طـرح صـفات     ) 132ص : 1401؛ ابن قتیبه، 330ص: 1406السید الرضی، (مجاز زبان 

عارفـان نیـز در ایـن بـاره     . به این مسأله توجه کرده انـد ) 92ص: 1411محمد مکی العاملی، (خبري 

بیان پذیر بودن یا بیان پذیر نبودن ذات حق، ماهیت معنا، ماهیت کالم االهی، شطح، : مباحثی همچون

ابن عربی در این مبحث اهمیت دارد، زیرا زبان قرآن در بعد نظري . ثیل و تأویل را مطرح کرده اندتم

عالمه طباطبـایی نیـز جایگـاه مهمـی دارد و     . عرفان مطرح است و ابن عربی پدر عرفان نظري است

عنـا،  او در باب تأویـل، ماهیـت م  . تفسیر المیزان و روش تفسیري قرآن به قرآن، شاهد این مدعاست

آیا نزد ابن عربی : ما از میان مباحث زبان قرآن، این مسأله را برگزیده ایم. آراء مهمی دارد... تمثیل و 

است یا به زبان مجاز؟ پاسخ اولیه بـه ایـن مسـأله، پـذیرش     ) حقیقت(=و عالمه، قرآن به زبان ظاهر 

را از آراء ابـن عربـی و عالمـه بـه     اوال مبانی این نظریه : در این اثر در مقام آنیم که. زبان ظاهر است

دست آوریم؛ ثانیا بنابر مشرب ابن عربی و عالمه، به مسایل جدیدي در باب زبان دین و قرآن پاسـخ  

  .دهیم و ثالثا به مقایسه آراء ابن عربی و عالمه طباطبایی در زبان قرآن بپردازیم

  نظریه زبانی ابن عربی 

به زبان قرآن است، زبان دین را محـل بحـث قـرار    ابن عربی بر خالف عالمه که آرائش مختص 

او به طور مستقل به مسأله نپرداخته، ولی به صورت غیر مسـتقیم بـه ایـن مسـأله کالمـی      . داده است

مباحث عرفانی او در این مبحث، صبغه کالمی یافته و کالم و عرفان در یک مسـأله  . پاسخ داده است

  .کالمی ارتباط پیدا کرده است

او به حقیقت دین که در قالـب  . معناي جامعی دارد که مصادیقش ادیان وحیانی است نزد او دین
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: نزد عارف، دین به زبان ظـاهر اسـت  ). 502ص : 1375قیصري، (ادیان وحیانی بروز کرده، نظر دارد 

 السنۀ الشرایع اإللهیۀ إذا نطقت فی الحق بما نطقت به، إنّما جاءت به فی العموم على المفهـوم األول "

؛ اگر ادیان االهی درباره خداوند به سخن بیایند، براي عموم اذهان، بنابر مفهوم نخسـتین خـود از   ... 

این مخاطبان عام، نبایـد در ظـواهر الفـاظ    ). 68ص : 1، ج 1946ابن عربی، ( "الفاظ به زبان آمده اند

هـم اولیـه از   چراکه این تصرف، مخالف با ف) 289ص: 1361جندي، (یک متن وحیانی، تصرف کنند 

گرچه دین براي عمـوم مـردم بـه زبـان ظـاهر      . پس هر دین وحیانی به زبان ظاهر است. الفاظ است

و على الخصوص، علـى  ...  ":است، اما افراد خاصی وجود دارند که به معانی باطنی دین توجه دارند

اي مخاطبـان  ذلـک اللسـان؛ دیـن بـر      کلّ مفهوم یفهم من وجوه ذلک اللفظ بأي لسان کان فی وضـع 

خاص خود، بنابر هر مفهومی که از وجوه آن لفظ فهمیده شده و وضع لفظ در آن رعایـت شـود، بـه    

مخاطبـان خـاص عـالوه بـر معنـاي      . وجوه معنایی، همـان بطـون اسـت   ). همان( "سخن آمده است

ن وحیانی به زبان متفاوت ادیا "اي لسان"عارف با کلمه . ظاهري، معانی باطنی را نیز ادراك می کنند

ابـن  . دین با هر زبانی، مخاطبانی خاص و معانی اي باطنی دارد). 289ص: 1361جندي،(اشاره دارد 

گونـاگون بـروز کـرده و    هـاي   کالم االهی در شکل. عربی به خاصیت ذاتی کالم االهی اشاره می کند

کـان فـی   "رت او با عبا). 502ص : 1375قیصري، (قلمرو نظریه زبانی ابن عربی، جامع همه آنهاست

. به این اشاره می کند که باید معانی باطنی در وضع لغوي آن زبان موجـود باشـد   "ذلک اللسان  وضع

زبان ظاهر و زبان باطن، در طول یکدیگرند و مخاطبان عام می توانند با تعمـق بخشـیدن بـه وجـود     

از معبر زبان ظاهر به در این رابطه طولی، عارف . خود، از سطح زبان ظاهر به عمق زبان باطن برسند

  . تعبیر معانی باطنی می رسد

  فإنّ للحـق فـی کـلّ خلـق    ... ": گستره مفاهیمی که درباره خدا استعمال می شود، نامتناهی است

؛ حق تعالی در هر مخلـوقی بـروز دارد، پـس او در مفهـومی      "... ظهورا، فهو الظاهر فی کل مفهوم 

  ). 68ص  :1، ج1946ابن عربی، ( "ظاهر است

  با نامحدودیت خدا منافی نیست؟ "ظهور خدا در هر مفهوم"آیا این مدعاي

بـاطن  "توجه صرف به ظهور خدا در مفاهیم، منافی نامحدودیت خداست؛ اما عـارف بـه اصـل     

هـر  ). 290، ص1361همـان؛ جنـدي،   (نیـز توجـه دارد    "و مفـاهیم هـا   بودن خدا نسبت به همه فهم

را نشان می دهد و قـدرت نشـان دادن وجـوه نامتنـاهی دیگـر حـق را        مفهومی وجهی از وجوه خدا

  .ندارد
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  مبانی عرفانی نظریه زبان ظاهر

  وحدت وجود )1

ص : 2ابن عربـی، بـی تـا، ج   (خدا عین وجود است و عالمِ کثرت، جز عدم، توهم و خیال نیست

اما آیا کثرت عدم محـض اسـت؟   ). 159ص : 1، ج1366؛ همو، 40، ص 4؛ ج 47ص:  3؛ ج99، 55

الموجـودات  «یا ) 537ص : 2ابن عربی، بی تا، ج(» وجود العالم«عارف نافی کثرت نیست چرا که از 

ا     . سخن می گوید) 384ص : 3همان، ج(» کلها و » ورت وجـود صـ «کثرت بـه نـوعی تحقـق دارد امـ

کثرت عدم ذاتی دارد و نمی توانـد عـین وجـود باشـد     ). همان(است .  متمایز از وجود حقیقی است

و  "صـورت وجـود  "، "موجـود مجـازي  "اما همین عـدم ذاتـی،   ). 255ص : 1366، 3ابن عربی، ج(

نـا  بدین مع[ممکن فقط امکان مظهر بودن دارد نه امکان اتصاف به وجود «: نیز هست "مظهر وجود"

وجـود، بـه    بـه واسـطه  ... عین آن نیست بلکـه   پس در یک ممکن، وجود،. وجود عین آن باشد ]که

والکثـرة  ... «: موجودات مجازي، مصداق بالعرض وجودنـد ). همان(» صورت مجازي، وجود می یابد

ص : 1360ابـن ترکـه،   (» انما هی لواحق عرضت له بحسب صفات معدومۀ بالذات موجودة بالعرض

وجود به واسطه این  صـفات،  . وجود است و لواحق صفات وجودند) مظاهر(=ثرت، لواحق ک). 108

وجـودات اعتبـاري مظهـر حـق تعـالی      . اسـت ) مجازي(=وجود کثرت اعتباري. معلوم واقع می شود

اگر خدا در وجودات اعتباري ظهور کند، همان وجود حق است که در این وجـود خلقـی بـه    . است

  ). 668ص : 1368آملی،  ( صورت خلق، ظاهر می شود

محدود نیسـت؛ امـا در همـه    ) مظهر(=وجود مطلق به هیچ حدي. وجود حق اطالق مقسمی دارد

؛ 11ص : 1، ج1366؛ همـو،  519ص : 2ابن عربی، بی تـا، ج  (حدود حضور دارد بلکه عین آنهاست 

جمـه و بیـان   تر«با توجه به رابطه حق و خلق، همـه مظـاهر و مفـاهیم    ). 208ص: 1374ابن فناري، 

هر مظهري، به صورت حقیقی ترجمه اوست چراکـه حـق   ). 475ص : 1ابن عربی، بی تا، ج(» اوست

  .تعالی  در مرتبه اش به صورت واقعی ظاهر است

بنابراین، هر حـدي  . خدا عین اشیاء است و اشیاء محدود، پس او به حد هر حدي محدود است«

ظهـور، یـک حـد بـراي     ). 111ص : 1، ج1366ابـن عربـی،  (» که یک چیز می پذیرد، حد خداسـت 

اگر خدا در خلق ظهور کند، در حدودشان ظهور می کند و لباس ظهور خلقـی آنهـا را بـه    . خداست

این وجود، همه مراتب . مظهریت مظاهر، از وجود مطلق برآمده است. صورت حقیقی حایز می شود

هستی از حـق،  هاي  پس همه ترجمه .هستی را پر کرده و هر وجود و ظهور و مظهریتی از آن اوست

به همین دلیل، حق تعالی مـی توانـد هـر چیـزي را کـه      . به صورت حقیقی در ذات حق وجود دارد

  .است، به خود نسبت دهد» بیان«
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  اطالق مقسمی وجود )2

 :1365؛ آشتیانی، 4ص : 1407؛ کاشانی،20ص: 1370جامی،(مقام ذات حق، مطلق مقسمی است 

، 1375 ،قیصـري (» ...بل تلزمه هذا االشـیاء بحسـب مراتبـه    .. «:رجیت داردخا این اطالق).  111ص 

در این صورت، اطالقِ وجـود، امـري خـارجی    . همه هستی از مراتب وجود مطلق اند). 13ص : 1ج

پـس  ). 14ص : همان(» ...و لیس امرا اعتباریا کما یقول الظالمون«: وجود مطلق اعتباري نیست. است

فهـو  ... «: این وجود، حتی به قید اطالق هم مقید نیسـت . اطالقش، خارجی استوجود مطلق به قید 

با ایـن کـه وجـود مطلـق،     ). همان(» ...من حیث هو، اي البشرط شیء، غیر مقید باالطالق و ال تقیید

فیصیر مطلقا و مقیدا و کلیـا و جزئیـا و   ... «: مقید به هیچ تعینی نیست اما در همه تعینات سریان دارد

فهـو  ... «: این وجـود بـر همـه مراتـب خـود احاطـه دارد      ) .همان(» ...و خاصا و واحدا و کثیرا  عاما

  ).همان(» المحیط بجمیعها بذاته و قوام االشیاء به

  ظهور و تجلی) 3

مطلـق ابتـدا تعـین یافتـه و     . مطلق در صورت تعین ظهور می یابـد «: ظهور، تعین امر مطلق است

. وجود مطلق خداوند، تعین یافته، پدیدار می شود). 15ص : 1381، ترکه ابن(سپس پدیدار می گردد

هر تعینـی، صـورت همـان مطلـق اسـت و      . پس همان خداست که در یک تعین خود ظهور می کند

و امـر مطلـق   ) تعین(=پس صورت ). 36ص : 1363ابن فناري، (» مظهر هر چیزي صورت آن است«

تعینـات داراي دو حیثیـت   . وجود مطلق و تعینات دانستاز همین جا می توان به رابطه . اتحاد دارند

وجود مندمجِ واحد و غیر متمایز در غیب ذات، به گونه انطواء کثرت در وحـدت  . 1: وجودي هستند

  ).  159ـ 158 ص:  1365آشتیانی،  ؛ 37ـ 36ص : جامی، بی تا(

و سـپس بـه صـورت     ظهورِ همان وجود مندمج؛ ابتدا به صورت معلومات مندمجِ غیر متمایز. 2 

  ). 159ـ 158ص : 1365آشتیانی، (معلومات متکثر و متمایز

آن چه به عنوان کثرات امکانی و صور تفصیلی وجود مطرح است، به صورت حقایق و کمـاالتی  

منشأ این صور تفصیلی، کمال و حقیقت مندمجی . مندمجِ در ذات و به وجود واحد ذات، تحقق دارد

این بدان معناست که این صور وجـودي، برآمـده از ذات و   . از خود دارنداست که آنها در ذات حق 

تعینـات  . یعنی کماالت مندمج، در مقام ذات وجود داردها  موجود در مقام ذات است زیرا حقیقت آن

رابطه اتحاد یعنی کماالت مندمجی که در ذات حـق وجـود   . محدود و ذات مطلق، رابطه اتحاد دارند

  . و موجودي متمایز و گشوده شده، ظهور می کنددارد، بارز می شود 

  تشبیه و تنزیه) 4

  آیا الزمه اتحاد حق و کثرات، تشبیه ذات حق به کثرات و اتصاف حق به نقایص آنها نیست؟
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الزمه مدعاي عارف، تشبیه و سریان نقص به حق نیست چراکه حق و کثرات به وجهی عین هـم  

حق تعالی در مقام ظهور، عین هر چیز است نـه  ). 37ص : 1363ابن فناري، (اند و به وجهی غیر هم

به دلیل مظهریت کثرات بـراي حـق، ذات حـق و    ). 80، 46ص : 3ج: ابن عربی، بی تا(در مقام ذات 

کثرات شبیه یکدیگرند و به واسطه آن که حق تعالی عین وجود است و کثرات در ذات خود معدوم، 

نه به تشبیه صرف می انجامد و نه به تنزیه صرف بلکـه در   اتحاد ظاهر و مظهر. شبیه یکدیگر نیستند

ــ  126ص : 1375؛ جـامی،  55ص : 1407کاشـانی،  (مطـرح اسـت   » جامعیت تنزیه و تشـبیه «عرفان 

و ) تشـبیه (= جامعیت بدین معناست که حق تعالی در اشیاء ظهور کند و صفاتشان را بپـذیرد  ). 134

قیصـري،  () تنزیـه (= و به غیریت آنان و خدا حکم شود در عین حال از تعین و صفاتشان منزه شود 

  ) . 512ص : 1، ج1375

  تبیین نظریه زبان ظاهر بر اساس مبانی هستی شناسانه عرفان 

 وحدت وجود. 1

در تمـامی ایـن   . این کثـرات حقیقـی و مظهـر حقنـد    . قرآن به عنوان فرقان به کثرات اشاره دارد

هر مظهر و اسمی به صورت حقیقی بـه او نسـبت داده    کثرات، حق تعالی سریان و حضور دارد پس

وقتی آیات قرآن به این کثرت اشاره می کند، به معـانی اي اشـاره مـی کنـد کـه      . می شود نه مجازي

در این معانی حقیقی، خدا حضور دارد چراکه ایـن معـانی، از مراتـب وجـود او     . کامال حقیقی است

پس آیات قرآن و معانی طولی آن، به حقیقت . آن استاي حاضر بلکه عین است و خدا در هر مرتبه

پس میان این معانی طولی و خـدا رابطـه اي حقیقـی    . خداي حاضر در این معانی طولی، اشاره دارند

دربر دارنده این معانی، به صورت حقیقی به خـدا نسـبت داده مـی    هاي  در این صورت، گزاره. است

 . است) ظاهر(به زبان حقیقتها  شود و زبان این گزاره

 ظهور و تجلی. 2

پـس  . گفتیم که کثرات مندمج، در ذات حق وجود داشته و سپس تفصـیل و ظهـور یافتـه اسـت    

آیات قرآن که نـاظر بـه کثرتنـد، معـانی     . کثرت از ذات برآمده و به صورت حقیقی با او نسبت دارد

پـس خداونـد در قـرآن و    . اي دارند که از ذات خدا برآمده و به صورت حقیقی به او منسوبند طولی

. معانی طولی آن ظهور کرده و معانیِ طولی ظاهر شده، به صورت حقیقی به او نسبت داده مـی شـود  

 .است) ظاهر(=به همین دلیل، زبان قرآن زبان حقیقت

 اطالق مقسمی و جمع تنزیه و تشبیه. 3

ه به آن که در سلسله معانی طولی، نقص امکانی وجود دارد، آیا الزمه نسـبت دادن معـانی   با توج
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 طولی به خدا، اتصاف ذات به نقص نیست؟ 

بنابر اطالق مقسمی وجود، گرچه وجود اطالقی حق در هر تعینی حاضـر اسـت، ولـی در عـین      

هـاي   از حیـث ذات، نقـص  در آیات قـرآن، خـدا   . حال به هیچ صفتی مقید نمی شود تا نقص پذیرد

از سویی، بنابر نظریه جمع میان تشبیه و تنزیه، گرچـه خـدا در دل   . موجود در کثرات را بر نمی تابد

خـدا  . هر تعین حاضر است و احکام آن را می پذیرد ولی در عین حال به ان و احکامش مقید نیست

  .نمی شود در دل معانی طولیِ  قرآن حاضر است اما مقید به آنها و احکامشان

  زبان قرآن در اندیشه عالمه طباطبایی

عنایتی راد،  ؛ 90و  71ص : 1386رسولی پور، ساالري، (در این باره اقوال گوناگونی وجود دارد 

؛ اما به نظر می رسد که نظریه عالمه، نظریه زبـان  )129ـ 123ص : 138؛ کاشفی، 54ـ 28ص : 1376

ي عالمه، مجاز جاي ندارد و قرآن بـه زبـان حقیقـت    در روش تفسیر.  است) زبان ظاهر(= حقیقت 

مـی  ) 39و  38سوره روم، آیه ( "وجه اهللا "نمونه این رویکرد را در  تفسیر عالمه از . تفسیر می شود

وجـه  . به معناي طرف چیزي است که در سمت ما بوده و به جهت آن حرکت می کنیم "وجه". بینیم

ما از طریق اسما و صـفات خـدا، بـه حـق تعـالی      . اوست در نسبت با خدا به معناي اسماء و صفات

مصـداقی   "وجـه "). 299ـ 298ص : 13، ج 1416طباطبایی، (توجه می کنیم و او را عبادت می کنیم 

در اینجا . وجه انسان صورت اوست و وجه خدا، اسماء و صفاتش. در انسان دارد و مصداقی در خدا

ایـن تحلیـل واژه معـانی    بـا   .و زبان، زبان ظـاهر اسـت   واژه وجه در معناي ظاهري خود به کار رفته

  .پذیرفتنی نیست "صاحب وجه"یا  "رضایت خدا"مجازي 

  مبانی تفسیري زبان ظاهر

  ام الکتاب . 1

ام الکتـاب  . سوره زخرف، چهره زبانی قرآن، حقیقتی غیبی به نام ام الکتاب دارد 4بر اساس  آیه 

م آن را دارد؛ ولی به عنایت حق، صورت عربیت مـی یابـد و   نه تفصیل زبانی دارد و نه عقل توان فه

زمانی کـه ام الکتـاب رنـگ    ). 246ص : ق 1427الحیدري،  ؛61ص  :3ج همان، (فهمیدنی می شود 

مرتبه متن ام الکتاب و . تعبیر می گیرد، با فهم این تعابیر، فهمی حقیقی از ام الکتاب به دست می آید

  ). همان(آن استظل ، متنزل از آن و متن قرآن رقیقه ام الکتاب .دارنداتحاد حقیقه و رقیقه  بودنش،

طباطبـایی،  ( حالت متن وار قرآن و ام الکتاب رابطه روح و جسم یا مثـال و متمثـل اسـت    رابطه

گویا نـزد  . روح و جسم، نسبت اتحاد، حفظ، سریان و تأثیر و تأثر متقابل دارند). 63ص : 3، ج1416

ام الکتاب سـطحی زیـر بنـایی بـراي     . تمام مراتب معنایی متن قرآن جریان داردعالمه، ام الکتاب در 
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   ).85ص : 18، ج 1416طباطبایی، (سطح ظاهري قرآن است و نسبت به آن ترفّع دارد

احکام و تفصیل در معانی قرآن صورت گرفته . این سطح مترفع، روح حاضر در معانی متن است

ایـن معنـا در   . به یک معناي اصلی یعنی ام الکتاب بر می گـردد  پس معانی متن قرآن،. نه واژگان آن

آن معـانی نیـز در عـین کثـرت     . تمامی معانی، ثبوت دارد و در عین اجمال خود، همان معانی اسـت 

همـان، ج  ( پس میان این وحدت و آن کثرت اینهمانی است. خود، با این اصل ثابت این همانی دارد

  ). 131ـ 130ص : 10

ظـواهر  : رابطه جسـم و روح . 1: گفتیم، رابطه ظواهر قرآن و ام الکتاب عبارت است ازبنابر آنچه 

رابطه روح و جسم تخلف پذیر و قابـل تصـرف و دگرگـونی    . قرآن، کالبد روح خود، ام الکتاب اند

عالمـه رابطـه ام   : رابطه مثال و متمثّـل . 2. پس هر تصرفی که ظواهر را تغییر دهد، غلط است. نیست

این بدان معناست که ام الکتاب در شکل فعلی . و ظواهر قرآن را رابطه مثال و متمثل دانستندالکتاب 

ظواهر قرآن، نمود یافته است و در صورت تصرف در ظواهر قـرآن، نمـود جدیـد، نمـود واقعـی ام      

به دلیل آن که ظواهر به همـین صـورت فعلـی از ام الکتـاب بـه      : رابطه این همانی. 3. الکتاب نیست

ور آمده، و به واسطه آن که رابطه ام الکتاب و متن قرآن این همانی است، بـا تصـرف در ظـواهر    ظه

  .الفاظ، دیگر این ظواهر، همان ام الکتاب نخواهد بود

  .در نتیجه، زبان قرآن به زبان ظاهر است

  ماهیت معنا. 2

ن به کـار رفتـه   معنا براي سلسله طولی مصادیق خود، حقیقی است؛ پس واژگانی که در آیات قرآ

در مثـالی، عالمـه مـی گویـد واژه     ). 73 ،64ص:،3ق، ج1417طباطبایی، (در معناي خود حقیقی اند 

تمام مصادیق، بنیان . این اصل معنایی با هر مصداقی نسبت یکسانی دارد. کالم یک اصل معنایی دارد

همانـدن مقاصـد بـه    ف"این اصـل  . معنایی مشترکی است که در تمام تغییرات مصداقی ثابت می ماند

انسان این خصوصـیت را  . و بسط واژگان تفاوت نمی پذیرد استها  است و با تفاوت زبان "یکدیگر

دارد که واژگان را به واسطه نیازهاي اجتماعی اعتبار می کند و سپس با قدرت زبـان، آنهـا را اظهـار    

وصـیتی نـدارد و   این اصل در سـخن خـدا چنـین خص   ). 319ص : 10، ج 1416طباطبایی، (می کند 

را  کـالم  معنـاى  حقیقـت  با وجود این تعـالی، قـرآن،  . سخن خدا از چنین ظهوري تنزه و تعالی دارد

ان تفهـیم  پیامبر به راش مقصود وندخدا). 22ص: 1373طباطبایی، (استپذیرفته  تعالى وندخدابراي 

به توضیحات عالمه با توجه  ).319 ص: 2 ، ج 1416طباطبایی،  (است  کالم حقیقتمی کند و همین 

  . درباره ماهیت معنا، زبان قرآن به زبان حقیقت است
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  ظاهر و  باطن. 3

). 12، 10، 8ص : 1360طباطبـایی،  ( ظاهر و باطن قرآن وحدت تشکیکی و رابطه طـولی دارنـد  

قرآن با بیان لفظی خود مقاصد دینی را روشن بیان می کند و دستوراتی در زمینه اعتقاد و عمـل بـه   «

می دهد ولی مقاصد قرآن تنها به این مرحله منحصر نیست بلکه در پناه همین الفاظ و در باطن  مردم

در "تعبیر ).  48ص : همان( »همین مقاصد مرحله اي معنوي و مقاصد عمیق تر و وسیع تر قرار دارد

ن پناه، باطنی رابطه ظاهر و باطن قرآن را ترسیم می کند؛ به گونه اي که بیرون از ای "پناه همین الفاظ

این معانی از عرضه آیـات بـر   . در عمق سطوح ظاهري متن قرآن، معانی نهفته است. شکل نمی گیرد

این تعمقِ در معنا، گسترش معنا از سطح بـه عمـق   . یکدیگر و تحلیل معنایی قرآن، به دست می آید

در .  وجـود دارد ) 36آیـه  سوره نسـاء،  ( »واعبدوا اهللا و ال تشرکوا به شیئا«است که نمونه اش در آیه 

منع شده ولی عالمه با تأمل در آیات دیگر، معانی جدیدي را ها  سطح ظاهري این آیه از پرستش بت

داللـت مـی   ) 60سوره یس، آیـه  (» الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان«آیه . فهم می کند

در آن از پرستش شـیطان منـع شـده     کند که در نهیِ پرستش غیر خدا، بت بودن خصوصیتی ندارد و

أفرایت مـن اتخـذ   «اما عالمه از این معنا فرا می رود و از آیه ). 22ـ 21ص : 1373طباطبایی، (است 

فرقی میان انسان و غیر انسان در عبادت غیر خدا استنباط می کند که ) 60آیه  ،سوره یس( »الهه هواه

معناي سومی را هم مطرح مـی کنـد و بـا آیـه     ولی او . نیست و هواي نفس، مصداقی از شرك است

نظـر مـی     )179آیه  ،سوره اعراف( »اولئک هم الغافلون... ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و االنس«

التفات به غیر، استقالل دادن به آن اسـت و روح  . دهد که در عبادت خدا، نباید به غیر التفات داشت

ایـن  ). همـان ( استقالل دادن به غیر، پرستش آن است  پس. عبادت چیزي جز مستقل دانستن نیست

روند در کل قرآن جریان دارد و همواره معنا از سطح به عمق می رود و بر گستره طـولی خـود مـی    

پس حقایقی که معانی قرآن نشان می دهد، در سـطح ظـاهري مـتن ظهـور دارد و مـی تـوان       . افزاید

  . حقیقت را در همین ظواهر یافت

  ن متن براي حقایق الهیمثَل بود. 4

کل قرآن به عنـوان ظـاهر،   . قرآن در بازگویی حقیقت، از دو عنصر ظاهر و باطن استفاده می کند

بیانات قـرآن نسـبت بـه بطـون و     ). 22ص : همان(مثَل براي حقایق الهی نهفته در عمق ظواهر است 

 ).25، 24، 22ص : همـان ( معارف آن، مثَل هایی هستند براي نزدیک تر کردن آنها به ذهـن بشـري   

چنانچه رابطه ظاهر و بـاطن، رابطـه   . عالمه مثل بودن قرآن را با مبحث ظاهر و باطن ارتباط می دهد

در تمثیـل، شـناخته   . طولی و اتحادي است، رابطه مثل و حقایق االهی در عمقش، طولی خواهد بـود 

ي واسطه و آن ناشناخته هـاي  هاي آدمی طریق فهم ناشناخته هاي اوست چراکه میان این شناخته ها
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رابطه متن قرآن به عنوان مثل و حقـایق در   ).72 ،70ص :3طباطبایی، ج (مطلوب مناسبت وجود دارد

: معنـا دو مرتبـه دارد  . پسِ آن، رابطه طولی است پس مثل و معانی در عمقش، نسبت اتحادي دارنـد 

معنا که در مرتبه نخست قید عربیت . مرتبه عریان از عربیت قرآن و مرتبه اي نمودار در عربیت قرآن

. ندارد، از حیثیت وجودي سعه و ضیق پیدا می کند و در مرتبه دوم، در لباس متن قرآن بروز می کند

 معنا از حیث انتساب به خداوند ثبوت دارد و در عین حال، تمثیل همان اصـل معنـایی مطلـق اسـت     

ناي مطلق در تعینات معنـایی جزیـی بـروز مـی     مع. معنا در بنیادش اطالق دارد ).72، 71ص : همان(

میـان مـتن قـرآن و حقیقـت     . کند و سپس، با مراتب معنایی اش در نمود متن قرآن ظاهر مـی شـود  

بیـان   "مناسبۀ مـا "این اتحاد من جمیع الوجوه نیست و با تعبیر . نمودار در آن، اتحادي حقیقی است

به اندازه خود، حقیقت را به صورت حقیقی مـی  با این حال، متن قرآن ).  70ص : همان(شده است 

معنـا در قالـب همـین ظـاهر،     . نمایاند چراکه همان حقیقت، در نمود متن قـرآن، تمثـل یافتـه اسـت    

فروآمده پس همین مثل به ظاهرش، حقیقت خود را در بر دارد و زبان بیانگري آن از آن، زبان ظـاهر  

  . است

  پرسش هایی در باره زبان ظاهر

در قرآن، شکل هاي زبانی مجاز، استعاره این شکل هاي زبـانی وجـود دارد و اگـر چنـین     آیا . 1

  با زبان ظاهر منافی نیست؟ ها  است، آیا وجود آن

نزد عالمه، قرآن با زبان ساده و بر پایه اصول و قواعد جاري، به گونه اي با مردم سخن گفته کـه  

با توجه به آن که زبـان عـرف در قـرآن موجـه      ).336ص: 3همان،ج (به افق خرد آنان نزدیک باشد 

امـا بـا ایـن حـال،     . دانسته شده، شکل هاي زبانی اي همچون مجاز، استعاره، کنایه در آن وجود دارد

اگر زبان قرآن زبان عرفی باشد، زبان قرآن تبدیل به زبـان بشـري   . زبان قرآن همان زبان عرف نیست

عرفی در قرآن وجود هاي  این اسلوب. ایت نمی شودمی شود و جالل وجود حق و ترفع کالم او رع

عالمه، بـه سـاختار تکـوینی قـرآن یعنـی وحـدت       . نیستها  دارد، ولی این زبان، مقید به این اسلوب

با این ساختار، ذات کـالم خـدا از ذات کـالم بشـر     . وجود آن، در عین کثرت گزاره اي آن باور دارد

باید در پی روش . عرفی نیستهاي  ناي عدم استفاده از اسلوبالبته این تمایز، به مع. متمایز می شود

عرفی رعایت شود و هم قداست کـالم خـدا حفـظ    هاي  دیگري در فهم زبان قرآن بود تا هم اسلوب

  . شود و آن، روش تفسیر قرآن به قرآن است

بتـوان زبـان ظـاهر را پـذیرفت امـا در       "لیس کمثله شیء"شاید در برخی محکمات همچون . 2

زبان ظـاهر قابـل پـذیرش نیسـت چراکـه      ) 54اعراف، ( "ثم استوي علی العرش"متشابهاتی همچون 

 .الزمه آن انسانوار انگاري است و در این صورت کلیت نظریه زبان ظاهر باطل می شود
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در متشابهات، تنها راه برون رفـت از انسـانوارانگاري، تصـرف در ظـواهر و زبـان مجـاز       : پاسخ

. یافت تفسیر قرآن به قرآن را جایگزین آن کرد و به زبان ظاهر قـرآن بـاور یافـت   می توان ره. نیست

  . در این صورت، رابطه ذاتی ظواهر و ام الکتاب رعایت خواهد شد

گاهی تصرف در ظواهر، متن قرآن را از صورت اولیه خود خارج مـی کنـد و مـتن قـرآن در     . 3

اهر، ظاهر را از حقیقت و معناي اصـلی خـود   اما گاهی تصرف در ظو. صورت دوم، متن اولیه نیست

توضیح آن که آیـات  . به معنا و حقیقت دیگري دگرگون نمی کند و متن ثانویه موافق متن اولیه است

تصرف در این آیـات بـه چنـد    . تشبیهی قرآن اموري بشري همچون دست را به خدا نسبت می دهد

 :صورت است

لفـظ یـد را بـه    . 1: این تصرف دو صـورت دارد . گاهی در اصل معناي ید تصرف می شود. الف

لفظی دیگر در زبان عربی و یا غیر عربی تغییر می دهیم و می گوییم ایـن واژه همـان مفهـوم را مـی     

حامل آن، هیچ مفهوم ظاهري اي قائل نشویم و آن را حتی بـا  هاي  براي مفهوم ید و گزاره. 2رساند؛ 

این فرض بر ایـن مبناسـت   . ندانیمها  حاکی از ظاهر آنمجازي دانستن ظواهر، اشاره به هیچ حقیقت 

که نزد متکلمان جدید، زبان دین از واقعیات خبر نمی دهد و از معــانی اي همچــون برانگیختگـی    

ایـن دو صـورت پـذیرفتنی نیسـت     ). 56ص : 1376احساسـات در انـسان حــکایت دارد آلسـتون،   

از سـویی، رابطـه ام   . انویه با معناي اولیه تبـاین دارد چراکه در آنها قرآن دیگر قرآن نیست و معناي ث

 .را نفی می کندها  الکتاب و متن قرآن نیز این صورت

در این حالت، ظاهر بدون تغییر در معناي اصلی آن، . گاهی در معانی اصلی تصرف نمی شود.ب

این معنـا بـا معنـاي    . معناي دیگري پیدا می کند که هم با آیات دیگر  تناسب دارد و هم با ام الکتاب

در مثال ید، اگر ید به . اولیه تباینی ندارد که بگوییم رابطه ام الکتاب و معناي اولیه گسسته شده است

تناسب دارد و هم با مفهوم اصلی ید تباین  "لیس کمثله شیء"معناي قدرت باشد، هم با آیاتی مانند 

 . ان قرآن را زبان مجاز دانستبدین روش می توان در ظواهر قرآن تصرف کرد و زب.  ندارد

  :پاسخ

بنابر رابطه ذاتی متن قرآن و ام الکتاب، تأویالت مـتن قـرآن از درون مـتن بـر مـی خیـزد و       ) 1 

. تصرف  در ظاهر رخ نمی دهد و در  فرض دوم، در ظاهر تصرف شده، پس این فرض باطل اسـت 

ثانویه نیست بلکه می توان بـا تقسـیر   افزون بر این، مجاز و تصرف در ظاهر، تنها راه دریافت معناي 

الزمـه رابطـه ذاتـی ظـواهر و ام الکتـاب،      . قرآن به قرآن و بدون تصرف در ظواهر، معنا را فهم کـرد 

  . روش تفسیر قرآن به قرآن است نه  تصرف در ظواهر

ـ  ) 2 ه بنابر آن که متن قرآن و ام الکتاب رابطه ظاهر و باطن دارد، ام الکتاب خود را در مظهـري ب



 1400بهار  * 67 شماره*  سال هفدهم* فصلنامه عرفان اسالمی / 74

پس باید همـین مظهـر را در نسـبت بـا خـدا      . نام دست ظاهر کرده است نه در مظهري به نام قدرت

که قرآن به خدا نسـبت  ) تعین، مظهر(= طبق یک قاعده کلی، هر وصفی. شناخت نه مظهري دیگر را

می دهد، باید عینا همان را شناخت و نباید بدون شناخت حقیقی از یک وصـف منسـوب بـه خـدا،     

وقتی شناختی حقیقـی از  . گري را جایگزین آن کرد و با شناخت آن به شناخت اولی رسیدوصف دی

یک وصف منسوب به خدا نداریم، شناخت مجازي چگونه ممکن است؟ کسانی که به مجـاز بـودن   

اوصاف تشبیهی خدا هستند، نخست باید معناي حقیقی این اوصاف را در نسبت با خدا تعیین کننـد  

باید وصف رحمان را فی حـد نفسـه شـناخت و نمـی تـوان گفـت        .ن بگویندو سپس از مجاز سخ

البته علم و رحمان تباین ندارنـد و  . رحمان یعنی علم و سپس از مفهوم علم به مفهوم رحمان پی برد

میانشان ارتباط معنایی است ولی باید نخست معناي استقاللی رحمان را در نسبت با خدا شـناخت و  

  . ع معناي علم فهم کردسپس رحمان را در شعا

در بخشی از این دلیل گفته شده که اگر معناي ثانویه با آیات دیگر متناسب باشد، قابل قبـول  ) 3 

اگر این سخن بدین معنا باشـد  . است و در این صورت رابطه متن قرآن و ام الکتاب رعایت می شود

تی متن و ام الکتاب نفی می شود و که با تصرف در ظواهر به این معناي متناسب رسیده ایم، رابطه ذا

باید دقت کنیم که تنها راه رسیدن به معناي متناسب با دیگـر آیـات، تصـرف در    . ظاهر این سخن همین است

   .ظاهر نیست بلکه می توان از رهگذر تفسیر قرآن به قرآن به معانی متناسب با مجموع آیات رسید

  ره زبان ظاهرمقایسه آراء ابن عربی و عالمه طباطبایی دربا 

ابن عربی براي اثبات نظریه خود از مبانی عرفانی . ابن عربی و عالمه هر دو قائل به زبان ظاهرند

مبحث ظاهر، باطن و مثل بودن قرآن با مبحث ظهور و تجلی . بهره می برد و عالمه از مبانی تفسیري

ن مـی توانـد تفسـیري بـراي     مثل بودن قـرآ . ارتباط دارد و متن به عنوان مثل، ظهور ام الکتاب است

  . مظهریت متن قرآن نسبت به ام الکتاب، باشد

  امتیاز ابن عربی نسبت به عالمه

ابن عربی، زبان ظاهر را ذیل مباحث زبان دین مطرح می کند و بدین جهـت از عالمـه متفـاوت    

ابن عربی به ذات کالم االهی . عالمه تنها به زبان قرآن نظر دارد و قلمرو آرائش اسالم است. می شود

االهـی و  عالمه به ذات کـالم  . نظر می کند که هرجا این ذات باشد، زبان دین، زبان ظاهر خواهد بود

ابـن عربـی بـر خـالف     . اشتراك آن میان ادیان نپرداخته و به همین دلیل، نظریه اش شمولیت نـدارد 

عالمه، از مبانی عرفانی استفاده می کند این رویکرد ابن عربی به دلیل نگرش عرفانی ابـن عربـی بـه    

تفسیري مطـرح  عالمه همان روح عرفانی را در گفتارش دارد، ولی این روح را در شکل . بحث است
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  .خالصه آن که، عالمه همان نظر عارف را به شیوه و اصطالحاتی دیگر مطرح می کند. می کند

  امتیاز عالمه نسبت به ابن عربی

عالمه بیشتر از ابن عربی به بهره گیري از آیات قرآن و ارتباط دادن میان آنها براي دریافت زبـان  

ل نگر دارد و زبان ظاهر بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بـه       عالمه دیدگاهی ک. ظاهر این متن، پایبند است

در . صرف نگاه به ظاهر آیات و از رهگذر رویکردي جزء نگرانه، بتوان به زبان ظـاهر دسـت یافـت   

عالمه تأکید زیادي بر ام الکتاب دارد و متن قرآن را . عمق زبان ظاهر آیات، بطون متکثر معنایی است

گرچـه مـی تـوان ایـن     . عالمه به مثل بودن قـرآن تصـریح دارد   .به جهت ام الکتاب، واحد  می داند

مدعاي عالمه را تفسیري براي مظهریت متن قرآن نسبت به ام الکتاب دانست ولی چنـین نگـاهی از   

  .  اختصاصات عالمه است

  :گیري نتیجه

بن عربی با این که مبانی ا. عارفان با نظریه زبان ظاهر، به یک مسأله کالمی پاسخ عرفانی داده اند

نظریه عرفانی زبـان ظـاهر، نظریـه اي عمیـق     . و عالمه متفاوت است، اما هر دو قایل به زبان ظاهرند

نزد عارف، معانی قرآن ذو مراتب اند و برخی از آنهـا بـراي   . است و الزمه آن انسانوارانگاري نیست

عانی عمیـق  در عرفان، اگر فهم مخاطب خاص از م. مخاطب عام است و برخی براي مخاطب خاص

عالمه توجه زیـادي بـه چهـره جمعـی     . پذیرفتنی نیست خارج از چارچوب قواعد لفظی باشد قرآن،

. او می کوشد با تفسیر قرآن به قرآن، معانی ژرف پنهان در پس ظواهر را بـه دسـت آورد  . قرآن دارد

ه، بـدون توجـه   در اندیشه عالم. فهم زبان ظاهر استهاي  این روش تفسیري عالمه، از مهم ترین راه

  . به ام الکتاب، درك زبان قرآن ممکن نیست
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Mystical Linguistics of the Quran from Ibn Arabi’s 

Viewpoint and its Comparison with Allameh Tabatabaei’s 

Perspectives 

Masood Hajrabi1 
Abstract: 

This paper deals with Ibn Arabi’s viewpoint and Allameh Tabatabaei’s 

perspectives over the language of religion and the comparison of their 

viewpoints. In mysticism, it is not possible to possess the apparent language of 

revelation books. Ibn Arabi views the nature of divine language based on which 

he believes that revelation book is in apparent language. Allameh believes in 

apparent language and quite contrary to Ibn Arabi, his theory is in the field of the 

Quran and Islam. In this paper, we would like to extract the fundamental theories 

of Ibn Arabi and Allameh Tabatabaei in their works. This paper aims at two 

purposes. First, organizing Ibn Arabi’s and Allameh’s viewpoints in the Quranic 

language, and then expanding their thinking through presenting new issues over 

their viewpoints or matching their standpoints on one another. The methodology 

used in this paper involves a combination of quotations and mystical rational 

analysis. 

 

Keywords : Language of the Quran, Mother of books, monism, manifestation, simile 

and attribution. 
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