
  
  
  
  

  *اهللا عالمه فضل بالغت محوري در شیوه تفسیري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  موسی صدرسید 
  مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

پژوهشگرانی . دارد» تربیتیـ  اجتماعی«رویکرد تفسیري  »من وحی القرآن«تفسیر 
اند، بر این نکته توافق دارند که این تفسیر تالش  تفسیر بحث کردهکه در مورد این 

هاي زندگی تفسیر و تبیین کند و از قرآن  کند قرآن را همگام و متناظر با واقعیت می
در فراز و نشیب زندگی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اخالقی، اجتماعی و غیره الهام 

  )2/474معرفت، . (بگیرد و هدایت پذیرد
                                            

 .25/2/1390: تأییدتاریخ ، 20/1/1390: دریافتتاریخ *

  :چکیده
من وحی «تفسیر در این نوشتار در پی واکاوي روش تفسیري عالمه فضل اهللا 

 »من وحی القرآن«ترین ویژگی  نویسنده بر این باور است که مهم. است »القرآن
کوشد قواعد بالغت و لوازم و  مفسر می. محوري است از نظر روش بالغت

در این نوشتار نخست به . پیامدهاي سخن بالغی را مبناي فهم آیات قرار بدهد
ده است، سپس معیارهاي شناخت ابعاد پیشینه روش بالغی در تفسیر پرداخته ش

گاه گستره  بالغی از دیدگاه عالمه فضل اهللا مورد بحث قرار گرفته است، آن
مطرح شده است و در  »من وحی القرآن«تفسیر محوري در  کاربرد شیوه بالغت

  .محور در این کتاب ذکر شده است هایی از تفسیر بالغت پایان نمونه

  :ها  کلید واژه
  روش بالغی/ من وحی القرآن/ فضل اهللا
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جاي  اهللا نیز در جاي دیدگاه کامالً درست است، چه اینکه خود فضلاین 
عنوان یک رسالت و دعوت براي  تفسیرشان بر این نکته تأکید دارند که قرآن باید به
  زندگی شایسته و حیات طیبه نگریسته و فهم شود؛

بر ماست که قرآن را از طریق احضار فضاي دعوت و رسالت در ضمیر «
یک کتاب رسالت و دعوت، فهم و تفسیر نماییم تا با حیات و  عنوان خودمان به

گونه که مسلمانان نخستین چونان  همان. حرکت و روح رسالتی آن زندگی کنیم
کردند و از این طریق به هدف بزرگ که عبارت است از ساختن شخصیت  می

اش به صورت کامل نشان  قرآنی با نگرش باز و آگاه که پیامبر اکرم در سیره
  )1/153، الندوه 140/ 1: ، نیز رك1/26فضل اهللا، ( 1».اد، برسیمد

و شیوه تفسیري خاص در مورد این تفسیر بیان نشده است، گو » روش«اما 
اینکه روش این تفسیر تمایز و تفاوتی با دیگر تفاسیر نداشته و مانند سایر تفاسیر از 

  .بهره گرفته استهاي متعارف و متداول براي توضیح آیات  ابزارها و اهرم
این تصور گرچه فی الجمله درست است؛ بدین معنا که ابزارهاي تفسیري 
متعارف در این تفسیر مورد نظر بوده و نادیده گرفته نشده است، اما واقعیت این 
است که این تفسیر از نگاه روشی، وجه تمایز آشکار نسبت به بیشتر تفاسیر پیشین 

گراي  است به ضمیمه گرایش اجتماعی و عینیتو معاصر خودش دارد که توانسته 
. نمایش بگذارد اي متفاوت با دیگر تفاسیر قرآن به نگاشته» من وحی القرآن«آن از 

وجه تمایزبخش، عبارت است از تکیه و تأکید شدید بر بعد بالغت و بیان بالغی 
بیانی  هاي ها و قالب مقصود از بیان بالغی، تمام شکل. قرآن در فهم و توضیح آیات

است که در زبان عربی براي تلطیف، تزیین یا تأثیرگذاري سخن از آن استفاده 
  ؛....، تشبیه و شود؛ مانند حقیقت، مجاز، استعاره، کنایه، تلمیح، تصریح، تمثیل می

ویژگی زبان عربی این است که داللت الفاظ بر معانی در این زبان از لحاظ «
ه معناي حقیقی اراده شود یا مجازي، متنوع وضوح و خفاء بسته به موارد نیاز ک

و متفاوت است و عناوین مختلفی چون استعاره و کنایه که در روش بالغت 
شود، در آن به کار رفته  باعث زیبایی و شیرینی و تحرك هنري سخن می

  )224 /5 فضل اهللا، (2».است
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الغت تفاسیر دیگر گرچه از این حقیقت غافل نبوده و همه مفسران بر اوج ب
هاي بیانی گوناگونی  دانند که در قرآن قالب قرآن اذعان و اعتراف دارند و همه می

وجود دارد، اما در عمل و هنگام تفسیر و توضیح آیات، بیشترشان این حقیقت را 
اهللا،  اللفظی و به تعبیر عالمه فضل نادیده گرفته و به تفسیر مبتنی بر معناي تحت

هاي عقلی و فلسفی یا عرفانی  ی بر تأمالت و دقتیا تفسیر مبتن» حرفی«تفسیر 
نادیده گرفتن بالغت و روش بالغی : پردازند که همه در یک جهت همانندند می

  :گوید ایشان می. آوردهاي آن در بیان مفاهیم و معارف قرآن و اقتضائات و ره
شاید مشکل بیشتر مفسران در تفسیر کلمات قرآن این است که آنان کلمات «

هاي بالغت  کنند و به روش اللفظی آن حمل می را بر معناي حرفی و تحتقرآن 
از قبیل استعاره و مجاز که از خالل قرائن متنوع و در پرتو سیاق عام کلمه از 

  )10/29 همان،(3».کنند گوید، توجه نمی بخش سخن می عمق معنوي با شیوه الهام
را در بیشتر موارد از  که تأکید مداوم بر بعد حرفی کلمات، قرآن شداشاره «

کند، چه اینکه مفسران بر  دور می ی آنانگیز و زیبا و بالغ تعبیر شگفت
نیستند، بلکه از قادر گیري از قرآن در مواردي که کالم ظهور در آن دارد  الهام

تفسیر را با لحاظ جانب  هر چندگیرند،  الهام می ي خودبنام بر اساسقرآن 
  )1/198 ،، الندوه199 /13  ن،هما(4».بالغت قلمداد نمایند

یکی از معدود تفاسیري است که مبناي اصلی فهم  »من وحی القرآن«تفسیر اما 
و تبیین آیات را بعد بالغی آیات و اقتضائات روش بالغی قرار داده است، از آنجا 

بر این باور است که بارزترین بعد اعجاز قرآن که مشرکان و  اهللا که فضل
. خواند، بعد فصاحت و بالغت قرآن است ا آن به مبارزه فرا میخداناباوران را ب

  )185، 178، 176 /1 ،من وحی القرآن: رك(
همین خاطر، یکی از نیازهاي مهم مفسر در تفسیر قرآن را آگاهی و معرفت  به

  داند؛ عمیق به ادبیات و قواعد بالغت می
معناي  بی بهکنیم که مفسر نیازمند آن است که فرهنگ زبان عر اشاره می«

هاي تعبیر هنگام استعمال واژگان را به خوبی بداند، زیرا زبان  گوناگونی روش
کند و گاه مجاز و گاه استعاره و گاه  عربی گاهی به روش حقیقت تعبیر می
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بنابراین امکان ندارد . ویژه اینکه قرآن در اوج بالغت زبان عربی است کنایه، به
شناس ممتاز و برجسته فرهنگ  آنکه فرهنگانسانی قرآن را تفسیر کند، مگر 

  )15/463فضل اهللا، الندوه، ( 5».ادبی ـ زبانی عربی باشد
کوشد این بعد را مبنا و زیربناي تفسیر قرار داده، هرگونه  او خود در عمل می

فهم و برداشت از آیات را نخست با مقتضاي بالغت بسنجد و سپس به عنوان 
. تمام معنا بالغی است تفسیري به »من وحی القرآن«فسیر ترو  ازاین. تفسیر ارائه کند

این تفسیر نکات و دقایق بالغی و آنچه را که یک سخن بلیغ در رساندن و تفهیم 
دهد و از همین رو به  معنا اقتضا دارد، مبنا و پایه فهم و کشف مقصود قرار می

شود،  یتفاسیري چون تفسیر کشاف، که به شکل دیگري تفسیر بالغی شمرده م
  .کند دهد و از آن استشهاد و استمداد می بسیار توجه نشان می

  

  پیشینه روش بالغی در تفسیر
اند که  در تاریخ تفسیرنگاري مسلمانان تفاسیر متعددي، ادبی ـ بالغی نامیده شده

 زمخشري،» الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل«اند از  ترین آنها عبارت معروف
ابن قتیبه، » تأویل مشکل القرآن«ابوحیان اندلسی، » سیرالبحر المحیط فی التف«
التحریر و «سید رضی، تفسیر ابی سعود، و » تلخیص البیان عن مجازات القرآن«

اما ادبی و بالغی بودن در بیشتر این تفاسیر، یک گرایش است . ابن عاشور» التنویر
و لطایف ادبی و نه روش، زیرا دغدغه مفسر در این تفاسیر بیشتر کشف راز و رمز 

به تعبیر دیگر، . گیري از آنها در فهم مقصود از آیات بالغی آیات بوده است تا بهره
هاي ادبی  اهتمام غالب مفسران در این گونه تفاسیر بیشتر آن بوده است که ظرافت

و بالغی را که در آیات نهفته است نشان دهند، نه آنکه به عنوان ابزار تفسیري، در 
زمخشري . استثناست» کشاف«البته تفسیر . آیات از آن استفاده کنندفهم و تبیین 

کند که از آنها در تفسیر و تبیین آیات نیز  عالوه بر بازنمایی نکات بالغی، تالش می
تر است، اما غیر از  اش فربه گیري اش از بعد بهره بهره ببرد، گرچه بعد بازنمایی

گذشته از اینکه برخی از این . ه نیستندتفسیر کشاف، بیشتر تفاسیر بالغی این گون
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اند  تفاسیر مانند تفسیر ابوحیان، به بعد نحوي و صرفی آیات توجه بیشتر نشان داده
  .تا بعد بالغی

اش بر اساس بعد بالغی آیات استوار باشد و  بنابراین تفسیري که شیوه تفسیري
ستفاده کرده باشد، به عنوان ابزاري عمده براي توضیح و فهم مقصود ا از بالغت به
من وحی «تفسیر بعد از تفسیر کشاف، . خورد به چشم نمی» کشاف«جز تفسیر 

تمام معنا مبناي روش و شیوه تفسیر  تنها تفسیري است که بالغت قرآن را به »القرآن
کند در هر مناسبتی که بالغت تعیین کننده  خود قرار داده است و مفسر تالش می

من وحی «با » کشاف«البته میان تفسیر . د بهره ببرداست، در جهت فهم مقصو
تالش مفسر بیشتر » کشاف«یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه در تفسیر » القرآن

مفسر به این بعد خیلی » من وحی القرآن«بازنمایی ابعاد بالغی آیات است، اما در 
من وحی «رو در  ازاین. نماید گیري از آن تالش بیشتر می پردازد، بلکه در بهره نمی

بیشتر رویکرد » کشاف«معناي دقیق کلمه یک روش است، اما در  بالغت به» القرآن
  .است تا روش

  
  معیار شناخت ابعاد بالغی

ویژه در زبان عربی، متضمن  گونه که اشاره شد، روش بالغی در سخن، به همان
در . است... ه وهاي متعددي چون استعاره، کنایه، تشبیه، تلمیح، تصریح، مبالغ مولفه

رغم  اللفظی واژه فراتر رفته و به ها مقصود متکلم از معناي تحت بیشتر این قالب
آنچه در این زمینه اهمیت شایان دارد، وجود . وجود مناسبت، با آن منطبق نیست

اللفظی  صورت مطمئن از معناي تحت معیارهایی است که بتواند ذهن مخاطب را به
اي است که تفسیر معتبر و  این همان نقطه. لی ره بنمایدعبور داده و به مقصود اص

شود؛ زیرا ویژگی مشترك  رأي تفکیک می موجه از تفسیر تأویلی، باطنی و تفسیر به
  این گونه تفاسیر، نادیده گرفتن معیارهاي موجود در فهم آیات است؛

ات شایسته است که مسلمانان بر این نکته دقت و تأمل نمایند و حقایق و مجاز«
قرآن را بر اساس قواعد لفظی زبانی و عقلی فهم نمایند، چرا که مجازات 
نیازمند مناسبت میان معناي حقیقی لفظ و معناي جدیدي که لفظ در آن استعمال 
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باشد و درست نیست که لفظ بدون مناسبت یا مناسبتی که ذوق  شده است می
تفسیر من وحی اهللا، فضل (6».پسندد، در یک معنا به کار رود سلیم آن را نمی

  )7/447، الندوه، 124 /6  ،القرآن
  :گوید عالمه فضل اهللا در نقد تفسیرهاي تأویل گرایانه می

معناي دوم یعنی حمل لفظ بر معناي خالف ظاهرش درست نیست،  اما تأویل به«
بنابراین باید فهم ما از قرآن تابع . زیرا قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است

گوید هر لفظی دریک معنا ظهور  صلی زبان عربی باشد؛ قواعدي که میقواعد ا
دارد و باید بدان ظهور اخذ کرد، مگر اینکه دلیل لفظی یا عقلی بر خالف آن 

 )11/579فضل اهللا، الندوه، ( 7».باشد
خوبی توجه داشته و در هر  خود به این نکته مهم به» من وحی القرآن«مفسر 

اي  کند، بر معیار و قرینه برداشت می... ي کنایی یا استعاري و مناسبتی که از آیه معنا
  .نماید که تجویزکننده این برداشت است نیز اشاره می

تکیه بر «از دیدگاه ایشان، قاعده نخستین در فهم آیات همان قاعده عقالیی 
توان دست از ظهور برداشت و در کشف مقصود  است و بدون دلیل نمی» ظهور

  نادیده گرفت؛
إن الطریقۀ العقالئیۀ فی المفاهیم تقضی بأن الظواهر الکالمیۀ حجۀ ما لم یکن «

هناك دلیل عقلی یمنعنا من األخذ بها، و قد جرى القرآن على هذه الطریقۀ فی 
تفسیر من فضل اهللا، ( ».أسلوبه، فالبد لنا من السیر علیها فی ما نأخذ منه أو ندع

  )225 /1 ، وحی القرآن
کند که ظواهر حجت باشد، تا زمانی  در رابطه با مفاهیم حکم می عقالیی  شیوه«

. عقالیی مشی کرده است  قرآن نیز بر همین شیوه. که دلیل عقلی منع نکند
گذاریم، به این نکته توجه داشته  گیریم یا فرو می بنابراین باید در آنچه که می

  ».باشیم
»حتى نصرف  و البد للخروج من الظاهر أن یکون هناك دلیل لفظی أو عقلی

  )10/240  همان،(» .اللفظ عن الظاهر من خالله
براي فراتر رفتن از ظاهر کالم باید دلیل لفظی یا عقلی باشد تا با کمک آن «
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  ».لفظ را از ظاهر آن منصرف کنیم
اللفظی واژه  اما گاهی از این قاعده باید دست برداشت و معناي ظاهري و تحت

ي مقصود متکلم قرار داد، بلکه باید کالم را بر معناي مجازي یا یا جمله را نباید مبنا
اما در کجا و در کدام صورت؟ . اي حمل کرد کنایی یا استعاري یا تمثیلی یا مبالغه

  .کند این چیزي است که فضل اهللا به چند مورد آن اشاره می
 نخستین مورد که در متن فوق نیز بدان اشاره شده است، جایی است که ظهور

در چنین مواردي از آن رو که خداوند . کالم، خالف عقل صریح و بدیهی باشد
گوید، باید از ظهور فراتر رفته و مقصود را در  حکیم است و خالف عقل سخن نمی

  .وراي آن جستجو کنیم
نمونه واضح این گونه موارد آیاتی است که ظهور در جسمانیت خدا دارد؛ مانند 

  ؛....ستواء بر عرش واهللا، ا آیات یداهللا، وجه
متونی که در دسترس ماست؛ چه متن قرآن، چه متن سنت، متونی هستند که از «

اند و زبان عربی میان حقیقت  نظر داللت بر اساس قواعد زبان عربی شکل گرفته
استعمال حقیقی، استعمال لفظ در معنایی است که لفظ . و مجاز در جریان است

ل مجازي، استعمال لفظ در معنایی است که براي آن وضع شده است و استعما
در ساحت . براي آن وضع نشده است، اما با معناي وضع شده مناسبت دارد

شود و زبان میان حقیقت، مجاز و کنایه همواره  مجاز، از استعاره سخن گفته می
اي از قواعد در زبان عربی وجود دارد و من  بنابراین سلسله. در جریان است
اند، منحصر  دست آورده و ارائه کرده قواعد در آنچه گذشتگان به معتقدم که این

گیري از آن داشت  هایی در روش فهم متن و الهام توان نوآوري نیست، بلکه می
توان فهم متن را تابع حاالت زودگذر معرفتی قرار داد و از همین رو،  و لذا نمی

لیل عقلی روشن تأویل را در جایی که ظاهر متن داللت بر چیزي بکند که د
  )1/159  فضل اهللا، الندوه،( 8»... .دهد، مانند رؤیت خدا استحاله آن را نشان می

. اي کالمی همراه با آیه است دومین معیار براي دست برداشتن از ظهور، قرینه
اي بر عدم اراده ظهور اولیه وجود دارد، با توجه به آن قرینه  اگر در خود آیه قرینه
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هور تکیه کرد، چه اینکه ظهور قرینه اقوي از ظهور خود کالم توان بر آن ظ نمی
  شود؛ آورد که در پرتو آن مقصود کشف می است و ظهور ثانوي براي کالم پدید می

فیرتفع اللبس و تتضح الصورة کأي لفظ تحیط به القرینۀ اللفظیۀ أو العقلیۀ على «
بق معناه إلى الذهن، إرادة خالف ظاهره، لیتخذ اللفظ لنفسه ظهورا ثانویا ینس

  )225/ 5 ، تفسیر من وحی القرآنفضل اهللا، (» تماما کما هو المعنى الحقیقی
شود؛ مانند هر لفظی که  شود و مطلب شفاف می به این ترتیب ابهام زدوده می«

کند تا  قرائن لفظی یا عقلی آن را احاطه کرده است و برخالف ظاهرش داللت می
ور ثانوي بیابد که معنایش در ذهن متبادر شود، در پرتو این قرائن، لفظ ظه

  ».شود که معناي حقیقی متبادر می چنان
اهللا، بافت قبل و بعد  مقصود از سیاق در نگاه فضل. معیار سوم سیاق آیه است

از آنجا که انسجام در سخن حکیم یک قاعده است، این بافت . یک آیه است
البته باید به این نکته توجه داشت . باشددهنده مقصود خداوند از آیه  تواند نشان می

کند، بلکه  داند یا نقش سیاق را برآن مترتب نمی که ایشان هر بافتی را سیاق نمی
شناسد که در اثر نزول پدید آمده باشد؛  عنوان سیاق و قرینه می بافت و چینشی را به

بعد از نزول اي  یعنی انسجام و تناسق و چینش آیات هنگام نزول باشد، نه آنکه آیه
در یک بافت قرار گرفته باشد؛ مثل آیه تطهیر که بعد از نزول در بافت آیات مربوط 

  .به همسران پیامبر قرار داده شده است
  :گوید ایشان می
اند؛  یک دسته آیاتی هستند که در سیاق واحد نازل شده: اند آیات دو قسم«

در . گر گفته شده استهاي دی مانند آنچه در مورد سوره مائده یا بعضی سوره
گونه که ظهور  این گونه آیات، تردیدي نیست که سیاق جزء ظهور است و همان

تواند مبناي ظهور لفظ باشد،  لغوي یا عرفی رساننده معناست، سیاق نیز می
اما دسته دیگر آیاتی . اي که قرینه تصرف در مفهوم نخستین لفظ شود گونه به

اند بلکه پس از نزول در یک متن قرار  نداشتههستند که هنگام نزول سیاق واحد 
تواند در سیاق  طبیعی است که چنین آیاتی نمی. اند؛ مانند آیه تطهیر داده شده

شمار  خالصه سخن اینکه سیاق هنگامی قرینه به. موجود ظهور داشته باشد
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شود که سیاق نزول باشد، نه سیاق بعد از  آید و موجب ظهور کلمه می می
  )15/440، 14/426ل اهللا، الندوه، فض( 9».نزول

معیار چهارم جو و فضاي کلی حاکم بر آیه است که گاهی از این فضا به سیاق 
گاهی مجموعه آیات موجود در یک متن نشان دهنده و . شود عام نیز تعبیر می

. توان تشخیص داد که مقصود آیه چیست شود که می دهنده فضایی می تشکیل
  .در ادامه خواهد آمدهایی از این دست  نمونه

هاي موضوع آیه است که از سایر  معیار پنجم شناخت خصوصیات و ویژگی
گاه یک موضوع در مجموعه آیات قرآن ابعاد و خصوصیاتی . آید دست می آیات به

آید، نشان  دست می از آن معرفی شده است که این معرفی و معرفتی که از آن به
نمونه بارز این معیار، . ، مقصود چیستاي که اجمال دارد دهد که در آیه می

در پرتو . کند هاي رفتاري وي ترسیم می تصویري است که قرآن از شیطان و شیوه
کند، معناي شیطان و مقصود از آن در  معرفتی که قرآن نسبت به شیطان ارائه می

  .شود که به آن اشاره خواهد شد برخی آیات دیگر روشن می
هاي تجویزي براي فراتر رفتن از معناي حقیقی به  ترین معیار موارد فوق مهم

اهللا در تفسیرخویش از آنها یاد کرده و بهره گرفته  معناي مجازي است که فضل
معیارهاي دیگري مانند مناسبت با معناي لغوي و چگونگی کاربرد قرآنی نیز . است

اد شده، خاطر ارجاعشان به معیارهاي ی شود که به در برخی تعبیرات ایشان دیده می
  .کنیم از پرداختن به آن صرف نظر می

  
  گستره کاربرد شیوه بالغی
گیرد،  محوري را تنها در فهم و تفسیر آیات به کار نمی مرحوم فضل اهللا بالغت

نقد و ارزیابی  -1: برد بلکه افزون بر آن، در سه محور دیگر نیز از آن بهره می
. ارزیابی روایات تفسیري -3یات گزینش یک نظریه از میان نظر -2دیدگاه دیگران 

شود که یک برداشت به رغم همخوانی آن با  در این تفسیر موارد فراوانی یافت می
هاي عقلی یا ظاهر سطحی، از آن رو که با قواعد و شیوه بالغت ناسازگار  دقت
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توان گفت این تفسیر از نظر روش در  از همین رو می. شود است، کنار گذاشته می
  :سته تفاسیر قرار داردبرابر چند د

رود و با مبانی فلسفی و قواعد  نخست تفاسیري که از داللت بالغی فراتر می
پردازد که پیامد طبیعی چنین تفاسیري، غلبه  عقلی استداللی محض به تفسیر می

هاي  گرا در حوزه مفاهیم و معانی واژگان و نادیده گرفتن سایر قالب نگاه حقیقت
مند بودن فهم و  ضل اهللا در سخن زیر گرچه بر ضابطهف 10.بیانی بالغی است

هاي بالغی نیز اشاره  کارگیري قالب گیري از آیات تأکید دارد، اما بر ضرورت به الهام
  :کند می

کنیم، بر ضرورت  گیري از قرآن تأکید می گونه که بر ضرورت الهام ما همان«
... ره، کنایه، مجاز و کارگیري روش مطابق با قواعد زبان عربی مانند استعا به

  )11/570فضل اهللا، الندوه، (11».کنیم نیز تأکید می
گیرد که از داللت بالغی فرو مانده و به ظاهر سطحی  دوم با تفاسیري فاصله می

و ابتدایی سخن، بدون توجه به اقتضائات شیوه بالغی، در فهم و برداشت از آیات 
هاي بالغی  نیست یا در زبان عربی قالبکند، گو اینکه قرآن به زبان عربی  بسنده می

  .وجود ندارد؛ مانند تفسیرهاي ظاهرگرایان
شناسی  شناختی و با رویکرد ریشه هاي زبان اند که بر اساس تئوري سوم تفاسیري

واژگان قرآن بدون توجه به جو و فضاي آیات یا قرائن موجود دیگر، به سراغ فهم 
  روند؛ آیات می

گرفتار تکلف شویم، بلکه باید با ظاهر قرآن هماهنگ ما نباید در فهم قرآن «
شناختی تا جایی که ما با بخشی از آن آشنا هستیم، سراغ  رویکرد زبان. باشیم
رود؛ عرفی که فضاي  شناسی واژه با روش غیر متناسب با عرف عام می ریشه

 همان،( 12».کند زبانی قرآن یا قواعد بالغی و امثال آن در آن فضا حرکت می
 1/165(  

اي زبانی براي فهم  گونه ضابطه یابند که هیچ و چهارم، با تفاسیر باطنی تمایز می
مناسبت یا با مناسبت بسیار  شناسد و بی و برداشت معنا از آیات را به رسمیت نمی
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او در تفاوت روش تفسیري خود با . کند ها تحمیل می ضعیف معانی را بر واژه
  :گوید روش تفسیر باطنی می

کند که آن واژه به لحاظ معنایی که  یر باطنی واژه را بر معنایی حمل میتفس«
گیریم و از یک فکر به  اما ما از معناي واژه الهام می. تابد دارد، آن را برنمی

دو تالزم باشد،  فکر دیگر و از معناي لفظی به معناي کنایی در جایی که میان آن
  )2/325  همان،(13».کنیم گذر می

من «تفسیر محوري در  آنچه تاکنون گفتیم، به مواردي از تأثیر بالغتدر راستاي 
آید، یا معضلی  دست می پردازیم و نتایج متفاوتی که با این روش به می »وحی القرآن

  .دهیم وار نشان می شود را نمونه که به کمک آن حل می
  

  هایی از تفسیر بالغی نمونه
 شیطان. 1

هاست و مفسران را به تکاپو وا داشته  یدگاهیکی از آیاتی که معرکه آراء و د
الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا ال یقُومونَ إِال کَما یقُوم (: سوره بقره است 275است، آیه کریمه 

در این آیه کریمه آشفتگی رفتاري رباخوار با رفتار  .)الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ الْمسِّ
نظمی در رفتار شده است مقایسه  س شیطان دچار آشفتگی و بیکسی که در اثر تما

اند؛ زیرا اوالً آشفتگی  مفسران در توضیح این پدیده با مشکل مواجه شده. شده است
نظمی در رفتار ناشی از عوامل طبیعی است نه شیطان، و ثانیاً تسلط شیطان بر  و بی

خارج کند، با عدالت خداوند  اختیار از تعادل اي که رفتار وي را بی انسان به گونه
هاي وجود انسان را به شیطان نسبت  پس چگونه خداوند آشفتگی. ناسازگار است

  داده است؟
مفسران براي اینکه بتوانند براي هر دو پرسش پاسخ قانع کننده بیابند، به 

از جمله عالمه طباطبایی ). 2/670 طبرسی، (اند  هاي گوناگونی رسیده دیدگاه
تواند با  که آشفتگی و بی تعادلی که به شیطان نسبت داده شده است، میاند  فرموده

واسطه آن عوامل طبیعی است، اما در وراي  واسطه باشد؛ یعنی علت مستقیم و بی
  )414 /2 طباطبایی، . (عوامل طبیعی، شیطان نقش دارد
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عالمه فضل اهللا بر اساس روش بالغی برگرفته در تفسیر، فهم جدیدي از آیه 
کند و آن اینکه مقصود از شیطان در این آیه، شیطان اصطالحی معروف  ئه میارا

کار رفته است که  نیست، بلکه این واژه به صورت مجاز در مورد نیروهاي نامرئی به
  شود؛ هاي جسمی یا ذهنی انسان می ها و بیماري باعث جنون و آسیب

قرآن در بیشتر مقصود از این آیه چیست؟ آیا مقصود معناي حقیقی است که «
موارد از آن سخن گفته و آن عبارت است از موجود پنهانی که خداوند او را در 

هاي معصیت  دنیا نگاه داشته و بدان پایداري داده است تا تصورات شرّ و انگیزه
را در انسان برانگیزد و در بیشتر موارد از آن به ابلیس تعبیر کرده است؟ یا 

ی عوامل گوناگون پنهانی که سبب جنون و مقصود معناي مجازي است؛ یعن
شود؟ رابطه میان این دو معنا این است که هر دو از عوامل  دیگر امراض می

گذارد و گاهی در جسم  مخفی و پنهانی است که گاهی در فکر و شعور تأثیر می
اگر مقصود معناي مجازي است، قرینه و دلیل بر صرف لفظ از معناي . و عقل
معناي مجازي چیست؟ اقرب آن است که این واژه بر اساس اش به آن  حقیقی

 )5/141 ،القرآن تفسیر من وحی فضل اهللا،(14».مجاز به کار رفته است، نه حقیقت
گواه بر این ادعا آن است که قرآن کریم نقش شیطان را در وسوسه و اضالل 

شیطان  شناسی بنابراین شخصیت. کند و تأثیر دیگري براي آن قائل نیست محدود می
کند که شیطان در این آیه، شیطان معروف که گاه از آن  در قرآن این فهم را تأیید می

  ؛شود نیست به ابلیس نیز یاد می
این ادعا که معناي مجازي مقصود است، بر اساس بررسی شخصیت شیطان در «

قرآن تأکید دارد که نقش . که با انسان دارد، استوار است اي قرآن و نوع رابطه
هاي شرّ از طریق آراستن آن در نگاه  ان تنها و تنها در برانگیختن وسوسهشیط

هاي گوناگون از طریق اختیار و  مردم و تالش براي گمراه ساختن مردم با روش
اي که انسان نتواند در  گونه شود، اما تسلط بر انسان به اراده انسان محدود می

باشد، این چیزي است که قرآن برابر وي بایستد و در برابر سلطه شیطان تسلیم 
إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطَانٌ إِال « آن را در آیات زیادي نفی کرده است؛

  )141 /5  همان،(15».)42/حجر( »منِ اتَّبعک منَ الْغَاوِینَ
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 استغفار پیامبر. 2
 106 و 105مورد دیگر از نقش روش بالغت محور در فهم آیات، تفسیر آیات 

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ لتَحکُم بینَ النَّاسِ بِما أَراك اللَّه (: سوره مبارکه نساء است
در این آیه کریمه، . )واستَغْفرِ اللَّه إِنَّ اللَّه کَانَ غَفُورا رحیما*وال تَکُنْ للْخَائنینَ خَصیما

دارد و به استغفار سفارش  را از حمایت و دفاع از خیانتکاران باز می خداوند پیامبر
کاري دفاع کرده  دهد که پیامبر از خیانت مجموع دو آیه به ظاهر نشان می. کند می

  .رو باید استغفار نماید است و در این دفاع گرفتار اشتباه شده است، ازاین
زگار است، مفسران به از آنجا که این مضمون با نظریه عصمت پیامبر ناسا

مثالً طبرسی بر این باور است که خطاب گرچه . اند توجیهات گوناگونی دست زده
باشد و یا اینکه  از روي تأدیب پیامبر متوجه ایشان است، اما مقصود مسلمانان می

). 163 /3 طبرسی، (خطاب، عتاب بر آن است که چرا پیامبر عزم دفاع داشته است 
ید خطاب به این خاطر بوده است که پیامبر بالطبع مایل بود گوید شا فخررازي می

دانست که وي خیانت کرده است، خداوند به خاطر  از مسلمانی دفاع کند و نمی
و یا شاید منظور استغفار . همین میل که در طبعش بود، دستور به استغفار داده است

 فخررازي،. (کند خواستند پیامبر از مسلمان خائن دفاع براي کسانی باشد که می
11/213(  

فضل اهللا بر اساس مبنایی که در فهم آیات برگزیده است، به نظریه دیگري 
ایشان . کند زداید و آیه را نیز تفسیر می رسیده است که شائبه گناه را از پیامبر می

تواند  گوید با توجه به اینکه پیامبر معصوم است، بنابراین دستور به استغفار نمی می
ي ارتکاب گناه و خطا از سوي پیامبر باشد، بلکه این دستور در حقیقت از به معنا

قبیل دستور به نتیجه به لحاظ مقدمه است که یک نوع روش بالغی در بیان مقصود 
شود از خدا بخواهد که گناه را بر او ببخشاید، بدین  است؛ یعنی پیامبر مأمور می

نشود، چه اینکه دور ساختن انسان از اي را فراهم کند تا مرتکب آن  معنا که زمینه
  شود؛ گناه و زمینه گناه را از بین بردن نیز نوعی آمرزیدن گناه شمرده می

اش که داللت  اللفظی رسد که مقصود از استغفار، معناي حرفی و تحت به نظر می«
بر تحقق گناه یا بودن در فضاي آن است، نیست، بلکه مقصود از آن دعا و 
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گونه که عصمت الهی  همان(ز خدا براي دور بودن از آن است درخواست توفیق ا
که با طلب ) در انسان، به توفیق خدا به عبد در دوري از گناه تفسیر شده است

هاي تعبیر به  اي است از شیوه از خدا براي آمرزش اتفاق افتاده است و این، شیوه
 )448 /7  ،نتفسیر من وحی القرآ فضل اهللا،(16».نتایج و اراده مقدمات آن

  
 تجسم عمل. 3

إِنَّ الَّذینَ یأْکُلُونَ أَموالَ الْیتَامى (: سوره مبارکه نساء 10برخی از مفسران ذیل آیه 
اند و این  سخن از تجسم عمل گفته ،)ظُلْما إِنَّما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم نَارا وسیصلَونَ سعیرًا

م مال یتیم به صورت آتش دارد، دلیل بر آن آیه کریمه را که ظهور در تجس
در تفسیر نمونه . تفسیر المیزان، نمونه و تسنیم از این دست تفاسیر است. اند گرفته

  :آمده است
شود که اعمال ما عالوه بر چهره ظاهرى خود، یک چهره  از این آیه استفاده می«

هاى درونى  ین چهرهواقعى نیز دارد که در این جهان از نظر ما پنهان است، اما ا
» .دهند شوند و مسئله تجسم اعمال را تشکیل می در جهان دیگر ظاهر می

  )282 /3 مکارم، (
  :خوانیم در تفسیر تسنیم نیز می

کند، در  شود کسی که ظالمانه در اموال یتیم تصرف می از ظاهر آیه استفاده می«
» .در کلمه پنداشتخورد و نباید آن را مجاز در اسناد یا مجاز  حقیقت آتش می

  )204 /4 طباطبایی، : ؛ نیز رك17/478جوادي آملی، (
فضل اهللا در برابر این دیدگاه معتقد است که آیاتی از این دست معناي 

شان مقصود نیست؛ بلکه کنایه از مسئولیت انسان نسبت به نتایج و پیامدهاي  حقیقی
یامدي دارد که انسان هم عمل است؛ بدین معنا که هر عملی از انسان یک نتیجه و پ

خداوند از نتیجه . بیند و هم نسبت به آن مسئول است کند و می آن را احساس می
عمل تعبیر به خود عمل کرده است و از رؤیت نتیجه به رؤیت عمل تعبیر داشته 

  ؛است
این سخن به روش استعاره و تعبیر از جزاي عمل به رؤیت عمل گفته شده «
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اش در قالب نتایج منفی یا  نسان عملش را در زندگیاست، به این خاطر که ا
که عمل خیر  بیند، چنان کند؛ عمل بد را در پیامد بد آن می مثبت آن احساس می

اي  گونه زیرا عمل در درونش آثارش را دارد، به. بیند را در پیامد خوب آن می
کرده که اگر انسان آن آثار را در واقعیت بیبیند، گویا خود عمل را مشاهده 

فضل اهللا، من وحی (17».پس مقصود رؤیت صورت و شکل عمل نیست. است
  )329 /5 القرآن، 

تفسیر حرفی و به دور   اي مبتنی بر ایشان بر این باور است که تجسم عمل نظریه
  :از روش بالغی و ادبی است

از فهم حرفی و ) اش در بیشتر ادله(لکن به نظر ما نظریه تجسم عمل «
متن قرآنی برخاسته است که متناسب با شیوه بالغی نیست؛  اللفظی از تحت
اي که دریچه نگاه را بر استعاره، کنایه و مجاز از طریق قرائن موجود در  شیوه

  )417 /6همان، (18»متن، گشوده است
سوره نساء نیز ضمن نقد نظریه تجسم عمل، مؤیدي از  10وي در مورد آیه 

یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون «آن تعبیر آورد و  خود قرآن بر ادعاي خویش می
» سیصلون«ظهور در زمان حال دارد، در برابر » یأکلون«در این تعبیر . است» سعیرا

، مال یتیم خوردن )یعنی دنیا(که ظهور در آینده دارد و از آنجا که در زمان حال 
ه گیریم که این تعبیر، کنایی است، ن مساوي با خوردن آتش نیست، نتیجه می

  )107 /7  همان،(» .حقیقی
گرچه دیدگاه فضل اهللا در کلیتش قابل دفاع است، اما این مؤید که براي نظریه 

آورد، استواري و استحکام الزم را ندارد، زیرا کسانی که قائل به تجسم  خود می
گویند این تجسم به لحاظ باطن دنیاست نه ظاهر بنابراین اگر در  عمل هستند، می

شود، دلیل بر عدم تجسم عمل در باطن دنیا  نیوي عمل متجسم نمیظاهر زندگی د
  .نیست
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 خطاب تکوینی الهی. 4
هاي گوناگون شده است، آیه  یکی از آیاتی که مورد گفتگو و طرح دیدگاه

خداوند با خطاب ایجادي، . است )أَمراً فَإِنَّما یقُولُ لَه کُنْ فَیکُونُ  و إِذا قَضى(کریمه 
شود که با توجه به  از دیدگاه فلسفی این پرسش مطرح می. کند معدوم را ایجاد می

  گیرد؟  اینکه معدوم قابلیت خطاب ندارد، چگونه خطاب صورت می
کند و در نتیجه مقصود سخن خداوند  این پرسش، مفهوم آیه را گرفتار ابهام می

هاي متفاوتی را  حل مشکل و تبیین آیه، دیدگاه مفسران براي. شود روشن نمی
اند، و برخی دیگر آن را رمزي میان خدا و  برخی آن را تمثیل دانسته. اند مطرح کرده

اند چون  کند، و بعضی گفته اند که داللت بر آفرینش جدید می فرشتگان دانسته
  ) 1/369 طبرسی، (. معدوم در علم خدا موجود است، خطاب به آن صحیح است

فضل اهللا بر این باور است که این مشکل از آنجا نشأت یافته است که مفسران 
اند و این آیه، بر اساس روش بالغی بیان  ها تفسیر کرده بر اساس معناي لغوي واژه

صورت خطاب یا  در شیوه بالغی، گاه براي تفهیم مطلب آن را به. شده است
اً محاوره و گفتگویی صورت گرفته کنند؛ نه از آن رو که حقیقت محاوره مطرح می

این روش نه تنها در این آیه، بلکه در آیات دیگري . است، بلکه براي تقریب ذهن
کار رفته  هاي طبیعی مانند آسمان و زمین است نیز به که خطاب یا گفتگو با پدیده

  :گوید ایشان می. است
تفسیر حرفی و رسد که پدید آمدن این مشکل در ذهن مفسران از  به نظر ما می«

دور  ها ناشی شده است؛ روشی که بر اساس معناي لغوي و به اللفظی واژه تحت
از بعد بالغی زبان عربی که مشتمل بر حقیقت، مجاز و کنایه است صورت 

این شیوه بالغی چیزي است که قرآن در توضیح مسئله به روش . گیرد می
  )2/188  همان،(19».است کار گرفته گفتگو براي نزدیک ساختن مطلب به ذهن به

  
 نور و ظلمت. 5

سوره بقره، خداوند از والیت خود نسبت به مؤمنان و بیرون آوردن  257در آیه 
اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا یخْرِجهم منَ ( گوید؛ آنان از تاریکی به سوي نور سخن می
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لینَ کَفَرُوا أَوالَّذإِلَى النُّورِ و اتالظُّلُم اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجی الطَّاغُوت ماؤُهی
  )أُولَئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ

آیا مراد . سؤال اساسی در این آیه مربوط به مقصود از نور و ظلمت است
یگر ها تعبیرهاي مجازي از معانی د روشنایی و تاریکی حقیقی است یا این واژه

  است؟
ها کنایه از هدایت و ضاللت است،  بیشتر مفسران بر این باورند که که این واژه
اما برخی از مفسران مانند عالمه . بنابراین معانی حقیقی آنها مورد نظر نیست

اند که در پس عقاید  ها حکایت گر یک سلسله حقایق طباطبایی معتقدند که این واژه
  ؛ها نهفته است و اعمال انسان

آنجا . بخشی از سخن راجع به بیرون آوردن از نور به سوي تاریکی گذشت«
گفتیم که این بیرون آوردن و امثال آن از معانی دیگر امور حقیقی هستند نه 

  )345 /2  طباطبایی،(20».اند که بیشتر مفسران پنداشته مجازي، چنان
نقد قرار  فضل اهللا بر مبناي روشی که برگزیده است، این دیدگاه را مورد

هایی مانند فهم عالمه طباطبایی از معانی  کند که فهم دهد و بر این باور تأکید می می
هاي  ها بر پایه کاربردها و کارکردهاي لغوي و زبانی نیست، بلکه مبتنی بر دقت واژه

فلسفی است که در ساحت زبان زمینه ندارد، زیرا زبان و ساختارهاي زبانی بر 
 ونده استوار است، نه تأمالت عقلی؛تصورات گوینده و شن

نقد ما بر این رویکرد آن است که این رویکرد ناشی از حالت زبانی نیست، «
بلکه ناشی از تحلیل عقلی است، در حالی که واژگان به تصورات ذهنی واضع ـ 
اگر براي زبان، واضع قائل شویم ـ یا گوینده یا شنونده که در فضاي زبان 

چه اینکه ممکن است کلمات در سطح مجاز یا . د داردکند، پیون زندگی می
حقیقت ادعایی، توسعه یافته و تفسیر و فهم شود و در این صورت کاربرد لفظ 

من فضل اهللا، (21».در معناي حقیقی موضوع له، دیگر استعمال حقیقی نخواهد بود
 )60 /5  ،وحی القرآن
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 دشمن قرار دادن براي پیامبر. 6
و کَذلک جعلْنا لکُلِّ نَبِی عدوا ( :فرماید سوره انعام خداوند می 112در آیه کریمه 

بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُرُوراً و لَو شاء ربک ما فَعلُوه   شَیاطینَ الْإِنْسِ و الْجِنِّ یوحی بعضُهم إِلى
مبران دشمنانی از شیاطین جن و انس قرار دادیم ما براي تو مانند دیگر پیا« )فَذَرهم و ما یفْتَرُونَ

خواست، این  کنند و اگر خدا می اي را جهت فریب دادن با یکدیگر رد و بدل می که سخنان فریبنده
  ».هایشان رها کن آنان را با افترا. کردند کار را نمی

زیرا دشمن قرار دادن شیاطین . این آیه از آیات پرچالش براي مفسران است
رو مفسران  ازاین. یامبر از سوي خدا، با الوهیت و ربوبیت الهی ناسازگار استبراي پ

» تخلیه«را به معناي » جعل«برخی . اند تفسیرهاي گوناگونی از آیه ارائه کرده
اند که ما شیاطین را آزاد گذاشتیم که با تو  اند و آیه را این گونه معنا کرده گرفته

قصود آن است که سنت خدا بر این قرار گرفته اند م گروه دیگر گفته. دشمنی کنند
گویند چون وجود شیطان براي به  اي می عده. است که شیاطین با تو دشمن باشند

فعلیت رسیدن استعدادها و بعد عبودیت و کمال انسان ضروري است، اشکال ندارد 
اند  شماري دیگر از مفسران گفته. که خداوند شیاطین را دشمن پیامبر قرار بدهد

مقصود از آیه این است که به تو امر کردیم که با آنان دشمنی کنی و این دشمنی تو 
؛ 2/60؛ زمخشري، 4/545طبرسی، : رك. (شود باعث دشمنی آنان نسبت به تو می

  )4/251آلوسی، 
فضل اهللا بر این باور است که نسبت دادن جعل دشمن به خداوند در این آیه به 

است؛ بدین معنا که چون خداوند پیامبر را مأمور به لحاظ جعل رسالت براي پیامبر 
رسالت کرده و وظیفه رساندن حقایق و دستورات خدا را به مردم بر دوش وي 
گذاشته است، این رسالت و مأموریت بالطبع اقتضاي دشمنی شیاطین با پیامبر را 

  ؛به این ترتیب نسبت جعل به خداوند نسبت با واسطه و مجازي است. داشته است
بدین ترتیب، دشمن قرار دادن براي پیامبر و نسبت آن به خدا، از طبیعت «

خیزد که خداوند پیامبر را با آن رسالت به سوي مردم فرستاده  رسالتی برمی
شود که برخی بدان ایمان بیاورند و برخی بدان کفر  این رسالت سبب می. است

بدان لحاظ که خداوند  کند؛ امري که از یک سو به خدا ارتباط پیدا می. ورزند
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یابد؛  اراده آزاد را در انسان آفریده است، و از سوي دیگر به انسان ارتباط می
این . نماید کند و آن را اعمال می بدان لحاظ که از این اراده آزاد استفاده می

  ،فضل اهللا، من وحی القرآن(22».روش در عالم اسناد مجازي در زبان بعید نیست
9/ 283(  

  
 الهی عرش. 7

رویکرد . هاي متعددي میان مفسران وجود دارد در رابطه با عرش الهی دیدگاه
معناي مادي آن گرفته و به مصادیق خارجی فیزیکی تفسیر  ظاهرگرایانه عرش را به

اما غالب . نماید گرایان پرسش از آن را ممنوع اعالم می کند و دیدگاه توقف می
معنایی غیر از معناي مادي آن تفسیر  ژه را بهمفسران دیدگاه تأویلی دارند و این وا

اهللا گرچه در شمار مفسران اخیر قرار دارد، اما یک تفاوت عمده در  فضل. کنند می
شود و آن اینکه ایشان تفسیر عرش را به  دیدگاه ایشان نسبت به دیگران مشاهده می
ر بالغی از داند، بلکه آن را در پرتو تفسی قدرت یا ساحت سلطه الهی، تأویل نمی

 کند؛ قرآن معنا می
گیري کنایی از آیه، از مصادیق تأویل به شمار نیاید؛ تأویلی که  شاید این الهام«

دانند، براي اینکه منجر به تأویل همه  برخی دور کردن قرآن را از آن ضروري می
بلکه این . شود و این همان سخن باطنیه است معارف دین و احکام شریعت می

یک نوع فهم بالغی از قرآن است که به حمل الفاظ بر معانی لغوي گیري  الهام
اي وارد شده  کند، بلکه به معانی مجازي که به روش کنایی و استعاره بسنده نمی

سازد،  است البته بر اساس قرائن عقلی و لفظی که لفظ را از ظاهرش منصرف می
  )15/94 همان، (23».است بنابراین مسئله از باب رد متشابه به محکم. یابد گسترش می

  
 روح خدا. 8

هاي گوناگون وا داشته است،  یکی از مواردي که مفسران را به اتخاذ دیدگاه
فَقَعوا   فَإِذا سویتُه و نَفَخْت فیه منْ روحی(؛ نسبت روح دمیده شده در انسان به خداست
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روحه و جعلَ لَکُم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ ثُم سواه و نَفَخَ فیه منْ ( )72/ص()لَه ساجِدین
  )9/هسجد()قَلیالً ما تَشْکُرُون

  :اند بیشتر مفسران این اضافه و نسبت را تکریمی و تشریفی دانسته
للتکرمۀ و التشریف من » منْ روحی«: و إضافۀ الروح إلیه تعالى فی قوله«

؛ 6/517 طبرسی، :رك نیز .12/155طباطبایی،( ».لکللم المفیدة اإلضافۀ الالمیۀ
  )13/36؛ ابن عاشور، 16/172صادقی تهرانی، 

  اند؛ واسطه بودن آفرینش روح دانسته اما بعضی نسبت یاد شده را از جهت بی
و إضافته إلى ضمیره تعالى فی اآلیۀ ألنه سبحانه و تعالى خلقه من غیر واسطۀ «

  )7/284 آلوسی،( ».لتشریفتجري مجرى األصل و المادة أو ل
زمخشري بر این باور است که اضافه و نسبت روح به خدا براي بیان 

  آمیز بودن آن است؛ انگیز بودن و راز شگفت
بإضافۀ الروح إلى ذاته على أنه خلق عجیب ال یعلم کنهه إال هو، کقوله  و دلّ«
ء الذي اختص هو  یه من الشیو نفخ ف: کأنه قال »اآلیۀ... و یسئَلُونَک عنِ الرُّوحِ«

  )509 /3 زمخشري،( ».به و بمعرفته
فضل اهللا در اصل کنایی بودن این تعبیر با دیگر مفسران هم عقیده است، اما در 

ایشان بر این باور است که فضاي آیات نازل . معناي کنایی با آنان مخالف است
ت دادن روح به در چنین فضاي نسب. شده، فضاي اظهار قدرت و عظمت الهی است

گونه که  همان. خدا کنایه از تجلی قدرت خدا و عظمت آفرینش این موجود است
گوید این قطعه شعر بخشی از روح من است، مقصودش  یک شاعر هنگامی که می

آن است که این شعر، تجلی تمام تالش و توان اوست و گویا خود را در آن به 
  نمایش گذاشته است؛

شان در فهم قرآن کریم  راجع به این کلمه ناشی از روششاید اختالف مفسران «
دور از فضایی صورت  اللفظی معنا و به باشد؛ روشی که بر اساس استنطاق تحت

العاده  فضاي حاکم که نشان دادن قدرت خارق. گیرد که بر آن حاکم است می
اي کنایی را تجویز  تواند سخن گفتن با شیوه اي است که می الهی است، مقوله

توان روح دمیده در انسان را روح خدا یا  اي که بر اساس آن می کند؛ شیوه
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اي  البته با توجه به این نکته که تشبیه است و فاصله(اي از روح خدا نامید  دمیده
که وقتی ادیب یا شاعري در مورد قصیده یا اثر  چنان). فراوان میان دو سویه آن

اي از  چکیده«: یا» روح من است اي از تکه« :گوید هنري که آفریده است می
، کنایه از آن است که نهایت »ام روحم را در آن گذاشته«: یا» روح من است

البته طبیعی است که این . کار گرفته است اش را در آن به تالش و توان هنري
کند، زیرا  معناي حقیقی کلمه در مورد خدا صدق نمی تشبیه به صورت دقیق و به

تواند بیانگر قدرت و عظمت  ش او معنا ندارد، ولی میدر آفرینش خدا، تال
در مورد روح دمیده شده در جسد » روحی«بدین ترتیب تعبیر به . آفریده باشد

خواهد  وسیله آن خداوند هر آنچه را می کنایه از قدرت الهی است که به
ل فض(24».کند خواهد ابداع کند، ابداع می آفریند و هر آنچه را می بیافریند، می

  )557 /7 اهللا، من وحی القرآن، 
  

  نورانیت خدا. 9
وگوي فراوان میان مفسران شده  یکی از آیات اسرارآمیز که باعث بحث و گفت

هر یک از مفسران به ... . اهللا نور السموات واالرض: است، آیه کریمه نور است
ی بعض. فراخور فهم و مبناي تفسیري خویش، تفسیري از این آیه عرضه کرده است

دانند که هستی را ظاهر و آشکار ساخته است،  آن را کنایه از اظهار کنندگی خدا می
اند  گروهی آن را کنایه از حق بودن دانسته. گونه که نور این ویژگی را دارد همان

اي نور را  عده. اند برخی کنایه از منزه بودن از هر عیب گرفته). 3/241  زمخشري،(
  )358 /9  آلوسی،. (ددانن به معناي نوردهنده می

رسد که نورانیت خدا  اما فضل اهللا با استمداد از فضاي آیات به این نتیجه می
که ویژگی نور نیز نشان دادن راه از چاه  کنایه از هدایتگري تکوینی اوست، چنان

  :گوید هاي مفسران در این زمینه می ایشان پس از نقل احتماالت و دیدگاه. است
رسد،  آنچه به نظر ما می... فضاي کلی آیه ناسازگار استهمه این سخنان با «

کند؛ هدایتی که همه  این است که آیه در فضاي هدایت تکوینی حرکت می
چه اینکه پایان آیه به هدایت . اند ها و زمین در برابر آن خاضع و تسلیم آسمان
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در پرتو این نکته،  .»...یهدي اللَّه لنُورِه منْ یشاء«: فرماید شود و می ختم می
ممکن است آیه کنایه از این باشد که تنها خداوند است که هستی را هدایت 

سازد و امورش  کند و پویش آن را در مسیر درست و غیر انحرافی روان می می
بخش هستی  به این ترتیب خداوند حرکت. کند را تنظیم و توازنش را حفظ می

هاي زیست سالم را در  ه نور جایگاهک هاي هدایت است، چنان سوي موقعیت به
پس خداوند نور آسمان و زمین است که با او هر . دهد زندگی نشان می

فضل اهللا، من وحی القرآن، (25».کند سوي اهدافش حرکت می اي به کننده حرکت
16/322(  

  
  نتیجه سخن

هاي فوق، شمارش موارد تفسیر بالغی در این تفسیر  غرض از یادکرد نمونه
هاي گوناگون عقیدتی، تشریعی و  یرا تعداد این گونه تفسیر در ساحتنیست؛ ز

اخالقی بسیار بیشتر از آن است که در یک گزارش بگنجد، بلکه هدف در نشان 
توان از معناي واژگانی فراتر رفت و به  ها تصویري است که چگونه می دادن نمونه

ناي حرفی به معناي همچنین عواملی که مجوز گذر از مع. معناي بالغی ره یافت
ها مشاهده کردیم که تفسیر بالغی  در این نمونه. بالغی است، نشان داده شوند

زداید و این نکته نیز  ها را از مدلول آیات می چگونه برخی ابهامات و پیچیدگی
رأي نیست که بدون وجه یا  روشن شد که تفسیر بالغی، تفسیر تأویلی یا تفسیر به

ا از ظهور اولیه واژگانی منصرف کند و به معناي دیگر، با توجیه ضعیف، آیات ر
تأویلی براي آن پدید آورد، بلکه روشی است که بر اساس قرائن روشن و محکم 

تواند هماهنگ با ساختار بالغی آیات، زمینه فهم صحیح و  کند و می حرکت می
ي است جزء معدود تفاسیر »من وحی القرآن«تفسیر . تري از قرآن فراهم سازد دقیق

  . که با این روش به سراغ قرآن کریم رفته است
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  :ها نوشت پی
أنّ علینا أن نفهم القرآن ککتاب رسالۀ و دعوة، و ذلک من خالل استحضار أجواء  .1

الدعوة و الرسالۀ فی نفوسنا، لنعیش حیویته و حرکیته و روحانیته الرسالیۀ کما عاشها 
و هو صنع الشخصیۀ القرآنیۀ المنفتحۀ  المسلمون األولون، للوصول إلى الهدف الکبیر

  .الواعیۀ التی کان یجسدها الرسول األعظم فی سیرته أصدق تمثیل
خصائص اللغۀ العربیۀ التی تتنوع دالالت ألفاظها على المعانی من حیث الوضوح و  .2

الخفاء تبعا لحاجات التعبیر التی تختلف فیها الحقیقۀ عن المجاز، و تتنوع فیها عناوین 
  .عارة و الکنایۀ فی األسالیب البالغیۀ التی تمنح الکالم رونقا و حالوة و حرکۀ فنیۀاالست

یحملونها   و لعل مشکلۀ الکثیرین من المفسرین فی تفسیراتهم لکلمات القرآن أنهم .3
على معناها الحرفی غیر ملتفتین إلى أسالیب البالغۀ من االستعارة و المجاز من خالل 

یحددها السیاق العام للکلمۀ الذي قد یتحدث عن العمق المعنوي  القرائن المتنوعۀ التی
  .ال عن السطح المادي بطریقۀ اإلیحاء

و أشرنا إلى أن التأکید على الجانب الحرفی للکلمۀ دائما، یبعد القرآن عن روعۀ  .4
التعبیر و جماله و بالغته، فی کثیر من األحیان، حیث ال یتحرك المفسرون من استیحاء 

فی ما هو ظاهر فیه، بل ینطلقون من استیحاء له، فی ما یتبنونه من مواقف و آراء للقرآن 
   .لیخضعوه لذلک، و لو جاء التفسیر على حساب جانب البالغۀ فی القرآن

بمعنی تنوعات  ۀالعربی ۀاللغ ۀو نشیر الی ان المفسر یحتاج الی ان یمتلک ثقاف .5
ربیه قد تنطلق فی المسئله التعبیریه بطریقه االسلوب التعبیري الستعماالتها الن اللغه الع

 ۀالمجاز و االستعاره و الکنایه خصوصا ان القرآن یمثل القم ۀالحقیقه و قد تنطلق بطریق
 ۀاالدبی ۀبالثقاف فالیمکن النسان ان یفسر القرآن اال اذا کان مثقفا ۀالعربی ۀفی البالغ

  .بشکل جید ۀالعربی ۀاللغ ۀوثقاف



 

 

87 

غت
بال

 
ري

فسی
وه ت

 شی
 در

ري
حو

م
 

ضل
ه ف

الم
ع

  اهللا 
 

ن یدققوا النظر فی ذلک و یتأملوا فیه، على أساس القواعد فینبغی للمسلمین أ .6
فإن المجازات تحتاج . اللفظیۀ اللغویۀ و الفکریۀ فی فهم القرآن فی حقائقه و مجازاته

إلى المناسبۀ القریبۀ بین المعنى الذي وضع له اللفظ و بین المعنى الجدید الذي یراد 
ل اللفظ فیها من دون مناسبۀ، أو بمناسبۀ ال استعمال اللفظ فیه مجازا، و ال یجوز استعما

  .یتحملها الذوق السلیم
واما التأویل بالمعنی الثانی فهو یعنی حمل اللفظ علی خالف ظاهره وقد انزل اهللا  .7

تعالی القرآن بلسان عربی مبین فالبد ان نخضع فهمنا للقرآن للقواعد االصیله للغۀ العربیه 
ینا ان ناخذ بظاهره اال ان یکون هناك دلیل لفظی التی تقول ان کل لفظ له ظاهر فعل

  اوعقلی علی اراده خالف ذلک الظاهر
ان النصوص التی بین ایدینا سواء أکانت نصوص الکتاب او نصوص السنۀ هی  .8

نصوص جائت علی حسب قواعد اللغه العربیه فی دالاللتها واللغه العربیه تتحرك بین 
هو استعمال للفظ فیماوضع له واالستعمال المجازي الحقیقه والمجاز فاالستعمال الحقیقی 

هو استعمال للفظ فی غیر ماوضع له للمناسبه بینه وبین المعنی الموضوع له ویذکرفی 
المجاز االستعاره ویعیش بین الحقیقه والمجاز والکنایه فهناك قواعد للغه العربیه واعتقد 

ون فهناك ابداعات جدیده فی طریقه ان قواعد اللغه العربیه التتجمد عند ما بحثه االقدم
فهم النص وفی طریقه استیحائه ولذلک الیمکن ان نخضع فهم النص لحاالت سریعه فی 
الجانب الفکري بل ان تأویل النص عندما یقوم لدینا الدلیل العقلی الذي هو علی مستوي 

لمستحیل الحقیقه باستحاله شیئ وقدیأتی النص القرآنی لیظهره منه ان یعبر عن الشی ا
  ... .کما لوکان الواقع مثال بالنسبه الی رؤیه اهللا

هناك آیات تنزل فی سیاق واحد کما قیل عن سوره المائده : اآلیات علی قسمین .9
انها نزلت کامله اوفی بعض السور وهنا ال اشکال فی ان السیاق هو جز من الظهور کما 
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ا للمعنی کذلک السیاق ایضا یمثّل ان ظهور اللفظ فی معناه اللغوي او العرفی یمثّل تأکید
اساسا لظهور اللفظ فی المعنی بحیث یمکن ان یکون قرینه علی التصرف فی کلمه 

ولکن هناك بعض اآلیات التی نزلت مفصوله عن السیاق الذي وضعت فیه کما . اخري
ومن » ...انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا«: فی قوله تعالی

الطبیعی ان ال تکون مثل هذه اآلیات فی تلک الموارد ظاهره فی ما یتصل بطبیعه ما 
وضعت فیه وخالصه الفکره ان السیاق یمثل قرینه فنیه فی تأصیل عملیه الظهور اال فی 

  .ماثبت بالنص القطعی اوالموثوق فی انفصاله التنزیلی عن السیاق
ي کالمی عالمه طباطابی وعالمه ها مقایسه دیدگاه«در مقاله دیگري تحت عنوان  .10

که انشاء اهللا به زودي در شماره بعدي فصلنامه منتشرخواهد شد، به تفاوت » فضل اهللا
دو نوع نگاه و پیامدهاي آن خواهیم پرداخت و در آنجا نشان خواهیم داد که چگونه 

 گرا در حوزه استعماالت و مفاهیم شیوه عقلی و استداللی محض به غلبه نگاه حقیقت
به ... هاي دیگر بیانی مانند استعاره و تشبیه و کنایه و شود و شکل ها منجر می واژه

  .رود محاق می
فعند ما نقول بضروره التماس االیحائات القرآنیه فاننا نقول ایضا بضروره ان  .11

التخضع للجانب الذاتی بل للطریقه التی نستنتج منها وفقا لقواعد اللغه العربیه مثل 
  .لکنایه والمجاز وما الی ذلکاالستعاره وا

ان علینا ان النتکلف فهم القرآن وانما علینا ان نعیش ظاهر القرآن وااللسنیه علی  .12
حسب ما اطلعت علی قسم منها تنطلق فی جذور الکلمه بالطریقه التی ال تتناسب مع 

الغه او العرف العام الذي یتحرك به الجوالقرآنی من الناحیه اللغویه اومن ناحیه قواعد الب
  .ما الی ذلک
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فهو یحمل اللفظ ماالیتحمل من خالل معناه فیما قدیکون » التفسیر الباطنی«اما  .13
للفظ معنی واحد ولکننا نستوحی من هذا المعنی االنتقال من فکرة الی فکرة ومن المعنی 

  .اللفظی الی المعنی الکنایی فیمایوجد من تالزم بینهما
ى الحقیقی الذي تحدث عنه القرآن فی أکثر من فما هو المراد منها، هل هو المعن .14

مرة الذي یعبر عن الکائن الخفی الذي أبقاه اللَّه فی الدنیا و منحه الخلود فیها من أجل 
أن یثیر فی اإلنسان خواطر الشرّ و دوافع العصیان، و هو الذي یعطیه القرآن اسم إبلیس 

منه العوامل الخفیۀ المتنوعۀ التی  فی أکثر من مورد؟ أو هو المعنى المجازي الذي یراد
تسبب الجنون و غیره من األمراض، و تکون العالقۀ بین المعنیین عبارة عن أن کلّا منهما 
یمثل عنصرا خفیا یؤثر فی الفکر و الشعور تارة، و فی البدن و العقل تارة أخرى؟ و إذا 

ى صرف اللفظ عن معناه کان المراد هو المعنى المجازي، فما هی القرینۀ أو الدلیل عل
  .إننا نستقرب ورود اللفظ على أساس المجاز ال على أساس الحقیقۀ الحقیقی؟

و ذلک من خالل دراستنا لشخصیۀ الشیطان فی القرآن و عالقته باإلنسان فی ما  .15
أعطاه اللَّه من دور فاعل فی حیاته، فإننا نالحظ محاولۀ القرآن للتأکید على أن دور 

أعین الناس و  األخیر هو إثارة وساوس الشر من خالل تزیینه فی الشیطان األول و
محاولۀ اإلضالل باألسالیب التی تساهم فی تحقیق الضالل، بإرادة اإلنسان و اختیاره، أما 
السیطرة علیه بالمستوى الذي ال یستطیع معه الوقوف أمامه، و ال یملک إال الرضوخ 

إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهِم سلْطانٌ إِلَّا منِ «من آیۀ لسلطانه، فهذا ما نفاه القرآن فی أکثر 
  .)42/حجر( »اتَّبعک

و ربما یخطر بالبال أن االستغفار ال یراد منه معناه الحرفی الذي یدلّ على وقوع  .16
اإلنسان فی الذنب أو حضوره فی أجوائه، بل یقصد منه االبتهال إلیه تعالى لیسدد 

عن ذلک، من باب التعبیر عن عصمۀ اللَّه لإلنسان بتوفیقه للبعد عن  اإلنسان باالبتعاد



 

 

90 

  
   

  
ال 

س
 

هم
زد

شان
 /

ره 
شما

64  /
ان 

مست
ز

13
89

 

الذنب، بطریقۀ الطلب إلى اللَّه یغفر له ذلک، کأسلوب من أسالیب التعبیر عن النتائج 
  .بالمقدمات و اللَّه العالم

أن الکالم وارد على سبیل االستعارة التی تعبر عن جزاء األعمال برؤیتها، باعتبار  .17
سان یتحسس عمله فی حیاته على مستوى النتائج السلبیۀ أو اإلیجابیۀ، فیرى أن اإلن

عمل الشرّ فی النتائج الشریرة، کما یرى عمل الخیر فی النتائج الخیرة، ألن العمل یختزن 
و لیس . فی داخله آثاره التی إذا شاهدها على صعید الواقع فکأنه شاهد العمل نفسه

  .یتجسد فیها فی النهایۀ بطریقۀ حسیۀ المراد رؤیۀ صورة العمل التی
من الفهم ـ  فی أغلب أدلتها ـ و لکننا نرى أن نظریۀ تجسم األعمال انطلقت .18

الحرفی للنص القرآنی، و هو أمر ال یتناسب مع القیمۀ البالغیۀ لألسلوب، التی تنفتح على 
  .االستعارة و الکنایۀ و المجاز من خالل القرائن المحیطۀ بالنص

یبدو لنا، أنّ إثارة هذه المشکلۀ فی وعی هؤالء ینطلق من محاولۀ تفسیر  و الذي .19
القرآن فی کلماته، تفسیرا حرفیا یستنطق الکلمۀ من خالل معناها اللغوي من دون 
مالحظۀ للجانب البالغی الذي تتّسع له اللغۀ العربیۀ فی مرونتها التعبیریۀ التی تشتمل 

و هذا ما درج علیه القرآن الکریم فی توضیح الصورة على الحقیقۀ و المجاز و الکنایۀ، 
فَقالَ «: للناس بطریقۀ الحوار، ألنها أقرب الوسائل فی اإلیضاح، کما ورد فی قوله تعالى

إِنَّا «: و قوله تعالى )11/فصلت(» لَها و للْأَرضِ ائْتیا طَوعاً أَو کَرْهاً قالَتا أَتَینا طائعینَ
ۀَ علَى السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحملْنَها و أَشْفَقْنَ منْها و عرَضْنَا الْأَمانَ

و غیر ذلک من اآلیات، فلن نحتاج  )72/احزاب( »حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهولًا
سبیل تقریب الفکرة  إلى مثل هذا التکلف فی توجیه اآلیۀ، بل الظاهر أنها واردة على

  .بطریقۀ الحوار
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قد مر شطر من الکالم فی معنى إخراجه من النور إلى الظلمات، و قد بینا هناك  .20
أن هذا اإلخراج و ما یشاکله من المعانی أمور حقیقیۀ غیر مجازیۀ خالفا لما توهمه کثیر 

  .من المفسرین و سائر الباحثین أنها معان مجازیۀ
تجاه أنه ال ینطلق من حالۀ لغویۀ بل من حالۀ عقلیۀ إننا نالحظ على هذا اال .21

إن کان  -تحلیلیۀ، بینما نجد أن الکلمات ترتبط بالتصورات الذهنیۀ المألوفۀ لدى الواضع
إن من الممکن . أو المستعمل، أو السامع الذي یعیش فی أجواء اللغۀ - عهناك واض

ر توسعۀ معانی الکلمات على مستوى المجاز أو الحقیقۀ االدعائیۀ، و لکن ذلک لن یغی
شیئا من المسألۀ اللغویۀ التی ال تجعل االستعمال حقیقیا فی نطاق المعنى الحقیقی الذي 

  .وضع اللفظ فیه
و بذلک کانت نسبۀ جعل األعداء للنبی إلى اللَّه، منطلقۀ من أن طبیعۀ الرسالۀ التی  .22

بها، و أناس یکفرون بها، و  أرسلها اللَّه إلى الناس، تفرض أن یکون لها أناس یؤمنون
ذلک بالنظر إلى اختیارهم الشخصی فی قضیۀ اإلیمان و الکفر، مما یجعل القضیۀ مرتبطۀ 
باللَّه من جهۀ، من خالل خلقه لإلرادة الحرّة فی اإلنسان، و بالمکلّف من جهۀ أخرى، 

لم اإلسناد من خالل مباشرته لعملیۀ االختیار، بحریته، و هذا األسلوب لیس ببعید عن عا
  .المجازي فی اللغۀ العربیۀ

و لعل مثل هذا االستیحاء الکنائی فی اآلیۀ ال یدخل فی باب التأویل الذي یذهب  .23
بعض الناس إلى ضرورة إبعاد القرآن عنه، ألن ذلک یؤدي إلى جواز تأویل جمیع 

الغی معارف الدین و أحکام الشرع، و هو قول الباطنیۀ، بل إن ذلک یندرج فی الفهم الب
القرآنی الذي ال یقتصر على حمل األلفاظ على معانیها اللغویۀ الحقیقیۀ، بل یتسع للمعانی 
المجازیۀ الواردة على طریقۀ الکنایۀ و االستعارة، على أساس وجود بعض القرائن العقلیۀ 
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و اللفظیۀ التی تصرف اللفظ عن ظاهره، فتکون المسألۀ من باب رد المتشابه إلى 
  . ...المحکم

و لعل الخالف بین المفسرین فی ما یتعلق بالکلمۀ، و بالروح خاضع لطریقتهم فی  .24
فهم القرآن الکریم، على أساس االستنطاق الحرفی لمعنى الکلمتین، و االبتعاد عن الجو 
الذي یحکم الفکرة، و هو الجو الذي تتحرك فیه القدرة اإللهیۀ بشکل غیر مألوف، مما 

اعتباره مصداقا لروح اللَّه، أو  - معها -التعبیر، التی یسوغ یصحح الطریقۀ الکنائیۀ فی
نفخۀ من روحه تماما، مع الفارق الکبیر فی التشبیه، کما یقول األدیب أو الشاعر عن 

بأنها قطعۀ من روحه، أو أنها ذوب روحه، أو أنه : القصیدة أو األثر الفنی الذي یصدر عنه
و من . یها من جهد فنی أو صرفه علیها من طاقۀأودع فیها روحه، للتدلیل على ما بذله ف

الطبیعی أن ذلک ال یصلح لالنطباق على أفعال اللَّه بشکل دقیق، على أساس المعنى 
الحقیقی للکلمۀ، ألن الجهد ال معنى له فی ما یخلقه اللَّه، و لکنه یتجسد فی مظهر القدرة 

اللَّه فی الجسد أو اعتبرها و عظمۀ الخلق و بهذا یکون التعبیر بالروح التی نفخها 
  .المخلوق نفسه، کنایۀ عن قدرة اللَّه التی بها یخلق ما یخلق، و یبدع ما یبدع

و الذي یلوح لنا، أن اآلیۀ تتحرك فی  ..إن ذلک کله ال یتفق مع الجو العام لآلیۀ .25
أجواء الهدایۀ التکوینیۀ التی تخضع لها السماوات و األرض، ألن الحدیث ینتهی فی 

و فی ضوء ذلک، » ...یهدي اللَّه لنُورِه منْ یشاء«: امها بالهدایۀ، و ذلک فی قوله تعالىخت
أن اللّه هو الحقیقۀ الوحیدة التی تمد  ـ على سبیل الکنایۀ ـ یمکن أن یکون المعنى

 ..الکون بالهدایۀ، و تسهل له حرکته فی االتجاه السلیم، و تنظّم له أموره، و تحفظ توازنه
ء  و بهذا یکون اللّه هو محرك الکون إلى مواقع هدایته، تماما کما هو النور الذي یضی

لألشیاء مواقع السالمۀ فی الحیاة، فهو نور السماوات و األرض الذي تهتدي به فی 
  .وجودها المتحرك نحو غایاتها
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