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 چکیده
 ،میـان اندیشـمندانبـا آن در  رابطـه  زبان قرآن از مسائلی است که آرای مختلفـی در

ای، تمثیلـی،  هایی چون زبان نمادین، زبان شاعرانه، اسطوره مطرح شده است. دیدگاه
 رو با روش تطبیقـی اند. تحقیق پیش   عرف عقال، عرف عام و زبان ترکیبی از آن جمله

گـرایش ، سـلفیهدیـدگاه امامیـه و  ،ای آوری اطالعـات کتابخانـه ای و جمع مقایسه _
کدام از  پس از تبیین دیدگاه هر کند و میدر باب زبان قرآن را بررسی وهابیت تکفیری 

لوازم پذیرش  کدام است و رشیپذ قابلها در پی پاسخ به این پرسش بوده که دیدگاه آن
هـای قرآنـی را  ها گ ارهآنجهت که هر دوی   این دیدگاه ناصواب چیست؟ دو دیدگاه از

 ،دو دیدگاه در ایـن اسـت کـه امامیـه ۀاختالف عمد .همسو هستند ،دانند می معنادار
قائـل بـه  حال داند، درعین مردم می ۀفهم برای هم زبان قرآن را زبان عرف عقال و قابل

اما  ؛حقایق آن هستند برای درک تمام داشتن قرآن و ل وم رجوع به ائمه ظهر و بطن
ر فهـم آن، زبـان قـرآن را گیری عقل دکار هبا نفی مجاز و تأویل در قرآن و منع ب سلفیه

پذیرش این  ۀالزم .دانند ظواهر آن را عین حقیقت می ۀزبان عرف عام و سطحی و هم
شـدن آن بـه تشـبیه و تجسـیم خداونـد متعـال در آیـات صـفات خبـری  منتهی ،قول
 باشد. می

 .زبان قرآن، زبان دین، امامیه، سلفیه، وهابیت تکفیری، مجاز در قرآن :ها کلیدواژه
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 مقدمه
از مباحثی است کـه در قـرون اخیـر موردتوجـه و بحـث بسـیاری از « زبان دین»بحث 

 .انـد آن بیـان کرده دربارۀهای متعددی  دیدگاه ،پهوهان دین است. قرار گرفته ،پهوهان دین
نـ د  خصوصـاً  زبـان دیـن در کـانون ایـن توجهـات، عنوان یکی از مصادیق   زبان قرآن به

 دارد. اندیشمندان مسلمان قرار
اشاره به توانایی بر تولید و ایجاد ارتبا  و انتقال مفاهیم به دیگران  ئاً بتداا ،مفهوم زبان

مقصود از زبان قرآن این است که خداوند متعال در قرآن چگونـه بـا بشـر ارتبـا   1دارد.
 برقرار کرده است، به عبارتی ماهیت زبان قرآن چیست؟

ای  ر ن د اندیشمندان مسلمان از اهمیـت ویـههجهت د  این زبان قرآن از دربارۀبحث 
خوبی  لذا باید به است؛ کتاب خدا و هادی بشریت معرفی شدهبرخوردار است که قرآن 

اند، آیـا مخصـوص زمـانی  های آن بـه چـه صـورت و برای همگان روشن شود که گ اره
ببرنـد؟ آیـا  تواننـد از آن بهـره یا اینکه همگان در هر زمانی می هستند که قرآن نازل شده

برای هدایت کافی  ،نما هستند یا خیر؟ آیا تمسک به ظواهر الفاظ قرآن های آن واقع گ اره
 است یا چی ی ورای این ظواهر وجود دارد که باید کشف شود؟

اختالفاتی که برخی از ایـن  باوجود تبع آن زبان قرآن را زبان دین و به دربارۀها  دیدگاه
طور کـل دیـدگاه دیگـر را نقـ   و در مواردی یک دیـدگاه بـه ها با یکدیگر دارند دیدگاه

 بندی کرد: تقسیم کلی ۀدست توان به دو کند، می می
ایـن  .قرآنـی هسـتند های بودن گ ارهنما معنایی و ییرواقع نظراتی که ناظر به بی .الف

زبـان »هایی چـون  دیـدگاه .باشـند ها عمدتًا متعلق به اندیشمندان ییرمسلمان می دیدگاه
دانستن زبان قرآن تحت  .«ای زبان اسطوره»و « زبان شاعرانه»، «زبان تمثیلی»، «نمادین

 گنجند. این قسم می
دانسـتن ظـواهر آن  قـرآن و حقیقـیهـای  نمادانسـتن گ اره واقع ۀنظراتی که بر پای .ب

 ماننـد  هایی  باشـند و دیـدگاه اندیشـمندان مسـلمان می ،صاحبان این نظریات .ارنداستو
 از« زبـان ترکیبـی»یـا « زبان عـرف عقـال»، «زبان فطرت»، «عرف عام یا خاصزبان »

 قبیل هستند.  این
                                              

 .176، صمبانی تفسیر قرآنمؤدب، رضا،  .1
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ها در باب زبان قرآن، به تبیـین دقیـق  دیدگاه رو پس از بیان اجمالی اهم   تحقیق پیش  
به منابع و نظـرات علمـای آنـان پرداختـه و بـه   توجه و سلفیه با هیاز امامکدام  دیدگاه هر

یـک از ایـن دو گـروه   متعلق بـه کـدام ،به این سؤال است که دیدگاه صحیحدنبال پاسخ 
 قول مقابل آن چیست؟ ،باشد و پیامدهای پذیرش می

اوج ایـن مباحـث بعـد از  1.اند بحث از زبان قرآن را بسیار طوالنی ذکر کرده ۀپیشین 
بحث از زبان  درواقع 2رنسانس و پدیدآمدن مباحثی چون تعارض علم و دین بوده است.

و در میان مسـلمانان گسـترش  از یرب آیاز شد شود ای که امروز مطرح می گونه قرآن به
 3.یافت

 با زبان قرآن  رابطه ها در دیدگاه. ۱
عنوان مدبر و هادی  گفتن خدا با بشر به با زبان قرآن و نوع برقراری رابطه یا سخن  رابطه در

ن، اعم از مسلمان و ییرمسلمان وجـود دارد، هستی، نظرات متعددی در میان اندیشمندا
 اند از: ها عبارتآنترین  مهم

 4الف: زبان نمادین و سمبلیک

ای  ها را صرفًا نمـاد و نشـانهآنهای قرآنی را ییرحقیقی دانسته و  قائلین به این نظریه گ اره
ائلین بـه مثال قـ عنوان به شوند.دانند که باید از قرآن کشف  برای بیان مطالب و حقایق می

عنوان سمبل قشر زحمتکش  ، هابیل را به«هابیل و قابیل»فرزندان آدم  ۀاین نظریه در قضی
 5.دانند داران می و قابیل را سمبل سرمایه... کارگر و کشاورز و ۀو طبق

 زبان شاعرانه .ب

حقیقـی  ،های قرآنی اند که مدلول گ اره زبان قرآن را شاعرانه دانسته و قائل ،گروهی دیگر

                                              
 .30-31، صزبان دین و قرآنساجدی، ابوالفضل،  ؛222-223، ص2، جموسوعه الفلسفهبدوی، عبدالرحمان، . 1
؛ مصـباح، 331-332، صحقوق و سیاسدت در قدرآن؛ مصباح، محمدتقی، 15ص ،ها تع د قرائتمصباح، محمدتقی، . 2

 .282-284، ص2ج ،سیاسی اسالم ۀنظریمحمدتقی، 
 .285-287ص ،2ج ،نظریۀ سیاسی اسالم محمدتقی، مصباح، .3

 ،درآمددد ی بدددر زبدددان قدددرآنآریـــان، حمیـــد،  ؛199-202-205ص ،زبدددان دیدددن و قدددرآنســـاجدی، ابوالفضـــل، . 4
 .206-223-230-239-260ص

 .286-287، ص2، جسیاسی اسالم ۀنظریمصباح، محمدتقی، . 5
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 1.ها وجود داردآنهای مختلفی از  نبوده و امکان برداشت

 ای زبان اسطوره .ج

هایی  بیـانگر اسـطوره ،به این معنا که زبان قرآن .مطرح کرد این دیدگاه را ارنست کاسیرر
 2.برند گرچه مردم از آن بهره می ؛است که متضمن حقیقت و حاکی از واقعیت نیستند

 زبان تمثیلی .د

کوئیناس ذکر کردهمنشأ ای اصحاب این دیـدگاه بـر  3.اند ن نظر را الهیات تمثیلی توماس آ
اند که الفاظ قرآن عاری از حقیقت بوده و صرفًا تمثیلی برای بیان حقایق دیگر  این عقیده

 .هستند
های قرآنی حقیقی نبوده و ظواهر  این است که گ اره مذکور، های وجه مشترک دیدگاه

 نیستند.ها حجت آنقرآن طبق 
زبـان  بارۀاین است که در ،باشد وارد می ذکرشده جمله ایراداتی که بر چهار دیدگاه  از

معنـای  اما این به ؛نمادین و سمبلیک، در قرآن نمادهایی مانند حروف مقطعه وجود دارد
شـده  پذیرفتـهمطلبی  ،، وجود نماد در قرآندیگر بیانبه  4.بودن قرآن کریم نیست نمادین

نمادین  ۀر قرآن که نتیجحجیت ظواه  قرآنی و عدم های بودن تمام گ اره مادیناما ن ؛است
زبان شاعرانه نیـ ،  ۀبا نظری  رابطه در 5.نیست پذیرفته ،دانستن زبان قرآن است و سمبلیک

وجـود ایـن فنـون  صـرف هامـا ب ؛قرآن کریم برخی از فنون ادبی رایج در شعر را داراست
کنـد  زبان قرآن اقتضا می بودن   بلکه عرفی ؛قرآن شاعرانه استعا کرد که زبان توان اد نمی

همچنین بیان حقیقت در قالب  6.که در قرآن از فنون ادبی رایج در شعر نی  استفاده شود
در قرآن کریم کاماًل بـا محـاورات عـرف  _ البته همراه با قرینه_ برخی تعبیرات مجازی 

ای  توان تمـام زبـان قـرآن را اسـطوره نمی ،وجود این مورد سبب عقال مطابقت داشته و به
                                              

 .290ص ،2همان، ج. 1
 .21ص ،ای در باب انسان رساله؛ کاسیرر، ارنست، 168ص ،زبان دین و قرآنساجدی، ابوالفضل، . 2
 .228ص ،زبان دین و قرآن؛ ساجدی، ابوالفضل، 83-84، صزبان قرآن و مسائل آنسعیدی روشن، محمدباقر، . 3
 .286-287، ص1ج ،های تفسیری شناسی جریان آسیبسعدی، محمد و همکاران، . 4
 .35-36ص ،قرآن و زبان نمادیننصیری، علی، . 5
، میزگدرد زبدان دیدنلگنهاوسن، محمـد،  ؛؛ مصباح، محمدتقی137، صحقوق و سیاست در قرآنمصباح، محمدتقی، . 6

 .17ص
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وجود تمثیل و بیان برخی حقـایق در قالـب مثـال در قـرآن، با، تیدرنهاو  1کرد. معرفی
بـودن زبـان  تمثیلـی، بیانی دیگربه  .توان الفاظ قرآن را عاری از بیان حقیقت دانست نمی

 2.قرآن و وجود تمثیل در قرآن باهم تفاوت دارند

 زبان عرف عام .ه

هـا آنو دستور زبـانی اسـت کـه عـرف از  به این معنا که تعابیر قرآنی همان تعابیر، الفاظ
البته  3.ای در قرآن آمده باشد کنند، نه اینکه الفاظ و تعابیر جدید یا قواعد تازه استفاده می

شـود کـه در بخـش  تقسیم می ،زبان عرف عام، به زبان عرف عقال و زبان عرف سطحی
 .سلفیه به آن اشاره خواهد شد دیدگاه امامیه و

 زبان عرف خاص .و

به این بیان که قرآن در رساندن مقاصد خـود روش بـه خصوصـی دارد و مطـالبی در آن 
تعـالیم عالیـه  ۀروش قـرآن در افـاد .باشد های لفظی بشر می رفته که فراتر از قالب کار به

ل محـاوره بـرای هاست و صرف دانسـتن اصـو های معمول بین انسان خود جدا از روش
رفتـه کـه  کار تعابیر و اصطالحاتی به ،در قرآن .بردن به مطالب رفیع  قرآن کافی نیست پی

 4شود.فقط باید از خود قرآن استیضاح 

 زبان فطرت .ز

بودن قرآن کریم، زبان قرآن باید  شمول جهان به  توجه قائل است که با ،صاحب این نظریه
 ارد،ویهگـی را د ایـنسرتاسر جهان باشد و زبـانی کـه زبانی مشترک بین تمامی افراد در 

 فرهنـگ فطـرت گفتن قرآن با معنای سخن بهبودن زبان قرآن  فطری بنابراین ؛فطرت است
 5.باشد می مشترک ها که بین تمام انسان است

                                              
، های زبددانی قددرآن جسدتاری در سدداحتســرا، هــادی،  ی نعمـت؛ فنــای29، صمنطددق ف دم قددرآنمصـباح، محمــدتقی، . 1

 .45-46ص
 .17، صمیزگرد زبان دینلگنهاوسن، محمد،  ؛؛ مصباح، محمدتقی58-59، صها تع د قرائتدتقی، ممصباح، مح. 2
 .261ص، البیان فی تفسیر القرآن؛ خوئی، سید ابوالقاسم، 57، صگذاری قرآن کریم درآم ی بر تاریخنکونام، جعفر، . 3
علمدی  ۀفصدلنام، «جسـتاری در زبـان قـرآن»؛ شـاکر، محمـدکاظم، 57، صشناخت زبان قرآنمعرفت، محمدهادی، . 4

 .113، ص24-25، شپژوهشی دانشس ه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصف ان
 .31، ص1، جتفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله، . 5
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 زبان تلفیقی و ترکیبی .ح

زبـان قـرآن را تـوان  به این معنا کـه نمی 1.های مختلف گفتن قرآن با زبان معنای سخن به
های مختلف است که به مناسبت از  تلفیقی از زبان ،بلکه زبان قرآن ؛زبانی واحد دانست

گاهی از زبان تمثیـل، گـاهی از زبـان شـعر و در مـواردی بیـان  .استفاده شده است هان آ
 .در قرآن استفاده شده است ...اسطوره و

لـذا بـه جهـت  ؛باشـند ن میترین نظرات در باب زبان قرآ های مذکور از مهم دیدگاه
و بعد از طرح مباحث کلـی، اکنـون  کردهنظر   رعایت اختصار از ذکر موارد بیشتر صرف  

 .پردازیم به بررسی دیدگاه امامیه و سلفیه می

 دیدگاه امامیه .۲
ها این نتیجه حاصل آنبا بررسی دقیق نظر  .اتی دارندعلمای امامیه در باب زبان قرآن نظر

 .ارجاع به یکدیگرند جمع یا قابل قابلها آنت شود که نظرا می
تـوان چنـین بیـان  زبان قرآن در میان امامیـه را می دربارۀبخش عمده و مهم نظرات  
 :کرد

 زبان فطرت .الف

َبَشرق : که از آیاتی چونبشر  ۀبودن قرآن برای هم هادی به  توجه با له رى لق که الَّ ذق يَ إق َو ما هق
و  2

 َّال َل إق
عااَلمض َو ما هو له ٌر لق که شود، قرآن باید با زبانی سخن بگوید که مشـترک  روشن می .3ذق
 ؛است« زبان فطرت»ها بتوانند از قرآن بهره بگیرند و آن آن ۀجهانیان باشد و هم ۀبین هم

 4.تواند از آن دوری کند بیگانگی با قرآن نمی ۀکس به بهان لذا هیچ
که بخشی از زبان قرآن، زبان فطرت است  شهید مطهری نی  به این مسئله اشاره دارد

 5.مشترک است ،افراد بشر ۀکه بین هم

                                              
 .180، صراز متن؛ نصری، عبدالله، 472، صزبان دین و قرآنساجدی، ابوالفضل، . 1
 .31مدثر، . 2
 .52قلم، . 3
 .31، ص1، جتفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله، . 4
 .48، ص1، جآشنایی با قرآنمطهری، مرتضی، . 5
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 زبان عرف عقال .ب

از  هاآنو هرآنچه در بین  کردهخداوند متعال برای بیان مقاصد خود از عرف عقال استفاده 
 .کار گرفته است در قرآن کریم به ،معمول است... کنایه و تمثیل و

وجود ظرفیـت و از بیانات قرآن بـا تر تر و لطیف معانی دقیقالبته چنین است که فهم 
که تفهیم و تفهـم در بـین  چنان ؛در افراد، امری ممکن است بیشتر با معارف دین آشنایی

خـدای »اند:  فرموده الله مصباح ی دی آیت. عقال نی  بسته به ذکاوت افراد، متفاوت است
و طبق اصـول  کردهه زبان عقال صحبت ب وحکیمی که این کتاب را برای هدایت ما نازل 

 1.«محاوره عقالیی سخن گفته است
از هـم  کـهنایچراکه آیات قرآن در عین  ؛نیست پذیرفتهطور مطلق  البته این دیدگاه به

کردن به آیات دیگر بـه یک آیه را بدون نظر توان و نمی بودهجدا هستند به یکدیگر متصل 
کاربردن  نباید به مدلول یک آیه و آنچـه بـا بـه ،دیگر  بیان  به .نحو کاماًل درست معنا کرد

فهمیم اکتفا کنیم بـدون اینکـه سـایر آیـات مناسـب بـا آن را دیـده  قواعد عربی از آن می
همچنین  3.زیرا انجام این کار نوعی تفسیر به ریی است که از آن نهی شده است 2؛باشیم

که در مکالمـات  از تسامحات عرفیی با واقع دارد و در آن چی ی واقعقرآن کریم تطابق 
 4شود. پیدا نمی ،رود کار می عرف عقال به

 زبان تلفیقی .ج 

 ؛توان مدعی شد که قرآن کریم از زبان واحدی برای بیان مقاصد خود بهره برده است نمی
که دین ابعاد مختلفی چون فردی، اجتماعی، عاطفی، سیاسـی، مـادی،  گونه همانبلکه 

قرآن کریم نی  برای بیان ابعـاد و مقاصـد  ازجملها دارد در متون دینی هاینمعنوی و امثال 
های مختلف استفاده شده است و زبان قـرآن ترکیبـی از انشـا، اخبـار،  مختلف، از زبان

ای از  آمیـ ه ،بنابراین سـبک و زبـان قـرآن ؛استتمثیل، کنایه، استعاره، حقیقت و مجاز 
 5.ی متعدد استها های گوناگون و ترکیبی از زبان شیوه

                                              
 .28، صمنطق ف م قرآنمصباح، محمدتقی، . 1
 .117، ص3، جتفسیر المیزانطباطبایی، سید محمدحسین، . 2
 .76ص، 3همان، ج. 3
 .627، ص6ج همان،. 4
؛ نصـری، 472، صزبدان دیدن و قدرآن؛ ساجدی، ابوالفضل، 267-373، صشناسی تفسیر قرآن روشبابایی و دیگران، . 5
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های علمـای امامیـه یافـت  الی نوشـته موارد دیگری ییر از آنچـه ذکـر شـد در البـه
، ذکـر بازگشت دارنـد ،ها به نحوی به موارد مذکورنآ ۀاینکه عمد به  توجه اما با ؛شود می

 .کنیم نمی
 عنوان بـه ایـن مـواردکـدام از  شـود کـه هیچ روشـن می ،شـدهمـل در مـوارد ذکربا تأ
زیـرا  ؛های امامیه با یکدیگر منافات نداشـته و در تنـاق  و تقابـل بـاهم نیسـتند دیدگاه

کـرده و  اند بـه بخشـی از زبـان قـرآن نظـر بودن زبان قرآن شده قائل به فطریکسانی که 
های  زبـان قـرآن را از جنبـه ،انـد دیگران که زبان قرآن را عرف عـام و تلفیقـی بیـان کرده

امـا نظـر  ؛ها متفاوت استآننوع بیان  دیگر سخن،به  .اند ر دادهدیگرش مورد بررسی قرا
بـا بـودن زبـان قـرآن  تلفیقی ۀنظری ،مثال عنوان به .باشد می جمع قابلها با یکدیگر آن ۀهم

عرف عقال نی  در محـاورات  :است که گفته شود جمع قابلبودن آن به این صورت  عرفی
هـا در آنکننـد،  هـای مختلـف اسـتفاده می نهای مختلف از زبا موقعیت به  توجه خود با

 ؛برند ها بهره میاینمحاورات خود از حقیقت، مجاز، تمثیل، استعاره، کنایه، شعر و امثال 
آن را زبان تلفیقی نیـ   درواقعداند  توان گفت کسی که زبان عرفی را زبان قرآن می لذا می

عنوان دیـدگاه ایشـان  ف عام بهالله مصباح که دیدگاه عر آیت که چنان ؛داند و بالعکس می
اند که از آن همان  شان توضیحاتی ارائه کرده در موضع دیگری در بیان این نظریه .بیان شد

 1.شود زبان ترکیبی و تلفیقی فهمیده می

 دیدگاه سلفیه. ۳
 ؛تألیفات و نظرات روشـن و مج ایـی بـا ایـن عنـوان ندارنـد ،زبان قرآن دربارۀها  سلفی

بردن به دیدگاه آنان در باب زبان قرآن باید به نظراتشان در باب حقیقت و  بنابراین برای پی
چراکه موارد  ؛در فهم قرآن مراجعه شود مجاز و تأویل و همچنین نوع برخورد آنان با عقل

باشند و تبیین موضع سلفیه در این  کننده در زبان قرآن می مذکور از مباحث مهم و تعیین
 .دارد پرده برمیز دیدگاه آنان در باب زبان قرآن موارد ا

                                                                                                      
 .180، صراز متنعبدالله، 

 .16-17، ص19ش ،معرفت، «می گرد زبان دین»لگنهاوسن، محمد،  ؛مصباح، محمدتقی. 1
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 (عرف سطحی)زبان عرف عام 

عرف سـطحی اسـت  آنکهدرجه  نیتر نازلالبته با ؛ زبان عرف عام بودن زبان قرآن ۀرینظ
بیان دیـدگاه  ،که بیان شد چنان؛ باشد یموهابی تکفیری در باب زبان قرآن  ۀدیدگاه سلفی

روشـن  لیتأودر باب حقیقت و مجاز و  دگاهشانیدید با بیان آنها در باب زبان قرآن را با
 .کرد که در ادامه به همین روش عمل شده است

بینیم یکی از اصول  رسیم، می گری وقتی به معناشناسی می سلفیدر بحث مبانی عام 
 را در پـی دارد یهـای قرآنـی نتـایج گ اره بـا  در رابطـهظاهرگرایی است کـه  ،مهم سلفیه

 :ازجمله

 نفی تأویل .لفا
مند و عقالنی در برداشت از قرآن کریم و فهم صـحیح از آن در طـول  ضابطه نفی تأویل  

فات تأویل آیات مربو  به ص ،ظاهرگرایان. ناشی از نگرش ظاهرگرایی بوده است ،تاریخ
معنای نفی و انکار صفات خداوند تلقی کرده و آن را جای   خداوند متعال را درحقیقت به

اهل  کند که تیمیه مقصود قائلین تأویل صفات را به این صورت تشریح می ابن .دانند نمی
ها مقصـود آناما معانی ظاهری  ؛وارد شده ،با صفات  رابطه تأویل معتقدند، نصوصی در

اش این بوده کـه  بلکه اراده کرده؛ها را برای مردم تبیین نآنمعانی  نبوده و رسول خدا
مقصود ایشـان از ایـن  .دست بیاورند انی صفات را بههادات خود معمردم با عقول و اجت

و عقل خود حق را از ییر جهتش  کارگیری ذهن امتحان مردم بوده و اینکه آنان با به ،عمل
داران  تمـام طـرف بارۀتیمیه نسبتی نادرست بوده و در حرف ابن اما این 1؛دست بیاورند به

عنوان یکـی از  بـه کـه امامیـه چنان ؛صادق نیسـت تیمیه مدعی شده که ابن گونه تأویل آن
ارجـاع متشـابهات بـه محکمـات،  ماننـد  قائلین تأویل، تأویل صفات را با راهکارهـایی 

آنکه  بی 2.گیرد کارگیری عقل، پی می و به بیت رسول خدا تمسک به فرمایشات اهل
اهل تأویـل نسـبت تیمیه به تمام  ندر میان علمای امامیه کسی قائل به سخنی باشد که اب

 .داده است
کننـد و ایـن  سلفیه آیات مربو  به صفات را بر همان معانی متعارف لفظی حمل می

                                              
 .285ص، بغیه المرتادتیمیه، احمد،  ابن. 1
 .76-86، صالله جوادی آملی آیت ۀصفات خبری در ان یشسلطانی، مصطفی، . 2
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این عمـل را مـذهب  و ورزیده معانی را به خداوند متعال نسبت داده و از تأویل اجتناب
 وانـد  شـدت گری ان سلفیه از انتسابشان به مشـبهه و مجسـمه به 1.کنند سلف معرفی می

ذات و نـه در صـفات و افعـال و کنند که خداوند مثل و مانندی ندارد، نه در  می تصریح
گویند  می حال نیدرعاما  ؛دانند و خداوند را از هر آنچه موجب نق  است دور می اسما

 .گونه که حقیقتًا برای خداوند ذاتی هست، حقیقتًا خداوند افعال و صفاتی نی  دارد همان
حقیقی صفات بر خداوند اسـت، بـین تمثیـل و تعطیـل  اینان مذهب سلف را که حمل

کـه ذات خداونـد را بـه خلقـش تشـبیه  گونـه همانگوینـد، سـلف  کنند و می معرفی می
کنند و از طرفی صفاتی را کـه  کنند، صفات او را نی  به صفات مخلوقات تمثیل نمی نمی

هـا در این .ندکن نفی نمی ،نسبت داده شدهبه خداوند  توسط خود خدا یا رسول اکرم
گویند خداوند حقیقتًا استوای بر عـرش  صفات خبری مانند استوای خداوند بر عرش می

کـه گفتـه  گونـه همانسایر مخلوقات و معتقدنـد  مانند  نه « کما یلیق بجالله» لیو ؛دارد
شود خداوند علیم و قدیر است و جای  نیست کسی اعراض موجود در علم و قـدرت  می

بودن خداونـد  برای فوق عرشلم و قدرت خداوند متعال ثابت بداند، مخلوقین را برای ع
ایـن عـین  چراکه ؛نی  کسی حق ندارد خصائ  فوقیت مخلوق بر مخلوق را ثابت بداند

معنـای حقیقـی بـر  حمل صفات بـه اشکال این بیان این است که 2.تشبیه و تمثیل است
 ،اند برای موجود ییـر جسـمانیخداوند متعال در مواردی مثل علم و قدرت که موضوع 

اما در صفات خبری مثل استوای بر عرش که موضوع برای موجود مـادی  ؛پذیرفته است
شدن  نی  به جهت منتهی اصل اختالف در صفات خبری 3.پذیرفته نیست ،شوند واقع می

لذا قیاس ایـن صـفات بـا  ؛شان بر خداوند به تشبیه و تجسیم است حمل معنای حقیقی
 باشد. ها نیست صحیح نمیآنعلم و قدرت که اختالفی در  صفاتی چون

« بال کیـف»سلفیه برای فرار از تشبیه و تجسیم که نتیجه این ظاهرگرایی است از قید 
سـلفیه  4کنند. در کنار اثبات صفات برای خداوند متعال استفاده می« کیفیت مجهول»یا 
مـراد از ایـن تـأویالت، حقیقـت  دگویـ میشده در قرآن کـریم  ویالت واردبا تأ  رابطه در

                                              
 .271، صبغیه المرتادتیمیه، احمد،  ابن. 1
 .275-277همان، ص. 2
 .75، صالله جوادی آملی آیت ۀصفات خبری در ان یشسلطانی، مصطفی، . 3
 .455-456، صبغیه المرتادتیمیه، احمد،  ابن. 4
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کـل و شـرب و نکـاح در بهشـت، ،مثـال بـرای  .افتـد چی ی است که اتفاق می  تأویـل ی
کنیم و  شود نه آنچه ما از این عبارات تصور می حقیقتًا واقع می است که در آنجا حقایقی

 پـس تأویـل ؛دانـد آوریم و این تأویلی است که ج  خداوند کسـی آن را نمی به زبان می
گاه است و کیفیت آن بـر مـا  درواقعصفات  همان حقیقتی است که فقط خداوند از آن آ

االستواءمعلوم و الکیـف »اند که  که سلف مانند مالک بن انس گفته چنان ؛مجهول است
اما کیفیت این  ؛توان فهمید استوا معلوم است و معنا و تفسیرش را می نیبنابرا ؛«مجهول

 1داند. ج  خدا کسی آن را نمی استوا همان تأویلی است که
 :از جهاتی دارای اشکال است «کیف مجهول»یا  «بال کیف»استفاده از قید  

معنای معمول آن ن د بشـر بـوده و  بودن آن، استوای به و معلوم اگر مراد از استوا .الف
چراکه با این  ؛دانستن خداوند است جسم اش تنها کیفیت آن برای ما مجهول باشد، الزمه

قول اصل استوا که قرارگرفتن بر چی ی است برای خداوند متعال ثابت فرض شده و تنهـا 
 .کیفیت آن مجهول دانسته شده

امـا  ؛کیف این باشد که استوا برای خداوند ثابت است بالها از آناما اگر مقصود ؛ ب
م گاه اواًل: این قسـمت از کـال داشتن از صفات اجسام است، آن کیفیت چراکه ؛کیف بال

معنا خواهد بود و ثانیًا بایـد معنـای دیگـری ییـر از  بی« االستواء معلوم»مالک که گفته 
در نظر گرفته شود و این همان اخـذ معنـای « استوا»آنچه ن د همگان آشکار است برای 

 .مجازی و تأویل است
شـدن بـه بـال  قائـل حال شان و درعین اثبات صفات با همان معانی حقیقی ۀالزم .ج

 2.انجامد دن صفات به تناق  میکیف بو
تعطیل عقـل از فهـم بسـیاری از آیـات قـرآن و از طرفـی  ،پذیرش این قول ۀالزم .د

 3.تیمیه مفوضه را گمراه خوانده است ابن که درحالی .تفوی  است
مؤسس فرقه سلفیه، در مخالفت با تأویل تاجایی پیش رفته که  ،تیمیه ابن حال درعین

سلف معرفی کـرده  ۀاز شیوه و سیر تمام مخالفین فکری خود از قائلین به تأویل را گمراه

                                              
 .293-294همان، ص. 1
 .759، صالله جوادی آملی آیت ۀصفات خبری در ان یشسلطانی، مصطفی، . 2
 .282-289، صبغیه المرتادتیمیه، احمد،  ابن. 3
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شدت و صـراحت و با  رار کردهتیمیه نی  سخنان او را تأیید و تک ناز اب سلفیان بعد 1.است
 2.کنند با تأویل مخالفت می

 نفی مجاز . 
قطعًا قول به وجود مجـاز در فهـم  با اینکه .باشد مجاز می انکار   ،نتیجه دیگر ظاهرگرایی

 .بسیار تأثیرگذار است ،صحیح قرآن
اند و اقسامی را  پذیرفته الجمله فیتقسیم کالم به حقیقت و مجاز را  ،برخی از سلفیه

 ؛مطلقًا در قرآن جای  نیسـت ،اند که مجاز آنان قائل ۀاما عمد 3؛اند برشمرده برای هرکدام
رایـت یسـدا »شـود  مجاز یعنی چی ی که نفی آن جای  است، مثاًل وقتی گفتـه می چراکه
بلکـه یـک مـرد شـجاع  ؛او شیر نیسـت»توان این سخن را نفی کرد و گفت:  می« یرمی
دانستن نفی مواردی از با جای  مساوی است ،بنابراین قول به جواز مجاز در قرآن ؛«است
ید، اسـتوا  مانند  صفاتی  ،ها قائلین به مجازآن ۀبه عقید 4.و این محال استباشد  می قرآن

استیال و ن ول امر را جایگ ین  ن ول را از خداوند نفی کرده و معانی دیگری چون قدرت،
 ،خداونـد متعـال دگویـ مینـد و دا میمجاز را همـان دروغ  ،سلفیه . درواقعکنند ها میآن

ایـن  5.سرتاسر حقیقت است رد و کتاب خدا و سنت رسول خدانیازی به مجاز ندا
از ابتدا اسـد حقیقـی را « رایت یسدا یرمی»گوید  وقتی کسی می ؛نیستند پذیرفته ،موارد

فـظ اسـد بلکه مردی را به جهت شجاعتش بـا ل ؛قصد نکرده تا سخن او قابل نفی باشد
افتد و ایـن عـین پاسـخی  در اینجا اتفاق نمی  پس اساسًا نفی؛ مورد اشاره قرار داده است

ها آنپنداشتن این قبیل عبارات از  اسلوبها در مقابل اشکالی که به جهت آناست که خود 
رود کـه در مقابـل آن  کار مـی کذب در جایی بههمچنین  6.دهند ارائه می ،شود گرفته می

                                              
 .282، صالفتوی الحمویه السبریتیمیه، احمد،  ابن. 1
کثیر، اسـماعیل بـن  ؛ ابن122، ص1ج ؛39، ص8، جمختصر الصواعق المرسله علی الج میه و المعطله جوزیه، قیم ابن. 2

؛ قاسـمی، محمـد 172-196، ص3، جتفسدیر المندار؛ رشـید رضـا، محمـد، 327، ص1، جتفسدیر القدرآن العظدیمعمر، 
 .16-40ص ،4، جمحاسن التأویلالدین،  جمال

 .15-17، صاالصو  من علم االصو عثیمین، محمد بن صالح،  بن. 3
 .7، صالمجاز فی المنز  للتعب  و االعجازمن  جواز شنقیطی، محمدامین، . 4
، 6ج ،اضواء البیان فی ایضداح القدرآن بدالقرآن؛ شنقیطی، محمدامین، 779، ص7، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن. 5

 .391ص
 .32، صمن  جواز المجاز فی المنز  للتعب  و االعجازشنقیطی، محمدامین، . 6
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 ۀارادمقصود از حقیقت در این مقام  که یدرحال .معنای صدق قرار داشته باشد حقیقت به
قرینه است و هیچ ارتباطی بـا صـدق و  باوجودمجازی  ۀاراد حقیقی از یک لفظ در برابر

 .کذب ندارد
و  سلفیه بر این باورند که تقسیم لفظ به حقیقت و مجاز در کـالم رسـول خـدا

م احمد بـن حنبـل اربعه نیامده و آنچه از حقیقت و مجاز در کال ۀن و ائمصحابه و تابعی
و  استمقصود مجاز در لغت بوده نه مجاز اصطالحی که ضد حقیقت  درواقعذکر شده 

 هـاآنو جهمیـه و متکلمـان متـأثر از  این دو اصطالح را معت له 1.باشد در قرآن ممنوع می
دلیـل بـر نفـی  50قیم جوزی  ابن .اند وضع کرده و صفات خداوند صرفًا برای نفی اسما

 2.است کردهنقد  ،ها ادعای مجاز شدهآنکه در  را بیان و آیاتی مجاز در قرآن
تیمیه را تکـرار  سخنان ابن ،ویلدیگر ب رگان سلفیه نی  در باب مجاز همانند بحث تأ

اند و برای توجیه مـواردی کـه از جانـب سـلف یـا خـود  یا آن را کمی گسترش دادهکرده 
 یجا بـه« آیـات معیـت» ماننـد   ها معنای مجازی در برخی آیات قرآن اخـذ شـده سلفی

عنوان نمونه  به 3.کنند یا اسلوب را بیان می ن لفظ حقیقت و مجاز مشترک معنویبردکار به
َماة ۀدر آی حه َ  الرَّ لِّ مق ُِّ ما َیناَح ال فق ه َلجو د در معنای حقیقی خـو «جناح»گویند  می  4َو اخه

نیـ  در  «خفـ »لغت جناح برای انسان حقیقت برای دست اوست و  چون ؛کار رفته به
کار رفته و امر به خف  جناح برای والدین کنایه  عنای حقیقی خود که ضد رفع است بهم

هاست و اطالق خف  جناح که کنایـه از تواضـع اسـت در عـرب آناز تواضع و نرمی با 
انـد  مجـاز قـرار داده یجا بـههـا آنواضح است اسلوبی کـه  5.یک اسلوب معروف است

اصل مطلب را عـوض  ،دادن الفاظاخذ معنای مجازی است و صرف تغییرهمان  درواقع
 .کند نمی

 کارگیری ع ل در فهم آیا  قرآن هعدم ب .ج
 افراطی سلفیه این است که هیچ نقشی برای عقـل در فهـم قـرآن ییظاهرگرادیگر  ۀنتیج

                                              
 .42ص همان،. 1
 .381-405، ص2، جر الصواعق المرسله علی الج میه و المعطلهمختص جوزیه، ابن قیم. 2
 .5ص ،من  جواز المجاز فی المنز  للتعب  و االعجازشنقیطی، محمدامین،  ؛92ص ،فنون بالغیهمطلوب، احمد، . 3
 .24 اسراء،. 4
 .30، صمن  جواز المجاز فی المنز  للتعب  و االعجازشنقیطی، محمدامین، . 5
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ها این 1.کند ملحد معرفی می ،گرا هستند عقله متکلمان را ک ،تیمیه قائل نیستند و حتی ابن
هـا را از خداونـد متعـال نفـی آنکه متکلمـان  ...و جهت شدت با الفاظی چون جسم، به

بردنشـان بـدعت کار هب در سنت نیامده گویند چون این الفاظ مقابله کرده و می ،کنند می
 2.است

را تکمیـل کـرده و امـت اند کـه خداونـد دیـنش  قائل 3،اکمال ۀآی سلفیه با تمسک به
، یـیگرا نقـل باجود سلفیه شگفت آنکه 4.نیازند رؤیا و امثال آن بی از عقل، پیغمبر

رتبط با فضیلت عقل یا ضعیف اند که تمامی احادیث م مدعی شده ،بدون بررسی سندی
تفسیر قرآن مخالفت کرده و فقط رجـوع بـه  هرگونهسلفیه همچنین با  5.یا جعلی هستند

البتـه در فهـم  6؛داننـد ، صحابه و تابعین را در فهـم قـرآن جـای  میمبرروایات پیغ
 .گذارند پا را فراتر نمی روایات نی  از ظاهر الفاظ

ظاهرگرایی سلفیه بیان شـد، نتیجـه ایـن  ۀعنوان نتیج به دی کهبنابراین با توجه به موار
در همان عرف سطحی عرب نی  از کنایـه و مجـاز  چراکه)، کمی مسامحه شود که با می

سلفیه زبان ( شوند منکر می یکل بهمجاز در قرآن را  ،شود حال آنکه این گروه استفاده می
دانند، به این بیان که هر آنچه در ظـاهر  معنای عرف سطحی می زبان عرف عام به قرآن را

کـار رفتـه  که مجـاز در آن بـهبدون این مراد خداوند متعال همان است، ،قرآن کریم آمده
تواند آن را بفهمد و کسی حق تأویل و تفسیر  ظاهر قرآن می  هر کسی با مراجعه به. باشد

 .ندارد ،آیات قرآن، خارج از آنچه در سنت آمده

 برآیندهاو  یبند جمع. ۴
اشتراکات و افتراقات  های علمای امامیه و سلفیه در باب زبان قرآن، دیدگاه یبند جمعبا 

 :ازجمله خالصه کرد یتوان در موارد آنان را می
قائـل بـه  ،اکثر اندیشمندان ییرمسلمان هر دو گروه از امامیه و سلفیه برخالف .الف

                                              
 .173-174، ص1، جدرء تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد،  ابن. 1
 .206-208، ص1همان، ج. 2
 .3مائده، . 3
 .162-163، صمختصر الصواعق المرسله علی الج میه و المعطله جوزیه، قیم ابن. 4
 .53-56، ص1، جسلسله االحادیث الضعیفه و الموضوعهالبانی، محمد ناصرالدین، . 5
 .183، ص1، جالتفسیر و المفسرونذهبی، محمدحسین، . 6
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بودن ظـواهر قـرآن را معنادارهای قرآنی هستند با این تفاوت که سلفیه  بودن گ ارهمعنادار
وانند با مراجعه به قرآن معـانی ت مردم می ۀبه این معنا که هم .دانند فهم عوام می سطح هم

بـودن قـرآن بـه ایـن  فهم همـهاما امامیه قائل است که  ؛خداوند را بفهمند مدنظرحقیقی 
 .شـود مند فهم و ظرفیت خود از حقایق قرآن بهره ۀانداز بهتواند  معناست که هر کسی می

و  معنویـتکسـب  قرآن ورای ظاهر خود بطنی دارد که پس از آشـنایی بـا زبـان عـرب،
شود. امامیـه  دستیابی به حقایق بیشتر از قرآن میسر می شدن به خاندان وحی ن دیک

است که همگان  یا گونه بهجمله اینکه قرآن کریم از داند، زبان قرآن را دارای اوصافی می
افراد از عامی تـا متخصصـین در فنـون  ۀشوند به این معنا که هم مند توانند از آن بهره می

و کتـب  ها برخالف سایر نوشـته .ظرفیت خود بفهمند ۀانداز بهند از قرآن توان مختلف می
قرآن سـاختاری دارد کـه بـرای همگـان  .ها استفاده کنندآنتوانند از  معدودی می ۀکه عد

تشبیه شده کـه هـر رودخانـه بـا سودمند است، قرآن در بیان علمای امامیه گاه به بارانی 
ظرفیت خـود از آن آب  ۀانداز بهتواند  می ،آید دید میشدن سیالبی که در اثر باران پ جاری

 1.بهره بگیرد
کید می .ب کنند که قرآن از نقای  کـالم  هر کدام از امامیه و سلفیه بر این مطلب تأ

امامیه این امـر را از لـوازم  .انات و مبالغات ناصحیح مبراستاستحس مانند   ،عرف عرب
از آن برای نفی جـواز مجـاز در قـرآن اسـتفاده  اما سلفیه ؛دانند بالیت و اعجاز قرآن می

 2.کنند می
امری مسلم  ،آیات قرآن ن د هر دو گروه ۀمعنای ظاهری در هم عدم امکان اخذ به .ج

معنـای  ی اخذ معنای خالف ظاهر را اخذ بهدر چنین موارد است با این تفاوت که امامیه
اما سلفیه این معنـای خـالف ظـاهر را نیـ  حقیقـت دانسـته و آن را از  ؛داند مجازی می

 دانند. اسلوب کالم عرب می

 یر یگ جهینت 
ولی نقای  زبان عرفی  ؛زبان قرآن ن د اکثر علمای امامیه زبان عرف عقالست .الف
 اما سلفیه معتقدند زبان قرآن زبان عرفی است. ؛را ندارد

                                              
 .223ص ،2، جمعرفت قرآنینصیری، علی، . 1
 .9-14، صمن  جواز المجاز فی المنز  للتعب  و االعجازشنقیطی، محمدامین، . 2
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 ،کننـد زبان عرف عام )عرف سـطحی( معرفـی می سلفیه زبان قرآن را ازآنجاکه .ب
 دانند. رسیدن به تمام حقیقت قرآن را از ظواهر آن ممکن می

همگان  نکهیا باوجودیعنی  ؛باشد قرآن کریم در نگاه امامیه دارای ظهر و بطن می .ج
اما صرف دانستن قواعد عربی و آشنایی با عرف،  ؛مند شوند توانند از ظواهر قرآن بهره می

امامیه معتقـد اسـت در قـرآن آیـات محکـم و  .رساند سان را به حقایق تمام آیات نمیان
کسی  توان بدون مراجعه به محکمات، متشابهات را فهمید و هر متشابه وجود دارد و نمی

 مند شود. تواند از حقایق قرآن بهره درک خود می ۀانداز به
قرآن به زبان عرف عقـال چراکه  ؛امامیه قائل است عرف توانایی فهم قرآن را دارند .د

اما نه به این معنا که تمام معنا و حقیقت قرآن را بتوانند با صرف آشـنایی بـا  ؛سخن گفته
ها وجود دارد اینمجاز، استعاره و تمثیل و امثال  ،در قرآن .زبان و ادبیات عرب درک کنند

نیـاز از تأویـل  بی ،بـرای درک حقیقـت آن و در عین قابل فهم بودن اکثـر ظـواهر آیـات،
نیـاز از صـاحبان اصـلی قـرآن یعنـی  صحیح با استفاده از قـرائن عقلـی و همچنـین بی

حقایق ناب قرآنی را که همان بطن قرآن است بایـد از قـرآن نـاطق  .نیستیم تیب اهل
به ایـن مطلـب  که این حدیث از امیرالمؤمنین چنان ؛دریافت کرد تیب اهلیعنی 

 1.«ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن اخبرکم عنه...» ند:اشاره دارد که فرمود
عقـل را  عنوان چیه بـهسلفیه به فهم ظاهری از آیات قرآن اکتفا کرده، در فهم قـرآن  .ه

 .شـمارند فراوانی احادیث جعلـی بـر قـرآن مقـدم می باوجوددانند، سنت را  دخیل نمی
ورد با قرآن و فهم آن در بین سلفیان توان گفت نوعی جمود و تحجر متعصبانه در برخ می

 رایج است.
شدن آن به تشـبیه و  منتهی ،ای که دیدگاه سلفیه در زبان قرآن دارد ترین مفسده مهم .و

 تجسیم خداوند متعال است.
بـرای « کیف مجهـول» یا« بال کیف»، «یلیق بجالله»مانند  توجیهاتی  یریکارگ به .ز

بر فرض پذیرش، محذور تعطیـل و تفـوی  را در  گری  از تشبیه و تجسیم توسط سلفیه
 پی دارد.

  امامیه است. از آن   تیب اهلتبع  قول صحیح در باب زبان قرآن به .ح
                                              

 .125-158ۀالبالیه، خطب نهج. 1
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.5 دارالصمیعی للنشروالتوزیع، :، ریاضالفتوی الحمویه الکبریتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن 

 .ق1419
رشـد، ناشـرون، ال مکتبـه :، ریـاضدرء تعارض الع ل و الن لتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم،  ابن  6.

 .ق1427
، مفتصر الصاواعق المرساله علای الجهمیاه و المعهلاهبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن  7.

 .ق1417دارالحدیث،  :تحقیق: سید ابراهیم، قاهره
.8 :الدین، بیـروت ، تحقیق: محمد حسین شمستفسیر ال رآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن 

 .ق1419دارالکتب العلمیه، 
دارالمعـارف،  :ریـاض ،سلسله االحادیث الضاعیفه و الموضاوعهمحمد ناصرالدین،  البانی،  9.

 .ق1408
.10 .ش1395 ی،رتضم نشر :، قمدرآمدی بر زبان قرآنآریان، حمید،  
.11 .م1984 سسه العربیه للدراسات و النشر،ؤالم :، بیروتموسوعه الفلسفهبدوی، عبدالرحمان،  
.12 .ش1379حوزه و دانشگاه،  ۀپهوهشکد :، قمشناسی تفسیر قرآن روشبابایی و دیگران،  
.13 .ش1381 چاپ سوم، نشر اسراء، :، قمتفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله،  
.14 .ق1426دارالثقلین،  :، قمالبیان فی تفسیر ال رآن خوئی، سید ابوالقاسم، 
.15 .تا دار احیاء التراث العربی، بی :، بیروتالتفسیر و المفسرونذهبی، محمدحسین،  
.16 .تا دارالمعرفه، بی :، بیروت«تفسیر المنار»تفسیر ال رآن الحکیم رشید رضا، محمد،  
، آموزشـی و پهوهشـی امـام خمینـی ۀسسـؤم :، قـمزباان دیان و قارآنساجدی، ابوالفضل،   17.

 .ش1383
یان آسیب سعدی، محمـد و همکـاران،  پهوهشـگاه حـوزه و  :، قـمهاای تفسایری شناسای جر 18.

 .ش1389دانشگاه، 
پهوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و  :قم و تهران، زبان قرآن و مسابل آنمحمدباقر،  سعیدی روشن،  19.

 .ش1389سمت، 
.20 حکمـت اسـراء، :، قـمالله جاوادی آملای آیت ۀصفا  خبری در اندیشمصـطفی،  سلطانی، 
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 .ش1390
ادبیاا  و  ۀعلمی پژوهشی دانشکد ۀفصلنام، «جستاری در زبان قرآن»شاکر، محمد کاظم،   21.

 .ش1380 ،109-122، ص24-25، شعلوم انسانی دانشگاه اصفهان
دار عـالم الفوائـد  :، جدهمنع جواز المجاز فی المنزل للتعبد و االعجازشنقیطی، محمدامین،   22.

 .تا للنشر و التوزیع، بی
.23 .تا الکتب، بی عالم :، بیروتاضواء البیان فی ایضاح ال رآن بال رآنشنقیطی، محمدامین،  
.24 :: سید محمـدباقر موسـوی همـدانی، قـمترجمه، تفسیر المیزانطباطبایی، سید محمدحسین،  

 .ش1374مدرسین،  ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع
.25 .ش1388 بوستان کتاب، :، قمقرآن در اسالمطباطبایی، محمدحسین،  
.26 .ق1421 داراالیمان، :، اسکندریهاالصول من علم االصولعثیمین، محمد بن صالح،  بن 
ــت  ــایی نعم ــادی،  فن ــرا، ه ــاحت»س ــتاری در س ــرآن جس ــانی ق ، 222، شمعرفاات، «های زب 27.

 .ش1395، 41-55ص
دانشاکده  ۀناما پایاان، «رهیافت و رویکرد عقلی و برهـانی بـه فهـم قـرآن»فر، شادی،  فروهش  28.

 .الهیا  دانشگاه آزاد اسالمی
دار احیاء  :بیروت ، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی،ویلأمحاسن التالدین،  قاسمی، محمد جمال  29.

 .ق1422التراث العربی، 
پهوهشـگاه علـوم  :: بـ رگ نـادرزاده، تهـرانترجمـه، ای در با  انسان رسالهکاسیرر، ارنسـت،   30.

 .ش1373 چاپ دوم، انسانی و مطالعات فرهنگی،
.31 ،8-18، ص19ش ،معرفات، «می گـرد زبـان دیـن»لگنهاوسـن، محمـد،  ؛مصباح، محمـدتقی 

 .ش1375
.32 .ش1379، 27-35ص ،18، شقبساا، «منطق فهم قرآن»مصباح، محمدتقی،  
آموزشـی و  ۀسسـؤم :کیـا، قـم : یالمعلـی ع یـ یرجمـه، تها تعدد قرابتمصباح، محمدتقی،   33.

 .ش1386 چاپ سوم، ،پهوهشی امام خمینی
آموزشی و  ۀسسؤم :: محمد شهرابی، قمترجمه، ح وق و سیاست در قرآنمصباح، محمدتقی،   34.

 .ش1391 چهارم،چاپ  ،پهوهشی امام خمینی
یمصباح، محمدتقی،   آموزشـی و  ۀسسـؤم :: کـریم سـبحانی، قـمرجمه، تسیاسی اسالم ۀنظر 35.

 .ش1391 چاپ ششم، ،پهوهشی امام خمینی
.36 .م1975 دارالبحوث العلمیه، :، کویتفنون بالغیهمطلوب، احمد،  
.37 .ش1399 چاپ پنجاهم، صدرا، :، قمآشنایی با قرآنمطهری، مرتضی،  
معارف اسالمی امام  ۀسسؤم ، قم:بینا  ۀفصلنام، «شناخت زبان قرآن»معرفت، محمدهادی،   38.
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 .ش1373 ،54-64، ص1ش ،رضا
.39 .ش1386 دانشگاه قم، :، قممبانی تفسیر قرآنمؤدب، رضا،  
.40 .ش1379، 25-43، ص35، شمعرفت، «قرآن و زبان نمادین»نصیری، علی،  
انتشـارات  :تهـران ،(اللاه محمادهادی معرفات یادنگار آیات) معرفت قرآنی علی، نصیری،  41.

 .ش1387اسالمی،  ۀفرهنگ و اندیش
.42 .ش1381آفتاب توسعه،  :، تهرانراز متننصری، عبدالله،  
یمنکونام، جعفر،   یم درآمدی بر تار .43 .ش1380نما،  هستی :، تهرانگباری قرآن کر

 




