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  :چكيده

 نيز و واژه يك تفسير در متعدد معاني وجود امكان پژوهي، قرآن حوزه در برانگيز بحث مسائل از يكي
 اسالمي انديشمندان گذشته، هاي قرن طول در. است معنايي وجوه اين شرعي اعتبار كيفيت و حجيت

 و معنا يك فقط كريم قرآن عبارات و واژگان از خداوند آيا كه اند آمده بر سؤال اين به پاسخ صدد در
 زياد تأثير جهت به مسأله اين اهميت. است نموده اراده آنها از را متعددي معاني يا كرده قصد را مفهوم
  . است آن از الهي مراد كشف و قرآني معاني بررسي در مبنا اين

 چندمعنايي درباره آملي جوادي اهللا آيت آراي بررسي به توصيفي و تحليلي روش با حاضر پژوهش
 حكايت آن از نتيجه. است كرده بررسي ايشان تفسيري كنش در را مبنا اين جايگاه و پرداخته قرآن
 در مبنا اين و شده پذيرفته معنا يك از بيش در لفظ استعمال امكان اصل تسنيم، تفسير در كه دارد
  .است رفته كار به كريم قرآن آيات بواطن و كنايات مجازات، لفظي، مشتركات تفسير

  .آملي يجواد اهللا يتآ يم،تسن يرمعنا، تفس يكاز  يشاستعمال لفظ در ب يي،چندمعنا: هاكليدواژه
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  مقدمه
قرآن به عنوان معجزه جاري و جاودانه پيامبر 

هاي فراواني از شگفتي و عظمت را  اسالم ابعاد و جنبه
آن رـيبايى قاز وجوه زيكى در خود جمع كرده است. 

جه توز اـيربكه از دست ا» يي«چند معناه دـپدي، ريمـك
به خود جلب كرده است؛ شناسي را  بزرگان ادب و زبان

تا آنجاكه سيوطي اين وجه را از بزرگترين وجوه 
اعجازي قرآن برشمرده و تصريح كرده است كه اين 

تا،  ، بيوطىي(سشود.  ويژگي در كالم بشر يافت نمي
  )515: 1ج

بديهي است كه تفسير قرآن و تدبر در آن بايد بر 
از  مبناي فهم الفاظ آن صورت گيرد و ارائه هر تفسيري

آيات قرآن بايد متكي بر شرح معاني الفاظ و روابط 
معنايي آن باشد؛ چراكه لفظ و معنا در قرآن كريم پيوند 
و ارتباط مستحكمي دارند و ناآگاهي از اين مسئله، 

  شود. سبب فهم ناصواب از مراد الهي مي
از اين رو يكي از مسائل جدي در حوزه 

متعدد در  پژوهي، امكان و جواز وجوه معاني قرآن
تفسير يك واژه و نيز اعتبار شرعي اين وجوه معنايي 

هاي گذشته، اصوليان، فقيهان و  است و در طول قرن
اند  آمده مفسران اسالمي در صدد پاسخ به اين سؤال بر

كه آيا خداوند متعال از واژگان و جمالت قرآن كريم 
فقط يك معنا و مفهوم را قصد كرده يا معاني و احكام 

  ي را اراده نموده است؟متعدد
روشن است كه در صورت مثبت بودن پاسخ 
پرسش اول، مفسر يا فقيه در جريان تفسير قرآن و 
استنباط احكام از آيات آن فقط بايد به دنبال يك معنا 
و حكم باشد كه همان مقصود و مراد الهي است؛ اما در 
صورت اثبات چندمعنايي براي آيات قرآن، مفسر و 

خواهند بود كه از آيات قرآن، معاني و احكام فقيه مجاز 
متعددي را فهم، و آن را به عنوان مقصود و مراد الهي 

  تلقي كنند.
اصوليان و مفسران فريقين بر اساس مباني فكري و 

اند  هاي متفاوتي را به اين سؤال داده عقيدتي خود، پاسخ
هاي مختلفي در حوزه امكان و  گيري ديدگاه كه به شكل

  ندمعنايي در قرآن انجاميده است. جواز چ
آنچه در اين پژوهش خواهد آمد، بررسي ديدگاه 

اهللا جوادي آملي از مفاخر علمي معاصر و نويسنده  آيت
درباره پديده چندمعنايي در » تسنيم«ماية  تفسير گران

قرآن و واكاوي نظريات تفسيري ايشان در اين حوزه 
است كه  است. بر اين مبنا، پرسش اصلي تحقيق آن

آملي درباره چندمعنايي چيست؟  اهللا جوادي ديدگاه آيت
آيا از نگاه ايشان همه معاني محتمل در آيات قرآني را 

توان مراد الهي دانست و آنها را تفسير آيه تلقي كرد؟  مي
اند، چگونه از آن به  و اگر ايشان از موافقان  چندمعنايي

 اند؟ ردهعنوان يك مبنا در تفسير آيات قرآن بهره ب

بر اساس  جستجوي نگارنده، تاكنون هيچ اثري، 
نامه و مقاله به اين موضوع (بررسي  اعم از كتاب، پايان

آملي) اختصاص  اهللا جوادي چندمعنايي از ديدگاه آيت
نيافته؛ اما در حوزه بررسي موضوع چندمعنايي، آثار 

توان به كتاب  ارزشمندي موجود است كه از ميان آن مي
اثر سيدمحمود » يي در قرآن كريمچندمعنا«

حسيني، اشاره كرد كه اثري جامع در اين حوزه  طيب
رود. مقاالتي نيز با عنوان بررسي چندمعنايي  شمار مي به

بررسي و «در آيات قرآن نگارش شده كه از جمله آنها 
به قلم » هاي چندمعنايي آيات قرآن كريم نقد ديدگاه

ظام چندمعنايي نگرشي به ن«سيدجعفر صادقي فدكي، 
نوشته احمد نهيرات و عباد محمديان و » در قرآن كريم
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بررسي ادله موافقان و مخالفان چندمعنايي در قرآن «نيز 
كه مي  زاده است اثر احد پرنا و نسرين حسن» كريم

  .توان بدانها اشاره كرد.
  چيستي پديده چندمعنايي

به » عني«است و » عني«معنا مصدر ميمي از 
ه كردن و چيزي را قصد كردن است. معناي اراد

) معناي كالم به معناي مفهوم و 626ش، 1375(بستاني، 
) و در 106: 15ق، ج1414منظور،  مقصود آن است (ابن

اصطالح  عبارت است از صورت ذهني كه از لفظ 
شود؛ مشروط بر اينكه بر اثر وضع باشد.  حاصل مي

  )1600: 2م، ج1996(تهانوي، 
كه در هر زبان، لفظ فقط براي  قاعده كلي اين است

يك معنا وضع شود؛ اما بعضاً شرايطي منجر به داللت 
شود. از اين پديده به  يك لفظ بر معاني متعدد مي

كنند. چندمعنايي در پي نياز اهل  تعبير مي»چندمعنايي«
هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و...  زبان و پيشرفت

شود.  زبان ميدهد و منجر به پويايي و پيشرفت  رخ مي
هايي از اين پديده  اگرچه زبان شناسان به وجود نمونه

اند؛ اما در زبان عربي  هاي مختلف اذعان كرده در زبان
اين موارد به نحو وسيع و گسترده به كار رفته است. 

  )78ش، 1385(نيازي، 
موضوع چندمعنايي در علوم اسالمي و قرآني از 

استعمال «با عنوان تر  زمان  نزول مطرح بوده، اما پيش
حمل لفظ مشترك بر «يا » لفظ در بيش از يك معنا

نزد اصوليان و » اشتراك لفظي«يا » اش همه معاني
شناسنان معاصر بر  شده است. زبان مفسران شناخته مي

اين باورند كه بايد ميان دو اصطالح چند معنايي 
(Polysemy)  و اشتراك لفظي(Homonymy)   

ف ميان انديشمندان در اين حوزه، تفاوت گذاشت. اختال

اختالف بنيادين نيست؛ بلكه بيشتر به نوع نگاه و تعريف 
گردد. گذشتگان به صورت كلي و  آنها از موضوع برمي

اند و معاصران به  عام درباره اين دو موضوع سخن گفته
  ) 134، 1394طور دقيق و جزئي. (شهبازي، ش

ت. چندمعنايي در قرآن به دو صورت متصور اس
اي داراي چندمعنا باشد و در هر كاربرد و  اول آنكه واژه

به عبارت اش به كار رود.  موضعي، در يكي از معاني
گيرد كه با  يك واژه در لسان قرآن چنان جاي ميديگر، 

وجود مشابهت در لفظ و آوا، در هر بافت و موضعي، 
كند. از اين مقوله در علوم قرآني  معنايي متفاوت پيدا مي

هاي وجوه و نظائر  شود و كتاب ياد مي علم وجوه ذيل
  اند.  به معرفي اين دست كلمات قرآني پرداخته

بار استعمال  حالت دوم آن است كه يك لفظ در يك
و در يك موضع و سياق واحد، افاده معاني متعدد كند 

اي استعمال  يا به عبارت ديگر، يك واژه در متن به گونه
دمعنا برخوردار باشد. حالت شود كه در آنِ واحد از چن

  اخير، مقصود ما از چندمعنايي در پژوهش حاضر است. 
بر اين اساس، لفظ بايد داراي سه شرط باشد كه 

كه لفظ يا  مصداق چندمعنايي محسوب شود. اول آن
عبارت موردنظر داراي چند معنا باشد يا قابليت حمل 

حقيقي بر چند معنا را داشته باشد؛ اعم از اينكه معاني، 
باشند يا مجازي و كنايي و نيز اعم از اينكه ظاهري 

  باشند يا باطني و تأويلي.
آنكه متكلم و شارع، دو يا چند معنا را از   دوم

لحاظ واحدي از واژه يا عبارت موردنظر قصد كرده 
باشد؛ نه اينكه معاني متعدد، از كاربردهاي گوناگون 

  هاي متعدد فهميده شود. عبارات و يا لحاظ
و سوم آنكه الزم است معاني متعدد به صورتي 
باشند كه مصاديق خارجي يك معناي عام و كلي 
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تر جمع نشوند. به  نباشند يا اينكه تحت معنايي عام
عبارت ديگر، آن لفظ، اسم جنس، اسم جمع، تثنيه، 

  )67ش، 1390فدكي،  جمع و نظاير اينها نباشد. (صادقي
  ييهاي مختلف درباره چندمعنا ديدگاه
هاي نخستين پس  تر گذشت، از دوره كه پيش چنان

از نزول، موضوع چندمعنايي در قالب مبحث اشتراك 
نظران بوده است. اشتراك لفظي  لفظي موردتوجه صاحب

از موضوعات مطرح در مبحث الفاظ در اصول فقه و 
منطق و نيز از مباحث ضمني علم بيان و علم بديع و 

از آنجا كه دانشمندان علوم رود و  اللغه به شمار مي فقه
قرآني اين مبحث را از علوم يادشده وام گرفته و بر 

شود كه  اند، چنين معلوم مي آيات قرآن تطبيق داده
اشتراك لفظي در كلمات قرآن از مصاديق اشتراك لفظي 

نظرهاي مربوط به آن،  در كالم عرب است و اختالف
ي در نظرهاي مربوط به اشتراك لفظ مترتب بر اختالف
  زبان عربي است.

هاي متفاوتي در  در ميان علماي اسالمي، ديدگاه
امكان و جواز وقوع اشتراك لفظي و چندمعنايي در 

توان آنها را ذيل  زبان عربي و قرآن مطرح است كه مي
  چهار عنوان بررسي كرد. 

ديدگاه اول از آن كساني است كه استعمال لفظ در 
ممنوع و عقالً بيش از يك معنا را به طور مطلق 

دانند. بارزترين نمونه اين دسته، آخوند  ناممكن مي
  برجسته و ممتاز است.   خراساني، اصولي

گردد كه براي لفظ  اي برمي دليل ايشان به نوع رابطه
و معنا قائل است و در آن رابطه، امكان ندارد كه يك 

اي براي دو يا چند معنا باشد. به لفظ عنوان و آينه
اعتقاد وي، لفظ فقط عالمتي براي اراده معنا نيست؛ 

اي براي معنا و فاني در آن است و اين  بلكه لفظ آينه

قدر قوي است كه گويا هنگام اداي  فناي لفظ در معنا آن
شود،  لفظ، معنا از دهان گوينده به سوي مخاطب القا مي

مخاطب روانه شود و او ابتدا  نه اينكه تنها لفظ به سوي
لفظ را بشنود و سپس آن لفظ را بر مصاديق داللت 

فلسفى از رابطه لفظ  با ارائه اين تحليل عقلىدهد. ايشان 
و معنا، به عدم امكان عقلي استعمال لفظ در بيش از 

  )36ق، 1409(خراساني،  .يك معنا رأي داده است
ه درستويه و ابوهالل عسكري نيز از جمل ابن
هاي بنامي هستند كه اين پديده را از اساس منكر  لغوي
اند؛ زيرا از نظر آنها زبان توقيفي است. اين دو با  شده

) 31(بقره: » و علّم آدم االسماء كلها«استناد به آيه 
معتقدند واضع زبان خداست و از آنجا كه اشتراك لفظي 

شود و خدا چيز غامض و مبهم  منجر به ابهام در معنا مي
كند، وقوع اشتراك لفظي عقالً محال است.  ايجاد نمي

روشن است كه منشأ انكار اين عده، اعتقادي است، نه 
  ) 82ش، 1385زباني. (نيازي، 

اند اشتراك لفظي، منجر به تطويل يا  برخي نيز گفته
شود و هردوي آن ناپسند است. توضيح  اجمال كالم مي

خود، قرينهآنكه اگر متكلم براي هريك از معاني لفظ 
اي نصب كند و اگر قرينه اي بياورد، كالم تطويل پيدا مي

شود و مخاطب هيچ معنايي را از  نكند، كالم مجمل مي
  )176: 1ق، ج1419آن درك نخواهد كرد. (مؤمن قمي، 

دسته دوم كساني هستند كه به امكان و وقوع 
چندمعنايي در زبان عرب و عدم وقوع آن در قرآن 

سيدمصطفي خميني از اين دسته است.  معتقدند. مرحوم
باره را نقل  ايشان پس از آنكه اختالف علما در اين

كند كه وقوع اين  كند، نظر صحيح را چنين عنوان مي مي
مسئله عقالً جايز و عرفاً ممنوع است و در ادامه چنين 

بعيد است كه اين مسئله در كتاب و سنت «دارد:  بيان مي
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) به اعتقاد 292: 1، ج1418(خميني، » رخ داده باشد.
كند و  ايشان اين نوع استعمال، سخن را داراي ابهام مي

چون قرآن و روايات، وظيفه ارشاد و هدايت مردم را 
  )293بر عهده دارند، بايد خالي از ابهام باشند. (همان، 

دسته سوم، امكان و وقوع چندمعنايي در زبان 
ر قرآن را عربي را منكر شده، اما امكان و وقوع آن د

عربي از اين عده است. وي معتقد است  اند. ابن پذيرفته
كه چندمعنايي در هر چيزي كه مصداق كالم الهي باشد، 

هاي آسماني و  هاي منزل، صحيفه اعم از قرآن، كتاب
اخبار الهي، واقع شده است؛ زيرا از طرفي، خداوند عالم 

ه داند ك به تمام وجوه معنايي لفظ است و از طرفي مي
فهم بندگانش از مقصود و مراد او متفاوت است و چون 

فهمند مكلف نكرده،  آنان را به غير از چيزي كه مي
فهمد، همان  بنابراين هركس، هرچه از كالم خدا مي

  وجه، مقصود الهي براي اوست. 
و ليس «عربي سپس با تصريح بر اين نكته كه  ابن

، علت »لفظيوجد هذا في غير كالم اللّه و إن احتمله ال
خالي بودن الفاظ غيرالهي از چندمعنايي را محدود بودن 

ها به وجوه مختلف معنايي الفاظ و  دانش انسان
احاطه ايشان به كاربردهاي گوناگون لفظ دانسته  عدم

  ) 12-11: 1ق، ج1410است. (ابن عربي، 
ها، فقيهان  ها، اصولي اما دسته چهارم كه اغلب لغوي

گيرد، هم استعمال لفظ در  ربرميو مفسران فريقين را د
شمرند و هم به وقوع آن در  چند معنا را عقالً ممكن مي

لغت عرب و آيات قرآن كريم معتقدند. از جمله 
» الكتاب«هاي قائل به اين ديدگاه سيبويه صاحب  لغوي

فارس نويسنده  ) و ابن15: 1ق، ج1410(سيبويه، 
) 207ق، 1418(ابن فارس، » الصاحبي في فقه اللغه«

  باشند. مي

اند،  اي كه اين نظريه را پذيرفته از فقهاي اماميه
تصريح  باره در اينالهدي است. وي  سيدمرتضي علم

اراده دو معنا از يك لفظ يا اراده معاني كه  كرده است
حقيقي و مجاز لفظ در زمان و آن واحد، ممتنع نبوده و 

  )17: 1ش، ج1376پذير است. (سيدمرتضي،  امكان
سرين و فقهاي معاصر اماميه كه وقوع از مف

چندمعنايي را در الفاظ عربي و آيات قرآن پذيرفته، 
ن ااهللا معرفت است. ايشان با اشاره به ديدگاه اصولي آيت

استعمال لفظ و ارادة ، متقدم در رد امكان چندمعنايي
ها و  مانند نصب نشانه ،از قبيل نصب عالمت را معنا

چنين حكم  ا اين تشبيه،اند و ب دانسته عالئم خطر
چنانچه لفظ ذاتاً صالحيت داشته باشد، عقالً اند كه  كرده

نيز منعى وجود ندارد كه يك عالمت براى دو مقصود يا 
بيشتر قرار داده شود و در موقع كاربرد، احياناً هر دو 

 ينآقر يها معنا منظور گردد. ايشان در ادامه به نمونه
  )99: 1ش، ج1379(معرفت،  .اند اين پديده اشاره كرده

عالمه جوادي آملي از جمله كساني است كه امكان 
و جواز چندمعنايي براي الفاظ را پذيرفته و قائل به 

اند. ايشان در مقدمه  وقوع آن در آيات الهي قرآن شده
تفسير تسنيم با طرح بحثي در خصوص الفاظ آيات 
قرآن كريم، به جواز استعمال لفظ در بيش از يك معنا 

  حكم كرده است. 
ايشان آنچه باعث انكار اين مسئله نزد به نظر 

برخي از انديشمندان شده، سه علت است: اول، 
محدوديت ظرف الفاظ كه تحمل گنجايش معاني متعدد 
را ندارد؛ دوم، محدوديت علم و اراده گوينده به طوري 
كه نتواند در آن واحد چند معنا را از لفظ مستعمل قصد 

طب براي فهم كند و سوم، محدوديت علم و توان مخا
  چندمعنا از يك لفظ. 
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صاحب تسنيم، ديدگاه قائلين به امتناع استعمال لفظ 
واحد در بيش از يك معنا را ناشي از توهم محدوديت 
ظرفيت لفظ يا مضبوط بودن ظرفيت مستمع و مخاطب 
يا محدوديت علم و اراده متكلم دانسته، سپس به تحليل 

حتي كه ه است و تصريح كرد آورده اين سه نقيصه روي 
در صورتي كه اين اسباب در كالم بشري مانع از قصد 
چند معنا از لفظ واحد شوند، در رابطه با قرآن هيچ 
دليلي بر عدم امكان آن وجود ندارد؛ چون زبان قرآن، 
رسا و عربي مبين؛ گوينده آن، خداي متعال و مخاطب 

است.  صلي اهللا عليه و آله و سلم اهللا اصلي آن، رسول
  ) 129: 1ش، ج1378وادي آملي، (ج

به باور ايشان، از آنجا كه متكلم قرآن، خداوند 
سبحان است و او هيچ محدوديتي از جهت علم يا اراده 
ندارد، محذوري در اراده كردن چند مطلب از يك آيه و 
چند معنا از يك لفظ نيز ندارد؛ چنانكه اگر محدوديت 

قرآن، مزبور به لحاظ مخاطب باشد، مخاطب اصيل 
انسان كامل يعني حضرت رسول اكرم(ص) است كه 
ظرفيت وجودي ايشان براي ادراك معاني متعدد در 
 ،دفعه واحد بالمانع است؛ يعني اگر مخاطبان ديگر

صالحيت تلقي چند معنا را از لفظ واحد ندارند، آن 
  حضرت چنين صالحيتي را داراست.
دهند كه گرچه قانون  ايشان در ادامه توضيح مي

محاوره از جهت لفظ و از لحاظ مخاطب نسبت به افراد 
عادي مطاع و متبوع است، ليكن از جهت متكلم 

توان چنين حكم كرد كه همه احكام متكلمين عادي  نمي
درباره متكلم وحي، يعني خداوند سبحان هم حاكم 
باشد؛ گذشته از اين كه مخاطب اولي و اصيل قرآن 

خالفت الهي توان  كريم، پيامبر(ص) است كه بر اثر
تحمل معاني متعدد را يك جا دارد. با اين حال، هيچ 

يك از امور ياد شده، يعني ويژگي متكلم و خصوصيت 
لي اهللا عليه و آله مخاطب اصيل، يعني رسول اكرم(ص

) مانع از اجراي قانون عربي مبين نسبت به وسلم
 )130ديگران نخواهد بود. (همان، 

القرآن ذَلول «روايت نبويِ  عالمه در ادامه مطلب به
جمهور،  (ابن ابي» ذو وجوه فاحملوه علي أحسن الوجوه

) استناد كرده و در تبيين رابطه اين 104: 4ق، ج1405
حديث با چندمعنايي قرآن چنين توضيح داده است: 

شايد يكي از معاني اين حديث همين باشد كه قرآن «
دارد؛ كريم معارف طولي متنوع و مطالب عرضي متعدد 

اگر جمع بين همه آنها ميسور نشد آن را بر بهترين وجه 
بود،  آن حمل كنيد. اگر آن معاني صحيح و تام نمي

هرگز قرآن كريم نسبت به آن معناي غيردرست، ذلول، 
پذير نبود و آن معنا نيز از وجوه قرآن به  نرم و انعطاف
تواند ناظر به  آمد و ذو وجوه بودن قرآن مي حساب نمي

  (همان) » معنايي در قرآن باشد. چند
با اين حال، ايشان با استناد به روايتي از امام 
علي(ع) داللت روايت نبوي مذكور را بر اثبات 

داند؛ چراكه آن حضرت در  چندمعنايي قرآن كامل نمي
عباس توصيه كرده است كه با خوارج به  اي به ابن نامه

م ال تخاصمه«وسيله سنت احتجاج كند نه قرآن: 
بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون ولكن 

  ». حاججهم بالسنّة فإنّهم لن يجدوا عنها محيصاً
دهد كه  به اعتقاد مفسر تسنيم، اين سخن نشان مي

ذووجوه بودن قرآن، به معناي صالحيت واقعي قرآن 
براي حمل بر وجوه متعدد نيست؛ زيرا برخي بر اثر 

وجوهي را بر قرآن تحميل  تفسير به رأي مذموم،
كردند و وحي خدا را بر اميال خويش تطبيق  مي
لي اهللا عليه و كردند. از اين رو، سنّت رسول اكرم(ص مي
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) مبين و شارح راستين قرآن كريم است. آله و سلم
  )131(همان، ص 

آملي ذيل مباحث تفسيري خود  اهللا جوادي آيت
د داليل بارها به مبحث چندمعنايي پرداخته و با ر

كه در  مخالفان، به اثبات آن همت گمارده است؛ چنان
رد استدالل زمخشري كه شمول يك كلمه بر دو معناي 
مختلف را از باب لغز و معما دانسته و آن را رد كرده، 

كاربرد لفظ در بيش از يك معنا كه تصريح نموده 
اشكال است و هرگز از قبيل لغزگويي و معماسازي  بي

  )86: 22(همان، ج نخواهد بود.
اهللا  آيد كه آيت از آنچه گذشت، چنين حاصل مي

آملي به اصل استعمال لفظ در بيش از يك معنا  جوادي
باور دارد و اساساً اين مسئله به عنوان يكي از مباني 

رك: آيد. ( تفسير تسنيم نزد محققان به شمار مي
  )15ش، 1388حسيني،  طيب

  بسترهاي چندمعنايي در قرآن
تر اشاره شد، مقصود ما از چندمعنايي كه پيش چنان

آن است كه يك واژه نه در آيات گوناگون، بلكه در 
يك موضع، واجد معاني متعدد باشد كه اين موضوع 

هاي قرآن و دال بر ژرفاي زباني  حكمتي از حكمت
قرآن است. چندمعنايي در بسترهاي متعددي امكان 

  پردازيم. ها مي آنايجاد دارد كه در ادامه به بررسي اهم 
  لفظي اشتراك

ترين مصداق چندمعنايي، وجود  قسم اول و اصلي
قرآن كريم است. در  الفاظ مشترك در هر زبان، از جمله

مشترك لفظي آن است «اند:  تعريف مشترك لفظي گفته
كه يك لفظ براي معاني متعدد وضع گردد؛ چه هريك 

وضع  از اين معاني با وضع خاص و جداي از ديگري
» شود و چه همه آنها در يك وضع واحد لحاظ گردد.

) به تعبير 34: 1ش، ج1380(موسوي بجنوردي، 
تر، مشترك لفظي آن است كه لفظ واحد بر دو  واضح

  معناي مختلف يا بيشتر به طور يكسان داللت كند.
آملي ذيل آيات بسياري، وجوه  عالمه جوادي

و بر امكان   همختلف معاني واژگان قرآني را بازگو كرد
اند. با اين  استعمال لفظ در معاني متعدد صحه گذاشته

حال، دأب تفسيري ايشان، پذيرش عام همه معاني 
نيست؛ بلكه پس از بيان وجوه و احتماالت مختلف و 
ديدگاه مفسران گذشته، سعي در كشف قراين و شواهد 
و مؤيداتي دارند كه يكي از اين معاني را ترجيح دهند. 

رت ديگر، اگرچه ايشان همه آن احتماالت را در به عبا
اند، اما در نهايت، به طور  بدو امر پذيرفته و اخذ كرده

ضمني يا تصريحي، تمايل خود را در پذيرش يكي از 
  كنند.    موجود بيان مي   معاني بر اساس ادله

يا أَيها «سوره نساء:  43براي مثال، ايشان ذيل آيه 
و درباره  » تَقْرَبوا الصالةَ و أَنْتُم سكارىالَّذينَ آمنُوا ال 

اند. اول  سه احتمال را بيان كرده» صالت«مراد از كلمه 
مراد، نماز  »تَعلَموا ما تَقولون  حتّي«كه به قرينة  اين

باشد؛ يعني با حالت مستي وارد نماز نشويد تا بفهميد 
  گوييد.  چه مي

مقصود  »مسجد«يعني » مكان صالت«كه  دوم آن
باشد كه در اين احتمال، معناي آيه اين چنين خواهد 

در حال مستي وارد مسجد نشويد، چون مسجد «شد: 
محل نماز است و انسان در حال نماز بايد بداند با 

زيرا در ادامه آيه فرمود: » گويد. خداي سبحان چه مي
والجنُباً االّ عابِري سبيل؛ يعني با جنابت وارد صالت «

مگر در حال عبور. پيداست كه اين معنا درباره  نشويد،
و بايد به دنبال معنايي ديگر بود. لذا  نماز مصداق ندارد

مراد از  با اندكي بررسي بدين مطلب مي رسيم كه
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 نبايد، مصالّ يعني مسجد است كه انسان جنُب »صالت«
  وارد آنجا شود، مگر گذرا.

كه  اين احتمال سوم نيز از شافعي نقل شده، مبني بر
  .  لفظ صالت در هر دو معناي مذكور استعمال شده است

رغم پذيرش  ايشان پس از بيان اين سه معنا و علي
امكان استعمال لفظ در بيش از يك معنا، وقوع 

اند:  كرده و تصريح نموده ردچندمعنايي در اين آيه را 
البته استعمال لفظ در بيش از يك معنا محذوري «

به ». ن آيه مصحح و قرينه مفقود استندارد؛ ولي در اي
رسد با توجه به شواهدي كه ايشان از قرآن و  نظر مي

مكان «، معناي  روايات ذيل احتمال دوم بيان كرده
اند. (جوادي  را براي اين آيه ترجيح داده» صالت

  )39- 38: 19، ج1389آملي،ش 
عالمه در ادامه همين آيه و درباره معناي كلمه 

يك، ؛ دو احتمال را بيان كرده استنيز » سكاري«
مست معروف كه مستي او از ميگساري است و دو، 

لذا به اعتقاد  .آلوده خواب، يعني انسان مست خواب
برداشت  »تَعلَموا ما تَقولون  حتّي«از عبارت  ايشان
توان نماز خواند و  شود كه هم با حالت مستي نمي مي

ن دليل عام آلودگي و اضطراب؛ چو هم با حالت خواب
  است.

بندي مبحث معناي  ايشان در ادامه و در جمع
ضمن پذيرش هر دو معنا، معناي اول را » رياسك«

هم را » سكر نوم«و هر چند احتمال   ترجيح داده
را سكر ميگساري  ،قرينهبه علت وجود  اما ،پذيرفته

  )40است. (همان، صآيه دانسته مراد 
بقره و درباره مراد از  196مفسر تسنيم ذيل آيه  

بحث  »وأَتموا الحج والعمرَةَ للّه«در عبارت » اتموا«
هاي تفسيري متعدد و  مبسوطي در اختالف ديدگاه

گرفته از آنها بيان كرده و  هاي فقهي نشأت برداشت
  فرموده است: 

درباره مفاد اين دستور، دو نظر متضارب است. «
فقط وجوب  »وأَتموا الحج والعمرَةَ«نكه جمله يكي آ

رساند و وجوبِ اصل حج در  اتمام حج و عمره را مي
(آل » وللّه علَي النّاسِ حج البيت منِ استَطاع إِلَيه سبيال«

» اتموا«) آمده است. نظر ديگر آن است كه 97عمران: 
است كه به معناي وجوب اقامه حج » اقيموا«به معناي 

رساندن  و عمره است؛ هم در اصل آوردن و هم در پايان
آن دو؛ نه فقط به معناي ادامه دادن آن. پس نظير آيه 

ه هم ) است ك187(بقره: » ثُم أَتموا الصيام إِلَي الَّيل«
فهماند؛  وجوبِ اصل صوم و هم وجوبِ ابقاي آن را مي

است » صوموا«مانند گفتن ابتدايي  »أَتموا الصيام«يعني 
 ».حجوا و اعتمروا«نظير گفتن  »أَتموا الحج والعمرَة«و 

 امر است و در وجوب ظهور » اتموا«بنابراين هيئت
ت. در نتيجه دارد و اتمام نيز اعم از احداث و ادامه اس

آيه مورد بحث، هم بر وجوب اصل حج و عمره و هم 
» بر وجوب اتمام آن دو، پس از شروعشان داللت دارد.

  )32، ص 10(همان، ج
ايشان پس از بيان ديدگاه برخي از مفسران برجسته 
فريقين تصريح كرده است كه اين تضارب آرا با ارجاع 

رفي شود، زيرا از ط بحث نهايي به فقه برطرف مي
استقصاي روايات فقهي كه ناظر به تفسير معناي آيه 
نيستند، در فن تفسير روا نيست و از طرفي بدون تأمل 
در آنها فتواي نهايي ميسور نخواهد شد. سپس رأي 

چنين تبيين كرده است خود را در ترجيح ديدگاه اول 
توان از اين آيه استظهار  آنچه به عنوان تفسير ميكه 
ادامه بعد از «به معناي  »اتمام«د بود كه اين خواه ،كرد

حج و  »اتيان«و  »اقامه«است؛ نه به معناي  »شروع
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عمره به طور تام و واجد همه اجزا و شرايط. (همان، 
  )33ص

 23در آيه » فتنه«چنين درباره معناي  ايشان هم
  اند: سوره انعام چهار احتمال بيان كرده

ثُم «جمله . عقيده و روش باطل؛ طبق اين معنا، 1
ها در آن  يعني عقيده و روش باطل آن »لَم تَكُن فتنَتُهم

كند و به دروغ سوگند  روز به صورت كذب ظهور مي
  كنند كه مشرك نبودند. ياد مي
 »اَينَ شُرَكاؤُكُم«. حيله؛ يعني آنان در جوابِ 2

كنند كه ما مشرك  ترفندي ندارند، جز اينكه قسم ياد مي
احتمال، هم قرينه مقاميه است: آنان از نبوديم. مؤيد اين 

برند؛  اي به كار مي فرط درماندگي در مقام جواب، حيله
ها به معناي فريب به  در آن» فَتَنَ«و هم آياتي كه ماده 

 »يبني ءادم اليفتنَنَّكُم الشَّيطن... «كار رفته است؛ مانند 
اَوحينا...  وان كادوا لَيفتنونَك عنِ الَّذي«) و 27(اعراف: 

  ).73(اسراء: » 
ورزي؛ چراكه مشركان در  . مفتون بودن به شرك3

ورزي مفتون بودند و همين افتنان در معاد  دنيا به شرك
  كند. به صورت خاص ظهور مي

. شرك و كفر؛ و در اين جمله، مضاف محذوف 4
  )612-611، 24(همان، ج» عاقبة فتنتهم.«است يعني 
با ذكر قرينه مقاميه و  كه روشن است، عالمه چنان

هاي قرآني معناي دوم، به طور تلويحي اين معنا را  نمونه
  اند. برتر دانسته

عمران  سوره آل 133صاحب تسنيم در تفسير آيه 
وجنَّةٍ  «در عبارت » عرض«نيز سه معنا را براي واژه 

اند. اول به  مطرح كرده »عرضُها السماوات واألرض
ض در برابر طول و سوم، به معناي مساحت؛ دوم، عر

معناي بها و ارزش. ايشان معناي دوم را خالي از ضعف 

اما  ،معناي سوم را بسيارضعيف برشمرده و ندانسته
 به اين علت ؛استدانسته قريب يا متعين  را معناي اول

از آيه مزبور وسعت و فُسحت  ،صدر اسالم كه در
 )546: 15. (همان، جشده است مي  فهميده

  و مجاز  قتحقي
هاي چندمعنايي، معاني مجازي  يكي ديگر از زمينه

يك لفظ در كنار معناي حقيقي آن است. حقيقت، 
معنايي است كه كلمه براي آن وضع شده است و واژه 

له و اصلي  اي است كه در معناي موضوع حقيقي، كلمه
خودش به كار رفته باشد؛ اما معناي مجاز، معنايي غير 

اي است  لمه است و واژه مجازي، كلمهاز معناي اصلي ك
له و معناي اصلي خودش استعمال  كه در غير موضوع

  )153: 1ق، ج1420شود. (فخررازي، 
آملي اگرچه به تبع پذيرش اصل  اهللا جوادي آيت

امكان استعمال لفظ در معاني متعدد، منكر استعمال 
استعمال اعم از «مجازي الفاظ نيست  و به قاعده 

)، اما 72: 6باور دارد (همان، ج» ز استحقيقت و مجا
بر اين عقيده است كه اصل در استعمال، استعمال حقيقي 

خواهد.  است و استعمال لفظ در معناي مجازي قرينه مي
دانيم متكلّم از كالمش معناي حقيقي را  بنابراين اگر نمي

اراده كرده است يا مجازي را، بايد لفظ را بر معناي 
  )468: 14. (همان، جحقيقي آن حمل كنيم

ايشان برخالف برخي از مفسران برجسته كه به 
وضع الفاظ را براي معاني مادي، جسماني «زعم ايشان 
ها را در امور معنوي،  دانند و استعمال آن و حسي مي
دانند نه  اين ديدگاه را حدسي مي ،»شمارند مجاز مي

توان با نگاهي ديگر چنين حدس زد كه  بديهي؛ زيرا مي
اند؛ نه براي اجساد  لفاظ براي ارواح معاني وضع شدها

ها. بنابراين با تغيير و تبديل  معاني و مصاديق عيني آن
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مصاديق، معنا از حقيقت به مجاز تغيير نخواهد كرد. 
  )44: 16(همان، ج

است كه   وي در جاي ديگري نيز تصريح كرده
ظي اند؛ بنابراين اگر لف الفاظ براي ارواح معاني وضع شده

در غير معناي متعارف خود به كار رود، موجب استعمال 
لفظ در غير موضوع له، در نتيجه در معناي مجازي 

اش  نيست، بلكه لفظ در همه مصاديق مادي و معنوي
حقيقت است و در موضوع له خود كه مفهوم جامعي 

  )280است به كار رفته است. (همان، 
الفاظ  وضع«از نظر مفسر تسنيم، منظور از قاعده 

آن است كه كلمات براي مفاهيم عام » براي ارواح معاني
اند و هر چند اين ديدگاه، برهان  و روح معنا وضع شده

عقلي يا نقلي ندارد، ولي مستند به حدس است. منشأ 
اين مبدأ حدسي نيز بررسي وضع الفاظ جديد براي 

كه مرتكز  آوري و ابتكارهاي صناعي است؛ چنان فن
مگذاري صنايع و قطعات آنها اين است كه نوآوران در نا

اگر روزي صنعت مزبور كامل شد و مواد اصلي و 
عناصر يدكي آن از جنس ديگر و با وضع بهتر تأمين و 
ساخته شد، باز همين نام و همين عنوان بر اين صنعت و 

شود. بنابراين، براساس تشابه ازمان،  قطعات آن اطالق 
شود كه موضوع  زده مياوضاع، افراد و ادبيات، حدس 

  )46: 12اند. (همان، ج له الفاظ، مفاهيم عام
اهللا جوادي آملي غالب  بر اساس اين مبنا، آيت

واژگاني را كه عموم مفسران به مجازي بودن معاني آنان 
باور دارند، حقيقي دانسته و حمل آنان بر معناي مجاز 
 را برنتافته است. به عنوان مثال، ايشان در تفسير آيه

» ذوق«سوره آل عمران، استعمال مجازي تعبير  185
را رد كرده و با » ذائقَةُ الموت«هايي مانند  در قالب

استناد به قاعده وضع الفاظ براي ارواح معاني، 

گونه  چگونگي حقيقي بودن ذوق در اين قالب را اين
يعني روح  »كُلُّ نَفسٍ ذائقَةُ الموت««تبيين كرده است: 

كند؛ همانند  چشد و در خود هضم مي ا ميانسان مرگ ر
چشيدن شربت و هضم و جذب آن و چون مرگ در 
حقيقت عصاره زندگي انسان است، هر كه در دنيا به 

اي حيات خود را ادامه دهد كه ثمره آن لذيذ و  گونه
شيرين باشد، چشيدن جام مرگ براي او شيرين و 

مرگ  گواراست. بر اين اساس، انسان در ديدار با موت،
شود،  گذرد و جاودانه مي ميراند و از اين تحول مي را مي

هاي روح از بدن و  چون مرگ يعني بريدن وابستگي
گاه روح را  رهايي روح نه مرگ روح. مرگ هيچ

چشد و در  ميرد و روح مرگ را مي ميراند. بدن مي نمي
  )514: 16(همان، ج » كند. خود هضم مي

توان  سوره نساء مي 10نمونه ديگر را در تفسير آيه 
إِنَّما يأْكُلُونَ في بطُونهِم «ديد. ايشان در تبيين معناي 

شود  از ظاهر آيه استفاده مي«چنين فرموده است:  »نارا
كند، در  كسي كه ظالمانه در اموال يتيم تصرف مي

خورد؛ و نبايد آن را مجاز در اسناد يا  حقيقت، آتش مي
ه مراد اين است كه مجاز در كلمه پنداشت و گفت ك

  انجامد.  خوردن مال يتيم معصيت است و به جهنّم مي
توان آيه را بر مجاز عقلي يا لغوي  آري؛ زماني مي

حمل كرد كه دليل عقلي يا نقلي معتبر بر خالف مفاد آن 
اقامه شده باشد وگرنه ظاهر آيه حجت است، پس بايد 
به اين معناي ظاهر ملتزم شد، هرچند راز و رمزش 
معلوم نباشد، زيرا دليل عقلي يا نقلي معتبر برخالف آن 
ارائه نشده، بلكه مفاد آن در برخي روايات تأييد شده 

صلي اهللا عليه و  است؛ مانند روايت معراج پيامبر اكرم
صلي اهللا عليه  آله و سلم كه براساس آن، حضرت رسول

و آله و سلم حقيقت آنان را به شكل واقعي ديد كه 
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» شد. ها وارد و از پشتشان خارج مي م آنآتش به شك
  ) 478: 17(همان، ج
  كنايه
عبارت از ذكر كردن الزم و اراده كردن را كنايه 
در حالي كه اراده الزم نيز جايز  اند، دانسته ملزوم آن

تر،  ) به عبارت واضح407ق، 1416باشد. (تفتازاني، 
كنايه سخنى است كه داراى دو معنى قريب و بعيد باشد 

گوينده، اما و اين دو معنى الزم و ملزوم يكديگر باشند؛ 
آن جمله را چنان به كار برد كه ذهن شنونده از معنى 

  دد. نزديك به معنى دور منتقل گر
 مشخصبا مجاز كنايه با اين تعريف، عمده تفاوت 

توان معنى اصلى و حقيقى  در مجاز نمى ؛ زيراشود مى
معنى اصلى و  هاراد ،اما در كنايه ،كلمه را اراده كرد

ش، 1383حقيقى، جايز و ممكن است. (طاهرخاني، 
48( 

مؤلف تسنيم در باب حكمت استفاده از كنايه در 
عتقد است كه الفاظ كنايي براي ادبيات عرب و عجم، م

  رود:  دو دسته از معارف و معاني به كار مي
ها در  . معارف بلند و عميقي كه معرفت آن1

دسترس توده مردم نيست و آنان تنها به لوازم، 
ملزومات، مالزمات يا مقارنات آن معارف آشنايند. از 

شود، تا  ها وضع مي رو الفاظ كنايي فراواني براي آن اين
تر آن معاني بلند و معارف بسيار  تر و آسان ردم سريعم

عميق را دريابند؛ مانند برخي از مفاهيم فلسفي يا 
  مجرّدات.

ها كاري  اي كه تصريح به آن . مفاهيم و معاني2
زشت است؛ مانند مفاهيم آميزش جنسي و قضاي 

شود و گاهي از لوازم  ها ياد مي حاجت كه با كنايه از آن
شود؛ مثالً كلمه مس،  ها نام برده مي آنو مالزمات 

ش، 1388آملي،   لمس، مباشرت و غائط. (جوادي
  )47: 19ج

ايشان بر اين باور است كه منشأ فراواني الفاظ 
كنايي براي امور قبيح، تسري تدريجي قبح معنا از لفظ 

اي كه  صريح به لفظ كنايي در طول زمان است؛ به گونه
ايي خود را از دست آن لفظ، پس از مدتي صبغه كن

شود. لذا لفظ كنايي  دهد و در آن معنا صريح مي مي
شود و اين چرخه ادامه دارد، تا آنجا  ديگري وضع مي

  )48شود. (همان،  كه سبب فراواني اين دست الفاظ مي
از جمله مفاهيمي كه در تفسير تسنيم بر مفهوم 

» قرب به فعل«يا » اتيان فعل«اند،  كنايي حمل شده
اند. عالمه  ه كنايه از انجام خود فعل دانسته شدهاست ك

معتقد است كه قرآن كريم گاهي به جاي نهي صريح 
كند.  فعل، از اتيان فعل يا نزديك شدن به آن نهي مي

  سوره نساء آورده است:  15ايشان در تفسير آيه 
يعني به  »واللّاتي يأتينَ الفاحشَة«هرچند عبارت «

جا آوردند؛  آنكه آن را بهطرف عمل قبيح رفتند، نه 
ليكن تعبير ياد شده كنايه از ارتكاب عمل منافي عفّت 

) كه معناي 32(اسراء:  »والتَقرَبوا الزِّني«زناست؛ مانند 
صريحش نهي از نزديك شدن است؛ ولي معناي كنايي 
آن ـ كه مقصود است ـ نهي از عمل منافي عفت است؛ 

) كه معناي 34سراء: (ا» التَقرَبوا مالَ اليتيم«و نظير 
صريح آن اين است كه نزديك مال يتيم نشويد؛ اما 

در اينجا كنايه از غصب است، پس منظور آن » قرب«
است كه اموال يتيمان را غصب نكنيد؛ و مانند 

) كه صريحاً از نزديك 35(بقره:  »والتَقرَبا هذه الشَّجرَة«
ميوه  كند؛ ليكن كنايه از نخوردن شدن به درخت نهي مي

بر اين اساس چون موضوع آيه مهم است، از  آن است.
كند نه انجام  آن به رفتن به طرف عمل قبيح تعبير مي
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دادن آن عمل؛ ولي معناي كنايي آن اين است: كساني 
  دهند. كه عمل منافي عفت زنا انجام مي
 »يأتينَ الفاحشَة«آيد كه  از آيات ديگر قرآن برمي

زشت است نه نزديك شدن  به معناي انجام دادن عمل
إنَّكُم لَتَأتونَ الرِّجالَ شَهوةً من دونِ «به آن، چنان كه 

كنيد؛ نه  ) يعني شما اين كار را مي81(اعراف:  »النِّساء
  )620: 17(همان، ج» رويد. اينكه نزديك اين كار مي

چنين معتقد است سفيد يا  صاحب تفسير تسنيم هم
در برخي از تفسيرها،  ها در قيامت كه سياه بودن چهره

اند،  مانند صافي و المنار برمعناي كنايي حمل شده
معناي حقيقي دارد؛ زيرا اراده معناي كنايي، قرينه 

خواهد و در اين آيه، قرينه مفقود است. بنابراين،  مي
حقيقتاً چهره برخي در آخرت سفيد است و برخي 

  )310: 15اي سياه دارند. (همان، ج چهره
در ادامه به اين نكته اشاره كرده كه  البته ايشان

در قرآن به معناي كنايي نيز » شدن چهره سياه«وصف 
سوره نحل  58آمده است. سپس با استناد به آيات 

(وإذا بشِّرَ أحدهم بِاالُنثي ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيم) 
سوره زخرف (وإذا بشِّرَ أحدهم بِما ضَرَب  17و 

بودن  مثَالً ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيم) بر كنايي للرَّحمنِ
سياهي چهره در اين آيات چنين استدالل نموده است 
كه چهره آن افرادي كه در هنگام تولد نوزاد دختر، از 

شد، به  رفت و دگرگون مي مي  شدت ناراحتي درهم
آمد؛ مخصوصاً به نحو مستمر كه از  رنگ سياه در نمي

  )312: 15آيد. (همان، ج و مانند آن برمي» لَّظَ«واژه 
عمران نيز معناي  سوره آل 78مؤلف ذيل آيه 

 »يلْوونَ أَلْسنَتَهم بِالْكتَابِ«در عبارت » پيچاندن زبان«
را كنايه از بيرون بردن حقّ از صراط مستقيم دانسته؛ 

لَووا «در » چرخاندن سر«طور كه عبارت  همان

) را كنايه از نپذيرفتن حق عنوان 5ن:(منافقو »رؤُسهم
  )647: 14كرده است. (همان، ج

  و باطن  ظاهر
ترين مبانى تفسير قرآن اين است كه  يكي از مهم

بايد به معناي  پس از گذر از معناي ظاهرى آيه مى
هاى بعدى معانى آيات توجه كرد كه از  درونى و اليه
) 151ش، 1386شود. (مؤدب، مي» بطن«آن تعبير به 

ها و مباحث مرتبط با  اين مسئله يكي ديگر از حوزه
چندمعنايي در قرآن است؛ زيرا به نظر گروهي از 

ن و مفسران، معاني باطني كه در آيات قرآن نهفته ااصولي
شوند كه در كنار  است، معنايي مستقل محسوب مي

معناي ظاهري آيه به چندمعنايي يا استعمال لفظ در 
حسيني،  شوند. (طيب مي بيش از يك معنا منجر

اصل اشتمال قرآن بر معاني باطني،  )140ش، 1388
مدلول روايات فراواني است كه در كتب روايي شيعه و 
سني موجود است و مفسران اسالمي به ويژه مفسران 
شيعي درباره وجود معاني باطني در قرآن اتفاق نظر 

  ). 141دارند. (همان، 
ديگر مفسران امامي  اهللا جوادي آملي نيز مانند آيت

به وجود بواطن قرآن اعتقاد، و در تأييد اين مطلب، 
ايشان با استناد به روايات  .عبارات صريحي دارند

هفتاد بطن بلكه هفت بطن و متعدد، قرآن كريم را داراي 
مقصود اند كه  و در ادامه بر اين نكته تأكيد كرده دانسته

؛ نه آنكه از هفتاد بطن و مانند آن، كثرت بطون است
عدد مخصوصي در نظر باشد. (جوادي آملي، 

  )372ش(ب)، 1388
از حضرت «ايشان در جاي ديگري آورده است: 

حسين بن علي(ع) و نيز از حضرت صادق(ع) نقل شده 
كتاب اهللا عزوجل علي أربعة أشياء: علي «كه فرمودند: 
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العبارة واإلشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام 
». ة للخواص واللطائف لألولياء والحقائق لالنبياءواإلشار

يعني خداي عزوجلّ معارف خود را در قرآن كريم به 
چهار گونه بيان فرموده است: به صورت عبارت و لفظ 
صريح و اشاره و لطايف و حقائق كه عبارات آن براي 
فهم توده مردم است و اشاراتش براي خواص و لطايف 

آن براي انبياي الهي است. آن براي اوليا و حقايق 
بنابراين، قرآن كريم كتابي عميق و ذوبطون است و هر 

تواند از آن  كس به حد ظرفيت وجودي خود مي
  )374مند شود. (همان،  بهره

ن در اصل وجود بواطن قرآن، ارغم اتفاق مفسر علي
درباره اين مطلب كه آيا معاني باطني در محدوده 

معنا  شترك در چندچندمعنايي و استعمال لفظ م
گنجند يا خير، اختالف است. برخي چون عالمه  مي

طباطبايي، معاني باطني را خارج از باب استعمال لفظ 
و چون معاني مختلف را در طول   اند مشترك خوانده

دانند، نه در عرض هم، قائل به عموم مجاز  يكديگر مي
، يا استعمال لفظ در بيش از يك معنا نيستند. (طباطبايي

  )68: 3ق، ج1390
اهللا معرفت، معاني  در مقابل، برخي ديگر، نظير آيت

باطني را در عرض معاني ظاهري و از باب استعمال 
اند و بر اين نكته تصريح دارند  لفظ در چندمعنا دانسته

كه معاني باطني آيات، در كنار معاني ظاهري آنها محور 
: 1ش، ج1379چندمعنايي الفاظ قرآن است. (معرفت، 

رسد كه ديدگاه دوم با تعريف چندمعنايي  ) به نظر مي98
كه گذشت، چندمعنايي به  سازگارتر است؛ زيرا چنان

معناي آن است كه متكلم يا شارع، در لحاظ واحد، دو 
معنا يا بيشتر را از يك لفظ قصد نمايد و اين تعريف در 
مواردي كه يك لفظ فقط چند معناي ظاهري داشته 

ت؛ بلكه مواردي را كه لفظ افزون بر باشد منحصر نيس
معناي ظاهري، داراي معاني باطني باشد نيز شامل مي 

  )66ش، 1390شود. (صادقي فدكي، 
آملي به ديدگاه دوم گرايش دارد و  عالمه جوادي

اساساً مبحث چندمعنايي را ذيل مبحث معاني باطني 
ش، 1388اند. (رك: جوادي آملي،   قرآن مطرح كرده

) ايشان معتقد است همان طور كه از 131- 128: 1ج
جنبه ظاهر، مطالب قرآن مفسر يكديگرند، از جهت 
باطن نيز همه معارف قرآني در همه مراحل باطني آن، 

سو و مفسر يكديگر هستند و هيچ اختالفي بين  هم
ها و مراحل دروني قرآن وجود ندارد؛ زيرا مراحل  باطن

خداست و اگر  دروني آن مانند مظاهر بيروني آن، كالم
يافت حتماً با هم مختلف بود.  از نزد غير خدا تنزّل مي

بنابراين، سراسر مطالب قرآن از همه جهت هماهنگ 
  ) 128ها با هم. (همان،  باطن و است؛ يعني هم ظاهرها

كه روشن است، ايشان در اين تعابير، معاني  چنان
ظ ظاهري قرآن را در كنار و عرض معاني باطني لحا

كرده، براي آنها هويت مستقل قائل شده و بواطن قرآن 
را نيز در كنار مظاهر بيروني آن، مشمول مراد الهي از 

  اند.  آيات دانسته
مسئله ديگري كه در اين باب مطرح است، آن است 
كه در اصطالح غالب مفسران، بطن، همتاى تأويل و در 

لب برابر معناى ظاهر آيات دانسته شده است؛ زيرا غا
ظهره تنزيله و بطنه «مفسران بر اساس روايت 

) تأويل را با باطن 97: 89ق، ج1403مجلسي، »(تأويله
اى پس از فهم ظاهرى  آيات، يكسان و آن را مرحله

  ) 151ش، 1386دانند. (مؤدب،  آيات مى
كند  آملي تصريح مي اهللا جوادي اما در اين سو، آيت

آملي،  جوادي» (تأويل، غير از تفسير باطن است.«كه 
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) وي اگرچه مانند اكثر مفسران، 422ش(ب)، 1388
داند، اما بر اين باور است  تأويل را در مقابل تفسير مي

شود كه  كه تفسير در حوزه الفاظ و مفاهيم متبلور مي
منشأ آن، گاه ظاهر قرآن است و گاه باطن آن و اين دو 
قسم تفسير، غير از تأويل است؛ چون تأويل از سنخ 

و مفهوم ظاهري و حتّي باطني قرآن نيست، بلكه  لفظ
كننده حقيقت عيني و خارجي قرآن است. (همان،  بيان

421(  
مسئله مهم ديگري كه در باب بواطن قرآن بايد به 

هاست. قدر  يابي به آن آن اشاره كرد، چگونگي دست
متيقن آن است كه معصومين به داللت آيه تطهير، 

 »لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ«يه مطهرون هستند و بر مبناي آ
باره اختالف است كه  در اينبه باطن قرآن راه دارند؛ اما 

آيا علم به بطون قرآن منحصراً به معصومان اختصاص 
توانند به آن دست يابند.  دارد يا افراد غيرمعصوم نيز مي

برخي با منحصر ندانستن معاني باطني در مدلوالت 
معتقدند كه آگاهي از آن بخش از معاني باطني التزامي 

كه از سنخ مدلوالت التزامي است، به معصومان 
اختصاص دارد و برخي با انحصار معاني باطني به 
مدلوالت التزامي بر اين باورند كه راه دستيابي به معاني 
باطني براي هر مفسر راسخ در علم ممكن است. (رك: 

  )146ش، 1388حسيني،  طيب
آيد كه ديدگاه گروه دوم به صواب  ر ميبه نظ
تر است؛ زيرا معاني باطني قرآن قلمرو بسيار  نزديك
اي دارد و اگرچه تمامي اكناف و اطراف آن  گسترده

اي از  است، اما درك محدوده (ع)تحت احاطه معصومين
كه عالمه  آن براي غيرمعصومين نيز امكان دارد. چنان

ردن به معاني جوادي آملي تصريح كرده است پي ب
باطني قرآن، مخصوص مطهرون و معصومين است، 

ليكن پيروان راستين علمي و عملي آن ذوات نوراني نيز 
به مقدار پيروي از آنان سهمي از ادراك باطن را 

  )376ش (ب)، 1388خواهند داشت. (جوادي آملي، 
از تورق در تفسير تسنيم و تدقيق در آن، چنين به 

آملي هرگاه از معاني  هللا جواديا آيد كه آيت دست مي
باطني آيات سخن به ميان آورده، به استناد روايات و 

كه با استناد به  بر اساس كالم معصومين بوده است؛ چنان
سوره بقره را سرزنش  90روايات متعددي، باطن آيه 

كساني دانسته است كه از روي حسد به واليت 
د. (رك: همان، ان كافر شده اميرالمؤمنين و اوالد ايشان

  )520- 518: 5ج
ايشان در جاي ديگري براي تصديق اين نكته كه 

بخشند،  معاني باطني، به آيات قرآن معاني متعددي مي
  به اين روايت استناد كرده است: 

 عليه السالم ذريح محاربي از اصحاب امام صادق«
ثم لْيقضوا تَفَثَهم «از ايشان درباره معناي آيه كريمه 

پرسد و آن  ) مطلبي را مي29(حج: » ذُورهموليوفوا نُ
لقاي » تفثهم«فرمايند: مقصود از  حضرت در جواب مي

امام است، يعني پس از حج به حضور امام شرفياب 
يعني آن عهدها » ولْيوفُوا نذورهم«شدن، و مقصود از 

  را، كه همان مناسك حج است، انجام دادن. 
عبداهللا بن سنان كه اين روايت را از ذريح محاربي 

گويد: اين مطلب براي من تازگي داشت.  شنيده، مي
خدمت امام ششم شرفياب شده، عرض كردم: آيه را 

أخذ الشارب «برايم معنا بفرمائيد. آن حضرت فرمودند: 
، يعني موي شارب را كم كردن و ناخن »وقص األظفار

  را چيدن. 
كند: ذريح محاربي از  ن عرض ميعبداهللا بن سنا

ايد مقصود از آيه لقاي امام و  كند كه فرموده شما نقل مي
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انجام مناسك است ولي شما براي من به گونه ديگري 
صدقَ «فرمودند:  عليه السالم كنيد. امام صادق تفسير مي

قْتدهم او صادق و راستگوست و هم اين » ذريح و ص
رست است. قرآن ظاهري خبر كه داده است، صادق و د

تواند  اي نمي كننده دارد و باطني دارد و چون هر سؤال
اسرار قرآن و معارف باطن آن را تحمل كند، لذا قرآن 

كنيم و ذريح از  را براي هر كس به قدر توانش تفسير مي
ش (ب)، 1388(همو، » حامالن اسرار قرآن است.

374(  
  گيري نتيجه
لفظ در بيش از استعمال «يا » چندمعنايي«اصل 
از جمله اصولي است كه در شيوه تفسير » يك معنا

اهللا  اهللا، اثر مستقيم و مؤثر دارد. آيت كالم
اهللا)، با رد داليل مخالفان امكان  آملي(حفظه جوادي

وقوع چندمعنايي در قرآن كه بر محدوديت الفاظ، 
محدوديت اراده متكلم يا محدوديت درك و فهم 

كند كه  اين نكته تصريح مي مخاطب استوار است، بر
چون مبدأ قرآن، خداوند است كه هيچ محدوديتي در 
علم و اراده ندارد و مخاطب اصلي قرآن نيز پيامبر(ص) 
است كه هيچ محذوريتي در درك معاني متعدد ندارد، 
وقوع اشتراك لفظي و چندمعنايي در قرآن جايز و 

  ممكن خواهد بود.
ن وقوع ايشان عالوه بر پذيرش اصل امكا

چندمعنايي، با تفسير واژگان و عبارات قرآني بر اساس 
اين مبنا، عمالً وقوع چندمعنايي را در آيات قرآن ثابت 
كرده است و ذيل تفسير آيات بسياري، به وجوه معنايي 
واژگان آن اشاره كرده و به تحليل اشتراكات لفظي همت 
 گمارده است. وجه تمايز اين مفسر با اغلب مفسران در
اين است كه پس از بيان احتماالت معنايي مختلف و 

پذيرش ضمني آنها، با تالش براي كشف قرائن و 
شواهدي، سعي در پذيرش يكي از معاني به عنوان 

  معناي برتر دارد. 
وضع الفاظ براي «آملي معتقد به اصل  عالمه جوادي

است و بر اساس همين مبنا، دايره واژگان » ارواح معاني
شمرد و معتقد است كه براي  بسيار محدود ميمجازي را 

اثبات مجاز بودن يك واژه نياز به قرائن و داليلي است 
بودن اراده متكلم از   وجود آنها مساوي با حقيقي كه عدم

معاني آنها خواهد بود. از اين جهت، بسياري از آياتي 
را كه غالب مفسران ذيل مبحث مجازات قرآني وارد 

يل بر مجازيت شمرده و آنان را واجد اند، فاقد دل كرده
  معاني حقيقي دانسته است. 

اين فيلسوف و فقيه برجسته، كنايات قرآني را از 
جمله بسترهايي به شمار آورده كه به چندمعنايي آيات 

انجامد و با اعتقاد به كنايي بودن بيان قرآن در برخي  مي
اد مواقف، به تفسير مراد الهي همت گمارده است. به اعتق

ايشان، استعمال كنايات درباره دو دسته از مفاهيم قرآني 
بيشتر شايع است؛ مفاهيم بلند معنوي كه در الفاظ 

گنجد و معاني قبيحي كه اشاره صريح به آن  محدود نمي
  از ساحت قرآن به دور است.

عارف نامي معاصر در مبحث ظهر و بطن قرآن كه 
عرصه تضارب آراي مفسرين و انديشمندان اسالمي 

نظر است. ايشان با اعتقاد به عرضي  است نيز صاحب
بودن معاني باطني قرآن، بر اين باور است كه اين معاني 
عميق و ژرف در كنار معاني ظاهري آيات، مراد 

يات نيز بستري براي خداوند بوده و از اين جهت، بطن آ
  چندمعنايي قرآن است. 

بر مبناي نظريه ايشان، تأويل مساوي و مترادف با 
توان تأويل را تفسير باطن قرآن ناميد.  بطن نيست و نمي
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چنين از ديدگاه ايشان، عالوه بر معصومين(ع) كه بر  هم
تمامي بطون قرآن احاطه دارند، براي مفسراني كه راسخ 

امكان ورود به عرصه باطني قرآن در علم هستند نيز 
  ميسر است.
  منابع

ق)، 1405الدين( جمهور، محمد بن زين ابن ابي -

 ، قم: دار سيدالشهدا. عوالي اللئالي

رحمة من ق)، 1410علي( ابن عربي، محمد بن -
، دمشق: مطبعة الرحمن في تفسير و اشارات القرآن

 نضر. 

، الصاحبي في فقه اللغهق)، 1418فارس، احمد( ابن -

 بيروت: دار الكتب العلميه.

، لسان العربق)، 1414مكرم( منظور، محمد بن ابن -

 بيروت: دار صادر، چاپ سوم.

مباني و مبادي «ش)، 1389اسالمي، علي( -

، شماره اول، اسراء، فصلنامه »تفسيري تسنيم

 .70-57صص 

ق)، 1409حسين( آخوند خراساني، محمدكاظم بن -

 البيت. ، قم: مؤسسه آلكفاية االصول

، تهران: )، فرهنگ ابجديش1375بستاني، فؤاد( -

 نشر اسالمي، چاپ دوم.

ش)، 1387پارسا، فرزاد و محمد جمالي( -

، نشريه »استعمال لفظ واحد و اراده معاني متعدد«

 .60ـ45، صص ها مقاالت و بررسي

بررسي «ش)، 1398زاده( پرنا، احد و نسرين حسن -

ادله موافقان و مخالفان چندمعنايي در قرآن 

، صص 9، شماره الهيات قرآني، نشريه »يمكر

13-30. 

، قم: المطولق)، 1416عمر( تفتازاني، مسعود بن -

 مكتبة الداوري.

كشاف  ق)،1996علي( تهانوي، محمدعلي بن -
بيروت: مكتبة لبنان   ،اصطالحات الفنون و العلوم

 ناشرون.

ادب فناي ش)، 1389جوادي آملي، عبداهللا ( -
 هفتم. ، قم: نشر اسراء، چاپمقربان

، قم: نشر اسراء، تسنيمش)، 1388( ــــــــــ -

 چاپ هشتم.

، قم: سرچشمه انديشهش)، 1386( ــــــــــ -

 نشر اسراء، چاپ پنجم.

، قم: قرآن در قرآنش)(ب)، 1388( ــــــــــ -

 نشر اسراء، چاپ هشتم.

اصول و قواعد «ش)، 1396گر، محمد( خامه -

، »معناشناسي واژگان فقهي در تفسير تسنيم

 -33، صص 2، شماره معراجدوفصلنامه تخصصي 

61. 

تاويل در «ش)، 1394خسروشاهي، مرتضي ( -

قرآن و رابطه آن با استعمال لفظ در بيش از يك 

، 4، شماره شناختي قرآن سبك، مطالعات »معنا

 .58ـ46صص 

)، تحريرات في ق1418خميني، سيدمصطفي ( -
، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام االصول

 خميني.
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، بيروت: الكتابق)، 1410عثمان( سيبويه، عمر بن  -

 مؤسسه االعلمي للمطبوعات.

الذريعة ش)، 1376حسين ( سيد مرتضي، علي بن -
، تهران: انتشارات دانشگاه الي اصول الشريعه

 تهران.

معترك تا)،  بكر (بي سيوطي، عبدالرحمن بن ابي -
 ، قاهره: دار الفكر العربي.األقران في اعجاز القرآن

ش)، 1392اصغر شهبازي ( شهبازي، محمود و علي -

واژگان چندمعنا و اهميت آن در ترجمه قرآن «

، مطالعات ترجمه قرآن و حديث، فصلنامه »كريم

 .68 -47، صص 1شماره 

پديده اشتراك «ش)، 1394شهبازي، محمود ( -

ادب ، نشريه »لفظي و چندمعنايي در زبان عربي
 .136ـ119، صص 2، شماره عربي

بررسي و «ش)، 1390فدكي، سيدجعفر (صادقي  -

، »هاي چندمعنايي آيات قرآن كريم نقد ديدگاه

 86، صص 24، شماره انديشه نوين دينيفصلنامه 

– 61. 

بالغت و فواصل ش)، 1383طاهرخاني، جواد ( -
 ، تهران: جهاد دانشگاهي. قرآن

الميزان في ق)، 1390طباطبايي، سيدمحمدحسين ( -
ة االعلمي، چاپ ، بيروت: مؤسستفسير القرآن

 دوم.

چندمعنايي ش)، 1388حسيني، سيدمحمود( طيب -
 ، قم: پژهشگاه حوزه و دانشگاه.در قرآن كريم

مباني فرامتني «ش)، 1387( ــــــــــ -

پژوهش و ، نشريه »چندمعنايي در قرآن كريم
 .113 - 80، صص 33شماره  حوزه،

نسبت استعمال لفظ در «ش)، 1394( ــــــــــ -

، نشريه »ا با معاني باطني قرآنبيش از يك معن

 .105-86، صصمطالعات اصول فقه اماميه

ش)، 1397زاده ( عبداهللا زاده، فرهاد و فؤاد عبداهللا -

، فصلنامه »عوامل توسع معنايي در قرآن كريم«

 .198 -181، صص 33، شماره مطالعات قرآني

ش)، 1397عسگري، رسول و ماجد نجاريان ( -

اني قرآني در تفسير نقش صور بياني در تبيين مع«

، شناختي قرآن هاي زبان پژوهش، فصلنامه »تسنيم

 .106ـ 87صص 

المحصول في ق)، 1420عمر( فخر رازي، محمد بن -
 ، بيوت: المكتبة العصرية.علم اصول الفقه

بحار ق)، 1403محمدتقي( مجلسي، محمدباقر بن -
 .وت: دار احياء التراث العربي، بيراالنوار

، تفسير و مفسرانش)، 1379معرفت، محمدهادي( -

 قم: مؤسسه التمهيد. 

منتهي ش)، 1380موسوي بجنوردي، حسن( -
 ، تهران: مؤسسه العروج.االصول

، مباني تفسير قرآنش)، 1386مؤدب، سيدرضا ( -

 قم: انتشارات دانشگاه قم.

، قم: تسديد االصولق)، 1419مؤمن قمي، محمد( -

 مؤسسه نشر اسالمي.

ش)، 1392نهيرات، احمد و عباد محمديان( -

، »نگرشي بر نظام چندمعنايي در قرآن كريم«
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، صص 2، شماره شناختي قرآن هاي زبان پژوهش

119 – 137. 

ش)، 1385نيازي، شهريار و مهين حارجي زاده ( -

مجله ، »پديده چند معنايي در زبان عربي«
، دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

  .96تا  77، صص 177 شماره


