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  :چكيده

عنوان  اي با فلسفه به فلسفه به جامعه اسالمي، عدهپس از ترجمه متون فلسفي به زبان عربي و ورود 
دانشي بيگانه كه با دين سازگار نيست و حتي گاه با آن در تضاد است، به مخالفت پرداختند. فيلسوفان 

تنها با دين در تضاد نيست، بلكه  ها، تالش كردند نشان دهند فلسفه نه براي مقابله با اين مخالفت
كم نگاه فلسفي را وارد  توان با فلسفه اثبات كرد. آنها با اين انگيزه كم را مي هاي ديني بسياري از آموزه

هاي زيريني دارد كه در پي القاي معارفي عميق و  تفسير قرآن كرده و مدعي شدند زبان قرآن اليه
درخور فهم خواص است و جز با فلسفه قابل كشف نيست. ديدگاه آنان درباره تفسير و همچنين تفاسير 

اند. از  في آنان مخالفاني داشته كه آن را از ابعاد گوناگون از جمله اشاره به پيامدهاي آن، نقد كردهفلس
توان به دگرگوني معنايي در الفاظ قرآن، گرايش به تفسير خالف ظاهر،  ميان اين پيامدها مي

دايت و تزكيه انگاشتن عناصر احساسي و عاطفي در قرآن، دورشدن از مقصد اصلي قرآن يعني ه ناديده
  دادن فهم قرآن و لزوم وابستگي فهم قرآن به مرجعي ديگر اشاره كرد. نفوس، مشكل جلوه

  و فلسفه. يند يوندزبان قرآن، پ يل،قرآن، تأو يرتفس ي،فلسف يرتفس: هاكليدواژه
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  مقدمه:
نگاه فلسفي به نصوص ديني قدمتي به اندازه ورود 
فلسفه به جامعه اسالمي دارد و با توجه به اينكه فاصله 
زماني بين پايان نزول وحي تا نهضت ترجمه بيش از 

ش، 1386دويست سال نيست (الفاخوري و جر، 
 چهارصد و توان گفت تاريخ هزار )، مي335- 333صص

ساله تفسير جز دويست سال نخست آن، با فلسفه همراه 
و در تماس، و اين همراهي، هم بر تفسير و هم بر 

، 1388فلسفه اثرگذار بوده است (ر.ك: نصر و ليمن، 
). اين تماس و اختالط همواره منشأ 2، ف1ج

فلسفه بوده است؛ هايي بين موافقان و مخالفان  كشمكش
اي خالي از اين منازعات  اي كه شايد نتوان دوره گونه به

در تاريخ فلسفه اسالم يافت. در اين ميان يكي از 
تواند  مسائل حساس و قابل مناقشه كه همچنان مي

مورد نقد، بررسي و ارزيابي قرار گيرد، تأثير فلسفه بر 
رفتن فهم عمومي مسلمانان از قرآن است كه با در نظر گ

هزار و دويست سال تقارن تفسير و فلسفه، اهميت و 
  گردد. البته دشواري اين امر روشن مي

تأثير فلسفه بر فهم عمومي از قرآن، ناشي از ورود 
فيلسوفان به تفسير و نگاه آنان به الفاظ وحي از دريچه 

دنبال آن كوشش در بيان و ترويج فهم خود  فلسفه و به
اند تا  آنان گاه در تالش بودهدر بين مردم بوده است. 

اند  تفسيري فلسفي از قرآن بازآفرينند و گاه كوشيده
انديشه فلسفي خود را به آيات قرآن مستند كنند. در هر 
صورت برداشت فيلسوفان از آيات قرآن برداشتي ويژه 

هاي نخستين  است كه با برداشت مفسران سده
افقان و هاي اساسي دارد. البته اين رويكرد مو تفاوت

مخالفاني دارد كه هر كدام از آنها با توجه به يكي از 
ابعاد اين مسئله به دفاع از آن پرداخته يا با آن مخالفت 

يكي از ابعاد قابل بحث در اين زمينه، بررسي اند.  كرده
پيامدهاي اين رويكرد است كه قرار است در اين 

ته هاي مخالفان به آن پرداخ نوشتار با توجه به ديدگاه
عنوان مرجع ديني  شود.با توجه به اهميت تفسير قرآن به

مورد اعتماد در ميان مسلمانان و همچنين رواج تفسير 
فلسفي و جايگاه آن در اذهان، ضرورت ارائه پژوهشي 

  مستقل در اين زمينه روشن است.
پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه: پيامدهاي 

لفان آن تفسير فلسفي قرآن بر اساس ديدگاه مخا
اين مقاله در سه بخش پيشينه، تعريف مفاهيم  چيست؟

كليدي و بررسي پيامدهاي تفسير فلسفي تنظيم شده 
  است.

  پيشينه
تفسير فلسفي در طول تاريخ خود، هميشه در 
معرض نقد و ارزيابي بوده؛ اما اين انتقادات بيشتر 

صورت پراكنده و يا ذيل نقد خود فلسفه مطرح شده  به
توان به آثاري از دوران معاصر  جود اين مياست. با و

طور مستقل به بررسي تفاسير فلسفي  اشاره كرد كه به
اند. براي نمونه بكار محمود الحاج جاسم در  پرداخته

 األثررساله دكتري خود كه در قالب كتابي با عنوان 
منتشر شده، به بررسي تأثير فلسفه  ريالتفسي في الفلسف

و آراي فلسفي بر تفسير قرآن پرداخته است. علي ارشد 
رياحي نيز در چند مقاله تأثير آراي فلسفي مالصدرا بر 

آثار  1تفسير او را مورد نقد و ارزيابي قرار داده است.

                                           
تأثير مثبت و يا . «1اند از:  . مقاالت او در اين زمينه عبارت1

(خردنامه صدرا) » منفي فلسفه صدرا در فهم او از آيات قرآن
كلي و نفوس افالك و تأثير آن بر فهم صدرا نظريه نفس . «2

نقد و بررسي تأثير . «3ها)  (مقاالت و بررسي» از آيات قرآن
» آراء فلسفي صدرا درباره وجود بر فهم او از آيات قرآن
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ويژه  ديگري نيز در رابطه با روش تفسيري فيلسوفان، به
اما با وجود اين  1شده است.صدرالمتأليهن نگاشته 

ها در ارزيابي تفسير فلسفي از جانب موافقان و  تالش
مخالفان، هنوز اثري مستقل كه با بررسي پيامدهاي اين 
رويكرد به ارزيابي آن بپردازد، تأليف نشده است. هدف 
نگارنده از اين پژوهش پرداختن به اين بعد تفسير 

ه با نگاه به آراي فلسفي، يعني تحليل پيامدهاي آن، البت
  مخالفان تفسير فلسفي است. 
  تعريف مفاهيم كليدي

قبل از ورود به بحث الزم است دو مفهوم تفسير و 
  تفسير فلسفي مورد بررسي قرار گيرد.

                                                         
نقد و بررسي تأثير آراء فلسفي صدرا . «4(مطالعات اسالمي) 

(فلسفه و » پيرامون واجب الوجود بر فهم او از آيات قرآن
نقد و بررسي تأثير برخي از آراي فلسفي . «5كالم اسالمي) 

(تحقيقات علوم قرآن و » صدرا در فهم او از آيات قرآن
نقد و بررسي نظريه خلق األعمال فخر رازي و . «6حديث) 

(فلسفه و كالم اسالمي) » تأثير آن در فهم او از آيات قرآن
صدرا از نقد و بررسي نظريه مثل و تأثير آن بر فهم مال. «7

نقد و بررسي نظريه عقول و . «8(انديشه ديني) » آيات قرآن
. 9(انديشه ديني) » تأثير آن در فهم مالصدرا از آيات قرآن

نقدي بر نظريه حركت جوهري مالصدرا و تأثير آن بر فهم «
 ها). (مقاالت و بررسي» او از آيات قرآن

» قرآنرويكرد حكمت صدرايي به تفسير «. مانند مقاالت: 1
رويكرد فلسفي مالصدرا به تفسير «(خردنامه صدرا) و 

پور،  (مجله معرفت) هر دو از عليرضا دهقان» قرآن
» مختصات رويكرد فلسفي صدرالمتألهين به قرآن كريم«

مالصدرا و رويكرد «(پژوهش ديني) از موسي ماليري و 
 (بينات) از علي نصيري.» فلسفي به تفسير قرآن

  تفسير  .1
و  2»تبيين و ايضاح«تفسير در لغت به معناي 

آمده و در اصطالح، بر اساس آنچه امروزه  3»إبانة«
قع شده، عبارت است ازكشف مراد مشهور و مقبول وا

گوينده؛ يعني رمزگشايي از معناي متن و رفع موانع 
يابي به مراد جدي متكلم با بازسازي  براي دست

 4تاريخي و همدلي با مؤلف.

اين تعريف از تفسير توجه به نكات زير را ضروري 
  سازد: مي

اول اينكه هر تالشي خارج از فهم مراد جدي 
آن از جانب مفسر صورت گيرد،  خداي متعال و تبيين

تفسير نخواهد بود؛ اگر چه نتيجه آن برداشتي صحيح از 
بنابراين اگر كسي به دنبال برداشت نكاتي از متن باشد. 

                                           
 ».فسر«معجم مقائيس اللغة، ذيل ماده جمهرة اللغة و  .2
 ».فسر«، ذيل ماده لسان العرب .3
] يعرف به فهم كتاب اللّه المنزل على نبيه  التفسير [علم .4

، و بيان معانيه، و استخراج أحكامه و حكمه، و استمداد محمد
ذلك من علم اللغة و النحو و التصريف و علم البيان و أصول 

اج لمعرفة  أسباب النزول و الناسخ و الفقه و القراءات، و يحت
)؛ 105-104، صص1، ج1990، ي(الزركش» المنسوخ

واعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن، و «
بيان المراد، أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل و غيره، 
» و بحسب المعنى الظاهر و غيره، و التفسير أكثره في الجمل

) ريهو (التفس«)؛ ينقل از راغب اصفهان ،285، ص2(همان، ج
بيان معاني اآليات القرآنية و الكشف عن مقاصدها و 

هو  ريالتفس«)؛ 4، ص1، جق1390، يي(طباطبا» مداليلها
، 1386، يي(خو »زيمن كتابه العز يمراد اهللا تعال ضاحيإ

من حيث داللته الكريم علم يبحث فيه عن القرآن « ).397ص
تا،  (الزرقاني، بي» ى بقدر الطّاقة البشريةعلى مراد اللّه تعال

 ).471، ص1ج
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قرآن كه در راستاي فهم مراد خداوند نيست باشد، مفسر 
هايي را كه با اين رويكرد نگاشته  توان كتاب نبوده و نمي

 ).199، ص1378ر.ك: خميني، شوند، تفسير ناميد ( مي

دوم اينكه مراد از بيان يك گزاره خبري، هميشه 
آگاهي بخشي به مخاطب نيست؛ بلكه گاهي متكلم 

اي را با قصد ايجاد يك احساس بر زبان جاري  گزاره
كند؛ مانند ايجاد احساس اميدواري، احساس ترس،  مي

برانگيختن محبت مخاطب و يا ايجاد انگيزه براي عملي 
ها داراي  ص.البته بايد توجه داشت كه اين گزارهخا

جنبه معرفتي نيز هستند كه تا زماني كه اين جنبه تبيين 
شود؛ اما مهم  نشود، مراد جدي به طور دقيق فهميده نمي

اين است كه متكلم چيزي فراتر از آن را قصد كرده 
است. بنابراين در تفسير بايد دانست كه قصد از همه 

بخشي نيست و گاه بايد به  نمايي يا معرفت ها واقع گزاره
هاي احساسي  فراتر از اين نيز توجه داشت. تفسير گزاره

و عاطفي عبارت است از تبيين احساسي كه در گزاره 
نمايي كه به قصد  هاي خبريِ واقع نهفته و تفسير گزاره

شوند، عبارت است از تبيين واقع  بخشي بيان مي معرفت
  د شناساندن آن را داشته است.و حقيقتي كه متكلم قص

تواند از بيان يك گزاره، بيش  سوم اينكه متكلم مي
از يك چيز را در طول و يا حتي در عرض هم اراده 

هايي در قرآن وجود دارند كه  كند. براي نمونه گزاره
خداي متعال آنها را با قصد تهديد دشمنان پيامبر صلي 

دادن به او و  اهللا عليه و آله و همزمان با آن دلداري
ديگر مؤمنان بيان كرده است. همچنين متكلم با بيان 

نمايي و هم به  تواند هم به دنبال واقع يك گزاره مي
دنبال اغراض احساسي و واجد خصوصيت 

  1برانگيزندگي و تحريك باشد.

                                           
 .23-22، صص1385. ر.ك: سعيدي روشن، 1

	تفسير فلسفي  .2

در اين نوشتار، تفسيري با  2مراد از تفسير فلسفي
شناختي  ي فلسفي يا هستيها غرضِ يافتن پاسخ پرسش

در قرآن نيست؛ بلكه مراد اين است كه فيلسوف با ذهن 
اي كه  شناختي فلسفي و با تكيه بر نظام فكري و هستي

تر در تأمالت فلسفي خود بدان دست يافته، به  پيش
سراغ قرآن رفته و در آن نظام قرآن را بفهمد. به عبارت 

ستخراج نظام ديگر آنچه در تفسير فلسفي مدنظر است، ا
شناختي قرآني نيست؛ بلكه رويارويي فيلسوفي  هستي

مشخص، با قرآن است.  داراي نظام فلسفي ازپيش
است كه در آن مفسرِ  يكرديرو ،يفلسف ريتفس نيبنابرا

و تبحر خود در  يفكر يفضا ريتحت تأث لسوف،يف
قرآن  ريبه تفس يفلسف يشناس يدانش فلسفه و هست

باعث شود  يفلسف يها پرداخته و داشتن دغدغه
 رياو در مس يفلسف يآوردها ناخواسته دست ايخواسته 

  باشد. رگذاريفهم تأث نديفرا
از فلسفه تعاريف گوناگوني ارائه شده و در 

شده، به  هاي گوناگون آنچه فلسفه ناميده مي دوره
موضوعات مختلفي همچون معناي سعادت و يا زندگي، 

وت ميان درست و نادرست، چيستي عدالت، چيستي تفا

                                           
. هرگاه كلمه تفسير به امري مانند عقل، عرفان، روايت يا 2

تواند روش و منبع تفسير يا  فلسفه اضافه شود، آن امر مي
گرايش مفسر باشد؛ اگرچه در بيشتر موارد بيش از يك وجه 

رسد. بنابراين مراد از تفسير عرفاني، يا  نظر نمي منطقي به
تفسيري است كه منبع آن سير و سلوك معنوي و امور 
شهودي است يا تفسيري است كه در آن تمايالت و 

هاي عرفاني مفسر مشهود است؛ اگر چه منبع آن  گرايش
 شهود نباشد.
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وجود، نفس و رابطه آن با بدن و يا حتي زبان و فهم 
  پرداخته است. 

به هر حال آنچه در همه اين تعاريف مشترك است، 
استفاده از روش تعقلي براي كشف حقيقت است و 
طبيعتاً به دليل تفاوت افراد در ماده تفكر و همچنين 

تواند  ه متفكر يا تفاوت در مباني ميعمق يا گستره نگا
نتايج متفاوتي را در تأمالت فلسفي رقم بزند و البته 
وجود آراي مختلف فلسفي در ميان فيلسوفان گواه اين 

داد فلسفه  توان برون است كه به صرف تعقلي بودن نمي
  را يقيني دانست. 

  پيامدهاي تفسير فلسفي از ديدگاه مخالفان
توان در دو دسته كلي  فلسفي را ميپيامدهاي تفسير 

جاي داد. دسته نخست پيامدهايي هستند كه به فرآيند 
اند و دسته دوم پيامدهايي هستند كه با   فهم مربوط

بيان ديگر  ماهيت قرآن و زبان آن سروكار دارند و به
ها و مباني فهم در ارتباط  فرض اي با پيش گونه به

  هستند.
  رايند فهمپيامدهاي مرتبط با ف  الف)

دگرگوني در بارمعنايي الفاظ قرآن (تحول   .1
  معنايي)

ترين انتقاداتي كه مخالفان تفسير فلسفي  يكي از مهم
اند، گرايش فيلسوفان به تأويل بدون رعايت  مطرح كرده

توان در  قواعد و ضوابط آن است. مصاديق تأويل را مي
سه دسته جاي داد: تصرف در معناي يك واژه، تصرف 

معناي يك عبارت و تصرف در مفهوم قابل برداشت در 
ها. يكي از پيامدهاي تصرف در  اي از گزاره از مجموعه

  معناي واژه، دگرگوني معنايي است.
بسياري از مفاهيم فلسفي پيش از نهضت ترجمه در 

زبانان شناخته شده نبوده است. براي نمونه  بين عرب

رف مفاهيمي چون واجب الوجود، ممكن الوجود، ص
الوجود، عالم مجردات و عقل (به معناي فلسفي آن) 
مفاهيمي صرفاً فلسفي هستند كه مردم عادي تصوري از 
آنها در ذهن نداشته و ندارند. در تفسير فلسفي تالش 

نوعي ـ براي نمونه داللت مطابقي،  شود اين مفاهيم به مي
داللت تضمني، داللت التزامي، تطبيق مصداق بر كلي يا 

با الفاظ قرآني تطبيق داده شوند. تطبيق  برعكس ـ
الفاظ قرآن بر اين اصطالحات باعث شده از طرفي با 

گرفتن از زمان و زبان نزول و از  گذشت زمان و فاصله
طرف ديگر با رواج يافتن فلسفه و تفاسير فلسفي و 

هاي تفسيري فلسفي، معناي ابتدايي و اصيل اين  ديدگاه
و در نتيجه با شنيدن آنها بار الفاظ در حاشيه قرار گيرد 

پژوهان و پژوهشگران  معنايي فلسفي آنها در ذهن دانش
هاي زير اين  و حتي گاه مردم عادي متبادر شود. نمونه

  دهد: خوبي نشان مي دگرگوني معنايي را به
در تفاسير متقدمين حكمت به اموري : الحكمة

مانند قرآن، نبوت، فهم، علم و موعظه معنا شده است 
). براي نمونه 58، ص7، ج1420 ،ير.ك: فخر راز(

 125مقاتل بن سليمان مفسر قرن دوم در تقسير آيه 
، 1423 مان،يمقاتل بن سل ريفسنويسد (ت سوره نحل مي

  ): 494، ص2ج
يعنى دين ربك و هو   سبِيلِ ربك  ادع إِلى«
يعنى بما ةِ و الْموعظَةِ الْحسنَ يعنى بالقرآن بِالْحكْمةِ اإلسالم

بِالَّتي  يعنى أهل الكتاب  وجادلْهمفيه من األمر و النهى 
    ».بما فى القرآن من األمر و النهى  هي أَحسنُ

مشابه همين تفسير از هود بن محكم هواري 
)، نصر بن محمد سمرقندي 391،ص2،ج1426) (3(قرن

)، طبري (قرن چهارم) 297،ص2تا، ج (قرن چهارم) (بي
) و ثعلبي نيشابوري (قرن پنجم) 130،ص14،ج1412(
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) نيز نقل شده است. شيخ طوسي 51، ص6، ج1422(
الحكمة هي «نويسد:  (قرن پنجم) نيز در تفسير آيه مي

المعرفة بمراتب االفعال في الحسن و القبح و الصالح و 
رسد براي  ). به نظر مي440، ص6تا، ج (بي» الفساد

رازي (قرن ششم)  نخستين بار در بين مفسران فخر
گيري از  وسيله حكمت را در اين آيه به بهره دعوت به

بندي  براهين يقيني تفسير كرده است. وي پس از دسته
  ): 287، ص20، ج1420نويسد ( مردم به سه دسته مي

سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ معناه ادع األقوياء   ادع إِلى«
ي البراهين الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة، و ه

القطعية اليقينية و عوام الخلق بالموعظة الحسنة، و هي 
الدالئل اليقينية اإلقناعية الظنية، و التكلم مع المشاغبين 

  ».بالجدل على الطريق األحسن األكمل
در ميان فيلسوفان مشخص نيست چه كسي براي 
نخستين بار به اين آيه از قرآن استشهاد كرد؛ اما به نظر 

يش از قرن پنجم سابقه داشته باشد. در قرن رسد پ نمي
) مواردي از استشهاد  ه505- 450پنجم در آثار غزّالي (
ر.ك: مجموعة رسائل االمام شود ( به اين آيه يافت مي

هرحال از قرن ششم به  ). به51هـ، ص1416، يالغزال
طور گسترده در آثار فيلسوفاني  بعد اين تفسير از آيه به

، 1383زوري (قرن هفتم) (الدينالشهر چون شمس
ق) 672)، خواجه نصيرالدين طوسي(م13-4صص

، 1380ق) (730)، عبدالرزاق كاشاني (م52، ص1361(
ق) 715الدين شيرازي (م )و قطب659- 658صص

) رواج يافت و تا امروز ادامه دارد. 195، ص1369(
شايد علت ظهور اين تفسير، وجود اين كلمه در كنار دو 

باشد؛ امري كه  »جادلهم«و  »سنةالموعظة الح« عبارت
باعث شده اين انديشه به ذهن فيلسوفان خطور كند كه 
اين سه، متناظر با سه قسم از صناعات خمس منطق 

عنوان  ارسطويي يعني برهان، خطابه و جدل است. به
نمونه از يك تفسير فلسفي معاصر، سخن عالمه را نقل 

  ):372-371، صص12ق، ج1390كنيم ( مي
گونه كه در مفردات آمده، به إصابة  همانحكمت 

الحق بالعلم و العقل تفسير شده است و موعظه 
گونه كه از خليل نقل شده به معناي التذكير بالخير  همان

گونه كه در مفردات  فيما يرق له القلب است و جدال آن
  آمده، يعني گفتگو همراه با منازعه و مغالبه.

مراد از حكمت دهد  تأمل در اين معاني نشان مي
دهد كه هيچ شك و  حجت است كه حقيقتي را نتيجه مي

سستي و ابهامي در آن نيست و موعظه بياني است كه 
كند... و جدال  جان آدمي را نرم و قلب را رقيق مي

حجتي است كه براي منصرف كردن خصم از چيزي كه 
رود... بنابراين حكمت و  كار مي بر آن اصرار دارد به

لي كه خداي متعال در اين آيه از آنها ياد موعظه و جدا
كند، به ترتيب منطبق با برهان و خطابه و جدلي  مي

  است كه در منطق اصطالح شده است.
عنوان يك  عاشور نيز با اين كه تفسيرش به ابن

شود و با وجود اين كه معتقد  تفسير فلسفي شناخته نمي
 شده ها به چيزي اطالق مي حكمت در زبان عرب«است 

كه باعث بيدار شدن نفس و مشتمل بر سفارش به خير 
و آگاهي بخشي از تجارب سعادت و شقاوت و كليات 

) اصرار دارد 533، ص2تا، ج (بي» جامع آداب است
اين كلمه را بر علم فلسفه منطبق كند. (پيشين، 

) اين در حالي است كه مخالفان تفسير 534- 531صص
اين كلمه پايبند  فلسفي همچنان به تفسير پيشينيان از

  اند.  مانده
براي نمونه سيدقطب در تفسير اين كلمه در آيه 

 ):312، ص1، ج1412نويسد ( سوره بقره مي 269
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روي و  [أوتي الحكمة] به اين معناست كه به او ميانه
دهد و از  اعتدال عطا شده، بنابراين كار قبيح انجام نمي

درك  كند، و همچنين به او [توان] مرزها تعدي نمي
ها داده شده؛ بنابراين در تقدير امور  ها و غايت علت

شود، و همچنين به او بصيرت نوربخشي داده  گمراه نمي
شده كه او را به سمت حركات و اعمال شايسته هدايت 

  كند. مي
در سوره نحل را  »الدعوة بالحكمة«وي مراد از 

رعايت حال مخاطبين و ظرفيت آنها و انتخاب راه و 
سب براي سخن گفتن با آنها و تغيير روش شيوه منا

گفتگو بر اساس مقتضيات و همچنين تحميل نكردن 
، 4داند (پيشين، ج چيزي فوق طاقت مردم بر آنها مي

  ).2202ص
هرحال تفسير فلسفي اين واژه با گذر زمان رواج  به

يافته و بر تفاسير پيشين غالب شده و نتيجه امر اين 
طور ويژه برهان فلسفي  و به بوده كه داللت آن بر برهان

و حتي گاه خود علم فلسفه در اذهان رسوخ كرده، 
اي كه بسياري از پژوهشگران و دانشجويان از  گونه به

منعكس شده است، تفاسير متقدمين كه در معناي اصيل 
بودن اين  رقيب اند و درستي و يا حداقل بي اطالع بي

  1اند. تفسير را مسلم انگاشته
  الصمد
جم عربي براي اين واژه دو معنا ذكر شده در معا

است. معناي نخست، معناي اصيل آن در زبان عربي 
آقا و سروري كه ديگران براي رفع «عصر نزول است: 

                                           
حكمت «. براي نمونه ر.ك: فياض صابري، عزيزاهللا، 1

مجله  ،»ي از حكمت در قرآن و حديثفلسفي، مصداق
، 24، شماره86تخصصي الهيات و حقوق، تابستان 

 .61-49صص

، و معناي دوم معنايي »كنند نياز خود، او را قصد مي
است كه برخي صاحبان معاجم با استناد غيرمستقيم به 

السالم ذيل آيه دوم رواياتي از صحابه يا ائمه عليهم 
چيزي كه جوف «اند:  سوره اخالص از آن ياد كرده

ق) در العين ذيل ماده 175خليل بن احمد (م». ندارد
  نويسد:  صمد مي

إليه األمور، فال   أُصمدت  الصمد عن الحسن: الذي
تدمقصدت. و في العربية:  يعتني فيها أحد غيره. و ص :

ليس فوقه أحد، و ال يقْضَى أمر الصمد السيد في قومه، 
و يقال: هو خذها حذيف فأنت السيدالصمددونه، قال: 

صمد كذا أي   ... و صمدتالمصمت الذي ليس بأجوف
  قصدت قصده و اعتمدته...

قبل از بيان معناي دوم » ويقال«استفاده از عبارت 
ه دهد اين معنا براي او از نظر لغوي اثبات نشد نشان مي
) نيز در جمهرة اللغة ذيل اين  ه321دريد (م است. ابن
  نويسد:  ماده مي

و الصمد اختلفوا في تفسيره فقالوا: المصمود 
و ، أي قصدته...  المقصود في األمور من قولهم: صمدته

و األول أعلى في ؛ قال قوم: الصمد الذي ال جوف له
  ، و اللَّه أعلم.اللغة و أعرف
آيد او نيز تمايلي به پذيرش  عبارت بر مياز اين 

معناي دوم ندارد. در تفاسير نخستين نيز معموالً به هر 
دو معنا اشاره شده است؛ اگرچه برخي مانند شيخ 

، 10تا: ج اند (بي طوسي با معناي دوم مخالفت كرده
 نيمعتقد است چن يآلوس زياز مفسران متأخر ن).431ص
. )512، ص15، ج1415( در لغت وجود ندارد ييمعنا
هرحال اين مفسران از هر دو معنا، مفهومي عرفي  به

اند: مفهوم اول اينكه خداي متعال سيدي  برداشت كرده
است كه همه خالئق براي رفع نيازهاي خود به او 
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كنند و مفهوم دوم اينكه او مانند انسان نيست  رجوع مي
ر.ك: كه شكم داشته و به آب و غذا نيازمند باشد (

، 30ج، 1412،ي؛ طبر209، ص1، جق1423 ،يترتس
). 924، ص4، ج1423، مقاتل بن سليمان، 222ص

سينا از اين واژه مفهومي فلسفي  براي نخستين بار ابن
نويسد  برداشت كرد. وي در تفسير سوره توحيد مي

  ): 318- 317صص نا،يرسائل ابن س(
صمد در لغت دو تفسير دارد: يكي الجوف له و 

ت. بنا بر تفسير نخست، معناي آن سلبي دومي السيد اس
است و اشاره به نفي ماهيت دارد؛ چرا كه هر چيزي كه 
ماهيت دارد، جوف و باطن دارد و اين جوف و باطن 
همان ماهيت اوست و [در مقابل] چيزي كه بطن ندارد و 
موجود است، هيچ جهت و اعتباري در ذاتش ندارد جز 

وجود ندارد، وجود، و چيزي كه هيچ اعتباري جز 
قابليت معدوم شدن را ندارد؛ چرا كه يك شيء از حيث 
 هو هو موجود، قابليت عدم را ندارد. [خداي] صمد

  حق، واجب الوجود است مطلقا من جميع الوجوه.
بنا بر تفسير دوم معناي آن اضافي است؛ يعني اين 
كه او سيد همه چيز است، يعني مبدأ همه چيز است. 

دو معنا از آيه اراده  وجود دارد كه هر البته اين احتمال
سينا و برداشت او از اين واژه،  اين تفسير ابن .شده باشد

در تفاسير پس از او تا دوران معاصر تأثيرگذار بوده و 
فيلسوفان اين معناي فلسفي از صمد را قبول كرده و در 

اند؛  هاي فلسفي خود به آن اشاره نموده تفاسير و كتاب
به معناي واجب الوجود، گاه صرف الوجود،  گاهي آن را

ر.ك: اند ( گاه وجود بسيط و گاه فعليت محض دانسته
ش، 1376 ،ي؛ العلو388، ص20ق، ج1390 ،يطباطبائ
  .)129ق، ص1411 ،ي؛ الدوان336و89صص

  عالم خلق و عالم امر
فارابي در فصوص، موجودات را به موجودات  

عالم امر تحت  عالم امر و عالم خلق تقسيم كرده است.
عالم ربوبيت است و مجردات و روح موجودات آن 
عالم هستند و عالم خلق همان عالم ماده است (غازاني، 

  ). 89- 81و  57-56صص، 1381
نگارنده در آثار فارابي چيزي دال بر تطبيق اين دو 

» أَال لَه الْخَلْقُ و الْأَمر«عالم بر عبارت قرآني 
سينا اين دو عالم را بر اين  ن) نيافت؛ اما اب54(اعراف:

 ).303ص نا،يس رسائل ابنعبارت تطبيق داده است (
سينا نيز اين تفسير  جمع زيادي از فيلسوفان پس از ابن

ر.ك: مجموعه اند ( هاي خلق و امر را پذيرفته از واژه
؛ 335- 334و  162صص، 3اشراق، ج خيمصنفات ش

 ؛278ص ،يمجموعه رسائل و مصنفات كاشان
 ،1420،ي؛ فخر راز338ص، 1363 ن،يصدرالمتأله

  ). 272، ص14ج
در مقابل عده زيادي كه برخي از آنان فيلسوف 
هستند، معتقدند امر در اين آيه معناي ديگري دارد و 

اند، در لغت  چنين معنايي كه فيلسوفان از آن اراده كرده
، 1ش، ج1365 ،يتهران ير.ك: صادقشود ( يافت نمي

 يتأمل« ،يبهشت ؛147، ص8ج ،1415 ،ي؛ آلوس29ص
، 1380، گلستان قرآن، آبان »بر عالم خلق و عالم امر

  ).21-17، صص88شماره 
پرسشي كه در برابر اين دگرگوني معنايي مطرح 

اي  است اين است كه آيا ممكن است خداي متعال واژه
را كه داللت بر معنايي معلوم براي مخاطبان خود دارد، 

فهومي كه هنوز مخاطبان تصوري از آن براي اشاره به م
  كار گيرد؟  در ذهن ندارند، به
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انگاشتن  . گرايش به تفسير خالف ظاهر و ناديده2
  متني متني و برون قرائن درون

پيامد ديگري كه رويكرد فلسفي به تفسير قرآن 
هاي فلسفي  فرض دارد، اين است كه وقتي مفسر با پيش

است بدون توجه به رود، ممكن  خود به سراغ قرآن مي
تمام قرائن موجود و صرفًا با استناد به يك مؤيد 
برداشتي خالف ظاهر از قرآن داشته باشد. اين پيامد 
منحصر در تفسير فلسفي نيست؛ اما نسبت به ديگر 
رويكردها در اين رويكرد بيشتر تجلي يافته است. براي 

  كنيم: ها اشاره مي نمونه به يك نمونه از اين برداشت
  سوره فصلت 53صديقين در آيه رهان حدوث و ب

هاي فلسفي معروف است كه متكلمين  در كتاب
براي استدالل بر وجود واجب الوجود به برهان حدوث 

آورند، اما  و حكماي طبيعي به برهان حركت روي مي
فالسفه و حكماي الهي با نظر در خود وجود و تقسيم 

استدالل كرده و آن به واجب و ممكن، بر وجود واجب 
با استناد به ويژگي هاي واجب، صفات خداي متعال را 

-278صص  ،1380 ،يالشهرزوراثبات مي نمايند (
). سپس در بيان  برتري روش حكماي الهي بر 279

روش متكلمان به اين مطلب اشاره مي شود كه برهان 
متكلمان، استدالل از مصنوع به صانع است، اما برهان 

از ذات باري تعالي بر ذات او و  فالسفه استدالل
همچنين بر وجود ديگر موجودات است و اين كه آيه 

  ىفَاقِ و فى أَنفُسهِم حتّى اآليهِم ءاياتنَا فرِسنُ«شريفه: 
يتَبنَي  لىع أَنَّه كبِرَب كْفي لَمقُّ أوالح أَنَّه مكلِّ  لَه شى  ء

يدبه اين دو برهان اشاره مي كند؛ به 53(فصلت:» شه (
اين صورت كه قسمت اول آيه در مقام بيان روش 
متكلمان و حكماي طبيعي است و قسمت دوم آيه در 

  مقام بيان روش حكماست.

فارابي نخستين كسي است كه برهان امكان و 
وجوب را مطرح كرده و عالوه بر اين، اولين فيلسوفي 

ين ادعا را از كالم او برداشت كرد توان ا است كه مي
  ).57، ص1381(غازاني، 

پس از فارابي، ابن سينا در اشارات در ضمن تنبيهي 
اي اكتفا كرده است (خواجه نصير الدين طوسي،  به اشاره

). فيلسوفان پس از ابن سينا تا 66، ص3، ج1375
اند؛ يعني  سينا تفسير كرده دوران معاصر، آيه را مانند ابن

شهيد به معناي دليل و شاهد است و منظور از آيه  اينكه
توان با تأمل در وجود، وجود واجب  اين است كه مي

تعالي را اثبات كرد، سپس با تأمل در صفات واجب 
تعالي بر وجود موجودات ديگر استدالل آورد و در 
حقيقت اين خداي متعال است كه دليل و شاهد بر 

 ،1363 ،نيصدر المتألهوجود موجودات است (
؛ 147ش، ص1385- 1381 رداماد،ي؛ م239ص

- 91صص ن،يشيپ ،ي؛ غازان279ص ن،يشيپ ،يشهرزور
- 1281). در دوران معاصر، عالمه طباطبائي (92

ش) براي نخستين بار، تفسيري جديد از اين آيه 1360
» مشهود«به معناي » شهيد«ارائه داد كه بر اساس آن 

ر آيه اين است و منظور از عبارت اخي» شاهد«است، نه 
  كه خداي متعال بر هر چيزي مشهود است:

آيا اين كه پروردگار تو بر هر چيزي مشهود است، 
در آشكار شدن حق كافي نيست؟ چرا كه هيچ چيزي 
نيست مگر اين كه از تمام جهات نيازمند و وابسته به 
اوست و خداي متعال قوام بخش او و قاهر بر اوست و 

چند بعضي چيزها او را معلوم هر چيزي است، هر 
  ).405، ص17ق، ج1390نشناسند (طباطبايي، 

در هر صورت ـ افزون بر پرسشي كه در تفسير 
شود كه آيا اين كه شهيد به معناي  عالمه مطرح مي
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مشهود است، شاهد لغوي دارد ـ در مورد اين تفسير 
متني و  جاي اين سوال وجود دارد كه آيا قرائن برون

هايي كه اين  فرض ه است؟ آيا پيشمتني لحاظ شد درون
تفسير بر آنها مبتني است، در نظر گرفته شده است؟ 

  كنيم: براي نمونه به چند پيش فرض اشاره مي
متني اين است كه  هاي برون فرض يكي از پيش

مشافهين قرآن و يا حداقل مشافهين اين سوره وجود 
موجودي واجب به عنوان خالق همه چيز را انكار 

اند. چرا كه برهان امكان و وجوب يا صديقين  كرده مي
به هر تقريري در پي اثبات واجب بالذات است. آيا اين 

فرض با آيات ديگر اين سوره سازگاري دارد؟  پيش
قُلْ أَإِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذي «آمده:  9براي نمونه در آيه 

كه جمله » نْداداًخَلَقَ الْأَرض في يومينِ و تَجعلُونَ لَه أَ
تفسير نوع كفر است » تَجعلُونَ لَه أَنْداداً«
ج  ،تا بيعاشور،  ؛ ابن362. ص17جپيشين، ،ييطباطبا(

)؛ به اين معنا كه منظور از كفر آنها به خالق 17. ص25
زمين، انكار وجود او نيست، بلكه شريك قرار دادن در 

  1الوهيت اوست.
توجه به اين كه در فرض دوم اين است كه با  پيش

آيه برهان به صورت مستقيم بيان نشده، بلكه فقط به 
يكي از لوازم ذهني آن اشاره شده، مشافهين اين آيات، 
  يا دست كم به صورت ارتكازي با برهان آشنايي داشته

اند با اين اشاره، برهان را دريابند. به طور  و يا قادر بوده
برهان را  خالصه اينكه مشافهين زمينه درك اين

  اند. داشته

                                           
فخر رازي وجوه ديگري را براي مقصود از كفر در اين آيه 1

بيان كرده كه البته انكار وجود خدا در بين آنها نيست. 
 )544-543، ص27، ج1420(

هاي درون متني اين است كه  فرض يكي از پيش
بوده و منظور » اهللا«، »أَنَّه الْحقُّ«مرجع ضمير در كلمه 

ثابت به معناي وجود داشتن است. اشكالي » الحق«از 
كه اين احتمال دارد اين است كه با سياق آيات اين 

آيات  سوره و به ويژه آيه قبل سازگار نيست. آنچه در
اين سوره بر آن تأكيد شده و به عنوان غرض سوره از 
جانب مفسرين مطرح گشته، حقانيت قرآن و محتواي 

است صلي اهللا عليه و آله  آن و نبوت پيامبر اكرم
 ن،يشيعاشور، پ ؛ ابن358، ص17ج ن،يشيپ ،ييطباطبا(
) و از ابتدا تا انتهاي آن مي توان اين غرض 6، ص25ج

از طرفي آيه قبل به مسئله  2ل كرد.را به روشني دنبا
انكار قرآن پرداخته كه در نظر گرفتن اين دو آيه در 

قُلْ «كند مرجع ضمير قرآن است:  كنار هم، القا مي
أَرأَيتُم إِنْ كانَ منْ عنْد اللَّه ثُم كَفَرْتُم بِه منْ أَضَلُّ ممنْ 

*يدعقاقٍ بي شف وه آيات نُرِيهِمي سف فاقِ وĤْي النا ف
) كه 53-52(فصلت:...» أَنْفُسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ

البته عالمه، خود، به اين مطلب تصريح كرده است 
  .)44، ص17ج ن،يشيپ(

  پيامدهاي مرتبط با گفتمان و زبان قرآن ب)
انگاشتن عناصر احساسي و عاطفي در  . ناديده1
  قرآن

ضحي م) در كتاب 1954-1886امين(احمد 
اين عملكرد متكلمين را كه در چارچوب عقايد  اإلسالم

خود به قرآن نگريسته و بر طبق مذهب خود آيات 
كردند، علت از بين رفتن روح دين و  قرآن را تأويل مي
، تا يبنويسد ( ها دانسته و مي كردن دل تأثير آن بر زنده

                                           
لت براي درك بهتر اين مطلب به اين آيات از سوره فص2

 .52، 45-41، 33، 26، 6- 2مراجعه كنيد: آيات 
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ب، تا، ير.ك: ب ني؛ همچن368-367، صص1ج ،الف
  ): 144، ص2ج

علماي كالم و مذاهب ديني از طريق فلسفه يونان 
نگريستند و اين امر اگرچه برخي جهات  به قرآن مي

فكري قرآن را گسترش داد، اما در مقابل قوت روح و 
شور قلبي را در آن ضعيف كرد... و اين چيزي غير از 
ته راهي است كه قرآن براي دعوت به دين در پيش گرف

بود. آنها نزديك بود با اين كارشان رابطه بين عقل و 
قلب را از بين ببرند و با قيمت از دست رفتن نيروي 
عاطفه، جانب عقلي را ترويج كنند. شما براي اثبات 

ربك   قدرت خداي متعال اين آيات را بخوانيد: و أَوحى
اً و منَ الشَّجرِ و إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بيوت

مما يعرِشُونَ * ثُم كُلي منْ كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ 
 يهف أَلْوانُه فخْتَلم ها شَرابطُوننْ بم خْرُجذُلُالً ي كبر

- 68شفاء للنَّاسِ إِنَّ في ذلك لĤَيةً لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ (نحل:
هاي علم كالم جدال بين اشعريه و  ر كتاب)، سپس د69

ماتريديه را بخوانيد؛ جدال بر سر اين كه قدرت صفتي 
ازلي است كه بر حسب اعتقاد ماتريديه به اراده تعلق 

گيرد ـ به معناي صحت صدور اثر و قدرت بر ترك  مي
ـ يا صفتي است كه در مقدورات هنگام تعلق به آنها 

بين اين دو روش و روح  گذارد. ببينيد چقدر تأثير مي
ترين غرض قرآن اين  آنها اختالف وجود دارد! مهم

است كه با بيان ارتباط قوي بين انسان و خدا و جهان، 
احساسات را زنده كند و در پي آن زندگي روحاني 

خواهند با منطق به  انسان را تغذيه كند. اما متكلمان مي
وت وجود اين خواسته برسند و چقدر بين اين دو راه تفا

دارد! زندگي منطقي قلب را پرشور نكرده و در نفس 
كند. اين كار فقط از زندگي  انسان حرارت ايجاد نمي

  روحاني ساخته است.

احمد امين در ادامه روش دعوت قرآن را منحصر 
كند: راه نخست نظر در عالم است  در دو راه معرفي مي

ين را كه از ديدگاه قرآن ايمان را پشتيباني كرده و يق
بخشد؛ چرا كه بادها و ابرهاي بين آسمان و  قوت مي

زمين و شترها و آسمان و زمين همه پر از آيات الهي 
هستند، و راه دوم نقل تاريخ انبيا و امت آنان است، 

كند و اين نوع نگاه با  تاريخي كه به ايمان دعوت مي
همه اقشار جامعه مناسب است. هم عالم و هم جاهل 

ند با اين روش به ايمان دست يابند. از توان هردو مي
ديدگاه وي فلسفه قرآن را به فرهنگي عقلي و براهيني 
منطقي تبديل كرد كه مانند حساب و هندسه و هيئت 

شد و باعث ضربه خوردن آن از ناحيه قلبي  تدريس مي
شد و در نتيجه عقايد اسالمي كه در ابتدا قرار بود سهله 

در نهايت به اين نكته سمحه باشد، پيچيده شد. وي 
كند كه تعمق مسلمانان در علوم و فلسفه باعث  اشاره مي

اي بر آن باشند كه از هر  شد مفسران در تفسير هر آيه
اند تا حد ممكن در تفسير آيات بهره  آنچه علم آموخته

بگيرند و در پايان همه چيز به مسلمانان رسيد، جز 
  ).369-368، صصشرح روح قرآن (پيشين

گونه كه در بخش نخست اشاره كرديم گاه مراد همان
تواند ايجاد  جدي خداي متعال از برخي آيات مي

احساسي خاص در مخاطب يا برانگيختن عواطف او 
باشد و ذهن فلسفي و برهاني فيلسوف وقتي با اين 

شود، خواسته يا ناخواسته به اين بعد،  آيات روبرو مي
هايي كه  موضوعتوجه كمتري دارد. براي نمونه يكي از 

در قرآن بارها به آن پرداخته شده است، بازگو كردن 
هاي آفرينش است.  هاي الهي و بيان شگفتي نعمت

اميرالمؤمنين عليه السالم يكي از اهداف بعثت پيامبران 
هاي فراموش شده  را همين امر، يعني يادآوري نعمت
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ترين تأثيرات اين روش  يكي از مهم ١كند. معرفي مي
محبت و عشق به خداوند در دل انسان است. در ايجاد 

ها و دعاهاي مأثور مانند مناجات شعبانيه و  مناجات
دعاي عرفه، كميل و ندبه نيز براي تشديد شوق و 
محبت نسبت به خدا از اين روش بسيار استفاده شده 
است. بنابراين بايد در نظر داشت اين آيات پيش از هر 

شود  اشته و باعث ميچيز تأثير رواني بر انسان گذ
احساسات و عواطف او برانگيخته شود و در نتيجه يك 
روش تربيتي براي بيدار كردن انسان از خواب غفلت 

  شود.  قلمداد مي
توان انكار كرد اين دسته آيات به داللت  اگرچه نمي

توانند بر برهاني بر تدبير خداي متعال يا  التزامي مي
ت داشته باشند، اما توحيد ربوبي يا وجود معاد دالل

هيچ وجه ساختار قياسي به معناي  زبان اين آيات به
توان  اي است كه مي گونه منطقي آن ندارد؛ بلكه به

دهد  راحتي عناصري را در آنها يافت كه نشان مي به
هدف اصلي آنها ايجاد تأثير رواني در مخاطب و 

كردن دل و جان او براي پذيرش حقيقت باشد.  آماده
ونه دو تفسير از آيات ابتدايي سوره نبأ را با هم براي نم

  كنيم. مقايسه مي
آيات اول تا پنجم اين سوره به خبري عظيم اشاره 

زودي خواهند دانست  كند كه منكران آن به و تأكيد مي
اين خبر حقيقت دارد. سپس در آيه ششم تا شانزدهم 

بودن  هايي از آفرينش خداي متعال و متناسب به نشانه
كند و از آيه  آفرينش با نيازهاي انسان اشاره مي نظام

گانه  پردازد. آيات يازده هفدهم به بعد به قيامت مي

                                           
فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه، ليستأدوهم ميثاق . «1

 ).1، خطبه نهج البالغه» (هفطرته و يذكّروهم منسي نعمت

مياني با استفهام تقريري (ألم نجعل...) آغاز شده و با 
) 12و9و8استفاده از ضمير مخاطب در سه مورد (آيات 

در پي برقراري ارتباط مستقيم با مخاطب است. به 
به تفسير سيدقطب ذيل آيه ششم  عنوان نمونه نخست

  ):3804- 3803، صص6، ج1412كنيم ( توجه مي
سپس [خداي متعال] در ظاهر امر از موضوع خبر 

شود تا  اند، دور مي بزرگي كه آنها درباره آن در اختالف
دوباره كمي بعد به آن بپردازد. از آن موضوع دور 

شود و به گردشي نزديك در اين عالم محسوس با  مي
ها  ها و حقايق و صحنه جمعي از موجودات و پديده

دل انسان درباره آن تدبر پردازد؛ گردشي كه وقتي  مي
أَلَم نَجعلِ «آورد:  كند، تمام وجود او را به لرزه در مي مي

 واجاً؟ وأَز خَلَقْناكُم تاداً؟ والْجِبالَ أَو هاداً؟ وم ضالْأَر
 لْنَا النَّهارعج باساً؟ ولَ للْنَا اللَّيعج باتاً؟ وس كُمملْنا نَوعج

ب عاشاً؟ وراجاً ملْنا سعج داداً؟ وعاً شبس قَكُمنا فَونَي
 بِه نُخْرِجاجاً؟ لثَج ماء راتصعنَ الْمأَنْزَلْنا م اجاً؟ وهو

  »حبا و نَباتاً، و جنَّات أَلْفافاً؟
و اين گردشي كه در اطراف اين گيتي پهناور و 

ها در  نهگسترده با اين تعداد زياد از تصويرها و صح
كند و اين  رفت و آمد است، اموري را يادآوري مي

اتفاق در چارچوب تنگ تعداد محدودي از الفاظ و 
اي كه تأثيرگذاري آن را در  گونه دهد به عبارات رخ مي

هايي  كند؛ گويي چكش حس، تند و سنگين و نافذ مي
سرهم و بدون سستي و انقطاع است، و صيغه  پشت

ن متوجه است ـ و در لغت مفيد استفهام كه به مخاطبا
اي هدفمند است كه  معناي تقرير است ـ در اينجا صيغه

دهد و  گويي دستي قدرتمند است كه غافالن را تكان مي
ها و  هاي آنان را به اين دسته از آفريده ها و دل نگاه
هايي كه در  ها و پديده كند؛ آفريده ها متوجه مي پديده
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ته است و تواناييِ خداي پشت آنها تدبير و تقدير نهف
متعال را براي آفرينش ابتدايي و آفرينش دوباره و 
همچنين حكمت او را كه آفريدگان را بدون حساب و 

  سازد... كند، آشكار مي پاداش رها نمي
حال اين تفسير را با تفسير عالمه طباطبايي از 

  ):161، ص20، جكنيم (پيشين همين آيات مقايسه مي
تا پايان يازده آيه بعد  »علِ الْأَرض مهاداًأَلَم ْنَج«آيه 

دنبال بيان احتجاج بر ثبوت بعث و جزا و تحقق اين  به 
خبر بزرگ است و الزمه ثبوت چنين چيزي درستي 

يعني اخبار به اينكه ( ،»سيعلمون«اين سخن است كه 
آنها اين خبر بزرگ را مشاهده خواهند كرد و در نتيجه 

  ).خواهند دانست
گونه است كه عالم محسوسات،  ر حجت اينتقري

يعني زمين و آسمان و شب و روز و ... محال است 
بازيچه و باطل باشد و غايتي ثابت و باقي نداشته باشد. 
بنابراين ضروري است كه در پي اين نظام 

شونده و متغير، عالمي داراي نظام ثابت و باقي  دگرگون
  بيايد...

ست كه اين آيات در ظاهر كالم برخي مفسران اين ا
مقام بيان اين است كه قدرت خداي متعال را اثبات كند 
و همچنين اثبات كند برگشتن و خلقت ثانويه با خلقت 
ابتدايي يكسان است و كسي كه قدرت بر خلقت ابتدايي 
دارد، بر خلقت دوباره نيز قادر است. اين حجت اگرچه 

ما شود، ا تام بوده و در سخن خداي متعال يافت مي
كه  حجتي است بر امكان معاد و نه وقوع آن؛ درحالي

سياق در اين آيات سياق وقوع است و نه امكان. 
  تر است. بنابراين تقريري كه ما گفتيم مناسب

شود  تفاوتي كه بين دو تفسير به روشني مشاهده مي
اين است كه تفسير نخست بر تأثير رواني و احساسي 

ر پايان به اين اشاره اين آيات تأكيد دارد و البته د
كند كه اين آيات تقدير و تدبير الهي را آشكار  مي
سازد؛ اما تفسير دوم از ابتدا تا انتها سخن از حجت  مي

آورد. در بخش نخست سخن از  و تقرير آن به ميان مي
هايي كه با غرض تحريك  اين گفتيم كه گزاره

 ها بيان احساسات و عواطف و تأثير بر دل و جان انسان
بخش هم هستند؛ اما اين  شك معرفت شوند، بي مي

بخشي مراد اصلي متكلم نيست؛ بلكه متكلم  معرفت
چيزي فراتر از اين، يعني نفوذ در دل انسان را قصد 

هايي به بيان  كرده و وقتي مفسر در تفسيرِ چنين گزاره
اگر  - بخشي بسنده كند، در حقيقت  هاي معرفت جنبه

بايد بگوييم  - را بيان نكرده  نگوييم همچنان تفسير آيه
  تفسيري ناقص ارائه داده است.

  دور شدن از مقصد اصلي قرآن  .2
- 11، صص1382نويسد ( امام خميني رحمه اهللا مي

مقصد قرآن و حديث تصفيه عقول و تزكيه ... « ):13
نفوس است براى حاصل شدن مقصد اعالى توحيد و 

كريم اين شراح احاديث شريفه و مفسرين قرآن  غالباً
مورد نظر قرار ندادند و  ـكه اصل اصول است  ـنكته را 

اند و جهاتى را كه مقصود از نزول  سرسرى از آن گذشته
از قبيل  ـقرآن و صدور احاديث به هيچ وجه نبوده 

مورد  ـجهات ادبى و فلسفى و تاريخى و امثال آن 
به نظر » د...ان بحث و تدقيق و فحص و تحقيق قرار داده

اخالق علمى و تاريخ و همين طور تفسير ادبى و  ،قاصر
علمى و شرح احاديث بدين منوال از مقصد و مقصود 

نويسنده را عقيده ت. دور افتادن و تبعيد قريب نمودن اس
آن است كه مهم در علم اخالق و شرح احاديث مربوطه 
به آن يا تفسير آيات شريفه راجعه به آن ، آن است كه 

ار و تنذير و موعظت و نصيحت و نويسنده آن با ابش
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هر يك از مقاصد خود را ن، تذكر دادن و يادآورى كرد
  د.در نفوس جايگزين كن

ايشان بر اين نكته تأكيد دارد كه هدف نهايي قرآن 
كه مفسران معموالً  هدايت انسان و تزكيه اوست؛ درحالي

جاي اين كه تفسير خود را در راستاي اين هدف قرار  به
پردازند و  ستخراج نكات و مطالب علمي ميدهند، به ا

عبارت ديگر قرآن قرار  شوند. به از هدف اصلي دور مي
نيست نسخه بپيچد؛ بلكه قرار است دارو باشد. در واقع 
نتيجه تفاوت روشي قرآن و فلسفه اين است كه غايتي 
كه از قرآن ـ كه با جان آدمي سروكار دارد ـ انتظار 

ـ كه با عقل مجرد سروكار رود، با تفسير فلسفي  مي
شود. اين آسيب در تفاسير فيلسوفاني  دارد ـ محقق نمي

دادن قرآن دارند، تا  نشان كه گرايش بيشتري به فلسفي
حدودي مشهود است. براي نمونه صدرالمتألهين درباره 

هو الَّذي خَلَقَكُم منْ تُرابٍ ثُم منْ نُطْفَةٍ ثُم منْ «آيه: 
م يخْرِجكُم طفْالً ثُم لتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم لتَكُونُوا علَقَةٍ ثُ

شُيوخاً و منْكُم منْ يتَوفَّى منْ قَبلُ و لتَبلُغُوا أَجالً مسمى 
، 1 ج، 1383نويسد ( ) مي67و لَعلَّكُم تَعقلُونَ (غافر:

  ):308- 307صص
ان] غايت ذاتي بدان كه اين آيات همگي براي [بي

گونه كه كساني كه با كيفيت نشأت  است، نه اين كه ـ آن
كنند ـ براي [بيان]  انسان آشنايي ندارند، تصور مي

» و لَعلَّكُم تَعقلُونَ«صرف عاقبت باشد. بنابراين عبارت 
بعد از بيان اين احوال [خلقت از خاك و سپس نطفه و 

لوغ و در دنيا آمدن و سپس ب سپس علقه و سپس به
نهايت پيرشدن و مردن] بعيد نيست اشاره به اين باشد 
كه جوهر عقلي شدن انسان، بلكه عاقِل بالفعل شدن او 

اي كه به خودش و پروردگارش عارف باشد،  گونه به
غايت خلقت او و نشئه و طور آخر او [در حركت 

كه زمخشري و كساني كه در  جوهري] است؛ درحالي
و «اند كه مراد [از  ونه تفسير كردهگ رتبه او هستند اين

هاي  اين است كه: باشد كه درباره عبرت»] لَعلَّكُم تَعقُلونَ
هاي مختلف كه در اين حاالت عجيب  گوناگون و نشانه

  وجود دارد، بينديشيد.
كه تفسير او مبتني بر اين است كه كلمه  فارغ از اين

مجرد عقل در قرآن به معناي فلسفي آن، يعني موجود 
اي  تطبيق اين آيه با يك اعتقاد فلسفي نتيجه ١باشد،

جز دورشدن از مراد اصلي خداي متعال ندارد؛ مرادي 
كه طبق عقيده مفسران ديگر و از جمله زمخشري ـ كه 
همگي از جانب صدرالمتألهين در همين عبارات تحقير 

هاي الهي براي درك  اند ـ انديشيدن درباره نعمت شده
تيجه حركت در مسير بندگي پروردگار حقيقت و در ن

 ،ي؛ طبرس93، ص9جپيشين، ،ير.ك: طوسمنعم است (
، 17ج ن،يشيپ ،يي؛ طباطبا826، ص8ج ن،يشيپ

 تا، يب ن،ي؛ ام68، ص20، ج ه1419؛ فضل اهللا، 347ص
  ).295، ص11ج

  دادن فهم جلوه . مشكل3
رشد معتقد بود مردم در فهم شرع به اندازه  ابن

ي ندارند و با توجه به اين كه جمهور توانايي خود مشكل
مردم از اساس تأويل فيلسوفان و براهين فلسفي آگاهي 

بينند، بيان  ندارند و البته تعارضي بين عقل و وحي نمي
دادن دين و فلسفه و يا  تأويالت فلسفي با هدف آشتي

شود بيهوده نسبت به  ادعاي فلسفي بودن قرآن باعث مي
ترديد شوند و براي رفع  دين و فلسفه دچار حيرت و

                                           
. پيش از اين بيان شد يكي از پيامدهاي تفسير فلسفي، 1

 دگرگوني معنايي است كه اين مورد نيز يكي از مصاديق آن
 آيد. شمار مي به
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اين حيرت تأويالت ديگري سربرآورده و در نهايت 
، 2007(مقصود اصلي شارع در اين ميان گم شود

ترين پيامدهاي  . اين پيامد يكي از مهم)151- 149صص
آيد. مردم در ادوار  شمار مي رويكرد فلسفي به تفسير به

آساني قرآن را فهميده و از قرآن بهره  مختلف به
هاي فلسفي و كالمي  اند. شايد پيش از نزاع ردهب مي

هو معكم أين ما «، »وجه اهللا«، »يداهللا«كسي در فهم 
مشكلي » هو األول و اآلخر«و » اهللا الصمد«، »كنتم

ها و تفاسير فيلسوفان و در كنار  نداشته؛ اما اين برداشت
آن نزاع با ظاهرگرايان و متكلمان بوده كه گاهي در 

را دچاراختالل كرده و گاه  فهم ساده برخي موارد اين
باب فهم را بر مردم بسته است. به عبارت ديگر آياتي 
كه متشابه نبوده، در اثر اختالفات و منازعات اعتقادي 

  اند. هاي مختلف متشابه شده نحله
  . وابستگي فهم قرآن به مرجعي ديگر4

هاي ديگر  گرايش فلسفي و كالمي با گرايش
دارند. براي نمونه در گرايش ادبي تفسيري تفاوتي مهم 

دهد اين است كه مفسر نسبت به ارائه  آنچه رخ مي
تحليل دقيقِ ادبي آيات (لغوي و صرفي يا دستوري و 

دهد و در گرايش  بالغي) تمايل بيشتري نشان مي
اخالقي، مفسر تمايل بيشتري نسبت به استخراج 
 مضامين اخالقي قرآني و توقف در آنها دارد؛ اما در

، فهم متن در چارچوب ١گرايش فلسفي و كالمي

                                           
مراد از گرايش كالمي، اين است كه متكلم باورهاي كالمي  1

هاي  فرض خود را از طرق ديگر كسب كرده و با اين پيش
رود. اما اگر مراد از تفسير  كالمي به سراغ فهم قرآن مي

هاي  كالمي، پرداختن به فهم قرآن براي يافتن پاسخ پرسش
از اين قسم خارج  فرضي باشد، اعتقادي بدون هيچ پيش

 شود. است و به قسم پيشين ملحق مي

باورهاي پيشين و نظام فكري فيلسوف يا متكلم رخ 
توان گفت در اين  دهد. با توجه به اين نكته مي مي

هاي  اي از آموزه ها، قرآن كه خود مجموعه گرايش
فهم  ساز است و در لساني مبين و قابل منسجم و نظام

شود. چنين امري  ميتجلي كرده، ذيل نظامي ديگر فهم 
  درباره فهم آيات مستقل نيز صادق است.

اسپينوزا، فيلسوف يهودي، معتقد بود آنچه پيامبران 
فهم نبود؛ چراكه  آوردند، چيزي جز مطالبي ساده و قابل

مخاطبان آنها همه مردم بودند كه البته بخش زيادي از 
). او 97، ص2007دهد ( را قشر عوام تشكيل مي مردم

كردن كتاب مقدس به فلسفه  باور بود كه وابستهبر اين 
 مون،يبن م يموسگويد ( ميمون مي گونه كه ابن ـ آن

) ـ به اين معناست 203- 202و  13-9م، صص2007
كه كتابي كه قرار بوده مرجع مردم باشد، خود براي فهم 

 ن،يشيپ نوزا،ياسپنيازمند مرجعي ديگر است (
فلسفي نيز ). مخالفان مسلمان تفسير 116- 113صص

اند. بيشتر  درباره قرآن به همين مطلب اشاره كرده
اند كه  مخالفان تفسير فلسفي براين نكته تأكيد داشته

قرآن نور و مبين است و به تعبير آقاي جوادي آملي 
  ):357-356، صص1382(

خاصيت نوراني بودن قرآن اين است كه هم  
م معارف آن روشن و مصون از ابهام و تيرگي است و ه

جوامع بشري را از هرگونه تاريكي اعتقادي و اخالقي 
يا سرگرداني در انتخاب راه يا تحير در ترجيح هدف و 

رهاند و به شبستان روشن صراط مستقيم و  مانند آن مي
كتاب أَنْزَلْناه «رساند:  هدف راستين بهشت عدن مي

). 1(ابراهيم:» ورِإِلَيك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّ
اهللا نور «قرآن كريم كتاب نوري است كه از مبدأ 

) نازل شده و بايد ظاهر 35(نور:» السماوات واألرض
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لذاته و مظهر لغيره باشد؛ يعني هم در ذات خود روشن 
باشد و هم روشنگر ديگر اشياء و اشخاص، و ايت 

تنهايي  خاصيت نور است و اگر برخي از آيات به
ح الزم را ندارد، چون مجموعه قرآن چنان وضو آن

هدف ساميِ واحد دارند و مفسر و مبين يكديگرند، لذا 
با تدبر كوتاه و ارجاع هر آيه به آيه مبين خود، وضوح 

  كند. الزم طلوع مي
با وجود اين ويژگي در قرآن و در نظر داشتن اين 
كه قرآن قرار است با داشتن اين ويژگي، راه را روشن 

را از غفلت و تحير خارج نمايد و به كند و مردم 
ها و اختالفات  عبارت ديگر مرجع مردم در دوراهي

باشد، توقف فهم آن ـ هر چند برخي آيات آن ـ بر 
فلسفه نامعقول خواهد بود. چراكه در اين صورت قرآن 
وابسته به مرجعي ديگر به نام فلسفه شده كه خود داراي 

در يك مشرب مشارب و مكاتب گوناگون بوده و حتي 
بر سر مسائل مختلف اختالف وجود داشته و حتي 
موافقان يك مسأله ـ مانند اصالت وجود ـ در تقرير آن 

  ١با هم توافق ندارند.
ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با توجه به 
اين كه در قرآن بارها مردم به تعقل و تدبر در مسائل 

ونه اند، چگ مختلف و از جمله خود قرآن دعوت شده
پذير است؛ اما  مرجعيت عقل براي فهم قرآن توجيه

همين مرجعيت براي فلسفه كه از روش عقلي بهره 
  برد، مقبول نيست؟  مي

در پاسخ بايد گفت: روشن است كه فلسفه چيزي 
شناسي عقلي كه  غير از تعقل است. فلسفه يعني هستي

                                           
اي از اين اختالف تقريرها ر.ك: فياضي،  . براي مطالعه نمونه1

 .1، ف1390

يك دانش است و در مقابل، تعقل روشي است كه 
گيرند. طبيعي  لوم ديگر از آن بهره ميفلسفه و برخي ع
دليل  شناسي به بردن از عقل در هستي است كه بهره

گستردگي ابعاد هستي خالي از خطا نيست. وجود 
مكاتب فلسفي گوناگون و ارائه تقريرهاي مختلف از 

هاي فلسفي نشان از قطعي و  ها و نظريه برخي گزاره
عتقاد به يقيني نبودن اين دانش دارد. براي نمونه ا

اصالت وجود و يا اصالت ماهيت، دو جريان عمده را 
در فلسفه اسالمي پديد آورده و كساني كه به اصالت 
وجود اعتقاد دارند، خود تفاسير گوناگوني از اين نظريه 

). بنابراين هر 1، ف1390 ،ياضيف دهند (ر.ك: ارائه مي
آنچه در فلسفه وجود دارد، يقيني نيست و در مقابل هر 

چه عقلي است، لزوماً فلسفي نيست. در نتيجه نبايد آن
گيري از عقل در قرآن را با  دعوت به تعقل و بهره

هاي فلسفي در فهم قرآن يكي  گيري از گزاره بهره
  انگاشت.

  شدن قرآن . عرفي5
دهد تا  منطقي سجستاني معتقد بود دين اجازه نمي
؛ زيرا بر در حريمش از لم و كَيف و لَو و لَيت سؤال كنند

تواند محل اعتراض،  بنياد تقرير مطلق بنا شده، پس نمي
، 1385 ،وند نهيآئتعليل و تشكيك قرار گيرد (

  ). 42- 36صص
در واقع وي در اين عبارت به پيامدي از نگاه 
فلسفي به دين و قرآن اشاره كرده كه ما آن را 

  پردازيم.  ايم و به تشريح آن مي شدن قرآن ناميده عرفي
كتابي آسماني است با ادبياتي آسماني و  قرآن،

بخشي  اهدافي الهي. قرائت آيات قرآن عالوه بر معرفت
نمايي، تأثير تكويني در عالم نيز دارد كه در قرآن  و واقع

و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو «بارها به آن اشاره شده است: 
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 زِيدال ي ينَ ونؤْملْمةٌ لمحر و فاءينَشمإِلَّا خَساراً  الظَّال «
» قُلْ هو للَّذينَ آمنُوا هدى و شفاء«)، 82(اسراء:

» و إِذا تُليت علَيهِم آياتُه زادتْهم إِيماناً«)، 44(فصلت:
ها بوده كه مسلمانان  خاطر اين ويژگي ). به2(انفال:

همواره ارتباطي معنوي با آن برقرار كرده و از 
برده و  هاي آن در مسير رستگاري بهره مي تهداي

دردهاي خود را به آن عرضه كرده و شفاي آنها را در 
اند و تأثير معنوي قرآن را در خود  جسته قرآن مي

اند كه قرآن حقيقتاً بر ايمان  احساس كرده و شهادت داده
آنها افزوده است و البته از كتابي آسماني، جز اين انتظار 

  رود. نمي
توان يك متن را از زواياي  ف ديگر نمياز طر

مختلف علمي و فلسفي و ديني و مانند آن بررسي كرد 
و انتظار داشت از همه جهت بدون هيچ تأويلي صحيح 
و سودمند باشد. بنابراين قبل از مراجعه به متن مقدس 
بايد انتظار خود را از آن مشخص كرد. قدر متيقن اين 

نتظار فهم اموري را است كه از يك متن مقدس بايد ا
ها كارگشاست.  داشت كه در مسير هدايت عموم انسان

ايجاد انتظار بيش از اين نسبت به قرآن ـ اگر بر اساس 
شود قرآن وارد  ادله و شواهد يقيني نباشد ـ باعث مي

فضايي پر از چالش و انتقادات نابجا شود. بنابراين ابتدا 
نان ظرفيتي را بايد اثبات شود كه قرآن، در واقع امر چ

داراست يا قرار است داشته باشد؛ سپس ادعاي برداشت 
براي نمونه  ١مطلبي در آن محدوده را از آن مطرح كرد.

                                           
. بايد توجه داشت اين ادعا كه قرآن اساساً در مقام بيان 1

مطالب مربوط به علوم تجربي يا فلسفي يا عرفاني نيست، 
به بيان خود، قرار است  آيد. قرآن شمار نمي براي آن نقص به

ها ذكر و يادآوري باشد و آنها را در مسير هدايت  براي انسان

اگر زبان قرآن را زبان عرفي بدانيم كه مخاطب آن 
و آيةٌ لَهم اللَّيلُ «عموم مردم هستند، وقتي در آن آمده 

)، از 38- 37(يس:» ... * و الشَّمس تَجرِي لمستَقَرٍّ لَها...
آن انتظار بيان مسائل دقيق علمي را نخواهيم داشت؛ 

را اعجاز علمي قرآن قلمداد بنابراين نه از يك طرف آن 
كنيم و نه از طرف ديگر آن را در معرض نقد علمي  مي

دهيم. بلكه فقط آن را در فضايي  (علوم تجربي) قرار مي
خاطر آن نازل شده، يعني هدايت انسان، تحليل و  كه به

  كنيم. بررسي مي
رفتار و تعامل علومي مانند فلسفه، خواسته يا 

ر، تا حدودي قرآن را از اين ناخواسته، پنهان يا آشكا
ماهيت آسماني خود خارج كرده و به موضوعي براي 

گذاري و پژوهش تبديل كرده است. در  بررسي و ارزش
حقيقت كتابي كه مانند موجودي زنده، با شعور، 

اي آزمايشگاهي و  تأثيرگذار و در حركت بوده، به نمونه
ها و  هالبته مقدس براي آزمودن، اثبات و يا تأييد نظري

هاي فلسفي و علمي تبديل شده است و با اين  فرضيه
ماند و  كار گاه از تقدس، چيزي جز اسم آن باقي نمي

البته در بسياري از موارد، گسسته از خدا و مراد او 
  ٢شود. استنطاق مي

  نتيجه:
از ديدگاه مخالفان تفسير فلسفي، تأويالت فلسفي 

ضابطه و نوعي تفسير به رأي است. اين  غالباً بي

                                                         
و سعادت قرار دهد؛ بنابراين كمال آن در اين است كه از اين 

 نقص باشد. جهت، كامل و بي
توانيد در اين مقاله  هايي از اين نوع استنطاق را مي . نمونه2

بررسي تاثير برخي  نقد و«مشاهده كنيد: ارشد رياحي، علي، 
تحقيقات ، »يات قرآنآراي فلسفي صدرا در فهم او از آاز 

 .66-49، صص12علوم قرآن و حديث، سال ششم، شماره 
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تأويالت اگرچه ممكن است بر اساس مباني تفسيري 
فالسفه موجه باشد، اما از قواعد عقاليي فهم متن 

كند. تغيير معناي واژگان قرآن از معناي  پيروي نمي
ها بعد  ي فلسفي كه سالمعهود در بستر نزول به معناي

هاي قرآني بدون  پديد آمده و همچنين تفسير گزاره
ها و  توجه به سياق آيات و فضاي نزول از آسيب

آيد. همچنين  شمار مي پيامدهاي اين نوع تأويل به
هاي گوناگون بر اين نكته  مخالفان تفسير فلسفي با بيان

د و تأكيد دارند كه قرآن با دل و جان آدمي سروكار دار
همين  در پي تسخير قلب مردم و جلب ايمان آنهاست. به

دليل زبان قرآن، زباني است عرفي ـ در مقابل زبان 
علمي و فلسفي ـ و آكنده از توبيخ، تهديد، اقرارگرفتن، 

هاي  كردن و ديگر گزاره اميددادن، ترساندن، تشويق
رواني، عاطفي و احساسي كه با هدف نهايي هدايت 

ر مقابل، فلسفه با عقل و مفاهيم هماهنگ است. د
فراخور  انتزاعي كلي سروكار دارد و زبان فلسفه به

روش آن، زباني برهاني و علمي است. پيامد اين 
دليل اين كه  اختالف زبان و گفتمان، اين است كه به

هاي احساسي و رواني  تفسير فلسفي قادر نيست جنبه
مخاطب قرآن را پوشش دهد، اين تفسير نتواند در دل 

تأثير مورد انتظار را داشته باشد و از هدف هدايت تا 
حدودي فاصله خواهد گرفت. افزون بر اين فهم قرآن 

واسطه قرار  وابسته به مرجعي ديگر خواهد بود و به
گرفتن در فضاي اين مرجع، يعني دانش فلسفه، 

هاي موجود در اين دانش به آن سرايت خواهد  چالش
 كرد.

  منابع
 قرآن كريم. -

 نهج البالغه. -

دين و فلسفه از نگاه ).1385وند، صادق. ( آئينه -
  . تهران: نشرني.رشد ابن

. روح المعاني).1415الدين محمود. ( آلوسي، شهاب -
  تحقيق علي عبدالباري. بيروت: دارالكتب العلمية.

. ). جمهرة اللغة1988. (دريد، محمد بن حسن ابن -
 بيروت: دارالعلم للماليين.

الكشف عن مناهج األدلة في ). 2007رشد. ( ابن -
. با مدخل، مقدمه و شروح محمد عابد عقائد الملة

 الجابري. بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية.

. قم: انتشارات سينا ). رسائل ابن1400سينا. ( ابن -
 بيدار.

. التحرير والتنويرتا).  عاشور، محمدالطاهر. (بي ابن -
 بيروت: مؤسسة التاريخ.

. قم: معجم مقائيس اللغة).1404حمد. (فارس، ا ابن -
 مكتب االعالم االسالمي.

. لسان العرب). 1414منظور، محمد بن مكرم. ( ابن -
 بيروت: دارصادر.

. بيروت: ضحي اإلسالمتا (الف).  احمد امين. بي -
 دارالكتاب العربي.

، بيروت: ظهر اإلسالمتا (ب).  ـــــــ . بي -
 دارالكتاب العربي.

نقد «، پاييز و زمستان) 1388( ارشد رياحي، علي. -
راي فلسفي صدرا در فهم آو بررسي تاثير برخي از 

. تحقيقات علوم قرآن و حديث، »يات قرآنآاو از 
 .66-49. صص12شماره 

نقدي بر نظريه «، بهار). 1385ارشد رياحي، علي. ( -
حركت جوهري مالصدرا و تأثير آن در فهم او از 

. 78شماره  .ها مقاالت و بررسي، »آيات قرآن
 .31- 13صص



  115/ از نگاه مخالفان يفلسف يرتفس يامدهايپ يلتحل: و همكاريا مهراب صادق ن 

 

 نا. جا: بي . بيمخزن العرفانتا. بيگم. بي امين، نصرت -

شناسي  روش).1392اكبر و ديگران. ( بابايي، علي -
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: تفسير قرآن

تأملي بر عالم «، آبان). 1380بهشتي، سيدمحمد. ( -
. 88. شماره گلستان قرآن». خلق و عالم امر

 .21- 17صص

تفسير ).1423ابومحمد سهل بن عبداهللا. ( تستري، -
. تحقيق محمد باسل عيون السود. بيروت: التستري

  . دارالكتب العلمية
). الكشف و البيان عن 1422ثعلبي نيشابوري. ( -

. تحقيق ابومحمد بن عاشور. بيروت: تفسير القرآن
  دارإحياء التراث العربي.

: . قمقرآن در قرآن).1382جوادي آملي، عبداهللا. ( -
  مركز نشر اسراء.

. تهران: آداب الصلوة). 1378اهللا. ( خميني، سيدروح -
  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

شرح حديث جنود عقل و ). 1382. (ـــــــ -
 .تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.جهل

البيان في تفسير ). 1386خويي، سيدابوالقاسم. ( -
 . تهران: دارالثقلين.القرآن

 . مشهد: بنيادثالث رسائل ).1411الدواني. ( -
  رضوي. قدس آستان اسالمى پژوهشهاى

البرهان في ). 1990الزركشي، محمد بن عبداهللا. ( -
  . بيروت: دارالمعرفة.علوم القرآن

مناهل العرفان في تا. الزرقاني، محمد عبدالعظيم. بي -
 . دارإحياء التراث العربي.علوم القرآن

تحليل زبان ).1385محمدباقر. (سعيدي روشن،  -
. قم: پژوهشگاه حوزه شناسي فهم آن قرآن و روش

 و دانشگاه.

بيروت:  .بحرالعلومتا.  سمرقندي، نصر بن محمد. بي -
 دارالفكر.

مجموعه ). 1375الدين يحيي.( سهروردي، شهاب -
. تهران: مؤسسه مطالعات و مصنفات شيخ اشراق

 تحقيقات فرهنگي.

. بيروت؛ قاهره: في ظالل القرآن).1412سيدقطب. ( -
 دارالشروق.

). رسائل الشجرة 1383الدين. ( الشهرزوري، شمس -
تهران: مؤسسسه  االلهية فى علوم الحقايق الربانية

 حكمت و فلسفه ايران.

تصحيح  درة التاج.).1369الدين. ( شيرازي، قطب -
 حكمت. سيد محمد مشكوة. تهران: انتشارات

الفرقان في تفسير ). 1365صادقي تهراني، محمد. ( -
 . قم: انتشارات فرهنگ اسالمي.القرآن بالقرآن

الميزان في ق).1390طباطبايي، سيدمحمدحسين. ( -
  . بيروت: مؤسسه اعلمي.تفسير القرآن

مجمع ).1425طبرسي، فضل ابن حسن. ( -
 .بيروت: مؤسسه األعلمي.البيان

. ن في تفسير القرآن). جامع البيا1412طبري. ( -
 بيروت: دارالمعرفة.

شرح  ).1375طوسي، خواجةنصيرالدين. ( -
. قم: نشر االشارات و التنبيهات معالم حاكمات

 البالغه.

تا. التبيان في تفسير  طوسي، محمدبن حسن. بي -
. تحقيق احمد قصير عاملي. بيروت: دارإحياء القرآن

 التراث العربي.

شرح كتاب ).1376العابدين. ( زينالعلوي، احمد بن  -
. تحقيق حامد ناجى اصفهاني. تهران: القبسات

 موسسه مطالعات اسالمي.



 1400، پاييز و زمستان نوزدهم، شماره دهمسال     پژوهشي پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن - / دوفصلنامه علمي116

فصوص الحكمة و ).1381غازاني، السيداسماعيل. ( -
. مقدمه و تحقيق على اوجبي. تهران: انجمن شرحه

 آثار و مفاخر فرهنگي.

مجموعة رسائل االمام ).1416غزالي، ابوحامد. ( -
  وت: دارالفكر.. بيرالغزالي

تاريخ فلسفه در ).1386فاخوري، حنا؛ جر، خليل. ( -
. ترجمه عبدالمحمد آيتي. تهران: جهان اسالمي

 انتشارات علمي و فرهنگي.

شرح االشارات ).1384محمد بن عمر. (،فخر رازي -
زاده. تهران:  . مقدمهوتصحيحدكترنجفو التنبيهات

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

. مفاتيح الغيب).1420عمر. ( فخر رازي، محمد بن -
 بيروت. دارإحياء التراث العربي.

. قم: كتاب العين).1409فراهيدي، خليل بن احمد. ( -
 نشر هجرت.

. من وحي القرآن).1419فضل اهللا، محمدحسين. ( -
 بيروت: دارالمالك.

، تابستان). 1386فياض صابري، عزيزاهللا. ( -
حكمت فلسفي، مصداقي از حكمت در قرآن و «

. الهيات و حقوق. مجله تخصصي »حديث
 .61-49. صص24شماره

هستي و چيستي در ). 1390فياضي، غالمرضا. ( -
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مكتب صدرايي

. تفسير الصافي).1415فيض كاشاني، مالمحسن. ( -
 تحقيق حسين اعلمي. تهران: انتشارات الصدر.

). مجموعه رسائل و 1380كاشاني، عبدالرزاق. ( -

. مقدمه وتصحيح و تعليق مجيد فات كاشانيمصن
 زاده، تهران: ميراث مكتوب. هادى 

). تفسير مقاتل بن 1423. (مقاتل بن سليمان -
. تحقيق عبداهللا محمد شحاته. بيروت: سليمان

 دارإحياء التراث.

. تحقيق تفسير القرآن الكريم). 1366( مالصدرا. -
 محمد خواجوي. قم: انتشارات بيدار.

. تعليق شرح اصول الكافي).1383(مالصدرا.  -
المولي علي النوري.تصحيح محمد خواجوي. تهران: 

 مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

. مفاتيح الغيب).1363محمد. ( مالصدرا، صدرالدين -
مقدمه و تصحيح محمد خواجوي. تهران: انتشارات 

 مؤسسه تحقيقات فرهنگي.

بيروت: . داللة الحائرين).2007موسي بن ميمون. ( -
 دارالكتب العلمية.

. به مصنفات ميرداماد).1385-1381ميرداماد. ( -
اهتمام عبداهللا نوراني. تهران: انتشارات انجمن آثار 

 و مفاخر فرهنگي.

).  تاريخ 1388. (نصر، سيدحسين؛ ليمن، اليور -
. ترجمه جمعي از استادان فلسفه. فلسفه اسالمي

 تهران: انتشارات حكمت.

تفسير كتاب اهللا ). 1426( كم.هواري، هود بن مح -
 الجزائر: دار البصائر. العزيز.

- Spinoza, Baruch. (2007). Theological -
Political Treatise. Cambridge 

university pres.  


