
    
 
 

 الله فاضل لنکرانیالله معرفت و آیتبررسی تطبیقی دیدگاه آیت
درباره استعمال لفظ در بیش از یک معنا و ارتباط آن با ظهر و بطن آیات قرآن 

یم  1کر
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 چکیده
 .اسد ( چندممعنایی) یک معنا زا در بیش فظل استعمالمسئله ، اصول علم اختالفی در یکی از مسائل
 و به امکدان فاضلاللهمعرف  و آی اللهآی  .کریم اس مسئله بیشتر مربوط به الفاظ قرآنخاستگاه این 

، کدریم بطدن آیداق قدرآن و ردر بحد  ه د .نمسدتهاز یدک معندا معت دم  بدیش رجواز استعمال لفظ د
بده ع یدمه  .داندممعندا  بداینی آیده مدی، شرطسه  یرعارا با ه یعام برگرفته از آمف وم، معرف اللهآی 

معرفد  اللدهدیمگاه آید  .هستنم معناییمچناز مصادیق  وهاهر   ناباینی در عرض معمعانی ،ایشان
مف دوم عدام کده شدامل کشد  ، جملده از آن .سا  محل تأمل اس عک و یردا   درباره معنا  باینی قرآن

فاضدل اللدهآی  .متصور نیس در برخی آیاق اس  که مذکور در روایاق  باینی  معنا  و هاهر معنا 
قدرآن معرفدی  بطدون ارتبداط در احتمالی مثابهبه را «وجوه ذو حمال القرآن فإن» قرآن آیاق بودنوجوهذو

را از بداین قدرآن  و هداهر روازاین .دانمآیه نمی از سنخ معانی گوناگون یکرا  گانهبطون هف کنم و می
حمدل ین وجوه تأمل نسب  به دیمگاه ایشان این اس  که ترم ماز  .دانمنمی چنممعناییدیق بح  مصا

تحمیدل  یدا ،لمنفص متصل وقرائن، لغو توج ی به معنا باین قرآن بر وجوه مختلفی که مفسران با بی
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در  .آیدمشمار نمدیاز محسناق قرآن به بسیار بعیم اس  و  ،انمقرآن بیان کرده بایل بر آیاق دیک اعت ا
 و چندممعنایی دربداره فاضدل اللدهآید  و معرفد  اللهآی  تطبی ی به بررسی دیمگاهاین نوشتار با روش

 .کریم خواهیم پرداخ قرآن آیاق بطن و ه ر با آن ارتباط
 اللدهآی ، معدانی بداینی قدرآن، معناییچندم، استعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا: واژهکلید

 .فاضل الله، آی معرف 

 مقدمه
یش از یدک مسئله اسدتعمال لفدظ در بد، شمه نزد دانشمنمان علم اصول و مفسرانیکی از مباح  مطرح

حمدل » و «معناییچنم» م صود از استعمال لفظ در بیش از یک معنا که تح  عناوینی چون .س معنا
 را کده دارا  چندملفظ یا عبدارتی ، این اس  که گوینمه، شودمطرح می «اشلفظ مشترک بر همه معانی

 .اراده کندمرا زمان بیش از یدک معندا از آن لفدظ یدا عبدارق یور هممعناس  یک بار استعمال کنم و به
بیشدتر ، امدا خاسدتگاه ایدن قاعدمه ،اندممحل اجرا  این قاعمه کمتر سخن گفتده هچه اصولیان دربارگرا

بح  امکان و وقوع استعمال لفدظ دانشمنمان علم اصول و مفسران در  .مربوط به آیاق قرآن کریم اس 
 .ها  گوناگونی دارنمدیمگاه، در بیش از یک معنا در کالم عرب و الفاظ قرآن کریم

یکدی از مباحد  ؛ برخدوردار  از معدانی بداینی اسد ، ها  الفاظ قرآنکه یکی از ویژگیازآنجا
 .معنایی اسد چندم معدانی بداینی بدا هبحد  رابطد، مرتبط با مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا

، میان بعضی اصولیان و مفسران اعم از مواف ان و مخالفدان  اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندادراین
معرفد  ایدن  اللهآی در م ابل برخی از جمله  .داننممعنایی میبطون قرآن را بیگانه از بح  چنم بح 

معندا  هداهر  آن یکدی از مصدادیق  معدانی بداینی قدرآن را در کندار ،مرتبط دانسته کامال  دو بح  را 
هدا  در این م اله پد  از بیدان دیدمگاه .منداناستعمال لفظ در بیش از یک معنا در الفاظ قرآن کریم می

بده بیدان  ،بدارهدراین ؟ره؟فاضل اللهآی و  ؟ره؟معرف  اللهآی معنایی و بیان دیمگاه مختل  در باب چنم
 اللدهآی و  ؟ره؟معرفد  اللدهآی شدود تدا دیدمگاه اشداره مدی انظار گوناگون دربح  معانی باینی قرآن

 .معنایی بیشتر آشکار شوداق و مسئله چنمدر ارتباط بین معانی باینی آی ؟ره؟فاضل

 پیشینه
را یرح کرده و بدا آن  اشمش ور آن اس  که نخستین دانشمنم  که مسئله حمل لفظ مشترک بر همه معانی



گداه هرهمچنین معت م بدود کده و   .(851ص، 5ج، 8282، زرکشی) اس ( ق502م ) موافق بوده شافعی
، فخدر راز ) حمدل شدود اشمعدانی هواجب اس  آن لفظ بر همد ،لفظ مشترک بمون قرینه استعمال شود

ف  ا  زیاد  چون قاضی ابدوبکر  ،پ  از شافعی .(895ص، 5ج، 8282، زرکشی؛ 572ص، 8ج، 8285
جدواز حمدل لفدظ مشدترک بدر ( ق909م ) و ابوعلی جبایی( ق282م ) الجبار معتزلیقاضی عبم، باقالنی

و مفسر قدرآن  شناسلغ ، در میان اهل لغ  .(90ص، 8913، ییب حسینی) اش را پذیرفتنمهمه معانی
 هبه یرح ارتباط مسدئل، با پذیرش استعمال لفظ در بیش از یک معنا( ق252حمود ) کریم راغب اصف انی

اریخ اصول در ت .(31ص، 8202، راغب) ا و معانی باینی قرآن پرداخ استعمال لفظ در بیش از یک معن
، 8949، ال دم علدم) اسد ( ق294م ) نظر در این موضوع از آن  سدیم مرتضدیف ه شیعه نخستین اه ار

، ییدب حسدینی) اندممح ق حلی و عالمه حلی به این موضوع پرداخته، پ  از و  شیخ یوسی .(87ص
ترین اه ار نظر در این موضوع را متعلق به آخوندم خراسدانی ن قابل توجهشایم بتوا .(20_  25ص، 8913

فلسفی از رابطه لفظ و معنا و این ح ی د  کده _  و  با ارائه تحلیلی ع لی .دانس کفایة االصول در کتاب 
قائل به استحاله اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا شدمه ، عبارق اس  از افنا  لفظ در معنا، استعمال

اصولیان پد  از خدود را تحد  تدأقیر قدرار داد و ، دیمگاه آخونم( 94ص، 8203، آخونم خراسانی) .اس 
گاه آخوندم و آقا ضدیا  عراقدی بده تأییدم دیدم، حسین غرو  اصف انیمحمم، برخی همچون میرزا  نائینی

شد یم ، ابوال اسدم خدوئیسیم، الکریم حدائر عبمشیخ ، رضا نجفی اصف انیبرخی همچون شیخ محمم
محمم فاضل لنکرانی به رد دیمگاه آخونم و دفاع از جواز استعمال لفدظ ، امام خمینی، باقر صمرممحممسی

، عراقدی؛ 848ص، 8ج، 8253، اصدف انی؛ 28ص، 8ج، 8925، ندائینی) در بیش از یدک معندا پرداختندم
، خددوئی؛ 22ص، 8281، حددائر  یددزد ؛ 407ص، 8289، نجفددی اصددف انی؛ 881_  880ص، 8287
؛ 37_  32ص، 8ج، 8915، امددام خمینددی؛ 822_  821ص، 8ج، 8287، صددمر؛ 580ص ،8ج، 8287
 .(513_  521ص، 5ج، 8918، فاضل

و از میدان مفسدران شدیعه  (39ص، 8ج، 8250، عاشورابن) عاشورابن ،سن اهلاز میان مفسران 
معت دم  ...ی وجواد  آمل الله، آی مکارم شیراز  الله، آی معرف  الله، آی شیخ یوسی، سیم مرتضی

، 8ج، 8287، یوسدی؛ 87ص، 8949، ال دم علم) انمبه جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا شمه
، جدواد  آملدی؛ 825_  821ص، 8ج، 8251، مکارم شدیراز ؛ 31ص، 8ج، 8281، معرف ؛ 28ص

 .(898_  851ص، 8ج، 8971
دکتدر اقدر  ،«قدرآن کدریممعنایی در چندم» نوشدته شدمه اسد  کتداب بدارهدرایناز جمله کتبی که 



ها  مطدرح در اسدتعمال لفدظ در بدیش از دیمگاه، حسینی اس  که پ  از بیان مبانیسیممحمود ییب
ه توان بده م الدهمچنین می .از چنم معنایی در قرآن کریم پرداخته اس  هاییبه بررسی نمونه ،یک معنا

اقدر سدیم  (52شماره  _ ه اندیشه نوینفصلنام« )کریمها  چنممعنایی آیاق قرآنبررسی و ن م دیمگاه»
امکان و وقوع اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا پرداختده  هها و ادلفمکی که به دیمگاهجعفر صادقی

 .اشاره کرد، اس 
ظ در بیش از یک معنا استعمال لف رهها  مختل  درباپ  از یرح دیمگاه نگارنمه، حاضر در م اله
بده م ایسده ها در باب هاهر و بداین آیداق قدرآن و بیان برخی دیمگاهم معنایی در قرآن کریو اقسام چنم

فاضل درباره هاهر و باین قرآن و ارتباط معنا  باینی قرآن بدا بحد   اللهآی معرف  و  اللهآی دیمگاه 
 .خته اس پردا استعمال لفظ در بیش از یک معنا

 شناسیمفهوم
 معنا

، مف دوم، اسم مفعول و به معندا  مدملول جانشین، «َیعنی، یَعن» بر وزن َمفَعل مصمر میمی از «معنا»
، 8ج، 8912، زمخشدر ) «أردُتده و قصدمُته»  أ «ذاکد یالمدکُ  بی  َعنَ ». محتوا و م صود اس ، مفاد
بدرا  ( )«معندی» ذیل واژه، دهخما) یعنی م صود و مضمون و محتوا  کالم «معنی الکالم» (291ص

گاهی از تحلیل  چدهاگر .(79_  92ص، 8912، سداجم  :ک.ر ،ه چیسدتی معنداها  گوناگون دربدارآ
تدوان از ولی مدی ،نیاز از تعری  بوده اس در نظر دانشمنمان گذشته امر  روشن و بمی ی و بی «معنا»

یک دیدمگاه معندا  لفدظ را همدان صدورق ذهندی  :برداش  کرد «معنا» میان کلماق آنان دو تحلیل از
مف وم عام مشدترک ، زا  آن وضع شمه اس  و دیمگاه دوم معنا  لفظ راااز آن ج   که لفظ به، دانممی

 .(8400ص، 5ج، 8334، ت اونم ) دانمها  آن لفظ میدها و کاربردر همه استعمال

 چند معنایی
این اصطالح در تحلیل معنا برا  اشداره و دللد  قاموسدی »: گویممعنایی میکریستال در تعری  چنم

پدالمر نیدز در  .(21ص، 8915، محمم العوا) «بردارنمه معانی متعمد باشمکه دررود ا  به کار میواژه
 ،ها  مختل  کده دارا  معدانی گونداگون هسدتنمبا واژهف ط ما در زبان »: گویممعنایی میتعری  چنم

ایدن  .خود از چنم معنا برخوردار هسدتنمخود خوریم که بهمیها بربلکه به برخی واژه ،سروکار نماریم
یدور کده همدان .(882ص، 8912، پدالمر) «ندامیممعنا مدیهدا را چندممعنایی و این واژهله را چنممسئ



امدا  ؛معنایی تفاوتی لحداظ نشدمه اسد چنمدر این دو تعری  میان اشتراک لفظی و  ،شودمالحظه می
و یدا ا  اسد  کده دارا  دواژه، این اس  که مشترک لفظدی ،ها رایج و مش ور اس آنچه امروزه بر زبان

س  کده به این معنا ،معناییبه کار رفته باشم و چنم اشچنم معنا باشم و در هر کاربرد در یکی از معانی
 .ا  به کار رفته باشم که آن متن را در آن واحم برخوردار از چنم معنا کدرده باشدمگونهواژه در متن به یک

، اعراف) {ْلَجنَّةَ َحتَّى يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاط ِ َوََل يَْدُخلُوَن ا} در آیه «جمل» برا  مثال فرض کنیم واژه
بده آیده ، قرینده وجدودحال این واژه بدا قطدع نظدر از  .دارا  دو معنا  یناب ضخیم و شتر باشم (20آیه

گاه که یناب ضخیم از سوراخ سدوزن رد شونم تا آنآنان وارد ب ش  نمی :قابلی  دو معنا بخشیمه اس 
 590ص، 8979، باینی) گاه که شتر از سوراخ سوزن رد شودشونم تا آنن وارد ب ش  نمیآنا .5؛ شود

 .(598و 

یم و دیددگاه  یشده درباره چندمعنایمطرح یهادیدگاه و معرفدت  اللدهآیتآیات قرآن کر
 فاضل اللهآیت

که مجموع  متعمد  در علم اصول مطرح شمه اس   هادیمگاه، درباره جواز استعمال لفظ در چنممعنا
در مورد استعمال لفظ مفرد در چنم ها، اختالف اصلی در میان دیمگاه .ها شایم بالغ بر ده نظریه باشمآن

 .کنیماشاره میباره ترین آرا دراینم مدر این م اله به  .اس  معنا در استعمال واحم

 عدم امکان و عدم وقوع استعمال لفظ در بیش از یک معنا: دیدگاه نخست

دلیدل ایدن گدروه  .نه جایز ،ه نخس  آن اس  که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه ممکن اس نظری
صداحب  .محال اس  عنوان و آینه برا  دو معنا یا بیشتر از آن باشدم، این اس  که یک لفظ در آن واحم

 :نویسمیباره مدراینکفایه االصول 

بلکده لفدظ ؛ اراده معندا باشدم  عالم  برا، ح ی   استعمال لفظ در معنا تن ا این نیس  که لفظ
ا  از وجود همان معنا خواهم شدم و که لفظ نیز مرتبهیور به ؛در آن اس  یمعنا و فان  عنوان برا

لفظ این معناس  که از دهدان گویندمه   اس  که گویا هنگام ادا  قمر قولفظ در معنا آن  این فنا
، بدار در معندایی فدانی شدماس  لفظی که برا  یدکمحال  روازاین .شودیمخایب ال ا م  سوبه

شمن  دو صدورق در فانی یور کهبنابراین همان .دوباره در همان لحظه در معنا  دیگر  فانی شود
لحاظ دو معنا بدرا  یدک ؛ آینه را فراگیرد محال اس  هکه هر یک از آن دو صورق همیور آینه به

 .(94ص، 8203، نیخراسا) لفظ در استعمال واحم نیز محال اس 
فاضل با بیان سه احتمال در کالم آخونم به تبیین این دیمگاه و پ  از آن به بیدان اشدکالق هدر  اللهآی 



 .پردازدیک از این احتمالق می
 .اسد  «  اسدتعمالیدماه» این احتمدال عبدارق ازدر  ین طه اساس: احتمال اول در کالم آخونم

مانندم ) صورق زمانی کده لفدظایندر .لفظ در معناس   ق از فناعبار،   استعمالیماه، نظر آخونمبه
ماندم تدا در باقی نمی یگر لفظید؛ شم (عین باکیه) فانی در معنا  اول، در ارتباط با استعمال اول (عین

 .استعمال و فانی شود (عین جاریه) معنا  دوم

 :گویماین احتمال در کالم آخونم می فاضل در رد   اللهآی 
عبدارق از فندا  لفدظ در ، اگر اسدتعمال .عبارق از فنا  لفظ در معنا نیس ،   استعمالیاهم ،اول  

، بودن و عمم آنباینظر ز از، الفاظ شود و لذاشمن قربانی در معنا میلفظ به صرف بیان، معنا باشم
لد  که بالوجمان الفاظ در زیبایی و زشدتی معدانی دخا؛ درصورتیداشته باشنم عنادر م ین شنبایم 
آیم که استحاله استعمال لفظ در دو معنا در صورتی به وجود می، قانیا  بنا بر فنا   لفظ در معنا .دارنم

ا  در معنا  اول فانی شود و سپ  بخواهدم ئکه لفظ ابتمایور به ؛دو معنا ت مم و تأخر داشته باشنم
لفظ در یدک لحظده در دو  یک، ولی در استعمال لفظ در بیش از دو معنا؛ در معنا  دوم فانی شود

، فاضل) دشوشود و ت مم و تأخر  نمارد و در زمان واحم لفظ در دو معنا فانی میمعنا استعمال می
 .(532ص، 5ج، 8918

و بده لفدظ لحداظ تبعدی تعلدق  یبه معنا لحاظ اسدت الل، در باب استعمال: احتمال دوم در کالم آخونم
 .شدودلحاظ می،   از معنایعبارق از معناس  و لفظ به تبع ،گر م صود بالصالةیبه عبارق د .ردیگیم

بده لفدظ تعلدق  یبده معندا و دو لحداظ تبعد یدو لحداظ اسدت الل، معنا یکدر استعمال لفظ در بیش از 
 ؛ن باشمیبشخص واقع، ولی نسب  به لفظ اگر لحظ ،به معنا مانعی نمارد یدو لحاظ است الل .ردیگیم
 ؟لفظ داشته باشم یکبه  یتوانم دو لحاظ تبعیچطور م، نمیبب صورق وحمقه لفظ را به ک اگونهبه

 :گویمفاضل در رد این احتمال می اللهآی 
مدتکلم  .بار در ارتباط با مخایب و مستمعیکشونم و یلم مالحظه مکبار نسب  به متیکلفظ و معنا 

نتیجده در .ندمکیز لفدظ اسدتفاده ما ندم و سدپ کیابتما معنا را مالحظه م، در مرحله قبل از استعمال
کنم کده اقتضا نمی یبا این حال ضرورت .است اللی و لحاظ معنا تبعی اس ، لحاظ معنا توسط متکلم

 یلدیا دلیدآ ،به بیدان دیگدر .ردیبه لفظ تعلق بگ یم دو لحاظ تبعیدر استعمال لفظ در بیش از دو معنا با
ن اسد  کمم؟ تعمد باشم  لفظ هم از نظر لحاظ دارام یبا ، حتما  ه هرجا معنا متعمد شمکوجود دارد 

 .دو معنا را ال ا و تف یم کنم، لفظ و با یک لحاظ تبعی به لفظ یکنم و با کمتکلم دو معنا را مالحظه 
مخایب از راه لفظ به  .لفظ و معنا برعک  قبلی اس لحاظ ، در ارتباط با مخایب و مستمع



نسب  بده لفدظ  یلحاظ است الل ، یکه مخایبکجود نمارد و یچ مانعیه روازاین .بردیم یمعنا پ
نم که یکی از مصادیق آن استعمال لفدظ در بدیش ک ماینسب  به معنا پ یداشته باشم و دو لحاظ تبع

 .(534ص، 5ج، همان) معناس از یک 
این احتمال بدا حدذف تبعید  و  .به احتمال دوم اس  یکاین احتمال نزد: احتمال سوم در کالم آخونم

بده بیدان  .م دو لحاظ داشته باشمیلفظ هم با، دو لحاظ بود  چنین اس  که اگر معنا دارااست اللی  این
صورق در اسدتعمال لفدظ در بدیش از دو ایندر .«تعمد معناس ، ار تعمد لحاظ در باب لفظیمع» دیگر
لحاظ به یک لفظ  و دو خواهم داش لذا دو لحاظ به یک لفظ وجود  ؛دو لحاظ به معنا وجود دارد، معنا

 .در زمان واحم محال اس 
 :گویمفاضل در جواب از این احتمال می اللهآی 

ولدی لحداظ  ،بلکه ممکن اس  معنا واحم باشم ،تعمد معنا نیس ، ار تعمد لحاظ در باب لفظیمع
شود و سپ  همین مطلدب ا  گفته میمثال وقتی مطلبی به عمه عنوانبه .در باب لفظ متعمد باشم

ولدی  ،واحدم اسد  (بده خدایر وحدمق معندا) لحاظ معنا کهاینبا ؛ شودا  دیگر گفته میعمهبه 
تدابع تعدمد ، تعمد لحاظ در ارتباط با لفدظ روازاین .بالبماهة در جانب لفظ تعمد لحاظ وجود دارد

ظ از به تعمد لحایلفظ هم ن، تا شم صورق اگر استعمال دوایندر .نه تابع تعمد معنا ،استعمال اس 
در بح  استعمال لفظ در بیش از دو معنا چون استعمال واحم اس  لذا لحاظ لفدظ متعدمد  .دارد

 .(900ص، 5ج، همان) ا  لزم آیمنیس  تا استحاله

 امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا و عدم وقوع آن: دیدگاه دوم
ولدی در کدالم  ،مکان ع لدی داردآننم که گرچه استعمال لفظ در بیش از یک معنا ارصاحبان این نظریه ب

 :نویسممی بارهدراینغزالی  .عرب واقع نشمه اس  و استعمال آن بر خالف عادق رایج اهل زبان اس 
 ،بار استعمال از لفظ مشترکی هر دو معنایش را قصم کندم ممکدن اسد ا  بتوانم با یکگوینمه کهاین

ن را برا  هریک از یال و چشم بده صدورق لفظ عی زیرا عرب مثال   ،باشمولی مخال  وضع لغ  می
 .(79ص، 5ج، تا، بیغزالی) جما وضع کرده اس تک و جماتک

  له براموضوع یدر حال «هکین بایع»، به ع یمه میرزا  قمی .میرزا  قمی نیز معت م به این دیمگاه اس 
مچندین ب یده ه .همدراه آن نبدود  گدرید  ه اتصاف به وحمق داشد  و معنداکقرار گرف   «نیع» لفظ

 ،م وحدمقیدالبته نده بدا ق ؛انممالحظه شمه ییتن اانم که بهله قرار گرفتهدر حالی موضوع «عین» معانی
م یدم بده قیدم  یمعدانک، له در الفداظ مشدترموضوع روازاین .وحمق لحاظ شمه اس  کهدرحالیه کبل



سدپ   .هسدتنم لدهموضدوع، در حدال وحدمق یه معدانکبل ،(به خالف صاحب معالم) س یوحمق ن
ه کدانم کافی اسد  به وحمق داشته یاتصاف ذات، در هنگام وضع یه معانکن امر ینف  هم: میفرمایم

معندا یدک از  بدیشدر  کجه استعمال لفظ مشتریحفظ شود و در نتبایم ن حال  یا نیزدر حال استعمال 
 (42و 49ص، 8ج، 8971، میرزا  قمی. )س یز نیجا

 :فرماینمدیمگاه میفاضل در ن م این  اللهآی 
بایم ط و حالق و م ارناق حال وضع یاق و شرایتمام خصوص، ه در استعمالکجا قاب  شمه کاز 

اق زمدان وضدع هدم در اسدتعمال یاق واضع و حالق او و خصوصدیآیا خصوص ؟شونممراعاق 
ملحوظ واضع نبوده ، ولی حال  وحمق، معنا در هنگام وضع در حال وحمق بود ؟مندخال  دار

اق یم خصوصدیده در م دام اسدتعمال باکدو واضع به آن عنایتی نماشته اس  و دلیلی وجود ندمارد 
 .(959_  958ص، 5ج، 8918، فاضل) ملحوهه واضع مراعاق شودریغ

 :فرماینمفاضل در ادامه می اللهآی 
 ؛«س یز نیثر از معنا جاکاستعمال لفظ در ا»: مییه بگوکم ینکما یبر عمم جواز پ یلیم دلیما نتوانست
در  که لفظ مشترکم ینکیبرخورد م  به موارد یگاه دبا و شعراالم اُ کدر  کهاینبا توجه به  خصوصا  

مجداز و بدرخالف ، ن اسدتعمالقیده اکدتدوان ملتدزم شدم یثر از معنا استعمال شمه اس  و نمکا
 .(959ص، 5ج، همان) ناتمام اس  ؟ره؟یالم مح ق قم، کنیبنابرا .ص واضع اس یترخ

 امکان و وقوع استعمال لفظ در بیش از یک معنا در زبان عرب و عدم وقوع آن در قرآن: دیدگاه سوم

رواج   در زبان عرب نیز چنین کداربرد، پذیر بودهاز نظر ع ل امکان، استعمال لفظ در بیش از یک معنا
توان از را می یینخم یمصطفسیم .در کتاب و سن  وجود نمارد و نبایم هم وجود داشته باشم یول؛ دارد

 :نویسمیم بارهدرایناو  .پیروان این نظریه دانس 

 یولد؛ پدذیر اسد نظر صحیح در باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا آن اس  که از نظر ع ل امکدان
امدا در ؛ شدودیکه در کلماق بلیغان و فصیحان دیمه مد همچنان .مگر همراه با شواهم، عرفا  ممنوع اس 

 (.535ص، 8ج، 8207، خمینی) چنین استعمالی بعیم اس کتاب و سن  
داندم کده سدخن و  استعمال لفظ در بیش از یک معنا را مستلزم امور  همچون اب ام و معماگویی می

هدا بدا آن و همچندین وضدع قدوانین و احکدام و راهنمدایی انسداناسد  پیراسته  هاآنخماونم متعال از 
 (.539ص، همان) سازگار  نمارد



 امکان و وقوع چند معنایی در قرآن و عدم امکان آن در غیر قرآن: ه چهارمدیدگا

اما این عمدل از سدو  ؛ استعمال یک لفظ و اراده چنم معنا از سو  خماونم و در قرآن کریم امکان دارد
کده _  دلیل قائلین به این دیمگاه آن اس  که میدان مدتکلم و گویندمه قدرآن کدریم. دیگران ممکن نیس 

که ایدن عمدل را ف دط از  با متکلم و گوینمه متون بشر  تفاوق زیاد  وجود دارد_  متعال اس خماونم 
 .پذیر کرده اس سو  گوینمه قرآن امکان

 ؛گرفتارندم ...اراد  و، ذهندی، علمدی، ها  مداد سبب این امر آن اس  که آدمیان در محمودی 
در  هداآنخواهندم از ب مختل  معانی را که میتواننم کارکردها  گوناگون کالم و نیز جوانرو نمیازاین

اما در ؛ چنم م صود را در کالم خود در نظر بگیرنم، تصور نماینم و بر پایه آن، قالب کالم حکای  کننم
 :نویسمباره چنین میعربی دراینابن .کالم ال ی چنان محمودی  و تنگنایی وجود نمارد

صدحیفه یدا خبدر ، ها  دیگر آسمانیکتاب، قرآن) هر صورق که باشم بمان که سخن پروردگار به
 کدهاینچده  ؛ ...توان فرض کردا  اس  برا  همه وجوه و احتمالتی که در آن آیه مینشانه (ال ی
دانم کده بندمگان او در ادراک و دریافد  مف دوم دانا به تمام آن وجوه اس  و می، کننمه آن متننازل

پد   .ف منم مکل  نساخته اس آنان را به غیر از آنچه می و از سویی، کالم و غرض و  متفاوتنم
این ویژگی  .همان وجه م صود ال ی از متن نسب  به اوس ، ف مما  میهرک  که وج ی را از آیه

 ،تاب و تحمل وجوه و معانی مختل  را داشته باشم، گرچه لفظ؛ شودجز در کالم ال ی یاف  نمی
زیرا که دانش دیگران به وجوه و احتمدالق معندایی لفدظ ؛ نباشم مراد گوینمه، بسا آن وجوهزیرا چه

و  88ص، 8ج، 8203، عربیابن) محمود اس  و به کاربردها  گوناگون آن اشراف و آگاهی نمارنم
85.) 

 امکان و وقوع چند معنایی در زبان عرب و قرآن: دیدگاه پنجم

  عرب و آیاق قرآن کریم واقع شدمه اسد  و در هم در لغ ،هم امکان ع لی دارد، استعمال لفظ در چنم معنا
ل ایدن یددل ترینیکی از م م .ل  سخن شاعران و اهل ادب شواهم زیاد  از این نوع استعمال وجود داردهلب

؛ 32ص، 8ج، 8259، امدام خمیندی. )وقوع چنین استعمالی در کالم عدرب و در قدرآن کدریم اسد ، دیمگاه
اندم ا  که این نظریه را پذیرفتدهاز ف  ا  امامیه( 827ص، 8ج، 8251، مکارم؛ 959ص، 5ج، 8918، فاضل

 :نویسممورد میاو دراین .سیم مرتضی اس 

ممتندع نبدوده و ، در زمدان و آن  واحدم، اراده دو معنا از یک لفظ یا معانی ح ی دی و مجداز  لفدظ
خدایر همتنداع آن بدا، دلیل صح  این ادعا آن اس  که اگر این امر ممتنع باشدم. پذیر اس امکان



خایر متکلم و گوینمه اس  و یا امتناع بده ج د  مشدکل هیا این امتناع ب: یکی از این دو امر اس 
زیرا امکان دارد که هریک از ما به  ،در مورد متکلم و گوینمه از این ج   مانعی نیس  .لفظ اس 

اشم که پمر با او ازدواج کرده زنی ب، و مراد او از این زن هم« ل تنکح ما نکح ابوک» دیگر  بگویم
زیدرا واضدع  ،ز ج   لفظ نیز مانعی وجود نمارد. او هم زنی باشم که پمر با او آمیزش نموده اس 

تواندم هدر دو معندا را بده رو این لفظ میازاین ؛این دو معنا را برا  این لفظ وضع کرده اس ، لغ 
 .(81و  87ص، 8ج، 8949، ال م علم) مخایب انت ال دهم

ویدژه در مدورد آیداق قدرآن بده، برخی مفسران و ف  ا  معاصر امامیه نیز همین دیدمگاه را در الفداظ عربدی
فاضدل  اللدهآی  .(827ص، 8ج، 8251، مکدارم؛ 851_  898ص، 8ج، 8971ی، آمل  جواد) انمپذیرفته

 :فرماینممی بارهدراین
 ؛«س یز نیثر از معنا جاکتعمال لفظ در ااس»: مییه بگوکم ینکما یبر عمم جواز پ یلیم دلیما نتوانست
در  که لفظ مشترکم ینکیبرخورد م  به موارد یگاه دبا و شعراالم اُ کدر  کهاینبا توجه به  خصوصا  

مجداز و بدرخالف ، ن اسدتعمالقیده اکدتدوان ملتدزم شدم یثر از معنا استعمال شمه اس  و نمکا
 .(959ص، 5ج، همان) ص واضع اس یترخ

 :نویسمیف  در دفاع از این نظریه مالله معرآی 
اما  ...انماستعمال لفظ واحم و اراده دو معنا  مست ل را ع ال  ممتنع دانسته، برخی اصولیان گذشته

بدا ؛ ولی آن را خارج از متعدارف بمانندم، را جایز یانم تا این امتناع ع لاصولیان متأخر تالش کرده
در عدرف عدام معمدول نیسد  و سداب ه ، مست ل  دو معنااین بیان که استعمال لفظ واحم و اراده 

زیرا استعمال لفدظ  ،هرچنم ذاتا  ممکن باشم؛ بنابراین چنین استعمالی خالف متعارف اس  .نمارد
لذا چنانچه لفظ ذاتا   .م خطرئها و عالنصب نشانه ماننم؛ از قبیل نصب عالم  اس ، و اراده معنا

دو م صود یدا بیشدتر قدرار   وجود نمارد که یک عالم  برا یع ال  نیز منع، صالحی  داشته باشم
 .(31ص، 8ج، 8281، معرف ) دو معنا منظور گردد داده شود و در موقع کاربرد احیانا  هر

خالف کسانی کده ستعمال لفظ در بیش از یک معنا بردر ا (خماونم) ها  گوینمهتأقیر ویژگی هو  دربار
ها  رایج در میان اهل زبان را برگزیمه ها  خویش همان اسلوباممعت م هستنم قرآن کریم در ال ا  پی

و بدرخالف کسدانی کده  (27ص، 8910، نکوندام) معنایی در آیاق قرآن معنا نماردچنم روازاینو اس  
کردن هداهر  الفداظ دانسدته کده چندمان از بدار معندایی ارزشدمنم  چنممعنایی را بذله گویی و آراسته

معت م ؛ (844ص، 8ج، 8207، خمینی) ام تشریع آیاق ال ی نیز ناسازگار اس برخوردار نیس  و با م 
اما ایدن مدانع آن نیسد  ، ها و قواعم زبان عربی را حفظ کرده اس اس  کالم خما در قرآن گرچه قالب



 .ها  الفاظ را یور  تنظیم کنم که حامل بیشترین بار معنایی باشمکه خماونم قالب
 :نویسممی بارهدراینو  

ن یم ایرکاما قرآن  .س یمتماول و متعارف ن(، استعمال لفظ در بیش از یک معنا  )اربردکن یالبته چن
ه بدا کدچندان؛ ار بدرده اسد کبه  _ بر خالف متعارف _ از موارد  اریل را س ل شمرده و در بسکمش

مف دوم ، با آن زمانهم یول، ردهکآن را اراده   هاهر  معنا، آن یلفظ بر حسب دلل  اول یکاربرد ک
امدل کز احایده یدرا خماونم به همه چیز ...شود لحاظ نمودهیگر هم میه شامل موارد دکعام را   قانو

 .(31ص، 8ج، 8281، معرف )   او شامل همه بنمگانش اس یدارد و عنا
 یانا  تنگاتنگ ممعنایی به وجود رابطهو جامعی  قرآن کریم در جواز چنم تأقیر جاودانگی هایشان دربار

زمینده و جداودانگی قدرآن معت دم اسد  و درایدن بطون قرآن، استعمال لفظ در بیش از یک معنا هگانسه
 :نویسممی

 یولد، ردهکدآن را اراده   هداهر  معندا، آن یلفظ بر حسدب دللد  اولد یکاربرد کبا ( قرآن کریم)
ه مف دوم کد یوربه؛ نمودهشود لحاظ یگر هم میه شامل موارد دکعام را   مف وم قانو، زمان با آنهم

ر در یدول زمدان یدعدام و فراگ  اگوندهرا بده یم اصم قرآند  استمرار و ب ا (...باین قرآن  )عام قانو
ان کدام) نیو همد ...سدازدی[ خدارج مدنم و آن را از انحصار موارد خاص ]مدورد ندزولکین میتضم

، 8ج، 8973، معرفد ) مه اسد یدبدودن قدرآن گردموجب جاودانه( هیم عام از بطن آیاستخراج مفاه
 .(70و  95ص، 8ج، 8917، معرف ؛ 33ص

یم  گستره و اقسام چندمعنایی در قرآن کر

، اصل وجود معانی متعمد برا  الفداظ اسد ، معناییترین مبنا در بح  چنمکه نخستین و اصلیاآنجاز
قسدام مختلفدی ا، کدریمها و آیداق قدرآن برا  چنممعنایی واژه .دشولزم اس  اقسام تعمد معنا بررسی 

این اقسدام عبارتندم . منروشمار مییک وج ی از وجوه چنممعنایی قرآن کریم بهقابل تصور اس  که هر
 :از

 مشترک لفظی .1

 .(13ص، 8913، حسدینیییدب) وجود الفاظ مشترک در لغ  اس ، ترین مصماق چنممعناییاصلی
، سیویی) یور یکسان دلل  کنمبیشتر به مشترک لفظی آن اس  که لفظ واحم بر دو معنا  مختل  یا

چه هریک ؛ و یا مشترک لفظی آن اس  که یک لفظ برا  معانی متعمد وضع گردد (935ص، 8ج، تابی



ها در یدک وضدع واحدم لحداظ از این معانی با وضع خاص و جما  از دیگر  وضع شود و چه همه آن
بایم توجده داشد  کده لفدظ  البته .(923ص، 8ج، 8285، فخر راز ؛ 95ص، 8ج، تابی، غزالی) گردد

معنایی خواهدم کندم از مصدادیق چندم که در استعمال واحم بر هر دو معنایش دلل مشترک درصورتی
ةا }در آیه  «ل  إ  »ه ماننم واژ ؛بود هدم  که ،(1آیه، توبه) {َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم ََل يَْرقُبُوا فِيُكْم إًَِلا َوََل ِذمَّ

 .(948ص، 1ج، 8282، منظورابن) معنا  خویشاونم نا  ع م و پیمان آممه اس  و هم بهمعبه

 حقیقت و مجاز .2

، تفتدازانی) کدار رفتده باشدمله و اصلی خودش بها  که در معنا  موضوعح ی   عبارق اس  از کلمه
غیر آنچده آن  معنا  حیوان درنمه اس  و مجاز لفظی اس  که درکه به «اسم» ماننم ؛(582ص، 8974

ا  بین معندا  ح ی دی و مجداز  و لفظ در اصطالح تخایب برا  آن وضع شمه اس  به ج   عالقه
 .(581ص، 8974، تفتدازانی) استعمال شمه اس  ،معنا  وضعی شود ها  که مانع از ارادهمراه با قرینه

از مصدادیق  ،ندمکه یک لفظ در استعمال واحم بر هر دو معنا  ح ی دی و مجداز  دللد  کدرصورتی
 کده واژه( 55آیده، نسدا ) {َوََل تَْنِكُحاوا َماط كََكاَآ اؤَاطُمُكْم ِماَن النَِّ اط ِ }ماننم آیده ؛ معنایی خواهم بودچنم

و یک معنا  مجاز  دارد که آمیزش اس  و بده ، در آیه یک معنا  ح ی ی دارد و آن ع م اس  «نکاح»
 .(7ص، 7ج، 8284، فاضل هنم ) ده کرده اس خماونم در این آیه هردو معنا را ارا، نظر برخی

 کنایه .3

ه البتد .کنایه عبارق اس  از لفظی که در غیر از معنایی که بدرا  آن وضدع شدمه اسد  اسدتعمال شدود
 بازدارنمه از معنا  اصلی وجود ندمارد هچون قرین ،هم جایز باشم آنمعنا  اصلی  هاراد، خالف مجازبر
کده اراده لزم درحالی ،ذکر لزم و اراده ملزوم آن اس ، یگر کنایهبه بیان د .(577ص، 8918، هاشمی)

که یک لفظ در استعمال واحم بر هدر دو معندا  درصورتی .(527ص، 8974، تفتازانی) نیز جایز باشم
 {َسنَِ اُمُُ َعلَاى اْلُخْر ُاو ِ }مانندم آیده ؛ معنایی خواهم بودمصادیق چنماز  ،ح ی ی و کنایی دلل  کنم

گذارد که آن فرد عالم  و داغی می بینیرخماونم در قیام  ب) که یک معنا  هاهر  دارد (84یهآ، قلم)
و  (کنایده از خفد  و خدوار  و نندگ) و یک معنا  کنایی دارد (نما شودب یه کافران انگش او در میان 

 (892ص، 8913، حسینیییب) .کم قابل انکار نیس اراده هر دو معنا از آیه دس 

 و باطنظاهر  .4

در بداب  .معانی باینی آیاق قرآن کریم اس ، ها  مرتبط با چنممعنایی در آیاق قرآن کریمیکی دیگر از حوزه



برخدی بداین هدر  .ها  متفاوتی بیان شمه اسد معنا و م صود از معنا  باینی در برابر معنا  هاهر  دیمگاه
( 7ص، 8ج، 8282، آلوسدی. )گداه کدرده اسد داننم که خماونم صاحبان ح ی   را بدر آن آآیه را اسرار  می

آیم معندا ها  نخستین برا  دیگران به دس  میها  ام برخی باین قرآن را به موعظه و انمرز  که از داستان
انم کده برخی احتمال داده .(843ص، 5ج، 8201، زرکشی؛ 3ص، 8ج، 8203، شیخ یوسی :ک.ر) انمکرده

راسدخان علدم بده آن آگداه ف دط رسدم و اس  که ع ل انسان به آن نمیبطون قرآن مصادیق پن ان معنا  آیاق 
ه کدداندم می یمتعمد نسب یهاهر و باین قرآن را معانی ئعالمه یبایبا .(887ص، 8ج، 8287، عراقی) هستنم

 بداشدود و یمه میف م  اساده  ا  ابتما معناه از هر آیهکصورق نیبه ا ؛انمالم اراده شمهکگر از یمیکدر یول 
، شود که نسب  بده معندا  سداده اولمعنا  دیگر  ف میمه می، گذاشتن آیاقتأمل و تحلیل  آن معنا و کنارهم

، یئیبایبدا) هاهر اسد ، شودتر ف میمه میتر و ژرفباین اس  و نسب  به معنا  دیگر  که با تحلیل دقیق
تمام معدانی بداینی ، رابطه گونهاینبه گفته ایشان در  .(72ص، 9ج، 8930، یبایبائی؛ 51و  57ص، 8979
یعنی خدود لفدظ مدا را مسدت یما  بده آن معدانی هدمای   ،نه مفاد التزامی لفظ ،ها  مطاب ی لفظ هستنممملول

 .(42ص، 9ج، 8930، یئیبایبا) و لفظ وجود نمارد هاآنا  میان کنم و واسطهمی
و باین قرآن بیان و مورد ارزیابی قرار معرف  درباره هاهر  اللهآی فاضل و  اللهآی در ادامه دیمگاه 

 .گیردمی

 فاضل درباره ظاهر و باطن قرآن اللهآیتدیدگاه الف( 
هدر آیده  .آیاق قرآن از سنخ معانی گوناگون یک آیه نیسد  گانهطون هف فاضل ب اللهآی مطابق دیمگاه 
هر کسدی از جملده  ،ده اس قرآن کریم این معنا را روشن و صاف بیان نکر کهازآنجاولی  ،یک معنا دارد
دهنم کده م صدود ایشان احتمال می .کننممعنا و م صود آیه را متفاوق از دیگران بیان می، مفسران قرآن

 :نویسنمو در توضیح دیمگاه خود می اس  هبودن معنا  آیذووجوه، از بطون قرآن کریم
این روایاق بدر  رو)ازاین ر نشمهکذ (گانهدگانه یا هفتاروایاق بطون هف ) اقین روایدر ا« معنا» لمهک

وجدوه و احتمدالق   ه قدرآن داراکدن احتمال وجدود دارد یا (.معانی متعمد برا  آیاق دلل  نمارنم
ه در ارتبداط بدا کدبل ،ار بگدذاردیدرا در اخت یه قرآن مسئله صاف و روشنکس  ین گونهاین یعنی ؛باشم
ه در ارتبداط بدا کداز معجزاق قدرآن باشدم  یکیم ین شایان دارد و ایجر یآن احتمالق مختلف یمعان
از  ینسب  به قدرآن در بعضد« وجوه ذو» رین تعبیهاهرا ا .ان داردیجر یآن احتمالق و وجوه یمعان
  ه داراکد یسدانک یلذا گاه .اد اس یاحتمالق در ارتباط با قرآن ز یعنی ؛اق وجود داشته باشمیروا

ه کدگونده ننم و آنکیم کاز قرآن تمس یاتیا آیه یخود به آ  ادعااقباق   ز برایاعت اداق بایل هستنم ن
، 5ج، 8918، فاضدل) دهندمینندم و مطلدب خدود را بده قدرآن نسدب  مدکیه را معندا میخواهنم آیم



 .(929ص
مِإنل اله » به رواید ، مؤیم  بر این معنا از بطون قرآن عنوانبهفاضل  اللهآی  آِن فا ُقره ماله ِِ  

ْه ُُ اِصممه آنا َلا ُتخا ُقمره
اٌل ُذو ُوُجوه   مل و همچنین به وجوه مختلفی که مفسران در تفسدیر یدک آیده  (242ص، 8282، رضی) «حا

کیم دارنم کهاینبا ) انمبیان کرده  عنوانبدهو  آیده تط یدر را  .کندماشاره می (همگی بر حجی  هواهر تأ
این آیه را مربوط بده زندان ، تمبر کم که برخی بایور به ؛کنمبودن معنا  آیه ذکر میشاهم  بر ذووجوه

 به اسد یر مربوط به خمسه ییه تط یشود که آولی با تمبر عمیق در این آیاق روشن می ،داننمامبر مییپ
 .(922_  929ص، همان)

یابی دیدگاه   فاضل اللهآیتارز
 .فاضل از وجوه مختلفی مورد تأمل اس  اللهآی دیمگاه 
در برخی روایداق  .کالم صحیحی نیس  ،از سنخ معانی آیاق نیس  فرمودنم باین قرآن کهاین .8

قال: ما من آية إَل و لُا أرِعة  ؟ع؟عن أمير المؤمنين» .هاهر و باین آیاق از معانی آیاق دانسته شمه اس 
و حد و مطلع فالظاهر التالوة و الباطن الفُمْ و الدمد همو أح ماح الدمالل و الدمراح و  ظاهر و ِاطن معان
ه من العبد ُِاالمط در ایدن رواید   کدهاینبه قرینه  .(98ص، 8ج، 8282، فیض کاشانی) «لع هو مراد اللل

بلکده  ،خوانمن قرآن نیس ، شود م صود از تالوقمعلوم می ،هاهر آیه از معانی آیه به شمار آممه اس 
بر و تفسدیر از شود که م صود از تالوق معنایی اس  که بمون تدمبه مناسب  حکم و موضوع روشن می

، از بواین قرآن اس  که بدا تدمبر و تفسدیر ا ه قرینه م ابله م صود از باین مرتبهب. شودآیه برداش  می
 .(87ص، 8912، بابایی) راسخان در علم نیز ممکن اس ف م آن برا  غیر

موا »زل و جمَّل فقلُت له: جعلُت فداكا ما معنى قوِل الّلِه ع ؟ع؟عبِدالّلهِ اتيُت اِا» همچنین در روای  ُُ ّْ ليق ُثم
شبه ذلك.»قال: .« تفثُْ صُّ اَلاظافيُر و ما اا قال: قلُت: ُجعلُت فداكا فمِاّن ذريدماا المدمارِى « اخُذ الّشارِب و قا

 : ّدثنى عنك ِاّنك قلتا َا ذريمٌ  و »قال: « تلكا المناسُك. «ليوفوا ُنذورهْ»لقاُء اَلماِح و  «ليقُوا تفثُْ»حا مدا صا
قُت، ِاّن  دا دتمَُّ ما يدتمَُّ ذريم  صا ن يا بده  ،(19ص، 13ج، 8209، مجلسدی) ««؟للقرآِن ظاهراا و ِاطناا و ما

کندم و سدپ  بده معندایی کده ذریدح سدؤال مدی( قدول یما معند) قرینه صمر روای  که راو  از معنا  آیه
 .ن اس توان گف  باین قرآن از سنخ معانی قرآمی ،کنمالمحاربی از امام ن ل کرده اس  اشاره می

ْه » بودن آیاق قرآن در مثدل رواید شاهم  وجود نمارد که م صود از ذووجوههیچ  .5 ُُ اِصممه َلا ُتخا
اٌل  مل آنا حا ُقره ِإنل اله آِن فا ُقره اله  .همان باین قرآن باشم ،(242ص، 8282، رضی) «ُذو ُوُجوه   ِِ



ممکن اس  در تفسیر یک آیه مفسران  1.از قرآن هاهر و باین دارد ا یبق روایاق متعمد هر آیه .9
اخدتالف  روازایدن .چندین اسد آیده ایدن  ولی همه ادعا دارنم که معنا  هداهر ،اختالف داشته باشنم

 .مفسران در تفسیر ربطی به باین آیاق قرآن نمارد
کده حمدل بداین قدرآن بدر وجدوه درصدورتی .ه ر و بطن داشتن آیاق قرآن از محسناق قرآن اسد  .2

توج ی بده قدرائن متصدل و منفصدل و گداه بده توج ی به معنا  لغو  و گاه با بین گاه با بیمختلفی که مفسرا
فاضدل بده وجدوه مختلد   اللدهآی یور کده همان) انمخایر تحمیل یک اعت اد بایل بر آیاق قرآن بیان کرده

 .آیماز محسناق قرآن به شمار نمی( درباره آیه تط یر اشاره کردنم

 معرفت درباره ظاهر و باطن قرآن اللهآیتدیدگاه ب( 
 :کنمتعری  می چنیناینمعرف  هاهر و باین قرآن را  اللهآی 

 هکدآن اسد    هداهر  م معندایآیه به ذهن میاق مورد نزول آیه بر حسب خصوصک یمف وم اول
  نامع، ه قابل انطباق بر موارد مشابه اس که یمف وم عام برگرفته از آ یول، شودیمه مینام «لیتنز»

، 8ج، 8917، معرفد ؛ 33ص، 8ج، 8973، معرفد ) ه اسد یدآ «لیدتأو» گریر دیباین و به تعب
 .(70و  87ص

، معرفد ) داندمن از اقسام دللد  لفظدی مدیی  بریغ یایشان تأویل و معنا  باینی را جز  دلل  التزام
 :گویمو می (98ص، 8ج، 8917، معرف ؛ 52ص، 8ج، 8281

ح یفدل شدرح و توضدکه علدم منطدق مت)ک دارد ییهاکدلل  الفاظ مالم تمام اقسام یدانیچون م
 یمشخصد کاز بده مدالیدن _ ن اس ی  ر بیاما غی، دلل  لفظ یه نوعک _ ل همیلذا تأو؛ (آن اس 

 .(همان) خارج شود  رأربهیدارد تا از محموده تفس
 :کنمسه شرط ذکر می، یافتن به معنا  باینی و تأویلی  صحیحایشان برا  دس 

 ؛المک یو دلل  باین  ن دلل  هاهریب یک  مناسب  نزدیرعا .8
 ؛المکایراف   ها یخصوص  مراعاق نظم و دق  در الغا .5
 .انطباق معنا  عام باینی بر مصماق هاهر  آیه .9

 :ح شرط اول فرموده اس یدر توض
ر معندا  بیگانده از لزم اس  که هیچ کالمی ب روازاینتناسب بین معنا  هاهر  با معنا  باینی 

 رأ  اسد بهتحمیل بر لفظ و از مصادیق تفسدیر خود دللتی نمارد و دلل  کالم بر معنا  اجنبی
                                                      

ِن  .1 ِه ِد  مل نه ُمدا اِر عا بل جا ِد اله به ُن عا ِه ُد  مل ما  ِصائر الدرجات ُمدا ِا ُت أا له
ا
مب : سا مالا َِّ قا ميه ُا ُف مِن اله مةا عا نا يه ذا

ُ
مِن أ ِه مِن ا ُصمور  عا نه منه ما اِعيَّا عا ما ِإسه

ر  
فا عه ن ؟ع؟جا طه ِا ٌر وا  ُه ا ظا ُا ة  ِإَلل وا لا ا ِمنه آيا ِة ما ايا وا ِذِه الرِّ نه ها  .(837ص، 59ج، 8209، مجلسی) ...عا



 .(95ص، 8ج، 8917، معرف )
 :نویسممی بارهدراینهمچنین در جا  دیگر 

ُِ }ه که مباریمثال در آ ْكَ طُن إِلَى  ََعطِم ه کدن اسد  یده ایآ  هاهر  معنا؛ (52آیه، عب ) {فَْليَْنظُِر اْْلِ
آوردن آن را فدراهم دسد ان بدهکدع  چگونده امیه یبکنم ینم و ببکخود تأمل   م در غذایانسان با

 آموزد تعبیر شدمه اسد یکه انسان م یبه علم، از یعام ؟ع؟ولی یبق روایتی از امام صادق .ساخته
دقد   ؟ع؟ن امدامایدن بیددر ا یوقتد .(8 یحم، 253ص، 2ج، ر القرآنیتفسفي  البرهانی، بحران)
؛ روح اسد   غدذا، را علدمیدز، میابیدیدر م یراحتدرا به (یعام) ن علم و غذایتناسب ب، مینکیم

 میداش بده دسد  آوری دیو ح  یاط و وسواس به خرج داد تا آن را از منابع اصدلیم احتیبا روازاین
 .(52ص، 8ج، 8281، معرف )

  یدبایدم بدا رعا، آوردن مف وم عامدس   و بهیخصوص  الغا کهاینان یپ  از ب، ح شرط دومیدر توض
ن علدم منطدق یه از قدوان)ک «میسبر و ت س» له قانونیوسالم بهکاق یگذاشتن خصوصنارکنظم و دق  در 

گاه  ه ف  ا براک یح مناییو با تن  (اس   ردیانجام گ، برنمیار مکبه  یم شرعکح یقطع کشمن از مالآ
ا لِْلُمْجاِرِمينَ }مده یرکه یآ ،(99ص، 8ج، 8917، معرف ) ِِّّ ؤَِماط نَْكَعْماَع َعلَايَّ فَلَاْن نَُكاوَن ًَِهيارا ََ  ََ  {قَاط
 :ن شرط قرار داده اس  و در توضیح آن گفته اس یا یرا مثال قرآن (87آیه، قصص)

ا یدشدود یصالح مربوط مد یامبر و شخصیپ یک عنوانبه ؟ع؟ین موضوع تن ا به حضرق موسیا ایآ
، مدانکیح، بدانیاد، ه شدامل همده صداحبان قدمرق اعدم از عالمدانکداسد   یقطع یم ع لکح

سداز سرنوش  ییم  و تواناکه خماونم به آنان نعم  علم و حکهمه آنان  یلکیورصنعتگران و به
هدا یین تواندایده اکنم کیم مکرا ع ل حیز ،م جواب مثب  اس یتردیب ؟شودیز میداشته ن یارزان

 یم در ج   سعادق بنمگان خما و عمران و آبدادانیقرار نگرفته و با اهآنار دارنمگان ی وده در اختیب
اق ایدراف یخصوصد  م و ال دایه یبق قانون سبر و ت سدیآ  ن مف وم عام برایار رود و اکن به یزم

 .(51ص، 8ج، 8281، معرف ) میآیموضوع به دس  م
 :نویسمو در توضیح شرط سوم می

یک کبرا  کلیه بوده و معنا  هاهر  آیه یکی از مصادیق این  عنوانبهدس  آممه بایم همعنا  عام ب
یک استملل منط ی باشدم  هبه بیان دیگر مجموع معنا  هاهر  و باینی به منزل .معنا  عام باشم

، 8917، معرفد ) صغرا  اسدتملل قدرار گیدرد، کبرا  آن و معنا  هاهر ، که معنا  عام باینی
 .(92ص، 8ج



یابی دیدگاه   معرفت درباره باطن آیات قرآن هاللآیتارز
با برخی از روایاق وارد شدمه در بداب بداین قدرآن ، معرف  درباره بطن آیاق قرآن اللهآی دیمگاه 

ها نازل شمه اسد  ه ر قرآن کسانی هستنم که قرآن درباره آن ؟ع؟یبق روایتی از امام باقر .سازگار اس 
مدورد ندزول ) یبیعتا  آینمگانی که مثدل گذشدتگان 1.نمکنو بطن آن کسانی هستنم که ماننم آنان عمل می

این معنا  عدام ، معرف  اللهآی همان مصادیق معنا  عامی هستنم که یبق دیمگاه  ،کننمعمل می (آیه
 .همان باین قرآن اس 

 .شودها اشاره میدارد که به برخی از آن هایی صمعرف  محل تأمل اس  و ن اللهآی البته دیمگاه 
در برخی از آیداق ؛ شمه از آیه که در این دیمگاه باین قرآن خوانمه شمه اس وم عام استنباطمف  .8

، نمونده عنوانبده .نده از بداین آن ،آیمم تضا  ایالق یا عموم لفظ آیه اس  و از هواهر آیه به شمار می
از غیر جنگ به تصریح برخی م حاصل یبر فوا (28آیه، انفال) {َغنِْمتُْم ِمْن َشْي    نَكََّمط} شمول آیه خم 

، 2ج، 8975، یبرسدی؛ 859ص، 2ج، 8203، شیخ یوسدی؛ 580ص، تابی، م مس اردبیلی) از ف  ا
از  «من شدی » و عموم «ما» و ایالق «غنم» با توجه به معنا  لغو  (832ص، تابی، خوئی؛ 222ص

، 8281، معرفد ) ین آیده نیسد بدا ،انممعرف  پنماشته اللهآی گونه که شود و آنهاهر آیه استفاده می
 .(59_  58ص، 8ج

معرفد   اللدهآی برخی معانی باینی که در روایاق بیان شمه اس  در تعرید  بداین از منظدر  .5
بداین  ا در روای  صحیحه .رسمزیرا معنا  عامی که شامل هاهر و باین شود به نظر نمی ،گنجمنمی
، 5ج، 8289، شدیخ صدموق) به ل ا  امدام تفسدیر شدمه اسد ( 53آیه، حج) {ْليَْقُضاوا تَََاهَُهمْ  ثُمَّ }آیه 
بده نظدر هدا( گدرفتن شدارب و چیدمن ناخن) که جامعی بین این معنا و معندا  هداهر  آیده( 215ص

م  » در بیان معنا  باینی ؟ع؟در روایتی از امام صادق .رسمنمی س  ِْ » در آیه« ب 
سه مهِ  ِِ مِن  اللل حه ِْ  المرل حي « المرل

شدیخ ) مجدم و بزرگدی خماوندم اسد « مدیم» سنا  خدما و« سین»، ب ا  خما« با » ن ل شمه اس  که
سم» معنا  عامی بین معنا  هاهر  .(9ص، 8209، صموق در  .و معندا  مدذکور متصدور نیسد « ب 

جمیع آنچه خما در قرآن حرام کرده اس  هاهر قرآن و باین آن پیشوایان جدور و جمیدع ، برخی روایاق
، 8282، حویز ) ل کرده هاهر قرآن و باین آن پیشوایان حق به شمار آممه اس آنچه خما در قرآن حال

                                                      
ِقيِّ. 1 ره با ِن اله د  عا عه نه سا ي عا ِِ

ا
نه  معاني األخبار أ ُمون  عا يه ِن ما ِه ةا  با لا عه نه ثا ِريِّ عا عا شه

ا د  األه مل ِن ُمدا ِه ْا  اِهي را ِه نه ِإ ِريِّ عا عا شه
ا اِلد  األه ِن خا ِه ِد  مل نه ُمدا  عا

ر  
فا عه ا جا ِا ُت أا له

ا
ب : سا الا نا قا يا عه

ا
ِن أ ِه انا  را نه ُحمه اِط عا مل قا اِلد  اله ي خا ِِ

ا
قا ؟ع؟أ ِنِه فا طه ِا آِن وا  ُقره ِر اله ُه نه ظا ُرهُ عا ُه ِذينا  الا ظا لا  الل زا آُن وا  نا ُقمره ُْ اله

ُِ ِفمي
ِئك ولا

ُ
لا ِفي أ زا ا نا ْه ما

ُِ ِري ِفي جه ْه يا
ُِ اِل

ما عه
ا
ب ِِ ِمُلوا  ِذينا عا ُنُه الل طه  (.19، ص13، ج8209)مجلسی،  ِا



رسم در تمامی این آیاق بتوان معنا  عامی یاف  که پیشوایان جور در برخدی به نظر نمی .(52ص، 5ج
 .ها و پیشوایان حق در برخی دیگر مصماق آن معنا باشماز آن

 ،معرف  اللهآی به گفته  کهدرحالی 1،هر و باین داردها، از قرآن ا هر آیه، یبق برخی روایاق .9
و همچندین  (227ص، 8919، رضدایی) نیس  که همه آیاق قرآن دارا  معنا  باینی باشدم چنیناین

 مف وم عام و جامع که شامل معنا  هاهر  و معنا  باینی بشود نسب  بده همده آیداق متصدور نیسد 
 .(87ص، 8912، بابایی)

 استعمال لفظ در بیش از یک معناآیه با بحث ارتباط ظهر و بطن 
معدانی بداینی قدرآن بدا  هبح  رابط، استعمال لفظ در بیش از یک معنا هیکی از مباح  مرتبط با مسئل
آیداق در کندار معندا  هداهر  آن از  بداینی مدورد معندا در  .معناسد استعمال لفظ در بیش از یک 

یدک دیدمگاه  .در میان عالمان اسالمی اختالف اسد  ،مصادیق استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشم
دانم و دیمگاه دوم بر آن اس  کده معدانی معانی باینی را بیگانه از استعمال لفظ در بیش از یک معنا می

باینی قرآن در کنار معنا  هاهر  آن از سنخ معانی الفاظ بوده و در دایره استعمال لفظ در بیش از یدک 
 .گیردمعنا قرار می

به یرح ارتبداط  (ق252حمود ) راغب اصف انی ،و مفسر قرآن کریم شناسبار لغ را  نخستینهاه
 .(31ص، 8202، راغدب) ه اسد مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا و معانی باینی قرآن پرداخت

رة فى جموا  ارادة المعنيمين المختلفمين ِعبما» خود در ضمن فصلی با عنوانجامع التفاسیر و  در م ممه 
پردازد و در پایان این بحد  معدانی بداینی به بح  استعمال لفظ قرآن در بیش از یک معنا می «واحدة

چده بعضدی بعدم از راغدب اگر .(808_  800، 8202، راغب) کنمسو با آن معرفی میهم قرآن را کامال  
آخونم خراسانی بدا  ،یور صریح و روشنولی به ،انما  کردهدو بح  اشاره اصولیان به بح  ارتباط این

فضدا  دیگدر  را پدیش رو  ، یرح مسئله بطون قرآن ذیل بح  استعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا
 .مح  ان گشود

وهدم  » تح  عنوان، پ  از انکار استعمال لفظ در بیش از یک معناکفایة االصول آخونم خراسانی در 
در بیش از یک معنا و قبول معدانی بداینی آیداق  ناسازگار  بین قول به امتناع استعمال لفظ هبه شب « و دفع  

                                                      
منه ما  .1 اِعيَّا عا ما ِن ِإسه ِه ِد  مل نه ُمدا اِر عا بل جا ِد اله به ُن عا ِه ُد  مل ما ِصائر الدرجات ُمدا ِا ُت أا له

ا
مب : سا مالا َِّ قا ميه ُا ُف مِن اله مةا عا نا يه ذا

ُ
مِن أ ِه مِن ا ُصمور  عا نه

ر  
فا عه ن؟ع؟جا طه ِا ٌر وا  ُه ا ظا ُا ة  ِإَلل وا لا ا ِمنه آيا ِة ما ايا وا ِذِه الرِّ نه ها  .(837ص، 59ج، 8209، مجلسی) عا



 ،لفدظ نیسدتنم( مسدتعمل فیده) و  معت م اس  بطون آیاق در واقع از سنخ معدانی .قرآن پاسخ داده اس 
م دارن گشدته ، بلکه یا بایم معانی باینی را مملول مست لی دانس  که با استعمال لفظ و معنا  هاهر  آیده

هدا را یدا بایدم آن ،(برا  معنا  خود باشم و عالمتی برا  معنا  بداینی صورق که لفظ قالبیبه این) اس 
ترتیدب بدین بحد  و بدمین( درک ما از ف م این مالزمده قاصدر باشدم )هرچنم مملول التزامی آیاق دانس 

، 8203، آخوندم خراسدانی) استعمال لفظ در بیش از یک معنا و بح  بطون قرآن تفکیک قائل شمه اسد 
ونم بح  استعمال لفظ در بیش از یک معنا و ارتباط یا عمم ارتباط آن با بحد  معدانی پ  از آخ .(91ص

چده اگر ؟ره؟یو عالمه یبایبدائ ؟ره؟امام خمینی .باینی قرآن محط  نظر عالمان اصولی و مفسران قرار گرف 
بطدون بحد  کفایه اما همچون صاحب  ،نمستهبه امکان و جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا معت م 

_  898ص، 8259، امدام خمیندی) منددانارتباط با مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا مدیآیاق را بی
نیز از یرفی استعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا را  ؟ره؟خوئی اللهآی  .(83ص، 8979، یبایبائی؛ 894

اق را از سنخ معانی الفداظ دانم و از یرفی ماننم آخونم معانی باینی آیولی خالف ه ور عرفی می ،ممکن
 .(589ص، 8ج، 8287، خوئی) دانمبلکه این معانی را جز ممالیل التزامی می ،دانمنمی

با توجده ولی  ،دانمچه استعمال لفظ در بیش از یک معنا را ممکن و جایز میاگر ؟ره؟فاضل اللهآی 
داندم و انی گوناگون یک آیه نمدیآیاق قرآن را از سنخ مع گانهطون هف بایشان  ،تر گذش به آنچه پیش
، 5ج، 8918، فاضدل) اسد  هبدودن معندا  آیدذووجوه، از بطون قرآن کریمم که م صود دهاحتمال می

ایشان هاهر و باین قرآن را از مصادیق بح  استعمال لفظ در بیش از یدک  روازاین ؛(922_  925ص
 .دانممعنا نمی

ی باینی در عدرض معدانی هداهر  و از سدنخ معدانی معت م اس  معان، معرف  اللهآی در م ابل 
اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا قدرار  هدر دایدر، الفاظ بوده و معانی باینی در کنار معنا  هاهر 

 :نویسممی بارهدراینایشان  .گیردمی
ن یام یرکاما قرآن  .س یمتماول و متعارف ن(، استعمال لفظ در بیش از یک معنا  )اربردکن یالبته چن

ه بدا کدچندان؛ ار بدرده اسد کبه  _ بر خالف متعارف _ از موارد  اریل را س ل شمرده و در بسکمش
مف دوم ، زمان با آنهم یول، ردهکآن را اراده   هاهر  معنا، آن یلفظ بر حسب دلل  اول یکاربرد ک

 ، عدام قدانو ن مف دومیه همدکد یدوربه؛ شود لحاظ نمودهیگر هم میه شامل موارد دکعام را   قانو
عدام و   اگوندهرا بده یم اصم قرآند  نم و استمرار و ب اکیافاده م، انیقرآن را در م ام ب یم صود اصل

 سدازدی[ خدارج مدنم و آن را از انحصار موارد خداص ]مدورد ندزولکین میر در یول زمان تضمیفراگ
 .(33ص، 8ج، 8973، معرف )



 :افزایمبودن دو معنا  هاهر  و باینی قرآن میهمضدرباره است الل معنا  باینی و درعرایشان 
اراده شدمه و از  ه مست ال  کاس    گرید  معنا، ه در حم ذاق خودیه مف وم عام برگرفته از آکس  ین یک  ش

ل  هاهر  معنا م صدود  خدود مسدت ال  ، هاهر و بداین  از دو معنا یکن هریبنابرا ؛لفظ جماس  یو او 
 .(همان) س ین  گریتح  دمام منمرج در کچیاس  و ه

معدانی ، مکارم شیراز  نیز در کنار باور به امکان و وقوع اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا اللهآی 
را  (معنا  هاهر  و باینی) دو معانی مست ل و در عرض معنا  هاهر  آن دانسته و این، باینی قرآن را

 .(823_  823ص، 8ج، 8251، مکارم) دانماز مصادیق استعمال لفظ در بیش از یک معنا می

 گیرینتیجه
لفظ یا عبدارتی را کده دارا  چندم ، م صود از استعمال لفظ در بیش از یک معنا این اس  که گوینمه .1

 .زمان بیش از یک معنا از آن لفظ یا عبارق اراده کنمیور همنم و بهمعناس  یک بار استعمال ک
ت م به امکان و وقوع استعمال لفظ در بیش از یک معندا در زبدان معرف  مع اللهآی فاضل و  اللهآی  .2

 .عرب و قرآن هستنم

ها  گویندمه در اسدتعمال لفدظ در بدیش از یدک معندا معت دم معرف  در بح  تأقیر ویژگی اللهآی  .3
 روازایدن ؛  او شامل همه بندمگانش اسد یامل دارد و عناکز احایه یچون خماونم به همه چ ،اس 

 .که معنا  عام حاصل از آیه را در کنار معنا  هاهر  آن اراده کنم قادر اس 

هدر آیده  .آیاق قرآن از سنخ معانی گوناگون یک آیه نیسد  گانهفاضل بطون هف  اللهآی مطابق دیمگاه  .2
هر کسدی از جملده  ،که قرآن کریم این معنا را روشن و صاف بیان نکرده اس ولی ازآنجا ،یک معنا دارد

دهنم کده م صدود ایشان احتمال می .کننممعنا و م صود آیه را متفاوق از دیگران بیان می، قرآنمفسران 
 .بودن معنا  آیه اس ذووجوه، از بطون قرآن کریم

با برخدی روایداق کده هداهر و بداین آیداق را از  ،قانیا   ؛بمون دلیل اس  ،فاضل اول   اللهآی دیمگاه  .2
اختالف مفسران در تفسیر آیه اختالف بدر سدر معندا   ،قالثا   ؛نیس  معانی آیاق دانسته اس  سازگار

قرآن از محسناق قرآن به  داشتن آیاقباین ،رابعا  ؛ هاهر  آیه اس  و ربطی به باین آیاق قرآن نمارد
تدوج ی بده معندا  وجوه مختلفی که مفسران گاه با بدیحمل باین قرآن بر  کهدرحالی ،آیمشمار می

 داد بایدل بدر آیداق توج ی به قرائن متصل و منفصل و گاه به خایر تحمیل یک اعتیغو  و گاه با بل
 .آیماز محسناق قرآن به شمار نمی ،انمقرآن بیان کرده

  هاهر  م را معنایآیه به ذهن میاق مورد نزول آیه بر حسب خصوصک یمعرف  مف وم اول اللهآی  .6



 گدریر دیدباینی و بده تعب  را معنا، طباق بر موارد مشابه اس ه قابل انکه یآیه و مف وم عام برگرفته از آ
 .دانمه مییآ «لیتأو»

ن از ی  بریدغ یمعرف  معنا  باینی را معنایی مست ل از معنا  هاهر  و جز  دللد  التزامد اللهآی  .7
سده شدرط ذکدر ، یافتن به معنا  بداینی و تدأویلی  صدحیحبرا  دس  دانم واقسام دلل  لفظی می

مراعداق نظدم و دقد  در ؛ المک یو دلل  باین  ن دلل  هاهریب یک  مناسب  نزدیرعا :کنممی
 .انطباق معنا  عام باینی بر مصماق هاهر  آیه؛ المکایراف   ها یخصوص  الغا

شدمه دربداره بداین قدرآن اگرچه با برخی از روایاق وارد، معرف  درباره بطن آیاق قرآن اللهآی دیمگاه  .1
ط یشمه از آیه با حفظ شدرامف وم عام استنباط ،اول   .اما یردا  و عکسا  دارا  نواقصی اس  ،س سازگار ا

در برخی از آیاق م تضا  ایالق یا عموم لفظ آیده اسد  و از هدواهر آیده بده شدمار ( باین آیهگانه )سه
 اللدهآی منظدر برخی معانی باینی که در روایاق بیدان شدمه اسد  در تعرید  بداین از  ،قانیا  ؛ آیممی

نسب  به تمامی آیاق قرآن مف وم عدام و جدامع کده شدامل معندا  هداهر  و  ،قالثا  ؛ گنجممعرف  نمی
 .معنا  باینی بشود متصور نیس 

کده ولی ازآنجا ،دانمچه استعمال لفظ در بیش از یک معنا را ممکن و جایز میاگر ؟ره؟فاضل اللهآی  .3
هداهر و بداین قدرآن را از  ،داندمخ معانی گوناگون یدک آیده نمدیاز سنآیاق قرآن را  گانهبطون هف 

 .دانمنمی استعمال لفظ در بیش از یک معنامصادیق بح  
معت م اس  معانی باینی در عرض معانی هاهر  و از سنخ معانی الفداظ بدوده و ، معرف  اللهآی  .11

 .معناس ش از یک از مصادیق استعمال لفظ در بی، معانی باینی در کنار معنا  هاهر 
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