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٨١  

  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  شناسی ریشهنقش دانش 
  »ّحق«در رهیافت فلسفی به واژه 

  در قرآن کریم
  ١زینب حسینی بی   بی  
    ٢سین قائمی اصلح  
    ٣رقیه بادسار  

  دهکیچ
ها در قـرآن کـریم اسـت کـه بـا وجـود   یکی از پرکاربردترین واژه»حق« ۀواژ

 اسـت و در قـرآن کـریم، در شناسی ریشهوضوح ظاهری، معنای دقیق آن نیازمند 
، قـرآن، اسـالم، عـدالت، Nمبرا، پیـاهللا: همچـون ، معنـای مختلـف٣٠بیش از 

به کار رفته است که نشانگر غموض مفهوم این واژه در ، ... وّصدق، کعبه، حظ
  .قرآن کریم است

 و معناشناسی تاریخی، ارتباط شناسی ریشهدر این پژوهش با استفاده از دانش 
ایـن . گـردد تبین مـی» وجود«این واژه با محوریت اصل لغوی  کاربردهای متنوع

ای فالسفه از واژه حق، بـه ه ای برداشت ضمن تأیید پاره» حق«رهیافت نو به واژه 
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(zhosseini1400@gmail.com)) نویسنده مسئول (ویفرهنگیان واحد خراسان رضاستادیار دانشگاه . ١
  .(ghaemiasl@gmail.com) استادیار دانشگاه یاسوج. ٢
  .(badsar.roqayyeh@gmail.com) کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. ٣
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توانـد راهگـشای تفـسیر فلـسفی بـسیاری از   اصل اعتبار اجتهاد لغوی، مـیمستند
ات دیگر در قرآن کریم باشد که فالسفه به خاطر دوری از متهم شدن به تفـسیر آی

توانـد   همچنـین مـی.انـد جهت عدم مبنای لغوی، به آن اسـتناد نکـردهبه رأی، به 
 موضوعات مختلف وجود از حیث اهمیت و ثمرات آن داشـته بندی تأثیری بر رتبه

  .باشد
شناسـی، معناشناسـی تـاریخی، اصـل لغـوی، حـق،  ریـشه :یدیلکواژگان 

  .وجود

  طرح مسئله. ١
رسـد  که به نظـر مـیکاربرد در قرآن کریم است و با آن یکی از واژگان پر»ّحق«واژه 

 مفهوم ایـن واژه بارۀچه درم، با آنای متنوع آن در قرآن کریمفهوم روشنی دارد، کاربرده
توانـد ارتبـاط   در برخی موارد به سختی مـی،شناسان و لغویان بیان شده است توسط زبان
  .برقرار کند
فراهیـدی، (ّ حق در برابـر باطـل ، نخست:اند کردهبیان واژه حق، دو معنا برای لغویان 

عنـای صـدق در مقابـل کـذب  حق به م، و دوم،)١/١٠٠: ١٩٨٨،  ازدی؛ ابن درید ۶/٣: ١۴٠٩
در حالی که برقراری ارتباط بین این معانی و کاربردهـای واژه ؛ )١/١٣۵: ١٩٧٩زمخـشری، (

  . گاه نیاز به توجیه دارد،ّحق در قرآن
، در آثار خود   ـ ترین دانش مفردات قرآن کریم است کهنکه ـ دانشمندان وجوه و نظائر 

ّ معنـا بـرای واژه حـق ٣٠و بـیش از  ریم پرداختـهّ واژه حق در قرآن کـِبه این تنوع معنایی
  .)١١٣ـ٧٧: ٢٠١۵اعرجی، (اند  مطرح کرده

دلیـل  ، بـهّنظر در معانی واژه حق و پراکندگی معنایی  این اختالف کهرسد به نظر می
یـافتن  رسـد  بنـابراین بـه نظـر مـی.ّعدم رجوع معانی واژه حق به یک اصل معنایی است

بتواند اصل معنـایی را ارائـه کنـد کـه بتوانـد آن  شناسی یشهرّ حق و ۀمعنای محوری واژ
  .معانی متعدد این واژه را تحت یک چتر واحد درآورد

ّ تنــوع معنــایی واژه حــق در قــرآن کــریم، در قالــب یــک جــدول بررســی ادامــه،در 
  .شود می
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  امعن   آیات   
١   ق أهواء لفسدت السماو َولو اتبع ا ََ َّ َِ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َّ َّات واألرض ومن فیھنِ ِْ ِ َ َ َُ ْ َ ْ ُ

 )اهللا  )٧١/ مؤمنون  
٢   ق اکرهون مک  ن أک ق و َلقد جئنامک با ُ ِ

َ ِّ َِّ َْ ِ لللک ْ ُْ َُ َ ْ َ َّ ِ
َ َ ْ

ِ َ ْْ ِ َ َ
 )پیامبر )٧٨/ زخرف  

٣   رمون لماته ولو رکه ا ق  ق اهللا ا َو ُ ِ ْ ُ
ْ َ ِ

َ ْ َ َ َِ ِ َ ِبَکِ َّ ََّ ْ ُ ِ
ُ

 )اسالم  )٨٢/ یونس  
۴   َماذا ق َ قَ َّال ربمکْ قالوا ا َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ

 )قرآن  )٢٣/ سبأ  
۵   ونن من املمرتین ق من ربك فال  َلقد جاءك ا َ َّ ِْ

َ ْ ُ ْ ِ َِ ُ َتکَ َُّ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
 )فرشته جبرئیل  )٩۴/ یونس 

۶   ق و یعلمون َإال من شھد با ُ َ ْ َ ْْ ُ ََّ ِّ َ ْ
ِ َ ِ َ َ ِ )توحید  )٨۶/ زخرف  

٧   َوردوا إىل اهللا موال ْ َ ِ
َ

ِ ُّ ُ قَ ِّ ا َ ْ ُ ُ
 )مقابل باطل  )۶٢/ انعام  

٨   ق من ر تاب لیعلمون أنه ا ا ا ْوإن الذین أو َ َِّ
ِّ َ ْ َِ ُّ َ ُْ َّ َ ُُ ََ ْ َ َ ََّ ْلِک ُ ِ ِ َ )صدق  )١۴۴/ بقره  

٩   َکذلك حقت کلم ِ
َ َْ َّ َ َ ِ

َ ربك  الذین فسقوا أ ال یؤمنونُةَ ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ِ
َّ َ َ َ ِّ َ )وجوب  )٣٣/ یونس  

١٠   ق ِّولدینا کتاب ینطق با َُ ْ
ِ ِ ِْ َ ََ ٌْ َ َ َ )عدل  )۶٢/ مٶمنون  

١١    ق من ربك رام وإنه  د ا َومن حیث خرجت فول وجھك شطر ا َِّ َ ْ َ ِْ ُِّ َ ُ َ لَلَْ َّ ِ َ ْ َ ْ َِ َ مل َ َْ
ِ ِ

ْ َ ْ ْ َ ِّ َ َْ َ ُ َ )کعبه  )١۴٩/ بقره  
١٢   ق ولیتق ِتب ولیملل الذی علیه ا

َّ َُ ْ ُْ َّ َْ َُّ َ ْ
ِ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ َفلیْک ْ س منه شیئاَ ً اهللا ربه وال  ْ َ ُ ُْ ِ ْ َ ْ َی َ َ َّ ََ )مال  )٢٨٢/ بقره  

١٣  لونه حق تالوته تاب  نا ا ِالذین آ ِ َِ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْلِکُ ُ َ ْ َ َ ِ
َّ َ

 )سزاوار  )١٢١/ بقره  
١۴   یني بغري ا تلون ا فرون بآیات اهللا و ا  َذلك بأ اک ْ

ِ ْ َْ َ
ِ ِ َِ ِّ ِ َّلن َ َُ ُ ْ َیک َُ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ َّ َ

ِّقِ
 )جرم  )۶١/ بقره  

١۵   ن أحق بامللك منه ومل یؤت سعة من املال ون له امللك علینا و ِقالوا أىن  َ ُ ُْ ْ ْ ََ ُ ُِ ًِ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َ َْ َُ ْ ُْ َِ ِ ُّ َ َ ََ ْ َ ُ َ َیُکُ َّ
 )ولیَا )٢۴٧ /بقره  

؛ ماننـد صـفت ّالبته در برخی آثار، معانی دیگری نیز برای واژه حق بیان شـده اسـت
حم، ناسخ و منسوخ، عذاب، عمل، کائن، تبیـان حـق و باطـل، ، صله ر رسول خدا

حیـری ( ّ، جدیت، قسم، شـقاوت و سـعادت، رجـم، قـصاص اهللاّزوال، شهادت ال إله اال
: ١٣٧٩؛ مــصباحی، ١/٧٠: ١۴٣٣، حــسین؛ ١/١٠: ١٩٧٩؛ یحیــی بــن ســالم، ١/١٨٧: ١۴٣١، نیــسابوری

  .)٧١ـ٧٠
رآن کریم است، عدم وجود یک اصـل آسیبی که متوجه این نوع از طرح معانی در ق

 حـق ۀ وقـوع خطـا در بیـان مفهـوم واژًای شدن معانی و احتماال مشترک و امکان سلیقه
نظران در بیان وجوه معانی و چگونگی ارتبـاط مفهـومی   صاحب، به عبارت دیگر.است

و  بـر مفهـوم صـدق  بیـشتر، با یکدیگر... وبین خدا، اسالم، قرآن، نصیب، بهره، کعبه
کید کرده الت و یا ثبوتعد ولـی روشـن اسـت کـه ؛ )١٨۵: ٢٠٠٨،  بـن سـلیمانمقاتل(اند  تأ

  .ّ واژه حق باشدِتواند به سادگی جامع بین تمامی معانی مفهوم صدق و عدالت نمی
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  شناسی ریشه. ٢
کـه یـک این. پـردازد هـا مـی  واژهۀشی رِی اصلی، دانشی است که به معانشناسی ریشه

 در آن به وجود آمده یراتیییک زبان راه یافته و در طول زمان چه تغواژه از چه زمانی به 
 متفـاوتی هـای ابزار،هـای مختلـف  در زبـان. اسـتشناسی ریشه از وظایف دانش ،است

در زبـان عربـی نیـز ابـزار متفـاوتی از جانـب . شناسی ارائه شده اسـت برای دانش ریشه
رمـضان عبـدالتواب، ابـراهیم  فهمی حجازی،محمود :  مانند، معاصر عربشناسان زبان

 پس . واژگان قرآن کریم ارائه شده استشناسی ریشهجهت ، ... والشاطی سامرائی، بنت
از جستجوی معجمی ابزاری چون شناخت اصل مـضاعف، اصـل لغـوی و مقارنـه بـین 

 واژگـان ِای تواند پژوهشگر را در دسترسـی بـه معنـای اصـیل و ریـشه های سامی می زبان
  .)٧۵: ١٣٧٩ازی، حج( یاری کند

   واژه حقشناسی ریشه. ٣
شناسی در جهت تبیین مفهوم   دانش ریشهۀشد  برخی ابزارهای شناخته،در این بخش

  .شود  می به کار گرفتهّ واژه حقِمحوری

   مراجعه به اصل مضاعف.١ـ٣
شناسـان عـرب بـرای شـناخت معنـای  شده و معتبـر در نـزد زبـان ی شناخته ابزارهااز
 بـه گفتـه . واژگـان اسـتۀشیـ رِییا ثنای ی اصل مضاعف ثالثرجوع به ن،ای واژگا ریشه
 ییا ثنـایـ ی اصـل مـضاعف ثالثـیـک یدر ابتـدا دارا ی همه واژگـان عربـ،شناسان زبان
اند   دچار تطور و تغییر شده،... وکه به تدریج بر اثر تغییرات آوایی و جغرافیاییاند  بوده

ای   کتاب خود را با توجه بـه مفـاهیم ریـشهبن فارسبار ا نینخست .)٣۶١: ١۴٠٩ عبدالتواب،(
 مـورد ، به تدریج این ابزار بـه صـورت ابـزاری کارآمـد در حـوزه تفـسیر.واژگان نوشت

های  در سال. )۶/١٠: ١۴١۴ ؛ رشید رضا،١٨/٢۵٢: ١٣٩٠طباطبایی، ( قرار گرفتاستفاده مفسران 
ن قـرار گرفتـه اسـت و آن را ژوهـاپ کارآمدی این ابزار مـورد توجـه برخـی قـرآن خیر نیزا
  .)٣۶: ٢٠١۶علوان، ( اند نظر قرار داده عنوان یک روش در فهم واژگان قرآن کریم مطمح به

واژه مــضاعفی اســت کــه بــه دلیــل پیــشینه خــاص، در مفهــوم خــود دچــار » ّحــق«
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 در تبیـین شناسـی ریـشه بنابراین استفاده از ابزارهای دانش . معنایی شده استآمیختگی
بـه روش معکـوس » ّحـق« واژه شناسـی ریـشه در . امری نـاگزیر اسـت،ن واژهمفهوم ای

 ،انـد  یعنی در واژگانی که از این اصل مضاعف مشتق شده؛توان از این ابزار بهره برد می
شـده از   رجوع به کلمات مـشتق.جستجو کرد تا مفهوم محوری در این واژه تبیین گردد

 آشـکار شـدن در اثـر تـراکم و ِمحـوری مفهوم  کهدهد نشان می» ّحق«اصل مضاعف 
 سـبب بـروز ، جمـع شـدن کینـهًمثال ؛ این واژه وجود داردِجمع شدن، در همه مشتقات

را » حقـارت« یـا افـزون شـدن زبـونی، )١/۵٩٩: ١٩٨٨،  ازدیابـن دریـد(گـردد  مـی» حقد«
مهنا، (گردد  قابل رؤیت می ای»حلقه« سبب پیدایش ،کند یا جمع شدن مردم آشکار می

: ١٩٨٨،  ازدیابـن دریـد( )مجموعـه سـنگ و رمـل( یا کلماتی چون حقـف )١/٢٧٧: ١۴١٣
رسـیدن ( و حیق) شود  میل در آن جمعیکیف یا کیسه چیزی که وسا( و حقب )۵۵٣/١

که مفهوم محـوری  )١/٢١۶: ١٩٧٩؛ مطرزی، ٢/١٢۵: ١۴٠۴ابن فارس، () چند چیز به یکدیگر
 دهد ن رجوع به اصل مضاعف این واژه نشان می بنابرای.اند تراکم را در خود حفظ کرده

است که » ّحق«ای در واژه  شدن در اثر تراکم، مفهوم محوری و ریشه  مفهوم آشکارکه
  .در تمامی کلمات مشتق از این ریشه حفظ شده است

   جستجوی معجمی.٢ـ٣
 در تبیینهمواره   جستجوی معجمی است که،یکی دیگر از ابزار معناشناسی واژگانی

 ۀ جـستجوی معجمـی واژ.ای واژگان توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته اسـتمعن
 مفهوم وجود را در واژه حق به عنوان اصل لغوی ، برخی لغویان کهدهد نشان می» ّحق«

ّ که حق به معنای وجـود ثـابتی اسـت کـه انکـار آن سـزاوار اند  گفتهًمثال ؛اند بیان کرده
 و یا عدل و یـا امـر ،اژه را همان صدق در برابر کذب این وِچه مفهوم مشهوراگرنیست، 

  .)١٣/٨٠: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی (اند  پایدار در برابر باطل دانسته
ای کـه از  دهنـده، وجود نخـست:حق بر چهار وجه آمـده اسـتکه اند  برخی گفته

 ای که به مقتضای حکمت به وجود وجودیافته،  دوم؛دهد شیاء وجود میاروی حکمت به 
فعل و قولی که به دلیلی یـا بـه ،  چهارم؛ اعتقادی که مطابق واقع است، سوم؛آمده است

 اصـل ، و برخـی دیگـر)٢۴۶: ١٣٧۴راغب اصفهانی، ( ای یا در وقتی واجب شده است اندازه
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 بررسی مفهـوم .)٢/١۶: ١۴٠۴ ابن فـارس،( اند دانسته» حکام الشیءإ« در واژه حق را لغوی
 بطل به مفهـوم رفتنـی  کهدهد است، نشان می» باطل«ن کریم در قرآ که» ّحق«متضاد 
ّ بنابراین با توجه بـه مفهـوم مخـالف حـق .چیزی که ثباتی ندارد و ماندنی نیست؛ است
 چیزی است که ظـرف ؛توان گفت مفهوم حق چیزی است که ثبات و پایداری دارد می

ای کـه  تـرین کلمـه م شاید معادل آن در زبـان فارسـی و قابـل فهـ.کند می وجودی را پر
 برخی مفـسران نیـز .است» وجود« را با این اوصاف تبیین نماید، ّبتواند مفهوم دقیق حق

؛ طبرانـی، ٢/٢۵: تـا طوسی، بـی(» یزول ّالحق، الثابت الذی ال «:اند به این مفهوم اشاره کرده
؛ ٢/٢١٩: ١۴٠٨رازی، ابوالفتـــوح ؛ ١/۴٢۶: ١٣٧٢؛ طبرســـی، ٢/١٩٩: ١۴١١؛ صـــنعانی، ١/٢۶۵: ٢٠٠٨

  .)١/۵٧: ١٩٩٩شیخ علوان، 

  ّ معناشناسی تاریخی واژه حق.٣ـ٣
 ؛هـای سـامی اسـت معناشناسی تاریخی واژگان، مقارنه بـین زبـان های یکی از روش

 ۀ دارای معانی متعدد و گاه متضاد هستند، ولـی در همـ،زیرا واژگان مشتق از یک ریشه
  .بل انتزاع است یک اصل معنایی مشترک در همه واژگان قا،مشتقات
 سـال پـیش بـدان ٢۵٠٠النهرین از  هایی هستند که در منطقه بین های سامی زبان زبان
هـا در اثـر تغییـرات آوایـی، قـومی،   ایـن زبـان.)١۶۶: تـا حجـازی، بـی(شده است  تکلم می

 عبـری، سـریانی، :انـد؛ ماننـد های مستقلی انشعاب یافته  به تدریج به زبان... وای لهجه
کدی، نبط   .)١١٢: ١۴٢۵نادری، ( ... وی، عربیآ

 ِشناختی افزون بر مبنای زبانمقارنه بین زبان عبری و سریانی با زبان عربی قرآن کریم، 
 قـرآن کـریم بارهـا خـود را .ها، دارای یک مبنای مهم نظری دیگر نیز هـست تطور زبان
؛ ٣/ ؛ آل عمـران٩٧ /بقـره: ک.بـرای نمونـه ر( کننده تورات و انجیل معرفی کرده اسـت تصدیق
اند،   دچار کتمان، تحریف و یا جعل شده،های پیشین  و در جاهایی که کتاب)۴۶/ مائـده

قرآن کریم به عنوان متن مقدسی که ناظر به دو کتاب مقـدس پیـشین اسـت، تـالش در 
 عناصـر ، طبیعی اسـت کـه در چنـین وضـعیتی١.ها داشته است ها و کتمان رفع تحریف

ن مقدس پیشین با قرآن کریم یافت شود و چون در قـرآن کـریم مشترک زبانی در دو مت
                                                                 

١ . تاب ب ِوأنزلنا إلیك ا َ َ ْلِک َ ْ َ ْ
ِ َ َ ْ َ تاب ومھیمنا علیهَ ق مصدقا ملا بني یدیه من ا ِا ِْ َْ َ ًَ َ ِِّ َ َ ْ َُ َُ ِ ْلِک ِ َ ْ َ َ ِ ً َ ِّ َ ْ

 )۴٨/ مائده(.  
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پـیش از قـرآن کـریم در تـورات سـابقه ...  وقصص، احکامنظیر  از موضوعات بسیاری
کاربرد داشته، مقارنه بین زبان عبری، سریانی با عربی و مقارنـه بـین عناصـر زبـانی بـین 

  .استگشکتاب مقدس، با قرآن در معناشناسی تاریخی واژگان راه
در کتاب مقدس بیـشتر بـه مفهـوم صـدق در برابـر کـذب، ایمـان، امانـت، » ّحق«

 و در زبان عبری جدید، ریشه )۵١: ٢٠٠٧فیرلین، ( به کار رفته است ... وهدایت، خداوند
ّه معنای شریعت، قانون، حقوق، امـر عـالی، حـد، تعیـین، مقـدار معـین،  بחקק، »ّحق«

: تـا ؛ حیـیم، بـی٢٧٣: تا ؛ قوجمان، بی١۵٧: تا مزراحی، بی(ست ا...  ووظیفه، زمان معین، پر شدن
١۶٢(.  

هـای مکتوبـات بحـر میـت   در نگـاره،مستندات تاریخی قابل اطمینانی از ایـن واژه
در » حـاء« حـرف . اسـت»ق«و » ح«متـشکل از دو حـرف » ّحق«یافت شده است؛ 
 شـکل یـک  بـه،دهشـ ی که حروف به صورت تصویری ترسیم مییمکتوبات خط ابتدا

به صورت یک هواپیمای » قاف«حرف و   نشان دادن حدود بوده استِو نماد دیوار 
  کلمـه حـق یـا شدن و نور خورشید بوده است  نماد تراکم و جمع یا افقی ϕعمودی 

 Hh-QQ)חקק ( ،این واژه نمـاد جـدایی و جمـع شـدن اسـت، کلمـه قـانون 
ا در یک گروه با یک سری قـوانین جمـع  زیرا مردم ر؛ مشتق از این معناست... وحاکم

 بـسیاری .(Benner, 2005: 129; Gesenius, 1930: 349)کنـد  جـدا مـیدیگـران کرده و از 
در مکتوبات یونـانی  άλήθεια (alētheia)ّقدیمی کلمه حق   معادل التین کهمعتقدند
 رفتـه  این کلمه بارها در کلمات فالسفه مسیحی و یونانی پیش از اسـالم بـه کـار.است

 ًبه معنـای پوشـیده و احتمـاال Letheia. )١٩٩ ـ١۶٧: ١٣٩۴؛ قسامی، ٣٨: ٢٠٠٧فیرلین، (است 
 چـون حقیقـت ؛به معنای آشـکار اسـت Aletheiaشکل دیگری از کلمه باطل است و 
 Aletheia کلمـه .(Wilkinson, 2004: 116-117)مانـد  همیشه هست و هرگز پوشیده نمی

ّ حق هم این معنا قابـل ِ یافتن است که در نوشتار تصویریبه معنای آشکار شدن و وجود
  .مالحظه است

 ایـن کـاربرد تـا زمـان . را در مقابل کذب به کار بـرده اسـتAletheiaهومیروس، 
 ولـی یوسـفیوس، ،فترت هلنی بیکتیوس، به معنای قول صـدق در برابـر فریبکـاری بـود

Aletheiaن چیزی است که بـا حقیقـت یـا  حق آًمثال ؛ را در معانی مختلف به کار برد
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 به معنـای اصـیل و واقعـی هـم کـاربرد Aletheia بنابراین کلمه . عینی موافق باشدامور
ّال کرده و تفاوت بین حق و احتمـال را چنـین ٶّدس درباره طبیعت حق سی پارمن.داشت

ّ حق حضور مجرد اسـت، تغییـر در  احتمال و تغییر، فقط در عالم مادی و:کرد تبیین می
 یـا همـان Aletheiaوتـاغوراس نیـز واژه ر ب.گیرد یافته صورت نمی) ّحق(چه به وجود نآ

  وّیان دربـاره حـق نظـرات متفـاوتی داشـتندی سوفسطا.دانست ّحق را به معنای وجود می
 مانند آب که ممکن است برای یک نفر سرد و بـرای ؛ّ حق ثابت نیست کهمعتقد بودند

  .)٣٨: ٢٠٠٧فیرلین، ( دیگری گرم باشد
 همان طور که در ؛شد یافته اطالق میمات افالطون و ارسطو به امر وجودّحق در کل

نیز  חקק، کلدانی و عبری ሕቅی بشح، ܚܩܐ ریانیُهای یونانی، س اصل زبان سامی و زبان
؛ ١/١٨٧: ١٣۵٧مشکور، (شده است  مسجل  شده و مقرر، ثابت  شده، مفهوم تصویرشده، حک  به

Davidson, 1855: cclxxiii; Gesenius, 1867: 481; Barker, 1776: 69; Noldeke, 1895: 

1206; Mi Fericors, MDGXVI: 192; Gesenius, 1930: 349; Crustus, 1871: 2(. اصـل 
یافتـه اسـت، چیـزی کـه ، همـان معنـای آشکارشـده و وجودمعنایی در همه این کلمات

 واژه ۀتی در خط تصویری اولیـ این معنا ح،تحقق پیدا کرده و وجود آن ثابت شده است
  .ّحق هم دیده شد

توان به آن تکیه کرد  که میاست  امر ثابتی کتاب مقدسّ حق در  کهباید توجه داشت
 است ولی در نزد عبرانیان، حق گاه ممکن .)١١٩:١۴٣، مزامیر( و همیشه مطابق واقع است

اسـت به به کـار رفتـه  مرتAletheia ۴۵ ّ در مکاتبات یوحنا کلمه حق.مطابق واقع نباشد
  ....) ؛١۵:١؛ ۴:٢٣؛ ١:٩یوحنا، (

  در قرآن کریم» ّحق«های   شاخصه.۴
طور که گفته شد، طبق تصریح قرآن کریم، بسیاری از مفاهیم در قرآن کـریم  همان

 ١.ق آن اسـتیکننـده حقـا  یعنی مبین تحریفات و تصدیق؛ناظر بر تورات و انجیل است
و کاربرد این واژه در قرآن کریم در مقایـسه » ّحق«واژه دو نکته در معناشناسی تاریخی 

                                                                 
١ . مل عن مواضعه رفون ا ِمن الذین هادوا  ِ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ ْلَک َ ُ ِّ َ ُُ َّ ِ) ۴۶ /نساء(.  
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  . متون گذشته حائز اهمیت استبا
چه در قرآن کریم در مورد مباحث مـرتبط بـا وجـود مطـرح شـده آن: گرایی  عملـ١
 ،چه در آثـار فالسـفه یونـان مطـرح شـده اسـتت، از جهت محتوا و روش طرح با آناس

 ؛ در عهدین بسیار شبیه به قـرآن کـریم اسـتّ مفهوم حق.های مهمی است دارای تفاوت
ّ، موضوع حـق و وجـود، بیـشتر صـبغه یـک به فالسفه یونانیدر آثار منسوب  ولی بعدها

کـه تمرکـز بـر نتـایج عملـی و  کـه بـیش از آنبحث متافیزیکی صرف پیدا کـرده اسـت
رسـی  ولـی بر.کاربردی آن باشد، تمرکز بر تبیین عقالنی وجود، مراتب و انواع آن است

 قرآن کریم ضمن تأیید بـسیاری از مبـانی و  کهدهد در قرآن کریم نشان می» ّحق«واژه 
کید بیشتر بر آثار کاربردی این باور فلسفی و خارج کـردن آن  آثار عقلی بحث وجود، تأ

 ًمثال ؛گرا داشته است بینی عمل از یک موضوع متافیزیکی صرف به یک نگرش و جهان
  انسان در تـشخیص مـسیر زنـدگی وان قرار گیرد، وجود استآنچه باید مبنای عمل انس

ا مالک یا همان وجود ر» ّحق«باید  ،ریزی برای دسترسی به کمال مطلوب  برنامهخود و
  .چه وجود نداردقرار دهد، نه توهمات و آن

، موضوع وجـود را در آثـار عرفـا و فالسـفه یونـان بـا »ّحق« معناشناسی تاریخی ـ٢
 چون بسیاری از این فالسفه و عرفا بر این باور بودنـد کـه ؛کند  میمرتبط» ّسر«موضوع 

تـوان  گنجد و تنها با رمز مـی همان وجود است که تعریف آن در دایره الفاظ نمی» ّسر«
 یکـی از تحریفـاتی کـه .)١٣: ٢٠١۴؛ حمادی معافری، ١۴: ١۴١٨بنوا، (درباره آن سخن گفت 

ّ آن است که حـق ،شود ن یهودی نسبت داده میین یهودیت به وجود آمده و به فیلویدر آ
چیزی است که باید پوشیده شود و این باور در قرون بعد منجر به پیدایش فرق بـاطنی و 

 ولـی در قـرآن کـریم تـصریح .)۴۶: ٢٠٠۵خطیـب، (تصوف یهودی و مسیحی شده است 
ق  :شده است تموا ا ق بالباطل و َّوال تلبسوا ا َ ََّ َْ ُْ ُ تْک َ َِ ِ ْ

ِ ُ ِ
ْ َ َ وأنمت تعلمونَ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ )حق«مهم ویژگی . )۴٢ /بقره« 

ق املبني : آشکار بودن آن است ِفتوکل  اهللا إنك  ا ُ ْ ِّ َ ْ َ ََ ََ َّ ِ ِ ْ َّ َ َ َ )رسد   بنابراین به نظر می.)٧٩/ نمل
های باطنی با موضوع  جریان قرآن کریم تالش در جهت قطع حلقه ارتباط بین تصوف و

کید بر باطن و موضوع وجود، اهمیت احکام شـرعی را  زیرا؛دارد» وجود«  متصوفه با تأ
: ١٣٧٨؛ صـفری فروشـانی، ۵٢٣ــ ۵١١: ٢٠١۴بغـدادی، (نفی کرده و آن را ظاهر معرفـی کردنـد 
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و  ١را مطـرح کـرده» ّحق«  ابتناء احکام شرعی برمسئله قرآن کریم بارها ولی. )٣٣٠ـ٣١٠
  .ه استاین انحراف را در ادیان پیشین اصالح نمود

مـورد نظـر  »ّحـق«رسد در قرآن کریم از طـرح بحـث  یکی از جهاتی که به نظر می
های باطنی در بـین یهـود اتفـاق  که توسط غالت و جریاناست است، اصالح تحریفی 

 آن بودند و به دنبال این یختفاادانستند که مأمور به  ّ ایشان وجود را سری می.افتاده بود
 چون الوهیت انبیـاء، شـرک، ،آمیز ورهای ناصواب و خرافهموضوع، حلقات دیگری از با

 خداوند ایـن نـوع . را در باورهای آحاد مردم وارد کردند... وحلول، تناسخ، اباحیگری
 ایـن تفکـر سـبب ٢.ه اسـت و اهـل کتـاب را از آن نهـی کـردهتفکر را نوعی غلو دانست

د و بر این بـاور باشـند کـه ول نداننئ خود را در برابر اعمالشان مس،شد که اهل کتاب می
انگاشـتند و محرمـات و  بنابراین احکـام شـرعی را نادیـده مـی ٣.رسد آتش به ایشان نمی

 بر وجود داشتن ،»ّحق« قرآن کریم در پرداختن به موضوع .شدند معاصی را مرتکب می
کید می که عملکرد مسلمان بایـد مبتنـی بـر وجـود و واقعیـت کند و این مصالح احکام تأ

  .توان مبنای سیره عملی قرار داد و خرافه و ظلم را نمیباشد 
هـای مختلـف دربـاره  و دیـدگاه» وجـود« موضـوع  کـهشاید بتوان با قاطعیت گفت

، ... واصالت ماهیت یا وجود، تکثر یا وحدت وجود، تشکیک وجود، حرکت در وجود
 ادیـان ای بـسیار کهـن دارد و در ترین بحث نظری و فلسفی بـشر اسـت و سـابقه قدیمی

 بسیار گسترده و متنـوع دربـاره ی مباحث،یهودیت، تمدن یونانی، مسیحیت و ادیان هندی
کننده تورات و انجیل  و چون قرآن کریم تصدیق )١٩: ٢٠٠٩جبوری، ( آن مطرح شده است

تردید باید نگرشی در ایـن موضـوع داشـته  و مبین تحریفات در ادیان ابراهیمی است، بی
 وجود در قرآن کریم، عناصر اصلی نگرش وحدت تشکیکی وجود ِ در طرح موضوع.باشد

نظرهای زیادی بین فالسفه   اختالف، در جزئیات این موضوع.گیرد مورد بررسی قرار می
  .شود وجود دارد که این پژوهش متعرض آن نمی

                                                                 
١ . م بني الناس ق  تاب با ِإنا أنزلنا إلیك ا

َّ َ ْ َ َ ُک ْلک َ ِل ِّ َ ْ
ِ َ ِ

ْ َ ْ َ ْ
ِ َِ ْ ََّ

 )١٠۵/ نساء(.  
٢ . ق م غري ا تاب ال تغلوا ىف د ِّقل یا أهل ا َ ْ َ ْ َ ْ ینُک ِلک ُ ْ َ ِ ِ

ْ َ ْْ َ ُ
 )٧٧/ مائده(.  

٣ . ًوقالوا لن متسنا النار إال أیاما معدودة َ ُ َّ َْ َ ً َّ َْ َّ
ِ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ )٨٠/ بقره.(  
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  »ّحق«با حوزه معنایی » وحدت تشکیکی وجود«نظریه تطبیق عناصر . ۵
 ایـن .ّ معنای اصلی واژه حق وجود است کهّق نشان داد تاریخی واژه حشناسی ریشه

 .واژه در زبان مفسران قرآن کریم نیز در برخی موارد به معنای وجود لحـاظ شـده اسـت
ای اسـت کـه بـر ذات اشـیاء اطـالق  واژه» ّحق«بدان : گوید فخر رازی در این باره می

ار دارد و از آن الزم  پس حق در مقابل معدوم قر؛شده است و منظور از آن موجود است
: ١۴١٩، دمـشقیعـادل ابـن ؛ ١/١٢٠: ١۴٢٠ رازی، الـدینفخر( آید که حق همان موجود باشد می
تـرین فالسـفه مـسلمان نیـز همچـون فالسـفه   باید توجه داشت در کالم بـزرگ.)٢۵/١۴

 ؛ ابـن سـینا،٣٧: ١٩٩۵فـارابی، ( ّیونانی، واژه حق معادل و برابر واژه وجود معرفی شده اسـت
  ١.)١۴: ١٣٨٣ی، روز شهر؛١۴٠: ١٣٧١

   تعریف مفهوم وجود.١ـ۵
 زیرا حقیقت هستی، دارای ماهیـت نیـست و ؛تعریف وجود، امری غیر ممکن است

 حقیقت وجود دارای .ّشود، از طریق حد و تعریف است آنچه در ذهن انسان ادراک می
شود، بـاب حـضور  و وقتی ناتوانی از ادراک هستی روشن مینیست ّهیچ حد یا تعریفی 
شـود، وجـود خـود  رو می ه اولین وجودی که انسان با آن روب.گردد بر روی انسان باز می

گـاهی انـسان بـه ، چیزی جز خود وجود خویش برای خویش.است گاهی نیـست و آ آ
 بلکـه ؛پـذیرد وجود خود هرگـز از طریـق ادراک ماهیـت و صـورت ذهنـی انجـام نمـی

گاهی انسان از وجود خویش یـک علـم  .)۴۶: ١٣۶٢ابراهیمـی دینـانی، ( حـضوری اسـت آ

                                                                 
 این نظریه، متأخر از ّشاید اشکالی به کاربرد نظریه وحدت وجود، در فهم واژه حق وارد شود و آن اینکه. ١

 مبتنـی بـر ، آیا امکان برداشتی از این واژه.ای فلسفی با منشأی غیر اسالمی است نزول قرآن کریم و نظریه
ای عقالنـی در   نظریه وجود، نظریه که در پاسخ باید گفت؟مقدمات و مسائل دانش فلسفه صحیح است

در قرآن کریم و روایات برای آن وجود دارد راستای تبیین جهان هستی است که از قضا مؤیدات بسیاری 
: ١٣٨٢ شـاکر،(  قضایای عقلیـه وجـود داردًمثالطور که امکان تفسیر قرآن کریم با علوم معتبر و  و همان
اش با نظریه وجـود، خـالی از اشـکال  شناسی این واژه و هماهنگی ّ تفسیر واژه حق با توجه به ریشه،)٢٣٧

ّ کـه وجـه معنـایی حـق در مـصادیق مختلفـی بـا مسئله تبیین این .)١٨: ١۴١٧ ، شیرازیصدرالدین(است 
 در قـرآن کـریم بـه کـار ... وّمحوریت مفهوم وجود، در نظائر خداوند، قرآن، اسالم، توحید، حظ، مـال

  یـای، مجـازی زیرا نیاز به در نظر گرفتن تضییق یا توسعه معنـا؛رفته است، از نقاط مثبت این پژوهش است
  .ّارتباط بین مفهوم حق با کاربردهای قرآنی آن وجود نداردتشبیه، برای 
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  ١.کند اشاره می »ّحق« کریم نیز به موضوع عدم امکان ادراک کلی قرآن
شـود، دو نـوع وجـود را  ساختمان هستی مطابق آنچه در اندیشه انسان نمایـانگر مـی

ی خود را در ارتباط خلق و ا وجود رابط، معن. وجود رابط و وجود مستقل؛دهد نشان می
 امکان ِ در قرآن کریم و در حکمت متعالیه، کلیه موجودات عالم.سازد ق آشکار میخال

 ، یعنـی وجـود ایـن موجـودات.از ملک تا ملکوت، عین ربط و صرف وابستگی هستند
 سبب پیدایش توهم شـرک ، و در نظر نگرفتن این ربطاستها به خداوند  همان ربط آن

در را کـه تـوان آنچـه  مـی» ّحـق«ود در واژه  با توجه به مفهوم وجـ.)٢١: همان(گردد  می
را امری از پروردگار و وابسته بـه وی معرفـی » ّحق« از عباراتی که ،وجود رابط بیان شد

از خداوند و ] به صورت کلی وجود[به این معنا که وجود قرآن و  ٢؛کند، تبیین نمود می
: ٢٠٠٨بقلـی، (اهد رفـت وابسته به اوست و به محض قطع این ارتباط، وجود نیز از بین خو

٢/١٠٢(.  

   اصالت وجود.٢ـ۵
ی متشکل از دو بخـش ماهیـت و وجـود الوجود ممکنهمان طور که گفته شد، هر 

 هـر کـدام در فلـسفه یونـان و فلـسفه اسـالمی ،اصالت ماهیت و یا اصالت وجود. است
رض قـرآن، متعـکـه رسد   از تأمل در آیات قرآن کریم به نظر می.دارای طرفدارانی است
 لیکن با مثالی که از تشکیک وجود در قرآن کـریم مطـرح شـده ؛این بحث نشده است

نیـز قائـل بـه  قـرآن کـریم ًرسد از باب مقدمه این موضوعات، احتمـاال  به نظر می،است
  .)١/۶۴: ١٣۶١، دین شیرازیصدرال(باشد اصالت وجود 

   وحدت تشکیکی وجود.٣ـ۵
شـکال مختلفـی از ایـن نظریـه در بـین  دارد و ای و عرفـانی اسـاس فلـسف،ن اصلیا

                                                                 
 در ،ظنون و یا علم اکتسابی که امری قابل تصدیق و تکذیب اسـت از: توان گفت مسئله میدر تأیید این . ١

ْالـذین یظنـون أ مالقـوا ر : ماننـد؛ ّقرآن کریم تعبیر به ظن شـده اسـت ِ
ِّ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ُّ ُ َ َ َّ َ
) جـا نیـز علـم  ایندر. )۴۶ /بقـره

ق شـیئا : شـود و احاطـه بـه آن نفـی مـی» ّحق«اکتسابی به  ًإن الظـن ال یغـىن مـن ا ْ َ ِّ َـ ْ َ ُ َِّ ِ
ْ َّ َّ ِ) ولـی علـم ،)٣۶/ یـونس 

:  یعنی به صورت جزئـی ادراک وجـود آن میـسور اسـت؛حضوری و قطعی به حق ممکن و میسور است
 ق من ر ْلیعلمون أنه ا ِ

ِّ َ ْ ِ ُّ َ ُْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ) ١۴۴/ بقره.(  
٢ . ْق من ربمک ُا ِّ َ ْ ِ ُّ َ ْ َ

) ؛ )٢٩/ کهف؛ ١٠٨/ یونس ق ُّا َ ْ َ من ربكَ ِّ َ ْ ِ) ۶٠/ ؛ آل عمران١۴٧/ بقره.(  
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 این .)٢٧۵ ـ ۵: ٢٠٠٩راشد، (  غرب، شرق و مسلمان قدیم و جدید مطرح شده استفالسفه
 یـک همـه ...وانـاتیآن اسـت کـه جهـان وجـود از جمـادات و نباتـات و ح دیدگاه بر
 ،»ّحـق«  در قرآن کـریم تأمـل در کـاربرد کلمـه.)٢۴٨: ١٣٠٢، دین شـیرازیصدرال(وجودند 

 این کلمه به صورت مفرد به کار ، زیرا در سراسر قرآن کریم؛یانگر وحدت وجود استب
گر وحدت حقیقت وجـود رفته و هیچ گاه به صورت جمع به کار نرفته است و این نشان

چه در ظرف ماهیات، وجود ظهـور متفـاوتی دارد و در قـرآن کـریم در مـورد است، اگر
اسـتفاده » ّحق« واحد ۀها از کلم برای همه آنچیزهای مختلفی به کار رفته است، لیکن 

  .ده استش
ارند و وجـود امـری مـشکک و دارای مراتـب یموجودات عالم بس: گوید فارابی می

 شود و به دنبال وجود شروع مین مرتبت یتر املک از ،نشی این مراتب بنا بر نظام آفر.است
تـرین مرتبـه برسـد رد تـا بـه کمیـگ ی قـرار مـ،تـر از اوسـت  ناقصیمکه ک یآن موجود

  .)٣/٢١٢٨: ١٣٧٣سجادی، (
 ؛ نه در مفهوم بلکـه در وجـود حقیقـت عینـی و خـارجی اسـت،تشکیک در وجود

 وجود از آن جهت که دارای درجات عینـی اسـت، .چون تشکیک در مفاهیم راه ندارد
: ١٣٧۵جوادی آملی، (گردد  موجب امتیاز موجودات از یکدیگر از حیث کمال و نقص می

که خود را خـالق همـه چیـز معرفـی پس از آن سوره هود ١٧  خداوند در آیه.)١۶٣ـ١۶١/۶
» وجـود«کنـد کـه بـا نظریـه تـشکیک  کند، مثالی برای تبیین حق و باطل بیـان مـی می

  ١.سازگاری عمیقی دارد
ّصدرا و عالمه طباطبایی به این موضوع که کلمه حق در این آیه به مفهوم وجـود مال

خداوند بر موجودات اسـت و آن   وجود، نازل از:اند ین توجه دادهچن کند، این اشاره می
 خـالی از شـکل و ،همچون رحمت آسمانی باران بر روی زمین است که بـه ذات خـود

 وجـود .شود شود که در ظرف اشیاء واقع می صورت است و هنگامی دارای صورت می
رفتنـی و ناپایـدار  بـینحق ثابت و بـاقی اسـت و باطـل از. شود به حق و باطل تقسیم می

  .)١١/٣۴٠: ١٣٩٠؛ طباطبایی، ١۶٩: ١٣٨٧، دین شیرازیصدرال(است 
                                                                 

١ . َأنزل َ ْ َمن َ ِالسماء ِ ْفسالت ًماء َّ َ ٌأودیة َ َ ِ ْ ِدرها َ َ َ
َفاحتمل ِ َ َ ْ ُالسیل َ ْ ًزبدا َّ َ ًرابیا َ َّومما ِ ِ َقدون َ ُ ِ ِعلیه ُ ْ َ ِالنار ِىف َ َابتغاء َّ ِ ٍحلیـة ْ َ ْ ْأو ِ ٍمتـاع َ

ٌزبـد َ َ ُمثلـه َ ُ ْ َکـذلك ِ ِ
ُـرب َ ِ

ْ َ 
ق ُاهللا َّا َ َوالباطل ْ ِ ْ َّفأما َ َ ُالزبد َ َ ُفیذهب َّ َ ْ َ ًجفاء َ َّوأما ُ َ ُینفع ما َ َ ْ َالناس َ ُفیمکث َّ ُ ْ َ ِاألرض ِىف َ ْ َ َکذلك ْ ِ

ُرب َ ِ
ْ َاألمثال ُاهللا َ ْ َ ْ

) ١٧ /هود(.  
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؛ ٣٢٧: ١۴٠٩عریـضی، ( تعبیر بـه آب شـده اسـت  معصوم ائمه وجود در روایاتاز
 بنابراین تمثیل حق به آب، شاید به خاطر آن است کـه آب بهتـرین .)٣۶۴: ١٣٨١آشـتیانی، 

تبیین موضوع فلسفی تشکیک وحدت وجود از وصف برای وجود است و خداوند برای 
َکذلك  :کند میمثال آب استفاده  ِ

ُـرب َ ِ
ْ ق ُاهللا َ َّا َـ َوالباطـل ْ ِ ْ َ )ایـن آیـه بـه روشـنی .)١٧/ رعـد 

 شـاهد روشـنی ،در این آیه» ّحق«شناسی است و کاربرد کلمه  مبین یک موضوع هستی
  .)۴/٣۶١: تا  بیسوی،وبرحقی ( بر داللت این واژه بر مفهوم وجود است

   وجود محض، مقید و منبسط.۴ـ۵
برخی . استهای مختلفی ارائه شده   دیدگاه،در تبیین انواع وجود از جانب فیلسوفان

 و مالصدرا نوع دیگری هم بر آن افـزودهاند  تقسیم کردهمحض و مقید  دو نوعرا به آن 
 همـان ،در نـزد عرفـا وجود منبسط .)٧۶: ١٣٨٩سـوزنچی، (است که وجود منبسط نام دارد 

 مالصدرا در کیفیت سـریان وجـود در موجـودات متعـین و حقـائق .الرحمن است نفس
  :گوید خاصه چنین می

 وجود صرفی که وجودش متعلـق ؛ سه مرتبه است،بدان که برای اشیاء در موجودیت«
شود و حتی مقید به اطالق هم نیست و اطالق ایـن  به غیر نیست و مقید به قیدی نمی

است و نزد ه  امری سلبی است که مستلزم سلب جمیع اوصاف حتی همین سلبوجود
 وجـود متعلـق بـه غیـر و ، مرتبه دوم.شود عرفا به هویت غیبیه و ذات احدیت تعبیر می

د است که مقـصود همـان موجـودات ممکـن نظیـر عقـول، ئوجود مقید به اوصاف زا
د منبسط مطلق است کـه  وجو، سوم.باشد می... نفوس و افالک و انسان و درخت و

 زیرا وجود عین تحصل ؛ بلکه به نحوی دیگر است،باشد عمومیتش به نحو کلیت نمی
 امری است که برای تحصلش محتاج امر ،و فعلیت است و کلی خواه طبیعی یا عقلی

یافته اسـت   بلکه حقیقت گسترش،دیگری است و وحدتش هم وحدت عددی نیست
 .شـود یات که در هیچ وصف خاصی منحـصر نمـیدر هیاکل و ممکنات و الواح ماه

بلکه به سبب ذات خویش و بدون انضمام به امری دیگر، با جمیع تعینـات وجـودی و 
  .)٢/٣٢٧: ١٩٨١ ،دین شیرازیصدرال( »شود تحصالت خارجی متعین می

  :گوید و یا در جای دیگر چنین می
د اول مـا یـن گویالداند و صدر دهیوجود منبسط را در اصطالح عرفا نفس رحمان نام«

 در تمـام یانـد و نـور سـار دهیـالمخلـوق هـم نام ه حـقکـصدر وجود منبـسط اسـت 
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٩۵  

 یصـورته  بـینـد و در هـر مرتبتـین جهت روح وجود هـم گوی است و از اموجودات
  .)٣/٢١٢٣: ١٣٧٣سجادی، (» اند دهیشود و آن را ظل و هباء و عما هم نام یان مینما

گیرد، همین وجـود  ت میئامری که از حق تعالی نش اولین ،بر مبنای حکمت متعالیه
 نـسبت بـه حکمـت لمتألهینهـای صـدرا  این نوع از وجود که از نـوآوری.منبسط است

آید، شاید حاصل تعمـق و تـدبیر و یـا تحـت تـأثیر آیـات و روایـات  یان به شمار مییمشا
  .باشد

ایـن که د آی برمین چنی ، به کار رفته استها در آن» ّحق«از تأمل در آیاتی که کلمه 
 آیاتی کـه از خداونـد تعبیـر بـه .سه مرتبه از وجود نیز در قرآن کریم کاربرد داشته است

 ٢... وآیاتی که از مال، کعبه، عـذاب  و١،کننده به وجود محض  اشارهاند، کرده» ّحق«
 ًوجود منبسط احتمـاال د و همچنیندنکننده به وجود مقی  اشارهاند، کرده» ّحق«تعبیر به 

  .است که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده است» ّحقی«همان 
 ٣مقدمۀ وحدت شخصی وجود مبتنی بر دو ، نظریه وجود منبسط کهباید توجه داشت

کـه خداونـد مسئله، این با توجه به این . است٤» الواحدّالإالواحد ال یصدر عنه «و قاعده 
؛ ٨/ ؛ روم۴۴/ ؛ عنکبـوت٣/ ؛ نحـل٨۵/ ؛ حجـر١٩/ راهیم؛ ابـ۵/ ؛ یـونس٣٧/ انعـام( »ّبالحق«خلقت 

/ بقـره( »ّبـالحق«  یا نـزول کتـاب)۶/ ؛ غافر٩۶  و٨٢ ،٣٣/ یونس(» ّبالحق« یا تکلم ...) ؛۵/ زمر
ّتوان این مرتبه از حق را   را مطرح کرده است، می)١٧/ ؛ شوری۴٨/ ؛ مائده٣٠/ ؛ آل عمران١٧۶

  .همان وجود منبسط دانست

                                                                 
١ . َّولو ات

ِ
َ ق أهواء لفسدت السماوات واألرض ومن فیھنَ َّبع ا ِْ ِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َّ َِ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ )٧١/ مؤمنون(.  

٢ . ق ُّتب ولیملل الذی علیه ا َ ْ
ِ ْ َُ َ ُِ

َّ ْ
ِ ِ ْ َ ْ ْفلیْکَ َ) ٢٨٢/ بقره.(  

وجـود دارد کـه ایـن  سیط بـ بیانگر این مطلب است که تنها یک حقیقـت،ظریه وحدت شخصیه وجودن. ٣
 این حقیقت بسیط در ذات خود فیاض است و با وجودش .منزه است نقصرت و کث گونه ت از هرحقیق

، مجـردات و معقـوالت محـسوسات،  پس همه موجودات اعم از. جهان استأکه عین ذات اوست، منش
لدین صـدرا( یک بنیاد واحد دارند و در حقیقت، شئون مختلف یا صفات متعدد همان بنیاد واحد هستند

  .)٨٨: تا ، بیشیرازی
شود کـه امکـان صـدور فعـل کثیـر از ذات   خلقت از ناحیه ذات وحدانی مربوط میمسئلهاین قاعده به . ٤

، سـهروردی( وجـود نـدارد ً زیرا امکان حمـل فعـل متکثـر بـه ذات وحـدانی عقـال؛کند واحد را نفی می
١٣٧۵ :۴/٢٢٧(.  
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  در قرآن کریم با محوریت وجود »ّحق« اژه معانی و.  ۶

  ، وجود به معنای اهللا اهللا.١ـ ۶
در نهایـت برتـری و  کـه الوجود منـشأ وجـود اسـت در نظریه وحدت وجود، واجب

الوجـود   واجـبت معرفـ، اساس دین و اصـل آن.)٨٩٣: تا سمیح، بی( کمال نامتناهی است
 انسان معرفـت هـستی را .)١/٨١: ١٣٨١، آبادی شاه( الوجود و تمام آن است است که صرف

توانـد وجـود خداونـد را ادراک کنـد  کند و با علم حـضوری مـی از ذات خود آغاز می
 ای اشاره به ذات خداوند، در کالم فالسفهبرای » وجود حق« وصف .)۴١٠: ١٨٧۶سالمه، (

داونـد بـه ّ بنابراین حق از این جهت درباره خ.شود چون صدرا و فارابی پیوسته تکرار می
: ١٣۶١،  شـیرازییندصـدرال(ناپذیر و منشأ هستی است  کار رفته است که وجود ثابت و زوال

  .)١٩٩: ١۴١٣؛ فارابی، ۴/۴٣  و١/٣۴

   پیامبر و موعود.٢ـ ۶
ّ از کلمه حـق اسـتفاده شـده در برخی از آیات برای اشاره به نفس مبارک پیامبر

ّ حق مخلوقای از عقل فیاض و  در عالم وجود، مرتبه.است
به وجـود دارد کـه از آن بـه  

؛ ١/٣۴: ١۴٢٢؛ آملی، ١/۴۶٠: ١٣۶١،  شیرازیصدرالدین( مقام حقیقت محمدیه تعبیر شده است
بـر سـر تمـامی  ای از همـان وجـود منبـسط  و برخـی آن را سـایه)٣/٢٣۵: ١۴١٠ابن عربـی، 
  .)١/١٣۵: ١۴١٨خمینی، موسوی ( اند  دانستهالوجود ممکن

رسـد همـان طـور  به نظر مـی ١شود، شاره به آمدن حق و رفتن باطل میدر آیاتی که ا
اند، بـا توجـه بـه آیـات   مفهوم حق را اسالم دانسته،نظران علم وجوه و نظائر که صاحب

ونَأ« ا عبادی الصا َن األرض یر َُّ ِ َّ َ ِ َ ِ َ ُ
ِ َ َ ْ َ ْ

 )و یا  )١٠۵/ انبیاء َالعاقبة للمتقنيَو ِ َّ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ ْ )یکی وان ت  می)٨٣/ قصص
  ٢.را انسان متقی و صالح و یا تحقق وعده الهی دانست» حق«از تجلیات 

را مرتبط » وجود«و » ّسر« در ادیان پیشین هم مطرح شده است و موضوع مسئلهاین 
 الهـی ۀدر قرآن کریم، بارها در مورد وعـد. )۴٣: تـا شیشرون، بی(اند  با فرجام هستی دانسته

 وعده خود را رجـوع بنـدگان ، خداوند در آیاتی دیگربه کار رفته است و» ّحق«وصف 
                                                                 

١ . ْلقد َ ْجئنامک َ ُ َ ْ ق ِ ِّبا َ ْ
ن ِ َّو َلِک َأک َ َ ْ ِّق مُْکَ َ َاکرهون لِلْ ُ ِ

َ
 )٧٨/ زخرف(.  

٢ . ُوميح اهللا ُ ْ َ قَ ُّ الباطل و ِ
ُ َ َ ِ َ لماتهْ ق  ِ ا ِ َ ِبَکِ َّ َ ْ

) ٢۴/ شوری(.  
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٩٧  

 فرجام هـستی را در قـرآن کـریم ١. خداوند و مغفرت و اجر عظیم معرفی کرده استبه
ه از آن بعـارر اسـفاای کـه در  مـسئله ؛توان بازگشت بشر به خداوند و توحید دانـست می
  جرجــانی،( ناپــذیر در حرکــت جــوهری انــسان یــاد شــده اســت عنــوان امــری اجتنــاب بــه

١٣٧٠ :۵٢(.  
 باشـد، تواند مربـوط بـه پیـامبر ّیکی دیگر از مواردی که در کاربرد واژه حق می

َخلق السماوات واألرض   درباره مفهوم .ّها و زمین به واسطه حق است  خلقت آسمانمسئله ْ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ َ
ق ِّبا َ ْ

ِ )دو نظریه کلی در بین مفسران بیان شده است)٣/ نحل ،:  
 مالک جمیع محدثات اسـت و ملکیـت ، اشعری معتقدند که خداوند تعالیمفسران

 از آن ،»ّحق«به ها و زمین   بنابراین وصف خلقت آسمان.او حسن و صواب مطلق است
ّد و حـق بـه نـک و زمین داللت بـر وجـود صـانع و عـالم مـین جهت است که این آسما

،  دمـشقی؛ ابـن کثیـر٢/٢٩: ١۴١۶؛ نـسفی، ١٣/٢٧: ١۴٢٠  رازی،الـدینفخر(معنای حکمت اسـت 
١۴٣/٢: ١٩۵١(.  

حق، در واقع بیانی دیگر از ه ها و زمین ب مفسران معتزله بر این باورند که خلق آسمان
اسـت و دارای هـدف ها و زمین را بازیچه خلق نکـرده  این آیه است که خداوند آسمان

 نکته است که  با توجه به همین.پایی محشر و برقراری عدالت استاست و هدف آن بر
 دانش وجوه و نظائر، مفهوم عدل را بـه عنـوان یکـی از معـانی حـق بیـان ِنظران صاحب
  .)٢/٣٨: ١۴٠٧زمخشری، (اند  کرده

مفسران شیعه نیز چنین دیدگاهی دارند که مخلوقات خداوند، همه محشور خواهنـد 
د و شد و الزمه خلقت حق آن است کـه باطـل در آن اثـری نداشـته باشـد و عـالم فاسـ

طباطبایی، ( شود  سوق داده می،به سمت هدف ثابتی که غایت این عالم است شدنی نابود
  .)٧/٢۵۶: ١۴١۵؛ فیض کاشانی، ١٧/٢٧٣  و١۶/١٣٢، ١٢٠ و ۴١/١٢: ١٣٩٠

 »الم«در این آیات، به مفهوم » باء«اهل سنت، حرف بر اساس دیدگاه مفسران شیعه و 
در زبـان عربـی، » ءبـا«ستین معنـای حـرف ترین و نخ یا غایت است، در حالی که مهم

 را همان استعانت در »باء« از بین مفسران، تنها قرطبی حرف .الصاق و یا استعانت است
                                                                 

١ . ًواهللا یعدمک مغفرة منه وفضال ْ َ َ َُ ْ ُِ ً َْ ِ َ ْ ُ
ِ َ ُ )؛ )٢۶٨/ بقره ًّإلیه مرجعمکْ جخیعا وعد اهللا حقـا َ ِ َ ْ َ ً َُ ُ

ِ ْ َ ِ ْ َ ِ) ؛ )۴/ یونس ُواهللا م َ ـوب  ْ یریـد أن  ْعلـیُک َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
ًویرید الذین یتبعون الشھوات أن متیلوا میال  َعظ ً ْ َ ُ َ ْ ََ

ِ َ َ َ َُّ ُ ِ َّ
َّ ُ َ )٢٧/ نساء(.  
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اسـت، یعنـی همـان » ّقول الحق «،در این آیه» ّحق«  منظور از: گرفته و گفته استنظر
ین مفهوم،  ولی پرسش آن است که چرا خداوند از ا.)٧/١٩: ١٣۶۴قرطبی، ( »کن فیکون«

  تعبیر بالحق کرده است؟
 زمین به دلیلها و  خلقت آسمان  از، چندین بار در قرآن کریم کهدر پاسخ باید گفت

عبارات پیشین و پسین این مفهوم،   توجه به سیاق.ّیا با استعانت از حق مطرح شده است
  .در این آیات یکسان نیست» ّبالحق« مفهوم  کهدهد نشان می
 اند، کردهطور که مفسران معتزلی و شیعه بیان  همان، ّات، واژه حق در برخی آی)الف

ها و   بازیچه نبودن خلقت آسمان.مفهوم عدالت و صفت کمالی وجود خداوند استبه 
دهد که عدالت   عبارات پیشین نشان می،هیدر این آ ١.دهد زمین این موضوع را نشان می
ا و زمین برای امری غیـر عادالنـه تحقـق ه تواند خلقت آسمان الهی باید اجرا شود و نمی

  .یافته باشد
 برخی از آیات که این عبارت در آن به کار رفته است، درباره شـریک نداشـتن )ب

 بنابراین مفهوم توحید، یا به تنهایی یا به وسیله قـدرت وجـودی .خداوند در خلقت است
َخلــق الــسماوات واألرض   :توانــد معنــا شــود خداونــد مــی ْ َ ْ َ ِ َّ َ َ رکونَ ق تعــاىل عمــا  َبــا ُ

ِ ــْش ُ َّ َ َ َ ِّ َ ْ
ِ )٣/ نحــل(. 

ّجـا حـق بـه را عدالت دانـست، بلکـه در این» ّقح«توان مفهوم  بنابراین در این آیات نمی
 به مخلوق ّیا حق وجود منبسط، کند که همان طور که گفته یک مرتبه وجودی اشاره می

  .را تبیین کند» ّحق«تواند این نوع از کاربرد واژه  می

   اسالم.٣ـ ۶
ّقی است که وجود دارد، از این جهت حـق یکالم و دین خداوند چون منطبق با حقا

 عالمـه طباطبـایی نیـز در ایـن بـاره .)١۵/۴۵٨: ١۴٢٠رازی، الـدین فخر( ٢نامیده شـده اسـت
 کند اند، هیچ حقی حق دیگر را ابطال نمی متحداالرکانیق عالم با هم چون حقا: گوید می

 که صدق دیگر را ابطال و تکذیب کند و این باطل است که هم با و هیچ صدقی نیست
ق إال الـضالل . های دیگـر  هم با باطل وحق منافات دارد ُفمـاذا بعـد ا َ َّ َّ

ِ ِّ َـ ْ َ ْ َ َ ََ )حـق را  )٣٢/ یـونس
                                                                 

١ . یا ومما ات سواء  علھم اکلذین آمنوا وعملوا الصا َأم حسب الذین اجرتحوا السیئات أن  َُ َ ْْ َ ُْ َْ َ ً ََ ِ ِِ َّ ُ َ
ِ َ َ ُ َِ

َّ َّْ ََّ ْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ََ َ مونِ َ ساء ما  ُ ُ ْکُ َ َ ْ ِ وخلق اهللا السماوات ٭ُ َّ ُ َ َ َ َ
س مبا کسبت و ال یظلمون زی کل  ق و َواألرض با ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ ََ َ َ ُ

ِ ٍ
ْ َ ُّ َ ْ ُ ِل ِّ ْ

ِ
َ ْ َ ْ

) ٣٩/ دخان: ک.؛ نیز ر٢٢ـ٢١/ جاثیه(.  
٢ . ق ُّو ِ

ُ ق ُاهللا َ َّا َ ِلماته ْ ِ َ   .)٨٢/ یونس( ِبَکِ
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٩٩  

بعـوا الـسبل فتفـرق بـ  : آورده تا نشان دهد، در حق افتراق و پراکندگی نیستمفرد ِوال 
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ

َّ َ َ ْمکْ عـن َ َ ُ
ِسبیله ِ ِ َ )منظور از حق امر ثابتی است که آثـار واقعـی.)١/١١۴: ١٣٩٠طباطبـایی، ؛ ١۵٣/ انعام  

 از دیدگاه. بودن فعل خداوند، نسبت همین فعل استحق ه مطلوبش بر آن مترتب شود و ب
 اضافه موصوف به صفت نیست، بلکه اضافه حقیقیه اسـت و ،عالمه، نسبت دین به حق

 دینی است که منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتـضا منظور آن
  .)٩/١٣:  همان( کند و انسان را به پیروی از آن وادار میانسان آن دین را داشته باشد کند  می

  قرآن. ۴ـ ۶
قـرآن دارای حقیقـت و  کـه ١ از آن جهت حـق نامیـده شـده اسـت،قرآن و نزول آن

بـدان ...  وات قرآن اعم از مواعظ، قصص، احکاموجودی خارجی و عینی است که آی
بخش الفاظ قرآن است و   این وجود، مقوم و حیات.اند و از آن سرچشمه گرفتهمستندند 

 ایـن تعریـف کـه از جانـب .ل اسـتّبرای قرآن مانند روح برای جسد و مثل بـرای ممثـ
در آیـاتی » حـق«توانـد منظـور از   مـی،)٣/۴۵: همـان( عالمه برای تأویل ارائه شده است

؛  یعنی مراد وجودی باشد که مقوم این الفاظ است،قرآن به وسیله آن نازل شده باشد که
ُهـذا تأویـل ر  :چه یوسف گفتمانند آن ُ ِ

ْ َ َ َیـای ْؤَ ُمـن قبـل َ ْ َ ْ ًّقـد جعلھـا رىب حقـاِ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ
 )کـه آن  )١٠٠/ یوسـف

م دارای روحی است که  قرآن کری.یای یوسف بود که وجود یافته بودٶ حقیقت ر،واقعه
  ٢.آید میقه دارد و به واسطه آن به سخن درقدرت ناط

   فرشتگان.۵ـ ۶
ذات اسـت و محـدود بـه ه فرشتگان عقول مجردی هستند که جـوهر ایـشان قـائم بـ

 جوهرهایی هستند که بر اجـسام غلبـه دارنـد و ایـشان را ؛ و جهت نیستندتمکان و سم
... ی دارند، ماننـد فرشـتگان آسـمانی و زمینـی و فرشتگان مراتب مختلف.کنند تدبیر می

 دانـشمندان وجـوه و نظـائر نیـز .)٣٨۴: ١۴١۴؛ مجمع البحـوث االسـالمیه،  ٨۴٢: ١٩٩٨جهامی، (
ق «:انـد را فرشـتگان دانـسته» ّحـق«یکی از مصادیق کلمه  ِّکمـا أخرجـك ربـك مـن یبتـك بـا َ ْ

ِ
َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ ََ َ ْ َ َ َ

 
  .)٧١ـ٧٠: ١٣٧٩؛ مصباحی، ١/٧٠: ١۴٣٣، حسین؛ ١/١٠: ١٩٧٩یحیی بن سالم، ؛ ۵/ انفال(

                                                                 
١ . َماذا َقال َ ُربمکْ َ ُّ ُقالوا َ ق َ َّا َ ْ

 )٢٣/ سبأ(.  
٢ . َا کتَذَه قِ م با ِّانبا ینطق  َُ ْ

ِ ْ ْعلیُک َ َ ِ ْ َ ُ) ٢٩ /جاثیه(.  
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١٠٠  

  ١ صدق، عدالت، قدرت، حکمت.۶ـ ۶
صدق به خاطر انطباقش بـا آنچـه محقـق شـده و وجـود یافتـه اسـت، صـدق گفتـه 

الـدین  جـالل( اسـت ... وها و زمین از روی علم، قدرت، عدالت شود و یا خلق آسمان می
ی عـدالت و صـدق آمـده یم در وجـوه معنـاّکه حق در قرآن کـریاین. )١١٩: ١۴١١دوانـی، 
؛ ٢٧٧: ٢٠٠١، دغـیم( نده این اوصاف جزء صفات کمالی وجودبه این دلیل است ک است،

 .الوجود، متـصف بـه ایـن صـفات کمـال اسـت  یعنی ذات واجب؛)۶٣۶: ١٩٩٧افلـوطین، 
 این برای رسـیدن چیـزی بـه وجـودی . قائم بالقسط یا عدل است،ّتعجبی ندارد که حق

ه قابلیت پذیرش آن را دارد و این صفات کمـال سـرمدی و الزمـه وجـود اسـت است ک
  .)٧٨: ١٩٨١،  قرطبی؛ ابن رشد۵: ١٩٩۵؛ فارابی، ۶/١٣۵: ١٩٨١،  شیرازیالدینصدر(

  ٢ کعبه.٧ـ ۶
هـای مختلفـی مطـرح شـده  ّدرباره مفهوم حق و چگونگی داللتش بر کعبه، دیدگاه

 به این معنا که حکـم رو کـردن بـه کعبـه ؛اند  برخی آن را به معنای صدق دانسته.است
 برخـی آن را بـه .)١/٢۶۵: ٢٠٠٨؛ طبرانـی، ۴٩۴: ١۴٠٩،  حـسن عـسکریامـام (صادق است 

  .)٢/٢۵: تا بی طوسی،( اند ت بر خانه کعبه دانستهمعنای لزوم محافظ
 ؛ حقانیت کعبه بـه ثابـت بـودن آن اسـت کهتوان گفت  میبا توجه به مفهوم وجود،

طـور کـه خداونـد   همـان؛شـود و وجـود یافتـه اسـت ر ثابتی که هرگز زائل نمییعنی ام
شـیخ ؛ ٢/٢١٩: ١۴٠٨رازی، ابوالفتـوح ؛ ١/۴٢۶: ١٣٧٢طبرسـی، ( متصف به صفت حقانیت است

  .)١/۵٧: ١٩٩٩علوان، 
 فهم جدیدی از این آیات ارائـه ،ّای حق که همان وجود است با توجه به مفهوم ریشه

 بر کعبـه بـه خـاطر وجـودش بـه شـکلی دیگـر قابـل ترسـیم اسـتّ داللت حق .شود می
 ، رو کردن به کعبه است،»هّإن« مرجع ضمیر در ، در این تفاسیر.)١٩/٢١۴: ١۴٠٣مجلسی، (

 اگر مرجع ضمیر را مسجدالحرام بدانیم، شاید داللت بر وجـود معنـوی و .نه خود کعبه
بیت ال(  سوره طور۴ی که در آیه ا مسئله ؛طول وجود مادی آن داشته باشد ربانی کعبه در

                                                                 
١ . َّوإن ِ َالذین َ ِ

ا َّ ُأو تاب ُ َا َ َلیعلمون ْلِک ُ َ ْ َ ُأنه َ َّ ق َ ُّا َ ْمن ْ ْر ِ ِ
ِّ َ) ١۴۴ /بقره.(  

٢ . ِّفول َ َوجھك َ َ ْ َشطر َ ْ د َ ِا ِ
ْ رام وإ ْملَ ِا َ ِ َ َ ُنهْ ُّق َّ َ ْمن لَلْ َربك ِ ِّ َ )١۴٩/ بقره(.  
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١٠١  

 به همین جهـت ایـن .)٢/١٩٩: ١۴١١صنعانی، ( روایات نیز منعکس شده است و )المعمور
 و مـشرک حـق ورود بـه آن را )٢١٧/ بقـره( ز نیـستی جنگ در آن جـا وخانه حرام است

  .)٢٨/ توبه(ندارد 

  )وجود بخشیدن به چیزی( وجوب وجود .٨ ـ ۶
 دانـشمندان وجـوه و نظـائر از آن  ون کریم به کار رفته اسـتاین مفهوم بارها در قرآ

ولـی در . )۶/ ؛ غـافر٧١/ ؛ زمـر٣۶/ ؛ نحـل٣٣/ یـونس: ک.برای نمونه ر( اند تعبیر به وجوب کرده
َالذین ۀ جا، آیاین ِ

َّ نا َ ُآ ُ َ ْ تاب َ َا َ ُلونه ْلِک َ ُ ْ َّحق َ ِتالوته َ ِ َِ َ
 )ی بـه ی که در همین وجه معنـا)١٢١ /بقـره

معنای  ، وجهی مستقل بهاین آیه چه برخی برایاگر. گیرد ه، مورد بررسی قرار میار رفتک
ی ی اصـل معنـامـسئله لیکن با توجـه بـه ،)١١٧: ١۴١٣ابن شجری، ( اند سزاوار در نظر گرفته

 این آیه نیز در همین وجه قابل تفسیر  کهرسد ّواژه حق که مفهوم وجود است، به نظر می
اند که مفهوم حق تالوت، تدبر در معانی آیات قرآن کـریم و انـدرز   مفسران گفته.باشد

 قـرآن را بـدون  کـه در روایتی از مسلمانان خواسته شده است.گرفتن از مواعظ آن است
در مفهوم این تدبر . )١٢/٢١٧: ١۴١۴رشید رضا، ( و حق تالوت آن را به جا آورندد نتدبر نخوان

 خوف عذاب به خداوند پناه برده شود و در آیات  از،گفته شده است که در آیات انذار
 اند منظور تالوتی برخی گفته .)١/٣٧۵: ١٣٧٢طبرسی، ( خداوند طلب نعمات شود تبشیر، از

ْالذین إذا ذرک اهللا وجلـت قلـو : است که قلب لرزان گردد ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ َ َِ ُ َ
ِ ِ

َّ َ
 و یـا عمـل بـه حـالل و حـرام 

 ،)۴۴/ بقـره(  در خود قرآن کریم ویژگـی تعقـل.)٢/١٣۶ :١۴٠٨ابوالفتـوح رازی، ( کتاب است
های یک تالوت مطلـوب   به عنوان ویژگی... و)٢/ انفـال( خشوع، ایمان به حقانیت قرآن

رود،  ّگاه تالوت قرآن از حد حنجره فراتـر نمـیکه  باید توجه داشت .شمرده شده است
ابـن (یابـد  وجودی مـیحقیقت و ...  و تالوت به واسطه عمل، تدبر، اخالصیولی گاه

 خطاب در روایتی از رسول اکرم ١.گردد  که سبب رفعت آن می)١/١٩٢: ١۴١٠عربی، 
: ١۴٠۴سـیوطی، (به ابوسعید خدری آمده است که تالوت قرآن، روح تو در آسمان اسـت 

بنابراین مفهـوم  ٢.رودبتواند باال   می و چون تالوت قرآن دارای نام خداوند است،)٢٣۴/۶

                                                                 
١ . مل الطیب والعمل الصا یرفعه عد ا ُإلیه  ُ َ ََ ْ َُ ِ َّ ُ َ ْ ََ ُ ِّ َّْ ُ ِ ْلَک ُ ْ َ ِ ِ )١٠/ فاطر(.  
٢ . ُىف بیوت أذن اهللا أن ترفع ویذرک فیھا امسه ُ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َُ ُِ ٍ ُ ِ )٣۶/ نور(.  
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 ًمـثال ؛یابـد خوانند که وجود می ای می  کسانی که قرآن را به گونه:شود چنین می آیه این
  .گردد  مفاهیم آن میِ وجود یافتنِکنند و این سبب به اوامر و نواهی آن عمل می

د، لیکن بهره ایشان از وجود بـسیار انـدک نو وجود دار ١هستندّکفر و کافر هم حق 
قـدر ضـعیف اسـت کـه گـاه در مرتبـه   آنچه وجود دارنـد، ولـی وجودشـاناگر. است

ولـی وجـودی کـه  ٣ّتخاصم ایـشان حـق و وجـود دارد، و ٢حیوانات و نباتات قرار دارند
  ٤.سبب ضعف و زبونی است

  )ّمال، حظ، جرم( احکام شرعی .٩ـ ۶
بیـان » ّحـق« مـال را نیـز بـرای واژه  وّ سه مفهوم حظ، جرم،دانشمندان وجوه نظائر

تـوان حکـم   یعنـی مـی.آیـد  مصداقی از احکام شرعی به شمار میاند که به عنوان کرده
یني بغري حق  در عبارت ًمثال ؛نمود» ّحق«عم، جایگزین واژه اشرعی را به نحو  ٍّتلون ا َ ِ ْ َ

ِ َ ِّ ِ َّلن َ ُ ُ ْ َ
 

 و در موارد متعدد دیگر، قرآن کریم سخن از بیـان ،»ّبغیر حکم شرعی«: توان گفت می
حکـام ابا را » ّحق«گوید که این موضوع پیوند عمیق  می» ّحق«احکام شرعی بر مبنای 

 همان طور که گفته شد، قرآن کریم به دلیل نـاظر بـودن بـر ادیـان .دهد شرعی نشان می
ترین این انحـراف،  شده در ادیان گذشته است و یکی از مهم، مبین انحرافات پیداپیشین

کید بر موضـوع وجـود و بـ  توضـیح اینکـه .اطن بـوده اسـترواج اباحیگری، به بهانه تأ
کید بر موضـوع سـر و وجـود، انـسان را ظـرف وجـودی معرفـی  گرایش ّهای باطنی با تأ

 قابـل تحدیـد  چون وجود موضوعی؛توان آن را محدود به حدود کرد کردند که نمی می
کند، شرایط و ظـرف خـود آن  چه سیره عملی یک انسان را مشخص مینیست، بلکه آن
فهمـد و از تـدبر در بـاطن خـود و  چـه از هـستی مـیاین او بر اساس آنبنابر. انسان است

دهد و ایـن کـار  ظروفی که از مکان و زمان در آن قرار دارد، عملکرد خود را سامان می
  .)٢۴:  ٢٠٠۵؛ بوریس، ٢٣۶:  ١۴٢۵شعرانی، ( نامند زهد دارد که آن را استبطان مینیاز به مراقبه و 

شـود، بـا یـک  اندیشه حکمـای مـسلمان دیـده مـیطور که در  در قرآن کریم همان
                                                                 

١ . ِأولئ
ْلَک  اَكُ ُ ًّافرون حقاُ َ َ ُ ِ) ١۵١ /نساء(.  

٢ . م الذین ال یعقلون َإن شر الدواب عند اهللا الصم ا َُّ ِ ْ َ َ َّ ُ ُلبْکُّ َّْ ُّ ِ َ ْ َِّ ِّ َ َ ِ) ٢٢/ انفال(.  
٣ . َإن ذ َّ اصم أهل النارَكِلِ ق   ِ َّ

ِ ْ َ ُ ُ َ ٌّ َ َ
 )۶۴/ ص(.  

٤ . م ْوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر ُُک ِ ُ َ َ ُْ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َ
) ۴۶/ انفال.(  
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١٠٣  

ای از وجود با عنوان وجود منبسط، ارتباط احکـام شـرعی   عقالنی و تبیین مرتبهاستدالل
 زیرا حقیقت ممکنات، معانی معقوله است که آن منشأ احکام ؛با وجود تبیین شده است

 محـدود ِن صـورت و این حدود، بـرای همـا)۴/٣٢٣: ١٣۶۶، دین شیرازیصدرال( و آثار است
مبنا در   در غیر این صورت باید ثواب و عقاب را بی؛است، نه برای حقیقت وجود انسان

  .)١/١۴١: ١٣٨۵احسائی، (نظر گرفت 
 ولـی برخاسـته از وجـود و ،چـه حـدودی ظـاهری هـستندبنابراین احکام شرعی اگر

د بخـشی از مثـال اگـر خداونـ؛ برای واقعیتی هستند که سعادت انسان بدان وابسته است
خاطر آن است که بخشی از ایـن امـوال ه کند، ب می ّاموال انسان را حق نیازمندان معرفی

 در ملکیت فردی دیگر است، ولی وجودش متعلق به آن ًچه ظاهرا آن ایشان است؛ اگراز
 سـلطنت یـا ملکیـت ،و در اصـطالح بـه آن ١صاحبی است که باید مال به او داده شـود

  . است»ّمن علیه الحق« و »ّمن له الحق« قائم به شود که  میضعیف گفته
 تعاریف گونـاگونی ارائـه شـده ،ّاز واژه حق به عنوان یک اصطالح فقهی و حقوقی

ّ حق عبارت است از اختصاصی که شـرع از  که یکی از بهترین تعاریف این است.است
امل  همـه انـواع حقـوق دینـی را شـ،ّجهت سلطه یا تکلیف قرار داده اسـت و ایـن حـق

  .)٣٠س: ٢٠٠٨دباغ، (شود  می
 یـا تعبیـر ٢ّکه حق نزدیکان را بدهندخواهد  میمسلمانان از  خداوند ،در برخی آیات
جـز بـه بخـشی از مـال : فرمایـد ّدرباره حق معلـوم مـی  امام٣.کند ّاز حق معلوم می

ّ بنابراین حـق در .کند است که فرد بسته به توانش در مال خود فرض و واجب می زکات
تواند داللت بر وجوب صدقه و انفاق به عنوان یک حکم شرعی نماید  این نوع آیات می

و احکام اعتباری دارای وجود و روح حقیقی هستند که شارع آن را اراده کرده اسـت و 
 این همان چیزی است که متکلمـان و .شده، کاشف از آن حقیقت هستند قوانین تشریع

 و فالسـفه از آن بـه )٢/٢٩٣: ١۴٢۶بحرانـی، (کننـد  عی مـین از آن تعبیر به اراده شرااصولی
ّ حـق قـصاص را فـرض ،خداوند برای خانواده مقتـول  اگر.کنند وجود منبسط تعبیر می

                                                                 
١ .  ِوىف ِأمواهلم حق للسائل واحملرومَ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِْ ٌّ َ ِ ِ َ ْ َ) ١٩/ ذاریات.(  
٢ . ُوآت ذا القرىب حقه َّ َُ َ ْ ْ َ

ِ َ) ٢۶/ اسراء.(  
٣ . َالذین َو ِ

ٌّىف أمواهلم حق َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ٌمعلومِ ُ ْ ِللسائل واحملروم٭ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ) ٢۵ ـ٢۴/ معارج.(  
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م ىف القصاص حیاة یا  : ، برای تحصیل وجودی است که عبارت از امنیت استکند می َو ٌ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َلُک َ
ِأوىل األلباب َ ْ َ ْ

ِ
ُ

 )کنـد   حق قصاص، تنها در برابر جرم قتل تحقق پیدا می بنابراین.)١٧٩/ بقـره
چـه دانـشمندان  اگربنابراین ١.توان دیگرانی چون انبیاء را بدون تحقق جرم کشت و نمی

اند، بـه نظـر  ی دانستهی را وجه مستقل معنا... ووجوه و نظائر، جرم قتل، قصاص، ارتداد
ع در احکام است که سبب رسد این وجوه مربوط به نوعی از مصلحت و هدف تشری می

ّشود، مثل حق قصاص، حق مالی پیدایش نوعی وجود می  حقیقتی عینی و خارجی ؛... وّ
 این نوع از وجود، .جهت بیان شده است االحکام از آن سرچشمه گرفته و بدان که آیات

 .پـذیر نیـست و بـا روح قـرآن کـریم وحـدت دارد و تجزیـه ٢همان وجود منبسط اسـت
کید و تصریح شـده رآن کریم بارها بر ضروبنابراین در قر ّت حکم دادن بر اساس حق تأ

  .است

  ٣ولیَا .١٠ـ ۶
 را تبیین نمود که این حرکـت مسئلهتوان این   می٤با توجه به وجود و حرکت جوهری

 هر که وجودی متصل بـه خداونـد پیـدا .در وجود در جهت ضعف و قوت جریان دارد
 ؛تـر اسـت  که جنبه غیر ربوبی و باطـل در او قـویاست از کسی تر کرد، به بقاء نزدیک

 ولی به واسـطه ، مشرکان، در ماهیت مادی یکسان هستندۀمنان با بقیه ابنیٶ مِ مساجدًمثال
 ، بـه عبـارت دیگـر.یابنـد ی بناکنندگانشان، وجودی بیشتر بـرای نمـاز خوانـدن مـیاتقو

ت بنـدگان قـرار گیـرد، خدمت عبـاد  درًمثالهرآنچه به خداوند به وجهی مرتبط گردد، 
 ؛های متعددی از این موضوع وجـود دارد  در قرآن کریم نمونه٥.گردد وجود او بیشتر می

                                                                 
١ . تلون َو ُ ُ ْ َ یني َ َا ِّ ِ ِبغري َّلن ْ َ

ق ِ ِّا َ ْ
 )۶١/ بقره(.  

صـدرالدین ( انـد  تعبیر به وجـود منبـسط کـرده، از این روح قرآن نیز که مستتر در علم الهی است،برخی. ٢
  ).٨٠: ١٣٨١قونوی، 

٣ . ني أحق باألمن إن کنمت تعلمون َفأی الفر ُْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ
ِ ُ َ َ

ِ ْ َ َ ْ ُّ َ َ
) ٨١ /انعام(.  

و ه از مرتبۀ ضـعف کت و نحوۀ وجود است ی هوِصلت در اکه حرکن است یت در جوهر اک حریمعنا«. ٤
ۀ یـۀ قویـمالکّه به طرف قوت و صور ک است یولیرود و ه یمال مکّرو به مرتبۀ قوت و شدت و صباوت، 

در کـه خواهد  یالوجود م ه سنخک ییرود تا آنجا یش میند و پک یت مکده، مرتبه به مرتبه حریۀ شدیوجود
  .)٣/۵۵٩: ١٣٨١سبزواری، (» ... شودیعیّصفا و شدت و قوت از سنخ وجود طب

٥ . َد أسس  التقو ْ َّ َ َ َ ِّ ُ ٌ
ِ
ْ وم فَملَ م أحق أن  ِی من أول  َ ُ َ ْ َ َ َُّ َ ٍ ْ َ ِ َّ ْ   .)١٠٨ /توبه( ِیهِ
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١٠۵  

 یـا حتـی ٢ و سقوط انـسان بـه مرحلـه حیوانیـت١ تعالی حیوانات به مرحله انسانیتمانند
  ٣.جماد

  گیری نتیجه
ن دقیـق و  بنـابراین تبیـی.واژه حق، یکی از پرکاربردترین واژگـان قـرآن کـریم اسـت

 تنـوع ، ایـن واژه.گـذار اسـتر آیـات زیـادی از قـرآن کـریم تأثیر بـ آن،ای مفهـوم ریشه
 اصل لغوی این واژه را حق در برابر باطل و یـا .ای در قرآن کریم دارد کاربردی گسترده

توانـد بـا  شـده بـه عنـوان اصـل لغـوی نمـیولی معانی یاد. اند حق در برابر کذب دانسته
  .ژه در قرآن کریم ارتباط برقرار نمایدکاربردهای این وا

 این دانش، یعنی شـناخت اصـل ۀشد  این واژه با استفاده از ابزار شناختهشناسی ریشه
 دهـد شناسی تاریخی نشان میهای سامی و معنا مضاعف، معنای اصلی، مقارنه بین زبان

به عنوان چه مفاهیم صدق و عدالت نیز ای در این واژه وجود است، اگر شه مفهوم ریکه
  .دنمفاهیم ثانویه در این واژه وجود دار

، دیـن، اسـالم، اهللا: این مفهوم در واژه حق، با کاربردهای مختلـف ایـن واژه ماننـد
  .کند  ارتباط برقرار می،قرآن، توحید، صدق، ملک، حاجت

تـرین موضـوعات   از قـدیمی،موضوع وجود و نظریات فلسفی و عرفانی مرتبط با آن
اند نسبت به تو  دینی است و قرآن کریم به عنوان کتاب هدایتگر بشر، نمیتمدن بشری و

 بنـابراین .توجه باشد و نسبت به آن بیانی نداشته باشـد چالشی بیچنین موضوع مهم و پر
هـای خطـای آن   گفتمان از ناحیه قرآن تأیید و جنبـهنهای صحیح ای الزم است که جنبه

  .تبیین گردد
اسـت،  به کار رفتـه ها در آن» ّحق«به ویژه آیاتی که واژه دقت در آیات قرآن کریم 

 قرآن کریم با موضوعات متنوعی در نظریه وحـدت تـشکیکی وجـود،  کهدهد نشان می
  .ستو همسوجهت  هم

                                                                 
١ . ْسیقولون ثالثة رابعھم کلبھم ُْ ُُ ُْ َ

ِ َ ٌ َ ََ َ ُ ُ َ َ) ٢٢/ کهف(.  
٢ . َإن شر الدواب عند اهللا الذین کف َ َ َّ

ِ َ ْ َِّ ِّ َ َّ َ َّ َروا فھم ال یؤمنونِ ُ ِ ْ ُ ُْ َ ُ )۵۵/ انفال(.  
٣ . ارة أو حدیدا ا  ًقل کو َ ْ َ ً َ ِ ُ ُ ْ ُ

 )۵٠/ اسراء(.  
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کیـد بیـشتر بـر قرآن  کریم ضمن تأیید بسیاری از مبانی و آثار عقلی بحث وجـود، تأ
 از یک موضـوع متـافیزیکی صـرف بـه آثار کاربردی این باور فلسفی و خارج کردن آن

رسـد قـرآن کـریم بـا  به نظر میهمچنین  .گرا داشته است بینی عمل یک نگرش و جهان
طرح نوعی دیگر از وجود کـه مختـصاتی هماننـد وجـود منبـسط در نـزد فالسـفه دارد، 

 های باطنی با موضوع وجود و برداشت ایشان مبنی بر اباحیگری حلقه گرایشتالش در قطع 
  .ادیده انگاشتن احکام شرعی داردو ن

 بیشتر عناصر مختلف نظریه وحدت تشکیکی وجود بـه صـورت کلـی ًچه تقریبااگر
کید بر  داراست، ولی وجود در قرآن کریم با صبغه در قرآن کریم قابلیت تأیید شدن را تأ

 برخی موضوعات مهم مانند لزوم تبعیـت از ،شود که از طریق آن وجود منبسط دیده می
بـه شـکل عقالنـی تبیـین  هـا در همـه سـطوح معرفتـی ام شرعی بـرای همـه انـساناحک
  .گردد می
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  یشناس تابک
  .کتاب مقدس .١
  . ش١٣٨١، ، قم، بوستان کتابشرح فصوص الحکمالدین،  جاللسیدآشتیانی،  .٢
  .ق ١۴٢٢، اطالعات حبیب طبیبیان، تهران،، ترجمه سید الوجودةنقد النقود فی معرفحیدر، آملی، سید .٣
  . ش١٣۶٢، ، تهران، چاپخانه خودکاروجود رابط و مستقلهیمی دینانی، غالمحسین، ابرا .۴
  . م١٩٨٨، نییروت، دار العلم للمالیب ،ه اللغةجمهر محمد بن حسن،ابوبکر ،  ازدیابن درید .۵
  . م١٩٨١ة العامة للکتاب، مصریال ةهیئالقاهره،  ،تلخیص کتاب العباره ،حمدا بن محمد ،یقرطب رشد ابن .۶
  . ش١٣٧١، ، قم، بیدارالمباحثات،  بن عبداهللابوعلی حسین ا،ناابن سی .٧
  . ق١۴١٣، شتوتغارت ، بیروت،تفق لفظه و اختلف معناهّما ا  بن علی،اهللاةهب ابن شجری، .٨
  . ق١۴١٩، الکتب العلمیه ، بیروت، داراللباب فی علوم الکتاببن علی،  عمرابوحفص ،  دمشقیعادلابن  .٩
صـادر، دار ، روتیـ، بالفتوحات المکیـه ، محمد بن علی الطائی الحاتمیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی . ١٠

  . ق١۴١٠
بیـروت،  ، کالمهـایسنن العرب ف مسائلها و  وة العربیة فقه اللغی فُّیالصاحب ،ابن فارس، ابوالحسین احمد . ١١

  . ق١۴٠۴ المعارف،مکتبة 
، هیـالعلم تـبکال دار روت،یـب ،مالعظـی القـرآن تفـسیر عمـر، بـن لیاسـماعابوالفـداء  ، دمـشقیریثک ابن .١٢

  .ق ١۴١٩ ،ضونیب یعل محمد منشورات
ی هـا پـژوهش ادیبن مشهد،، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی . ١٣

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس آستانی اسالم
  . ق١٣٨۵،  البالغة، بیروت، مؤسسشرح المشاعرالدین،  احسائی، احمد بن زین .١۴
، »)المـورد و الداللـة( فـی القـرآن الکـریم ّ الحـقة للفظّالمفهوم السیاقی«علی عباس علیوی،  جی،اعر .١۵

  . م٢٠١۵، ۴ماره ، شة للعلوم االنسانیه القادسیةمجل
 ةمکتبـبیـروت، فرید جبـر، تعریب   و سمیح دغیم،ح جیرار جهامییصحت،  افلوطینتاسوعاتفلوطین، ا .١۶

  . م١٩٩٧  ناشرون،لبنان
  . ق١۴٠٩، ، قم، مدرسه امام مهدی ریکتفسیر منسوب به امام حسن عس ، کریعسامام حسن  .١٧
  .ق ١۴٢۶فدک، قم، ، اسس النظام السیاسی عند االمامیهبحرانی، محمد سند،  .١٨
  . م٢٠١۴،  الرسولة، بغداد، مکتبةل الغالَجَد من ةالنجابغدادی، عزالدین بن محمد،  .١٩
، بیـروت، دار الکتـب  فـی حقـائق القـرآنعرائس البیانر، نص روزبهان بن ابیابومحمد صدرالدین بقلی،  .٢٠

  . م٢٠٠٨، العلمیه
 یـةالجامعالمٶسـسة خیاطـه، بیـروت، نهـاد ، ترجمـه المـذهب البـاطنی فـی الـدیانات العـالمبنوا، لوک،  .٢١

  . ق١۴١٨ و النشر و التوزیع، للدراسات
تعریـب و ، طنی لالرثوذکـسیة الـشرقیهدراسة و تعلیق علی التقلید البـا: ة الباطنیةالمعرف یف،یڤرامو بوریس، .٢٢

  . م٢٠٠۵،  مدبولیةاد رامز، مکتبٶفتقدیم و تعلیق 
  . م٢٠٠٩، ، سوریه، دار نینوی فی الفکر الفلسفی االسالمیالوجودة  وحدةفلسف، ة احمد نائلجبوری، نظل .٢٣
یفات ، علی بن محمدشریفسیدمیرجرجانی،  .٢۴   . ش١٣٧٠ خسرو، ناصر،تهران ، چهارمچاپ ،التعر
هـای  بنیـاد پـژوهشمشهد، تحقیق احمد تویسرکانی، ، رسائل ثالث ، بن اسعدمحمد ،یدوان نیالد لجال .٢۵

  . ق١۴١١، آستان قدس رضویاسالمی 
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  . ش١٣٧۵اسراء، قم، ، ؛ شرح حکمت متعالیهمختوم رحیق، ، عبداهللای آملیجواد .٢۶
  . م١٩٩٨اشرون،  لبنان نةتبک م،روتی، بة عند العرب مصطلحات الفلسفةموسوع ،راری، جیجهام .٢٧
هـای  بنیـاد پـژوهشسـیدی، مـشهد، سیدحـسین ترجمـه  ،شناسـی عربـی زبانفهمی،  محمودحجازی،  .٢٨

  . ش١٣٧٩، آستان قدس رضویاسالمی 
 فـی القـرآن معجم ما اتفق لفظه و اختلـف معنـاه، الدین حسین  عبدالهادی، و نشأت صالح، حامدحسین .٢٩

  . ق١۴٣٣ه، یاالسالممرکز البحوث و الدراسات عراق،  ،الکریم
 یعلـ تحقیـق، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .٣٠

  .ق ١۴١۴ ،الفکر دار، روتیبی، ریش
  .تا  بیروت، دار الفکر، بی،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسُبّحقی  . ٣١
ة و اخبار القرامطة و کیفیة مذهبهم و بیان سرار الباطنیکشف امحمد بن مالک،  ابوعبداهللا حمادی معافری، .٣٢

  . م٢٠١۴،  للنشرة، قاهره، رؤیاعتقادهم
من ینابیع علوم القرآن و اوائل النـوادر فـی الوجـوه و ، حیری نیسابوری، ابوعبدالرحمن اسماعیل بن احمد . ٣٣

صر، دار النـوادر مـتحقیق هند شلبی، احمـد محمـد سـلیمان ابورعـد، نجـف عرشـی، ، االشباه و النظائر
  . ق١۴٣١، القیمه

  .تا نا، بی بیاورشلیم، ،  فارسیـفرهنگ عبری حییم، سلیمان،  .٣۴
 ة، اردن، مکتبـ؛ عقائدها و حکم االسالم فیها فی العالم االسالمیةالحرکات الباطنیخطیب، محمد احمد،  .٣۵

  . م٢٠٠۵، االقصی
ی،  حامدالستاردباغ، عبد .٣۶   . م٢٠٠٨، علیاال ةمحکمال مرکز ة مکتبعراق، ، الحق فی الفقه االسالمیةنظر
  . م٢٠٠١، ناشرون، بیروت، مکتبة لبنان  الرازیالدینموسوعة مصطلحات االمام فخر، دغیم، سمیح .٣٧
 و النـشر، ، سـوریه، صـفحات للدراسـات الوجود فی الفکر العربی االسالمیة وحدةاشکالیراشد، محمد،  .٣٨

  . م٢٠٠٩
  . ش١٣٧۴مرتضوی، تهران،  چاپ دوم، ،مفردات الفاظ قرآن ن بن محمد،یحسابوالقاسم ، یراغب اصفهان .٣٩
  . ق١۴١۴، بیروت، دار المعرفه، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار تفسیررضا، محمد،  رشید .۴٠
  .م ١٩٧٩، صادر دار، روتیب، البالغه اساسجاراهللا محمود بن عمر، ، یزمخشر .۴١
، یتاب العربک دار ال،روتیب، ویل فی وجوه التأویل و عیون االقاالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، همو .۴٢

  . ق١۴٠٧
یرات فلسفه امام خمینیسبزواری، هادی بن مهدی،  .۴٣ ، نشر آثـار امـام خمینـیٶسسه تنظیم و ، تهران، متقر

  . ش١٣٨١
  . ش١٣٧٣، ، تهران، دانشگاه تهرانفرهنگ معارف اسالمیجعفر، سجادی، سید .۴۴
  . م١٨٧۶، دار المعارف، مصر، الصراع فی الوجودسالمه، بولس،  .۴۵
  .تا بی ناشرون،  لبنانة، بیروت، مکتبالدین شیرازیموسوعة مصطلحات صدرسمیح، دغیم،  .۴۶
  . ش١٣٨٩،  ، تهران، انتشارات امام صادقوحدت وجودسوزنچی، حسین،  .۴٧
 و کـربنی هـانر حیتـصح ،مجموعـه مـصنفات شـیخ اشـراقالدین یحیی بن حـبش،  سهروردی، شهاب .۴٨

  . ش١٣٧۵ ،یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات هسسٶم  تهران،،ومد چاپ نصر، نیدحسیس
 اهللاةآیـ هکتابخانـ قـم، ،المـأثور التفـسیر فـی المنثـور ّالـدر، بکر  عبدالرحمن بن ابیالدین سیوطی، جالل .۴٩

  .ق ١۴٠۴، نجفی مرعشی
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  . ش١٣٨٢، مرکز جهانی علوم اسالمی ، قم،روش تفسیر قرآنکاظم،  محمدشاکر، .۵٠
تقدیم و تحقیـق و تعلیـق عبـدالباری محمـد ،  الکبریة عن دعوی الوالیءراقفلدع ارشعرانی، عبدالوهاب،  .۵١

  . ق١۴٢۵، قاهره، دار جوامع الکلمداود، 
تحقیـق ، هرسائل الـشجرة االلهیـة فـی علـوم الحقـائق الربانیـ محمد بن محمود، الدین شمسشهرزوری،  .۵٢

  .ش ١٣٨٣ ،مٶسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، تهران،حبیبی نجفقلی
  . م١٩٩٩ للنشر، ، قاهره، دار رکابیفواتح الهیه بن محمود، اهللاةنعم شیخ علوان، .۵٣
  .تا بی، یق الطویل، بیروت، دار یوسفف، ترجمه تو فی العالم القدیمعلم الغیبمارکوس، شیشرون،  .۵۴
مـه  عالهحاشـی، هاالربعـة العقلیـ  فـی االسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بن ابراهیمصدرالدین .۵۵

  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 
  . ق١۴١٧ ،یخ العربی التارةسسٶ م،روتیب، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، همو .۵۶
  . ش١٣۶١ قم، بیدار، ،تفسیر القرآن الکریم، همو .۵٧
  . ش١٣۶۶ و مطالعات فرهنگی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، الکافی اصول شرح، همو .۵٨
  . ق١٣٠٢،  المصطفویةقم، مکتب ،رسائل التسعهال ةمجموع، همو .۵٩
الدین  مقدمه و تصحیح سیدجالل، ّ فی تفسیر ام القرآناعجاز البیانصدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق،  .۶٠

  . ش١٣٨١، قم، بوستان کتابآشتیانی، 
یان؛غالیان، اهللا صفری فروشانی، نعمت .۶١   . ش١٣٧٨، نشر شهد، به، م و برآیندهاها  کاوشی در جر
  . ق١۴١١، ، بیروت، دار المعرفهتفسیر القرآن العزیز، الرزاق بن همامصنعانی، عبد .۶٢
  . ق١٣٩٠ للمطبوعات، یعلمسسة االٶم بیروت، ، فی تفسیر القرآنالمیزانحسین، یدمحمد، سییطباطبا .۶٣
 هـشام قیـتحق، یالطبرانـ مـاملال میالعظـ القرآن ریتفس :ریالکب ریالتفس، وبیا بن احمد بن مانیسل، یطبران .۶۴

  .م ٢٠٠٨، یالثقاف الکتاب داراردن، ، یالبدران
  .ش ١٣٧٢ ،ناصرخسرو تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .۶۵
 اءیاح دار ،روتیب ،یعامل ریقص احمد قیحقت ،القرآن ریتفسی ف انیالتب حسن،ن ب محمدابوجعفر  ،یطوس .۶۶

  .تا یب، یالعرب اثالتر
  . ق١۴٠٩،  خانجیة، قاهره، مکتبالعربیهفصول فی فقه عبدالتواب، رمضان،  .۶٧
  آل البیـتة، قـم، مؤسـس و مـستدرکاتهامسائل علی بن الجعفـرعلی بن جعفر، ابوالحسن عریضی،  .۶٨

  . ق١۴٠٩الحیاء التراث، 
، ، دمـشق، تمـوزه عند المحدثین فی ضوء منهج االصل اللغویة القرآنیة المفردةداللعلوان، حسین جلیل،  .۶٩

  . م٢٠١۶
  .ق ١۴١٣المناهل،   دار،، بیروتهیالفلسف االعمال  بن طرخان،نصر محمد بن محمدفارابی، ابو .٧٠
  . م١٩٩۵دار و مکتبة الهالل،  ،روتیب ،مضاداتها و الفاضلة نةیالمد هلا آراء، همو .٧١
 احیـاء دار بیـروت،، الغیـب مفـاتیحیـر؛ التفـسیر الکب،  تمیمیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .٧٢

  .ق ١۴٢٠،  العربیالتراث
  .ق ١۴٠٩، ت، هجرقم، چاپ دوم، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٧٣
  . م٢٠٠٧ه، ، قاهره، مکتبة دار الکلمالقاموس الموسوعة للعهد الجدید فیرلین، بروج، .٧۴
  . ق١۴١۵، صدر الة، تهران، مکتبالصافیمرتضی،   بن شاهمحسنفیض کاشانی، محمد .٧۵
  . ش١٣۶۴خسرو،  ناصر،، تهرانالجامع الحکام القرآن، بکر ، ابوعبداهللا محمد بن احمد بن ابیقرطبی .٧۶
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 با تکیه بـر مفهـوم مثـال حقیقت افالطونی باب  انتقادی بر دیدگاه هایدگر دریتفسیر«قسامی، حسین،  .٧٧
  . ش١٣٩۴بهار و تابستان ، ١۴ماره ، شتأمالت فلسفیدوفصلنامه ، »خیر

 اءیاح دار ،روتیب ، االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٧٨
  . ق١۴٠٣، یالعرب التراث

  . ق١۴١۴، ، مشهد، مجمع البحوث االسالمیهشرح المصطلحات الفلسفیه ، االسالمیهمجمع البحوث .٧٩
  .تا بینا،  جا، بی بی،  عربیـقاموس عبری مزراحی، فیلیکس،  .٨٠
  . ش١٣۵٧، ، تهران، کاویانهای سامی و عربی فرهنگ تطبیقی زبانجواد، مشکور، محمد .٨١
  . ش١٣٧٩، ، تهران، صداقتحق در قرآن کریممصباحی، بیوک،  .٨٢
،  بـن زیـدة اسامةحلب، مکتب، رب فی ترتیب المعربْغُالم،  بن علیالسید عبدبن ناصرابوالفتح مطرزی،  .٨٣

  . م١٩٧٩
  . م٢٠٠٨، بیروت، دار الکتب العلمیه ، فی القرآنالنظائر وجوه وال،  بلخیمقاتل بن سلیمان .٨۴
  . ق١۴١٨تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، تفسیر القرآن الکریممصطفی، موسوی خمینی، سید .٨۵
  . ق١۴١٣، الکتب العلمیه ، بیروت، دارلسان اللسان  علی،مهنا، عبداهللا .٨۶
  . ق١۴٢۵،  العصریهةمکتبال، بیروت، ه و مناهله مسائلة؛ اللغةفقاسعد، محمد نادری،  .٨٧
  . ق١۴١۶، ، بیروت، دار النفائستفسیر النسفی؛ مدارک التنزیل و حقائق التأویل بن احمد، نسفی، عبداهللا .٨٨
،  التونـسیهة، تونس، الـشرک و تصرفت معانیههٶا اشتبهت اسماّالتصاریف لتفسیر القرآن ممیحیی بن سالم،  .٨٩

  . م١٩٧٩
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