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چکیده

معنای زبان دین یکی از مباحث داغ فلسفی در این روزگار است .فیلسوففان زبوان دیون
بهجد این مسئله را کاویده و دیدگاههای مختلفی از قبیل بیانناپذیری ،نظریه االهیوا
سلبی ،نظریه تمثیل ،نظریه تنزیهی عرفانی ،نظریه کارکردگرایی و نظریه بویمعنوایی را
مطرح کردهاند .در این میان ،برخی از پژوهشگران با مطالعه آثار صودرای یویرازی ،بوه
عنفان یکی از فیلسففان بسیار مهم عالم اسالم ،به استخراج دیدگاه وی در حوفزه زبوان
دین پرداختهاند .نتیجه این بررسیها آن است که وی زبان دین را الیهالیه و ذومراتو
دانسته که واژههای آن در هر عالم معنای خاص همان عوالم را دارد .سوبص صودرا در
تعریف واژههای زبان دینی تفسعه در معنا و فاصلهنگرفتن از معنای حقیقی است .در این
نفیتار ،به بررسی دیدگاه وی در دو حفزه زبان دین ،یعنی معنایناسی اوصاف االهی بوا
تأکید بر صفت وجفد و تحلیل معنایناسی زبان دین در قلمرو معاد میپردازیم.
کلیدواژهها :صدرالدین ییرازی ،زبان دین ،معاد جسمانی ،صراط.
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مقدمه
تاکنون در کتابهای فلسفی ،بحثهای زبان دین در مهمتررین گراارههرای کالمری،
رده و فیلسروفان دیرن ،معرراد و
یعنری اوارام مشرتری برین خردا و انسرران متوشر
موضوعات مربوط به آن از شبیل شبر ،حشر ،اراط ،و میاان را کمتر محور بحث فلسفی
خویش در زبان دین شرار داده اند .از اینرو بر آن دیم تا زبان دین را در شلمررو معراد
بررسی کنیم .البته این کار و بررسی این حوزه از گاارههای کالمری برا محوریرت زبران
دین از دیدگاه تمام فیلسوفان در ایرن متتررر نمریگنجرد .لرذا در ایرن نو رتار فقر
دیدگاههای ادرای یرازی بررسی می ود.
زبان در اورتی دینری مری گرردد کره اهردام متبرون دیرن را تعقیرا ،و باورهرای
گوناگون دینی را بیان کند ( .)Donavan, 1985عبارت «دینی» در ترکیرا «زبران دینری» بره
جای آنکه افتی دانسته ود که توای کننده نون خاای از زبران اسرت ،بهترر اسرت
شیدی دانسته ود که بیانگر یوه خاای از بهکراربردن زبران اسرت ( .)ibid.زبران دیرن
شسیم زبان طبیعی محسوب نمی ود ،بلکه دینیبودن زبان به معنای یوه کراربرد آن در
زمینه دین است .به عبارت دیگر ،زبان در اورتی دینی می ود که در تعقیرا اهردام
دینی و در راستای بیان باورهای دینی به کار رود (علی زمانی .)5039 ،ایرن تعریفری اسرت
که امروز از زبان دین می ود و واضر اسرت کره در زمران اردرای ریرازی بحرث
فلسفی زبان دین به معنای امروزی آن مطرح نبوده ،ولی پژوهشگران معاار برا بررسری
مبانی فلسفی ادرا نظریه ای مبنی بر «ا ترای در معنا و تشکیک در وجود» در موضرون
اررفات مشررتری بررین انسرران و خداونررد (ن رک :.عل ری زمررانی )013 :5039 ،یررا «رمررای و
نمادین بودن زبان دین» (حسینی )5061 ،از آثار این فیلسوم بارگ اسرتترا کررده و بره
نام وی در فلسفه زبان دین به ثبت رساندهانرد .ایرن نظریره در کنرار دیگرر نظریرههرای
مطرح در زبان دین از شبیل نظریه بیان ناپذیری ،االهیات سلبی ،نظریره تمییرل ،و نظریره
تنایهی عرفانی مطرح می ود.
ادرا متکلمان و فالسفه را در فهم زبان دین به چهار گروه تقسیم کرده است:
 .5اکیر معتاله و گروهی از متفلسفان که در از بین بردن ظواهر اسرام مریکننرد و
حقایقی میل حساب ،میاان ،اراط ،کتاب ،مناظره بین اهل بهشت و اهرل جهرنم
را به معنایی غیر از معنای ظاهری آنها حمل کردهاند (همان).

معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین 7 /

 .2حنبلیها که در «حسم» و از بین بردن عقل به شدری زیادهروی کردهاند که حتری
تأویل آیه «کن فیکون» (بقره )553 :را هم ممنون دانسته و معتقدند خطراب االهری
خطاب به کل حرم و اوت است و این خطاب را حتری گروش انسران هرم
میتواند بشنود (همان.)31 :
 .0ا عریه که کو یدهاند در براب تأویرل و حمرل برر غیرظراهر جانرا احتیراط را
رعایت کنند و میانهرو با ند .به همین دلیل در آنچه از کتاب و سنت درباره مبدأ
وارد ده در تأویل را باز کرده و در باب هر آنچه در احوال معاد آمده در تأویل
را بستهاند (همان).
 .4عده ای از فالسفه و علمای طبیعی که راه میانهروی و احتیاط را در این دیردهانرد
که آنچه در باب آخرت وارد ده به آالم و نعمتهای عقلری تأویرل برنرد و بره
طور کلی شائل به مجازگویی زبان دین در شلمرو معادند.
رمزی و الیهالیهبودن زبان دین
ادرا با افراط و تفری خواندن این روشها در تفسیر زبان دین مریفرمایرد« :فهرم
اسرار تأویل و تنایل باالتر از آن است که با شدرت فکر اهل اعتراال میرل زمتشرری و
شفال و بقیه متکلمین و متفلسفین فهمیرده رود» ( ریرازی .)35 :5090 ،آنگراه بره روایرت
ابوبریر ا اره میکند که بر اساس آن فهم محکم و متشابه شرآن ،که به عنوان متن کتاب
مقدس مسلمانان از مهمترین مرادیق زبان دینی اسرت ،کرار راسرتون در علرم ،یعنری
حضرت علی (ن) و اوالد بارگوار آن حضرت است (همان) .از نظر وی ،فهم معنای زبان
دین (شرآن) ده ادب دارد و بدون این آداب نمیتوان دری احیحی از شرآن دا ت .این
آداب به ترتیبی که ادرا در مفاتی الغیا ذکر میکند از این شرار اسرت :فهرم عظمرت
کالم االهی ،تطهیر شلا از معاای ،تطهیر از عقاید فاسد ،حضور شلا ،تردبرر ،تتلری از
مواضع فهم ،تأثر و وجد ،ترشری و تبررا (همان .)13 :از نظر وی ،زبان دین ،زبانی حقیقی و
رمای است که الیههای متتل دارد (همان .)55 :اما معنای بردا رتی فیلسروم از زبران
دین نباید با ظاهر آیات شرآن تناشض دا ته با د ،بلکه باید کاملکننده آن و راهی بررای
عبور از ظاهر به باطن و معنای لفظ با د (همان.)34 :
به عقیده وی ،در فهم و تفسیر زبان دین باید به این نکات توجه کرد:
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 .5در تفسیر زبان دین نباید ظاهر آن را از بین برد و اشتضای زبان دین براشیمانردن
ظواهر به حال خود است.
 .2هیچگاه نباید منطوق و عین ظاهر شرآن و سنت را به تأویل بررد مگرر بره همران
اورت و هیئتی که از جانا پروردگار و رسول ذکر ده است.
 .0هر تأویل ،کش معنا یا دستیابی به رما تأویل از جانا فیلسوم نباید ظاهر و
فحوای زبان دین را نقض کند .به عبارت دیگر ،معنای بردا تی فیلسوم نباید با
معنای ظاهری زبان دین متالفت دا ته با د.
پس از مطرحکردن این ااول در روش بردا ت از متن زبان دین ،خود ادرا دست
به تحلیل معنا ناختی نمونه ای از ااطالحات زبان دین میزند .وی مریکو رد شروانین
یاد ده را در استترا معنا از ااطالح یاد ده کامالً رعایت کند .یعنی هم ظاهر لفظ را
حفظ کند و هم متاطا را به عمق معنای کالم االهی رهنمون ود .میال اردرا مسرئله
عرش و کرسی پروردگار است و به این کل دست به تأویل میزند:
 .5هر چه خداوند متعال در عالم اوَر خلق کرده دارای نظیری در عالم معنا اسرت؛
و هر آنچه در عالم معنا خلق کرده دارای نظیری در عالم عُقبی است .هر چره در
عالم عُقبی خلق کرده نظیری در عالم آخرت دارد و هرر آنچره در عرالم آخررت
خلق کرده نظیری در عالم اسما دارد و هر چه در عالم اسما با د نظیری در مقام
غیاالغیوب دارد .بنابراین ،متلوشات دنیا دارای وجودهای متعرالیترر در عروالم
آخرت ،عالم اسماء االهی و مقام غیاالغیوباند.
 .2بر اساس این شانون هر آنچه در دنیا وجود دارد شالا و میال عرالم ارواح اسرت.
بنابراین ،میالً بدن انسان در دنیا ،شالا و میال روح او در عالم ارواح است؛ و هر
آنچه در عالم ارواح با د ب و میال چیاهایی است کره در عرالم اعیران عقلیره
ثابت است .اعیان عقلیه نیا مظاهر اسماء االهیانرد و اسرم خداونرد متعرال عرین
وجود مقدس او است.
 .0خدای متعال در دنیا و آخرت چیای خلق نکرده مگر آنکره نمونره آن در وجرود
انسان با د .و انسان خالاه هستی است.
 .4حقیقت عرش و کرسی و استواء بر عرش و تمکن بر آن با یک میال در این عالم
در شیاس با انسان حل می ود.
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میال عرش در ظاهر عالم انسان ،شلا انوبری کل او است.
میال عرش در باطن عالم انسان ،نفس حیوانی (نفسانی) او است.
میال عرش در باطن باطن عالم انسان ،نفرس ناطقره اسرت کره شلرا معنروی انسران
محسوب می ود؛ جایی که محل استواء روح انسان (جوهر علروی نرورانی مسرتقر برر
انسان) است و به خالفت االهی در این عالم وجود دارد.
میال کرسی در ظاهر عالم بشری ،سینه انسان است.
میال کرسی در باطن روحانی عالم بشری ،نفس طبیعی او اسرت کره آسرمان ،شروای
هفتگانه طبیعت ،و زمین ،شابلیت جسد را در بر میگیرد.
میال کرسی در باطن باطن عالم بشری ،نفس حیوانی است کره موضرع شردم راسرت
ناطقه و شدم چپ مدرِکه و محرِّکه است.
برای همین است که عرش برا آن عظمرت و نسربتی کره برا پروردگرار دارد از نظرر
وسعت مساوی وسعت شلا عبد مؤمن است .چون شلرا مرؤمن میرال و شالرا عررش
االهی است .چنانکه در حدیث ربانی آمده است« :ال یسعنی ارضی و ال سرمائی و لکرن
یسعنی شلا عبدی المؤمن».
ادرا معتقد است با فهم این میال و بهکاربردن این الگو در تمام گاارههای زبان دین
میتوان از ظاهر کالم به عمق معنای آن راه یافت .ضمن اینکه چنرین ترأویلی برا ظراهر
کالم کامالً تطبیق دارد و الزم نیست دست به تأویل خالم ظاهر و منطوق زبان دین زد
( یرازی.)36 :5091 ،
نتیجهای که از بیان ادرا گرفته می ود این است که:
 .5هر موجودی دارای وجودهای متعدد در سلسله عوالم سیر ارعودی بره سرمت
پروردگار متعال است .اولین مرحله این وجودهای متعدد وجود در دنیا است.
 .2زبان دین هم هنگامی که از مقام غیاالغیروبی تنرال کررده و از عروالم متتلر
گذ ته تا به عالم دنیا رسیده در هر عالمی وجرودی دارد و طبرق همران وجرود
معنای متروص همان عالم را دارد.
 .0پس لفظی که در کتاب مقدس ذکر ده عالوه برر معنرای ظراهری دارای معرانی
باالتری مطابق با عوالم باالتر است .به تعبیر دیگر ،زبان دیرن در معنرا الیرههرای
متتلفی دارد که آخرین الیه معنای آن در دنیا تعبیر می ود.

 / 01شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

 .4معنای زبان دین مراتبی دارد ،چنانکه تمام هستی دارای مراتبی اسرت .همچنران
کره دنیرا ضررعی تررین مرتبرره هسرتی اسرت معنررای زبران دیررن در شرواره دنیررا
سطحیترین معنا بوده و برای دستیابی به حقیقتِ معنای آن باید به عوالم دیگر
توجه کرد.
 .1اید بتوان از این بیان ادرا چنین نتیجه گرفت که هر چه نفس آمادهتر با رد و
از عوالم باالتر از دنیا اطالن بیشتری دا ته با د میتواند معانی دشیقتری از کالم
اال هی دریافت کند .برای همین است که در فهم زبان دین از ما خواسته ده که
به راستون در علم مراجعه کنیم؛ یعنی ائمه اطهار (ن) که از نظر مقام در درجره
عرمت شرار دارند و تسل آنها بر عوالم علوی بسیار بیشتر از عالم دنیا است.
زبان دین در آثار صدرالدین شیرازی
تحلیل معناشناختی برخی از گزارههای زبان دین در قلمرو معاد از نگاه صدرا
 .0قبر
شبر از نظر مردم در دنیا یعنی محل دفن میت .اما این کلمه معنای دیگرری در عرالم
برزخ دارد .از نظر ادرا ،بدن محسوس مرکا از جوهرهای متعدد است که از اجتمران
آنها ابعاد ثالثه و طبیعت پدید میآید ( یرازی .)239 :5091 ،هنگامی که اجل فرا رسید هر
یک از جوهرهای تشکیلدهنده بدن محسوس به عالم خود باز میگردند .عرر ،،شرائم
به غیر است و نمیتواند از موضع دنیا به موضع آخرت منتقل ود .اعررا ،محسروس
از شبیل کم ،کی و وضع به سبا تبعیت از طبیعت در حال استحاله ممکرن نیسرت بره
دارالقرار آخرت منتقل وند (همان) .عرضری کره رأن آن تجردد و تردرر اسرت ،میرل
حرکت و زمان که ظرم حرکت است ،نمیتواند به عالم ثبات و بقا منتقل ود (همران).
هنگامی که مرگ بین جوهرهای تشکیلدهنده بدن دنیایی مفارشت ایجاد کررد و ترکیرا
و هیئت آنها را متال ی کرد ،اعرا ،این جوهرها هم از بین میروند اما خود ان براشی
میمانند .مدتزمانی که اعرا ،و هیئت جسم متال ی می ود مدتزمران عرالم شبرر و
برزخ تا شیامت است .در طول این مدت انسان میل کسری اسرت کره در خرواب اسرت:
«حالة البرزخ التی هی حالة بین الموت والحیاة الیانویة میل حالة النائم» (همان) .سرسس در
معاد جسمانی مجدداً جسم دیگری از ترکیا این جوهرهای باشیمانده تشکیل می ود،
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با ترکیا جدیدی که این بار فسادپذیر نیست« :ثم اذا جاء وشت العود رکا الجسم مرن
تلک الجوهر ترکیبا الیقبل الفساد» (همان) .پس جسم اخروی از جوهرهرای مجررد دنیرا
بدون عر ،و بدون افات زائل تشکیل می ود و مرواد تشرکیلدهنرده آن فسرادپذیر
نیستند .لحظه مرگ ،نفس از بدن جدا ده و دیگر چیای از هیئتهای بردنی همرراه او
نیست .پس از مرگ نیا نفس با شدرت وهم خود عین همان انسانی را که در دنیرا بروده
(و جسم دا ته) دری میکند؛ همانطور که در خواب خود را دری میکنرد .همچنرین،
تمام عقوبتهایی را که بر او وارد می ود به همین یوه دری میکند و این عذاب شبرر
است .ادرا در مفاتی الغیا پنج نون شبر برای انسان ترسیم مریکنرد .شبرر زمرین ،شبرر
شالا ،شبر شلا ،شبر روح و شبرر نفرس کره متناسرا برا ایرن پرنج شبرر پرنج بعرث دارد
(همان.)950 :
نقد :از نظر ادرا ،شبر در دنیا معنایی دارد و در برزخ معنای دیگری متناسا با عالم
برزخ دارد که خیال انسان در معنای برزخی شبر نقش مهمی بر عهده دارد .الیهالیهبرودن
معنای واژههای ناظر به آخرت از نگاه ادرا در تفسیر واژه «شبر» در حوزه معراد کرامالً
رو ن است .یعنی شبر هم میل بقیه گاارههرای زبران دیرن معرانی متتلر دارد و هرر
انسانی پنج شبر دارد .دا تن پنج شبر و بعث از هر یک از این شبور ،توسعهای اسرت کره
ادرا در معنای شبر داده و بسیار زیبا است .اما پرسشی که به ذهن میآید این است که:
شبری که در آیات شرآن به آن ا اره ده کدام یک از این شبرها است؟ شبری کره امروات
بهیکباره در شیامت از آن برانگیتته می وند کدام مرداق از این شبرهرا اسرت؟ آیرات
بسیاری در شرآن حاکی از بیرونآمدن اموات از شبر و محل دفن آنها است (نرک :.اعررام:

 24و 21؛ مریم93- 99 :؛ مؤمنون03- 00 :؛ یس14- 15 :؛ طه11 :؛ ق44- 45 :؛ شمر3- 9 :؛ معار - 42 :

44؛ نوح 53 :و 53؛ عبس42- 53 :؛ انشقاق56- 5 :؛ زلاال3- 5 :؛ عادیات .)55- 6 :شبری که در شرآن
به آن ا اره ده کدام یک از این شبور است؟ آیا متناسا با هر شبری نروعی شیامرت برر
پا می ود؟ که این با اری شرآن ناسرازگار اسرت .ترالش اردرا سرتودنی اسرت ،امرا
واشعیت این است که اگر تمام واژههای زبان دین اینگونه معنا ود متاطبان این زبران
چگونه میتوانند بردا ت احیحی از آن دا ته با ند؟ چگونه میتوان ایرن معنرا را بره
مردم انتقال داد؟ اگر این روش احی با د هر فیلسوم با مشرب فلسفی خود میتواند
تفاسیر و مرادیقی زیبا از شبر مطرح کند و هیچ دلیلی ندارد که انوان شبر در همین پرنج
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شسمی که ادرا فرموده منحرر ود .آیا اگر اینگونه بردا رت از مرتن دینری در برین
فالسفه و متکلمان باب ود معانی انتااعی مارشپذیر است؟ واضر اسرت کره ایرن
تفاسیر فق با مبانی مقبول ناد ادرا در فلسفه شابل فهم است .در اورتی که بیان دینی
بیانی عمومی است که باید به تمام مشربهای فلسفی سازگار با رد .در همرین معنرای
معاد جسمانی مستفاد ادرا ،هم معااران و هم تابعان وی و حتری طرفرداران حکمرت
متعالیه بهات و ا کاالت فراوانی مطرح کرده اند .در بردا ت از گراارههرای نراظر بره
معاد باید به سمت و سویی رفت که این بیانها شدرت برانگیتتن و بازدارندگی خود را
از دست ندهند.
 .1حشر
از نظر ادرا ،زمان از جهتی علت دگرگونی و پیدرپیآمدن (تعاشا) و پو ریدگی
(احتجاب) است و مکان نیا از جهتی باعث تکیرر و جردایی و متفریبرودن (اغتیراب)
اسرت ( ریرازی .)941 :5090 ،ایرن دو عامررل در دنیرا باعررث متفریبررودن موجررودات از
همدیگرند .هنگامی که حجابهرای برین خالیرق در روز شیامرت بردا رته رود همره
متلوشات ،اولین و آخرین در یک جا جمع می وند (همران) .یکری از نرامهرای شیامرت
«یومالفرل» است (اافات .)25 :دنیا دار ا تباه و مغالطه است که در آن حرق و باطرل برا
همدیگر ا تباه می وند و وجود و عردم ،خیرر و رر ،نرور و ظلمرت برا همردیگر در
تقابل اند ( یرازی .)941 :5090 ،دلیل این تقابل محدودیت دنیا به زمران و مکران اسرت و
هنگامی که زمان و مکانی در میان نبا د همه موجودات متفرق می وند و خدای متعرال
طیا و خبیث را از هم تفکیک میکند و افراد متتاام دست از خرومت برا یکردیگر
برمیدارند (همان) .میان این فرل و جدایی متلوشات و جمع دن همزمان آنهرا در روز
شیامت منافاتی نیست (همران) .حشر خالئق بر حسا اعمال و ملکههای آنهرا بره ا رکال
متتلفی است« :اعلم أن حشرر التالئرق علری انحراء متتلفرة علری حسرا اعمرالهم و
ملکاتهم» (همان) .از آنجا که تکرار افعال متتلر باعرث حردوا اخرالق و ملکرههرای
متفاوتی می ود ،هر افت و ملکهای که در دنیا بر انسان غلبه کررده با رد ،در آخررت
با اورتی متناسا با آن محشور می ود (همان) .کارهای ا قیا بر حسا همت کوتراهی
که دارند از راهیابی به عالم ملکوت شاار است و در برزخ حیوانی میماند .از آنجرا کره
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ترورات آنها در اهدام حیوانی منحرر است در آخرت هم به همان ارورت حیروانی
محشور می وند .آیات شرآنی نیا که بر حشر حیوانات داللت دارند (تکویر )1 :نراظر برر
همین معنا هستند .عده ای از مردم به اورتی محشور می روند کره ارورت میمرون و
خوی از اورت آنها بهتر است ( یرا زی233 :5091 ،؛ همو023 :5014 ،؛ همرو.)223/6 :5635 ،
در باطن هر انسانی (فی اهابها) حیوانی با جمیع اعضا و حواس و شوا نهفته اسرت .ایرن
حیوان اکنون موجود است و با مرگ بدن عنرری گو رتی از برین نمریرود« :الیمروت
بموت البدن العنرری اللحمی» (همان).
حیات بدنی که روز شیامت محشور ده و ثواب و عقاب میبیند میرل حیرات بردن
دنیایی نیست که از خار به آن وارد ود ،بلکه حیات آن میل حیات نفس ،ذاتی است.
این حیوان ،حیوانی متوس بین حیوان عقلی و حیوان حسری اسرت کره در آخررت بره
اورت اعمال و نیات انسان محشور می ود ( یرازی236 :5091 ،؛ همرو240 :5095 ،؛ همرو،
023 :5014؛ همو.)223/6 :5635 ،

مجمون زمان و آنچه مطابق با زمان است میل یک سراعت اسرت و آن سراعت هرم
أنی از ئون االهی است که مشتمل بر تمام ئون جراری در هرر روز و هرر سراعت
است« :هی أن واحد من ئون اللره مشتمل علی ئون التجلیات الواشعة فی کل یروم و
ساعة» ( یرازی290 :5095 ،؛ همو .)236 :5091 ،همچنین ،مجمون مکانهای دنیا نیا در نظرر
االهی میل مجمون آنات مترل اند .بنابراین ،همه زمینها از آزال و آباد با جمیع زمانهرا
به اورت زمین واحد و زمان واحد به همراه جمیع متلوشات در برابر مالئکه و انبیرا و
هدا و پروردگار عالم حاضر می وند (همان).
ادرا با تأکید بر حشر جسمانی معتقد است انسان در دنیرا مریتوانرد بره فر رته یرا
یطانی درنده تبدیل ود .اگر علم و تقوا بر او غالا ود به فر ته تبدیل مری رود و
اگر غضا و تهاجم به دیگران بر وی غلبه کند به یطان تبدیل خواهد د (همو:5095 ،
 .)245وی با ا اره به بهه آکل و مأکول با تأکید بر اینکه بین بدن روز حشر و بدن این
دنیا ،اینهمانی واشع است کیفیت اینهمانی این دو بدن را توضی میدهرد .از نظرر او،
هنگامی که بدنها از شبور مبعوا می وند به کلی هستند که هنگامی که دیگران آنهرا
را میبینند میگویند« :این فالنی است! این فالنی است!» (همو .)069 :5014 ،این بردنهرا
میل و ا باح نیستند ،بلکه وجود آنها به کلی است که ذات و حقیقرت انسران برا ایرن
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بدنها کامالً تطبیق دا ته و یکسان است« :االبدان االنسانیة یجا ان یکون ممرا یرردق
علیها ذوات الناس و حقائقها دون امیالها و اضاللها» (همان).
از نظر ادرا ،انسان در این عالم نون واحدی اسرت کره افرراد یکسران دارد .امرا در
سرای آخرت انوان انسان مارشناپذیر است؛ چراکه اورت نفسانی انسران یرا همران
باطن که در آخرت ظاهر می ود متناسا با ملکههای اخالشی است کره انسران در دنیرا
کسا کرده است .در شیامت هر کس با چهره ای متناسا با اخالشیاتی که در دنیا دا رته
محشور می ود« :یوْمَ ینْفَخُ فِی الرُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً» (النبرأ .)53 :البته حشر متلوشات بره
حسا اعمالی که دا تهاند متفاوت است.
انسانهای قی به حسا همت شاار و نازلی کره دارنرد همرواره دارای تررورات
هوانی و غضبانی هستند .بنابراین ،روز شیامت به کل حیواناتی درمیآیند که رهوت
و غضا در آنها غلبه دارد؛ و در حدیث نبوی آمده است که «یحشر الناس علری ارور
نیاتهم» (کلینی)21/1 :5413 ،؛ «و یحشر الناس علی اورة تحسن عندها القرردة والتنایرر»
(همان .)026/6 :در درون هر انسان ،حیوانی برزخری برا جمیرع اعضرا و ا رکال و شروا و
حواس وجود دارد .این حیوان برزخی یا حیوان انسانارفت بره هنگرام حیرات انسران
وجود دارد و با مرگ بدن از بین نمیرود و به حیات خود ادامه میدهد .روز شیامت هم
با جسم و اورت متناسا خود محشور می ود و ثواب و عقاب میبیند .تفراوت ایرن
بدن با بدن دنیایی در این است که حیات بدن عنرری دنیرایی از امرور خرارجی نا ری
می ود؛ اموری میل غذاخوردن و تنفس ،اما حیات حیروان برزخری میرل حیرات نفرس
ذاتی است ( یرازی.)091 :5091 ،
نقد :بر اساس توای ادرا ،کماالت یا رذایرل اخالشری بره ملکره تبردیل رده و
اورت اخروی انسان را میسازند .یعنی انسان با اعمرالی کره در دنیرا انجرام مریدهرد
اورت اخروی خود را کل میدهد .میالً کسی که هوتران با د بره رکل خروی
محشور می ود .پرسش این است که :آیا این تص کره ارورت خروی دارد انسران
است و به اورت خوی ظهور پیدا کرده یا به سبا اعمال بدش نفس او هم تنال پیردا
کرده و به نفس متناسا با شالا خوی تبدیل رده اسرت؟ بیران اردرا برا رکل دوم
سازگار است؛ چراکه تص اورت اخروی خود را ساخته و این اورت برا نفرس او
سازگار است .در واشع ،این نفس او است که به اندازه نفس خوی تنال پیدا کرده است.
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خوی دن انسان در اورتی عذاب محسوب می ود که انسران با رد و مجبرور با رد
میل خوی زندگی کند .اما با این توایفی که ادرا انجام داده انسران وشتری بره خروی
تبدیل د هم نفسش تنال پیدا کرده و هم جسمش متناسا با خوی است .پرس او بره
خوی تبدیل ده که خویبودن برایش دیگر عذاب محسوب نمی ود .طبرع انسران در
دنیا به طبع خوکی تبدیل می ود و در آخرت با همین طبع خوکی زندگی میکند .ایرن
نمیتواند عذاب با د ،چون حیات او برا ترریت جدیردی متناسرا اسرت کره پیردا
کرده است.
مشکل دومی که باعث دور دن توای ادرا از نص شرآن می ود این اسرت کره
حداشل نمونههای شرآنی احیای اموات در دنیا ،که برای اثبات معاد بیان ده ،میل احیای
پرندگان برای حضرت ابراهیم (ن) ،زنده دن عایر پیامبر و زنده دن مقتول بنیاسرائیل
از جمله نمونههای احیای اموات است که در شرآن به آنها ا اره رده و دشیقراً روح بره
همین جسم عنرری بازگشته است .در اورتی که در توای ادرا جسم اخرروی از
طریق خیال ساخته می ود و عجاالذنا که همان خیال با د با نفس به آخرت میرود
و نفس با استفاده از آن به ساخت بدن اخروی اشدام میکند .ادرا در تفسیر سوره یرس
به نقل از ابنعربی میگوید هر انسانی به وسیله توهم در نیروی خیرال خرود چیاهرایی
میسازد که جا در خیال وجود ندارند .امرا عرارم برا شررد و همرت خرود چیاهرایی
میآفریند که بیرون از عالم خیال وجود دارد و میتواند با استمرار شرد خود ،آنها را در
عالم خار نگه دارد .در واشع ،اال این ستن از ابنعربی است و چیای که اردرا بره
آن افاوده این است که در عالم پس از مرگ همه انسانهرا ،اعرم از خروب و برد ،ایرن
توانایی را پیدا میکنند که موجودات مترور در خیال خود را در عالم خرار بسرازند و
آنها را در عالم خار نگه دارند.
از این گذ ته بیان ادرا در توای بدن اخروی گاهی متناشض بره نظرر مریرسرد.
گاهی میگوید بدن اخروی عین اعاده بدن دنیوی نیست « :والتحقیق ان االبدان االخرویة
مسلوب عنها کییر من لوازم هذه االبدان فإن بدن اآلخرة کظرل الزم للرروح و کعکرس و
میال له بتالم هذه البدن المستحیل الفاسرد» ( ریرازی33 :5033 ،؛ همرو)530/6 :5635 ،؛ «و
من آراء الستیفة ایضاً اعتقاد اکیر الناس أن اجسام اهرل الجنرة اجسرام لحمیرة و اجسراد
طبیعیة میل اجساد اهل الردنیا مرکبرة مرن اخرالط اربعرة شابلرة لالسرتحاالت والتغییرات
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معروضة لآلفات» (همو)495 :5014 ،؛ و گاهی میگوید بدن اخروی عین همان بدن دنیوی
است « :بدن االنسان المشتص الذی مات بإجاائه بعینها ال میله» (همان.)039 :
و ضمن اینکه تفاوت بین جسم عنرری و جسمی که اردرا تواری مریکنرد در
واشع تفاوت بین جسم و غیرجسم است .جسمی که محدویتهای این جسرم مرادی را
ندا ته با د دیگر جسم محسوب نمی ود.
 .1قیامت
از نظر ادرا ،هر کس که میمیرد شیامت اغرای او بر پا می ود .شیامرت ذومراترا
است و هر آنچه در شیامت کبرا با د نظیری در شیامت اغرا دارد (همرو .)263 :5090 ،برا
این حساب معنای شیامت و معاد از نفسی به نفس دیگر متفاوت است و هر چره مرتبره
نفس باالتر با د معنای شیامت او نیا نسبت به همان مرتبه تفاوت خواهد دا ت .از نظر
ادرا ،انسان در طول زندگی خود انقالبهای متعددی دا ته و اطوار متتلفی را پشرت
سر گذا ته است .اورت نطفه ،اورت حیوانی ،اورت عقالنی مراتبی است که انسان
طی کرده و این دگرگونی تا بینهایت ادامه دارد (همان).
نقد :معیار ادرا در معنای گاارههای زبان دینی در این تفسیر کرامالً مشرهود اسرت.
وی در تفسیر شیامت آن را دارای مراتا دانسته و البته مراتا متتل معنای ایرن کلمره
را طوری مطرح کرده که از نظر معنا متحد با ند تا کار به مجازگویی و حمرل لفرظ برر
معنای مجازی نرسد.
اما بر اساس نروص دینی ،شیامت عالمی است که یکدفعه حاال می رود و همره
متلوشات با همدیگر محشور می وند« :ذلک یروم مجمرون لره النراس» (هرود .)510 :برر
اساس توای شرآنی ،در شیامت همه مردم یکجا از شبر برانگیتتره مری روند .اگرچره
حال افراد در شیامت متفاوت است ،اما باعث نمی ود بگوییم شیامت افراد متتل است.
نه ،شیامت یکی است و حال مردم در آن متفراوت اسرت .ضرمن اینکره اردرا در بیران
روط تفسیر زبان دین میگوید بردا ت فیلسوم نباید از ظاهر نص دینی فااله دا ته
با د .بردا ت خود وی با آنچه در شرآن و روایرات دربراره شیامرت وارد رده تفراوت
فاحشی دارد؛ چراکه شیامت وارد ده در شرآن امری خارجی است نه نفسی محرض .وی
بر تفاوت شیامت افراد تأکید دارد ،در اورتی که بر اساس بیان شرآن شیامت یکی اسرت
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ولی حال مردم در آن متفاوت است .تفاوت حال دلیل بر تفراوت نرون نمری رود .میرل
اینکه همه موجودات در این دنیا حیات دارنرد ،اگرچره نرون حیرات آنهرا برا همردیگر
متفاوت است اما نمیتوان این تفاوت را تفاوت در دنیای آنها دانست ،بلکه همه آنها در
یک دنیا ولی در حالتهای گوناگون زندگی میکنند ،مگر آنکه کلمه «دنیا» را مطرابق برا
محی پیرامونی تص معنا کنیم که مجازگویی است .اگر گفته می ود فرالن رتص
برای خودش عالمی دارد معنایش این نیست که او در عالمی غیر از ایرن عرالم زنردگی
میکند ،بلکه معنایش این است که در این عالمی که بقیه موجودات هرم حضرور دارنرد
وضعیت ویژه ای دارد .پس نهایت چیای که با توجه به توای شرآن از شیامت میتروان
گفت این است که شیامت واحد است ولی حال افراد در آن متفاوت است.
 .1حساب و میزان
ادرا با بیان اینکه هر امری میاانی دارد و میاان بررسری اعمرال و اشروال برا میراان
اجسام سنگین متفاوت است برخی میاان ها در علوم متتل را معرفی میکند ( ریرازی،
269/6 :5635؛ همرو915 :5090 ،؛ همررو269 :5091 ،؛ همررو231 :5095 ،؛ همررو)413 :5014 ،؛ مرریالً
میاان مواشیت اسطرالب .اسرطرالب وسریله ای بررای بره دسرت آوردن طرول و عرر،
جغرافیایی محل ،ارتفان کوهها ،پهنای رودخانهها ،محاسبه ساعت طلون و غروب آفتاب
است .مسطره (خ کش) و فرجار (پرگار) وسیله اندازهگیری خ و دایره ،اشول میاان
اندازهگیری کجی و برآمدگی دیوار ،و عرو ،میاان عر ،و ذوق سرلیم میراان معرانی
دشیق است (همو .)413 :5014 ،میاان هر چیای باید از جنس همان چیا با د .روز شیامت
که افعال و ا شوال ،اسرار ،ضمائر ،افکار و عقاید و نیات مردم محاسبه مری رود بایرد برا
میاانی که توانایی محاسبه این امور را دارد محاسبه وند (همان).
هر فعلی در نفس فاعل آن اثری دارد .بعضی از افعال برای انسان ثبات و استقرار و
آرامش به بار آورده ،اضطراب و تالال را از او زائل میکننرد ( ریرازی .)915 :5090 ،پرس
میتوان ثقل و سنگینی را به آنها نسبت داد؛ میل اجرام سرنگین (اثقرال) کره از حرکرت
کشتی جلوگیری میکنند و باعث سکون آن می وند (همان) .بعضی افعرال سربا تحیررر
نفس و اضطراب آن می وند و باعث میگردند از هروا و هروس پیرروی کنرد و دنبرال
اعرا ،متفرشه با د .این افعال را میتوان به سبکی و خفرت نسربت داد؛ چراکره ریء
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با اندی محررکی به آسمان میرود و حرکاتش هیچ نظمی نردارد (همران:

سبک و خفی
 .)912نتیجه متابعت از هوای نفس و حرکت انسان تحت تأثیر آن ،هدایت دن به هاویه
است .ادرا به آیات «فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشرة راضریة * و امرا مرن خفرت
موازینه فأمه هاویه» استشهاد میکند .خدای متعال انسان را از گرل و ریطان را از آترش
خلق کرده است .اشتضای طبع آتش سبکی و خفررت و حرکرت ،و اشتضرای طبرع زمرین
استقرار و سکون است .افعال یطانی موجا سبکی و اضطراب می ود و افعال انسانی
اشتضای سکون و آرامش و اطمینان دارد« :کل یعمل علی اکلته» (همان .)912 :هر عملی
از اعمال حسنه میل نماز ،روزه ،حج و غیره تأثیر معینی در خالای شلا از رنج اسارت
دنیا و شید هوات و نورانی دن آن دارد که جا خدای متعال کسی میراان ایرن ترأثیر را
نمیداند .هر یک از اعمال سیئه نیا شدر معینی باعث دور دن نفس از عرالم رحمرت و
تاریکی (اظالم) جوهر آن می ود .این تأثیر را نیا فق خدای متعال میداند .تمرام ایرن
تأثیرات در آخرت برای متلوشات رو ن می ود .چون حجابها رفع رده و پرردههرا
کنار میرود و هر کس سنگینی اعمال و افعال خیر و ر خود را میداند.
انسانهای مشری روز شیامت وزنی ندارند .یعنی بهره ای از وجرود ندارنرد« :ال شردر
لهم من الوجود» .هیچ عملی برای آنها وزن نمی ود؛ همچنین ،کسرانی کره مالشرات برا
پروردگار را تکذیا ،و آیات االهی را انکار میکنند (همان).
نقد :تا اینجا بیان ادرا گویای آن است که سنگینی و سبکی اعمال به معنای عرفری
آنها نیست و باید در معنای آنها توسعه داد ،اما خود وی در اسفار میالی مریزنرد کره برا
توایفات یاد ده تناشض دارد.
وی در تأیید این مطلا به خبر ااحا السرجالت در روایرات ا راره مریکنرد .برر
اساس این روایت ،تری در عمر خویش هیچ عمل خیری انجام نداده بود جا اینکره
یک بار کلمه توحید را بر زبان جاری کرده بود .روز شیامت  66کتاب از اعمال رری که
مرتکا ده بود در مقابلش گذا تند .هر یک از این کترابهرا وسرعتی معرادل فاارله
مشرق تا مغرب دا ت .این اعمال بد را روی یک کفه ترازو گذا رتند .در مقابرل ،یرک
ورشه نازی به او دادند که روی آن نو ته ده بود« :ال اله اال اللره محمد رسرول ال» .بره
او گفته د این ورشه را در کفه دیگر ترازو بگذار .عر ،کرد پروردگارا ایرن کاغرذ در
مقابل این همه کتابهای شطور به چه کار من میآیرد؟ امرر رد کره ورق را روی کفره
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دیگر بگذار .تا گذا ت سنگینی ورشه بر کتابهای شطور چربید (تطیش السجالت) .این
روایت و نقل آن در آثار ادرا دشیقاً با آنچه درباره خفت و ثقل اعمال ذکر رد تنراشض
دارد؛ چراکه در روایت دشیقاً ترازو و سنگینی به معنای عرفی آن مد نظر است.
 .1صراط
از نظر ادرا ،هر موجودی دارای حرکتی ذاتی به سمت آفریدگار است کره عبرادت
فطری او محسوب می ود« :لکلر یء حرکة جبلیة و عبادة فطریة» ( یرازی.)261 :5091 ،
انسان عالوه بر این حرکت ،حرکت دیگری نیا دارد؛ حرکتی ارادی در طلرا آنچره بره
گمرانش خیرر و کمررال اسرت .هررر انسررانی از ابترردای حردوا تررا انتهررای عمررر دارای
حرکتهای طبیعی و انتقالهای فطری است .اولین نشئه انسان به حسا جسم و شالرا
او ،شوه استعدادیه است .نشئه دوم اورت طبیعی اسرت کره رأن ایرن ارورت حفرظ
ترکیا انسان است .نشئه بعدی اورت معدنی برای ماده بدن است کره باعرث ر رد و
نمو آن می ود .نشئه دیگر اورت حیوانی اسرت کره محسوسرات را دری مریکنرد و
حرکت باالراده دارد .این آخرین درجه اورت حسیه است .اولین درجه از اور عقلیره
شوه ای است که ناد حکما از آن به عقل منفعل تعبیرر مری رود .در ارور عقلیره نیرا از
اورتی به اورت دیگر منتقل می ود تا آنجا که به عالم عقلی مترل مری رود و اگرر
توفیق دا ته با د به مأل اعلی ملحق میگردد .اما اگر طبیعت بر او غلبه کند با ریاطین
محشور می ود (همان) .اشتضای اولیه نفس ،تکمیل نشئه حسی و تعمیر این شالا است.
سسس هنگامی که این نشئه را کامل کرد متوجه عالم دیگری می ود کره براالتر از ایرن
عالم است؛ عالمی ری تر و نادیکتر به خالق آن .این معنای اراط االهی اسرت کره
مردم را بر آن خلق کرده است« :فهذا معنی اراط الذی فطر علیره التلرق» (همران.)265 :
استقامت بر این اراط و ایستادگی در آن خواسرت خداونرد از بنردگان اسرت و بررای
رسیدن به همین هدم رسول خود را برای مردم فرسرتاده اسرت« :و انرک لتهردی الری
اراط مستقیم اراط اللره الذی لره مرا فری السرماوات و مرا فری االر( »،الشروری.)12 :
انحرام از این اراط موجا سقوط از فطرت و سقوط بره جهرنم اسرت (همران) .ایرن
اراط نازیتر از مو ،تیاتر از مشیر است« :و هو ادق من الشعر و احرد مرن السری »
(همان) .اراط مستقیم راه میانه بین اطرام است که عر ،ندارد و بشر استقامت برر آن
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را ندارد ،مگر کسی که خدای متعال اراده کرده با د (همان) .به همین سبا رسرول خردا
فرموده است « :یبتنی سورة هرود لمکران فاسرتقم کمرا امررت» .بره نظرر وی ،ارراط
مستقیمی که اگر پیموده ود انسان را به بهشت مریرسراند ،ارورتی اسرت کره انسران
مادامی که در عالم طبیعت زندگی میکند با اعمال شلبی برای خودش میسرازد (همران).
این اورت میل سایر معانی غایا از حواس ،اورت حسیهای ندارد .هنگامی که پررده
طبیعت با مرگ باال رفت ،در روز شیامت پلی محسوس برای انسان روی جهرنم کشریده
می ود .این پل از موش انسان در شیامت ررون رده و از روی جهرنم مریگرذرد و
انتهایش بهشت است .هر که این پل را ببیند میداند ساخته چه کسی بوده و بره دسرت
چه کسی بنا ده است .ایرن پرل کشریده رده برر روی جهرنم طبیعرت انسران اسرت؛
همان طبیعتی که به آن گفته می ود« :آیرا سریر ردی؟» ،مریگویرد« :هرل مرن مایرد»

( یرازی.)291 :5095 ،

ادرا در عر یه به روایتی که مفضل بن عمر از امرام ارادق (ن) نقرل مریکنرد بره
عنوان مؤید دیدگاه خود ا اره میکند .حضرت فرمود اراط یعنری راه معرفرت االهری.
ارراط دو اررراط اسررت؛ اررراطی در دنیرا و اررراطی در آخرررت .اررراط دنیرا امررام
واجااالطاعة است .کسی که در دنیا او را بشناسد و به هدایت او اشتدا کنرد در آخررت
از روی اراطی که بر روی جهنم است عبور میکند .اما کسی که او را نشناسد شردمش
بر روی اراط آخرت متالال می ود و در آتش جهنم سقوط میکند .همچنین ،از امرام
اادق (ن) منقول است که ذیل آیه «اهردنا الررراط السرتقیم» فرمرود« :ارراط السرتقیم
امیرالمؤمنین است» (همان 290 :و  .)294از نظر ادرا ،این احادیث معانی موافقی با ااول
فلسفی وی دارند .با این بیان که نفس انسران از مبردأ حردوا ترا انتهرای عمرر دنیروی
انتقاالت نفسانی و حرکتهای جوهری بسیار دارد .با این حساب هر نفسی به اعتبراری،
اراطی به سوی آخرت است« :فلکل نفس اراط الی اآلخررة بوجره» .همرانطرور کره
همین نفس به اعتبار دیگری سالک محسوب می ود (همان) .به عبارت دیگر ،مسافت و
متحری بالذات یک چیاند ولی به اعتبار متغایرند .از نظر ادرا ،هر نفرس ،ارراطی بره
سوی آخرت است« :فرالنفوس ارراطات الری العاشبرة» .بعضریهرا مسرتقیم ،بعضریهرا
منحرم اند .بعضیها واال و بعضی معطلاند .از نفوس و اراطهای واال هم برخری
سریع و برخی دیگر کُندند .کاملترین ارراطهرا نفرس امیرالمرؤمنین و اوالد او اسرت
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(همرو .)233/6 :5635 ،تفاوت نفوس که به تفاوت اراطها منجر می ود بره حسرا شروه
نظریه و شوه عملیه است که در حدیث از آنها به اراط دنیا و اراط آخرت تعبیر رده
است (همو .)294 :5095 ،اراط دنیا عبارت است از تحریل عدالت و نگهدا رتن شروای
سهگانه هویه ،غضبیه و وهمیه بین افراط و تفری به کلی که به هیچ سمتی متمایرل
نشوند ،تا انسان نه فاجر با د و نه خامل (گمنام ،فرومایه) ،بلکه عفی با د .نه متهرور
با د و نه ترسو بلکه جان با د .نه جربا (فریبنده) با د و نه ابله بلکره حکریم با رد
(همو232/6 :5635 ،؛ همو .)294 :5095 ،از ترکیا این حد وس ها باید هیئتی برای کستن
شوا (هیئة اذعانیة للقوی) و هیئتی باالبرنده و استعالیی برای روح تشرکیل رود (همران).
این حالت برای نفس جا با عمرل بره رریعت و اطاعرت امرام واجراالطاعرة حاارل
نمی ود و این معنای اراط در دنیا است که امام با د (همرو .)291 :5095 ،اراط دیگرر
عبارت است از مرور نفس با شوره نظریه و عملیه از مراتا موجودات و اطوار حسری و
نفسی و عقلی و خرو آن از نهانگاههای حجاب و پردهها به سوی فراخگاههرای نرور
االهی (افضیة االنوار) .پس اراط مستقیم دو وجه دارد ،یکی تیاتر از مشیر که هر که
بر آن توش کند قی است و دیگری باریکتر از مو که وشروم برر آن باعرث شطرع و
فرل می ود (همان).
نقد :آنچه مد نظر ادرا است توسعه در معنای اراط میل بقیه گاارههای زبان دیرن
در شلمرو معاد است .از نظر وی ،حرکت همه موجودات بره سرمت کمرال مررداشی از
اراط است .حرکت انسان به سمت کمال طبیعی نیرا مررداشی از ارراط اسرت و بره
تعداد انسانها در شیامت اراط داریم .البته روایتی که ادرا نقل میکند با معنای عرفری
اراط کامالً تطابق دارد؛ چراکه اعمال انسان در دنیا و تبعیت از حجت خدا در زندگی،
کیفیت عبور او را از اراط معین میکند ،ولی چنین توسعهای در معنای اراط کره هرر
حرکت طبیعی موجودات را به سمت کمال امل رود بره نظرر زیرادهروی در توسرعه
معنای کلمه اراط است ،به کلی که از معنای مد نظر رارن بسریار دور اسرت .نکتره
دیگر اینکه ادرا در اینجا همانطور که شیامت و حشر انسانهرا را متعردد مریدانسرت
اراطهای افراد را با هم متتل میداند و اراط هر تص با ا تاص دیگر متفاوت
است .همانطور که شبالً ا اره د ،مستفاد از بیان دینی آن است که اراط یکی و حرال
مردم هنگام عبور از آن متفاوت است ،ولی بیان ادرا ناظر بر تعدد اراطها است.
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نتیجه
 .5ادرا برای برونرفت از بهات رایج زمان خود درباره مسئله معاد جسرمانی ،میرل
بهه آکل و مأکول و بهه اعاده معدوم ،مسئله معاد را از اول طوری مطرح میکند که
اساساً با بهات رایج مواجه نشود و ضمناً معانی آیات را نیا به تأویل نبرد .هم معنا
واشعی با د و هم تفسیر زبان دین به گونهای با د که با ظاهر آیات در تضاد نبا د.
این کار بسیار مهمی است که وی در کمال دشت انجام داده و توانسته است بین مبانی
فلسفی و توایفات شرآن در حوزه معاد جمع کند .ادرا ،هم زبان دین را زبانی واشعی
دانسته و هم سعی کرده مبنای فلسفی خویش ،یعنی وحدت در معنرا و تشرکیک در
وجود در مبدأ ،را کامالً در حوزه فهم زبان دین ،خروااً در شلمرو معاد ،حفظ کند .اما
ا کالی که به اورت کلی بر معنا ناسی ادرا از شبر و شیامت و اراط وارد می ود
همان ا کال کلی است که بر معاد جسمانی وی وارد ده است؛ و آن اینکه بردا ت
وی از معاد را بسیاری از فالسفه متال با ظواهر کتاب و سنت ارزیابی کردهاند.
 .2ادرا در خروص دیدگاههای متتل متفکران سنتی اسالمی راجع بره زبران دیرن
موضع دا ته و طرفداران تعطیل و تشبیه در تفسیر اواام االهی را ،که جان بحرث
زبان دین است ،تتطئه کرده است.
 .0از نظر ادرا ،زبان دین رمای ،نمادین و الیهالیه است و بررای فهرم آن بایرد درون
انسان با رعایت آداب فهم معنای زبان دین تطهیر ود تا شابلیت دستیابی بره معنرا
حاال گردد.
 .4ادرا تمام گاارههای زبان دین در شلمرو معاد را با همین ویژگی الیرهالیرهبرودن و
اتحاد در معنا و در عین حال دا تن مرادیق متعدد تفسیر کرده است.
 .1از نظر ادرا ،زبان دین ،چه در شلمرو اواام االهی و چه در شلمرو معاد ،الیهالیره
و رمای است و باید طوری آن را معنا کرد که از ظاهر لغت عدول نشود؛ کاری کره
خود ادرا با موفقیت انجام داده است.
 .9اگر چه ادرا برای فهم زبان دین رایطی ذکرر کررده و روش مترواری را پریش
کشیده و تأکید کرده که در بردا ت از زبان دیرن نبایرد از ظرواهر نرروص فاارله
گرفت ولی خود وی در بردا رت از واژههرایی میرل «شیامرت»« ،شبرر»« ،ارراط» و
«حشر» شدری از ظاهر نروص فااله گرفته است.
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