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  :چكيده

از چند نظر حائز اهميت » علم زبانشناسي«با مباحث » مطالعات قرآني«شناساسيِ وجوه ارتباطيِ 
است. اوالً، به دليل اينكه مطالعات قرآني، از تنوع روشي برخوردار است لذا روش هاي مختلف تحقيق 
از جمله روش هاي علم زبانشناسي و روش تحليل زباني در مطالعات قرآني كارآيي دارد. ثانياً، قرآن 

شده است لذا مثل هر متن ديگري مي تواند موضوع مطالعة  علم متني زباني است و در قالب لفظ نازل 
بنابراين، عالم قرآني بايد نسبت خود را با علمِ زبانشناسي تعيين كرده و بر  زبان شناسي قرار گيرد.

اساس كارآيي روش هاي علم زبانشناسي آن ها را در مطالعات قرآني به كار ببندد. بر اساس يافته 
هاي پژوهش حاضر كه به روش تحليل مفهومي و مطالعات كتابخانه اي انجام شده است مي توان 

است. زيرا دسته بندي زبان شناسي قابل در مطالعات طالعات مربوط به قرآن اي از م بخش عمدهگفت: 
يك تعامل  همچنين قرآن غير از جنبه هاي وحيانيِ آن، متني زباني و از مقولة خطاب هاي لفظي است.

دوسويه بين مطالعات قرآني و حوزة دانش زبانشناسي وجود دارد. يعني هم مطالعات قرآني مي تواند 
وضوع پژوهشهاي زبانشناسانه قرار گيرد و هم مي توان در فهم و تفسير قرآن از نظريات، تئوري ها و م

  دستاوردهاي دانش زبان شناسي بهره برد.

  .مطالعات قرآني، زبان شناسي، تحليل زباني، زبانشناسيِ قرآن، مباحث زبانشناختيِ قرآن: هاكليدواژه
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  مقدمه  -1
را از رهگـذر  » زبـان « از آنجا كه علم زبـان شناسـي،   

قوانين كلّي حاكم بر همة زبان ها مورد مطالعه قرار مـي  
پيدا » زبان قرآن« دهد، لذا ارتباط تنگاتنگي با موضوعِ 

عـالوه بـر آن رويكردهـاي مختلـف مكاتـب      مي كند. 
زبانشناسي، پيوسته مسائل جديدي را بـراي مطالعـات   

رد. لذا شايسته است وجوه ارتباطيِ قرآني پيش  مي آو
مطالعات قرآني بـا علـم زبانشناسـي را تبيـين كـرده و      

تأثيرات رويكردهاي مختلف را در مطالعـات قرآنـي و    
به كار شيوة كار مفسران قرآن، مورد بررسي قرار دهيم. 

گيريِ دانش زبانشناسـي در مطالعـات قرآنـي نيازمنـد     
زبانشناسي و كاربردهـاي  آشنايي با حوزه هاي مختلف 

هريك از آنهـا اسـت. عـالوه بـر آن، تمـايز روشـهاي       
هركدام از آنها  نيز بايد به خوبي روشن شود، يعني بايد 

-بدانيم تعريف زبانشناسـيِ شـناختي، تـاريخي، قـومي    
فرهنگي، و ساختاري چيست، و تمايز آنها در چيست؟ 

معنـي  « به عنوان مثال اگـر محقّقـي بخواهـد از روش    
در مطالعـات قرآنـي اسـتفاده كنـد، بايـد بـه       » شناسي 

درستي مشخص كند كـه مـراد او از معنـي شناسـي در     
تحقيق خود چيست؟ آيا معناي تحت اللّفظيِ آن مد نظر 
است و مي خواهد به شكل سنّتي (كالسيك) بـه كشـف   
معناي لغوي و اصطالحيِ واژگـان بپـردازد؟ و يـا مـي     

ـ    راي بررسـيِ واژگـان   خواهد از معني شناسـيِ نـوين ب
استفاده كند. عالوه بر آن اگر مراد پژوهشـگر از معنـي   

باشد، در اينصورت بايـد بـه     )Semanticsشناسي، (
طور دقيق مشخص كند كه كـداميك از مكاتـب معنـي    

معنـي  «شناسي مورد نظر اوست. آيا بـر اسـاس روش   
فردينان دو سوسور، مي » شناسيِ هم زماني و در زمانيِ

معني شناسـيِ  «پژوهش بپردازد و يا اينكه از  خواهد به

معنـي  « و مباحث مطرح در آن بهره مي برد. » تاريخي
را به كار مـي بنـدد و يـا از    » فرهنگي -شناسيِ  قومي

اسـتفاده  » معني شناسيِ شـناختي « الگوهاي مطرح در 
  )44: 1395مي كند. ( درزي، 

واژه « يعني، صرف اينكـه برخـي مباحـث مربـوط بـه      
داللـت  « يا مباحث مربوط بـه  » اسي و ادبيات قرآنشن

و » حجيت ظواهر قرآن« و يا مباحث مربوط به » الفاظ
امثال آنها، مشابهت هايي با مباحث زبانشناسـي جديـد   
دارند، كافي نيسـت و مشـكلي را حـلّ نخواهـد كـرد.      
آشناييِ دقيق با مبـاني و حـوزه هـاي گونـاگون علـم      

گيريِ اولية آن، سير رشد زبانشناسي، خاستگاه و شكل 
و تحول، مكاتب به وجود آمده در آن و روش شناسـيِ  
هريك از آنها براي به كار گيريِ آنها در مطالعات قرآني 

  ضروري است. 
   پيشينة تحقيق : - 1 - 1

گونه شناسي مطالعات قرآني در بين دانشمندان اسالمي 
 نشان مينگاهي به آثار گزارش شده و بر جاي مانده و 

عناوين نوظهوري همانند فلسفة زبان، زبان  دهد كه
شناسي و نشانه شناسي و... در گذشته در مطالعات 
قرآني جايي نداشته و عالمان اسالمي به طور رسمي و 
تحت اين عنوان ها، بحثي ارائه نكرده اند. در عين حال 
مصاديق رويكرد سنّتي و كالسيك در بارة زبان قرآن را 

ردهاي زبانشناسانة افرادي چون ابن رويكمي توان در 
اساس « و زمخشري در » مقاييس اللغه « فارس در 

، و رويكرد علماي اصول در مباحثي چون »اللغه 
داللت الفاظ، مفهوم و منطوق، مطلق و مقيد، و مباحثي 
بالغي چون حقيقت و مجاز، خبر و انشاء، ديد. 

وم ) با دقّت نظر در تاريخ عل168: 1390(بستاني،
اسالمي مي توان فهميد كه از همان قرن اول ظهور 
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اسالم حوزه هاي گوناگون علوم اسالمي از قرائت و 
تفسير و علوم قرآن و علوم ادبي تا كالم و فلسفه و 
منطق، عرفان و تصوف و اصول فقه، آكنده از نكته 
سنجي هاي زبان شناختي در حوزة دين بوده است. 

مسلمان در شناخت ان چنانچه، اديبان و قرآن شناس
معاني حقيقي و مجازي الفاظ  هاي واژگان قرآن، ريشه

قرآن و شناساندن نهادهاي بالغي ويژة كالم خدا، وجوه 
اعجاز و اطناب، امثال قرآن، آغاز و پايان  و نظائر،

ها صدها اثر  ها و آيات، اعجاز قرآن و جز اين سوره
ِشناسي  انهاي زب اند كه جنبه گرانقدر به يادگار نهاده

قرآن كريم را مورد اهتمام و التفات قرار داده و 
هاي گوناگون صرف، نحو، معاني، بيان و علم نقد و  جنبه

اند. و آثار عظيمي را پديد  ريزي كرده بالغت و.. را پي
معاني « توان به كتاب آورده اند كه از جمله آنها مي

القرآن و فهم « ابوعبيده،   »مجاز القرآن«فرّاء،  »القرآن
« جاحظ،  »نظم القرآن« حارث محاسبي،  »معانيه

 د،مبرّ »اعراب القرآن « ابن قتيبه، »تأويل مشكل القرآن
دالئل االعجاز و « باقالني،  »اعجاز القرآن «

 اشاره كرد. ...جرجاني و  »اسرارالبالغه
) اما امروزه به دليل رشد دامنة علوم 77:1377(حكيمي،

ا، مسائل جديدي از حوزه و تخصصي شدنِ دانش ه
هاي گوناگونِ دانش براي مطالعات قرآني پيش آمده 

دانش هايي مثلِ زبانشناسي ( بخصوص  چنانچه،است. 
مباحث جديد آن كه به پيوند زبان و فرهنگ اشاره 
دارد)، نشانه شناسي ( بخصوص ديدگاههاي فردينان دو 
سوسور)، و هرمنوتيك، بيشترين ارتباط را با روش 

يريِ مورد نياز در فهم قرآن دارند و روش تفسيري تفس
بدونِ اطالع جامع و كافي از اين دانش هاي زباني، 

   )29:1390ناقص و ناكافي مي باشد. ( واعظي،

  پرسش هاي تحقيق :  - 2- 1
نگارنده در اين پژوهش در پيِ يافتنِ پاسخهايي براي 

وجوه ارتباطيِ مطالعات  - 1سه پرسش زير است: 
دستاوردهاي  -2علم زبانشناسي چيست؟  قرآني با

زبانشناسي جديد به چه ميزان براي مطالعات قرآني 
رويكرد زبانشناسيِ قرآن  - 3مفيد و ضروري است؟ 

و مسلمان چه دستاوردي داشته و چه  پژوهان غربي
مسائل جديدي را در حوزة مطالعات قرآني پيش آورده 

تبيينِ  است؟ پاسخ به اين پرسش ها نيازمند شناخت و
وجوه ارتباطيِ مطالعات قرآني با علم زبانشناسي و 
تحليل و مقايسة رويكرد زبانشناسيِ متفكّران اسالمي با 

  قرآن پژوهان غربي است
   وجوه ارتباطيِ مطالعات قرآني با علم زبانشناسي                         - 2

بررسيِ وجوه ارتباطي مطالعات قرآني با مباحث علم 
ي از دو نظر حائز اهميت است:  اوالً معلوم مي زبانشناس

كدام بخش از مطالعات قرآني در حوزة زبانشناسي شود 
ثانياً كارآييِ علم زبانشناسي و شاخه   قابل بحث است؟

   هايِ
مختلف آن در مطالعات قرآني را مي توان تعيين كرد. 
ذيالً اهم وجوه ارتباطي علم زبانشناسي با مطالعات 

رآييِ شاخه هاي مختلف آن در مطالعات قرآني و كا
  قرآني را بررسي مي كنيم:                                            

  رابطة علم زبانشناسي با تفسير قرآن                                        - 1- 2
متون تفسيريِ تأليف شده توسط دانشمندان اسالمي 

ناختي و پيوند آن زمينه اي براي طرح مسائل زبان ش
« ، »فلسفة زبان« با قرآن بوده است. دانش هايي مثل 

 ارتباط وثيقي » زبانشناسي ديني« و » زبانشناسي عام
با مطالعات مربوط به قرآن  به ويژه علم تفسير دارند و 
مي توان آنها را پيش نيازهاي نظري در مطالعات قرآني 
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ثيرات دانست. چنانچه تفاسير كالمي مشحون از تأ
مباحث زبان شناسي در نوع ديدگاه مفسران است. مثال 
در روش كالميِ معتزله براي تفسير آيات به وجوه 
مختلف قائل شده و قوانين زباني مجاز و استعاره و 
كنايه، ابزار كار آنان در تأويل آيات قرآن بوده است. از 
اين رو تأويل، از مهم ترين ويژگي هاي زبان شناختي و 

فسيري و هرمنوتيكيِ متكلّمان معتزلي در برابر روش ت
) يا 15: 1355سلَفي گري به شمار مي آيد. ( امين، 

مثالً در تفاسير عرفاني، فرض بر اين است كه وحي 
قرآني، زباني چند بعدي و سطوحي متصاعد دارد و 
دارايِ يك سطح و يك الية بسته نيست و نمي توان آن 

ضاي اين سخن، كالم وحيانيِ را يك بعدي ناميد. به مقت
قرآن داراي اليه ها و سطوح گوناگون معنايي است كه 
فهمِ متناسب با شرائط روحي و درجات وجودي انسان، 
براي هر كس تحقّق مي يابد. براين اساس برخي بر اين 

زبان قرآن، داراي مراتب مختلف است، « باورند كه: 
براي چرا كه ظاهري سطحي و باطني عميق دارد. و 

هردسته از مخاطبان، مطلب ارائه مي كند و حتّي براي 
» مخاطبان آينده در طول زمان بهره اي خواهد داشت. 

                                                    )57: 1383(معرفت، 

  كارآييِ قواعد تحليل زباني در مطالعات قرآني                         - 2- 2
الفاظ بر معاني، يكي از مباحث مهم چگونگي داللت 

علم زبان شناسي است و از آنجا كه قرآن كريم در قالب 
لفظ نازل شده است لذا مثل هر متن ديگري مي تواند 
موضوع مطالعة علم  زبان شناسي قرار گيرد.  مباحث 
الفاظ كه هم در علم اصول فقه و هم در مطالعات قرآني 

واعد تحليل زباني است. كاربرد دارد به نوعي ناظر به ق
 »معني شناسي« علم بسياري از موضوعاتي را كه در  و

 »مبحث الفاظ«مجال طرح و بررسي يافته، مي توان در 

معني «  علم نتايج حاصل از طريقِگرچه يافت، 
 دارد.مباحث الفاظ با هاي زيادي تفاوت  »شناسي

مثل بحث اصالت ظهور،  يقرآنمطالعات بخشي از 
ات و نيز تمام مسائل ناظر به ادبي ،حجيت ظواهر قرآن

شناسي، صرف، نحو، معاني، بيان و بديع  قرآن نظير واژه
براي   تابع روش تحليل زباني ارزيابي كرد. مي توان را

و  معنيمثال، وقتي قرار باشد در علوم قرآن در باره 
د با مراجعه به وگو شود، باي گفت» قرآن«ريشه واژه 
شناسان و كاركرد اين واژه در لغت عرب،  آراي واژه

  به پاسخ آن دست يافت. يا اگر صاحب ،قرآن و روايات
نظري در علوم قرآن درصدد اثبات حجيت ظواهر قرآن 
باشد، باز با استناد به روش تحليل زباني بايد از اين 

و مقدمات كمك بگيرد كه قرآن در تفهيم و تفاهم همسو 
اين  ةكه از جمل،همصدا با قواعد تخاطب و محاوره

وگو  قواعد تكيه بر ظواهر است، با مردم به گفت
زيرا، زبان    )242: 1385.( نصيري، پرداخته است

قرآن همان زبان تفاهم و تخاطب عرف عقالست و 
خداوند براي القاء و ابالغ پيام خود به مردم، طريقه و 
زبان ديگري جز آن را گزينش نكرده است.( خويي، 

1360                                                                      (  
  علم قرائت  كاربرد علم آواشناسي در - 3- 2

علم قرائت اولين دانش رسمي در در بين علوم اسالمي، 
فرهنگ اسالمي است كه ارتباطي در خور با زبان و 

در حوزة دانشهاي سنّتي ما دانشِ  زبان شناسي دارد. 
است. آواشناسي » مخارج االصوات « مشابه آواشناسي 

)Phonetıcs كاربرد فراواني در علم تجويد دارد و،(
ند به ساماندهي و بازسازيِ دانش تجويد ياري مي توا

رساند. به عبارتي مي توان گفت: دانش تجويد، همان 
آواشناسيِ توليدي است. دانش تجويد از شاخه هاي 
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علم زبانشناسي است كه در آن از حاالت و عوارض و 
قواعد و قوانين اصوات بحث مي شود و قرنهاست كه 

سالمي است. در مقام مورد مطالعه و بررسي دانشمندان ا
اعطاء الحروف حقوقها و « تعريف اين علم گفته اند: 

(سيوطي، ». ترتيبها و رد الحروف الي مخرجه و اصله 
1360 :101(  

كارآييِ علم نحو شناسي در ترجمة صحيحِ  - 4- 2  
    قرآن

با توجه به اينكه نحو كالسيك عربي قـرن هاسـت كـه    
يي بـا علـم نحـو    حالتي ثابت به خود گرفته، لـذا آشـنا  

) در زبانشناسيِ نوين مـي توانـد بـه    Syntaxشناسي (
پيشرفت و گسترش نحو عربي كمك كرده و در ترجمـة  
قرآن نيز نقش مهمي ايفاء كند، زيرا يكـي از مشـكالت   
ترجمه، شناسايي و تحليل درسـت نقـش هـر كلمـه و     
يافتنِ معادل دقيقِ آن در زبان مقصد اسـت. (معمـوري،   

1386 :169(  
ــير     -2-5 ــي در تفس ــاربرد شناس ــش ك ــارآييِ دان ك

  متشابهات
)، بـه كـاربرد زبـان و    Pragmaticsكاربرد شناسي ( 

ارتباط آن با ابعاد مختلف زندگي بشر مي پـردازد. ايـن   
دانش مي تواند در تحليل آيات متشابه سـودمند واقـع   
شود. خيلي از آياتي كه  متشابه ناميده شده انـد، ناشـي   

معنايي نيست، بلكه ناشي از وجـود   از وجود پيچيدگيِ
يك ساختار مشخص است كه امكانِ فهمِ بيش از يـك  

عالمـه طباطبـائي در   معني در آن وجود دارد. چنانچـه  
در بين آيات قرآن كريم « تبيين آيات متشابه مي گويد: 

حتّي يك آية پيچيده و نامفهوم وجـود نـدارد... قـرآن    
حتّـي آيـات   شيواترين كالم عرب است، تا جـايي كـه   
(طباطبـائي،  » متشابه، مفهومي به غايت روشـن دارنـد.  

، با تحليل بافت دروني »كاربرد شناسي) « 1/7: 1384
و بيرونيِ متن و جايگاه قرار گيريِ عبارت مورد نظر در 

  متن، به حلّ اين نوع مشكالت زباني ياري مي رساند. 
در حـوزة نقـد    كـارآييِ زبانشناسـي تـاريخي    -6 -2

  قرائات و روشهاي تفسيري 
)، Historical Linguisticsزبانشناسـيِ تـاريخي (  

مطالعه در سير تاريخيِ پيدايش زبان و گسـترش آن را  
بر عهده دارد، و تأثير زيادي در مطالعة دانش بالغت و 
نقش مهمي در فهم و تفسير قرآن داشته و در حوزة نقد 

ي دارد. همچنـين در  قرائات و احاديث تفسـيري كـارآي  
زبانشناسيِ تاريخي، مباحث مربوط بـه پيونـد زبـان و    
فرهنگ، مي تواند در اتخاذ روش تفسيري مورد توجـه  

  )41: 1390مفسران قرآن قرار گيرد. ( واعظي، 
ــناخت    -7 -2 ــي در ش ــه شناس ــش ريش ــارآييِ دان ك

  مفردات و دانش تفسير 
)، علمـي اسـت كـه    Etymologyعلم ريشه شناسي (

ريشة  واژگان را بر مبنايِ مستندات تاريخي اسـتخراج  
مي كند و سير پيدايش و پيشرفت آنهـا را تحليـل مـي    
كند، لذا تأثير بسيار زيادي در دانش مفردات و در پـيِ  
آن در دانش تفسير دارد و ممكن است دانش تفسـير را  
كامالً دگرگون سازد. در ريشه شناسـي، تنهـا بـه سـير     

در درون يك زبـان بسـنده نمـي     دگرگوني هاي ريشه
شود و پيشينة آن در زبان هاي ديگر نيز دنبال مي شود. 

واژگـان  « يـا  » معربـات  « معادل آن در علوم قرآنـي  
   )12: 1384است. (معموري، » دخيل 

   كارآييِ دانش معني شناسي در مطالعات قرآني -8 -2
)، به پيدايش معنـي و  Semanticsعلم معني شناسي (

رفت و دگرگوني هاي آن مي پردازد و روابـط  سير پيش
معناييِ بين مفاهيم مختلف را شناسايي كرده و شبكه اي 
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از معانيِ مرتبط به هم را استخراج مي كنـد. ( صـفوي،   
) با توجه به اينكه دغدغة اصـليِ علـم معنـي    5: 1383

شناسي، شيوه هاي بايستة فهمِ صحيحِ متن است، قـرآن  
ند موضوع مطالعـة آن باشـد.   به عنوان يك متن مي توا

  همچنين، معني شناسي، در علم تفسيرِ قرآن كاربرد تـام
دارد، زيـرا كلمـات از آن نظــر كـه داراي چـه معنــايي     

معنـي  « در حقيقت هستند، موضوعِ علم تفسير هستند. 
معنـي  « علم تفسير است و تنها با اصول  ةپاي ،»شناسي
مي تواند به وظيفه خود  »تفسيرعلمِ «است كه  »شناسي

. همچنـين دانـش معنـي شناسـي، در تفسـير      عمل كند
موضوعي قرآن نقش مؤثر و كليدي مي تواند ايفاء كند، 
زيرا اين امكان را فراهم مـي كنـد كـه روابـط معنـايي      
مفاهيم مختلف قرآني را به شيوه اي روشمند اسـتخراج  

حث كنيم و از اين روابط به نظريه اي در موضوع مورد ب
) عالوه برآن برخـي  172: 1386دست يابيم. (معموري،

معني شناسيِ « از روش ها و مكاتب معني شناسي مثلِ 
زباني، معني شناسي فلسفي، معني شناسيِ اليـه   -قومي

اي و معني شناسيِ شـناختي مـي تواننـد راهكارهـايي     
براي بررسيِ معني شناسيِ واژه هـاي قرآنـي باشـند. (    

  )2: 1387مطيع، 
 كابرد علم سبك شناسي در مطالعات قرآني  -2-9

)، علمي است كه توصيف و Stylisticsسبك شناسي (
تحليلِ تغيير پذيريِ شكل هاي زباني را در كاربرد زبان 
بر عهده دارد. تمركز اصليِ سبك شناسـان بـه كـاربرد    
هاي زيبـا شـناختي مـتن اسـت. رويكردهـاي سـبك       

مورد توجه قرآن شناسانه به قرآن كريم، مدتي است كه 
« پژوهان قرار گرفته است. و آثاري نيز تحـت عنـوان   

نوشته شده است كـه در آنهـا بـه    » سبك شناسيِ قرآني
ويژگي هاي زبـاني و متنـيِ گفتمـان قرآنـي، تغييـرات      

نحوي، عوامل برون متني و درون متني، تنوع گفتمان، و 
بن مايه و الگوهاي سبك شـناختي قـرآن اشـاره شـده     

سـجع و تـوازن   « نين سـاختارهايي چـون   است. همچ
كه به منظور زيبايي كـالم در آيـات الهـي    » عبارت ها 

ــه      ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس ــت، م ــده اس ــرار ش تك
 ) 89: 1392/ درزي، Abdul-Raof,2004است.(

  كارآييِ علم نشانه شناسي در تفسير  -2-10
نشانه عبارت است از هر چيزي كه به چيز ديگري غير 

ت كند. براي شناخت نشانه ها، علمي به از خودش دالل
) به وجود آمـده اسـت   Semioticsنام نشانه شناسي (

كه به مطالعة نظام هاي نشانه اي مثلِ زبان ها، رمزگـان  
: 1383ها و نظام هاي عالمتي و... مي پردازد. (گيـرو،  

) فردينان دو سوسور، نشـانه شناسـي را نظـامي از    13
انديشـه هاسـت. ( بـارت،    نشانه ها مي داند كه بيـانگر  

) با توجه به اينكـه علـم نشـانه شناسـي از     15: 1370
طريق تحليل ارتباط نشانه هـا و ارائـه راهكـار بـراي     
رسيدن به معني، روشي را براي فهم متن در اختيار مـي  
گذارد، لذا مي تواند در تفسير قرآن مورد استفاده قـرار  

ر ارتبـاط  گيرد. همچنين نشانه شناسي، نظامِ معنـي را د 
با الفاظ بررسي مي كند، بدين ترتيب مفسـر مـي توانـد    
نظام معناييِ موجود بين عبارات را كشف كرده و از اين 

  )1387طريق به فهم متن بپردازد. (ر.ك. قائمي نيا، 
مقايسة رويكرد زبانشناسانة انديشـمندان غربـي و    -3

  انديشمندان مسلمان  در مطالعات قرآني
در دورة معاصر عمدتاً متأثر » زبان قرآن« تكونِ بحث 

از عواملي است كه يرخاسته از فضايِ ادبـي و فلسـفيِ   
جهان غرب و ميسحيت مـي باشـد. لـذا الزم اسـت در     

با پرداختن به آن، به ريشه ها و خاستگاهها توجه شود. 
اجمالي به نوع مطالعات اسالمي كه در دو قـرن  نگاهي 



 159/ يبا علم زبانشناس يمطالعات قرآن يِوجوه ارتباط يِبررس: ابراهيم فتح اللهي 

 

 

تـوان دريافـت كـه     شكل گرفته است مياخير در اروپا 
روش علم زبان شناسي به عنوان روش اصلي اين نـوع  

نظر بوده است. دانشمندان متخصص زبـان   مطالعات مد
و  »متني« قرآن را مورد تجزيه و تحليل  ،شناسي سامي

قرار داده و در نيمه دوم قرن نـوزدهم   »زبان شناختي« 
رد اسـتفاده قـرار   برخي از تأليفات كه تا كنون نيـز مـو  

ويل، نولدكه، ژايگر  شخاصي مثلگيرند، نوشته شد. ا مي
آرتـور   گلدزيهر، برگشتراسر، اتو پرتـزل، و  ،و هرشفلد

جِفري از مستشرقاني هستند كه در باب مطالعات قرآني 
آثاري منتشر كرده اند.. اكثر اين دانشمندان از قرآن بـه  

دگي حضرت زن عنوان منبعي قابل اعتماد در باز سازي 
 انـد.  محمد (ص) و تاريخ جامعه اسالمي نيز يـاد كـرده  

(McAulife.J. 2001)    رويكــرد مستشــرقان و
، قـرآن  متون مقـدس از جملـه بـه    غربي بهانديشمندان 

  معموالً در يكي از روش هاي زير انجام مي شود:

، ربه قرآن يا متن مورد نظ ،»رويكرد تاريخي«برخي با 
 « د، مانند كاري كهنتاريخي مي نگربه عنوان يك سند 

آلويس  «و »برگشتراسر« ،»فردريك شوالي«، »نولدكه
برخي نيز مانند  .نده ادرباره قرآن انجام داد»  اشپرنگر

به قرآن » هزبان شناسانرويكرد «با » آرتور جِفري « 
در  واژگان بيگانه« در كتاب مي نگرند چنانچه وي 

مورد مطالعه قرار داده  با اين رويكرد قرآن را»  قرآن 
، يكي ديگر »برخورد متني ) «Jeffery,1938است.(

مانند از رويكردهاي انديشمندان غربي بوده است، 
ن انجام داده است. درباره قرآ »گلدزيهر« تحقيقاتي كه 

، متون مقدس را »نگاه اسطوره اي« برخي ديگر با 
 رودلف« مانند كاري كه  مورد مطالعه قرار داده اند

. و گروهي در الهيات مسيحي انجام داده است »بولتمان
مطالعات خود را » معني شناسي« ديگر بر اساس علم 

ذيالً دو نمونه از نظريات ارائه شده از  انجام داده اند.
سوي انديشمندان غربي در بارة قرآن و همچنين ديدگاه 
انديشمندان مسلمان را در اين مورد مورد نقد و بررسي 

  دهيم: قرار مي
نظرية تاريخي بودنِ متنِ قرآن و نيازمنديِ آن بـه   -الف

  روش نقد ادبي 
  قرآن زبانِ نمادين و رمز گونه بودنِنظرية  -ب
نظرية تاريخي بودن متن قرآن و نيازمنـديِ آن   -3-1

  به روش نقد ادبي 
رويكرد تاريخي و ادبـي بـه قـرآن در بـين      -3-1-1

  انديشمندان غربي
توسط دانشمندان غيرمسلمان يا غربـي  مطالعات قرآني 

بر مبناي مطالعات انتقـادي آنهـا در بـارة ديگـر متـون      
س مانند انجيل شكل گرفتـه اسـت. همانگونـه كـه     مقد

متون مقدس قـديمي ماننـد انجيـل مـورد نقـد ادبـي و       
 گرفتند، قرآن نيز وارد اين حـوزه شـد.   تاريخي قرار مي

مدرسـه   (اسـتاد مطالعـات سـامي در    »جان ونز بـرو «
در سـال   كـه  مطالعات شرقي افريقايي و دانشگاه لندن)

، انتشـارداد  »مطالعات قرآني«كتابي را به عنوان  1997
كارگيري روشـهاي  به در اين كتاب، با سعي كرده است 

رايـج در مطالعـات تـوراتي و     نقد ادبي و تحليل ادبـيِ 
انجيلي، و تطبيق آنها برقرآن، نشان دهد كه تمامي ايـن  

ــاريخ نجــات متــون   Salvation)قــديمي صــرفاً ت

History)   ــاريخ نجــات ــه معنــي مســيحي آننــد. ت ب
اصــطالحي متــداول در پژوهشــهاي مربــوط تــورات و 

انجيل است. امروزه از نظر محققان يهوديت، ت و مسيحي
تاريخ اين اديان و به ويژه كتاب آسماني آنها، بيان كننده 

ن بيشـتر در  حوادث تاريخي صرف نيست، بلكه اين متو
صدد بيان نقش نجات بخش خداوند در حوادث تـاريخ  
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مجموعه تمـام مسـتندات    »جان ونز برو«است. از نظر 
به » تاريخ نجات«اسالمي در دوره هاي نخست را بايد 

شمار آورد. آنچه قرآن برآن گواهي مي دهـد، و آنچـه   
تفسير، سيره نبوي و مكتوبات كالمي درصـدد بيـان آن   

ت كه خداوند چگونه سلسله حوادثي اين هستند، اين اس
جهاني را حول محور زمان و مكان محمد (ص) هدايت 

   )Rippin,1985:151(كرده است.
را از » تـاريخ نجـات  «مسـاله   نيز،» توماس تامپسون« 

انجيلي تحليل كرده و در بارة آن مـي   –منظري توراتي 
، روايتي تـاريخي  »تاريخ نجات«گويد : بايد بگوييم كه 

از حوادث ثبت شده بـراي بررسـي مورخـان نيسـت .     
تاريخ نجات اتفاق نيافتاده است، تاريخ نجـات شـكلي   
ادبي با بافت تاريخي خاص خود است . تاريخ نجـات  

و بايـد بـا   با شكل و صورتي ادبي به دست ما مي رسد 
ابزاري مناسب خودش، آن را رهيابي و پژوهش كرد. و 

 :Thompson, 1974(تحليل ادبي اسـت.   ، رآن ابزا

328(   
مطالعـات  «در دوكتاب خـود بنـام هـاي     ،جان ونز برو

بر ارزيابي انتقادي منابع از  »محيط فرقه اي«و  »قرآني
اسـتدالل مـي    (Literary point)نقطه نظـري ادبـي   

معتقد بود كه قرآن به مثابـه منبعـي كـه     ،ز بروآورد . ون
قابليت تحليل با ابزارها و فنون نقد توراتي و انجيلي را 
دارد بايد مورد پژوهش قرار گيرد. به نظر ونز برو، قرآن 
سندي تشكيل يافته از فقراتي رجوعي به شمار مي آيد 

مسـيحي   -اي يهـودي  كه در چارچوب مجادالت فرقـه 
با كمك قواعدي ادبـي در كنـار هـم    شكل گرفته اند و 

بر اين اساس مي توان چنين اظهـار نظـر   گرد آمده اند. 
در تجزيه و تحليل خود راجع به قـرآن   ،ونز بروكرد كه 

و  »تحليـل صـورت  «روشهاي خـاص متعـددي ماننـد    

 ,Rippin .(را به كار مي گيرد »تحليل قالب شفاهي«

1985:163(   
متفاوتي مطـرح   ديدگاههاي ،در خصوص روش ونز برو

شده است از جمله فضـل الـرحمن در كتـاب خـويش     
مخالفتهاي مـن بـا   «مي گويد:  »مضامين اساسي قرآن«

ونز برو آن اندازه زياد است كه شـمار آنهـا را تنهـا بـا     
ا مـن      خواندن كتاب من و او شايد بتـوان دريافـت . امـ
دست كم با يكي از نقطه نظرات وي هـم عقيـده هسـتم    

روشي كه در تحليل مورد قبول قرار مي گيرد، تا حد :«
ن به جد معتقـدم  م. زيادي تعيين كننده نتايج خواهد بود

كه اين نوع پژوهش قرآني (يعني تطبيـق و مقايسـه بـا    
 »تواند بي اندازه سودمند باشـد  يهوديت و مسيحيت) مي

)Fazlur rahman,1980: xiv(  
در  غربي ها مطالعات اخير توان گفت: بطور خالصه مي

گيرد،  شناسي انجام مي بارة قرآن اوالً به روش علم زبان
شود.  متن تاريخي به قرآن نگريسته ميثانياً بعنوان يك 

هـاي نقـد ادبـي و همچنـين      بنابراين آشـنايي بـا روش  
مطالعه و فهـم مـتن    ةهاي نقد تاريخي بعنوان مقدم شيوه

  شود. اين نظريات توصيه مي طرفدارانِ سويِقرآن از 
رويكرد تاريخي و ادبـي بـه قـرآن در بـين      -3-1-2

   متفكّران مسلمان
سانة انديشمندان غربي كـه معتقدنـد:   اين ديدگاه زبانشنا

هـاي   عنوان يـك مـتن ادبـي و بـا شـيوه     قرآن بايد به 
شود و مقاصد و مفاهيم  پژوهشي زبان شناسي نگريسته 

قابـل  قرآن تنها در حوزة تحقيقات ادبي و مـتن زبـاني   
است، در فضاي فكري پژوهشـگران مسـلمان   استخراج 

بـر  » بوزيـد  نصر حامـد ا « از جمله . نيز راه يافته است
هـيچ اثـر زبـاني     ها معتقد است كـه : اساس اين ديدگاه

هـاي سياسـي،    حتي قرآن در خـالء و فـارغ از زمينـه   
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 گيـرد و نـص   فرهنگي و اجتماعي عصر خود شكل نمي
قرآني كه متني زباني اسـت در حقيقـت يـك محصـول     

) وي در تبيين ايـن  19: 1996(ابو زيد،  فرهنگي است.
خود را رسـالت و پيـام    ،قرآن«  ديدگاه خود مي گويد:

داند و رسالت نمايانگر رابطـه ميـان يـك فرسـتنده      مي
(خدا) و گيرنده (پيامبر) به شيوه رمزي يا نظـام زبـاني   

توان فرستنده پيـام را   است. حال كه در مورد قرآن نمي
مورد پژوهش علمي قرار داد ناگزير راه ورود علمي در 

نـگ زبـان گيرنـده    ها و فره اين مدخل، بررسي واقعيت
ها و فرهنگي كه زندگي نخسـتين   (پيامبر) است. واقعيت

گرفته است. بـا تحليـل    مخاطبان قرآن در آن شكل مي
توان به فهم علمي از پديدة نص و قـرآن   اين حقايق مي

) همچنـين وي در  24همـان:  . » ( ت دست يافتيا سنّ
تمدن مصـر باسـتان، تمـدن    «مقايسة تمدنها مي گويد: 

پس از مرگ است، تمدن يونان تمدن عقل اسـت  دنياي 
ابوزيد، (همـان:  » ( اسالمي، تمدن متن. -و تمدن عربي

  ) 364و  46
قـرآن را يـك    ،اين نظريه نصر حامد و ساير طرفدارانِ 

متن ادبي قلمداد كرده و تنها راه بررسـي قـرآن را نقـد    
نامند. آنها معتقدند كه كالم نبوي در ارتبـاط بـا    ادبي مي

تـوان   و فرهنگ در متن منعكس شده است لذا نمي زبان
آنرا بعنوان كالم الهي بررسي كـرد و بايـد بعنـوان مـتن     
بشري آنرا بررسي كنيم و با معيارهـاي نقـد ادبـي آنـرا     

آنها بر اينكه متن قرآن   مورد مطالعه قرار دهيم. استدالل
يك متن ادبي است چنـين اسـت: قـرآن از اسـلوبهاي     

فاده كرده و كتابي است كه بايد خوانده بالغي و ادبي است
شود و قرائت آن تأثيرات روحـي در مخاطبـان داشـته    
است همچنانكه در بارة وليدبن مغيره گفته شده است كه 
با قرائت قرآن توسـط پيـامبر (ص) تحـت تـأثير قـرار      

گرفته است. بنابراين با توجه به تـأثيرات روحـي و بـا    
توجه به اينكه قرآن  ي و همچنين باتوجه به آيات تحد

توان نتيجـه گرفـت    از سبك ادبي استفاده كرده است مي
كه اين متن يك متن ادبي است. لذا بايد سراغ نقد ادبي 

  قرآن برويم. 
استاد علوم قـرآن   » امين الخولي« همچنين مي توان از 

در بين نويسـندگان    نام برد كه در دانشگاه االزهر مصر
ست كـه از قـرآن بـه عنـوان     از اولين كساني امسلمان 

بزرگترين كتاب عربي و برترين اثر ادب عرب ياد نمود 
و قرآن را به عنوان عامـل جـاودانگي زبـان و ادبيـات     

اي كه براي بخش تفسـير   عرب مطرح كرد. وي در مقاله
نوشـت و بعـدها در    » دائره المعـارف االسـالميه  «  در 

بالغـه و  مناهج التجديـد فـي النحـو و ال   « كتابي به نام 
كنــد كــه قــرآن  گــردآوري شــد تأكيــد مــي» التفســير 
ترين كتاب هنري عرب است. خواه بدان از منظر  مقدس

ديني بنگريم و يا صرفاً آن را يك اثر ادبـي بـه شـمار    
آوريم. در هر حال پژوهش ادبي قرآن بايد هدف اصلي 

هاي عرب به حساب آيـد.   و نهايي براي ما و همه ملت
ا هر مقصد و نيتي به سراغ اين كتاب تواند ب هر كس مي

طلبد از آن برگيرد، مسأله مورد عالقـه   برود و آنچه مي
او خواه فقه و خواه قـانون باشـد جـز از طريـق يـك      
پژوهش كامل و رساي ادبي در اين يگانه كتاب عربـي  

  )270: 1379( عميد زنجاني، پذير نيست. امكان
قرآن در صدد  امين الخولي در اين نگاه ناسيوناليستي به

 نظريه شيخ محمد عبـد ه بـود كـه وي در كتـاب    رد  »
عـدي در  هر گونـه نگـرش تـك ب    » تفسير سوره فاتحه
نمود ومباحث ادبي و اعجـاز لفظـي    قرآن را محكوم مي

دانسـت و زيـاده روي در    قرآن را يك هدف ثانوي مي
عدي نگري را موجب فراموش شدن مقاصد نهايي تك ب
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و هـر نـوع    انستد ايت ديني است ميقرآن كه همانا هد
نگاه پژوهشي به قرآن را وراي فهم ديني، نگاه فرعي و 

  )10: 1945( عبده،  نمود. ابزاري تلقي مي
امين الخولي معتقد بود كه قرآن به مثابه بزرگترين كتاب 

ترين بازمانده  ترين اثر هنري و جاودانه عربي و با شكوه
تـرين كتـاب هنـر     سدوران تمدن عربي و باالخره مقـد 

عربي است و پژوهش اصلي در قرآن تحت اين عنـوان  
كه يك اثر فرهنگ و تمدن عربي است بايد انجام پذيرد 

خواهند از قرآن بگيرنـد كـه    و آنگاه ديگران هر چه مي
توانند به خواسته خود نائل آيند. لكـن   در اينصورت مي

هيچكدام از اين تالشهاي علمي و پژوهش هاي ثـانوي  
زمينه مسائل كالمي، فقهي، علمي، اخالقي، اجتماعي  در

قرآن، جز از طريق پژوهش اصلي كه مربوط در و غيره 
. توانـد باشـد   به زبان و فرهنگ عرب است ميسـر نمـي  

  )347(الخولي، بي تا: 
گرايش تعدادي از متفكـران و شـاگردان وي از جملـه    

و  » نقد الخطـاب الـديني   « نصر حامد ابوزيد در كتاب
 به روشني موجب گرديد به نص » مفهوم النص « كتاب

هاي پژوهشـي   قرآني به عنوان يك متن ادبي و با شيوه
زبان شناسي نگريسته شود ومقاصد و مفاهيم قرآن تنها 

  در حوزه تحقيقات ادبي و متن زباني استخراج گردد.
  »رويكرد ادبي به متنِ قرآن« نقد و بررسيِ  -3-1-3

بـه زبـان    مثابة متنِ زبان وحي، يا متني ادبي(قرآن، به 
  )  عربي

منتقدين اين نظريه معتقدند كـه نقـش وحـي و جايگـاه     
قــرآن در فهــم محتــوا بــيش از زبــان شناســي و  الهــيِ

و مـي گوينـد:   خصوصيات ادبي در فهم آن تاثير دارد. 
 قرآن همانطور كه متن زبان عربـي  اسـت ، مـتن زبـانِ    

شناسـي در فهـم آن مـوثر     وحي نيز هست و اگر زبـان 

تـوان قـرآن را   ي وحي نيز نمـ  بدون زبان شناسيِ ،است
درك نمود . به عبارت ديگر اگر چـه يكـي از ويژگـي    

ثر است زبـان ادبـي قـرآن    ؤهي موهايي كه در قرآن پژ
همـه چيـز قـرآن نيسـت .      ،لكن اين خصوصيت ،است

خصوصـيات ديگـري نيـز     ،قرآن در كنار ايـن ويژگـي  
م صحيح مقاصد قرآن به نوبه خود در فه داردكه هركدام
  . موثر و مفيدند

قرآن پژوهان در قديم و امروز به دنبال فهم قـرآن    ههم
به مثابه زبان وحي هستند تا مقاصد وحي را از البـالي  

(عميـد   زبـان عربـي اسـت دريابنـد .    به آيات قرآن كه 
ــرآن  ) 13: 1379 زنجــاني، ــان ق ــا زب ــان وحــي ، ي زب

بالخصــوص ، حكايــت از آن دارد كــه قــرآن در افــاده 
ــاوتمقاصــد خــود روش بخصوصــي دارد  ــه متف از  ك

ــولي  ــهاي معم ــت روش ــود، از   اس ــرات خ و در تعبي
از جانب خـود او   اصطالحاتي استفاده مي كند كه صرفاً

استفسار و استيضاح گردد . و به همين دليل نيز عالمـه  
اي يافتن آن روش، رجوع به خود قرآن را طباطبايي بر

  )79: 1412(طباطبائي، پيشنهاد مي كند. 
كه مورد نقد اين ديدگاهها و امثال آن، مالحظه مي شود 

جديِ برخي از قرآن پژوهان معاصر نيز گرديـده اسـت   
شناسـي وارد   كه تحت تأثير علـم زبـان   هستندمسائلي 

طرفـي نيـز،    از. ندشده ا و تفسير حوزه مطالعات قرآني
هريك از مفسرّان قرآن نيز كه با روش خاص خـود بـه   
فهم و تفسير قرآن پرداخته اند، همگي در اينكـه قـرآن   
غير از جنبه هاي وحيانيِ آن، متنـي زبـاني و از مقولـة    
خطاب هاي لفظي اسـت، اتّفـاق نظـر دارنـد. (ابوزيـد،      

بنابراين ضرورت سامان بخشيدن به مبـاني  ) 46: 1380
براي انديشمندان قرآن  ناختي قرآن بيش از پيشش زبان
  گردد.  آشكار مي پژوه 
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نظرية نمادين و رمز گونه بـودنِ زبـان ديـن و     -3-2
  زبان قرآن

در اين بخش به مباني آراي و نظران انديشمندان در اين 
نيم تا نقاط مثبـت و  كخصوص مي پردازيم و سعي مي 

از اين نظرات را مورد بررسي قرار دهيم و  كمنفي هر ي
  .مكتوب نماييم

نمـــادين بـــودن زبـــان ديـــن در ديـــدگاه  -3-2-1
  انديشمندان غربي

نماد  « س ، زبانِعلوم مقد برخي معتقدند كه زبان بيانِ
س زبانهاي علوم مقد است . نماد گرايانه بودنِ »گرايي

 علمِ از آن روست كه از حقيقتي وراي قلمرو و واقعيات
يكي از داليلي كه براي  مورد بحث پرده بر مي دارد.

نماد گرا بودن زبان علم مقّدس ذكر مي شود ، خصلت 
در  » نوننه گرِ« ت است. راز آلودگي و رمز گونگي سنّ

تي تي معتقد است كه علوم سنّباب راز آلودگي علوم سنّ
هيچگاه به ماديرف توجه ندارند و همواره از ت ص

متعالي بهره مي جويند و از آنجا كه هر حقيقت جوهري 
متعالي بالضروره سهمي از بيان ناپذيري در خود دارد ، 

تي با راز ها عجين اند . زيرا رازهاي لذا علوم سنّ
حقيقي فقط در امور بيان ناپذير و بالتبع انتقال ناپذير 

 » پل تيليخ«   )101: 1365. (رنه گنون،نهفته است
نظريه نمادين بودن زبان ديني از  م) به1886-1965(

هاي  او معتقد است كه گزارهمي نگرد. منظري ديگر 
ديني، به واقع ناظر نيستند و معناي حقيقي و ظاهري 

ها، نماد و رمز از حقيقتي  آنها مقصود نيست، بلكه اين
تواند حقيقت اخالقي باشد.  هستند كه اين حقيقت مي

 » يمانوئل كانتا« توان از  مي »پل تيليخ«پيش از 
م) نام برد كه حوادث تاريخي مسيحيت 1724-1804(

( محمد رضايي، تفسير رمزي كرد. ،را بر مبناي اخالق

در مقالة خود تحت  »ويليام آلستون« )  29: 1381
دير زماني است كه  « گويد: مي» زبان ديني«عنوان 
هاي ديني، امري  هاي رمزي و سمبليك از آموزه تفسير

. بسياري از متفكران مسيحي، داستان مرسوم است
طوفان نوح را نه يك گزارش از اتفاقهاي واقعي 

اي رمزي و نمادين براي ارائه  تاريخي، بلكه طريقه
                               »اند. هايي كه به لحاظ ديني مهم است، تلقي كرده نكته

(Alston, 1964: 971) 

نماد انديشيِ ديني و رمزي بودنِ زبان قرآن،  -3-2-2
  نزد متفكّران مسلمان 

نظريـه نمـاد انديشـي     از انديشمندان  اسالمي نيز برخي
راز آلودگي از خصـايص  معتقدند كه  را پذيرفته و ديني

دين است و همـواره تجربـه دينـي، آميختـه بـه نـوعي       
حيرت در برابر سر وجود و راز آفرينش است . از ايـن  

، مدل هـا  (Symbols)روي ،مذهب سرشار از رمزها 
(Models)ــل ــا  ، و تمثي  اســت.  (Analogies)  ه

در انسان دميده شده كه  الهي خدا، روحمفاهيمي چون: 
هري مـاورايي بـه وديعـه نهـاده، روز بـاز      و در وي گو

پسين، فرشتگان، وحي ، بعثت رسوالن، معجـزات آنـان   
، رو.. حقايقي پر از رمز و راز هستند. عرش، كرسي، نو
 لوح وقلم و غير آن براي ما به زبان تمثيل وكنايـه بـه  

بر اساس ايـن ديـدگاه،   اي نمادين تعبير مي شوند.  گونه
يات و نماد هاست، پيامها و راز از كنا شعائر ديني، مملو

كـه  اما با تمثـيالت و كنايـاتي    ،هايي دريافت مي شود
  و  متناسب با درك و زبان بشر در اين جهـان و در حـد

به عنوان ، ن نيزقرآو . ستاندازه معقوالت و مقوالت او
ة اوج و آخرين ميراث وحي، حقائق بلند ماورايي را طنق

كند. اكي نازل و تقريب ميخ هايي براي ذهن بشرِ ثلبا م 
همانا ما آن را قرآني عربي گرانيديم باشـد كـه تعقّـل    «
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الكتاب) پـيش مـا    كنيد ولي در مرتبة اصلي خويش (ام
اين كتـاب   ) 4و  3(زخرف،  »بسي بلند و استوار است.

آسماني، از يك سو روشني و وضـوح داشـته، مبـين و    
گـر،  بيان و تبيان نام نهـاده شـده اسـت و از سـوي دي    

رموزو اسراري دارد. خداونـد ظـاهر و بـاطن، پيـدا و     
پنهان است و كالم او نيز، هم آشكار و هم ژرف و نهان 

اي از رازهـاي   نمونـه ، و رمز آلود است. حروف مقطعـه 
(از صدر تـا كنـون)    و تلقّي مسلمانان از آناست قرآن 
اسـت.   دهندة عنصر نماد انديشي در معرفت دينـي  نشان

   )66: 1373(فراستخواه، 
معتقـد  از انديشمندان معاصر مسـلمان  سيد حسين نصر 
تي نه تنها خود رمز گونه انـد بلكـه بـه    است : علوم سنّ

رمز ها نيز اهتمام دارند . طبق نگرش سلسـله مراتبـي،   
نمودهاي طبيعت، رمزهايي هستند كه خبر از نظام هاي 

لـوم اسـالمي   برتر واقعيت مي دهند. و هـدف نهـايي ع  
  )5: 1350( نصر، شناخت اين رموز است.

تي توضيح مطلب آنكه نمودهاي طبيعت طبق نگرش سنّ
يات و رموزي هستند كه خبر از نظام هاي ، آيات و تجلّ

ز خواني دارند. وبرتر واقعيت مي دهند و لذا نياز به  رم
در غير اينصورت به حوادث و واقعيتهاتي صـرف بـدل   

حسين نصر معتقد است كه : هميشه  مي شوند . لذا سيد
هدف نهايي علوم اسالمي ارتباط دادن جهاني جسماني 
با اصل روحاني آن از طريق شناسايي رمز هـايي بـوده   
است كه مراتب مختلف حقيقت و واقعيت را باهم متحـد  

معتقد است زبـاني كـه   همچنين وي  ( همان ) مي سازد.
مي شود ، خود س به كار گرفته ت براي علوم مقددر سنّ

 نيز بايد پلكاني براي تقرب به ذات قدسي باشد . گفتـارِ 
س يا اوليه، انسان را به فراسوي عالم ق به زبان مقدمتعلّ

  )176: 1378( نصر، برد.  مادي ، به سراي الهي مي

، رمـزي بـودنِ   مسـلمان پژوهشگران همچنين برخي از 
در  «: كرده انـد  تعبيررا چنين  زبان قرآن و متون ديني 

دين شناسي جديد، زبان ديـن، زبـاني رمـزي اسـت و     
شناختن هر دين عبـارت اسـت از شـناختن مجموعـة     

و اسالم به عنوان يك قرائت، در درجـه  . رمزهاي زباني
جويـد كـه مباحـث     اول از مباحث هرمنوتيك سود مي

دانش فهم و تفسير متن است. براساس اين دانش، متون 
ي مانند هر متن ديگر فهـم  ديني به عنوان نمادهاي رمز

 …شود، خواه آن متن كتاب باشد يـا هنـر،   و تفسير مي
در واقع، اسالم به عنوان يـك قرائـت، از متـون دينـي     

(مجتهد  »دهد. توضيحي رمز گونه و نمادين به دست مي
برخي معتقدند كه بر اين اساس، ) 368: 1379شبستري،
ت هاي قرآنـي سـمبليك اسـ    ها و قصه ها و نقل گزارش

برداري اخالقـي   براي بهره جنبه ي واقعي ندارد وصرفاًو
( ر.ك. خلـف اهللا،   پرداختـه شـده اسـت.    .و تربيتي و..

1999(  
نظريـة رمـزي بـودنِ زبـان     « نقد و بررسيِ  -3-2-3

  »  قرآن
هاي قرآنـي را   اگر گزاره مي گويند، اين ديدگاه نتقدانم

رمزي و غيرواقع نما بدانيم در اين صـورت حـوادث و   
ت نخواهد بود.  هقصهاي موجود در قرآن حاكي از واقعي

ـ   ه بلكه بايد پذيرفت كه خداوند، حقيقتي را به زبـان قص
توانـد بـه    بيان كرده است و اين حقيقت را هر كسي مـي 

ـ  نحوي بيان كند و اين امر مي هـاي   اي قرائـت تواند مبن
بهترين روش در كشف زبان قرآن اين لذا  مختلف باشد.

است كه به خود قرآن رجوع كنيم و ببنيم كه خودش را 
كند؟ آيا قرآن بيانهاي خود را رمـزي   چگونه معرفي مي
پندارد يا واقعي و غيررمزي؟ مثالً قـرآن   و غيرواقعي مي

در مقام بيان داستانهاي مربوط به حضـرت عيسـي (ع)   
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ان هذا لهو القصص الحق و ما مـن الـه   «گويد:  چنين مي
) 62( آل عمــران، »االاهللا و ان اهللا لهــو العزيــز الحكــيم.

خداوند در اين آيـه، بيـان خـود را از داسـتان زنـدگي      
كند  حضرت عيسي (ع) بياني واقعي و حقيقي معرفي مي

ها حقّ اسـت و جنبـه    گويد كه اين قصه و به روشني مي
  )74: 1382. ( محمد رضايي، ك نداردرمزي و سمبلي

كـه  » محمـد احمـدخلف اهللا   « همچنين در نقد ديدگاه 
دانسته سمبليك  را هاي قرآني ها و قصه ها و نقل گزارش

بـرداري اخالقـي و    بهـره به منظور  و نزول آنها را صرفاً
ها راجع به بعضـي از   بعضي«  :مي داند، گفته اند تربيتي

س اسـت،  قـرآن هـدفش مقـد   اند: كه  قصص قرآن گفته
كند براي پند و عبرت گرفتن، قرآن كه  قصص را نقل مي

كتاب تاريخ نيست كه بخواهد وقايع نگاري بكند، وقايع 
كنـد و... ولـي ايـن حـرف،      را قرآن براي پندها ذكر مي

بسيار حرف مفتي است، محال است كه انبياء در منطـق  
ـ    ر واقـع  نبوت، براي يك حقيقت (العياذ بـاهللا)، يـك ام

.» ( نشده و يك دروغ را ولو به صورت تمثّل بيان كنند
  )133:1370مطهري،
  گيري نتيجه

با دقّت نظر در تاريخ علوم اسالمي مي توان فهميـد   -1
كه از همان قرن اول ظهور اسالم حوزه هـاي گونـاگون   
علوم اسالمي آكنده از نكته سنجي هاي زبان شـناختي  

طالعـات  اي از م دهبخـش عمـ  در حوزة دين بوده است. 
زبـان شناسـي   توان در مطالعـات   را مي مربوط به قرآن
. زيرا هريك از مفسـرّان قـرآن كـه بـا     دسته بندي كرد

روش خاص خود به فهم و تفسير قـرآن پرداختـه انـد،    
همگي در اينكه قرآن غير از جنبـه هـاي وحيـانيِ آن،    
متني زباني و از مقولة خطاب هاي لفظي اسـت، اتّفـاق   

بنابراين ضرورت سامان بخشيدن بـه مبـاني   دارند. نظر 
  گردد.  شناختي قرآن بيش از پيش آشكار مي زبان

دانش زبانشناسـي و شـاخه هـاي آن كاربردهـاي      -2
متنوع و فراواني در حوزة مطالعـات قرآنـي دارد و بـر    
مجموعة گسترده اي از دانشهاي قرآني نيز تـأثير گـذار   

كه تحت تأثير  وجود دارندمسائلي ديدگاهها و بوده اند. 
 و تفسـير  شناسي وارد حوزه مطالعات قرآنـي  علم زبان

مـي تـوان گفـت يـك تعامـل دوسـويه بـين        . ندشده ا
مطالعات قرآني و حوزة دانش زبانشناسي وجـود دارد.  
مطالعات قرآنـي هـم مـي توانـد موضـوع پژوهشـهاي       
زبانشناسانه قرار گيرد و هم مي توان در فهـم و تفسـير   

ز نظريات، تئوري ها و دستاوردهاي دانش زبـان  قرآن ا
 شناسي بهره برد. 

امروزه به دليل رشد دامنة علوم و تخصصـي شـدنِ    -3
دانش ها، مسائل جديدي از حوزه هاي گوناگونِ دانش 
براي مطالعات قرآني پيش آمده اسـت. و دانـش هـايي    
مثل فلسفة زبان، زبانشناسي عـام و زبانشناسـي دينـي    

ي با مطالعات مربوط به قرآن  بـه ويـژه در   ارتباط وثيق
علم تفسير دارند و مي توان آنها را پيش نيازهاي نظري 

  در مطالعات قرآني دانست.
يكي از رويكردهـايي كـه مـي توانـد بسـياري از       -4 

مشكالت فكري را در فهـم و تفسـير قـرآن حـلّ كنـد      
اســتفاده از روشــهاي دانــش زبانشناســي در مطالعــات 

با اين وجود، مطالعات قرآني هنوز توجـه  . قرآني است
كافي به اين علم نكـرده انـد. بـدين منظـور مـي تـوان       
مطالعات خاص شناخت زبان ديني و بويژه زبان قـرآن  

 -2زبانشناسي دينـي.  -1را در قالب دو رشتة مستقلّ : 
زبـان  « زبان شناسي قرآني، در گرايشهاي رشته هـاي  
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در دانشـگاهها   ،»علوم قـرآن و حـديث  « و   » شناسي
  طرّاحي كرد.  

براي به كار گيريِ دانش زبانشناسـي در مطالعـات    -5
قرآني، آشنايي با حـوزه هـاي مختلـف زبانشناسـي و     
كاربردهاي آنها، همچنين آشنايي با روشهاي هر يك از 
آنها ضروري است. يعني، صرف يافتنِ مشـابهت هـايي   
بين برخي از مباحـث زبانشـناختيِ قـرآن  بـا مباحـث      

مشكلي را حلّ نخواهد  زبانشناسي جديد، كافي نيست و
كرد. آشناييِ دقيق با مباني و حوزه هاي گوناگون علـم  
زبانشناسي، خاستگاه و شكل گيريِ اولية آن، سير رشد 
و تحول، مكاتب به وجود آمده در آن و روش شناسـيِ  
هريك از آنها براي به كار گيريِ آنها در مطالعات قرآني 

  ضروري است.
  منابع

  قرآن كريم -
دراسه  .مفهوم النصم ) . 1996نصر حامد (يد، ابوز -

  .بيروت: مركز الثقافي العربي.  في علوم القرآن
. پژوهشي در علوم قرآنش). 1380(  ________ -

  ترجمة مرتضي كريمي نيا. تهران: طرح نو.
. قاهره: 3. جضحي االسالمق).  1355امين، احمد ( -

  مكتبه النهضه المصريه.
. عناصــر نشـانه شناســي ش).  1370بـارت، روالن (  -

  ترجمه: مجيد محمدي. تهران: هدي.
كاربرد روش هاي معنـي  «ش).  1390بستاني،قاسم ( -

مطالعات قـرآن  ». شناسي نوين در پژوهش هاي قرآني
  9. شماره و حديث

ادبيات و تعهـد در  ش) . 1377حكيمي، محمدرضا ( -
  سالمي.. تهران: دفتر نشر فرهنگ ااسالم

الفن القصصي  . م ) 1999محمد احمد (خلف اهللا ،  -
. شرح و تعليق: خليل عبدالكريم . القرآن الكريم في

  .بيروت: سينا 
دائره المعارف  .»مقاله تفسير«امين (بي تا). الخولي،  -

   .انتشرات جهان: تهران  .االسالميه
تفسير  البيان فيش ) . 1360سيد ابوالقاسم (خويي،  -

  .قم: نشر مجمع ذخائر اسالمي. القرآن
گونه شناسي مطالعات ميان ). « 1392درزي، قاسم ( -

فصلنامه مطالعات ميان ».  رشته اي در قرآن كريم
  . 4شماره  رشته اي در علوم انساني.

الزامات روش شناختي « ش).  1395(________  -
دوفصلنامه ». مطالعات ميان   رشته اي قرآن كريم

  .   19. شماره قرآن و حديثمطالعات 
االتقان فـي علـوم   ق).  1360سيوطي، جالل الدين ( -

  . قاهره: مطبعه حجازي.1ج القرآن.
درآمدي بر معني ). 1383صفوي، كورش (ش -

  . تهران: نشر سورة مهر.شناسي
الميزان في  ق). 1412( سيد محمد حسينطباطبائي،  -

   .قم: اسماعيليان. 3ج  .تفسير القرآن
الميزان في تفسير ش).  1384(   ________ -

  تهران: دارالكتب االسالميه. . 1ج . القرآن
. تفسير سوره فاتحه الكتابم).  1945(محمد عبده،  -

   .قاهره
مباني و ش ) . 1379عباسعلي (عميد زنجاني،  -

تهران: انتشارات وزارت فرهنگ   .روشهاي تفسير قرآن
  .و ارشاد اسالمي

حروف مقطعه و « ش). 1373مقصود ( فراستخواه، -
  .1شماره . اتبينّ .»نماد انديشي ديني
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نشانه شناسي و « ش).  1387قائمي نيا، عليرضا ( -
  .1. شماره مجله قرآن و علم». تفسير قرآن

سيطره كميت و عالئم . ش) 1365رنه ( گنون، رنه -
 مركز : تهران. كاردان محمد  علي : ترجمه .آخر الزمان

  .دانشگاهي نشر
. ترجمه: نشانه شناسيش).  1383گيرو، پي ير ( -

  محمد نبوي. تهران: آگاه.
نقدي بر قرائـت   ش). 1379محمد ( مجتهد شبستري، -

  .تهران: انتشارات طرح نو. رسمي از دين
خاســـتگاه  ش). 1381، محمـــد (رضـــايي محمـــد -

  .قم: نشر زالل كوثر. نوانديشي ديني

ــت « ش). 1382(  ________ - ــاني قرائ ــاي  مب ه
ــرآن  ــاگون از ق ــات»گون ــماره  .، قبس ــران:  .29ش ته

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
تهران: .  سيره نبويش ) . 1370مرتضي ( مطهري،  -

  . انتشارات صدرا
معني شناسيِ زيبـايي در  ش).  1387مطيع، مهدي (  -

  . دانشگاه امام صادق. پايان نامة دكتري.قرآن كريم
التفسـير االثـري   ش) .  1383معرفت، محمد هادي. ( -

  . قم: مؤسسه التمهيد.الجامع
درآمدي بر كاربرد ريشـه  ش) 1384معموري، علي ( -

  . نشر كتيبه.شناسي در مطالعات تاريخي
ــاني و   1386( ________ - ــش زبـــ ش). دانـــ

. مجلة قـرآن و علـم  كاربردهاي آن در مطالعات قرآني. 
  .1شماره

علم و تمدن در ش).  1350سيد حسين (، رنص -
  .تهران : نشر انديشه. ترجمه احمد آرام. اسالم
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